
 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY         Warszawa, 08.09.2016 r. 

Notatka informacyjna   
 
 

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2015 r.  
 
W 2015 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów 
zwierzęcych: 

- żywiec rzeźny ogółem – 6157,4 tys. ton, tj. o 5,3% więcej niż w 2014 r., 
- mleko – 12859,4 mln litrów, tj. o 2,0% więcej niż w 2014 r.,  
- jaja kurze – 10474,0 mln sztuk, tj. o 2,1% więcej niż rok wcześniej. 

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 
423,3 kg, a mleka 884 litrów wobec odpowiednio 401,5 kg oraz 866 l w 2014 r.  
W 2015 r. przeciętna roczna wydajność mleka od 1 krowy wyniosła 5395 litrów 
i w stosunku do 2014 r. wzrosła o 4,5% (o 231 litry), nieśność kur zmniejszyła 
się w skali roku o 2,2 %, a wydajność wełny od 1 owcy nie zmieniła się w stosunku 
do poprzedniego roku i wynosiła 3,2 kg. 

 
 

Tabl.1. Produkcja żywca rzeźnego, mleka krowiego, jaj kurzych w 2015 r. według  

 województw. 

Województwa 
Żywiec rzeźny ogółem Mleko Jaja kurze 

w tonach 2014=100 w tys. litrów 2014=100 w tys. sztuk 2014=100 

Polska  6157406 105,3 12859447  102,0 10473911 102,1 
Dolnośląskie  119402 97,1 190620  94,6 721907 116,8 
Kujawsko-pomorskie 481126 95,4 928277  103,1 345971 82,4 
Lubelskie  324294 109,8 782713  105,0 259020 83,4 
Lubuskie  160132 104,0 85188  80,6 343668 95,3 
Łódzkie  545335 99,8 981535  93,7 598209 77,9 
Małopolskie  136740 97,6 324609  90,6 583976 98,6 
Mazowieckie  1116797 111,1 2794268  102,1 1945229 102,1 
Opolskie  138732 103,7 266570  97,0 126169 102,6 
Podkarpackie  99166 102,8 230387  100,2 265832 103,2 
Podlaskie  328605 103,8 2564834  108,4 203293 100,9 
Pomorskie  378676 102,3 350396  97,8 235780 76,7 
Śląskie  205214 114,6 240806  100,4 512224 127,3 
Świętokrzyskie  177948 108,2 256377  104,0 161976 100,6 
Warmińsko-mazurskie 403636 109,1 959567  98,2 268986 102,9 
Wielkopolskie  1314832 108,5 1731166  105,3 3616872 109,2 
Zachodniopomorskie  226771 96,6 172134  98,7 284799 110,5 

 



Żywiec rzeźny 

W 2015 r. wyprodukowano 6157,4 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 312,4 tys. ton, (tj. o 5,3%) 
więcej niż w 2014 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem 
wyniosła 4601,0 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 223,0 tys. ton, tj. o 5,1%. 

 

Wykres 1. Produkcja żywca rzeźnego w tysiącach ton w latach 2005-2015 

 
 

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2015 r. 5331,0 tys. ton żywca, 
tj. o 142,5 tys. ton (o 2,7% więcej) niż w 2014 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 
86,6% produkcji krajowej. 

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2015 r. według gatunków wyniosła: 
- wołowego - 918,2 tys. ton (o 14,1% więcej niż w 2014 r.), 
- cielęcego - 13,8 tys. ton (o 53,8% mniej               „         ), 
- wieprzowego - 2353,7 tys. ton (o 1,9%  więcej               „         ), 
- baraniego - 2,4 tys. ton (o 40,3% mniej               „         ), 
- końskiego - 23,6 tys. ton (o 28,6% więcej              „         ), 
- drobiowego - 2839,6 tys. ton (o 6,4% więcej                ,,         ). 

 

W 2015 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2014, udział żywca 
drobiowego o 0,4 p. proc., wołowego o 1,1 p. proc. i końskiego o 0,1 p. proc., a zmalał żywca 
wieprzowego o 1,3 p. proc., cielęcego o 0,3 p. proc. i baraniego o 0,03 p. proc. Udział pozostałych 
gatunków żywca rzeźnego, tj. króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku.  
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Wykres 2.  Struktura gatunkowa produkcji żywca rzeźnego ogółem w 2015 r. 

 
W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji żywca rzeźnego ogółem 
charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (21,4%), mazowieckie (18,1%), łódzkie (8,9%) 
i kujawsko-pomorskie (7,8%). Najniższy udział w ogólnokrajowej produkcji żywca rzeźnego miały 
województwa: podkarpackie (1,6%), dolnośląskie (1,9%), małopolskie (2,2%), opolskie (2,3%), 
lubuskie (2,6%), świętokrzyskie (2,9%) i śląskie (3,3%).  

Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej średnio dla kraju 
(423,3 kg), charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (757,0 kg), mazowieckie (578,3 kg), 
śląskie (575,3 kg), łódzkie (560,9 kg), pomorskie (498,3 kg) i kujawsko-pomorskie (452,2 kg). 
Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano 
w województwach: dolnośląskim (131,3 kg), podkarpackim (172,7 kg), lubelskim (224,6 kg), 
małopolskim (254,4 kg), zachodniopomorskim (270,9 kg) i opolskim (279,4 kg).  

