
USZCZUPLENIE BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA JAJCZARSKIEG O, 
W DUŻEJ MIERZE ZWI ĄZANE Z WIELKOPOLSKIM – Z TENDENCJ Ą 

PRZECIWNĄ W 6 REGIONACH, W TYM W DOLNO ŚLĄSKIM 
SYTUACJA TRUDNA DO OCENY – WOBEC WZROSTU LICZBY PIS KL ĄT 
DLA STAD TOWAROWYCH NIOSEK, ROSN ĄCEJ LICZBY FERM ORAZ 
NARASTAJĄCEJ ROLI STYMULUJ ĄCEJ RYNKÓW ZAGRANICZNYCH  

 
Skala uszczuplenia bazy 2012 (11-12%) jest zastanawiająco wysoka – jeśli wziąć pod uwagę inne 
wskaźniki opisujące stan polskiego sektora jajczarskiego, w tym samym okresie. Jednak z drugiej 
strony – niektóre prognozy na ten czas przewidywały dużo gorszy scenariusz; i jeżeli nie sprawdził 
się – dobrze, zwłaszcza jeśli wiele innych danych wskazuje na zachowanie, a nawet umocnienie się 
pozycji konkurencyjnej polskiego sektora jajczarskiego – w okresie adaptacji do nowych regulacji 
prawnych związanych z dobrostanem niosek. Było to możliwe w dużym stopniu wobec zmian 2012 
struktury łańcucha tworzenia wartości dodanej w sektorze jaj – z 10,5% wzrostem piętra produkcji. 
Nowych danych o bazie produkcyjnej nie można jednak bagatelizować – z racji (bardzo cennych) 
informacji o przemieszczeniach zasobów w skali kraju; zwłaszcza iż – w konsekwencji zmian 2012 
– region dolnośląski przesunął się w górę, tj. z pozycji piątej – na czwartą w Polsce pod względem 
wielkości bazy produkcyjnej sektora jaj. Dolnośląska baza wzrosła w tym czasie rekordowo w skali 
krajowej – bo o 14,75%; co dodatkowo ważne – wpłynęło to znacząco na stan polskiego sektora jaj 
w trudnym dla niego okresie czasu i pokazało siłę regionu w tym obszarze sektora pierwszego.  
Jednocześnie trzeba podkreślić – przekonujące o dobrej sytuacji sektora – informacje o tendencjach 
roku 2013; w tym wylęgi młodych kurek do intensywnej produkcji jaj: 6,53% większe w I kwartale 
niż w tym samym okresie przed rokiem i 2,8% lepszy bilans wolumenowy sektora z zagranicznych 
rynków (także w I kwartale 2013 – w porównaniu w tym samym okresem przed rokiem).  
 
W tabeli (poniżej) zobrazowano wielkość bazy produkcyjnej w 7 regionach – decydujących obecnie 
o stanie naszego sektora jaj. Wytłuszczonym drukiem oznaczono regiony wzrostu bazy ww. 
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 26,04 1 dolnośląski 7,97 
2 mazowiecki 18,03 2 łódzki 5,18 
3 śląski 9,58 3 małopolski 5,09 

razem: 53,65 4 lubelski 4,37 
9 pozostałych regionów: 23,74 razem: 22,61 
Ogólnie zasoby przemieszczono do regionów o dużym znaczeniu sektora jaj – kosztem regionów o 
jego głównej roli; bez większej zmiany sytuacji w mniej znaczących dla tej produkcji regionach. 
 
Do wzrostu bazy produkcyjnej w naszym regionie (poziom ww.) – dochodzą znaczące gospodarczo 
jej zwiększenia (poziom 5-10%) w mazowieckim i śląskim oraz większy jej wzrost (około 10%) w 
podlaskim (mniejsze znaczenie gospodarcze) i równocześnie niewielkie wzrosty baz produkcyjnych 
warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Obrazu dopełniają – wyróżniające się na tle kraju – ubytki 
w bazie produkcyjnej: rekordowy (chociaż mniej znaczący) w zachodniopomorskim, a gigantyczny 
(skutki) – w wielkopolskim (31,75%); jak też mniej znaczące w opolskim oraz świętokrzyskim. 
 
Na potrzebę zachowania dystansu w ocenie zmian wielkości bazy produkcyjnej 2012 – wskazują: 
a/ o 10,57% większa relacja wzrostu liczby piskląt dla stad towarowych niosek, w stosunku do 
stanu niosek aktualnie produkujących – na tle okresu 2009-2011 (od kryzysu gospodarczego), 
b/ prognozy wzrostu produkcji surowca 2013 – na poziomie 7%, które jednak mogą nie doceniać 
stymulującej wagi czynników spoza sektora jajczarskiego, 
c/ rosnąca, prorozwojowa (2013) rola rynków zagranicznych – przy wskazaniu na rynki trzecie, 
d/ bieżący (2013) wzrost liczby ferm niosek – wg stanu na 18 czerwca 2013: o 1,65% na tle 2012. 


