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INFORMACJE SYGNALNE 

30.08.2019 r. Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych 
artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2018 r. 
 

W 2018 r.  dostawy1 na rynek krajowy mięsa (m.in. 
wieprzowego, wołowego i cielęcego oraz drobiowego) 
utrzymały się na poziomie zbliżonym do roku 
porzedniego i wyniosły 4 167 tys. ton. 

 

 

 

Zaopatrzenie rynku krajowego w wybrane towary żywnościowe 

W 2018 r. znacznie wyższe niż w poprzednim roku były dostawy m.in. cukru; wód mineralnych 
i napojów bezalkoholowych; ryb morskich mrożonych oraz mąki żytniej. Istotny wzrost do-
staw zanotowano również dla następujących artykułów żywnościowych: mięso surowe ze 
zwierząt rzeźnych; masło i pozostałe tłuszcze do smarowania oraz sery i twarogi.  
W porównaniu z 2017 r. znacząco mniejsze były dostawy konserw, wędlin, wyrobów wędliniar-
skich drobiowych; margaryny i produktów do smarowania (z wyłączeniem margaryny płyn-
nej) oraz mięsa drobiowego. 
 

Tabela 1. Dostawy wybranych towarów żywnościowych 

 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Dostawy 

20172 2018 2017=100 

Mięso ogółem tys. t 4164 4167 100,1 

mięso surowe ze zwierząt rzeźnych tys. t 2192 2319 105,8 

mięso drobiowe tys. t 1972 1848 93,7 

Konserwy, wędliny, wyroby wędliniarskie drobiowe tys. t 172 135 78,0 

Przetwory mięsne i podrobowe ze zwierząt rzeźnych (konserwy, 
wędliny, wyroby wędliniarskie i pozostałe przetwory) tys. t 918 881 95,9 

Ryby morskie mrożone tys. t 250 272 108,9 

Margaryna i produkty do smarowania o obniżonej lub niskiej 
zawartości tłuszczu (z wyłączeniem margaryny płynnej) 

tys. t. 250 210 83,9 

Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania tys. t 169 175 104,0 

                                                           
1 Dostawy zdefiniowane zostały jako ilość wytworzonych w kraju wyrobów (dane dotyczą podmiotów 

gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób) pomniejszona o ich eksport 
i powiększona o import, skorygowana o saldo zmian zapasów u producentów (dane dotyczą podmiotów 
gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 49 osób). 

2 W stosunku do poprzedniej edycji Informacji sygnalnej dane dla 2017 r. zostały przedstawione w wersji osta-
tecznej. 

 

W 2018 r. wzrosły dostawy r/r 
mięsa surowego ze zwierząt 
rzeźnych, spadły natomiast 
dostawy mięsa drobiowego  0,1% 

Wzrost r/r dostaw mięsa na  
rynek krajowy  

W  2018 r. dostawy większości 
powszechnych towarów żyw-
nościowych były wyższe niż 
przed rokiem 
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Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Dostawy 

20172 2018 2017=100 

Sery i twarogi tys. t 735 759 103,3 

Mąka pszenna tys. t 2344 2415 103,0 

Mąka żytnia tys. t 229 246 
107,5 

 

Cukier tys. t 1718 1963 114,2 

Czekolada (łącznie z czekoladkami i wyrobami czekoladowymi 
oraz czekoladą białą) 

tys. t 245 244 99,3 

Makaron tys. t 226 212 94,2 

Wódki, likiery, inne napoje spirytusowe w przeliczeniu na 100% 
alkoholu 

tys. hl 1260 1297 102,9 

w tym wódka czysta tys. hl 847 863 
101,9 

 

Wina i miody pitne tys. hl 2388 2346 98,2 

w tym wina gronowe (łącznie z wermutem) tys. hl 1527 1517 99,3 

Piwo otrzymane ze słodu (o objętościowej mocy alkoholu 0,5% 
i więcej) 

tys. hl 37954 38667 101,9 

Wody mineralne i inne napoje bezalkoholowe tys. hl 68563 77226 112,6 

 

Tabela 2. Spożycie3 wybranych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca 

 

Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
2005 2010 2015 2016 20172 2018 

 Ziarno 4 zbóż (w przeliczeniu na przetwory) 4 kg 119 108 103 103 102 101 

Ziemniaki 4 kg 126 110 100 97,0 96,0 95,0 

Warzywa kg 110 106 105 106 105 106 

Owoce kg 54,1 44,0 53,0 54,0 53,0 54,0 

Jaja kurze szt. 215 202 144 145 139 162 

Cukier kg 40,1 39,9 40,5 42,3 44,5 51,1 

Wódki, likiery, inne napoje spirytusowe w przeli-
czeniu na 100% alkoholu 

l 2,5 3,2 3,2 3,2 3,3 3,3 

Wina i miody pitne l 8,6 6,9 6,3 5,9 6,2 6,0 

Piwo otrzymane ze słodu (o objętościowej mocy 
alkoholu 0,5% i więcej) 

l 80,7 90,2 99,1 99,5 98,5 100,5 

 

                                                           
3 Dane o spożyciu opracowane zostały metodą bilansową: produkcja powiększona o import, pomniejszona 
  o eksport oraz ubytki i straty produktów rolnych u producentów i w obrocie, z uwzględnieniem zmiany stanu     
  zapasów. Produkcję surowców rolnych pomniejszono ponadto o ich zużycie na cele produkcyjne. Przy przelicza-  
  niu danych na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 30 VI. 
4 Dane dotyczą lat gospodarczych, tzn. obejmują okres  od 1 VII  roku poprzedniego do 30 VI danego roku. 

W 2018 r. zanotowano wzrost 
spożycia głównie cukru, jajek 
oraz piwa. W niewielkim stop-
niu wzrosło również spożycie 
warzyw i owoców, a spadło 
win i miodów pitnych, prze-
tworów z ziarna zbóż oraz 
ziemniaków  
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Powiązane opracowania 

Rynek wewnętrzny w 2017 r. 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Podaż wybranych towarów 

Spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych 
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