
 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY         Warszawa, 08.09.2017 r. 

Opracowanie sygnalne 
 

 

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r.  
 
W 2016 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów 
zwierzęcych: 

- żywiec rzeźny ogółem – 6621,0 tys. ton, wzrost w stosunku do roku 2015 o 7,5%,  
- mleko – 12876,2 mln litrów, tj. o 0,1%, więcej niż w 2015 r.  
-  jaja kurze – 10599,6 mln sztuk, tj. wzrost o 1,2% do poprzedniego roku. 

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem 
wyniosła 455,3 kg, a mleka 885 litrów wobec odpowiednio 423,3 kg oraz 884 litrów 
w 2015 r.  
W 2016 r. przeciętna roczna wydajność mleka od 1 krowy wyniosła 5563 litrów 
i w stosunku do 2015 r. wzrosła o 3,1% (o 168 litrów), nieśność kur zmniejszyła 
się w skali roku o 1,8 % i wynosiła 219 sztuk od jednej nioski, a wydajność wełny od 
1 owcy wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o 3,1% i wynosiła 3,3 kg. 

 
 

Tabl.1. Produkcja żywca rzeźnego, mleka krowiego, jaj kurzych w 2016 r. według  

 województw. 

Województwa 
Żywiec rzeźny ogółem Mleko Jaja kurze 

w tonach 2015=100 w tys. litrów 2015=100 w tys. sztuk 2015=100

Polska  6620965 107,5 12867161 100,1 10599598 101,2
Dolnośląskie  122899 102,9 177643 93,2 587706 81,4
Kujawsko-pomorskie 551431 114,6 948875 102,2 325933 94,2
Lubelskie  330897 102,0 759156 97,0 293064 115,1
Lubuskie  166941 104,3 83520 98,0 260317 75,7
Łódzkie  571802 104,9 990157 100,9 493305 82,5
Małopolskie  157339 115,1 360466 111,0 664272 119,4
Mazowieckie  1289668 115,5 2692746 96,4 1861745 94,2
Opolskie  132414 95,4 272661 102,3 158218 125,4
Podkarpackie  113991 114,9 216489 94,0 339887 127,9
Podlaskie  344516 104,8 2584006 100,7 256235 126,0
Pomorskie  397747 105,0 354308 101,1 293419 124,4
Śląskie  238674 116,3 258473 107,3 437440 85,4
Świętokrzyskie  181938 102,2 249955 97,5 269560 166,4
Warmińsko-mazurskie  416730 103,2 1016456 105,9 240746 89,5
Wielkopolskie  1379086 104,9 1755108 101,4 3797327 105,0
Zachodniopomorskie  224892 99,2 147142 85,5 320424 112,5
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Żywiec rzeźny 

W 2016 r. wyprodukowano 6621,0 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 463,6 tys. ton, (tj. o 7,5%) 
więcej niż w 2015 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem 
wyniosła 4939,2 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 338,2 tys. ton, tj. o 7,4%. 
 

 

Wykres 1. Produkcja żywca rzeźnego w tysiącach ton w latach 2006-2016 

 

 

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2016 r. 5659,8 tys. ton żywca, 
tj. o 328,8 tys. ton (o 6,2% więcej) niż w 2015 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 
85,5% produkcji krajowej. 

 
Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2016 r. według gatunków wyniosła: 
- wołowego - 972,0 tys. ton (o 5,8% więcej niż w 2015 r.), 
- cielęcego - 6,1 tys. ton (o 55,8% mniej             „         ), 
- wieprzowego - 2409,8 tys. ton (o 2,4%  więcej             „         ), 
- baraniego - 2,8 tys. ton (o 16,5% więcej            „         ), 
- końskiego - 23,2 tys. ton (o 1,4% mniej                „         ), 
- drobiowego - 3201,4 tys. ton (o 12,7% więcej            ,,         ). 

 

W 2016 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2015, udział żywca 
drobiowego o 2,2 p. proc., a zmalał żywca wołowego o 0,2 p. proc., cielęcego o 0,1 p. proc. 
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i wieprzowego o 1,8 p. proc. Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, końskiego, 
króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.  
Wykres 2.  Struktura gatunkowa produkcji żywca rzeźnego ogółem w 2016 r. 

 
 

 

W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji żywca rzeźnego ogółem 
charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (20,8%), mazowieckie (19,5%), łódzkie (8,6%) 
i kujawsko-pomorskie (8,3%). Najniższy udział w ogólnokrajowej produkcji żywca rzeźnego miały 
województwa: podkarpackie (1,7%), dolnośląskie (1,9%), opolskie (2,0%), małopolskie (2,4%), 
lubuskie (2,5%), świętokrzyskie (2,8%), zachodniopomorskie (3,4%) i śląskie (3,6%).  

Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej średnio dla kraju 
(455,3 kg), charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (815,1 kg), mazowieckie (671,7 kg), 
śląskie (647,2 kg), łódzkie (594,6 kg), pomorskie (548,9 kg) i kujawsko-pomorskie (535,1 kg). 
Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano 
w województwach: dolnośląskim (136,4 kg), podkarpackim (193,8 kg), lubelskim (231,6 kg), 
opolskim (259,7 kg), zachodniopomorskim (264,5 kg) i małopolskim (281,3 kg).  

