
Terminarz publikacji wskaźników 

w styczniu 2015 r. 

 

dzień 

przekazania 

przez 

dep. 

data 

publikacji 

wynikająca 

z deleg. 

ustawowej 

 

 

rodzaj wskaźnika 

 

 

miejsce publikacji 

 - wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. 

Strona internetowa 

GUS 

 

 

do końca 

stycznia 

średnioroczny wskaźnik cen towarów 

konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. 

Monitor Polski 

 do końca 

stycznia 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i 

usług konsumpcyjnych dla gospodarstw 

domowych emerytów i rencistów w 2014r. 

Monitor Polski 

 

 

15 

do 20 dnia 

pierwszego 

miesiąca 

każdego 

kwartału 

 

wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 

2014 r. w stosunku do III kwartału 2014 r. 

Monitor Polski 

 do 30 dnia 

po upływie 

każdego 

kwartału 

wskaźnik cen towarów nieżywnościowych 

trwałego użytku w IV kwartale 2014 r. 

Monitor Polski 

 do 20 

stycznia 

przeciętna średnioroczna cena detaliczna 

1000 kg węgla kamiennego w 2014 r. 

Monitor Polski 

  

31 

średnioroczny wskaźnik cen 

konsumpcyjnych nośników energii w 

poprzednim roku kalendarzowym 

Monitor Polski 

 

 

 

19 

20 dni po 

upływie 

półrocza 

wskaźnik zmian cen skupu podstawowych 

produktów rolnych (ziarna pszenicy i żyta, 

żywca rzeźnego wołowego, wieprzowego i 

drobiowego oraz mleka krowiego) w II 

półroczu 2014 r. 

Monitor Polski 

 

 

20 dni po 

upływie 

półrocza 

średnia krajowa cena skupu pszenicy w II 

półroczu 2014 r. - według danych 

szacunkowych 

Monitor Polski 

 

20 

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w grudniu 2014 r. 

Dziennik Urzędowy 

GUS 

 - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2014r. 

Monitor Polski1) 

                                                           
1) w/z z delegacją ustawową (art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. 

poz. 1529) za grudzień 2013 r. publikacja w Monitorze Polskim 



 

20 

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w IV kwartale 2014 r. 

Dziennik Urzędowy 

GUS 

 

 

- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw, włącznie z 

wypłatami z zysku w IV kwartale 2014 r. 

Monitor Polski 

 

 

 

15 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty 

nagród z zysku w 2014 r. 

Monitor Polski 

 - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 

sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. 

Dziennik Urzędowy 

GUS 

 

 

 


