
  

INFORMACJE SYGNALNE 

10.11.2022 r. 
 
Rynek wewnętrzny w województwie  
dolnośląskim w 2021 r. 

 
W 2021 r. wartość sprzedaży detalicznej w cenach 
bieżących w przedsiębiorstwach handlowych i nie-
handlowych działających w województwie dolnośląs-
kim wyniosła 64,9 mld zł i zwiększyła się w porównaniu 
z poprzednim rokiem o 16,6%. Sprzedaż hurtowa 
osiągnęła wartość 81,2 mld zł, tj. o 29,3% więcej niż 
w 2020 r. Zwiększeniu w skali roku uległy również 
przychody z działalności gastronomicznej – o 34,2%.  

Sprzedaż detaliczna towarów obejmuje sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych 
i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej, placówkach gastronomicznych oraz innych 
punktach sprzedaży (np. składy, magazyny) w ilościach wskazujących na zakup dla potrzeb 
indywidualnych nabywców.  

Sprzedaż detaliczna towarów (w cenach bieżących, łącznie z podatkiem VAT) zrealizowana 
przez dolnośląskie przedsiębiorstwa handlowe (tj. podmioty gospodarki narodowej, prowa-
dzące działalność gospodarczą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji G handel; naprawa po-
jazdów samochodowych) i niehandlowe (realizujące sprzedaż towarów poprzez sieć punktów 
sprzedaży detalicznej) w 2021 r. wynosiła 64,9 mld zł,  tj. o 16,6% wyższa niż w 2020 r.; w po-
równaniu do 2019 r. był to wzrost o 6,2%. (przeciętnie w kraju w 2021 r. odnotowano wzrost 
o 12,3%). W skali roku we wszystkich województwach wystąpiło zwiększenie wartości sprze-
daży detalicznej, w tym największe w województwach pomorskim i dolnośląskim. 

W 2021 r. wartość sprzedaży detalicznej dolnośląskich przedsiębiorstw stanowiła 6,3% ogól-
nej jej wartości w kraju, co dawało, podobnie, jak w latach wcześniejszych, 5. miejsce wśród 
województw (po województwach: mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i śląskim). 
Łącznie sprzedaż detaliczna towarów zrealizowana przez przedsiębiorstwa z tych pięciu wo-
jewództw stanowiła 70,5% ogólnej jej wartości w kraju, w tym największy udział miało woje-
wództwo mazowieckie – 27,5%. W przekroju województw nadal występowało bardzo duże 
zróżnicowanie pod względem wartości sprzedaży detalicznej – od 11,4 mld zł w opolskim 
(tj. ponad 5,5-krotnie mniej niż w województwie dolnośląskim) do 275,3 mld zł w mazowiec-
kim (tj. ponad 4-krotnie więcej niż w województwie dolnośląskim).  

W przeliczeniu na 1 mieszkańca wartość sprzedaży detalicznej towarów kształtowała się 
w województwie dolnośląskim w 2021 r. na poziomie 22384 zł (3. miejsce wśród województw, 
po województwach wielkopolskim i mazowieckim), poniżej przeciętnej wielkości w kraju wy-
noszącej 26324 zł. Najwyższa wartość tego wskaźnika wystąpiła w województwie wielkopol-
skim – 59647 zł (ponad 2,5-krotnie więcej niż w dolnośląskim), a najniższa w opolskim – 
12003 zł (nieco ponad połowę wielkości w dolnośląskim). Odnotowana na Dolnym Śląsku 
w 2021 r. wartość sprzedaży detalicznej towarów na 1 mieszkańca była o 3176 zł większa niż 
w 2020 r. (tj. o 16,5% większa) oraz o 1304 zł większa niż w 2019 r. (o 6,2% większa). 

