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FIZYCZNE  ROZMIARY  PRODUKCJI  ZWIERZĘCEJ  W  2012 R.1 

 
W 2012 r., uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów 

zwierzęcych: 
-    żywiec rzeźny ogółem – 5279,0 tys. ton, tj. o 0,1% mniej niż przed rokiem, 
- mleko – 12298,8 mln litrów, tj. o 2% więcej niż w 2011 r.,  
- jaja kurze – 9536,5  mln sztuk, tj. o 8,1%  mniej niż przed rokiem. 

Produkcja żywca rzeźnego ogółem w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 
350,8 kg, a mleka 817 litrów wobec odpowiednio 342,2 kg oraz 780 l w 2011 r.  
 W  2012 r.  przeciętna  roczna  wydajność  mleka  od  1  krowy  wyniosła 4845 litrów 
i w stosunku do  2011 r. wzrosła o 4,9%  (o 227 litrów),  nieśność  kur zmniejszyła się w skali 
roku o 7,6% i wyniosła 195 sztuk jaj od 1 kury nioski, a wydajność wełny od 1 owcy 
zmniejszyła się do poziomu 3 kg, tj. o 11,8%. 
 
____________________________________________________________________________________ 
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. 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 Opracowanie: Departament Rolnictwa  
 Kontakt w sprawach merytorycznych: Małgorzata Kuliś tel. 22 608 33 57;    

 e-mail:M.Kulis@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: Rzecznik Prasowy Prezesa GUS: tel. 22 608 34 75; fax 22 608 38 87,   

 e-mail:rzecznik@stat.gov.pl 
Pokój prasowy w holu głównym (do bezpośredniego odbioru materiałów 
prasowych), czynne w dniach publikowania o godz. 14:00  
Internet www.stat.gov.pl 
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Żywiec rzeźny 
  
  

W  2012 r. wyprodukowano  5279 tys. ton  żywca rzeźnego ogółem, o 5,5 tys. ton, 
tj. o 0,1% mniej niż w 2011 r. W przeliczeniu na wagę mięsa (tzw. waga bita ciepła1) 
produkcja ogółem wyniosła 3955,8 tys. ton i była niższa od uzyskanej w poprzednim roku 
o 9,6 tys. ton, tj. o 0,2%. 

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2012 r. 4695,6 tys. ton żywca, 
tj. o10,1 tys. ton (o 0,2% więcej) niż w 2011 r. Produkcja żywca z tych gospodarstw stanowiła 
88,9% produkcji krajowej. 

Krajowa produkcja żywca rzeźnego w 2012 r. według gatunków wyniosła: 

- wołowego - 718,2 tys. ton (o 4,4% mniej niż w 2011 r.   ), 
- cielęcego - 40,8 tys. ton (o 12,8% mniej             „        ), 
- wieprzowego - 2221,8 tys. ton (o 7,6%   mniej             „        ), 
- baraniego - 3,2 tys. ton (o 10,8% mniej             „        ), 
- końskiego - 29,0 tys. ton (o 13,6% mniej             „        ), 
- drobiowego - 2259,8 tys. ton (o 10,9% więcej niż w 2011 r.). 
 

W 2012 r. w ogólnej produkcji żywca rzeźnego wzrósł, w porównaniu z rokiem 2011, 

udział żywca drobiowego o (4,2 p. proc.), natomiast zmniejszył się udział żywca 

wieprzowego (o 3,4 p. proc.), żywca wołowego (o 0,6 p. proc.) i cielęcego (o 0,1 p. proc.). 

Udział pozostałych gatunków żywca rzeźnego, tj. baraniego, końskiego, króliczego i koziego 

kształtował się na poziomie sprzed roku.  

W przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji żywca 

rzeźnego ogółem charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (20,5%), mazowieckie 

(15,8%), łódzkie (8,8%) i kujawsko-pomorskie (8%). Najniższy udział w ogólnokrajowej 

produkcji żywca rzeźnego miały województwa: podkarpackie (2%), dolnośląskie (2,2%), 

lubuskie (2,5%) i opolskie (2,7%).  

