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INFORMACJE SYGNALNE 

04.09.2020 r. 

 

 

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2019 r. 
 
W 2019 r. uzyskano następujący poziom produkcji 
podstawowych produktów zwierzęcych: 
żywiec rzeźny ogółem – 7107,3 tys. ton, produkcja 
utrzymała się na zbliżonym poziomie (spadek o 0,1%) 
w stosunku do 2018 r.  
mleko – 14089,9 mln litrów, tj. o 2,3%  więcej niż 
w 2018 r.;  
jaja kurze – 12056,5 mln sztuk, tj. wzrost o 2,1%  
w porównaniu do poprzedniego roku. 

 

 

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 
483,8 kg, a mleka 959 litrów wobec odpowiednio 483,8 kg oraz 939 litrów w 2018 r.  

W 2019 r. przeciętna roczna wydajność mleka od 1 krowy wyniosła 5803 litrów i w stosunku 
do 2018 r. wzrosła o 1,0% (o 56 litrów), nieśność kur wzrosła w skali roku o 1,4 % i wynosiła 
220 sztuk od jednej nioski, a wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim samym poziomie 
jak w poprzednim roku i wynosiła 3,3 kg. 

 

Żywiec rzeźny 

W 2019 r. wyprodukowano 7107,3 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 4,2 tys. ton (tj. o 0,1%) 
mniej niż w 2018 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem 
wyniosła 5480,7 tys. ton i była niższa od uzyskanej w poprzednim roku o 7,7 tys. ton, 
tj. o 0,1%. 

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 6298,2 tys. ton żywca, 
tj. o 328,1 tys. ton (o 5,5% więcej) niż w 2018 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 
88,6% produkcji krajowej. 

 

 

Tablica 1. Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2019 r. według gatunków 

Gatunek żywca Wielkość produkcji w tys. ton 2018=100 

Wołowego łącznie z cielęcym 1092,4 99,0 

Wieprzowego 2392,7 94,6 

Baraniego 3,6 119,8 

Końskiego 16,6 94,0 

Drobiowego 3596,3 104,2 

 

 

 

 

 

 99,9 
Wskaźnik zmiany  produkcji 
żywca rzeźnego ogółem  
 

   0,1% 
Spadek produkcji żywca rzeź-  
nego ogółem  
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W 2019 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2018, udział 
żywca drobiowego o 2,1 p. proc., a zmalał udział żywca wieprzowego o 1,9 p. proc., żywca  
wołowego  łącznie  z cielęcym o 0,1 p. proc. i końskiego o 0,1 p. proc. Udział pozostałych  
gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, króliczego i koziego kształtował się na poziomie 
sprzed roku. 

Wykres 1.  Struktura gatunkowa produkcji żywca rzeźnego ogółem w 2019 r. 

 

Mleko, jaja, wełna 

W 2019 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 14089,9 mln litrów i była wyższa 
od uzyskanej w 2018 r. o 322,1 mln litrów, tj. o 2,3%. Odnotowano zwiększenie wydajności 
mleka od jednej krowy o 1,0% z 5747 litrów w 2018 r. do 5803 litrów w 2019 r. Zaobserwowano 
również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 2,3% z 6258 litrów 
w 2018 r. do 6402 litrów w 2019 r. Średnioroczny stan krów zwiększył się o 32,5 tys. sztuk 
(tj. o 1,4%), a krów mlecznych o 0,9 tys. i pozostał na zbliżonym poziomie w porównaniu 
do  poprzedniego roku.  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 13172,0 mln litrów mleka 
(tj. o 2,5% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,5% krajowej produkcji. 

W 2019 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 959 litrów, 
tj. o 2,1% więcej niż w 2018 r. 

 

Produkcja jaj kurzych w 2019 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych łącznie) wyniosła 12056,5 mln 
sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2018 r. o 242,2 mln sztuk (tj. o 2,1%). Przy czym produkcja 
jaj kurzych wylęgowych zwiększyła się o 90,1 mln sztuk (tj. o 5,4%) do poziomu 1765,9 mln 
sztuk, natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych zwiększyła się o 152,1 mln sztuk 
(tj. o 1,5%) w stosunku  do  poprzedniego  roku  i  w  2019  r.  wynosiła  10290,6 mln sztuk. 
Wydajność jaj  od 1 kury nioski (ogółem łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych) zwiększyła się 
o 1,4%, tj. z 217 jaj w  2018 r.  do 220 jaj w 2019 r.  Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały 
w 2019 r. 7989,8 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 11,0% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 
66,3% całej produkcji krajowej. 

W 2019 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 821 sztuki, tj.  o 2,0% 
więcej niż w 2018 r. 

 

Produkcja wełny owczej niepranej w 2019 r. wyniosła 891 tony i w porównaniu z 2018 r. 
zmniejszyła się o 11,7 tony, tj. o 1,3%. Roczna wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim 
samym poziomie jak w 2018 r. i wynosiła  3,3 kg. Średnioroczny stan pogłowia owiec spadł 
o 0,5 tys. sztuk, tj. o 0,2%.  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2019 r. 867 ton wełny (o 0,3% więcej 
niż w roku poprzednim), co stanowiło 97,4% całej produkcji krajowej. 

żywiec drobiowy ; 
50,6%

żywiec wieprzowy; 
33,7%

żywiec wołowy 
łącznie z 

cielęcym; 15,4%

żywiec pozostały; 
0,3%
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W 2019 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 6,1 kg, tj. o 1,3% 
mniej niż w roku poprzednim. 

Tablica 2. Produkcja żywca rzeźnego, mleka krowiego, jaj kurzych w 2019 r. według  

 województw 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS” 

 

Województwa 

Żywiec rzeźny ogółem Mleko Jaja kurze 

w tonach 2018=100 w tys. 

litrów 

2018=100 w tys. 

sztuk 

2018=100 

Polska 7107271 99,9 14089924  102,3 12056495  102,1 

Dolnośląskie 135552 94,2 180657 98,7 581196 113,8 

Kujawsko-pomorskie 437496 79,8 1055089 100,7 429917 105,9 

Lubelskie  305766 90,1 807830 104,0 370211 95,2 

Lubuskie  158766 95,9 84894 78,5 302401 130,2 

Łódzkie 508291 94,0 1096359 106,4 663560 129,6 

Małopolskie 166669 104,9 285001 90,6 555672 95,8 

Mazowieckie 1515327 101,3 3301849 109,2 1773721 74,5 

Opolskie  146127 99,9 277422 95,5 174946 95,6 

Podkarpackie 98131 93,2 160866 89,4 372316 99,2 

Podlaskie  402085 109,7 2822924 99,6 341292 111,6 

Pomorskie 412332 96,8 371826 102,3 307393 73,8 

Śląskie 372956 133,3 270178 106,6 330781 83,4 

Świętokrzyskie 212492 96,3 217727 92,1 285386 95,3 

Warmińsko-mazurskie 413043 96,0 1031414 90,9 175376 86,1 

Wielkopolskie 1579167 105,0 1963651 106,8 5110932 118,1 

Zachodniopomorskie 243071 101,7 162237 107,5 281395 95,1 
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Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Rolnictwa 
Dyrektor Artur Łączyński 
Tel: 22 608 37 08 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 

 

 

Powiązane opracowania 

Zwierzęta gospodarskie w 2019 roku 

Rolnictwo w 2019 roku 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Produkt zwierzęcy 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/rolnictwo-w-2019-roku,3,16.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2178,pojecie.html

