
 
WZROST, DUŻA DYNAMIKA ZMIAN I PRZEMIESZCZENIA 

ZASOBÓW NA WIELK Ą SKALĘ W SEKTORZE MI ĘSA INDYCZEGO 
 

Baza produkcyjna była większa w roku 2011 (na tle poprzedniego) blisko 11%. Niewielki (poniżej 
1%) wzrost wag ubojowych pozwala utrzymać potencjał wzrostu w skali kraju na poziome powyżej 
10%. Stopień regionalizacji produkcji pozostaje największy spośród wszystkich głównych sektorów 
produkcji zwierzęcej w Polsce. Wyjątkowe jest także skupienie działalności w rękach prywatnych – 
do tego stopnia, iż symbolicznych rozmiarów sektor publiczny (0,04% bazy krajowej sektora) nie 
wychodzi poza główny region polskiego sektora mięsa indyczego – warmińsko-mazurski. Podana 
cyfra wzrostu zupełnie nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji – bardzo zróżnicowanej w regionach 
i trudnej w klasyfikowaniu. Ponieważ jednak sektor mięsa indyczego coraz bardziej waży na całym 
obrazie naszej branży mięsnej – o taką klasyfikację trzeba się pokusić. Jako punkt wyjścia do niej 
posłuży niżej zamieszczona tabela – ilustrująca aktualne rozmieszczenie bazy produkcyjnej w kraju.  
 
regiony o głównym 
znaczeniu sektora 

% udziału w 
krajowej bazie 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora 

% udziału w 
krajowej bazie 

regiony o rosnącym 
znaczeniu sektora 

% udziału w 
krajowej bazie 

warmińsko-
mazurski 

37,25 wielkopolski 13,08 dolnośląski 3,24 

lubuski 19,43 lubelski 5,94 łódzki 2,77 
razem: 56,68% mazowiecki 5,42 kujawsko-

pomorski 
2,59 

podlaski 4,22 małopolski 1,29 6 innych regionów:  
4,77% razem: 28,66% razem: 9,89% 

 
2 najważniejsze dla sektora mięsa indyczego regiony – warmińsko-mazurski i lubuski, dysponujące 
jeszcze rok wcześniej blisko 2/3 krajowej bazy produkcyjnej – bardzo straciły w wyniku ostatnich 
zmian: odpowiednio 3-4% i 7-8%; w praktyce straty obu są porównywalnie dotkliwe gospodarczo. 
 
Na ich tle – 4 regiony o dużym znaczeniu opisywanego sektora sporo zyskały, pomimo dotkliwego 
– blisko 12%-owego uszczuplenia bazy w mazowieckim. W lubelskim ten wzrost przekroczył 56%, 
a w podlaskim był na poziomie 36-37%. Najbardziej znaczący gospodarczo był ponad 32%-owy 
wzrost bazy produkcyjnej wielkopolskiego. Tak iż w sumie regiony ww. o ponad 3% powiększyły 
swój udział w bazie krajowej na przestrzeni roku. Cyfry ujmujące wzrost i dynamikę zmian – mogą 
już tu szokować; ale prawdziwie ogromne było dopiero tempo wzrostu bazy w regionach opisanych 
w kolejnym akapicie. 
 
Ich udział – z prawie nic nie znaczącej cyfry: 3,81% – w ciągu roku wzrósł do blisko 10% krajowej 
bazy produkcyjnej polskiego sektora mięsa indyczego. Poza nadal mniej znaczącym w wymiarze 
gospodarczym, małopolskim (więcej niż podwojenie bazy produkcyjnej w 2011 roku) – w 3 innych 
regionach, o niebywale rosnącym znaczeniu sektora mięsa indyczego – cyfry mówią o wzroście na 
poziomie (ogólnie biorąc) 200%-owym. Przy 186-187% wzrostu w kujawsko-pomorskim oraz 192-
193% w łódzkim – region dolnośląski pobił tu rekord:  blisko 227% wzrostu bazy produkcyjnej w 
okresie rocznym. Jest dość charakterystyczne, że dokonany wzrost prawie nie wpłynął na wielkość 
bazy produkcyjnej sektora mięsa brojlerów kurzych w 3 ww. województwach. 
 
W 6 pozostałych regionach produkcja mięsa indyczego jest wybitnie mało znacząco. Pewną wśród 
nich niewiadomą jest śląskie – gdzie w roku 2011 wzrost bazy produkcyjnej był bardzo duży. Póki 
co – to jednak marginalny gospodarczo fakt. 
 


