
DUŻY WZROST BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA 
MI ĘSA BROJLERÓW KURZYCH – WOBEC SYTUACJI W 
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OGROMNYM ZRÓ ŻNICOWANIU W REGIONACH 

 
Ostateczny zakres wzrostu w minionym roku – w wysokości 6,88%, na tle 2010 – nie zaskakuje w 
świetle wcześniej znanych wyników, z rynku krajowego i zagranicznych. Cyfra ta zwraca uwagę na 
rosnący potencjał polskiego sektora mięsa brojlerów kurzych, ale przede wszystkim każe spojrzeć 
na wyjątkową skalę i jakość zmian, dokonujących się obecnie w całej naszej branży mięsnej – od 
strony krajowej bazy produkcyjnej. Przy czym zmiany widoczne już przez 4-5 miesięcy 2012 roku – 
wskazują na ich przełomowy charakter w bieżącym roku. Dzieje się to w warunkach stabilnego – 
choć nie pozbawionego wahań – rozwoju sektora wołowiny, wzrostu sektora mięsa indyczego – o 
dynamice znacznie wyższej (na tle sektora mięsa brojlerów kurzych), a jednocześnie kompletnego 
upadku sektora wieprzowiny, którego dostawy dla przemysłu (w pierwszych 4-ch miesiącach roku) 
zmalały znacznie powyżej ¼, na tle roku 2011. Okoliczności te tworzą wyjątkową szansę wzrostową 
polskiego sektora mięsa brojlerów kurzych – niezależnie od 2 ważnych czynników: wpływu rynków 
zagranicznych oraz malejącej bazy naszego sektora jajczarskiego (co prawda niewiele, ale jednak). 
 
O skali możliwych zmian 2012 w branży mięsnej – coś mówią informacje następujące: 
1/ dynamika wzrostu bazy produkcyjnej sektora mięsa brojlerów kurzych była przeszło 2-krotnie 
wyższa – na tle kraju – aż w 7 regionach; przy czym i tu zróżnicowanie było duże, 
2/ znaczne ograniczenie bazy w 4 innych regionach – w tym w 2 duże, 
3/ w miarę stabilna sytuacja w zaledwie 5 regionach – ale i to bardzo względnie, 
4/ z 12 regionów, w których baza produkcyjna sektora mięsa brojlerów kurzych wzrosła – aż w 9 
dynamika wzrostu przekroczyła średniokrajową. 
 
Ad 1/ Ewenementem jest prawie 50%-owy wzrost w zachodniopomorskim (aktualnie 4-ta pozycja 
w kraju – z 6,4-6,5% bazy produkcyjnej) – zwłaszcza iż dotyczy regionu najwyżej rozwiniętego 
gospodarczo. Od pozostałych w tej grupie odbiega też lubuskie – z powyżej 30%-owym wzrostem. 
Trzeci pod względem dynamiki wzrostu jest region mazowiecki (aktualnie 2-ga pozycja w kraju – z 
16,6-16,7% bazy produkcyjnej) – z prawie 24%-owym wzrostem. W czterech kolejnych regionach 
– pomorskim, lubelskim, podkarpackimi, podlaskim – dynamika wzrostu bazy produkcyjnej sektora 
mięsa brojlerów kurzych była też zdumiewająco wysoka (od ponad 21 do 16 i pół procenta). 
 
Ad 2/ Tu rekordowe jest uszczuplenie bazy (poziom 17-18%) w najmniej znaczącym dla sektora 
warmińsko-mazurskim. Uwagę zwraca jednak sytuacja – w czołowym dla branży – wielkopolskim: 
z powyżej 10% zmniejszeniem bazy produkcyjnej. Obrazu dopełnia prawie 6%-owe uszczuplenie w 
śląskim (spadek na 5-tą pozycję w kraju – z 5,7-5,8% bazy produkcyjnej) i w świętokrzyskim (3%-
owe uszczuplenie bazy). 
 
Ad 3/ Przy znaczącej różnicy pomiędzy małopolskim (ponad 9% wzrostu) i kujawsko-pomorskim 
(poniżej 1% wzrostu). W tej grupie województw jest właśnie nasze, dolnośląskie. 
 
Dolnośląskie cechował o blisko 1% większy wzrost bazy produkcyjnej sektora, w porównaniu ze 
średniokrajowym. Region utrzymał w granicach 4,2-4,3% krajowej bazy sektora, ale wzrost był na 
tyle nie wysoki – iż nie uchronił regionu od spadku z pozycji 8 na 9 w kraju. To dobrze obrazuje 
rozmach zmian polskiego sektora mięsa brojlerów kurzych – w roku ubiegłym i bieżącym. 
Miało się to miejsce w okolicznościach dużego ograniczenia regionalnej bazy produkcyjnej sektora 
jajczarskiego – na tle kraju, a jednocześnie niebywałego wzrostu bazy produkcyjnej sektora mięsa 
indyczego. Szerzej na ten temat w informacjach o zmianach baz produkcyjnych 2 ww. sektorów. 