  

W 2021 r. odnotowano wzrost 
wartości sprzedaży detalicznej 
towarów o 16,6% (wobec spadku 
o 8,1% w 2020 r.) i był to większy 
wzrost wartości sprzedaży niż 
przeciętnie w kraju 

 34,2% 
Wzrost przychodów z działal-
ności gastronomicznej (ceny 

bieżące) r/r 
 

 

Pod względem wartości sprze-
daży detalicznej towarów 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
województwo dolnośląskie zaj-
mowało 3. miejsce w kraju (wo-
bec niezmiennego w ostatnich 
latach 4. miejsca) 
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Wykres 1 . Sprzedaż detaliczna towarów na 1 mieszkańca (ceny bieżące) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wartość sprzedaży detalicznej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
handlową (bez placówek gastronomicznych), w których liczba pracujących przekraczała 
9 osób, wyniosła 39,7 mld zł (wzrost w skali roku o 12,1%), z tego wartość sprzedaży żywności 
i napojów bezalkoholowych – 12,1 mld zł (wzrost o 6,6%), napojów alkoholowych – 1,8 mld zł 
(wzrost o 7,0%) i towarów nieżywnościowych – 25,8 mld zł (wzrost o 15,3%).  

Największy udział w wartości sprzedaży detalicznej, podobnie jak ogółem w kraju, miała 
grupa towary nieżywnościowe – 65,1% (przeciętnie w kraju 67,9%). Sprzedaż towarów nieżyw-
nościowych obejmuje zaspokajanie potrzeb bytowych ludności związanych z: ubiorem; wy-
posażeniem mieszkania; higieną osobistą i ochroną zdrowia; kulturą, oświatą, wypoczyn-
kiem; transportem. Ponadto obejmuje towary służące do zaspokajania potrzeb gospodarstw 
domowych, głównie w sferze produkcji rolniczej i budowlanej. 

Grupa żywność i napoje bezalkoholowe stanowiła 30,4% ogółu wartości sprzedaży. 

Tablica 1. Sprzedaż detalicznaa (ceny bieżące) według grup towarów w 2021 r.  

a Przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową (bez placówek gastronomicznych), w których liczba pra-
cujących przekracza 9 osób. 

  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Wartość  
w mln zł 

2020=100  W odsetkach 

OGÓŁEM  39 712,1 112,1 100,0 

Żywność i napoje bezalkoholowe 12 052,8 106,6 30,4 

Napoje alkoholowe 1 815,1 107,0 4,6 

Towary nieżywnościowe 25 844,2 115,3 65,1 

  w tym:  

 wyroby tytoniowe 854,2 106,2 2,2 

W przedsiębiorstwach o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób 
porównaniu do 2020 r. w naj-
większym stopniu zwiększeniu 
uległa wartość sprzedaży deta-
licznej towarów nieżywnościo-
wych, a w najmniejszym - żywno-
ści i napojów bezalkoholowych 
oraz napojów alkoholowych  
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W ujęciu miesięcznym w 2021 r. sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w odniesieniu do 
analogicznego miesiąca poprzedniego roku notowała największe wzrosty w kwietniu, marcu 
i maju (odpowiednio o 34,9%, 26,6% i 18,9%). W miesiącach tych w 2020 r. odnotowano naj-
większe spadki wartości sprzedaży detalicznej w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Nato-
miast mniejsza wartość sprzedaży w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego 
roku miała miejsce tylko w styczniu – spadek o 3,2% (wobec niewielkiego wzrostu styczniu 
w 2020 r. – o 0,7%).  

Wykres 2 . Dynamika sprzedaży detalicznej towarów według miesięcy (ceny bieżące)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż hurtowa jest to działalność polegająca na odsprzedaży zakupionych towarów we 
własnym imieniu, zwykle nieostatecznym odbiorcom (innym hurtownikom, detalistom, pro-
ducentom). Obejmuje sprzedaż towarów z magazynów handlowych, własnych bądź użytko-
wanych, w których składowane towary stanowią własność przedsiębiorstwa handlowego. 

Na Dolnym Śląsku w 2021 r. wartość sprzedaży hurtowej (łącznie z podatkiem VAT) w przed-
siębiorstwach handlowych, w których liczba pracujących przekraczała 9 osób, wynosiła 
81,2 mld zł, tj. o 18,4 mld zł więcej niż w 2020 r. (wzrost o 29,3% ). W Polsce wartość sprzedaży 
hurtowej w przedsiębiorstwach handlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób była 
o 22,5% wyższa niż przed rokiem.  

Udział sprzedaży hurtowej odnotowanej w dolnośląskich przedsiębiorstwach stanowił 5,8% 
ogólnej wartości sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych w Polsce (podobnie, jak w la-
tach wcześniejszych, 6. miejsce wśród województw). Największy udział w ogólnej wartości 
sprzedaży hurtowej w kraju niezmiennie miały przedsiębiorstwa z województwa mazowiec-
kiego (34,8%), a najmniejszy – przedsiębiorstwa z województwa lubuskiego (0,7%). 

