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Wprowadzenie
Monitorowanie przeobrae w zbiorowoci rodzin bezrolnych pozwala na
wyznaczenie stopnia zaawansowania przeksztace gospodarczych i urbanizacji
terenów wiejskich. Zmiany w aktywnoci ekonomicznej i ródach utrzymania
tej grupy odzwierciedlaj przemiany zachodz ce w sferze infrastruktury spoecznej i technicznej na wsi, co warunkuje wyrównanie poziomu ycia na obszarach wiejskich wzgldem miast. W czenie problematyki dotycz cej ludnoci
niechopskiej w badania przemian na wsi stanowi zatem istotny element pogbienia wiedzy w zakresie przeobrae zachodz cych w wiejskiej rzeczywistoci
spoeczno-ekonomicznej.
Celem niniejszej pracy jest charakterystyka rodzin niechopskich z punktu
widzenia róde utrzymania. Przy kategoryzacji rodzin niechopskich wedug róde brano pod uwag wszelkie moliwe rodzaje przychodów grupuj c je wedug
pochodzenia na: zarobkowe –gdy pochodziy z pracy oraz niezarobkowe – w sytuacji kiedy ich podstaw byy wiadczenia pienine. W obu wymienionych przypadkach istotne znaczenie miay równie sposoby pozyskiwania przychodów.
W odniesieniu do zarobków uwzgldniono podzia na przychody z pracy najemnej
oraz wykonywanej na wasny rachunek, natomiast przy wiadczeniach spoecznych oddzielono renty i emerytury od zasików dla bezrobotnych. Odrbnie potraktowano take przychody z tytuu sprzeday produkcji rolniczej (62% rodzin
niechopskich prowadzio produkcj rolnicz ). W pracy omówiono równie skal
i warunki rozpowszechnienia si nierolniczej dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich, jako jeden z gównych elementów dywersyfikacji zatrudnienia
osób niezwi zanych z rolnictwem.
ródem danych objtych analiz s wyniki ankiety IERiG -PIB przeprowadzonej w 2005 roku wród rodzin zamieszkaych w 76 wsiach pooonych
w rónych regionach kraju. Dobór wsi objtych badaniem ma charakter celowy
i reprezentatywny ze wzgldu na cechy spoeczno-ekonomiczne ludnoci oraz
struktur agrarn gospodarstw rolnych pooonych w granicach wyrónionych
regionów1. W zasadzie w próbie badawczej nie ma wsi podmiejskich lub szcze1

W skali kroju wydzielono pi makroregionów, przy wyodrbnianiu których brano pod uwag
obowi zuj cy podzia wojewódzki oraz podobiestwa w cechach struktury spoeczno-gospodarczej wsi i rolnictwa danego trenu. Poszczególne makroregiony obejmuj nastpuj ce
województwa: rodkowozachodni – wielkopolskie i kujawsko-pomorskie; rodkowowschodni
– ódzkie, mazowieckie, podlaskie i lubelskie; poudniowo-wschodni – l skie, maopolskie,
witokrzyskie i podkarpackie; poudniowo-zachodni – opolskie, dolnol skie i lubuskie; pónocny – zachodniopomorskie, pomorskie i warmisko-mazurskie. Przy wyodrbnianiu makroregionów kierowano si historycznie uksztatowanymi podobiestwami w cechach struktury
spoeczno-gospodarczej poszczególnych terenów (województw). Szerzej o podziale makrore7

gólnie atrakcyjnych turystycznie, pod wzgldem pooenia. Miejscowoci,
w których przeprowadzono ankiet, stanowi sta prób w panelowych badaniach terenowych prowadzonych cyklicznie w Zakadzie Polityki Spoecznej
i Regionalnej IERiG -PIB.
Podczas badania ankietowego informacje od respondentów zbierane s
przy pomocy kwestionariusza z udziaem osób trzecich, których funkcja sprowadza si do jak najwierniejszego i dosownego przekazania treci pyta i zarejestrowania odpowiedzi. Oznacza to, e ankieter spenia de facto rol instrumentu badawczego o duej wraliwoci i precyzji. Poza tym kwestionariusz jest
zawsze wypeniany w obecnoci ankietowanej osoby, by do minimum ograniczy wpyw ankietera na tre wypowiedzi respondenta. Badaniem zawsze
obejmowane s wszystkie rodziny zamieszkuj ce na terenie wybranych wsi.
W 2005 roku  cznie przeprowadzono ankiety w 8604 rodzinach wiejskich. T drog zebrano materiay ródowe o cechach spoecznych i aktywnoci
ekonomicznej wszystkich yj cych tam osób. W zbiorze znalazo si 4899 rodzin nieposiadaj cych gospodarstw rolnych, czyli nie maj cych ziemi w ogóle
b d uytkuj cych dziaki mniejsze ni 1 ha UR. Ta populacja, okrelana take
mianem bezrolnych lub niechopskich, stanowi przedmiot niniejszej pracy. Przy
wyznaczaniu dynamiki zachodz cych zmian, punktem odniesienia s wyniki
bada analogicznej zbiorowoci w 1996 i 2000 roku.
W pracy wykorzystano równie niepublikowane dane Gównego Urzdu
Statystycznego z Badania Aktywnoci Ekonomicznej Ludnoci w 2008 roku
oraz wyniki badania dotycz cego skali rozpowszechnienia nierolniczej dziaalnoci gospodarczej przeprowadzonego w 2006 roku na próbie 76 wsi, stanowi cych przedmiot panelowych bada terenowych IERiG -PIB.

gionalnym pisze: A. Sikorska, Zmiany strukturalne na wsi i w rolnictwie w latach 1996-2000
a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Synteza, IERiG , Warszawa 2000.
8

1. Miejsce ludnoci niechopskiej w strukturze spoecznej mieszkaców wsi
Miejsce ludnoci niechopskiej w strukturze spoecznej wsi jest jednym z istotnych elementów obrazuj cych stopie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Z tej racji zainteresowanie t czci wiejskiej spoecznoci jest w peni
uzasadnione nie tylko ze wzgldu na dynamik zmian liczebnoci tej grupy, ale
take z uwagi na jej rol w przeobraeniach wsi i rolnictwa. Charakterystyka wyodrbnionej zbiorowoci jest tym bardziej istotna, e ci gle jeszcze w obiegowych
opiniach wie niezmiennie jest postrzegana jako skupisko ludnoci rolniczej. Wydaje si, e w doborze strategii rozwoju obszarów wiejskich ci gle zbyt ma wag
przywi zuje si do faktu, e ponad poowa rodzin mieszkaj cych na wsi to rodziny
nie zwi zane z gospodarstwami rolnymi2.
Z bada IERiG -PIB wynika, e w okresie ostatnich kilkunastu lat udzia
rodzin bez gospodarstw rolnych wród ogóu mieszkaców wsi systematycznie
wzrasta. W badanej w 2005 r. zbiorowoci liczba wiejskich rodzin (gospodarstw domowych) bezrolnych bya blisko o 3% wiksza ni pi lat wczeniej
a jej udzia w ogólnej liczbie rodzin zamieszkuj cych obszary wiejskie wynosi
57%. Na przestrzeni niemal dwóch dekad udzia rodzin nieuytkuj cych gospodarstwa rolnego zwikszy si o 15,4 punkty procentowe (p.p.). Podstawowym wyznacznikiem tego procesu byo odchodzenie ludnoci wiejskiej od zaj rolniczych i jej aktywizacja zawodowa w innych dziaach gospodarki lub
zakoczenie okresu dziaalnoci produkcyjnej ze wzgldu na osi gnicie wieku
emerytalnego. Wspóczenie coraz silniejsze staje si poczucie zbdnoci
w rolnictwie, co  czy si z ekonomiczn koniecznoci poszukiwania innych
róde utrzymania.
Wanym czynnikiem warunkuj cym aktywno spoeczn kadej grupy ludnoci jest jej struktura wedug wieku. W wielu przypadkach decyduje ona o relacjach pomidzy utrzymuj cymi i utrzymywanymi, a take obecnymi na rynku
pracy, tj. zarobkuj cymi i bezrobotnymi, a biernymi zawodowo. W konsekwencji, wiek ludnoci wpywa na wielko udziau rodzin pracowniczych i emeryckich oraz wspóokrela rodzaj i poziom przychodów oraz charakter realizowanych potrzeb spoecznych.
Ludno wiejska bez gospodarstw rolnych charakteryzowaa si wysokim
odsetkiem modych osób w wieku produkcyjnym, jak równie stosunkowo duym udziaem dzieci i modziey. W wieku przedprodukcyjnym bya niemal
jedna czwarta ludnoci, co wci  przewyszao wielko grupy osób w wieku
poprodukcyjnym, która stanowia niespena jedn pi t badanego zbioru. Mimo
2

Kodziski M., Wilkin J., Rozwój obszarów wiejskich w Polsce, [w:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolno-spoywczego w Polsce, FAPA, Warszawa 1998
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to, w okresie ostatnich lat mona byo zauway tendencj do narastania procesu
starzenia si zbiorowoci bezrolnej ludnoci wiejskiej. W latach 1996-2005
zmniejszeniu ulega grupa osób w wieku przedprodukcyjnym. Bior c pod uwag
ogóln tendencj do zmniejszenia si liczby urodzin w Polsce, mona przypuszcza , e problem starzenia si spoeczestwa wywrze silniejszy wpyw na struktur wieku populacji osób z rodzin bezrolnych w kolejnych latach.
Proporcje pomidzy wyrónionymi grupami wieku ludnoci bezrolnej wykazyway pewne odmiennoci regionalne. Dotyczyy one gównie relacji midzy
osobami w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. Stosunkowo najmodsza
demograficznie bya ludno bezrolna zamieszkuj ca tereny wiejskie pooone
w makroregionie pónocnym, natomiast najstarsza bya zbiorowo z makroregionu rodkowowschodniego, gdzie udzia osób w wieku poprodukcyjnym by
o 10 punktów procentowych wyszy (stanowi 29%) od jego wielkoci w odniesieniu do danych w skali kraju (19%).
Struktura demograficzna ludnoci nierolniczej na obszarach wiejskich od lat
jest ksztatowana przede wszystkim przez napyw do tej grupy osób odchodz cych
z rolnictwa do pracy zarobkowej. W ostatnich latach wanym czynnikiem wpywaj cym na struktur wieku tej grupy s zmiany, jakie w niej nastpuj w wyniku
migracji zarobkowej rodzin i ich czonków oraz wzrostu skolaryzacji, szczególnie
w odniesieniu do edukacji na poziomie wyszym (tabela 1).
Tabela 1. Struktura wieku i wyksztacenia wiejskiej ludnoci niechopskiej
Lata
2000

Wyszczególnienie

1996
Udzia ludnoci w wieku (%)
przedprodukcyjnym
29,0
26,5
produkcyjnym
52,1
54,0
poprodukcyjnym
18,9
19,5
Udzia ludnoci w wieku 15 lat i wicej z wyksztaceniem (%)
podstawowym
42,7
39,5
zasadniczym
35,1
38,8
zawodowym
rednim
18,9
18,1
wyszym
3,3
3,6

2005
22,2
58,8
19,0
36,1
36,1
22,5
5,3

ródo: Ankieta IERiG-PIB 1996, 2000, 2005.

