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Notatka informacyjna   WYNIKI BADAŃ GUS 

 
FIZYCZNE  ROZMIARY  PRODUKCJI  ZWIERZĘCEJ  W  2009 R.1 

 
W 2009 r., w porównaniu z rokiem poprzednim, uzyskano następujący poziom 

produkcji podstawowych produktów zwierzęcych: 

-    żywiec rzeźny ogółem – 4834,1 tys. ton, tj. o 2,8% mniej niż przed rokiem, 

- mleko –12084,6 mln litrów, tj. o 0,2% więcej niż w 2008 r.,  

- jaja kurze –10881,2 mln sztuk, tj. o 4% więcej niż przed rokiem. 
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Wykres 1. Produkcja żywca rzeźnego, mleka, jaj w latach 1995-2009
tys. ton tys. ton

 
_________________________________________________________________________________________ 
1. Źródło informacji stanowiły: 
-  uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań w gospodarstwach indywidualnych (badanie pogłowia bydła, owiec i 

drobiu oraz produkcji zwierzęcej; badanie pogłowia trzody chlewnej i produkcji żywca wieprzowego), 
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych) z  
 zakresu pogłowia zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej, 
- dane sprawozdawcze jednostek skupu i przetwórstwa, 
- dane sprawozdawcze z rzeźni przemysłowych i ubojni, 
- dane sprawozdawcze z zakładów wylęgu drobiu, 
- dane sprawozdawcze z zakresu obrotów handlu zagranicznego żywymi zwierzętami, 
- szacunki własne GUS. 
____________________________________________________________________________________ 
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Produkcja żywca rzeźnego ogółem oraz mleka krowiego w przeliczeniu na 1 ha 

użytków rolnych wyniosła w 2009 r. odpowiednio 299,9 kg oraz 750 litrów wobec 308 kg 

i 747 litrów w 2008 r.  

 Przeciętna  roczna  wydajność  mleka  od  1  krowy  wyniosła 4455 litrów i była 

wyższa od notowanej w 2008 r. o 2,4%  (o 104 litry). Nieśność kur zwiększyła się w skali 

roku o 4,1% i w 2009 r. osiągnęła poziom 226 sztuk jaj od 1 nioski, a wydajność wełny od 

1 owcy zmniejszyła się do poziomu 3,1 kg, tj.  o 3,1% . 

 

Żywiec rzeźny 

  

 W  2009 r. wyprodukowano   4834,1 tys. ton  żywca rzeźnego ogółem,  tj. o 140,8 

tys. ton (o 2,8%) mniej niż w 2008 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła1) 

produkcja ogółem wyniosła 3622,5 tys. ton i była niższa od uzyskanej w poprzednim roku 

o 128,2 tys. ton, tj. o 3,4%. 

 W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2009 r. 4258,2 tys. ton żywca, 

tj. o 150,8 tys. ton (o 3,4% mniej) niż w 2008 r. Produkcja żywca z tej grupy gospodarstw 

stanowiła 88,1 % produkcji krajowej. 

  Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2009 r. 6 podstawowych gatunków wyniosła: 

- wołowego   -    739,7  tys. ton (o 2,4% więcej niż w 2008 r.), 

- cielęcego     -      61,6  tys. ton (o 6% mniej               „          ), 

- wieprzowego  -  2201,7  tys. ton, (o 11,3% mniej         „          ), 

- baraniego   -        5,0   tys. ton (o 8,8% mniej           „          ),  

- końskiego   -      37,4  tys. ton (o 29,9% więcej         „          ), 

- drobiowego   -  1782,6  tys. ton  (o 7,1% więcej niż w 2008 r.). 

Udział poszczególnych gatunków żywca w ogólnej masie wyprodukowanego żywca 

rzeźnego przedstawia wykres poniżej: 

Wykres 2. Struktura gatunkowa produkcji żywca rzeźnego ogółem w 2009 r.
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1 Po przeliczeniu wagi żywej zwierząt rzeźnych przez odpowiednie dla każdego gatunku współczynniki 
określające wydajność poubojową i produkcję podrobów. 
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 W 2009 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2008, 

udział żywca drobiowego (o 3,4 pkt proc.), żywca wołowego (o 0,8 pkt proc.) i żywca 

końskiego (o 0,2 pkt proc.), natomiast zmniejszył się udział żywca wieprzowego (o 4,4 pkt 

proc.). Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego kształtował się na poziomie sprzed 

roku.  

