
KONTYNUACJA WZROSTU W SEKTORZE MI ĘSA INDYCZEGO. 
DUŻA DYNAMIKA ZMIAN I SKALA PRZEMIESZCZE Ń ZASOBÓW. 
POSTĘPUJĄCA POLARYZACJA REGIONALNA – Z OGROMNYM 

ZWI ĘKSZENIEM ROLI DOLNO ŚLĄSKIEGO NA TLE KRAJU 
 

Baza produkcyjna zwiększyła się w roku 2012 (na tle 2011) o 12%, a więc tempo jej wzrostu było jeszcze 
większe niż w bardzo dobrym przecież roku poprzednim. Stopień regionalizacji produkcji nie tylko pozostał 
największy spośród wszystkich głównych sektorów produkcji zwierzęcej w Polsce – lecz jeszcze bardziej 
wzrósł; przy czym rzeczą niezwykłą jest ubytek zasobów w aż 9 regionach – mimo wielkiej skali wzrostu 
całego sektora. Zupełnie wyjątkowe pozostaje (nawet się nasila) skupienie działalności w rękach prywatnych 
– do tego stopnia, iż symbolicznych rozmiarów sektor publiczny (0,03-0,04% bazy krajowej sektora) nie 
wychodzi poza podstawowy region polskiego sektora mięsa indyczego, czyli warmińsko-mazurski. Bardzo 
zróżnicowana sytuacja w regionach niebywale utrudnia ich klasyfikowanie. 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, która nie ujmuje warmińsko-mazurskiego – z udziałem 42,59% w krajowej bazie 
produkcyjnej. 
 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora 

% udziału w 
krajowej bazie 

regiony o rosnącym 
znaczeniu sektora 

% udziału w 
krajowej bazie 

regiony o słabnącym znaczeniu 
sektora 

% udziału w 
krajowej bazie 

wielkopolski 13,67 dolnośląski 5,03 lubelski 3,82 
lubuski 12,29 podkarpacki 1,37 podlaski 1,92 

mazowiecki 11,99 Razem: 6,40 kujawsko-pomorski 1,90 
Razem: 37,95 inne regiony(7): 5,42% Razem: 7,64 

 
Zwraca uwagę nie tyle mała, co marginalna rola sektora mięsa indyczego w niemalże połowie naszych 
regionów – przy czym charakterystyczny (i pozytywny z punktu widzenia koncentracji produkcji, a więc 
możliwości obniżania kosztów surowca) jest ubytek zasobów z 7 nie wymienionych regionów; z dającym do 
myślenia wyjątkiem – najwyżej rozwiniętego gospodarczo regionu zachodniopomorskiego. 
 
Krótki rys zmian roku 2012 – umożliwiaj ących tak duży wzrost rozmiarów polskiego sektora mięsa 
indyczego oraz koncentrację jego zasobów: 
1. prawie 2 i półkrotne zwiększenie bazy produkcyjnej w regionie mazowieckim (poziom 147-148%) – z 
jednoczesnym wzrostem ponad 28% w warmińsko-mazurskim (o znaczeniu gospodarczym porównywalnym 
z gigantycznym wzrostem w mazowieckim), 
2. bardzo imponujący wzrost (znacznie ponad 2/3 dotychczasowej bazy produkcyjnej) w podkarpackim (o 
znaczeniu gospodarczym ograniczonym) i naszym regionie dolnośląskim (prawie 74%), który (z pozycji 
siódmej) awansował na piąte miejsce w kraju – przy czym dokonany u nas wzrost był dość znaczący w skali 
ogólnopolskiej, 
3. ograniczony (do około 17%), ale również dość znaczący gospodarczo wzrost bazy produkcyjnej regionu 
wielkopolskiego, 
4. ogromny spadek znaczenia sektora w regionie podlaskim, lubelskim, małopolskim i łódzkim – o istotnym, 
chociaż umiarkowanym znaczeniu w skali ogólnopolskiej, 
5. bardzo duże ograniczenie bazy lubuskiej sektora mięsa indyczego (i spadek na trzecią pozycję w kraju) – 
o konsekwencjach gospodarczych porównywalnych z ww. (w punkcie 4), 
6. marginalne znaczenie gospodarcze zmian w regionach nie wymienionych w opisie. 
Przy bardzo niewielkim wzroście wagi ubojowej zwierząt (na tle roku poprzedniego) – znacząco większy 
wzrost dostaw do przemysłu (aż o 9,33% w strukturze) wskazywałby pośrednio na pozytywną tendencję 
narastającego uprzemysłowienia, jak też wzrostu sektora – o co najmniej charakterze średnioterminowym. 
 
 
Opisane zmiany wpływają w sposób istotny na stan, jak również i strukturę polskiego sektora mięsa drobiu – 
powinny zatem być widziane, jak i rozpatrywane w łączności z jednoczesnymi zmianami w sektorze mięsa 
brojlerów. 


