
NIEWIELKIE ZMNIEJSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA 
JAJCZARSKIEGO – NIE DOTYCZ ĄCE WIELKOPOLSKIEGO 

 
Baza produkcyjna polskiego sektora jajczarskiego zmalała w roku 2011 (na tle poprzedniego) o 
1,48%. Jednocześnie została ona w wyjątkowym stopniu (jak na okres roku) skoncentrowana w 3 
regionach o głównym znaczeniu ww. sektora: wielkopolskim, mazowieckim i śląskim; ich wielki 
udział w krajowej bazie produkcyjnej wzrósł z poziomu 52,2% do 56,5! Jednocześnie – w stopniu 
porównywalnym – straciły tak 4 inne regiony liczące się w produkcji jajczarskiej (z dolnośląskim), 
jak i ogólnie 9 pozostałych regionów – mniej znaczących w tej kategorii działalności gospodarczej. 
 
W poniższej tabeli zobrazowano aktualny stan bazy produkcyjnej w 7 regionach – decydujących o 
stanie polskiego sektora jajczarskiego. Wśród nich jest też nasz region, którego 4-ta pozycja w kraju 
jest wysoka; została zachowana – mimo większego zmniejszenia rozmiaru bazy produkcyjnej na tle 
ogólnokrajowego. 
 
lp regiony o głównym 

znaczeniu sektora jaj 
%udział w krajowej 
bazie produkcyjnej 

lp regiony o dużym 
znaczeniu sektora jaj 

%udział w krajowej 
bazie produkcyjnej 

1 wielkopolski 33,72 1 dolnośląski 6,14 
2 mazowiecki 14,91 2 łódzki 4,99 
3 śląski 7,88 3 małopolski 4,81 

razem: 56,51 4 lubelski 4,12 
pozostałe regiony: 23,43 razem: 20,06 
 
Czołowy w produkcji jajczarskiej, region wielkopolski odnotował zwiększenie bazy na poziomie 
12,6-12,7% – ograniczając znacząco uszczuplenie bazy sektora w skali kraju. Zwiększenie bazy 
sektora jajczarskiego w mazowieckim wyniosło niewiele ponad pół procenta; natomiast w śląskim 
było ono tylko względne – wynikłe ze zmniejszenia bazy produkcyjnej w skali krajowej. 
 
Dolnośląskie odnotowało spore uszczuplenie bazy – na poziomie 5,6-5,7%. Mimo to nie było ono 
duże na tle łódzkiego i małopolskiego, a zwłaszcza lubelskiego (blisko 24%). 
 
W mniej liczących się w produkcji jajczarskiej regionach ogólne tendencje ograniczania bazy były 
podobne. Znaczącymi wyjątkami było tu lubuskie i podlaskie (w granicach 10% wzrostu). 
 
Interesującym jest porównanie przemieszczeń zasobów w obrębie regionów pomiędzy sektorem jaj 
i mięsa brojlerów kurzych. Tu można wyróżnić 5 kategorii regionów: 
1/ umacniające sektor mięsa brojlerów kurzych z osłabieniem jajczarskiego – lubelski, podkarpacki, 
pomorski, małopolski, dolnośląski; tendencja do takiego kierunku zmian była w Polsce najbardziej 
widoczna, 
2/ umacniające sektor mięsa brojlerów kurzych, bez większego wpływu na jajczarski – mazowiecki 
i zachodniopomorski, 
3/ umacniające sektor mięsa brojlerów kurzych, przy równoczesnym umocnieniu jajczarskiego – 
lubuski i podlaski, 
4/ umacniające sektor jajczarski z osłabieniem sektora mięsa brojlerów kurzych – wielkopolski, 
5/ osłabiające oba ww. sektory – łódzki i świętokrzyski. 
 
W pojedynczych województwach sytuacja jest trudniejsza w ocenie. 
 
Dolnośląskie jest w najliczniejszej grupie regionów, w których baza sektora jajczarskiego maleje – 
przy jej wzroście w sektorze mięsa brojlerów kurzych. 