W strukturze według grup towarów na Dolnym Śląsku dominowała sprzedaż hurtowa towa-
rów nieżywnościowych (konsumpcyjnych i niekonsumpcyjnych) – o łącznej wartości 
77,3 mld zł, co stanowiło 95,7% ogólnej wartości sprzedaży (2. miejsce wśród województw). 
W skali całego kraju grupa tych towarów stanowiła 86,2% ogólnej wartości sprzedaży hurto-
wej, przy najmniejszym odsetku w województwie wielkopolskim (73,1%) i największym w wo-
jewództwie opolskim (97,2%).  

Wartość sprzedaży hurtowej żywności i napojów bezalkoholowych zrealizowanej przez dolno-
śląskie przedsiębiorstwa kształtowała się na poziomie 2,6 mld zł, co stanowiło 3,2% ogólnej 
wartości sprzedaży, a wartość sprzedaży napojów alkoholowych na poziomie 0,9 mld zł (1,1%). 

Spośród prezentowanych grup towarów pod względem dynamiki wartości sprzedaży hurto-
wej w skali roku wyróżniała się grupa towarów nieżywnościowych – wzrost o 32,0% (wobec 
wzrostu o 24,6% w kraju). W przypadku tej grupy towarów w każdym z województw odnoto-
wano wzrost wartości sprzedaży hurtowej – najmniejszy w województwie zachodniopomor-
skim (o 16,9%) oraz największy w warmińsko-mazurskim (o 48,3%).  

  

Wartość sprzedaży hurtowej ule-
gła zwiększeniu w skali roku w 
większym stopniu niż wartość 
sprzedaży detalicznej (wzrost od-
powiednio o 29,3% i 16,6%) 

Województwo dolnośląskie wy-
różniało się jednym z najniższych 
udziałów sprzedaży żywności 
i napojów bezalkoholowych w 
ogólnej wartości sprzedaży hur-
towej realizowanej przez przed-
siębiorstwa o liczbie pracujących 
powyżej 9 osób (3,2%; 15. miejsce 
wśród województw, przed woje-
wództwem opolskim, w którym 
udział ten wynosił 1,8%) 
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Wykres 3. Struktura sprzedaży hurtoweja w 2021 r.   (ceny bieżące)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a  Przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową (bez placówek gastronomicznych), w których liczba 
pracujących przekracza 9 osób. 

W przypadku sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych dolnośląskie przedsiębiorstwa od-
notowały zwiększenie wartości sprzedaży w porównaniu do 2020 r. o 8,5% (w kraju o 19,3%). 
Analizując przekrój województw stwierdzono bardzo duże różnice w poziomie dynamiki 
sprzedaży hurtowej tej grupy towarów. W trzech województwach: świętokrzyskim, wielkopol-
skim i pomorskim nastąpiło zmniejszenie w skali roku sprzedaży napojów alkoholowych 
(w tym największe w województwie świętokrzyskim – spadek o 18,2%), a w pozostałych 
zwiększenie (w tym największe, prawie 5-krotne w województwie lubuskim). 

Odmiennie niż w ogółem w kraju i w większości innych województw, w województwie dolno-
śląskim w porównaniu do 2020 r. zmniejszeniu uległa wartość sprzedaży hurtowej żywności 
i napojów bezalkoholowych – o 16,9% (wobec niewielkiego wzrostu w kraju – o 8,3%). 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. dolnośląskie przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
hurtową (o liczbie pracujących powyżej 9 osób) składowały towary w 1994 magazynach (bez 
silosów i zbiorników), stanowiących 6,7% ogółu magazynów handlowych w Polsce. Najbardziej 
znaczącą część infrastruktury magazynowej, analogicznie jak w całym kraju i innych woje-
wództwach, stanowiły magazyny zamknięte, czyli wolnostojące budynki (1434). Pozostałe po-
zycje to place składowe (307) oraz magazyny zadaszone, czyli tzw. wiaty (253). 

Powierzchnia składowa magazynów handlowych wyniosła łącznie 2852 tys. m2. W strukturze 
powierzchni składowej magazyny zamknięte zajmowały 68,4% ogólnej powierzchni, maga-
zyny zadaszone – 7,7%, a place składowe 23,9% (w skali całego kraju odpowiednio: 58,4%, 
6,3% i 35,3%). 