Analizuj c cechy wiejskiej ludnoci bezrolnej z punktu widzenia poziomu
edukacji naley uzna , e nastpuje poprawa poziomu skolaryzacji tej grupy
wiejskiej spoecznoci. Te tendencje wyraay si przede wszystkim, wzrostem
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odsetka osób z wyksztaceniem rednim i pomaturalnym oraz wyszym. Nie
zmienia to faktu, e w 2005 roku w dalszym ci gu wród populacji niechopskiej w wieku 15 lat i powyej, stosunkowo najwicej byo osób z wyksztaceniem zasadniczym zawodowym (36%), przygotowuj cym gównie do pracy na
stanowiskach robotniczych. Identycznie liczn grup stanowiy równie osoby,
które zaprzestay nauk na poziomie objtym obowi zkiem szkolnym.
Analiza danych o strukturze wyksztacenia osób bezrolnych wykazaa, e
bya ona bardzo silnie powi zana z prac w zawodach nierolniczych. wiadczyy o tym nie tylko dane o relatywnie wysokim odsetku osób z kwalifikacjami
nierolniczymi, ale równie rónice w poziomie wyksztacenia osób zamieszkuj cych poszczególne makroregiony. Stosunkowo najlepszym poziomem edukacji legitymowaa si ludno z terenów poudniowych. Przykadowo wród populacji bezrolnej udzia ludnoci legitymuj cej si wyksztaceniem rednim, policealnym i wyszym w makroregionie poudniowo-wschodnim w 2005 roku
wyniós ponad 36% wobec 28% w skali kraju. Tereny te charakteryzuj si najwyszym w kraju zaawansowaniem w procesie rónicowania dziaalnoci ekonomicznej mieszkaców wsi, a co za tym idzie bardziej chonnym, ni na innych
obszarach Polski lokalnym rynkiem pracy, stwarzaj cym wicej alternatywnych
do dziaalnoci rolniczej moliwoci zarobkowania.
W przeszoci, kiedy wiejsk grup bezrolnych tworzyli gównie ludzie
modzi zatrudnieni poza rolnictwem, a osoby pracuj ce na obszarach wiejskich
w znacznym stopniu zaliczay si do pracowników wiejskiej infrastruktury spoecznej (szkoy, orodki zdrowia, placówki administracji) bya to zbiorowo
lepiej wyksztacona od reszty mieszkaców wsi. Obecnie ta zaleno , staje si
nieaktualna, gdy rónice w poziomie wyksztacenia obu grup spoecznych
mieszkaców wsi stopniowo si zacieraj . Z jednej strony jest to efektem napywu do analizowanej populacji znacznej liczby przechodz cych na emerytur
rolników, a z drugiej rosn cego znaczenia wyksztacenia zarówno o profilu rolniczym, jak i ogólnym, w rodzinach rolniczych.
Odsetek osób z wyszym wyksztaceniem w 1996 roku wynosi przeszo 3%
wród ludnoci bezrolnej i by ponad dwukrotnie wyszy ni w populacji osób
z gospodarstw rolnych. W 2005 r. nie odnotowano ju rónicy pomidzy porównywanymi grupami. W obu populacjach osoby legitymuj ce si wyszym
wyksztaceniem stanowiy ok. 5%. Przynajmniej po czci by to wynik wyranej poprawy struktury wyksztacenia ludnoci rolniczej.
Trzeba bowiem pamita , e poziom wyksztacenia ludnoci jest powi zany
z jej struktur wieku, a grupy spoeczne relatywnie modsze s zazwyczaj lepiej
wyksztacone. W tym kontekcie naley równie interpretowa opisywane rónice odnonie poziomu edukacji osób z rodzin rolniczych i bezrolnych.
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Tabela 2. Ludno wiejska wedug wyksztacenia
Wyszczególnienie
Ludno z rodzin bezrolnych
Ludno z rodzin rolniczych
Ludno z rodzin bezrolnych
Ludno z rodzin rolniczych

Lata
1996
2005

Odsetek osób z wyksztaceniem
podstawowym zasadniczym
rednim
wyszym
i gimnazjalnym zawodowym i pomaturalnym
42,7
35,1
18,9
3,3
46,3
35,1
17,0
1,6
36,1
36,1
22,5
5,3
34,4
37,4
23,2
5,0

ródo: Ankieta IERiG 1996 i 2005

Jak ju wspomniano, odmiennoci rysuj ce si w odniesieniu do tych dwóch
grup wiejskiej populacji stopniowo ulegaj zatarciu, co przede wszystkim mona zauway w tempie zmiany odsetka osób z wyksztaceniem rednim i wyszym wród osób o relatywnie modszym wieku. wiadczy to o wyrównywaniu
si szans i aspiracji edukacyjnych na obszarach wiejskich, gdzie niezalenie od
rodzaju aktywnoci ekonomicznej, wyksztacenie postrzegane jest jako jeden
z podstawowych czynników awansu spoeczno-ekonomicznego i poprawy sytuacji yciowej mieszkaców wsi3.
2. Wiejskie rodziny bezrolne wedug gównego róda utrzymania
Przemiany ustrojowe i systemowe przyczyniy si do duych zmian na rynku
pracy, zarówno w miastach jak i na wsi. W wyniku restrukturyzacji pastwowych zakadów znaczne grupy ludnoci utraciy zatrudnienie, a zmiany warunków wytwarzania i sprzeday produktów rolnych skutkoway nie tylko ujawnieniem problemów ukrytego bezrobocia w rolnictwie, ale równie nasileniem si
tendencji wyodrbniania si z gospodarstw domowych rodzin rolników przechodz cych na emerytur. Jednak stopniowo nastpowaa poprawa sytuacji
ogólnogospodarczej w kraju i zmniejszay si nierównoci na rynku pracy. Te
zmiany skutkoway przeobraeniami w ródach przychodów ludnoci wiejskiej,
w tym równie analizowanej zbiorowoci.
Jak ju wczeniej wspomniano, status spoeczno-ekonomiczny wiejskich
rodzin bezrolnych charakteryzuje przede wszystkim liczba i rodzaj róde dochodu, a przede wszystkim stanowi ce podstaw utrzymania. Przy jego wyznaczaniu kierowano si zasad najwyszej dominacji4 i wzito pod uwag wszystkie rodzaje i sposoby uzyskiwania przychodów pieninych, tj. zarobkowe (do3

Frenkiel I., Struktura demograficzno-zawodowa ludnoci wiejskiej w wietle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian spoeczno-gospodarczych na obszarach wiejskich, pod red. A. Rosnera, IRWiR PAN, Warszawa 2005.
4
Uznano, e jest nim to ródo dochodu, które w strukturze cakowitych przychodów pieninych rodziny (gospodarstwa domowego) byo najwysze.
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chody uzyskiwane z pracy najemnej zarówno etatowej jak i dorywczej czy sezonowej, oraz dochody z wasnej dziaalnoci gospodarczej); niezarobkowe
(wiadczenia spoeczne, tj. emerytura, renta, zasiek dla bezrobotnych, stypendia, zasiki z pomocy spoecznej itp.) oraz inne (które tworz gównie przychody
pienine z produkcji rolnej na dziace).
Tabela 3. Struktura wiejskich rodzin bezrolnych wedug gównego róda utrzymania
Lata
Gówne ródo dochodu
praca (zarobkowe)
- najemna
- na wasny rachunek
wiadczenia spoeczne
(niezarobkowe)
- emerytura/renta
- zasiek dla bezrobotnych
pozostae*

1996

2000

2005

46,0
40,3
5,7

47,8
42,1
5,7

51,6
46,7
4,9

48,0

47,5

45,9

45,3
2,7
6,0

46,0
1,5
4,7

45,1
0,8
2,5

* W tej grupie znalazy si rodziny, w których nie mona byo wyznaczy dominuj cego róda dochodu oraz sporadycznie wystpuj ce sytuacje, gdy podstaw utrzymania bya dziaalno rolnicza.
ródo: Ankieta IERiG 1996, 2000 i 2005.

Z analizy danych ankietowych wynikao, e w latach 1996-2005 udzia
rodzin nierolniczych utrzymuj cych si gównie z przychodów zarobkowych
powikszy si z 46 do 52%. Ten wzrost by rezultatem zwikszenia si wród
ludnoci bezrolnej udziau osób odsetka rodzin, których podstawowym ródem
bya dziaalno gospodarcza na wasny rachunek (z blisko 6 do niespena 5%).
Jednoczenie systematyczny napyw do grupy bezrolnych osób w starszym wieku znalaz midzy innymi odzwierciedlenie w stosunkowo duym udziale rodzin
utrzymuj cych si gównie ze wiadcze pracuj cych najemnie (z 40 do 47%)
przy niewielkim spadku emerytalnych b d rentowych. Nadal w 2005, roku podobnie jak i w 1996, roku blisko poowa z wiejskich rodzin bezrolnych (45%)
utrzymywaa si gównie ze wiadcze emerytalnych b d rentowych. Jednoczenie nast pi ponad 3-krotny spadek (z 2,7 do 0,8%) liczby rodzin, których
gówny przychód stanowi zasiek dla bezrobotnych.
Szczegóowa analiza struktury budetów pieninych rodzin utrzymuj cych
si gównie z przychodów niezarobkowych wykazaa, e w tej zbiorowoci dla
prawie trzy czwarte gospodarstw domowych najwyszy przychód stanowiy emerytury, a dla ponad jednej pi tej byy to wszelkiego rodzaju wiadczenia rentowe.
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Tabela 4. Struktura rodzin bezrolnych, w których najwyszy przychód pochodzi
ze róda niezarobkowego wedug rodzaju otrzymywanego wiadczenia
Udzia rodzin
z najwyszym
wynagrodzeniem

Rodzaj wiadczenia

%

emerytura
renta strukturalna, inwalidzka lub rodzinna
zasiki (rodzinny, wychowawczy, dla bezrobotnych itp.)
pozostae
ródo: Ankieta IERiG 2005.

72,6
20,5
5,0
1,9

Istotnym zjawiskiem zaobserwowanym podczas analizy danych z bada
IERiG -PIB przeprowadzonych w 2005 roku, by brak przyrostu, a nawet nieznaczne ograniczenie liczebnoci grupy utrzymuj cej si z pracy na wasny rachunek. Wielofunkcyjny rozwój wsi prowadzi do wzrostu znaczenia pozarolniczej aktywnoci zawodowej w budecie rodzin wiejskich. Z drugiej strony uwarunkowania makroekonomiczne maj ce swoje odzwierciedlenie w poprawie sytuacji na rynku pracy powoduj , e w pewnych przypadkach dziaalno na wasny rachunek jest zarzucana na rzecz zatrudnienia najemnego.
Na tej podstawie mona wnioskowa , ze wzrost gospodarczy i poprawa sytuacji na rynku pracy wpywa korzystnie na rozkad ludnoci wiejskiej wzgldem kryterium róda przychodów. Równoczenie, wraz z pojawieniem si
moliwoci pracy najemnej, zaznaczyo si odchodzenie od pracy na wasny rachunek. Potwierdzio to tez, e cz przedsiwzi samoorganizacji zatrudnienia wynikao gównie z trudnej sytuacji na rynku pracy i w momencie pojawienia si moliwoci zarobkowania najemnego, zaniechano dalszego prowadzenia
dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek.
Informacji na temat znaczenia form zatrudnienia w ksztatowaniu przychodów wiejskich rodzin bezrolnych dostarczaj równie relacje pomidzy liczebnoci grupy pracuj cych najemnie oraz na wasny rachunek. Z danych bada terenowych wynika, e pomimo okresowych zmian naley uzna , e osoby pracuj ce
we wasnej dziaalnoci gospodarczej stanowi niezmiennie okoo 5%.
O moliwoci zatrudnienia ludnoci niechopskiej dostarczaj równie dane
empiryczne o miejscach pracy i wykonywanych zawodach. Wedug danych
BAEL dotycz cych struktury pracuj cej ludnoci wiejskiej w wieku 15 i wicej
lat, bd cych czonkami rodzin niechopskich, w 2008 roku najliczniejsza grupa
zarobkuj cych utrzymywaa si z pracy w sektorze przetwórstwa przemysowego (29%) oraz w handlu hurtowym i detalicznym, obejmuj cym take napraw
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samochodów (ponad 15%, zob. aneks – tabela A1). Szczególnie duy udzia
pierwszej z wymienionych grup pracuj cych wiadczy o znaczeniu miejskiego
rynku pracy dla pozarolniczego zatrudnienia wiejskiej ludnoci niechopskiej.
Ponadto znacz c grup wród zarobkuj cych stanowili take pracownicy
sektora budowlanego (11%) oraz transportu (niespena 7%). Na uwag zasuguje relatywnie wysoki odsetek zatrudnionych w sektorze edukacji oraz opieki
zdrowotnej i pomocy spoecznej (razem ponad 12%), który wiadczy o tym, e
ludno z rodzin niechopskich, wci  z racji zatrudnienia w dziaach gospodarki o duym znaczeniu z punktu wiedzenia uytecznoci publicznej, posiada
stosunkowo wysok pozycj spoeczn , a ich wkad w ycie socjalne i kulturalno-owiatowe na wsi pozwala w pewnym stopniu na zachowanie statusu „wiejskiej inteligencji”, który by im tradycyjnie przypisywany5.
Zatrudnienie najemne w sektorze rolniczym, mimo e w 2008 roku w skali
kraju obejmowao niespena 5% populacji zarobkuj cych osób z rodzin bezrolnych, to w ujciu przestrzennym przejawiao znacz ce zrónicowanie. Najwysze odnotowano w województwach lubuskim oraz warmisko-mazurskim
(w obydwu ponad 11%), które pooone s w regionach o najwyszym udziale
gospodarstw powstaych z przeksztacenia pastwowych gospodarstw rolnych,
które w przeszoci byy znacz cym pracodawc dla ludnoci niechopskiej zamieszkuj cej te obszary. Natomiast najmniejszy udzia czonków rodzin nierolniczych zatrudnionych w sektorze rolnym odnotowano w województwach makroregionu poudniowo-wschodniego (we wszystkich stanowi on mniej ni 1%
pracuj cych)6.
Analiza danych dotycz cych rodzajów róde utrzymania ludnoci bezrolnej wykazaa, e tereny poudniowe, zachodnie i pónocne cechoway si przewag rodzin utrzymuj cych si z pracy zarobkowej, natomiast na centralnych
i wschodnich obszarach kraju wystpowao relatywnie wicej jednostek emeryckich. Najwikszym udziaem rodzin nierolniczych utrzymuj cych si ze róde zarobkowych charakteryzowa si w makroregion poudniowo-wschodni,
którego tereny wiejskie od lat cechuje duy stopie rozbudowy pozarolniczych
struktur gospodarczych. Rodziny utrzymuj ce si z zarobkowania stanowiy tam
blisko 58% ogóu badanych jednostek bezrolnych. Makroregion ten wyrónia si
równie pod wzgldem wielkoci udziau rodzin utrzymuj cych si z prowadzonej
dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek, który na tym terenie wynosi ponad
7%. Na innych obszarach o relatywnie duym znaczeniu zarobkowych róde
5

