
NIEWIELKIE ZMIANY BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO 
SEKTORA MLEKA W SKALI KRAJOWEJ, W I PÓŁROCZU 2013 –  

PRZY OGROMNYM JEJ WZRO ŚCIE W WIELKOPOLSKIM, A 
BARDZO DUŻYM W MAZOWIECKIM; UBYTKI W DOLNO ŚLĄSKIM  

 
Zakres wzrostu wyniósł 2,34%, niemniej w skali rocznej odnotowano 2%-owy ubytek. Wzrost bazy 
produkcyjnej dokonał się w zdecydowanej większości za sprawą krów mięsnych, których udział w 
naszych stadach wzrósł z niespełna 5% do ponad 6,7%.  To – jak też zapewne utrzymanie poziomu 
3 kierunków zastosowań produkowanego surowca: samozaopatrzeniowego, paszowego i sprzedaży 
bezpośredniej – przyczyniło się do wyraźnie niższych dostaw surowca dla przemysłu w I półroczu, 
na tle analogicznego okresu roku 2012. 3,6%-owy ubytek krów w strukturze stad – to pośredni 
dowód świadomego ograniczenia dostaw – na czas ostatnich kilkunastu miesięcy funkcjonowania 
systemu kwotowego w produkcji mleka; przy jednocześnie utrzymaniu postępu technologicznego, a 
zwłaszcza restrukturyzacyjnego. Ten ostatni nabrał tempa w regionach o podstawowym znaczeniu 
sektora mleka. Szybkie, pozytywne zmiany były możliwe w sytuacji silnego oddziaływania rynków 
zagranicznych – dzięki którym możliwe są ogromne dochody sektora; mające wpływ na gospodarkę.  
 
Regiony o podstawowym znaczeniu sektora mleka zyskały ogromnie, w krótkim czasie – bo 4,28% 
w strukturze krajowej bazy produkcyjnej. Regiony o dużym, podobnie jak i o mniejszym znaczeniu 
sektora mleka – bardzo mocno straciły (w obu wypadkach poziom 5-5,1% w strukturze). Niemniej 
odnotowano także wzrost bazy w 3 mniej znaczących dla produkcji mleka regionach – zwłaszcza w 
lubuskim (porównywalny z wielkopolskim) oraz w pomorskim (ponad 5%) i śląskim (prawie 4%). 
Obraz bazy produkcyjnej daje tabela poniżej – obrazująca stan na po I półroczu 2013. 
 
lp regiony o dużym znaczeniu 

sektora 
udział w krajowej bazie 

produkcyjnej*(%) 
lp regiony o podstawowym 

znaczeniu sektora 
udział w krajowej bazie 

produkcyjnej* (%) 

1 warmińsko-mazurski 7,89 1 mazowiecki 21,38 

2 łódzki 7,72 2 podlaski 18,56 

3 kujawsko-pomorski 6,38 3 wielkopolski 12,17 

4 lubelski 6,20 razem: 52,11 

razem: 28,19 9 pozostałych regionów: 19,30% 

*w skali kraju 

Skala zmian I półrocza 2013 w regionach o podstawowym znaczeniu sektora mleka całościowo jest 
ogromna, ale to co odnotowano w wielkopolskim jest niezwykłe; wzrost bazy był tu na poziomie 
13,3-13,4%. Na tym tle ponad 7%-owy wzrost w mazowieckim – nie może imponować; ale z uwagi 
na wagę gospodarczą cyfr dotyczących tego regionu – przymiotnik ogromny jest tu też na miejscu, 
na określenie skali dokonanego w tym czasie wzrostu. Z kolei sytuacja w podlaskim prawie się nie 
zmieniła w opisywanym temacie (wzrost bazy nieco wyższy od średniokrajowego). 
Tendencję spadku udziału krów w stadach – trzeba rozpatrywać razem z obserwowanymi (w tym 
samym czasie) zmianami w sektorze wołowiny (odrębna informacja). 
 
Dolnośląskie dysponuje obecnie 1,67% krajowej bazy. Straciło w I półroczu 2013 roku 2,56% swej 
bazy produkcyjnej. Prawda jest też i taka, że ubyło (w tym samym czasie) 0,51% krów mlecznych 
w strukturze ich pogłowia (i jest to już tylko 76,33%). 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.  