 W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej produkcji żywca 

rzeźnego charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (21,1%), mazowieckie (13,3%),  

łódzkie (8,6%) i kujawsko-pomorskie (8,2%). Najniższy udział w ogólnokrajowej produkcji 

żywca rzeźnego miały województwa: lubuskie (2,5%), dolnośląskie (2,6%), opolskie 

i podkarpackie (2,7%).  

Najwyższą produkcją żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych, przy notowanej 

średnio dla kraju (299,9 kg), charakteryzowało się 5 województw: wielkopolskie (565,4 kg), 

śląskie (413,9 kg), łódzkie (379,1 kg), kujawsko-pomorskie (362 kg) i warmińsko-mazurskie 

(324,4 kg). Najniższą w kraju produkcję żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych 

odnotowano w województwach: dolnośląskim (134 kg), podkarpackim (176,1 kg) i lubelskim 

(187,1 kg).  

  

Mleko, jaja, wełna 

  

 W 2009 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 12084,6 mln litrów i była 

wyższa od uzyskanej w 2008 r. o 21,2 mln litrów (o 0,2%). Wzrost produkcji wynikał ze 

zwiększenia  rocznej wydajności  mleka  od 1 krowy (o 2,4%) do poziomu 4455 litrów 

w 2009 r.,  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2009 r. 11187,6 mln litrów 

mleka (o 0,2% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 92,6 % krajowej produkcji. 

 W 2009 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 750 

litrów, tj.  0,4% więcej niż w 2008 r. 

 W 2009 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej 

produkcji mleka krowiego charakteryzowały się województwa: mazowieckie (20,3%), 

podlaskie (17,6%), wielkopolskie (12,2%), łódzkie (8,4%), a najmniejszym województwa: 

lubuskie (1%), dolnośląskie i zachodniopomorskie (1,6%).  

 Wyższą produkcję mleka na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio 

dla  kraju (750 l),  odnotowano  w  6  województwach: podlaskim (1854 l),   mazowieckim  

(1120  l),  łódzkim  (918 l),  warmińsko-mazurskim (911 l),  wielkopolskim  (818 l) 

i kujawsko-pomorskim (815 l). Najniższą produkcją mleka na jednostkę powierzchni 

charakteryzowały się województwa: zachodniopomorskie (195 l), dolnośląskie (206 l) 

i lubuskie (238 l). 
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 Produkcja jaj kurzych w 2009 r. (łącznie konsumpcyjnych i wylęgowych)  

wyniosła 10881,2 mln sztuk i była wyższa od uzyskanej w 2008 r. o 418,2 mln sztuk (o 4%). 

Przyrost krajowej produkcji jaj związany był przede wszystkim ze zwiększeniem rocznej 

wydajności jaj od 1 kury nioski (o 4,1%) do 226 jaj w 2009 r., przy jednocześnie 

rejestrowanym wzroście średniorocznego pogłowia kur niosek  o 39,6 tys. szt,  tj. o 0,1%. 

 Gospodarstwa indywidualne wyprodukowały w 2009 r. 8474 mln sztuk jaj kurzych 

(o 7,9% więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło 77,9% całej produkcji krajowej. 

 W 2009 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 675 

sztuk, tj. o 4,2% więcej niż w 2008 r. 

 W 2009 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej 

produkcji jaj kurzych charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (32,4%), 

mazowieckie (14,1%), a najmniejszym województwa: warmińsko-mazurskie (1,7%), 

podlaskie (2,2%),  lubuskie (2,3%) i pomorskie (2,5%).   