Zob.: A. Sikorska, Zarobkowanie jako kryterium klasyfikacji obszarów wiejskich (próba
typologii wsi objtych badaniami IERiG), IERiG , Warszawa 1999.
6
Zob.: Aneks – tabele A1 oraz A2.
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przychodów w budetach domowych (np. na pónocy kraju) ta forma samoorganizacji pracy nie bya tak rozpowszechniona i dominoway tam rodziny pracownicze, tj. takie, w których gówny przychód pochodzi z pracy o charakterze najemnym. Naley podkreli , e na struktur spoeczno-ekonomiczn wsi od wielu dziesicioleci silnie oddziaywa tam wysoki poziom zurbanizowania.
Tabela 5. Struktura wiejskich rodzin bezrolnych wedug gównego
róda utrzymania
Odsetek rodzin wedug gównego róda utrzymania
praca

Makroregion

wiadczenia spoeczne

najemna

na wasny
rachunek

emerytura

zasiek dla
bezrobotnych

pozostae

Ogóem

46,7

4,9

45,1

0,8

2,5

rodkowozachodni
rodkowowschodni
Poudniowo-wschodni
Poudniowo-zachodni
Pónocny
ródo: Ankieta IERiG 2005.

46,6
36,8
50,7
50,0
51,0

4,0
3,1
7,2
5,7
3,9

46,2
58,0
39,7
40,7
39,6

1,6
0,7
0,7
0,3
1,0

1,6
1,4
1,7
3,3
4,5

W porównaniu z terenami zachodnimi i pónocnymi odmienne czynniki
ksztatoway wyodrbnianie si rodzin bezrolnych w rodkowych i wschodnich
regionach Polski, najczciej byo to przekazanie gospodarstw innym uytkownikom w zwi zku z osi gniciem wieku staroci demograficznej i zakoczeniem
okresu aktywnoci ekonomicznej. Znalazo to odzwierciedlenie midzy innymi
w stosunkowo duym udziale rodzin utrzymuj cych si gównie ze wiadcze
emerytalnych b d rentowych.
W ukadzie przestrzennym taka sytuacja najczciej miaa miejsce na rodkowych i wschodnich terenach kraju. Wród mieszkaj cych na tym obszarze rodzin bezrolnych objtych badaniami w 2005 roku a 58% stanowiy jednostki, których gówny przychód pochodzi z tytuu otrzymywanej emerytury lub renty. Dla
porównania w makroregionach poudniowo-wschodnim i pónocnym w analogicznej sytuacji znajdowao si okoo 40% rodzin bezrolnych.
W analizie danych na temat gównych róde utrzymania ludnoci bezrolnej naley wyodrbni równie grup rodzin, dla których najwyszy przychód
w gospodarstwie domowym stanowiy otrzymywane zasiki z tytuu pozostawania
bez pracy. Z materiaów ankietowych wynikao, e w badanej próbie rodziny
utrzymuj ce si gównie z zasików dla bezrobotnych stanowiy stosunkowo niewielk zbiorowo . Przy czym stosunkowo najwicej byo ich na terenach rodkowozachodnich (1,6%) i pónocnych (1,0%). Obecno w wiejskiej spoecznoci
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rodzin, których najwyszym przychodem byy zasiki dla bezrobotnych wiadczy
przede wszystkim o trudnociach, na jakie napotykaj niektóre rodziny bezrolne
w osi gniciu stabilnoci ekonomicznej w panuj cych w danym regionie warunkach spoeczno-gospodarczych. Dotyczy to w szczególnoci ludnoci z makroregionu pónocnego, który od wielu lat wyrónia si szczególnie wysokim niedoborem miejsc pracy dla mieszkaców wsi.
Charakterystyka badanej kategorii rodzin niechopskich wedug róde utrzymania wskazuje na coraz wyraniej zaznaczaj c si polaryzacj grupy na rodziny pracownicze i emeryckie. Jest to konsekwencj mechanizmów, które
przez wiele dziesicioleci decydoway o przebiegu przemian w strukturze spoeczno-ekonomicznej wsi. Jak wynikao z bada przeprowadzonych w 2005 roku tylko w czci wsi wyodrbnianie si grupy wiejskich rodzin bezrolnych byo
powi zane z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich i pozarolnicz
dziaalnoci gospodarcz . Takie procesy miay bardzo zrónicowane natenie
przestrzenne i zaznaczyy si gównie w poudniowej czci kraju oraz na terenach wiejskich pozostaj cych pod silnym wpywem okolicznych aglomeracji.
Tabela 6. Zrónicowanie przestrzenne w liczbie róde przychodów
rodzin bezrolnych
Makroregiony
Ogóem
rodkowozachodni
rodkowowschodni
Poudniowo-wschodni
Poudniowo-zachodni
Pónocny
ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005

Rodziny wedug róde dochodu (%)
jedno ródo
kilka róde
50,1
49,9
50,2
49,8
50,3
49,7
45,4
54,6
51,1
48,9
55,0
45,0

Z bada przeprowadzonych w 2005 r. wynika, e zbiorowo rodzin bezrolnych blisko w poowie dzielia si na uzyskuj cych dochody wy cznie z jednego róda (50,1%) oraz posiadaj cych wicej róde finansowania (49,9%).
Odsetek rodzin niechopskich wedug liczby róde dochodu by zrónicowany przestrzennie (tabela 6). Stosunkowo najwicej gospodarstw domowych,
w których przychód uzyskiwano wy cznie z jednego róda odnotowano w makroregionie pónocnym (55%). Tereny te charakteryzuj si relatywnie duy
udziaem ludnoci bezrolnej, której znacz c cz stanowi byli pracownicy
PGR. Obecnie, osoby te otrzymuj w wikszoci przypadków wiadczenia emerytalne, czsto bd ce jedynym ródo utrzymania dla ich rodzin. Z kolei w makroregionie poudniowo-wschodnim, gdzie ze wzgldu na ma si ekono-
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miczn gospodarstw rolnych wynikaj c m.in. z ich rozdrobnienia, ludno
wiejska relatywnie czciej zarobkowa poza rolnictwem; rodzin uzyskuj cych
dochody z jednego róda, byo najmniej (46%).
Naley podkreli , e równie w przypadku rodzin utrzymuj cych si z jednego róda przychodów forma uzyskania dzielia t grup na niemal równe czci. W 2005 r. nieco ponad 26% ankietowanych gospodarstw utrzymywao si
ze wiadcze spoecznych, natomiast w pozostaych przypadkach (blisko 24%)
z zarobkowania.
Rozwarstwienie przychodów rodzin w duej mierze jest uzalenione od relacji
pomidzy liczb uzyskuj cych dochody i bd cych na utrzymaniu w danym gospodarstwie domowym. W 2005 r. w caej ankietowanej wiejskiej zbiorowoci niechopskiej, gospodarstwo domowe stanowiy rednio 3 osoby. Wprawdzie dominoway rodziny wielopokoleniowe, to jednak relatywnie duo, bo ponad 23% stanowiy jednoosobowe gospodarstwa domowe oraz dwuosobowe (22%). Z kolei
najrzadziej wystpoway rodziny, które liczyy sze lub wicej czonków (9%).
Rysunek 1. Struktura rodzin nierolniczych wedug liczby osób w gospodarstwie
domowym (%)
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ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.

W ukadzie przestrzennym zarysoway si wzgldnie znacz ce rónice
w strukturze rodzin nierolniczych wedug liczby osób w gospodarstwie domowym.
Na terenie makroregionu rodkowowschodniego stosunkowo najliczniej wystpoway gospodarstwa jednoosobowe i stanowiy niemal 33% caej badanej populacji.
Z kolei w rodkowozachodniej i poudniowo-zachodniej czci kraju stosunkowo
najwicej byo rodzin, które tworzyy dwie osoby (odpowiednio 22 i 24%). Tereny
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poudniowo-wschodnie i pónocne charakteryzowa relatywnie duy udzia gospodarstw domowych skadaj cych si z czterech osób (ponad 20%).
Rysunek 2. Rozkad populacji rodzin bezrolnych wedug liczby czonków
gospodarstwa domowego oraz dominuj cego róda utrzymania
45,0
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0,0
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zarobkowe

ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.

Analizuj c wiejskie rodziny bezrolne pod wzgldem pochodzenia róde
utrzymania mona zauway , e zarówno w gospodarstwach domowych jedno
jak i dwuosobowych podstaw stanowi dochody niezarobkowe. Blisko 85%
jednoosobowych rodzin niechopskich utrzymywao si z emerytur, rent b d
innych wiadcze spoecznych. Z kolei w gospodarstwach domowych, skadaj cych si z dwóch osób, 74% utrzymywao si z niezarobkowych róde. Te dane
w po czeniu z faktem, e jedno i dwuosobowe gospodarstwa domowe stanowiy blisko 46% ogóu rodzin niechopskich potwierdzaj , e ksztatowanie wiejskich struktur zwi zane jest w znacznym stopniu równie z wczeniej zaobserwowanym procesem wyodrbniania si z gospodarstw domowych rolników
osób, którzy z racji wieku koczyli gospodarowanie i przechodzili na emerytur.
W gospodarstwch domowych licz cych trzy i wicej osób gówne ródo utrzymania stanowiy dochody uzyskiwane z pracy zarobkowej. W rodzinach wieloosobowych taka forma wystpowaa tym czciej, im liczniejsza bya rodzina.
Zarówno w rodzinach cztero- i picioosobowych blisko 85% utrzymywao si
gównie z tego rodzaju dochodu, natomiast w trzyosobowych byo to tylko 65%.
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Charakterystyka wiejskich rodzin bezrolnych pod wzgldem róde
utrzymania, podobnie jak i inne cechy spoeczno-ekonomiczne tej zbiorowoci,
potwierdzia istotn rol tej grupy w caoksztacie procesów przemian zachodz cych w wiejskich strukturach, zwaszcza w odniesieniu do tendencji zmian
w aktywnoci ekonomicznej ludnoci zwi zanej z gospodarstwami rolnymi.
3. Poziom przychodów wiejskich rodzin bezrolnych
Poziom przychodów jest jednym z podstawowych wskaników maj cych
wpyw na standard ycia rodziny. Z analizy danych o wielkoci przychodów rodzin nierolniczych wynika, e w 2005 roku redni miesiczny przychód w przeliczeniu na jedn rodzin bezroln wynosi ponad 1,7 tys. z i by niszy ni w rodzinach rolniczych, w których wynosi ponad 3 tys. z.
Dysproporcje w poziomie przychodów, wystpuj ce pomidzy ludnoci z rodzin rolniczych a zbiorowoci z rodzin bezrolnych, wynikaj z rónic w strukturze wartoci przychodów wedug róde ich pochodzenia w porównywanych grupach. W zbiorowoci rodzin bezrolnych ponad jedn trzeci przychodów stanowi
róda niezarobkowe (emerytury, renty, zasiki i inne), natomiast wród ludnoci
z rodzin rolniczych dochody z tych róde wynosz nieco ponad jedn pi t 7. Naley tu podkreli , e ludno zwi zan z rolnictwem w wikszym stopniu ni
w przypadku populacji bezrolnej, cechuje wielozawodowo . Ponad 24% pracuj cych osób z rodzin rolniczych  czy zatrudnienie w gospodarstwie rolnym z prac
poza nim, a dodatkowo blisko 10% ludnoci zatrudniona jest wy cznie poza gospodarstwem. Tym samym wikszo rodzin rolniczych ma moliwo osi gania
przychodów z wielu form zatrudnienia, natomiast mniej liczebne rodziny nierolnicze w wikszoci przypadków posiadaj tylko jedno ródo utrzymania8. Prawidowo ta wi e si bezporednio z dominuj cym mechanizmem ksztatowania
si tej ostatniej grupy, polegaj cym na wydzieleniu si w oddzielne gospodarstwo
domowe jednego pokolenia. Najczciej s to pracuj ce zarobkowo dzieci rolników zakadaj ce nowe rodziny, b d emeryci, którzy przekazali ziemi nastpcom
lub zlikwidowali gospodarstwo. W konsekwencji przecitna wiejska rodzina nieposiadaj ca gospodarstwa rolnego jest rodzin wzgldnie ma , co w naturalny
sposób ogranicza liczb moliwych róde przychodu.
7

