
ZWIĘKSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ POLSKIEGO SEKTORA MLEKA, 2016 

– W MINIMALNYM ZAKRESIE – PRZY NIEPORÓWNYWALNIE WYŻSZYM 

WZROŚCIE DOSTAW SUROWCA DLA PRZEMYSŁU. ROŚNIE ROLA KILKU 

REGIONÓW W POWIĘKSZANIU MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNYCH BRANŻY 

– W TYM GŁÓWNIE WIELKOPOLSKIEGO, ALE W DUŻYM STOPNIU TEŻ 

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ORAZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO. 
 

Tendencja wzrostu bazy produkcyjnej w 2016 roku – mimo iż symboliczna (0,03%) – lecz w świetle 

innych, dokonujących się w 2016 zmian jest dosyć przekonująca; potwierdzająca tendencje wzrostu 

polskiego sektora mleka – wolnego od limitów produkcyjnych. Na tle liczących się konkurentów UE  

– po zaprzestaniu ograniczeń produkcji – nasza branża mleczna wygląda wiele lepiej. Zareagowała 

mocniej na nowe uwarunkowania rynkowe w porównaniu z hiszpańską (nie mówiąc o kilku innych, 

dużych sektorach mleka w UE); ustępując pod tym względem praktycznie tylko irlandzkiej. Można 

w roku 2016 mówić o rozwoju branży – wykorzystującej rezerwy (przede mleczności krów i stopnia 

uprzemysłowienia branży). Nie sposób tutaj pominąć istotnego wzrostu bazy produkcyjnej sektora 

mleka – dotyczącego 7 regionów; w tym o dużym, ale też i o mniejszym znaczeniu.  

 

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 – 

z uwzględnieniem pełnych danych spisowych dwóch poprzednich lat.  

 

regiony o dużym 

znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 

produkcyjnej (%)  

regiony o podstawowym 

znaczeniu sektora  

udział w krajowej bazie 

produkcyjnej (%)  

warmińsko-mazurski 8,11 mazowiecki 20,91 

łódzki 7,95 podlaski 18,93 

kujawsko-pomorski  6,75 wielkopolski 11,90 

lubelski  5,93  Razem: 51,74  

Razem: 28,74  9 pozostałych regionów: 19,52%  

 

Zmiany w regionach – towarzyszące minimalnemu wzrostowi bazy produkcyjnej – możemy (nieco 

upraszczając) widzieć dość czytelnie i przejrzyście: 

a/ lepsza pozycja 4 regionów o dużym znaczeniu sektora – praktyczne za sprawą umocnienia roli 

gospodarczej branży w regionach warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim,  

b/ nieco słabsza pozycja 3 regionów o podstawowym znaczeniu sektora mleka – mimo 5,03%-owej 

poprawy w strukturze krajowej bazy wielkopolskiego, 

c/ ogólnie nieco rosnąca pozycja 9 regionów o mniejszym znaczeniu branży mlecznej – w związku 

ze zdecydowanie lepszą sytuacją 3 regionów południowych, w szczególności śląskiego (największa 

poprawa w kraju), opolskiego i małopolskiego (3-4%-owa poprawa w strukturze krajowej bazy).  

 

SYTUACJA W REGIONIE DOLNOŚLASKIM 

Zmniejszenie bazy produkcyjnej, w 2016 było tutaj wyraźne – choć nie takie jak w świętokrzyskim 

czy podkarpackim, a nawet 2 innych regionach zachodnich. Specyfika regionu – z dużym udziałem 

bazy nie związanej z surowcem dla sektora mleka – nie ułatwia wykorzystania szans branży wolnej 

od limitów produkcyjnych. Mimo to zmiany dokonujące się w naszym regionie są godne uwagi – 

wobec bardzo dużego udziału w bazie populacji aktywnej i jej mleczności, a zwłaszcza parametrów 

rynkowych surowca dolnośląskiego oraz związku z rynkiem prowadzonej działalności.  

Obraz zmian bazy produkcyjnej sektora mleka pozwala oczekiwać wzrostu jego roli, w roku 2017 – 

jako czynnika wpływu na produkcję rynkową surowca; i to bez porównania bardziej, na tle 2016. 