 Wyższą produkcję jaj na 1 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną średnio dla 

kraju  (675 szt),  odnotowano  w  5 województwach: wielkopolskim  (1949 szt), śląskim 

(1504 szt), dolnośląskim (815 szt), małopolskim (762 szt) i mazowieckim (702 szt).  

Najniższą produkcją jaj na 1 ha użytków rolnych  charakteryzowały się województwa: 

warmińsko-mazurskie  (190 szt) i podlaskie (204 szt). 

 Produkcja wełny niepranej w 2009 r. wyniosła 816 ton i w porównaniu z 2008 r. 

zmniejszyła się o 143 tony, tj. o 14,9%. Spadek krajowej produkcji wełny był wynikiem 

zmniejszenia rocznej wydajności wełny od 1 owcy (o 3,1%) do poziomu 3,1 kg. 

Średnioroczne pogłowie owiec zmniejszyło się o 42,9 tys. sztuk, tj. o 14,2%.  

 W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2009 r. 762 tony wełny 

(o 14,5% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 93,5% całej produkcji krajowej. 

 W 2009 r. produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 

5,1 kg, tj. o 13,6% mniej niż w 2008 r. 

W 2009 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej 

produkcji wełny charakteryzowały się województwa: małopolskie (26,4%), wielkopolskie 

(18,6%), łódzkie (7,8%) i lubelskie (7,7%), a najmniejszym województwa: świętokrzyskie 

(0,6%), opolskie (1,1%) i zachodniopomorskie (1,6%). 

  Wyższą produkcję wełny na 100 ha użytków rolnych, w porównaniu z notowaną 

średnio dla kraju (5,1 kg), odnotowano w 4 województwach: małopolskim (31,2 kg), śląskim 

(8,9 kg), wielkopolskim (8,4 kg) i  łódzkim (5,8 kg). Najniższą produkcją wełny na 100 ha 

użytków rolnych charakteryzowały się województwa: mazowieckie  i świętokrzyskie (0,8 

kg),  zachodniopomorskie (1,4 kg) i opolskie (1,6 kg) . 

 
 
Tabl.1. Produkcja żywca rzeźnego, mleka krowiego, jaj kurzych w 2009 r. według 
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 województw. 

Żywiec rzeźny ogółem Mleko Jaja kurze  
Województwa 

 w tonach 2008=100 w tys. litrów 2008 =100 w tys. sztuk 2008 =100 

Polska ............................ 4834164 97,2 12084634 100,2 10881196 104,0

Dolnośląskie................... 127498  99,7 195995 94,5 775215 113,9

Kujawsko-pomorskie ..... 393702  99,1 886696 109,7 438676 120,2

Lubelskie........................ 296384  93,6 822710 95,7 485568 121,8

Lubuskie......................... 118644  93,0 118921 88,8 250527 113,4

Łódzkie .......................... 416117  85,5 1008268 98,0 628985 107,5

Małopolskie ................... 192094  104,5 387131 83,7 526384 95,3

Mazowieckie .................. 644241  104,1 2453044 99,0 1537041 104,6

Opolskie ......................... 132385  100,3 257761 100,9 303650 92,3

Podkarpackie.................. 131522  105,8 336098 82,4 374744 105,6

Podlaskie........................ 281508  94,9 2130247 109,6 234563 110,4

Pomorskie ...................... 229558  129,6 305084 89,7 267518 94,3

Śląskie............................ 188116  94,6 252975 96,3 683523 101,4

Świętokrzyskie............... 142870  106,2 357890 101,2 297615 107,9

Warmińsko-mazurskie ... 322995  107,8 907249 105,2 188984 120,1

Wielkopolskie ................ 1021865  89,4 1478598 101,3 3522286 99,0

Zachodniopomorskie...... 194665  92,6 185967 93,6 365917 106,1

 

Pełny zakres tablic wynikowych zawierających dane o produkcji poszczególnych 

produktów zwierzęcych według województw, sektorów własnościowych i grup 

użytkowników opublikowano w Internecie pod nazwą „Fizyczne rozmiary produkcji 

zwierzęcej w 2009 r. - część tabelaryczna” 

 