zob. . Zwoliski, Wybrane cechy demograficzne ludnoci wiejskiej w latach 2000-2005,
Program Wieloletni, Raport 58, IERiG -PIB, Warszawa 2007, s. 22.
8
Rodziny bezrolne licz rednio trzy osoby, podczas gdy przecitna rodzina rolnicza, tj. uytkuj ca gospodarstwa rolne skada si z czterech osób. Ta rozbieno w liczebnoci wyrónionych
kategorii rodzin zaznacza si od wielu lat i naley uzna , e jest to trwaa cecha wiejskiej spoecznoci, zob.: A. Sikorska, Przemiany spoeczno-ekonomicznej struktury niechopskiej ludnoci
wiejskiej, Studia i Monografie nr 73, IERiG , Warszawa 1995, s. 73.
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Zrónicowanie w poziomie przychodów  czy naley nie tylko z kategoryzacj rodzin wedug faktu posiadania gospodarstwa rolnego, ale take uzalenione
jest od miejsca zamieszkania. W badanym zbiorze zwraca uwag rozpito w poziomie przychodów w zalenoci od badanego regionu kraju. Na przykad w makroregionie poudniowo-wschodnim rodziny nieposiadaj ce gospodarstwa rolnego
uzyskiway roczny przychód na poziomie ponad 24 tys. z, gdy w makroregionie
rodkowowschodnim – mniej ni 18 tys. z.
Skal rozbienoci w poziomie uzyskiwanych przychodów przede wszystkim
obrazowaa wielko udziau rodzin yj cych gównie z pracy wród ogóu bezrolnych oraz charakter zatrudnienia tych osób. Przychody rodzin utrzymuj cych si
z zarobkowania s zazwyczaj wyranie wysze ni zasoby pienine emerytów
i rencistów. W konsekwencji na tych terenach, gdzie zarobkowanie byo relatywnie
due, wysze byy równie przychody rodzin bezrolnych. Te rozbienoci dodatkowo wzmacniao nierównomierne rozpowszechnienie pracy na wasny rachunek.
Tabela 7. rednie roczne przychody rodzin bezrolnych w 2005 roku
Przychody w tys. z w przeliczeniu

Makroregiony

na 1 rodzin
20,8

na 1 osob
6,8

rodkowozachodni

19,8

6,4

rodkowowschodni

17,8

6,9

Poudniowo-wschodni

24,2

7,4

Poudniowo-zachodni

22,2

7,6

Pónocny

19,5

5,6

Ogóem

ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.

Ze wzgldu na to, e prowadzenie wasnej firmy przynosio czsto stosunkowo
wysze dochody ni praca najemna, tam gdzie w tej formie zarobkowao relatywnie
wicej osób, wysze byy take rednie przychody ogóu zamieszkaych tam rodzin
bezrolnych. Naley przy tym zaznaczy , e na obszarze poudniowo-wschodnim,
który wyrónia si pod wzgldem zaawansowania w procesach wielofunkcyjnego
rozwoju wsi i podejmowania nierolniczej dziaalnoci gospodarczej, rednie przychody rodzin bezrolnych byy wysze ni na innych terenach kraju. Decyduj cy
wpyw liczby niechopskich gospodarstw domowych utrzymuj cych si z zarobków
na przestrzenne zrónicowanie sytuacji dochodowej ludnoci bezrolnej wynika take
z faktu, i rednia wielko przychodów w grupie nierolniczych rodzin emeryckich
jest do wyrównana. Tylko w przypadku gdy wiadczenia emerytalne  czyy si
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z przychodami z dziaek rolnych, cakowity poziom wpywów piennych by zbliony do przychodów osi ganych przez pracownicze gospodartwa domowe.
Zrónicowanie w poziomie przychodów rodzin bezrolnych na poszczególnych obszarach kraju rysuje si wyraniej, jeeli przychody przeliczy na osob
Z punktu widzenia oceny poziomu bytowego jest to wskanik bardziej wiarygodny, gdy pozwala na uwzgldnienie rónic pomidzy liczb osób w porównywanych grupach rodzin. Interpretuj c zestawienie tych wskaników naley
zaznaczy , e chocia przy przeliczeniu przychodów rodzin bezrolnych rednio
na jedn osob rónice w ich wysokoci ulegay znacznemu spaszczeniu w porównaniu z dochodami na rodzin, to jednoczenie utrzymyway si odmiennoci regionalne.
Tabela 8. Miesiczny przychód w gospodarstwie domowym
rodzin nierolniczych wedug róda utrzymania
Rodziny utrzymuj ce si
Wyszczególnienie

Miesiczny przychód w gospodarstwie
Miesiczny przychód na 1 osob
w gospodarstwie
redni wiek gowy rodziny

wy cznie ze róde
zarobkowych

wy cznie
ze róde
niezarobkowych

zarówno
ze róde zarobkowych i niezarobkowych
z przewaaj cymi
z przewaaj cymi
dochodami
dochodami
zarobkowymi
niezarobkowymi
rednia mediana
rednia
mediana
2381,31 2030,00
1950,00
2010,28

rednia
2153,66

mediana
1850,00

rednia
1054,00

mediana
950,00

669,13

560,00

656,23

640,00

598,07

516,67

41,5

42,0

68,9

72,0

40,0

39,0

550,00

56,0

591,61

52,9

ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.

Z bada wynika, e rednio statystyczna osoba z rodziny bezrolnej na pónocnych terenach Polski dysponowaa relatywnie najnisz (5,6 tys. z) kwot
i bya to wielko o 2 tys. z (o okoo 26%) mniejsz ni ludno zamieszkaa na
obszarze poudniowo-zachodnim. Na tym terenie przecitny przychód w rodzinach bezrolnych w przeliczeniu na jedn osob by najwyszy w skali kraju
i wynosi przecitnie 7,6 tys. z. W pozostaych makroregionach wielko tego
wskanika bya natomiast do wyrównana niezalenie od gównego róda
utrzymania i z wyj tkiem makroregionu pónocnego (gdzie wskanik ten wynosi
mniej ni 6 tys. z) ksztatowaa si na poziomie okoo 6-7 tys. z w skali roku.
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Tabela 9. Osoby z najwyszymi zarobkami w rodzinie w podziale na pe
w poszczególnych makroregionach
Udzia
Mczyzna Kobieta
63,9
36,1

Makroregion
Ogóem
rodkowozachodni
rodkowowschodni
Poudniowo-wschodni
Poudniowo-zachodni
Pónocny

64,6

35,4

61,7

38,3

68,2

31,8

60,8

39,2

64,0

36,0

ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.

Oceniaj c przestrzenne zrónicowanie w poziomie przychodów rodzin bezrolnych naley uwzgldni fakt, e na poszczególnych terenach zaznacza si równie
istotne zrónicowanie na szczeblu lokalnym i w kadym z wymienionych makroregionów mona wyodrbni wsie i gminy, których zaawansowanie w procesach
wielofunkcyjnego rozwoju wsi, podejmowania nierolniczej dziaalnoci gospodarczej jest relatywnie wysokie, oraz miejscowoci, w których nie podjto adnych
dziaa dostosowawczych do nowych uwarunkowa ekonomicznych, i w których
poziom ycia ludnoci jest szczególnie niski.
Tabela 10. ródo, z którego osoba uzyskuj cej najwyszy przychód w rodzinie
otrzymuje rodki finansowe wedug wieku
Wiek osoby uzyskuj cej najwyszych przychód w rodzinie

ródo uzyskiwanego przychodu
niezarobkowe
zarobkowa

Ogóem
48,0
52,0
do 25 lat
12,7
87,3
26-45 lat
8,5
91,5
46-60/65 lat*
42,0
58,0
pow. 60/65 lat*
99,6
0,4
*Z uwzgldnieniem rónicy ustawowego wieku przejcia na emerytur dla poszczególnych pci.
ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.

Analizuj c dochody ludnoci nierolniczej pod k tem kryterium gównego
róda ich uzyskania naley podkreli , e rodziny utrzymuj ce si ze róde zarobkowych osi gaj dwukrotnie wyszy przychód ni rodziny utrzymuj ce si
ze róde niezarobkowych. Jednake bior c pod uwag przychód na jedn osob
w rodzinie, rónice te zacieraj si a wrcz przychód w rodzina niezarobkuj cych jest nieznacznie wyszy. Wynika to z faktu, e wród rodzin utrzymuj cych si ze róde niezarobkowych przewaaj emeryci, na co wskazuje wiek
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gowy rodziny, przy czym rednia liczba osób w rodzinie nie przekracza 2, podczas gdy rodziny zarobkuj ce licz okoo 4 osoby.
Bior c pod uwag struktur pci osób o najwyszym poziomie przychodów
w poszczególnych rodzinach niechopskich, naley podkreli relatywnie due
rónice w tym zakresie. Badanie wykazao, e w wiejskich rodzinach niezwi zanych z uytkownikiem gospodarstwa rolnego, stosunkowo czciej wysze
dochody osi gali mczyni (63,9%) ni kobiety (36,1%).
Analiza struktury wieku osób uzyskuj cych przychód pokazuje, e osoby
z najwyszym poziomem przychodów w rodzinach bezrolnych, mimo i generalnie dziel si na dwie do równe grupy, to w poszczególnych przedziaach
wieku wykazuj due zrónicowanie (tabela 10). Na uwag zasuguje dua grupa (blisko 13%) osób modych, do 25 lat, z najwyszym przychodem w rodzinie
pochodz cym ze wiadcze socjalnych (gównie zasików dla bezrobotnych
i stypendiów socjalnych). Bior c pod uwag relatywnie niski poziom tych
wiadcze moe to wskazywa na trudn sytuacj materialn rodzin, których s
czonkami.
Tabela 11. ródo utrzymania osoby uzyskuj cej najwyszy dochód w rodzinie
wedug statusu w rodzinie
Status

Rozkad osób
uzyskuj cych
najwyszy dochód

ródo uzyskiwanego dochodu
niezarobkowe

zarobkowe

100,0

48,0

52,0

Gowa rodziny

74,4

55,8

44,2

Wspómaonek

12,2

34,6

65,4

Dzieci

9,4

5,7

94,3

Pozostae osoby

4,0

42,4

57,6

Ogóem

ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.

Bior c pod uwag status osoby uzyskuj cej dochód w gospodarstwie domowym naley zauway , e zdecydowanie najliczniejsz grup osi gaj cych najwyszy udzia w dochodach rodziny stanowiy osoby wskazywane jako gowa
rodziny. Niemniej naley podkreli , e w blisko co dziesi tej rodzinie najwyszy dochód osi gay dzieci gowy rodziny, co powi zane byo z faktem, e gowa rodziny osi gna ju wiek emerytalny a jej dochód pochodzi ze róde niezarobkowych i by niszy ni modszych czonków rodziny pracuj cych zarobkowo (aneks – tabela A3).
Przytoczone dane potwierdzaj utrzymywanie si znacz cych rónic w poziomie ycia wiejskich rodzin bezrolnych i chocia wynikay one z form aktyw24

noci ekonomicznej osób wchodzcych w skad tej grupy, porednio odzwierciedlaj przestrzenne rónice w poziomie rozwoju gospodarczego na obszarach
wiejskich.