Sklepy i stacje paliw  

Na terenie województwa dolnośląskiego w końcu 2021 r. działało 26,0 tys. sklepów (łącznie 
ze sklepami podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wraz z aptekami 
ogólnodostępnymi) oraz 490 stacji paliw, tj. punktów sprzedaży detalicznej: benzyny, oleju 
napędowego, gazu LPG, itp. Liczba sklepów zlokalizowanych na terenie województwa dolno-
śląskiego stanowiła 7,9% ogółu sklepów w kraju - 5. miejsce wśród województw, po woje-
wództwach: mazowieckim, śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Łącznie w tych pięciu wy-
mienionych województwach działała ponad połowa ogółu sklepów w kraju.  

W 2021 r. na jeden sklep w województwie dolnośląskim przypadało średnio 111 osób, pod-
czas gdy w 2020 r. było to 119 osób (przeciętnie w kraju 115 oraz 119 osób, odpowiednio 
w 2021 r. oraz w 2020 r.)1. 

                                                           
1 Wskaźnik ten, odnoszący się do liczby ludności, dla 2020 r. i 2021 r. został przeliczony zgod-

nie z bilansem przygotowanym w oparciu o wyniki NSP 2021. 

Pod względem odsetka po-
wierzchni składowej magazy-
nów zamkniętych (wolnostoją-
cych budynków) w ogólnej po-
wierzchni składowej magazy-
nów zamkniętych województwo 
dolnośląskie zajmowało 
2. miejsce w kraju (po woje-
wództwie łódzkim) 

Najbardziej znaczącą część in-
frastruktury magazynowej, słu-
żącej do składowania towarów 
przez podmioty prowadzące 
działalność hurtową, stanowiły 
magazyny zamknięte, czyli wol-
nostojące budynki 
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Odnotowana na koniec 2021 r. liczba sklepów na Dolnym Śląsku była większa o 6,7% (o 1,6 tys. 
sklepów więcej) niż przed rokiem, natomiast liczba stacji paliw  była mniejsza o 7,4% (o  42 sta-
cje mniej). W całym kraju liczba sklepów uległa w skali roku zwiększeniu o 3,5%, a liczba stacji 
paliw – zmniejszeniu o 6,3%. 

Łączna powierzchnia sprzedażowa sklepów wynosiła 3137,9 tys. m2 i była mniejsza o 83,5 tys. m2 

niż w 2020 r. (tj. o 2,6% mniejsza, podczas gdy w całym kraju o 2,5% większa). W porównaniu z po-
przednim rokiem wystąpił spadek powierzchni sprzedażowej w sklepach o największej po-
wierzchni, tj. 2500 m2 i więcej (o 2,6%) oraz w sklepach o powierzchni poniżej 100 m2 (o 9,4%). 

Oprócz województwa dolnośląskiego jeszcze w dwóch województwach – w lubelskim i ślą-
skim – odnotowano spadek powierzchni sprzedażowej, podczas gdy w sklepach zlokalizowa-
nych w pozostałych województwach przybyło powierzchni sprzedażowej (w tym w najwięk-
szym stopniu w województwie małopolskim – o 15,8%). 

W strukturze sklepów według form organizacyjnych dominowały sklepy wyspecjalizowane 
(prowadzące sprzedaż szerokiego asortymentu artykułów do kompleksowego zaspokajania 
określonych potrzeb, np. ubioru, wyposażenia mieszkań, itp.) – 2738 sklepów oraz następnie 
supermarkety (sklepy o powierzchni sprzedażowej od 400 m2 do 2499 m2, prowadzące sprze-
daż głównie w systemie samoobsługowym) – 771 sklepów. W 2021 r. w porównaniu z rokiem 
poprzednim liczba supermarketów oraz sklepów wyspecjalizowanych uległa zwiększeniu 
(odpowiednio o 6,3% oraz o 3,7%). 

Tablica 2. Sklepy i stacje paliw  
                 Stan w dniu 31 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2021 

Sklepya 24372 25996 

domy towarowe 6 6 

domy handlowe  12 10 

supermarkety 725 771 

hipermarkety 51 44 

sklepy powszechne 297 292 

sklepy wyspecjalizowane 2640 2738 

pozostałe sklepy 20641 22135 

Stacje paliw 525 490 

a Ujęto sklepy podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób; łącznie z aptekami ogólnodostępnymi. 

