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Selected services used by wealthy Poles

Domestic help

High-end restaurants

Personal trainer

Gardener

Spa getaway

Private security guard

Concierge

Private charter jet
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Average prices at which specific goods may be considered  
to be luxury goods according to wealthy Poles
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Man’s suit

Woman’s shoes

A car
1 sq. m. of finished 
apartment in a large 
city in Poland

Weekly getaway 
abroad for one adult

A bottle of wine

Dinner for two in 
a restaurant