4. Rola dziaek rolniczych w utrzymaniu rodzin bezrolnych
Badania IERiG-PIB potwierdzaj, e w grupie wiejskich rodzin bezrolnych
do powszechne jest posiadanie przydomowej dziaki. W wielu przypadkach s
one wykorzystywane nie tylko jako siedlisko, ale równie rolniczo, dajc moliwo produkcji na samozaopatrzenie, a w niektórych przypadkach równie
z przeznaczeniem na sprzeda. Mae parcele ziemi w przypadku niektórych gospodarstw domowych mog stanowi , obok pracy i wiadcze spoecznych, znaczce ródo przychodów pieninych z tytuu prowadzonej produkcji rolniczej.
Fakt posiadania przydomowej dziaki wród rodzin nierolniczych by powszechny niezalenie od statusu ekonomicznego i na przestrzeni lat zyskiwa na
popularnoci. W 2005 roku ogóem dziakami rolnymi dysponowao 79% badanych rodzin, przy czym w równym stopniu dotyczyo to rodzin pracowniczych, jak i emeryckich. Ten odsetek by wyszy ni w latach wczeniejszych
kiedy takie rodziny stanowiy: 55% w 1988, 65% w 1992 i 77% w 2000 r.
Oznacza to, e odsetek bezrolnych miesza ców wsi posiadajcych dziak stale
wzrasta, przy czym w latach 2000-2005 przyrost ten nie by ju tak dynamiczny
jak miao to miejsce na pocztku lat dziewi dziesitych. W latach 1992-1996
rednioroczne tempo przyrostu liczby rodzin bezrolnych posiadajcych dziaki
wynosio blisko 3 p.p. i by to poziom najwyszy od momentu wprowadzenia
zasad rynkowych w polskiej gospodarce.
W 2005 roku przecitny obszar dziaki wynosi 34 ary i w zasadzie od lat
pozostaje bez zmian, na co wskazuj wyniki bada z lat 1996 i 2000, gdzie
wielko przydomowych parceli ksztatowaa si na rednim poziomie 33 arów.
Niemniej naley podkreli , e znaczca cz dziaek zawiera uytki rolne.
W 2005 roku dotyczyo to 82% ogóu dziaek (w 1996 r. 83%), co wiadczy, e
w wikszoci przypadków dziaki mogy by wykorzystywane rolniczo.
Czynniki, które wpywaj na decyzj o posiadaniu dziaki mona podzieli
na dwie grupy. Pierwsza to uwarunkowania zwizane z osob waciciela dziaki, jego statusem spoeczno-ekonomicznym i wiekiem czy wyksztaceniem.
Druga to waciwoci dziaki czyli jej wielko , pooenie itp. Kierujc si czstoci wskaza o formach wykorzystania posiadanej dziaki przez poszczególne
rodziny niechopskie ustalono dominujce formy ich uytkowania. Z zestawie-
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nia wyników bada z 1996 i 2005 roku wynika, e chocia sposoby wykorzystania dziaek byy zrónicowane, to niezmiennie dziaki najczciej speniay
funkcje siedlisk (87%). Z kolei najbardziej rozpowszechnionym pod wzgldem
produkcyjnym w caym analizowanym okresie kierunkiem, byo wykorzystanie
dziaek jako ogrodów warzywnych i sadów (73%). Natomiast latach 1996-2005
uytkowanie dziaek jako gruntów uprawnych zmniejszyo si z 37 do 14%. Naley zauway , e coraz czciej posiadane dziaki stanowiy miejsce rekreacji
i odpoczynku po pracy, atrakcyjnego i spokojnego spdzania wolnego czasu.
Udzia tej formy wykorzystania dziaek w latach 1996-2005 wzrós prawie dwukrotnie (z blisko 8 do ponad 15%). Odmienna tendencja wystpowaa w przypadku braku zagospodarowania dziaki, o czym wiadczy spadek wskaza, e posiadana dziaka to nieuytki (z 12% w roku 1996 do 6% w 2005 roku). Nieznacznemu obnieniu uleg równie udzia dziaek wykorzystywanych jako miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej (z blisko 2% w 1996 do 1% w 2005 roku).
Rozkad przestrzenny wystpowania dziaek wykazywa pewne zrónicowanie.
W roku 2005, podobnie jak w latach wczeniejszych, dziaki byy najbardziej rozpowszechnione w makroregionie poudniowo-wschodnim (posiadao je a 83%
rodzin bezrolnych), natomiast najmniej ich byo w makroregionie rodkowozachodnim (74% rodzin miao dziak).
Ogólnie, na podstawie rozmieszczenia przestrzennego grupy ludnoci niechopskiej z dziakami, mona stwierdzi , e uksztatowa si podzia na regiony
wschodnie, gdzie ludno wiejska charakteryzowaa si relatywnie wikszym
udziaem rodzin z dziakami ni na terenach zachodnich i rodkowych, na których takich rodzin byo stosunkowo mniej. Ukad ten mona tumaczy wysokim stopniem polaryzacji gospodarstw makroregionu rodkowowschodniego
oraz znacznym ich rozdrobnieniem w makroregionie poudniowo-wschodnim.
Z kolei w czci rodkowozachodniej kraju stosunkowo mniej ludnoci bezrolnej posiada dziaki, co porednio jest odzwierciedleniem panuj cej tam sytuacji
na rynku ziemi rolniczej, który charakteryzuje si wysokim popytem.
Mimo zaznaczaj cych si rónic w przestrzennym wystpowaniu odsetka
rodzin bezrolnych posiadaj cych dziak, skala zrónicowania pomidzy nimi
jest stosunkowo niewielka i zmniejszaa si w kolejnych latach. Oznacza to, e
posiadanie dziaki jest nadal atrakcyjne, a jednoczenie wiadczy o dopasowywaniu obszarów czci gospodarstw niespeniaj cych istotnych funkcji dochodowych do wielkoci dziaek.
Z danych ankiety 2005 wynika, e na jedn wie rednio przypadao 51
dziaek o  cznym obszarze 17,3 ha. W porównaniu do danych z lat poprzednich
zarówno liczba dziaek, jak i ich obszar, ulegy niewielkiemu zwikszeniu.
W 1996 r. na 1 wie przypadao 44 dziaki o  cznym obszarze 14,5 ha,
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a w 2000 r. 48 i o powierzchni 15,7 ha. Nie wpyno to znacz co na redni obszar dziaki, który, jak ju wspomniano, na przestrzeni lat pozosta w zasadzie
bez zmian.
Znacz c cz dziaek obejmuj uytki rolne, a w 2005 roku dotyczyo to
82% ogóu dziaek. Najwikszym udziaem rodzin bezrolnych posiadaj cych
dziaki z uytkami rolnymi (blisko 90% ogóu rodzin bezrolnych) cechowa si
makroregion pónocny, a najmniejszym (ponad 73%) poudniowo-wschodni.
W pozostaych czciach kraju udzia rodzin z dziakami rolnymi wród ogóu
posiadaj cych dziaki by zbliony do redniej w kraju.
Inne formy rolniczego wykorzystania dziaek byy nie tylko znacznie rzadsze, ale jednoczenie odnotowano spadek takich sytuacji. W latach 1996-2005
uytkowanie dziaek jako gruntów uprawnych zmniejszyo si z 37 do 14%. Naley zauway , e coraz czciej posiadane dziaki stanowiy miejsce rekreacji
i odpoczynku po pracy, atrakcyjnego i spokojnego spdzania wolnego czasu.
Udzia tej formy wykorzystania dziaek w latach 1996-2005 wzrós prawie dwukrotnie (z blisko 8 do ponad 15%). Odmienna tendencja wystpowaa w przypadku braku zagospodarowania dziaki o czym wiadczy spadek wskaza, e
posiadana dziaka to nieuytki z 12% w roku 1996 do 6% w 2005 roku. Nieznacznemu obnieniu uleg równie udzia dziaek wykorzystywanych jako
miejsce prowadzenia dziaalnoci gospodarczej z blisko 2% w 1996 do 1%
w 2005 roku.
Mimo e tendencje w odniesieniu do form wykorzystania posiadanych
przez ludno rolnicz dziaek byy podobne w skali caego kraju, to uwidoczniy si jednak pewne rónice regionalne, które wynikay przede wszystkim z cech
strukturalnych danego terenu. W makroregionie pónocnym najsilniej zaznaczyo si wykorzystanie dziaek jako ogrodu (84%). Wynika to z masowego wystpowania na tych terenach dziaek byych pracowników PGR, które stosunkowo
rzadko byy wykorzystywane w celu produkcji rolniczej. W kierunkach uytkowania dziaki w dwóch makroregionach rodkowozachodnim i poudniowowschodnim zwraca uwag relatywnie duy udzia dziaek jako gruntów uprawnych (20-21%). Na terenach makroregionu poudniowo-wschodniego i poudniowo-zachodniego znacz ce byo równie wykorzystanie dziaek jako miejsca
do prowadzenia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej (blisko 2%). Ponadto
w makroregionie poudniowo-zachodnim, wród form zagospodarowania dziaki
bardzo istotn rol miao jej wykorzystanie jako miejsca odpoczynku i rekreacji
(20%). Na tym terenie, podobnie jak w makroregionie pónocnym, znacz cy by
równie zakres wystpowania dziaek, które stanowiy nieuytki (10-11%).
Prowadzenie dziaalnoci rolniczej na dziace jest uzalenione od wielu rónorodnych czynników. Poczynaj c od panuj cego przewiadczenia, e ywno pro-
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dukowana domowymi sposobami jest zdrowsza i lepsza, a kocz c na równie
istotnych czynnikach ekonomicznych (oszczdno w wydatkach na jedzenie).
O tym, e produkcja ta odgrywa znacz c rol dla sytuacji bytowej rodzin bezrolnych wiadcz dane uzyskane z bada. W 2005 r. ponad 62% wiejskich rodzin bezrolnych prowadzio produkcj rolnicz . W populacji tej dominuj cy udzia miay
jednostki posiadaj ce dziak (prawie 99%), pozostae (bez dziaek) zajmoway si
chowem zwierz t. Porównuj c wyniki bada z 2005 r. z analogicznymi z 1996 r.
podkreli naley, e udzia rodzin produkuj cych ywno nieznacznie zmniejszy
si (o 5 pp.).
Tabela 12. Rodziny bezrolne z produkcj rolnicz
Makroregion

Ogóem
I rodkowozachodni
II rodkowowschodni
III Poudniowo-wschodni
IV Poudniowo-zachodni
V Pónocny
ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.

Udzia rodzin
z produkcj rolnicz
w%
61,9
62,4
56,1
61,6
62,7
68,4

w tym
posiadaj ce nie posiadaj ce
dziak
dziaki
61,0
0,9
60,4
2,0
55,6
0,5
60,7
0,9
61,9
0,7
67,5
0,9

Z analizy przestrzennego rozpowszechnienia produkcji rolniczej wynika, e
bya ona najczciej prowadzona wród rodzin bezrolnych w makroregionie pónocnym (ponad 68%), gdzie jak ju wspominano, dominuj c cz tej grupy
stanowi byli pracownicy PGR. Ich trudna sytuacja materialna wymuszaa konieczno prowadzenia produkcji w celu zaspokojenia wasnych potrzeb ywnociowych. W 2005 r. najmniej zainteresowania produkcj rolnicz wykazywali
bezrolni mieszkacy wsi w makroregionie rodkowowschodnim (56%).
Wytwarzane produkty rolnicze w przewaaj cej czci suyy do zaspokajania wasnych potrzeb, jedynie niespena 8% rodzin je sprzedawao. Najwicej
takich jednostek odnotowano w makroregionie poudniowo-wschodnim, gdzie
ponad 15% rodzin bezrolnych prowadzio produkcj rolnicza z przeznaczeniem
na wasne potrzeby i sprzeda. Z kolei w makroregionach poudniowo-zachodnim i pónocnym gównym celem wytwarzania produktów rolniczych na
dziakach byo samozaopatrzenie rodzin w artykuy ywnociowe (okoo 97%).
Charakteryzuj c produkcj rolnicz naley wspomnie o wiejskich rodzinach bezrolnych zajmuj cych si produkcj zwierzc . Warto podkreli , e
skala chowu inwentarza systematycznie maleje, o czym wiadczy zmniejszaj cy
si udzia rodzin bezrolnych posiadaj cych zwierzta gospodarskie oraz drób
(z 49% w 1996 r. do 28% w 2005 r.). Przyczyn spadku zainteresowania produk28

cj zwierzc naley upatrywa przede wszystkim w duej uci liwoci chowu,
a take nasyceniem rynku takimi artykuami jak miso, drób i jaja.
Najwiksza liczba rodzin bezrolnych z inwentarzem ywym (37%) wystpowaa w makroregionie rodkowozachodnim i poudniowo-wschodnim (32%),
najmniejsza za (19%) w makroregionie pónocnym. W pozostaych makroregionach udzia rodzin bezrolnych chowaj cych zwierzta gospodarskie by zbliony do redniej w kraju i wynosi okoo 27-28%.
Tabela 13. Chów zwierz t w rodzinach bezrolnych
Odsetek rodzin posiadaj cych*:
Obsada
Udzia rodzin
inwentarza
z inwentarzem
Lata
trzod
roje
zwierzta konie w SD na
wród ogóu rodzin bydo
drób króliki
owce
100 ha
chlewn
pszczele
futerkowe
bezrolnych w %
UR
1996
2005

48,8
28,2

7,2
5,4

8,6 96,1
10,1 89,8

12,7
19,0

1,0
1,2

0,7
0,1

0,1
0,7

1,1
1,4

42
40

*Liczba rodzin z inwentarzem=100,0
ródo: Obliczenia na podstawie ankiety IERiG-PIB 1996, 2000, 2005.