 

 

Mleko, jaja, wełna 

W 2016 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 12867,2 mln litrów i była wyższa 
od uzyskanej w 2015 r. o 7,7 mln litrów, tj. o 0,1%. Odnotowano zwiększenie wydajności mleka 
od jednej krowy o 3,1% z 5395 litrów w 2015 r. do 5563 litrów w 2016 r. Zaobserwowano również 
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zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 4,0% z 5791 litrów w 2015 r. 
do 6022 litrów w 2016 r. Średnioroczny stan krów zmniejszył się o 70,6 tys. sztuk (tj. o 3%), a krów 
mlecznych o 84,1 tys. (tj. 3,8%).  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2016 r. 12046,8 mln litrów mleka (tj. o 0,7% 
więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,6% krajowej produkcji. 

 
 

Wykres 3. Produkcja mleka w tysiącach ton w latach 2006-2016 

 

 

W 2016 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji mleka krowiego 
charakteryzowały się województwa: mazowieckie (20,9%), podlaskie (20,1%), wielkopolskie 
(13,6%), warmińsko-mazurskie (7,9%), łódzkie (7,7%) i kujawsko-pomorskie (7,4%), a najmniejszym 
województwa: lubuskie (0,7%), zachodniopomorskie (1,1%), dolnośląskie (1,4%) i podkarpackie 
(1,7%).  

 

W 2016 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 885 litrów, tj. o 0,1% 
więcej niż w 2015 r. 

Wyższą produkcję mleka na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio 
dla kraju (885 l), odnotowano w 6 województwach: podlaskim (2362 l), mazowieckim (1402 l), 
wielkopolskim (1037 l), łódzkim (1030 l), warmińsko-mazurskim (994 l) i kujawsko-pomorskim 
(921 l). Najniższą produkcją mleka na jednostkę powierzchni charakteryzowały się województwa: 
zachodniopomorskie (173 l), dolnośląskie (197 l) i lubuskie (209 l). 
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Wykres 4. Wydajność mleka od jednej krowy w litrach w latach 2006-2016 

 
 

Produkcja jaj kurzych w 2016 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych - łącznie) wyniosła 10599,6 mln 
sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2015 r. o 125,7 mln sztuk (tj. o 1,2%). Przy czym produkcja jaj 
kurzych wylęgowych zwiększyła się o 94,5 mln sztuk (tj. o 6,7%) do poziomu 1508,6 mln sztuk, 
natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych utrzymała się na zbliżonym poziomie jak w 2015 r. 
i w 2016 r. wynosiła 9091,0 mln sztuk. Wydajność jaj od 1 kury nioski zmniejszyła się o 1,8%, 
tj. z 223 jaj w 2015 r. do 219 jaj w 2016 r. Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2016 r. 
8003,2 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 7,3% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 75,5% całej 
produkcji krajowej. 

W 2016 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji jaj kurzych 
charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (35,8%) i mazowieckie (17,6%), a najmniejszym 
województwa: opolskie (1,5%), warmińsko-mazurskie (2,3%), podlaskie (2,4%), świętokrzyskie 
(2,5%), lubuskie (2,5%), pomorskie (2,8%) i lubelskie (2,8%). 

W 2016 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 729 sztuk, tj.  o 1,3% 
więcej niż w 2015 r. 

Wyższą produkcję jaj na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju 
(729 szt.), odnotowano w 4 województwach: wielkopolskim (2244 szt.), małopolskim (1188 szt.), 
śląskim (1186 szt.) i mazowieckim (970 szt.). Najniższą produkcją jaj na 1 ha użytków rolnych 
charakteryzowały się województwa: lubelskie (205 szt.), podlaskie (234 szt.), warmińsko-mazurskie 
(235 szt.) i opolskie (310 szt.). 

Produkcja wełny owczej niepranej w 2016 r. wyniosła 774 tony i w porównaniu z 2015 r. 
zwiększyła się o 72,9 tony, tj. o 10,4%. Roczna wydajność wełny od 1 owcy wzrosła o 3,1% 
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w porównaniu do 2015 r. i wynosiła  3,3 kg. Średnioroczny stan pogłowia owiec wzrósł o 18,2 tys. 
sztuk, tj. o 8,4%.  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2016 r. 745 ton wełny (o 12,5% więcej 
niż w roku poprzednim), co stanowiło 96,2% całej produkcji krajowej. 

W 2016 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji wełny 
charakteryzowały się województwa: małopolskie (19,9%), podlaskie (8,7%), śląskie (8,7%), 
podkarpackie (8,6%) i lubelskie (7,8%), a najmniejszym województwa: opolskie (1,1%), 
zachodniopomorskie (1,9%), świętokrzyskie (2,1%), warmińsko-mazurskie (3,4%) 
i mazowieckie (3,9%). 

W 2016 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 5,3 kg, tj. o 10,4% 
więcej niż w roku poprzednim. 

 

 

 

 
Uwagi metodyczne: 

Pełny zakres tablic wynikowych zawierających dane o produkcji poszczególnych produktów zwierzęcych według 
województw i grup użytkowników opublikowano w Internecie pod nazwą „Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej 
w 2016 r. – tablice wynikowe.” http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/ 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Departament Rolnictwa 

 
Małgorzata Kuliś 
Tel: 22 608 33 57 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 3475, 22 608 3009 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

Więcej na: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/ 


