
 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY  
Opracowanie sygnalne  

Warszawa, 31.08.2015 

 DOSTAWY NA RYNEK KRAJOWY ORAZ SPOŻYCIE NIEKTÓRYCH 
ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJNYCH NA 1 MIESZKAŃCA W 2014 R. 

   

  W opracowaniu zamieszczone zostały dane o dostawach wybranych towarów na rynek krajowy, 

a także o spożyciu niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2014 r. Szersze informacje 

w tym zakresie zostaną zaprezentowane w końcu września w internetowej publikacji „Rynek wewnętrzny 

w 2014 r.”. 

  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). 

  Informacje o wielkości produkcji i ilości zapasów uzyskiwane są w ramach prowadzonych przez 

GUS badań zgodnie z nomenklaturą PRODPOL opartą na Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) 

oraz na Liście PRODCOM.    

  Wielkości eksportu i importu pozyskiwane są z następujących źródeł: 

- z deklaracji INTRASTAT w zakresie wymiany towarowej z państwami członkowskimi Unii 

Europejskiej    w ścisłym powiązaniu z systemem podatkowym VAT, 

- ze zgłoszeń celnych w zakresie obrotów realizowanych z krajami spoza Unii Europejskiej,  

- z alternatywnych źródeł danych wykorzystywanych do rejestracji obrotów tzw. „towarami specyficznymi”.  

  Dane dotyczące spożycia wybranych artykułów konsumpcyjnych  na 1 mieszkańca opracowano 

w sposób następujący: produkcja powiększona o import, pomniejszona o eksport oraz ubytki i straty 

produktów rolnych u producentów i w obrocie, z uwzględnieniem zmiany stanu zapasów u producentów 

i w jednostkach handlowych. Produkcję surowców rolnych pomniejsza się ponadto o ich zużycie na cele 

produkcyjne (siew, sadzenie, spasanie, surowce dla gorzelni, krochmalni). Przeliczenia 4 zbóż na przetwory 

dokonano według odpowiednich współczynników przemiału. 

   Dane o poziomie spożycia opracowane metodą bilansową służą ocenie globalnych zmian spożycia 

żywności w kraju i nie mogą być bezpośrednio porównywane z danymi o spożyciu artykułów żywnościowych 

w gospodarstwach domowych opracowanymi na podstawie wyników reprezentacyjnych badań budżetów 

domowych.  Przy przeliczeniu danych na 1 mieszkańca przyjęto liczbę ludności według stanu w dniu 

30 czerwca.  

  Niektóre dane różnią się od poprzednio publikowanych i wówczas oznaczone zostały  znakiem „*”.  



DOSTAWY WYBRANYCH TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH  

Towary 
 

Jednostka 
miary 

Dostawy 
w liczbach 

bezwzględnych 
 

2013=100 

2013 2014  

Mięso surowe ze zwierząt rzeźnych ..........................................  tys. t 1920* 2038 106,2 

Mięso drobiowe .........................................................................  tys. t 1497 1528 102,0 

Konserwy, wędliny, wyroby wędliniarskie drobiowe ..............  tys. t 235 208 88,5 

Przetwory mięsne i podrobowe ze zwierząt rzeźnycha .............  tys. t 897 869 96,9 

Ryby morskie mrożone  .............................................................  tys. t 271 247 91,2 

Margaryna i produkty do smarowaniab (z wyłączeniem 
margaryny płynnej) ....................................................................  tys. t 342* 341 99,7 

Masło i pozostałe tłuszcze do smarowaniac ..............................  tys. t 153* 157 103,1 

Sery i twarogi .............................................................................  tys. t 674* 657 97,5 

Mąka pszenna .............................................................................  tys. t 2207 2222 100,7 

Cukier .........................................................................................  tys. t 1612* 1708 105,9 

Czekolada (łącznie z białą)d .......................................................  tys. t 216* 248 114,6 

Makaron .....................................................................................  tys. t 217 207 95,3 

Wódki, likiery, inne napoje alkoholowe w przeliczeniu na 100% ...  tys. hl 1433 1104 77,1 

w tym wódka czysta ...........................................................  tys. hl 1063 810 76,2 

Wina i miody pitne.....................................................................  tys. hl 2272 2335 102,8 

w tym wina gronowee .........................................................  tys. hl 1224 1256 102,6 

Piwo otrzymywane ze słoduf .....................................................  tys. hl 37751 38095 100,9 

Wody mineralne i napoje bezalkoholowe .................................  tys. hl 59601* 61049 102,4 

a Obejmują: konserwy, wędliny, wyroby wędliniarskie i pozostałe przetwory. 
b O obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczu. 
c Otrzymywane z mleka. 
d Z czekoladkami i wyrobami czekoladowymi. 
e Łącznie z wermutem. 
f O objętościowej mocy alkoholu 0,5% i więcej. 

  

 
 



SPOŻYCIE WYBRANYCH ARTYKUŁÓW KONSUMPCYJNYCH NA 1 MIESZKAŃCA 

Artykuły konsumpcyjne Jednostka 
miary 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Ziarno 4 zbóż (w przeliczeniu na przetwory)a ..................  kg 119 108 108 108 108 106 

Ziemniaki a .......................................................................  kg 126 110 111 111 102 101 

Warzywa ..........................................................................  kg 110 106 104 103 102 104 

Owoce ..............................................................................  kg 54,1 44,0 42,0 46,0 46,0 47,0 

Mięso i podroby b .............................................................  kg 71,2 73,7 73,4 71,0 67,5 73,6 

w tym mięso: .............................................................  kg 66,8 69,9 70,1 67,3 63,8 69,5 

wołowe .............................................................  kg 3,9 2,4 2,1 1,6 1,5 1,6 

wieprzowe .........................................................  kg 39,0 42,2 42,5 39,2 35,5 39,1 

drobiowe ...........................................................  kg 23,4 24,6 25,0 26,1 26,5 28,2 

Tłuszcze jadalne zwierzęce ..............................................  kg 6,6 6,3 6,1 6,0 5,1 5,5 

Masło ...............................................................................  kg 4,2 4,3 4,0 4,1 4,1 4,2 

Mleko krowiec ..................................................................  l 173 189 194 193 206 205 

Jaja kurze .........................................................................  szt. 215 202 172 140 148 155 

Cukier ..............................................................................  kg 40,1 39,9 39,4 42,5 41,9 44,3 

Wódki, likiery, inne napoje alkoholowe         
w przeliczeniu na 100% ...................................................  l 2,5 3,2 3,2 3,0 3,6 3,2 

Wina i miody pitne...........................................................  l 8,6 6,9 6,4 5,9 5,8 6,3 

Piwo otrzymywane ze słodud ...........................................  l 80,7 90,2 94,3 99,2 97,7 98,9 

Papierosy z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego 
namiastkami .....................................................................  szt. 1974 1805 1795 1728 1553 1315 

a Dane dotyczą lat gospodarczych, tzn. obejmują okres od 1 VII danego roku kalendarzowego do 30 VI roku następnego. 
b Łącznie z mięsem i podrobami przeznaczonymi na przetwory. 
c Łącznie z mlekiem przeznaczonym na przetwory; bez mleka przerobionego na masło. 
d O objętościowej mocy alkoholu 0,5% i więcej. 
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