Sporód wiejskich rodzin bezrolnych posiadaj cych zwierzta blisko 90%
hodowao drób, w dalszej kolejnoci króliki (19%), trzod chlewn (10%), bydo (5%). Niemniej porównuj c te dane z wynikami poprzednich bada (tabela 13) mona zauway nieznaczny spadek zainteresowania posiadaniem drobiu
i byda oraz wzrost zaangaowania si rodzin bezrolnych w chów królików
i trzody chlewnej.
Jeli chodzi o zrónicowanie regionalne w czstoci hodowania zwierz t to
we wszystkich makroregionach najbardziej popularnymi kierunkami produkcji
zwierzcej byy: chów drobiu, królików i trzody. Czwartym pod wzgldem czstoci wystpowania by chów byda z wyj tkiem rodkowozachodniej czci
kraju, gdzie stosunkowo czciej ludno bezrolna zajmowaa si chowem zwierz t futerkowych ni rogacizny. Ostatnim znacz cym kierunkiem produkcji
zwierzcej prowadzonym przez ludno bezroln bya hodowla koni, co mogo
wi za si z prowadzeniem usug jedzieckich. Ponadto w makroregionie poudniowo-wschodnim stosunkowo czciej ni w pozostaych czciach kraju
zajmowano si pszczelarstwem, natomiast chów owiec prowadzony przez rodziny niechopskie odnotowano jedynie w regionie poudniowo-zachodnim.
W 2005 r. obsada inwentarza w sztukach duych (SD) na 100 ha wynosia
40 i bya nisza o 5% ni w roku 1996, kiedy to analogiczny wskanik wynosi
42 SD. W ukadzie terytorialnym obsada zwierz t w sztukach duych liczonych
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na 100 ha UR bya do zrónicowana (Vs = 39%) i wahaa si od 30 do 70 SD.
Najwiksza bya w makroregionie rodkowozachodnim (70 SD), równa redniej
(40 SD) w rodkowowschodnim, a pozostaych trzech wyniós 30 SD na 100 ha.
Jak ju wczeniej wspominano, produkcja rolnicza wytworzona przez ludno bezroln bya wykorzystywana przede wszystkim na potrzeby wasne, mimo to, w 2005 r. co trzynasta rodzina produkowaa artykuy rolne równie na
sprzeda. Bya to skala prawie dwukrotnie mniejsza ni w 1996 r., kiedy to wytwarzaniem na rynek zajmowaa si co siódma rodzina nierolnicza. Przy zblionym odsetku rodzin uytkuj cych dziaki rolniczo (65% w 1996 r. wobec 62%
w 2005 r.), mona przypuszcza , e sprzeda produktów rolniczych traci na
atrakcyjnoci na rzecz wykorzystania ich we wasnym zakresie.
Rozpowszechnienie produkcji rolniczej prowadzonej na dziakach i przeznaczonej na sprzeda nie byo uzalenione od gównego róda utrzymania (tabela 14). Prawie tak samo czsto zdarzao si w rodzinach, które utrzymyway
si z pracy zarobkowej, jak i emeryckich. Naley przypuszcza , e byo to gównie uzalenione od fazy rozwoju rodziny i od cech demograficznych osób, które
zajmoway si gospodarstwami domowymi.
Tabela 14. Rodziny sprzedaj ce produkcj rolnicz
Wiejskie rodziny bezrolne % rodzin posiadaj cych dziak
i produkuj cych na sprzeda
Ogóem
7,7
- praca zarobkowa
8,1
- emerytura
- zasiek dla bezrobotnych
- pozostae
ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.

7,1
4,3
6,5

W 2005 r. rednia warto sprzeday na 1 rodzin bezroln z produkcj na
rynek artykuów rolniczych wyniosa 2132 z i bya nisza prawie o 9%, ni
w roku 1996, wtedy wynosia 2329 z. Te tendencje odnotowano na terenie caego kraju, przy czym wielko spadku bya terytorialnie zrónicowana. Najbardziej warto sprzeday zmniejszya si (o 15-20%) w makroregionach o relatywnie duej sprzeday, tj. na terenach Polski poudniowo-wschodniej i rodkowozachodniej. Najmniejszy spadek ok. 4% odnotowano w makroregionach
rodkowowschodnim i pónocnym. Mimo tych odmiennoci utrzymywao si
terytorialne zrónicowanie w wartoci redniej sprzeday. Podobnie jak w latach
ubiegych, w 2005 roku stosunkowo najwiksze przecitne przychody ze sprzeday produktów rolniczych (2643 z) uzyskay rodziny niechopskie zamieszkuj ce w rodkowozachodniej czci kraju. Najmniejsz warto sprzedanych ar30

tykuów rolniczych odnotowano wród wiejskich gospodarstw bezrolnych z makroregionu rodkowowschodniego (1788 z).
Jak ju wczeniej wspomniano rodziny niechopskie sprzedaj ce produkty
rolne uzyskiway z tego tytuu bardzo skromne przychody. W 2005 roku w odniesieniu do blisko poowy bezrolnych, warto sprzedanych produktów rolniczych miecia si w kwocie do 1 tys. z. W ukadzie makroregionalnym najwicej rodzin z takim poziomem przychodów byo na terenach poudniowo-wschodnich (64%) oraz rodkowozachodnich (48%), a najmniej na obszarze
poudniowo-zachodnim (21%).
W 2005 r. jedynie co dziesi ta rodzina niechopska osi gaa przychód ze
sprzeday powyej 10 tys. z, przy czym w trzech makroregionach: rodkowowschodnim, poudniowo-zachodnim i pónocnym nie odnotowano w ogóle takich jednostek. W pozostaych dwóch udzia rodzin z najwikszymi wartociami
sprzeday wynosi – 7% w makroregionie rodkowozachodnim i 8% w poudniowo-wschodnim.
Przedstawione powyej dane dostarczaj przede wszystkim informacji o rosn cej atrakcyjnoci posiadania przydomowej dziaki. Okazao si, e respondenci uwypuklili przede wszystkim podstawowe znaczenie dziaek jako siedliska oraz ich tradycyjne wykorzystanie jako ogródka przydomowego. Zdecydowanie najrzadziej podkrelali oni rol dziaki w prowadzonej dziaalnoci gospodarczej, ale przychody z produkcji rolniczej prowadzonej na maych parcelach ziemi wci  stanowi istotne ródo utrzymania w budecie domowym,
zwaszcza osób utrzymuj cych si ze róde socjalnych. Postpuj cy proces
urbanizacji wsi nie wpywa ograniczaj co na skal wystpowania przydomowych dziaek, a tylko na zmiany funkcji, jak peni dla czonków wiejskich rodzin. Potwierdzaj to badani, którzy coraz czciej podkrelali gównie rekreacyjne znaczenie posiadanej dziaki.
5. Rozwój drobnej przedsibiorczoci wiejskiej
Powikszanie si grupy ludnoci niechopskiej i wynikaj ce st d postpuj ce zrónicowanie w strukturze spoecznej wsi odzwierciedla take stopie zaawansowania przemian ekonomicznych obszarów wiejskich. Obecnie w coraz
silniejszym stopniu jest on powi zany z podejmowaniem przez mieszkaców
wsi pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej. Pomimo szeregu barier w rozwoju
tego zjawiska (gównie s nimi braki kapitaowe) postp w tym zakresie ma stay charakter. Wynika zarówno z koniecznoci poszukiwania alternatywnych
róde dochodu przez osoby z gospodarstw rolnych o sabej pozycji rynkowej,
jak i wi e si z naturalnym procesem przemian spoeczno-gospodarczych wsi.
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W 2006 r. sporód wszystkich osób fizycznych prowadz cych dziaalno
gospodarcz zarejestrowanych w rejestrze REGON, jedna czwarta prowadzia
dziaalno na obszarach wiejskich. Wród nich zdecydowan wikszo
(98,4%) stanowiy osoby fizyczne zatrudniaj ce do 9 osób. Podobne relacje zaobserwowano we wszystkich województwach, gdzie odsetek ten nie by niszy
od 98,0%9. W 2008 r. natomiast dziaalno gospodarcz na obszarach wiejskich
prowadzio 928,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowio 24,7%
ogóu podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w kraju i byo to trzykrotnie mniej ni w miastach10.
Najwikszy odsetek firm zatrudniaj cych do 9 pracowników, wród ogóu
wiejskich podmiotów odnotowano w województwach: mazowieckim (89,1 tys.),
maopolskim (76,9 tys.) i wielkopolskim (75,7 tys.). Natomiast najmniejsz
liczb osób prowadz cych dziaalno gospodarcz tego typu zanotowano
w województwie podlaskim (17,4 tys.).
Z uwagi na rónice w gstoci zaludnienia w rónych regionach kraju stosunkowo dobrym wskanikiem obrazuj cym skal rozpowszechnienia nierolniczej dziaalnoci gospodarczej jest odsetek mikroprzedsibiorstw na tysi c
mieszkaców w wieku produkcyjnym. Jest on równie istotnym miernikiem obrazuj cym poziom zrónicowania regionalnego w rozpowszechnieniu przedsibiorczoci wiejskiej.
Mikroprzedsibiorstwa stanowi zdecydowan wikszo (98,4%) ogólnej
liczby przedsibiorstw zarejestrowanych na obszarach wiejskich. Bior c pod
uwag ten wskanik mona atwo wydzieli obszar Polski zachodniej, gdzie
wspóczynnik osób prowadz cych dziaalno gospodarcz w przeliczeniu na
tysi c mieszkaców ksztatuje si w przedziale 76-97 podmiotów oraz pas województw wschodnich kraców kraju, gdzie wskanik ten osi ga poziom 57-68
osób (rysunek 3).
Bior c pod uwag ten miernik stosunkowo najlepiej sytuacja rozwoju przedsibiorczoci ksztatowaa si w województwie zachodniopomorskim, w którym
zanotowano 60,8 osób fizycznych prowadz cych dziaalno gospodarcz ogóem, a 60,2 zatrudniaj cych do 9 osób.

9

Charakterystyka obszarów wiejskich w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
Charakterystyka obszarów wiejskich w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009.

10
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Rysunek 3. Liczba mikroprzedsibiorstw na tysi c mieszkaców w wieku
produkcyjnym na obszarach wiejskich w 2006 roku

ródo: Na podstawie danych Banku Danych Regionalnych.

W porównaniu do 2000 r., w skali kraju oraz prawie wszystkich województw,
odnotowano wzrost liczby osób fizycznych prowadz cych dziaalno gospodarcz
na obszarach wiejskich. Jedynie w województwie lubuskim, w grupie osób fizycznych zatrudniaj cych 50 osób i wicej, nie byo zmian. Najwikszy wzrost zaobserwowano wród osób fizycznych prowadz cych dziaalno gospodarcz , zatrudniaj cych 10-49 oraz 50 i wicej osób. Równie w przeliczeniu na 1000 mieszkaców, zarówno w caym kraju, jak i na obszarach wiejskich, w 2006 r. byo wicej osób fizycznych prowadz cych dziaalno gospodarcz ogóem oraz w poszczególnych grupach wedug liczby zatrudnionych osób.
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Rysunek 4. Dynamika liczby osób fizycznych prowadz cych dziaalno
gospodarcz na obszarach wiejskich w latach 2000-2006 (rok 2000 = 100%)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych GUS.

Kolejnym wskanikiem obrazuj cym rozwój przedsibiorczoci w poszczególnych regionach Polski jest liczba nowopowstaych podmiotów gospodarczych. W 2006 r. na obszarach wiejskich zarejestrowano 61,5 tys. osób fizycznych prowadz cych dziaalno gospodarcz , co stanowio 27,6% wszystkich
nowo zarejestrowanych w tym roku w skali kraju. W tym samym czasie wyrejestrowano 49,3 tys. wiejskich firm (24,8% ogóu).
Najwiksz liczb nowo zarejestrowanych osób fizycznych prowadz cych
dziaalno gospodarcz odnotowano w województwie mazowieckim (7,8 tys.).
Z kolei najwicej osób fizycznych wyrejestrowano w województwie maopolskim (6,2 tys.).
Porównuj c dane z rejestrem z 2000 r. mona zauway , e w ukadzie województw w 2005 r. tylko w województwie lubuskim i pomorskim liczba nowo
zarejestrowanych osób fizycznych prowadz cych dziaalno gospodarcz bya
wysza. W pozostaych województwach w 2005 r. zarejestrowano ich mniej ni
w 2000 r. Analizuj c dynamik liczby wyrejestrowanych osób fizycznych z rejestru REGON w obu latach, zaobserwowano tendencj przeciwn . Jedynie
w województwie lubuskim w 2005 r. wyrejestrowano mniej osób fizycznych ni
w roku 2000 (o 22,4%). W pozostaych województwach wzrosa ich liczba,
a w województwach: podlaskim, pomorskim, l skim, witokrzyskim i zachodniopomorskim nawet ponad dwukrotnie.
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W 2006 r. na 1000 mieszkaców obszarów wiejskich przypadao 3,5 osoby
fizyczne, które prowadziy dziaalno gospodarcz w sektorze rolniczym,
w tym w rolnictwie 3,4. Najwiksz warto wskanik ten osi gn  w sektorze
usug rynkowych (29,1), natomiast w nierynkowych jedynie 1,5. W ukadzie
województw najwiksz liczb osób fizycznych prowadz cych dziaalno gospodarcz zarówno w sektorze rolniczym, jak i w samym rolnictwie odnotowano w województwie lubuskim (5,6 na 1000 ludnoci).
Liczba osób fizycznych dziaaj cych w sektorze przemysowym wahaa si
od 8,0 w lubelskim do 16,7 w województwie l skim. Sektor usug rynkowych,
ciesz cy si najwikszym powodzeniem wród osób fizycznych prowadz cych
dziaalno gospodarcz , najliczniej reprezentowany by w województwie zachodniopomorskim (39,4). Najmniej osób fizycznych prowadz cych dziaalno
gospodarcz w tym sektorze, przypadaj cych na 1000 ludnoci, odnotowano
w województwie podlaskim (20,4).
Rysunek 5. Dynamika liczby osób fizycznych prowadz cych dziaalno
gospodarcz nowo zarejestrowanych w zbiorze REGON na obszarach wiejskich
w 2006 roku (rok bazowy 2000 = 100%)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych GUS.