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

średnio dla kraju (350,8 kg), charakteryzowało się 7 województw: wielkopolskie (600,9 kg),  

śląskie (511,1 kg), łódzkie (467,7 kg), kujawsko-pomorskie (416,8 kg), pomorskie (414 kg),  

mazowieckie  (411,3 kg) i warmińsko-mazurskie (352,5 kg). Najniższą w kraju produkcję 

żywca rzeźnego na 1 ha użytków rolnych odnotowano w województwach: dolnośląskim 

(119,9 kg), podkarpackim (169,8 kg) i lubelskim (220,6 kg).  
___________________________________________________________________________________ 
1 Po przeliczeniu wagi żywej zwierząt rzeźnych przez odpowiednie dla każdego gatunku współczynniki 
określające wydajność poubojową i produkcję podrobów. 
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Mleko, jaja, wełna 
  

 W 2012 r. krajowa produkcja mleka krowiego wyniosła 12298,8 mln litrów i była 

wyższa od uzyskanej w 2011 r. o 246,6 mln litrów, tj. o 2%. Wzrost rocznej produkcji mleka 

był wynikiem zwiększenia wydajności mleka od 1 krowy o 4,9%  z 4618 litrów  w 2011 r. do 

4845 litrów  w 2012 r.  Średnioroczne  stany krów zmniejszyły się o 71,8  tys. sztuk (o 2,8%).  

W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2012 r. 11415,1 mln litrów 

mleka (o 2,1% więcej niż przed rokiem), co stanowiło 92,8 % krajowej produkcji. 

 W 2012 r. produkcja mleka w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 817 

litrów, tj. o 4,7% więcej niż w 2011 r. 

 W 2012 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji 

mleka krowiego charakteryzowały się województwa: mazowieckie (21,6%), podlaskie 

(18,5%), wielkopolskie (13,2%), łódzkie i warmińsko-mazurskie (7,7%), a najmniejszym 

województwa: lubuskie (1%), zachodniopomorskie (1,5%) i dolnośląskie (1,6%).  

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

dla  kraju (817 l),  odnotowano  w  6  województwach: podlaskim (2097 l),   mazowieckim  

(1315 l),  łódzkim  (949 l),  warmińsko-mazurskim (911 l),  wielkopolskim (902 l) 

i kujawsko-pomorskim (834 l). Najniższą produkcją mleka na jednostkę powierzchni 

charakteryzowały się województwa: dolnośląskie (200 l),  zachodniopomorskie (209 l) 

i lubuskie (240 l). 

  

Produkcja jaj kurzych w 2012 r. (konsumpcyjnych i wylęgowych - łącznie)  

wyniosła 9536,5 mln sztuk i była niższa od uzyskanej w 2011 r. o 836 mln sztuk (o 8,1%). 

Spadek krajowej produkcji jaj związany był przede wszystkim ze zmniejszeniem  w skali roku 

wydajności jaj od 1 kury nioski o 7,6%, tj. z 211 jaj w 2011 r. do 195 jaj w 2012 r. 

Średnioroczne pogłowie kur niosek zmniejszyło się o 383,9 tys. sztuk, tj. o 0,8%. 

Gospodarstwa  indywidualne wyprodukowały w 2012 r. 7950,1 mln sztuk jaj kurzych 

(o 10,1%  mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 83,4% całej produkcji krajowej. 

 W 2012 r. produkcja jaj w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosła 634 

sztuk, tj. o 5,7% mniej niż w 2011 r. 
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 W 2012 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w ogólnokrajowej 

produkcji jaj kurzych charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (33,1%) 

i mazowieckie (15,2%), a najmniejszym województwa: warmińsko-mazurskie i opolskie 

(1,7%),  podlaskie (2%), świętokrzyskie (2,3%) oraz pomorskie (2,9%). 

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

kraju  (634 szt),  odnotowano  w  5 województwach: wielkopolskim  (1755 szt), śląskim 

(1683 szt), małopolskim (1007 szt), mazowieckim (716 szt) i lubuskim (645 szt).   Najniższą 

produkcją jaj na 1 ha użytków rolnych charakteryzowały się województwa: warmińsko-

mazurskie  (157 szt) i podlaskie (178 szt). 

