
IMPONUJĄCY WZROST BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTORA 
JAJCZARSKIEGO, 2015 – NA TLE POPRZEDNIEGO. KLUCZOWA  ROLA 
WIELKOPOLSKIEGO WE WZRO ŚCIE. RÓŻNICE REGIONALNE NADAL 

BARDZO WIDOCZNE. DOLNO ŚLĄSKIE NA 3 POZYCJI W KRAJU. 
 

Skala wzrostu osiągnęła w 2015 roku 8,36%. 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. Po roku 2015 można je uznać za 
zupełnie nie przystające do życia – mimo stałej walki o utrzymanie pozycji konkurencyjnej branży; z 
umiarkowanym wprawdzie – ale jednak powodzeniem. W wymiarze regionalnym – poza wyjątkiem 
dolnośląskiego, z względnie stabilną bazą – odnotowano spore różnice w tendencjach zmian: w 8 
wypadkach spadkowe (w dwóch wypadkach ponad 20%-owe) i w 7 wzrostowe (w trzech wypadkach 
silne, ponad 20%-owe). 
 
DWA REGIONY Z NAJWI ĘKSZĄ BAZĄ PRODUKCYJNĄ 
Ich pozycja ogromnie wzrosła – do blisko 52% krajowej bazy produkcyjnej; mimo niewielkiego jej 
ubytku w mazowieckim (3,07%). Natomiast w wielkopolskim skala wzrostu była wprost niezwykła 
(46,27% w skali rocznej); jeśli zważyć koncentrację zasobów branżowych w tym województwie. W 
efekcie – po roku 2015 – region ten dysponuje już ponad 1/3 krajowej bazy. 
 
6 REGIONÓW O ZNACZNYM UDZIALE W BAZIE KRAJOWEJ 
Jest wśród nich nasz region dolnośląski, który zajmuje trzecią pozycję w kraju – wobec znacznego 
ubytku baz śląskiej i małopolskiej. Zmiany roku 2015 zestawia tabela, ujmująca też aktualny udział 
tych sześciu regionów w krajowej bazie produkcyjnej polskiego sektora jajczarskiego. 
 

region zmiana roku % bazy krajowej region zmiana roku % bazy krajowej 
dolnośląski +0,04 % 5,87 śląski -27,56 % 4,62 

łódzki +4,36 % 5,40 podkarpacki -1,87 % 3,60 
małopolski -14,67 % 5,37 kujawsko-pom -18,68 % 3,48 
 
Pozycja tych sześciu regionów ze znaczną bazą sektora jajczarskiego (ogólnie) mocno osłabła. Przy 
czym znacząco przyczynił się do tego też region kujawsko-pomorski. 
 
8 POZOSTAŁYCH REGIONÓW 
Tu wyróżnia się wzrostem bazy produkcyjnej warmińsko-mazurskie (24,47%) i lubuskie (24,17%). 
Bardzo dobre tempo wzrostu obserwowano także w podlaskim (18,4%) oraz zachodniopomorskim 
(15,03%). Jednocześnie mocno skurczyły się bazy produkcyjne pomorskiego i świętokrzyskiego. W 
sumie jednak połowa regionów aktualnie skupia niecałe 20% krajowej bazy sektora jajczarskiego. 
Ich rola w ostatnim czasie (ogólnie) nieznacznie, ale jednak 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 liczba ta wzrosła o 6,27% w 2015 roku – 
na tle 2014 – a więc w zakresie niewiele odbiegającym od tempa wzrostu bazy produkcyjnej, w tym 
samym czasie. 
 
WPŁYW SEKTORA PASZOWEGO 
Poprawa relacji surowiec/pasza w zakończonym sezonie 2015/16 wpływała na koszt jednostkowy 
w branży – co z kolei przekładało się na pozycję konkurencyjną sektora. W sezonie 2015/16 wpływ 
pozytywny rynku paszowego utrzymywał się, a przecież do pełnych danych w tym zakresie brakuje 
jedynie ewentualnych zmian ostatniego miesiąca sezonu. 