W porównaniu do 2000 r. mona zauway , e prawie w kadym sektorze
liczba osób fizycznych prowadz cych dziaalno gospodarcz przypadaj ca na
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1000 mieszkaców obszarów wiejskich wzrosa, przy czym najbardziej w sektorze usug rynkowych.
Przedsibiorczo wiejska jest wanym elementem pobudzaj cym rozwój
gospodarczy wsi. Lokalne firmy maj najczciej rodzinny charakter, dlatego
uzyskiwane dochody z nierolniczej dziaalnoci gospodarczej stanowi znacz cy
udzia w budecie gospodarstw domowych.
Z uwagi na znaczenie tego zagadnienia w Zakadzie Polityki Spoecznej
i Regionalnej IERiG -PIB podjto badania w celu okrelenia stanu i perspektyw
rozwoju nierolniczej dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich. Badaniami ankietowymi objto 76 celowo dobranych wsi, które ze wzgldu na cechy
spoeczno-ekonomiczne stanowi reprezentacj struktury obszarów wiejskich
w skali kraju oraz wydzielonych regionów. W wyniku bada odnotowano 638
dziaaj cych podmiotów gospodarczych funkcjonuj cych na terenach wiejskich,
których rednia liczba przypadaj ca na jedn wie wyniosa nieco ponad 8.
Badania ankietowe i zebrany materia statystyczny pozwoliy przeledzi
gówne kierunki pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej w badanych wsiach.
Blisko 47% podmiotów gospodarczych dziaaj cych na terenie wsi prowadzio
dziaalno handlow , ponad 38% dziaalno usugow , 10% dziaalno produkcyjn a w przypadku 5% okrelono dziaalno jako mieszan 11.
Sporód odnotowanych dziaalnoci o charakterze handlowym najwikszy
odsetek stanowiy punkty sprzeday butli z gazem. Ten rodzaj dziaalnoci nie
wymaga duych nakadów finansowych oraz specjalnych powierzchni magazynowych, dlatego te jest tak popularny. Równie czsto wystpuj cym rodzajem
dziaalnoci handlowej byo prowadzenie sklepów spoywczo-przemysowych,
jak równie sklepów wy cznie z artykuami spoywczymi. Rozpowszechnieniu
tego rodzaju przedsibiorczoci sprzyja moliwo wykorzystania posiadanych
budynków na te cele. Badania potwierdziy, e w wikszoci przypadków siedziba sklepu znajduje si w budynku wchodz cym w skad gospodarstwa domowego. Znaczn cz wyposaenia tych placówek stanowi akcesoria dostarczane przez producentów i dystrybutorów towarów, wic równie i w tych przypadkach koszty rozpoczcia dziaalnoci nie byy zbyt wysokie.
Kolejnym kierunkiem pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej, wykonywanym na terenach wiejskich byo wiadczenie rónego rodzaju usug. Najbardziej
rozpowszechnione dziaalnoci usugowe, stanowi ce ponad poow wszystkich
podmiotów prowadz cych dziaalno tego typu to: remontowo-budowlane,
transportowe, motoryzacyjne, gastronomiczno-hotelowe.

11

Za dziaalno mieszan uznano tak , która  czy co najmniej dwa kierunki dziaalnoci,
bez wyranego wyodrbnienia gównego z nich.
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Szczególnie istotn z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich jest dziaalno produkcyjna. W wielu przypadkach jest ródem powstawania duej liczby
nowych miejsc pracy oraz znacz co pobudza lokaln gospodark. Wród ogólnej
liczby odnotowanych podmiotów gospodarczych, co dziesi ta zajmowaa si produkcj . Wród tych zakadów najwicej wytwarzao materiay budowlane tj.: ceramik budowlan , metalowe elementy montaowe oraz ogrodzenia i bramy.
Ze wzgldu na trudnoci w okreleniu gównego kierunku dziaalnoci niektórych podmiotów gospodarczych, zaliczono je do grupy firm prowadz cych
mieszan dziaalno . Wikszo z tych podmiotów charakteryzowaa si sezonowoci dziaania, a byy to podmioty zajmuj ce si: skupem i przetwórstwem
podów rolnych, usugami lenymi i tartacznymi, sprzeda artykuów remontowo-budowlanych wraz ze wiadczeniem usug w tym zakresie.
W gospodarce centralnie planowanej zdecydowana wikszo podmiotów
bya wasnoci pastwa, prywatna dziaalno gospodarcza bya ustawowo
ograniczona. Trudno zatem doszukiwa si wielu osób prowadz cych wasne
firmy, a tym bardziej nierolnicz dziaalno gospodarcz na terenach wiejskich
w tamtym okresie. Obecnie proporcje te ulegy znacz cej zmianie. Teraz kady
moe otworzy wasny biznes i prowadzi go samodzielnie lub zatrudnia pracowników. Dlatego te wielu rolników, w celu uzyskania dodatkowych dochodów podejmuje si prowadzenia nierolniczej dziaalnoci gospodarczej. Sporód
zbadanych podmiotów istniej cych na obszarach wiejskich swoj dziaalno do
roku 1989 rozpoczo blisko 11%. Po roku 1989 nast pi ju ponad dwukrotny
wzrost liczby wszystkich rodzajów dziaalnoci. Przyczyn tak dynamicznego
rozwoju mona upatrywa przede wszystkim w „uwolnieniu upionej przedsibiorczoci”, jak równie w wystpowaniu na rynku niedostatku dóbr konsumpcyjnych i usug oraz znacznej redukcji liczby miejsc pracy w gospodarcze pastwowej. Duy wpyw miay równie: atwo i niskie koszty uruchomienia
wasnej dziaalnoci gospodarczej oraz otwarcie granic pastwowych. W pozostaych okresach, ze wzgldu na zmienno i nieprzejrzysto przepisów prawnych, wysokie obci enia podatkowe i rosn ce wymagania spoeczne, wzrost
liczby podmiotów gospodarczych nie by ju tak duy.
W wyniku przeprowadzonych bada zaobserwowano, e najczciej w nierolnicze przedsiwzicia gospodarcze angaowali si ludzie w wieku 36-55 lat
( cznie 68,1% badanej populacji), a redni wiek osób prowadz cych pozarolnicz dziaalno gospodarcz na terenach wiejskich wynosi prawie 44 lata i by
taki sam zarówno w grupie kobiet jak i mczyzn. Najwicej kobiet prowadz cych firmy byo w wieku 50 lat, a mczyzn w wieku 40 lat. Rónica midzy
rednim wiekiem kobiet i mczyzn podejmuj cych dziaalno gospodarcz ,
wynika przede wszystkim z faktu, i kobiety z racji wychowywania dzieci
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i prowadzenia domu póniej w czaj si w ycie zawodowe. Do czsto dochody osi gane przez nie stanowi jedynie dodatkowe ródo dochodu, odwrotnie ni w przypadku mczyzn.
Przeprowadzone badania wykazay, i na poszukiwanie nierolniczych róde
dochodów na obszarach wiejskich decydoway si na ogó osoby z wyksztaceniem rednim i policealnym oraz zasadniczym zawodowym ( cznie ponad 84%
badanej populacji). Na uwag zasuguje fakt, e wród podejmuj cych dziaalno gospodarcz tylko 6% legitymowao si wyksztaceniem podstawowym.
Sukces w prowadzeniu wasnej firmy, by zatem uwarunkowany w duym stopniu przez posiadane kwalifikacje.
Znacz cym elementem wielofunkcyjnego rozwoju wsi jest tworzenie nowych miejsc pracy dla jej mieszkaców. Jak wynika z bada ponad 83% firm
dziaaj cych na obszarach wiejskich zatrudniao pracowników, a wród nich blisko poowa tworzya od 2 do 5 stanowisk pracy.
Stosunkowo najwicej firm zatrudniaj cych jednego pracownika byo
w makroregionie rodkowowschodnim (48,3%) i pónocnym (44,3%). W pozostaych makroregionach najczciej, w badanych firmach, pracowao od 2 do 5 osób.
Sporód wszystkich makroregionów tylko w rodkowowschodnim i pónocnym nie
odnotowano ani jednej firmy zatrudniaj cej powyej 50 pracowników.
W podmiotach gospodarczych prowadz cych dziaalno handlow i mieszan najczciej pracowaa jedna osoba (55,2% i 43,8%), natomiast w firmach
produkcyjnych i usugowych byo ich od 2 do 5 (43,1%, 51,3%).
Trudna sytuacja ekonomiczna czci tradycyjnych gospodarstw rolnych,
czsto zmusza ich wacicieli do poszukiwania dodatkowych róde dochodów.
Jednym z nich jest nierolnicza dziaalno gospodarcza, z której wpywy stanowi znaczny udzia w budecie gospodarstw domowych. Znajduje to potwierdzenie w wynikach przeprowadzonych bada, wedug których wród wacicieli nierolniczych podmiotów gospodarczych funkcjonuj cych na obszarach wiejskich blisko 45%  czya t dziaalno z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Blisko 76% osób prowadz cych nierolnicz dziaalno gospodarcz zamieszkiwao w tej samej wsi, w której znajdowaa si siedziba firmy. W innej
wsi ni ta, w której miecia si firma mieszkao 11% jej wacicieli. Pozostae
13% osób, to mieszkacy miast, miasteczek, którzy na miejsce prowadzenia
swojej dziaalnoci wybrali wie.
Wiek prowadz cego w duym stopniu determinuje zakres prowadzonej
dziaalnoci gospodarczej, co z kolei przekada si na tworzenie nowych miejsc
pracy. Jak wynika z przeprowadzonych bada, osoby bd ce w wieku do 45 lat,
oprócz róda dochodu dla siebie, znalazy równie moliwo stworzenia sta-
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nowiska pracy dla innych (najczciej zatrudniay od 2 do 5 osób), natomiast
pracuj cy na wasny rachunek po 46 roku ycia dawali zatrudnienie pojedynczym osobom.
Równie stwierdzono due znaczenie wyksztacenia dla skali zatrudnienia w
wasnej dziaalnoci gospodarczej. Osoby z wyksztaceniem rednim i wyszym
tworzyy w swoich firmach wicej miejsc pracy, ni osoby o niszym poziomie
wyksztacenia. Na podstawie bada mona równie zauway , e w jednostkach
w których wacicielami byli mieszkacy miast oraz mieszkacy z innych wsi
(ni badane), najczciej zatrudniano od 2 do 5 pracowników. Wi e si to
z form organizacji dziaalnoci gospodarczej, gdy osoby mieszkaj ce i prowadz ce dziaalno w ankietowanych wsiach, najczciej daway zatrudnienie pojedynczym osobom, zazwyczaj pochodz cym z najbliszej rodziny. Dzieje si
tak, poniewa korzystanie z rodzinnych zasobów pracy, przez osoby prowadz ce dziaalno we wasnej wsi jest bardzo czsto nieformalne, a tym samym nie
odnotowane w oficjalnych statystykach. Niemniej, z uwagi na wiksz liczb
odnotowanych firm prowadzonych przez mieszkaców terenu na jakim funkcjonuje, to mieszkacy badanych wsi najistotniej wpywali na lokalny rynek pracy.
Ponadto, przyczyniali si do lepszego wykorzystania istniej cych we wsi zasobów infrastrukturalnych.
Przeprowadzone badania wykazay, e mieszkacy terenów wiejskich najczciej prowadzili nierolnicz dziaalno wykorzystuj c do tego celu wasne
budynki gospodarcze lub mieszkalne (blisko 77%). Oprócz ograniczenia kosztów zwi zanych z wynajmem budynków czy budow siedziby firmy, co pozawala na ograniczenie ryzyka utraty pynnoci finansowej szczególnie na pocz tkowym etapie funkcjonowania przedsibiorstwa.
Rodzinny charakter wiejskich firm oraz fakt wykorzystania dostpnych zasobów w prowadzonej dziaalnoci przekada si take na zasig dziaalnoci
podmiotu gospodarczego. Wród ankietowanych firm ponad 68% dziaao gównie na rynkach lokalnych (wie, okoliczne wsie, gmina). Na terenie powiatu
swoj dziaalno prowadzio jedynie niewiele ponad 13%, a na obszarze województwa tylko niecae 7% podmiotów. Zasigiem krajowym charakteryzowao
si blisko 8% dziaaj cych firm, a midzynarodowym tylko 4% podmiotów.
Zaobserwowano take znaczne odmiennoci wród badanych firm pod
wzgldem zasigu dziaania w zalenoci od rodzaju podmiotu. Sporód tych
firm, które prowadziy dziaalno na rynkach lokalnych blisko 61% stanowiy
podmioty handlowe. Najwikszym udziaem w rynkach: powiatowym (54,1%),
wojewódzkim (53,7%) i krajowym (54,1%) sporód ankietowanych odznaczay
si placówki usugowe. Z kolei w obrocie zagranicznym najbardziej aktywne
byy firmy produkcyjne.
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Oceniaj c zasig dziaania badanych podmiotów gospodarczych, naley
stwierdzi , e jest on powi zany z rodzajem dziaalnoci. Firmy handlowe, których dziaalno skierowana jest prawie wy cznie na zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych ludnoci wiejskiej, dziaaj zazwyczaj na rynkach miejscowych. Z kolei popyt lokalny zarówno na usugi jak i produkowane wyroby
gotowe jest zbyt may, aby dziaaj ce w tych branach podmioty mogy efektywnie prosperowa tylko na rynku lokalnym. Zatem, dla maksymalizacji zysku
firmy usugowe nastawiaj si na odbiorców z caego kraju. Z kolei prowadzenie podmiotów o profilu produkcyjnym wymaga zarówno duego zaangaowania rodków finansowych jak i przygotowania zawodowego osób decyduj cych
si na podjcie tej form dziaalnoci. W efekcie wikszo z relatywnie duych
zakadów prowadzi aktywno o zasigu niejednokrotnie wykraczaj cym poza
granice kraju.
Mieszkacy wsi jednoznacznie wskazuj na bariery rozwoju przedsibiorczoci wiejskiej. Cz z nich identyfikowana jest w tzw. instytucjonalnym otoczeniu biznesu, a wic nie wynika z gorszej koniunktury i zwi zanej z ni bariery popytowej (cho na t równie wskazuj niektórzy przedsibiorcy12).
Liczba nowopowstaj cych miejsc pracy na terenach wiejskich w duym
stopniu uzaleniona jest od obowi zuj cych na danym terenie lokalnych przepisów administracyjno-prawnych. Bardziej korzystne w stosunku do miast regulacje chociaby podatkowe (ulgi, zwolnienia) mog wpyn na wzrost inwestycji
realizowanych na obszarach wiejskich, poniewa jak wynika z analizy wiksz
liczb stanowisk pracy na obszarach wiejskich tworz waciciele firm zamieszkuj cy na stae w miastach, a prowadz cy tylko dziaalno na tych terenach.
Z kolei wród prowadz cych dziaalno gospodarcz mieszkaców wsi znaczna
cz wykorzystuje rodzinne zasoby pracy, natomiast w mniejszym stopniu, lub
w ogóle nie tworz oni miejsc pracy dla innych mieszkaców wsi. W zwi zku
z tym, dla poprawy struktury zatrudnienia istotne s dziaania maj ce na celu
przyci ganie inwestycji zewntrznych na obszary wiejskie. W tym celu niezbdna jest jednak poprawa stanu infrastruktury technicznej oraz korzystniejsze
przepisy prawne.
Analiza regionalnego zrónicowania rozpowszechnienia pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej na terenach wiejskich dzieli map Polski na dwie czci –
zachodnio-poudniow o wyszym poziomie rozwoju sektora drobnej przedsibiorczoci wiejskiej oraz pónocn i wschodni , której obszary charakteryzuj ce
si relatywnie mniejsz aktywnoci mieszkaców w poszukiwaniu alternatywnych do zarobkowych i tych z dziaalnoci rolniczej róde dochodu. Odzwier12