 

 Produkcja wełny owczej niepranej w 2012 r. wyniosła 688 ton i w porównaniu 

z 2011 r. spadła o 87  ton, tj. o 11,2%. Spadek krajowej produkcji wełny był wynikiem 

zmniejszenia się rocznej wydajności wełny od 1 owcy o 11,8% z 3,4 kg w 2011 r. do poziomu 

3 kg w 2012 r. Średnioroczny stan pogłowia owiec wzrósł o 6,9 tys. sztuk, tj. o 3,1%.  

 W gospodarstwach indywidualnych wyprodukowano w 2012 r. 633 tony wełny  

(o 13,4% mniej niż w roku poprzednim), co stanowiło 92% całej produkcji krajowej. 

 W  2012 r.  produkcja wełny w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wyniosła 

4,6 kg, tj. o 8% mniej niż w 2011 r. 

W 2012 r. w przekroju terytorialnym najwyższym udziałem w krajowej produkcji 

wełny charakteryzowały się województwa: małopolskie (21,4%), łódzkie (14,7%), 

warmińsko-mazurskie (8%), podkarpackie (7,1%), lubelskie (6,8%), podlaskie i wielkopolskie 

(6,4%), kujawsko-pomorskie (6,8%) i pomorskie (6,2%), a najmniejszym województwa: 

opolskie (0,9%), lubuskie (2,1%), zachodniopomorskie (2,3%), mazowieckie (2,4%) i 

świętokrzyskie (2,9%).  

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

średnio dla kraju (4,6 kg), odnotowano w 6 województwach: małopolskim (25,3 kg), łódzkim 

(10,2 kg), podkarpackim (7,8 kg), śląskim (7,1 kg), pomorskim (5,7 kg) i warmińsko-

mazurskim (5,3 kg). Najniższą produkcją wełny na 100 ha użytków rolnych charakteryzowały 

się województwa: mazowieckie (0,8 kg), opolskie (1,2 kg) i zachodniopomorskie (1,8 kg). 
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Tabl.1. Produkcja żywca rzeźnego, mleka krowiego, jaj kurzych w 2012 r. według  
            województw. 

 
Województwa 

 

Żywiec rzeźny ogółem Mleko Jaja kurze 

w tonach 2011=100 w tys. litrów 2011=100 w tys. sztuk 2011=100 

Polska ............................   5279027 99,9 12298809 102,0 9536480 91,9 

Dolnośląskie ...................   114798  91,6 191682  105,0 531456  83,4 
Kujawsko-pomorskie .....   421795  106,0 844165  97,2 299273  87,2 
Lubelskie ........................   310885  90,8 746773  103,5 437270  95,3 
Lubuskie .........................   129753  77,4 116320  97,9 313131  81,5 
Łódzkie ..........................   464796  101,7 942846  98,5 475939  78,8 
Małopolskie ....................   157445  90,2 381883  110,0 587502  108,4 
Mazowieckie ..................   832898  114,2 2662023  100,4 1449794  100,7 
Opolskie .........................   140526  81,5 262723  102,2 165926  91,5 
Podkarpackie ..................   106282  98,9 236823  93,3 317040  97,6 
Podlaskie ........................   262068  93,4 2271717  103,4 192935  87,6 
Pomorskie ......................   310500  100,1 329746  107,5 278596  84,6 
Śląskie ............................   198629  98,8 241602  114,2 653891  81,9 
Świętokrzyskie ...............   165249  107,8 313523  81,7 219856  104,5 
Warmińsko-mazurskie ....   366956  100,5 948375  100,7 163316  97,5 
Wielkopolskie ................   1082543  100,6 1625609  110,3 3161274  92,5 
Zachodniopomorskie ......   213904  95,5 182999  101,9 289281  91,7 

 
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 2012 r. – tablice wynikowe.” 
 
 
 
 
 
 
Opracowała:  

Lucyna  Krawiecka 
Wydział Produkcji Zwierzęcej  
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