
ZMNIEJSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO 

SEKTORA MLEKA, W II PÓŁROCZU 2012 – PRZY JEGO 

POZYTYWNYCH ZMIANACH STRUKTURALNYCH 

 
Jego zakres wyniósł 4,24%, a w skali rocznej 3,86%. Pomimo dość wyraźnego skurczenia się bazy – 

wzrosła znacznie produkcja rynkowa. Do przemysłu trafiło o 2,61% w II półroczu, ale aż o 5,32% 

surowca więcej w całym roku 2012 – w porównaniu z analogicznymi okresami roku poprzedniego. 

Poza wzrostem mleczności krów – czynnikiem modernizacyjnym sektora było ograniczenie trzech 

kierunków zastosowań produkowanego surowca: samozaopatrzeniowego, paszowego i sprzedaży 

bezpośredniej. W II półroczu o 0,37% w strukturze wzrósł udział krów mlecznych w całym pogłowiu 

– wpływając pośrednio na dostawy; jednak w skali roku odsetek krów mlecznych nieco zmalał. Tak 

więc duży wzrost produkcji rynkowej łączył się z – najprawdopodobniej większą od prognozowanej 

– skalą zmian restrukturyzacyjno-modernizacyjnych, w tym z postępem wydajności i ograniczeniem 

pozaprzemysłowych zastosowań surowca. 

Te szybkie, pozytywne zmiany były możliwe w sytuacji silnego oddziaływania rynków zagranicznych 

– dzięki którym możliwe są ogromne dochody sektora; mające wpływ na całą gospodarkę. Jednakże 

rozliczenie roku kwotowego 2012/13 (i ewentualne kary z tytułu przekroczenia limitów) przynieść 

może ogromne negatywne następstwa; jeszcze najprawdopodobniej nie do końca uświadamiane. 

Będzie to dopiero zwiastun większych kłopotów w dwóch ostatnich latach funkcjonowania systemu 

kwotowania produkcji mleka w Polsce. 

 

Regiony o podstawowym znaczeniu sektora mleka zyskały sporo, w krótkim czasie – bo 1,44% w 

strukturze krajowej bazy produkcyjnej; regiony o dużym znaczeniu – także, chociaż mniej (0,3%). 

Mniej znaczące w produkcji mleka regiony traciły, za wyjątkiem trzech województw zachodnich. 

Obraz bazy produkcyjnej daje tabela poniżej – obrazująca stan na koniec roku 2012. 

 
lp regiony o dużym znaczeniu 

sektora 
udział w stadzie 

podstawowym*(%) 
lp regiony o podstawowym 

znaczeniu sektora 
udział w stadzie 

podstawowym* (%) 

1 warmińsko-mazurski 8,42 1 mazowiecki 20,45 

2 łódzki 8,03 2 podlaski 18,53 

3 lubelski 6,69 3 wielkopolski 10,99 

4 kujawsko-pomorski 6,56 razem: 49,97 

razem: 29,70 9 pozostałych regionów: 20,33% 

*w skali kraju 

W II półroczu 2012 przybyło krów w strukturze stad o 0,2%; na przestrzeni roku – ta cyfra jednak 

zmalała. Tendencje te trzeba rozpatrywać łącznie z obserwowanymi w sektorze wołowiny (odrębna 

informacja). 

 

Dolnośląskie dysponuje obecnie 1,75% krajowej bazy. Zyskało w II półroczu 2012 – po kujawsko-

pomorskim – relatywnie najwięcej. Prawda jest też i taka, że ubyło (w tym samym okresie czasu) 

0,54% krów mlecznych w strukturze ich pogłowia (i jest to już poniżej 77%). 

Pomimo to baza produkcyjna w regionie – w porównaniu z innymi, mniej znaczącymi w produkcji 

mleka regionami – nie zmieniła się zbytnio. Siła regionu – to głównie populacja aktywna: liczna, a 

przede wszystkim wysokoprodukcyjna.  


