
WIELOKROTNE PRZYSPIESZENIE WZROSTU BAZY 
PRODUKCYJNEJ SEKTORA BROJLERÓW KURZYCH, 2014. 
OGROMNA ROLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO I WIELKOPOLSKIEGO  

W ZMIANACH. SILNE ZRÓ ŻNICOWANIE REGIONALNE WZROSTU. 
DOLNOŚLĄSKIE ZWI ĘKSZYŁO SWĄ BAZĘ W SPOSÓB REKORDOWY. 

 
Wzrost wyniósł aż 8,1%, na tle roku poprzedniego – także okresu znacznego przyspieszenia wzrostu 
bazy. Oznacza to przyspieszenie roczne w skali 340%. Cyfra ta mówi przede wszystkim o niezwykłej 
tendencji rozwojowej sektora – znajdującej wyraz m.in. w znacznie szybszym tempie wzrostu dostaw 
surowca do przemysłu; o więcej niż połowę szybszym – na tle tempa wzrostu bazy produkcyjnej. Z 
kolei narastające dostawy łączyły się z popytem krajowym, a szczególnie zagranicznym – powyżej 
półtora razy szybsze tempo wzrostu dodatniego bilansu sektora na rynkach zagranicznych, na tle 
tempa wzrostu bazy produkcyjnej.   
 
REGIONY SILNEGO WZROSTU BAZY SEKTORA 
Cechuje je ogromny wzrost bazy, na średnim poziomie znacznie ponad 20%. Dotyczył 7 regionów 
– o ogólnie zróżnicowanym, ale na ogół dużym znaczeniu dla polskiego sektora brojlerów kurzych. 
Ponieważ był silny – równoważył z wielką nawiązką skurczenie bazy 4 regionów; w tym również 
mazowieckiego – jako najważniejszego z nich. Tabela pokazuje skalę tego wzrostu bazy.  
 

region wzrost bazy % bazy 
krajowej 

region wzrost bazy % bazy 
krajowej 

dolnośląski 84,77 % 2,80 zachodniopomorski 11,11 % 6,35 
kujawsko-pomorski 36,15 % 6,94 świętokrzyski 10,30 % 4,86 

wielkopolski 27,86 % 16,99 śląski 8,53 % 6,29 
pomorski 12,52 % 5,43 Łącznie 7 regionów 22,08 % 49,66 

   
REGIONY NIEWIELKIEGO WZROSTU BAZY 
Należą tu 4 regiony – o wzroście bazy na poziomie 2-5%; w kolejności od największego wzrostu – 
to: lubelski, podlaski, małopolski i lubuski. 
W łódzkim baza praktycznie nie zmieniła się, a dokładniej obserwować można było minimalne jej 
uszczuplenie. Natomiast w warmińsko-mazurskim – odwrotnie jak w łódzkim – można odnotować 
ledwie zauważalny wzrost bazy produkcyjnej. 
 
REGIONY OGRANICZENIA ROZMIARU BAZY 
Czyli w praktyce 3 regiony – łącznie dysponujące jednak blisko czwartą częścią krajowej bazy. Po 
kolei – o zmianach, które tu nastąpiły: 
1/ wspomniany spadek w mazowieckim (w zakresie 2-3%) trzeba uznać za znaczący gospodarczo, 
2/ znacznie większy (poziom bliski 9%) w podkarpackim liczy się nie tu mniej – na tle ww., 
3/ spadek w opolskim (rekordowy w skali; 36%), ale – jest to wyjątek w skali kraju. 
 
SYTUACJA W DOLNO ŚLĄSKIM 
Regionalna baza produkcyjna – mimo rekordowego wzrostu – pozostaje 12-tą w skali krajowej; co 
mówi najlepiej o rozmiarach wzrostu polskiego sektora brojlerów kurzych w ostatnim czasie. W 
zestawieniu z bazami innych sektorów drobiarskich (zwłaszcza jajczarskiego) – pozostaje szczupła, 
ale też jej tempo wzrostu w roku 2014 zwraca uwagę; mówi o wielkim potencjale wzrostu/rozwoju 
branży w naszym regionie. 
 
Dla szerszej interpretacji zmian bazy produkcyjnej polskiego sektora brojlerów kurzych – pomocne 
jest równoczesne przyjrzenie się zmianom sektorów jajczarskiego i mięsa indyczego, zachodzącym 
w tym samym czasie. 


