
 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

06.09.2018 r. 

Produkcja żywca rzeźnego 
ogółem w tys. ton wzrosła 
o 3,6% w stosunku 
do poprzedniego roku. 

 

 

W 2017 r. przeciętna 
wydajność mleka 
od 1 krowy wyniosła 5687 
litrów, nieśność kur od 
jednej nioski 218 sztuk, 
a wydajność wełny 
od 1 owcy 3,3 kg. 

 

 
Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2017 r. 
 

W 2017 r. uzyskano następujący poziom produkcji 
podstawowych produktów zwierzęcych: 

żywiec rzeźny ogółem – 6857,3 tys. ton, wzrost 
w stosunku do 2016 r. o 3,6%,  

mleko – 13304,6 mln litrów, tj. o 3,4%  więcej niż w 2016 r.,  

jaja kurze – 10998,2 mln sztuk, tj. wzrost o 3,8% 
do poprzedniego roku. 

 

  

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych ogółem wyniosła 
469,0 kg, a mleka 910 litrów wobec odpowiednio 455,3 kg oraz 885 litrów w 2016 r.  

W 2017 r. przeciętna roczna wydajność mleka od 1 krowy wyniosła 5687 litrów i w stosunku 
do 2016 r. wzrosła o 2,2% (o 124 litrów), nieśność kur zmniejszyła się w skali roku o 0,5 % 
i wynosiła 218 sztuk od jednej nioski, a wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim sa-
mym poziomie jak w poprzednim roku i wynosiła 3,3 kg. 

 

 

Żywiec rzeźny 

W 2017 r. wyprodukowano 6857,3 tys. ton żywca rzeźnego ogółem, o 236,3 tys. ton, (tj. o 3,6%) 
więcej niż w 2016 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła) produkcja ogółem 
wyniosła 5097,4 tys. ton i była wyższa od uzyskanej w poprzednim roku o 158,2 tys. ton, 
tj. o 3,2%. 

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2017 r. 6047,3 tys. ton żywca, 
tj. o 387,5 tys. ton (o 6,8% więcej) niż w 2016 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 
88,2% produkcji krajowej. 

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2017 r. według gatunków wyniosła: 

- wołowego - 1090,6 tys. ton (o 12,2% więcej niż w 2016 r.), 

- cielęcego - 2,4 tys. ton (o 60,4% mniej             „       ), 

- wieprzowego - 2428,1 tys. ton (o 0,8%  więcej             „       ), 

- baraniego - 2,9 tys. ton (o 2,5% więcej              „        ), 

- końskiego - 20,0 tys. ton (o 13,9% mniej              „       ), 

- drobiowego - 3307,5 tys. ton (o 3,3% więcej              ,,       ). 

 

W 2017 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2016, udział 
żywca  wołowego  o 1,2  p. proc., a zmalał o 0,1 p. proc.  żywców:  drobiowego,  cielęcego,  
wieprzowego  i  końskiego.   Udział pozostałych  gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, 
króliczego i koziego kształtował się na poziomie sprzed roku. 

 103,6 
Wzrost produkcji żywca 
rzeźnego ogółem 



 

 

W 2017 r. produkcja mleka 
krowiego wyniosła 13304,6 
mln litrów, produkcja jaj 
kurzych (konsumpcyjnych 
i wylęgowych - łącznie) 
10693,5 mln sztuk, 
a produkcja wełny owczej 
niepranej 852 tony. 

 

Wykres 1.  Struktura gatunkowa produkcji żywca rzeźnego ogółem w 2017 r. 

 
 

 Mleko, jaja, wełna. 

W 2017 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 13304,6 mln litrów i była wyższa 
od uzyskanej w 2016 r. o 437,5 mln litrów, tj. o 3,4%. Odnotowano zwiększenie wydajności 
mleka od jednej krowy o 2,2% z 5563 litrów w 2016 r. do 5687 litrów w 2017 r. Zaobserwowano 
również zwiększenie wydajności mleka od jednej krowy mlecznej o 3,0% z 6022 litrów 
w 2016 r. do 6201 litrów w 2017 r. Średnioroczny stan krów zmniejszył się o 26,7 tys. sztuk 
(tj. o 1,2%), a krów mlecznych o 9,1 tys. (tj. 0,4%).  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2017 r. 12433,0 mln litrów mleka 
(tj. o 3,2% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 93,4% krajowej produkcji. 

W 2017 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 910 litrów, 
tj. o 2,8% więcej niż w 2016 r. 

