
DALSZE OGROMNE PRZYSPIESZENIE WZROSTU BAZY 
PRODUKCYJNEJ SEKTORA BROJLERÓW KURZYCH, 2015. 

OGROMNA ROLA ZACHODNIOPOMORSKIEGO I PODLASKIEGO W 
ZMIANACH. BARDZO DU ŻE I NARASTAJĄCE RÓŻNICE REGIONALNE. 
DOLNOŚLĄSKIE ZWI ĘKSZA BAZĘ NA POZIOMIE NI ŻSZYM NI Ż KRAJ. 
 
Wzrost wyniósł aż 19,65%, na tle roku poprzedniego – był więc niezwykły; nawet na tle wzrostu lat 
wcześniejszych. Oznacza to jego przyspieszenie roczne – w skali 142-143%. Cyfra ta mówi przede 
wszystkim o niezwykłej tendencji wzrostu/rozwoju sektora – znajdującej wyraz w znacznie szybszym 
tempie wzrostu dostaw surowca do przemysłu. Z kolei narastające dostawy łączyły się z popytem 
krajowym, ale szczególnie zagranicznym i szybkim tempem wzrostu dodatniego bilansu sektora na 
rynkach zagranicznych.   
 
REGIONY OGROMNEGO WZROSTU BAZY SEKTORA 
Cechuje je niezwykły wzrost bazy, na średnim poziomie znacznie ponad 50%. Dotyczył 7 regionów 
– o ogólnie zróżnicowanym, ale na ogół umiarkowanym (lub mniejszym) znaczeniu dla naszego 
sektora brojlerów kurzych. Ponieważ był silny – równoważył z wielką nawiązką skurczenie bazy 3 
regionów; w tym też kujawsko-pomorskiego i śląskiego – jako najważniejszych z tej grupy. Tabela 
niżej pokazuje skalę wspomnianego wzrostu bazy. Pozwala też dostrzec ogromne zróżnicowanie w 
tym zakresie pomiędzy regionami, które w ub. r. zdecydowanie narastało.  
 

region wzrost bazy % bazy 
krajowej 

region wzrost bazy % bazy 
krajowej 

opolski 82,86 % 3,60 podkarpacki 47,76 % 3,48 
podlaski 70,11 % 7,80 warmińsko-mazurski 33,26 % 2,76 
lubelski 52,57 % 4,60 lubuski 30,23 % 3,01 

zachodniopomorski 52,31 % 8,08 Łącznie 7 regionów 55,76 % 33,33 
   
REGIONY DUŻEGO WZROSTU BAZY 
Należą tu 5 regionów – o wzroście bazy na poziomie 5-20%; w kolejności od największego wzrostu 
– to: łódzki, dolnośląski, mazowiecki, świętokrzyski i wielkopolski. 
W pomorskim baza praktycznie nie zmieniła się, a dokładniej obserwować można było minimalne 
jej zwiększenie.  
 
REGIONY OGRANICZENIA ROZMIARU BAZY 
Czyli w praktyce 3 regiony – łącznie dysponujące ledwie ósmą częścią krajowej bazy. Największe 
uszczuplenie dotyczy małopolskiego – z najmniejszą bazą produkcyjną sektora brojlerów kurzych. 
Zmniejszenie w kujawsko-pomorskim, a zwłaszcza śląskim – było mniej znaczące. 
 
SYTUACJA DOLNO ŚLĄSKIEGO 
Mimo wzrostu rocznego bazy produkcyjnej sektora brojlerów kurzych: 15,92% – nasz region spadł 
na 15-tą pozycję w kraju. To możliwe w sytuacji rekordowych wzrostów w wielu regionach (ww.); 
i mówi najlepiej o rozmiarach wzrostu polskiego sektora brojlerów kurzych w ostatnim roku. Przy 
zestawieniu z bazami innych sektorów drobiarskich (zwłaszcza jajczarskiego) – dolnośląska baza w 
tej branży pozostaje szczupła, ale też mimo tego – tempo jej wzrostu, roku 2015 zwracało 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. Po spojrzeniu na nie – można bardziej docenić zmiany możliwości tej branży 
na przyszłość. 


