
ZWI ĘKSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTORA MLEKA, W 
ROKU 2016 – W ZAKRESIE 1,36% – PRZY ZNACZĄCO WYŻSZYM WZRO ŚCIE 
DOSTAW SUROWCA DLA PRZEMYSŁU. RO ŚNIE ROLA KILKU REGIONÓW – 

W TYM WIELKOPOLSKIEGO – W POWI ĘKSZANIU MO ŻLIWO ŚCI 
PRODUKCYJNYCH BRAN ŻY, W ROKU BIE ŻĄCYM I NAST ĘPNYCH LATACH. 

 
Tendencje wzrostu bazy produkcyjnej dało się zauważyć już w I półroczu 2016 roku – lecz dopiero 
w II półroczu była ona w pełni przekonująca; potwierdzająca tendencje wzrostu/rozwoju polskiego 
sektora mleka – wolnego od limitów produkcyjnych. Na tle liczących się konkurentów unijnych – po 
zaprzestaniu ograniczeń produkcyjnych – nasza branża mleczna wygląda ogólnie znacznie lepiej; 
zareagowała mocniej na nowe uwarunkowania rynkowe w porównaniu z hiszpańską, a ustępuje pod 
tym względem praktycznie dwu innym: irlandzkiej i przede wszystkim holenderskiej. Możemy mówić 
o rozwoju branży – wykorzystującej rezerwy; przede wszystkim wzrostu mleczności krów i stopnia 
uprzemysłowienia branży. Za tym rozwojem postępuje umacnianie pozycji konkurencyjnej polskiego 
sektora wołowiny na rynku światowym – związane w decydującej mierze ze stadami PHF. Sytuacja 
zdaje się więc sprzyjać postępowi restrukturyzacyjnemu obu ww. branż. 
 
CHARAKTERYSTYKA ZMIAN BAZY PRODUKCYJNEJ 
Zwiększenie rozmiaru bazy nie dotyczyło w podobnym stopniu wszystkich regionów; różnice były 
tu wyraźne. Charakterystykę rozpoczynamy tabelą aktualnego stanu bazy produkcyjnej regionów – 
po wyłączeniu około 8%-owej części tejże, nie związanej z produkcją surowca na rynek mleczarski.  
 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

regiony o podstawowym 
znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 
produkcyjnej (%)  

łódzki 8,39 mazowiecki 21,84 

warmińsko-mazurski 7,57 podlaski 19,58 

kujawsko-pomorski  6,86 wielkopolski 11,99 

lubelski  5,94  Razem: 53,41  

Razem: 28,76  9 pozostałych regionów: 17,83%  

 
Zmiany w regionach – towarzyszące wzrostowi bazy produkcyjnej – możemy (nieco uproszczając) 
widzieć dość czytelnie i przejrzyście: 
a/ stabilna pozycja 4 regionów o dużym znaczeniu sektora – praktyczne umocnienie gospodarczej 
roli branży w tych regionach,  
b/ wyraźnie umacniająca się rola 3 regionów o podstawowym znaczeniu sektora – tworząca także 
dodatkowe możliwości polskiemu mleczarstwu na rynku światowym, 
c/ równie wyraźnie słabnąca rola 9 regionów o mniejszym znaczeniu branży – przy zdecydowanie 
lepszej sytuacji 3 regionów południowych, na tle pozostałych – w szczególności na tle 3 regionów 
zachodnich.  
 
SYTUACJA W REGIONIE DOLNO ŚLASKIM 
W regionie zmniejszenie bazy produkcyjnej, w 2016 było 8%-owe. Specyfika regionu – z dużym 
udziałem bazy nie związanej z surowcem dla sektora mleka (przewyższamy pod tym względem 13 
regionów) – nie ułatwia wykorzystania szans branży mlecznej, wolnej od limitów produkcyjnych. 
Mimo to zmiany dokonujące się w naszym regionie są godne uwagi – wobec bardzo dużego udziału 
w bazie populacji aktywnej, wzrostu mleczności, a zwłaszcza parametrów rynkowych surowca oraz 
związku z rynkiem prowadzonej działalności (głównie za sprawą przetwórców spoza regionu).  
Obraz zmian bazy produkcyjnej sektora mleka pozwala oczekiwać wzrostu jego roli w skali Polski – 
w sposób bez porównania większy na tle ubiegłego roku. 


