
WIELKI WZROST BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA MI ĘSA 
INDYCZEGO, 2015 – W GŁÓWNEJ MIERZE ZA SPRAW Ą KUJAWSKO-

POMORSKIEGO I MAZOWIECKIEGO. DU ŻE RÓŻNICE REGIONALNE – 
PRZY OGROMNYM SKURCZENIU BAZ W PODLASKIM I ŁÓDZKIM.  

DOLNOŚLĄSKIE POZOSTAJE NA SIÓDMEJ POZYCJI W KRAJU.  
 

Zwiększenie to: 9,06% – na tle dokonanego rok wcześniej – było ogromne. Przyspieszenie wzrostu 
było wielokrotne – co niezwykłe w branżach dojrzałych/stabilnych organizacyjnie i technologicznie. 
Sprzyjała wzrostowi/rozwojowi branży niewątpliwie wyjątkowa koncentracja produkcji żywca – tak 
w rozumieniu strukturalnym, jak i geograficznym. 
 
ZRÓŻNICOWANIE BAZY PRODUKCYJNEJ W REGIONACH 
Specyfika polskiego sektora mięsa indyczego rysuje jego dość charakterystyczny obraz: 
1/ ogrom koncentracji w 3 regionach (blisko 2/3 krajowej bazy), 
2/ znacząca rola 4 regionów – z ogólnie rosnącym znaczeniem w branży (aktualnie ponad 1/4 bazy), 
3/ marginalna rola pozostałych 9 regionów (wyraźnie poniżej 9% bazy krajowej).  
Aktualną strukturę bazy produkcyjnej w regionach i jej roczną (2015) zmianę obrazuje tabela niżej. 
 

region % bazy krajowej zmiana roku region % bazy krajowej zmiana roku 
warmińsko-

mazurski 
36,76 +4,12% mazowiecki 9,96 +56,78% 

wielkopolski 17,58 +13,27% lubelski 7,10 +13,34% 
lubuski 11,62 -5,69% kujawsko-

pomorski 
4,15 +155,31% 

pozostałe 9 8, 78 +14,47% dolnośląski 4,05 -2,47% 
 
 
3 REGIONY O NAJWI ĘKSZEJ BAZIE PRODUKCYJNEJ 
Za sprawą znacznego wzrostu bazy w wielkopolskim – te 3 regiony zachowały kluczowy udział w 
krajowej bazie; chociaż straciły bardzo wyraźnie na rzecz pozostałych – tak 4 regionów z dużymi 
bazami, jak i regionów z małymi bazami produkcyjnymi. 
 
4 REGIONY Z DUŻĄ BAZĄ PRODUKCYJNĄ 
Tu zwraca uwagę: 
1/ wyjątkowa skala wzrostu w kujawsko-pomorskim i mazowieckim (porównywalne pod względem 
znaczenia gospodarczego), 
2/ dość znaczny wzrost w lubelskim, 
3/ w miarę stabilna sytuacja w naszym regionie dolnośląskim, z niewielkim uszczupleniem. 
 
REGIONY Z MAŁ Ą BAZĄ PRODUKCYJNĄ 
Choć ich rola ogólnie wzrosła, w roku 2015 – to nie można mówić o jednolitej tendencji w tych (aż 
przecież dziewięciu) regionach. Przeciwnie – można było zaobserwować: 
1/ dynamiczny wzrost baz – więcej niż podwojenie! – zachodniopomorskiej i świętokrzyskiej, 
2/ dynamiczny spadek ich wielkości – o blisko połowę w podlaskim i w granicach ¼ w łódzkim. 
W sumie można więc mówić o wielkiej dynamice zmian bazy – oczekując w roku 2016 (i zapewne 
następnych) w sektorze mięsa indyczego dostosowań całego zaplecza produkcyjnego branży, które 
pozwolą lepiej wykorzystać potencjał wzrostu/rozwoju – wobec istniejących przewag względnych; 
zwłaszcza w sytuacji sprzyjających oddziaływań wspierających ze strony sektora paszowego.  
 
Dla szerszej interpretacji zmian bazy produkcyjnej polskiego sektora mięsa indyczego – pomocne 
jest przyjrzenie się zmianom sektora brojlerów kurzych, zachodzącym w tym samym czasie. 