Rozpatrując strukturę specjalizacji branżowej sklepów i punktów sprzedaży paliw (o liczbie 
pracujących powyżej 9 osób) największym udziałem wyróżniała się grupa pozostałe sklepy 
(tj. obejmująca sprzedaż towarów, które nie zostały ujęte w badanych grupach branżowych, 
np. komputerów, telefonów, artykułów optycznych) – 30,7% ogółu jednostek, a następnie 
w branży ogólnospożywczej (obejmującej sprzedaż różnego rodzaju towarów, wśród których 
dominują: żywność, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe) – 22,0% oraz w branży odzieżo-
wej – 11,5% i piekarniczo-ciastkarskiej – 7,5%.  

W porównaniu do 2020 r. liczba jednostek zaliczanych do grupy pozostałe sklepy oraz do 
branży ogólnospożywczej nie uległa większym zmianom, podczas gdy zwiększeniu uległa 
liczba jednostek z branży odzieżowej (o 2,9%), a zmniejszeniu liczba jednostek z branży pie-
karniczo-ciastkarskiej (o 5,7%). Znaczący spadek liczby jednostek wystąpił również w branży 
księgarnie i artykuły piśmienne (o 14,8%).  

Liczba sklepów uległa w skali 
roku zwiększeniu (o 6,7%), 
a liczba stacji paliw zmniejsze-
niu (o 6,3%). 
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Targowiska 

W 2021 r. w krajowej ewidencji prowadzonej przez gminne jednostki samorządowe zareje-
strowanych było w Polsce 2116 stałych targowisk, a na terenie województwa dolnośląskiego 
135 targowisk (również 135 targowisk w 2020 r.), w tym z przewagą sprzedaży drobnodetalicz-
nej 133 targowiska (132 w 2020 r.). Najwięcej stałych targowisk znajdowało się w wojewódz-
twie mazowieckim (305), a najmniej w województwie opolskim (48). Województwo dolnoślą-
skie pod względem liczby targowisk zajmowało 7. miejsce w kraju.  

Ogólna powierzchnia dolnośląskich targowisk wynosiła 780,5 tys. m2 (wobec nieznacznie 
mniejszej wielkości 778,8 tys. m2 w 2020 r.). Powierzchnia sprzedażowa targowisk stanowiła 
45,3% ogólnej ich powierzchni (wobec 59,1% przeciętnie w kraju).  

W 2021 r. na targowiskach działało 5921 stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej (o 130 
więcej niż w 2020 r.), spośród których czynne codziennie stanowiły 54,7%.  

Uzupełnieniem stałej sieci targowiskowej były targowiska sezonowe (tj. targowiska lub miej-
sca wyznaczone na ulicach i placach uruchamiane okresowo), których liczba w 2021 r. zwięk-
szyła się o 180 targowisk do wielkości 840 obiektów. 

Roczne wpływy z opłaty targowiskowej wyniosły 7310,0 tys. zł, tj. mniej niż w 2020 r. o 0,9%. 
Dane te obejmują również rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 za 
wpływy utracone z tytułu niepobierania opłaty targowej.  
 

Placówki gastronomiczne 

W 2021 r. działały w województwie dolnośląskim 1874 placówki gastronomicznych (stałe 
i sezonowe). Najwięcej obiektów działało jako bary (945), a następnie jako restauracje 
(470). Bary stanowiły 50,4% ogółu placówek gastronomicznych w województwie, a restau-
racje – 25,1%, natomiast przeciętnie w kraju udział barów był zdecydowanie mniejszy – 
27,7% ogółu placówek (restauracje stanowiły 25,1%). 

Odnotowana ogólna liczba placówek gastronomicznych, odmiennie niż w 2020 r., uległa 
w skali roku zwiększeniu – o 8,7% (w 2020 r. w porównaniu do 2019 r. zmniejszenie o 11,3%). 
W województwie dolnośląskim przybyły w skali roku: 73 punkty gastronomiczne, 44 bary, 37 
restauracji. 

Tablica 3. Działalność gastronomiczna a 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2020 2021 

Restauracje 433 470 

Bary 901 945 

Stołówki 167 163 

Punkty gastronomiczne 223 296 

a Dane dotyczą przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób, Do placówek gastronomicznych nie za-
liczono tzw. punktów sprzedaży ruchomej i automatów sprzedażowych. 