 

Produkcja jaj kurzych w 2017 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych - łącznie) wyniosła 10998,2 
mln sztuk  i  była  wyższa  od  uzyskanej  w 2016 r. o 398,6 mln sztuk (tj. o 3,8%).  Przy czym 
produkcja jaj kurzych wylęgowych zwiększyła się o 82,2 mln sztuk (tj. o 5,4%) do poziomu 
1590,8 mln sztuk, natomiast produkcja jaj kurzych konsumpcyjnych zwiększyła się o 3,5% w 
stosunku do poprzedniego roku i w 2017 r. wynosiła 9407,4 mln sztuk. Wydajność jaj od 1 kury  
nioski  zmniejszyła  się  o  0,5%,   tj. z  219  jaj  w  2016 r.  do 218 jaj w 2017 r.  Gospodarstwa 
indywidualne wyprodukowały w 2017 r. 9358,8 mln sztuk jaj kurzych (tj. o 16,9% więcej niż 
w roku poprzednim), co stanowiło 85,1% całej produkcji krajowej. 

W 2017 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 752 sztuki, tj.  o 3,2% 
więcej niż w 2016 r. 

 

Produkcja wełny owczej niepranej w 2017 r. wyniosła 852 tony i w porównaniu z 2016 r. 
zwiększyła się o 78,2 tony, tj. o 10,1%. Roczna wydajność wełny od 1 owcy pozostała na takim 
samym poziomie jak w 2016 r. i wynosiła  3,3 kg. Średnioroczny stan pogłowia owiec wzrósł 
o 23,5 tys. sztuk, tj. o 10,0%.  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2017 r. 818 ton wełny (o 9,9% więcej 
niż w roku poprzednim), co stanowiło 96,0% całej produkcji krajowej. 

W 2017 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 5,8 kg, tj. o 9,4% 
więcej niż w roku poprzednim. 
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Tablica 1. Produkcja żywca rzeźnego, mleka krowiego, jaj kurzych w 2017 r. według  

 województw. 

 

 

Województwa 

Żywiec rzeźny ogółem Mleko Jaja kurze 

w tonach 2016=100 w tys. 
litrów 

2016=100 w tys. 
sztuk 

2016=100 

Polska 6857328 103,6 13304646 103,4 10998161 103,8 

Dolnośląskie 124920 101,6 180876 101,8 533344 90,8 

Kujawsko-pomorskie 464879 84,3 934962 98,5 417879 128,2 

Lubelskie  364350 110,1 810135 106,7 471679 160,9 

Lubuskie  143644 86,0 98457 117,9 254126 97,6 

Łódzkie 557636 97,5 1032079 104,2 535214 108,5 

Małopolskie 171355 108,9 299815 83,2 623503 93,9 

Mazowieckie 1431159 111,0 2826162 105,0 2307718 124 

Opolskie  148496 112,1 277209 101,7 174310 110,2 

Podkarpackie 93601 82,1 205806 95,1 467645 137,6 

Podlaskie  387540 112,5 2732153 105,7 287971 112,4 

Pomorskie 423261 106,4 362338 102,3 357732 121,9 

Śląskie 242601 101,6 259104 100,2 398948 91,2 

Świętokrzyskie 206757 113,6 236475 94,6 302299 112,1 

Warmińsko-mazurskie 454035 109,0 1075175 105,8 215111 89,4 

Wielkopolskie 1424048 103,3 1838398 104,7 3344762 88,1 

Zachodniopomorskie 219046 97,4 135502 92,1 305920 95,5 



 

 

 

 

 

Wydział Współpracy z Mediami  

tel.: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

faks: 22 608 38 86  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 
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Opracowanie merytoryczne: 

Departament Rolnictwa 

Małgorzata Kuliś 

Anna Tylkowska-Siek 

 

Tel: 22 608 33 57 

e-mail: m.kulis@stat.gov.pl 

              a.tylkowska@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 

Karolina Dawidziuk 

Tel: 22 608 3475, 22 608 3009 

e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Quisque et diam in leo blandit euismod quis at risus 

Quisque et diam in leo blandit euismod quis at risus 

Quisque et diam in leo blandit euismod quis at risus 

Quisque et diam in leo blandit euismod quis at risus 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Quisque et diam in leo blandit euismod quis at risus 

Quisque et diam in leo blandit euismod quis at risus 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Quisque et diam in leo blandit euismod quis at risus 

Quisque et diam in leo blandit euismod quis at risus 

 

 

Powiązane opracowania 

Zwierzęta gospodarskie w 2017 r. 

Rolnictwo w 2017 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Produkt zwierzęcy 
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