
   

 

 

 

1 

INFORMACJE SYGNALNE 

13.09.2021 r. Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2020 r.  
 
W 2020 r. uzyskano następujący poziom produkcji 
podstawowych produktów zwierzęcych: 
żywiec rzeźny ogółem – 7241,4 tys. ton, wzrost 
w stosunku do 2019 roku o 1,9%; 
mleko – 14399,9 mln litrów, tj. o 2,2% więcej niż 
w 2019 r.;  
jaja kurze – 11739,9 mln sztuk, tj. spadek o 2,6% 
w porównaniu do poprzedniego roku. 

 

 

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 
493,2 kg, a mleka 981 litrów wobec odpowiednio 483,8 kg oraz 959 litrów w 2019 r.  

W 2020 r. przeciętna roczna wydajność mleka od jednej krowy wyniosła 5946 litrów i w sto-
sunku do 2019 r. wzrosła o 2,5% (o 143 litry), nieśność kur wzrosła w skali roku o 4,5% i wyno-
siła 230 sztuk od jednej nioski, a wydajność wełny od jednej owcy wynosiła 3,6 kg i była wyż-
sza o 9,1% od odnotowanej w roku poprzednim. 

 

Żywiec rzeźny 

W 2020 r. wyprodukowano 7241,4 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 134,1 tys. ton (tj. o 1,9%) 
więcej niż w 2019 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem 
wyniosła 5587,9 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 107,2 tys. ton, 
tj. o 2,0%. 

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2020 r. 6481,9 tys. ton żywca, 
tj. o 183,7 tys. ton (o 2,9% więcej) niż w 2019 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 
89,5% produkcji krajowej. 

 

 

Tablica 1. Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2020 r. według gatunków 

 

Gatunek żywca Wielkość produkcji w tys. ton 2019=100 

Wołowego łącznie z cielęcym 1093,0 100,1 

Wieprzowego 2375,9 99,3 

Baraniego 3,2 88,6 

Końskiego 15,0 90,2 

Drobiowego 3748,7 104,2 

 

 

 

 

 99,9 
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W porównaniu z rokiem 2019, w 2020 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł udział 
żywca drobiowego o 1,2 p. proc., a zmalał udział żywca wieprzowego o 0,9 p. proc. i żywca wo-
łowego łącznie z cielęcym o 0,3 p. proc. Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. ba-
raniego, króliczego, koziego i końskiego kształtował się na poziomie sprzed roku. 

Wykres 1.  Struktura gatunkowa produkcji żywca rzeźnego ogółem w 2020 r. 

 

Mleko, jaja, wełna 

W 2020 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 14399,9 mln litrów i była wyższa 
od uzyskanej w 2019 r. o 310,0 mln litrów, tj. o 2,2%. W kategorii krów ogółem (łącznie mlecz-
nych i pozostałych) odnotowano zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy o 2,5% z 5803 
litrów w 2019 r. do 5946 litrów w 2020 r. Zaobserwowano również zwiększenie wydajności 
mleka od jednej krowy mlecznej o 3,6% z 6402 litrów w 2019 r. do 6635 litrów w 2020 r. Śred-
nioroczny stan pogłowia krów ogółem zmniejszył się o 6,4 tys. sztuk (tj. o 0,3%), a krów mlecz-
nych o 30,6 tys. l (tj.1,4%) w porównaniu do poprzedniego roku.  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2020 r. 13380,1 mln litrów mleka 
(tj. o 1,6% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 92,9% krajowej produkcji. 

W 2020 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 981 litrów, 
tj. o 2,3% więcej niż w 2019 r. 

 

Produkcja jaj kurzych w 2020 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych łącznie) wyniosła 11739,9 mln 
sztuk i była niższa od uzyskanej w 2019 r. o 316,6 mln sztuk (tj. o 2,6%). Przy czym produkcja 
jaj kurzych wylęgowych zwiększyła się o 6,1 mln sztuk (tj. o 0,3%) do poziomu 1772,0 mln 
sztuk, natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych zmniejszyła się o 322,6 mln sztuk 
(tj. o 3,1%) w stosunku do poprzedniego roku i w 2020 r. wynosiła 9967,9 mln sztuk. Wydajność 
jaj od jednej kury nioski (ogółem łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych) zwiększyła się 
o 4,5%, tj. z 220 jaj w 2019 r. do 230 jaj w 2020 r. Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały 
w 2020 r. 8090,7 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 1,3% więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło 
68,9% całej produkcji krajowej. 

W 2020 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 800 sztuki, tj. o 2,6% 
mniej niż w 2019 r. 

 

Produkcja wełny owczej niepranej w 2020 r. wyniosła 926 ton i w porównaniu z 2019 r. zwięk-
szyła się o 35,6 ton, tj. o 4,0%. Roczna wydajność wełny od jednej owcy zwiększyła się w sto-
sunku 2019 r. o 0,3 tony (tj. 9,1%) i wynosiła 3,6 kg. Średnioroczny stan pogłowia owiec spadł 
o 9,8 tys. sztuk, tj. o 3,6%.  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2020 r. 909 ton wełny (o 4,9% więcej 
niż w roku poprzednim), co stanowiło 98,2% całej produkcji krajowej. 

żywiec drobiowy ; 
51,8%

żywiec wieprzowy; 
32,8%

żywiec wołowy łącznie z cielęcym; 
15,1%

żywiec pozostały; 0,3%
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W 2020 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 6,3 kg, tj. o 3,3% 
więcej niż w roku poprzednim. 

Tablica 2. Produkcja żywca rzeźnego, mleka krowiego, jaj kurzych w 2020 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 2019=100 w tys. litrów 2019=100 w tys. sztuk 2019=100 

Polska 7241416 101,9 14399902  102,2 11739921  97,4 

Dolnośląskie 120439 88,9 194591 107,7 606547 104,4 

Kujawsko-pomorskie 450188 102,9 1084797 102,8 488351 113,6 

Lubelskie  281402 92,0 774226 95,8 301946 81,6 

Lubuskie  141212 88,9 101258 119,3 263331 87,1 

Łódzkie 576690 113,5 1109539 101,2 607207 91,5 

Małopolskie 136100 81,7 285105 100,0 531711 95,7 

Mazowieckie 1920793 126,8 3087387 93,5 1975806 111,4 

Opolskie  146237 100,1 314663 113,4 232878 133,1 

Podkarpackie 72832 74,2 152860 95,0 374870 100,7 

Podlaskie  360462 89,6 2866981 101,6 324028 94,9 

Pomorskie 402788 97,7 372747 100,2 389784 126,8 

Śląskie 273500 73,3 288782 106,9 393140 118,9 

Świętokrzyskie 182994 86,1 221994 102,0 286079 100,2 

Warmińsko-mazurskie 449438 108,8 1070568 103,8 134199 76,5 

Wielkopolskie 1436896 91,0 2274702 115,8 4552648 89,1 

Zachodniopomorskie 289445 119,1 199702 123,1 277396 98,6 
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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 34 62 

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

 

 

Powiązane opracowania 

Zwierzęta gospodarskie w 2020 roku 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Produkt zwierzęcy 
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