  

Pod względem liczby placówek 
gastronomicznych wojewódz-
two dolnośląskie nadal zajmo-
wało 3. miejsce w kraju (po wo-
jewództwach mazowieckim 
i małopolskim), w tym 2. miej-
sce (po województwie mazo-
wieckim) pod względem liczby 
barów 
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Wykres 4. Liczba placówek gastronomicznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychody ogółem z działalności gastronomicznej w cenach bieżących (łącznie z podatkiem 
VAT), w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób, osiągnęły w województwie 
dolnośląskim w 2021 r. poziom 4683,6 mln zł, co stanowiło 17,0% ogólnej wartości sprzedaży 
w kraju (2. miejsce, po województwie mazowieckim). Największy udział w wartości przycho-
dów miała produkcja gastronomiczna, tj. produkcja wyrobów kulinarnych, ciastkarskich i in-
nych wytworzonych we własnym zakresie. Przychody z produkcji gastronomicznej wyniosły 
4471,7 mln zł, stanowiąc 95,5% ogółu przychodów z działalności gastronomicznej w woje-
wództwie, podczas gdy przychody ze sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytonio-
wych 127,7 mln zł, stanowiąc 2,7% (przeciętnie w kraju udziały te kształtowały się odpowied-
nio - 90,4% w przypadku produkcji gastronomicznej i 5,4% sprzedaży napojów alkoholowych 
i wyrobów tytoniowych).  

Przychody ze sprzedaży towarów handlowych zakupionych i odsprzedawanych w niezmienio-
nej postaci po ewentualnym konfekcjonowaniu (bez napojów alkoholowych) wyniosły 
76,5 mln zł, a ich udział w przychodach z działalności gastronomicznej badanych przedsię-
biorstw stanowił 1,6% (przeciętnie w kraju 3,8%).  

Podobnie jak w całym kraju, w porównaniu do 2020 r. wartość sprzedaży z działalności ga-
stronomicznej uległa znacznemu zwiększeniu – o 34,2% (o 39,4% przeciętnie w kraju). Wysoki 
wzrost przychodów był spowodowany głównie znacznie krótszym okresem obowiązywania 
ograniczeń działalności związanych z epidemią COVID-19 niż w 2020 r., w którym odnotowano 
spadek wartości sprzedaży we wszystkich województwach, w tym w województwie dolnoślą-
skim spadek wartości sprzedaży o 26,9% w porównaniu do 2019 r. (wobec spadku o 33,9% 
w kraju). 

W przekroju wojewódzkim największy w ujęciu procentowym wzrost przychodów z działalno-
ści gastronomicznej wystąpił w województwie łódzkim (o 52,5%), a najmniejszy  – w woje-
wództwie podlaskim (o 29,4%).  
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Opracowanie merytoryczne: Rozpowszechnianie: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu Informatorium Statystyczne 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak tel: 71 371 63 62, 71 371 64 55 

tel: 71 371 64 00 

 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych  wroclaw.stat.gov.pl 

tel. 71 371 63 71  @WROCLAW_STAT 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl  @USWroclaw 

 

Powiązane opracowania 

Rynek wewnętrzny w 2021 r. 

Rynek wewnętrzny w województwie dolnośląskim w 2020 r. 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego  

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych → Handel i Gastronomia 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Sprzedaż detaliczna 

Sprzedaż hurtowa 

Placówka gastronomiczna 

Sklep 

Targowisko 

http://wroclaw.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Wroclaw_STAT
mailto:A.Ilczuk@stat.gov.pl
https://www.facebook.com/USWroclaw/?modal=admin_todo_tour
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrzny-w-2021-roku,7,28.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/rynek-wewnetrzny-w-2021-roku,7,28.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/cenyhandel/rynek-wewnetrzny-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-2020-r-,1,3.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/cenyhandel/rynek-wewnetrzny-w-wojewodztwie-dolnoslaskim-w-2020-r-,1,3.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-dolnoslaskiego-w-grudniu-2021-r-,1,116.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-4-kwartal-2021-r-,2,45.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-4-kwartal-2021-r-,2,45.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/473,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/473,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/886,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/886,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/300,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/300,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/463,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/300,pojecie.html

