
UMIARKOWANE ZMNIEJSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEG O 
SEKTORA JAJCZARSKIEGO, 2014 – W DUŻYM STOPNIU ZWI ĄZANE Z 

WIELKOPOLSKIM, JAK TE Ż ŚLĄSKIM I DOLNO ŚLĄSKIM. 
ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE NADAL BARDZO WIDOCZNE. 

 
Skala zmniejszenia osiągnęła w 2014 roku 3,62%. Prognozy sprzed czterech lat – widzące polski 
sektor jajczarski znacznie mniejszym po 2012 roku (i to nawet o 30%), w związku z regulacjami 
unijnymi, związanymi z dobrostanem niosek – nie sprawdziły się zupełnie. Aczkolwiek – po lepszym 
2013 – następny rok był okresem próby i ciężkiej walki o utrzymanie pozycji konkurencyjnej branży, 
z umiarkowanym wprawdzie – ale jednak powodzeniem. W wymiarze regionalnym – poza dwoma 
przypadkami, z względnie stabilną bazą (mazowieckie i podkarpackie) – odnotowano spore różnice 
w tendencjach zmian: w 9 wypadkach spadkowe (w dwu wypadkach ponad 20%-owe) i 5 wzrostowe 
(w trzech wypadkach silne, ponad 20%-owe). 
 
DWA REGIONY Z NAJWI ĘKSZĄ BAZĄ PRODUKCYJNĄ 
Mimo utrzymania ponad 45% krajowej bazy produkcyjnej – za sprawą 8,44%-owego uszczuplenia 
w wielkopolskim – ich pozycja nieco osłabła. Obecnie mazowieckie skupia niecałe 20%, natomiast 
wielkopolskie nieco ponad ¼ krajowej bazy. 
 
6 REGIONÓW O ZNACZNYM UDZIALE W BAZIE KRAJOWEJ 
Jest wśród nich nasz region dolnośląski, który jednak stracił czwartą pozycję w kraju – na rzecz 
małopolskiego – przesuwając się na piątą. Zmiany roku 2014 zestawiono w tabeli, która ujmuje też 
aktualny udział w krajowej bazie produkcyjnej polskiego sektora jajczarskiego. 
 

region zmiana roku % bazy krajowej region zmiana roku % bazy krajowej 
śląski -10,42 % 6,91 łódzki +8,21 % 5,60 

małopolski +20,75 % 6,82 kujawsko-pom +26,86 % 4,63 
dolnośląski -13,61 % 6,36 podkarpacki -1,05 % 3,97 
 
Jak widać, mimo znacznego uszczuplenia baz produkcyjnych śląskiego i naszego regionu – pozycja 
6 regionów ze znaczną bazą sektora jaj wyraźnie umocniła się: o ponad 6% w strukturze krajowej 
bazy produkcyjnej. Miało się to miejsce, w praktyce – kosztem połowy regionów mniej znaczących 
dla branży. Można powiedzieć, że zmianom 2014 roku towarzyszyło przemieszczenie zasobów 
sektora jaj ku regionom o największej koncentracji produkcji; nawet jeżeli kilka przypadków zdaje 
się temu przeczyć.  
 
8 POZOSTAŁYCH REGIONÓW 
Tu wyróżnia się wzrostem bazy produkcyjnej warmińsko-mazurskie (23,36%), a spadkami lubelski 
(30,61%), zachodniopomorski (20,74%) i podlaski (18,03%). W sumie połowa regionów aktualnie 
skupia zaledwie 20-21% krajowej bazy sektora jajczarskiego. Ich rola w ostatnim czasie (ogólnie) 
dość wyraźnie zmalała. 
 
CIĄGŁOŚĆ ROZWOJU BAZY PRODUKCYJNEJ 
Jest gwarantowana liczebnością wylężonych piskląt, w tym samym okresie – do wykorzystania na 
nioski w stadach towarowych. Warto zwrócić uwagę, że pomimo uszczuplenia bazy produkcyjnej, 
2014 – równocześnie o 1,09% wzrosła liczebność ww. wylężonych piskląt. 
 
WPŁYW SEKTORA PASZOWEGO 
Poprawa relacji surowiec/pasza w zakończonym sezonie 2014/15 wpływała na koszt jednostkowy 
w branży – co z kolei przekładało się na pozycję konkurencyjną, wobec UE. W sezonie paszowym 
2015/16 ten pozytywny wpływ rynku paszowego powinien się utrzymywać. 