 

Mleko, jaja, wełna 

W 2015 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 12859,4 mln litrów i była wyższa 
od uzyskanej w 2014 r. o 252,1 mln litrów, tj. o 2,0%. Wzrost rocznej produkcji mleka był wynikiem 
zwiększenia wydajności mleka od 1 krowy o 4,5% z 5164 litrów w 2014 r. do 5395 litrów w 2015 r. 
Średnioroczny stan krów zmniejszył się o 57,9 tys. sztuk (tj. o 2,4%).  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2015 r. 11959,1 mln litrów mleka (tj. o 2,6% 
więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,0% krajowej produkcji. 

W 2015 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 884 litrów, tj. o 2,1% 
więcej niż w 2014 r. 
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Wykres 3. Produkcja mleka w tysiącach ton w latach 2005-2015 

 
W 2015 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji mleka krowiego 
charakteryzowały się województwa: mazowieckie (21,7%), podlaskie (19,9%), wielkopolskie 
(13,5%), łódzkie (7,6%), warmińsko-mazurskie (7,5%) i kujawsko- pomorskie (7,2%), a najmniejszym 
województwa: lubuskie (0,7%), zachodniopomorskie (1,3%), dolnośląskie (1,5%) i podkarpackie 
(1,8%).  

Wyższą produkcję mleka na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio 
dla kraju (884 l), odnotowano w 5 województwach: podlaskim (2424 l), mazowieckim (1447 l), 
łódzkim (1009 l), wielkopolskim (997 l) i warmińsko-mazurskim (965 l). Najniższą produkcją mleka 
na jednostkę powierzchni charakteryzowały się województwa: zachodniopomorskie (206 l), 
dolnośląskie (210 l) i lubuskie (218 l). 

Produkcja jaj kurzych w 2015 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych - łącznie) wyniosła 10473,9 mln 
sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2014 r. o 218,6 mln sztuk (tj. o 2,1%). Wydajność jaj od 1 kury 
nioski zmniejszyła się o 2,2%, tj. z 228 jaj w 2014 r. do 223 jaj w 2015 r. Gospodarstwa indywidualne 
wyprodukowały w 2015 r. 8636,2 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 5,1% więcej niż w roku poprzednim), 
co stanowiło 82,5% całej produkcji krajowej. 

W 2015 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 720 sztuk, tj.  o 2,3% 
więcej niż w 2014 r. 

W 2015 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji jaj kurzych 
charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (34,5%) i mazowieckie (18,9%), a najmniejszym 
województwa: opolskie (1,2%), świętokrzyskie (1,5%), podlaskie (1,9%), pomorskie (2,3%), lubelskie 
(2,4%) i podkarpackie (2,5%). 

Wyższą produkcję jaj na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju 
(720 szt.), odnotowano w 6 województwach: wielkopolskim (2082 szt.), śląskim (1436 szt.), 
małopolskim (1035 szt.), mazowieckim (1024 szt.), lubuskim (878 szt.) i dolnośląskim (794 szt.). 
Najniższą produkcją jaj na 1 ha użytków rolnych charakteryzowały się województwa: lubelskie 
(176 szt.), podlaskie (192 szt.), opolskie (254 szt.) i warmińsko-mazurskie (270 szt.). 

Produkcja wełny owczej niepranej w 2015 r. wyniosła 701 ton i w porównaniu z 2014 r. zwiększyła 
się o 9,7 tony, tj. o 1,4%. Roczna wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim samym poziomie 
jak w 2014r., tj.  3,2 kg. Średnioroczny stan pogłowia owiec wzrósł o 0,6 tys. sztuk, tj. o 0,3%.  
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W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2015 r. 662 tony wełny (o 2,3% więcej 
niż w roku poprzednim), co stanowiło 94,4% całej produkcji krajowej. 

W 2015 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 4,8 kg, tj. o 2,1% 
więcej niż w roku poprzednim. 

W 2015 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji wełny 
charakteryzowały się województwa: małopolskie (34,7%), lubelskie (7,6%), podlaskie (6,9%), 
podkarpackie (6,6%) i wielkopolskie (6,5%), a najmniejszym województwa: opolskie (0,6%), 
świętokrzyskie (1,8%), mazowieckie (2,4%), zachodniopomorskie (3,2%) i warmińsko-
mazurskie (3,4%). 

Wyższą produkcję wełny na 100 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla kraju 
(4,8 kg), odnotowano w 5 województwach: małopolskim (45,3 kg), podkarpackim (8,0 kg), 
śląskim (7,6 kg), lubuskim (6,7 kg) i pomorskim (5,5 kg). Najniższą produkcją wełny na 100 ha 
użytków rolnych charakteryzowały się województwa: mazowieckie (0,9 kg), opolskie (0,9 kg), 
warmińsko-mazurskie (2,4 kg), wielkopolskie (2,6 kg) i świętokrzyskie (2,6 kg).  

 
 

Akceptowała: 
Opracowały:        Grażyna Marciniak 
Małgorzata Kuliś       Wiceprezes GUS 
Anna Tylkowska-Siek        
Wydział Produkcji Zwierzęcej       
          
 
Aprobowała: 
Barbara Domaszewicz 
Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa  
    

      

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 2015 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 

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

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