por. Ministerstwo Gospodarki, Przedsibiorczo w Polsce 2006, Dokument przyjty przez
Rad Ministrów 18 sierpnia 2006 r., Warszawa 2006.
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ciedla to ogóln sytuacj makroekonomiczn w kraju w podziale na poszczególna regiony, co rodzi wniosek, e przedsibiorczo pozostaje w cisej zalenoci z poziomem rozwoju lokalnego. Czonkostwo w Unii Europejskiej rodzi nowe moliwoci aktywizacji terenów historycznie zapónionych w poziomie
rozwoju (co stanowi istotne ograniczenie dla rozwoju drobnej przedsibiorczoci) i w miar poprawy sytuacji ekonomicznej, regionalne rónice w skali rozpowszechnienia si dziaalnoci gospodarczej bd stopniowo ulegay zatarciu.
Wysoki wzrost gospodarczy stwarza podstaw i szans dla stopniowego usuwania barier rozwoju wynikaj cych z negatywnych cech strukturalnych gospodarki. Usuwanie tych barier uatwia i przyspiesza tworzenie miejsc pracy, nie eliminuje jednak wszystkich problemów. Niezbdne s interwencyjne dziaania
pastwa, skoncentrowane na stymulowaniu i utrwalaniu tendencji rozwojowych,
a w szczególnoci reformy dotycz ce likwidacji barier dla przedsibiorczoci
oraz dziaania dla wzrostu innowacyjnoci przedsibiorstw. Dlatego jednym
z najwaniejszych dziaa jest tworzenie takich regu prowadzenia dziaalnoci
gospodarczej, które obni koszty transakcyjne i zdejm z przedsibiorców nadmierne obci enia administracyjne. Nieskomplikowane, zrozumiae i stabilne
regulacje gospodarcze wzmacniaj konkurencyjno gospodarki i zapewniaj
niezbdny poziom spójnoci spoecznej.
Tworzenie przyjaznego systemu otoczenia przedsibiorstw, które winno
obejmowa dziaania na rzecz promowania aktywnych postaw przedsibiorczych oraz ksztatowania przedsibiorczego spoeczestwa (wypracowanie systemowych rozwi za dotycz cych ksztacenia w zakresie przedsibiorczoci),
rozwijanie instytucjonalnego systemu wsparcia przedsibiorstw w celu zapewnienia wysokiej jakoci usug wspieraj cych dziaalno gospodarcz i odpowiadaj cych na potrzeby przedsibiorców, rozwijanie systemu instytucji finansowych wspomagaj cych rozwój przedsibiorczoci wiejskiej.
Podsumowanie
Badanie pokazao, e gównym trendem, który decydowa o powikszaniu
liczebnoci grupy nie zwi zanej z gospodarstwami rolnymi byo odchodzenie
czci osób od rolnictwa. Jest podstawowym mechanizmem decyduj cym o wyodrbnianiu si badanej zbiorowoci z ogóu mieszkaców wsi obserwowanym
od lat. Powstawanie rodzin niechopskich  czyo si nie tylko z wyborem nierolniczego zawodu przez przedstawicieli modego pokolenia, ale zdecydowanie bardziej zaznacza si napyw do badanej grupy rolników – emerytów, którzy zakoczenie aktywnoci zawodowej zdecydowali si nie tylko po czy
z przekazaniem gospodarstwa nastpcy, ale take utworzeniem odrbnego go-
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spodarstwa domowego. W konsekwencji, w 2005 roku, zarobkowe b d niezarobkowe gówne ródo utrzymania dzielio zbiorowo rodzin niechopskich
prawie na poow.
Istotny wpyw na uaktywnienie potencjalnych moliwoci samoorganizacji
miejsc pracy maj inicjatywy lokalne oraz przykad udanych przedsiwzi .
Z przeprowadzonych bada wynikao, e w grupie rodzin bezrolnych rozpowszechnienie dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek nastpowao na zasadzie w czania si w ju wczeniej zaawansowane procesy wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich. Przykadem takich zalenoci by relatywnie wysoki odsetek rodzin bezrolnych utrzymuj cych si z pracy na wasny rachunek
w makroregionie poudniowo-wschodnim. Jest to teren o duym rozdrobnieniu
agrarnym i wieloletnich tradycjach zarobkowania ludnoci wiejskiej. Na tym
obszarze od wielu dziesicioleci liczne byy migracje zarobkowe, a powracaj ce
z nich osoby czsto zakaday wasne firmy, nie tylko inwestuj c w ten sposób
zarobione rodki pienine, ale take wykorzystuj c dowiadczenia zawodowe
nabyte podczas pracy za granic . Cz z pozbawionej moliwoci najemnego
zatrudnienia wiejskiej ludnoci bezrolnej staraa si przejmowa te umiejtnoci
na zasadzie obserwacji i naladownictwa poczyna s siadów. Dodatkowo, zrónicowane warunki geograficzno-przyrodnicze spowodoway, e wiele z wiejskich miejscowoci pooonych w tej czci kraju mogo wykorzysta dogodne
pooenie na rzecz rozwoju zrónicowanych form nierolniczej dziaalnoci gospodarczej (walory krajobrazowe, bliskie pooenie przej granicznych).
W konsekwencji opisywanych mechanizmów, w makroregionie poudniowowschodnim odsetek rodzin niechopskich utrzymuj cych si z pracy na wasny
rachunek stanowi prawie 9% i tym samym by o jedn trzeci wyszy ni rednio w caym charakteryzowanym zbiorze.
Z analizy danych o ródach utrzymania rodzin nierolniczych wynika, e
dysproporcje w dochodach, wystpuj ce pomidzy ludnoci z rodzin rolniczych a zbiorowoci z rodzin bezrolnych, wynikaj z rónic w strukturze dochodów porównywanych grup. W zbiorowoci rodzin bezrolnych ponad jedna
trzecia dochodów pochodzia ze róde niezarobkowych (emerytury, renty, zasiki i inne), natomiast wród ludnoci z rodzin rolniczych dochody z tych róde
wynosiy nieco ponad jedn pi t .
W 2005 roku utrzymyway si odmiennoci przestrzenne w strukturze
wiejskich rodzin bezrolnych wedug gównych róde utrzymania oraz zrónicowanie wedug poziomu przychodów w przeliczeniu na rodzin. W makroregionie poudniowo-wschodnim rodziny nieposiadaj ce gospodarstwa rolnego
uzyskiway roczny przychód na poziomie ponad 24 tys. z, podczas gdy w makroregionie rodkowowschodnim byo to mniej ni 18 tys. z. Rozwarstwienie to
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w mniejszym stopniu dotyczyo zrónicowania rodzin pod wzgldem przychodów w przeliczeniu na jedn osob.
Interpretuj c dysproporcje regionalne w poziomie przychodów rodzin bezrolnych trzeba bra pod uwag, e na poszczególnych terenach zaznacza si
równie istotne zrónicowanie na szczeblu lokalnym i w kadym z wymienionych makroregionów mona wyodrbni wsie i gminy, których zaawansowanie
w procesach wielofunkcyjnego rozwoju wsi, podejmowania nierolniczej dziaalnoci gospodarczej jest relatywnie wysokie, oraz miejscowoci, w których nie
podjto adnych dziaa dostosowawczych do nowych uwarunkowa ekonomicznych, i w których poziom ycia ludnoci jest szczególnie niski.
Analiza danych z bada terenowych potwierdza, e przychody z produkcji
rolniczej prowadzonej na maych parcelach ziemi wci  stanowi istotne ródo
utrzymania w budecie domowym, zwaszcza osób utrzymuj cych si ze róde
socjalnych. Postpuj cy proces urbanizacji wsi nie wpywa ograniczaj co na
skal wystpowania przydomowych dziaek, a tylko na zmiany funkcji, jak
peni dla czonków wiejskich rodzin. Potwierdzaj to badani, którzy coraz czciej podkrelali gównie rekreacyjne znaczenie posiadanej dziaki.
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ANEKS
Tabela A1. Struktura pracuj cej ludno wiejska w wieku 15 lat i wicej bd ca czonkami gospodarstw domowych,
w których nie ma uytkowników gospodarstw rolnych wedug wybranych sekcji PKD i województw w 2008 r.
Sekcje PKD
Rolnictwo,
Handel hurtowy
Transport,
Opieka zdrolenictwo, Przetwórstwo
i detaliczny, napraWyszczególnienie
Budownictwo
gospodarka
Edukacja
wotna i pomoc
owiectwo przemysowe
wa pojazdów samomagazynowa
spoeczna
i rybactwo
chodowych, w czaj c motocykle
Ogóem
4,6
28,9
11,1
15,4
6,6
7,5
4,7
Dolnol skie
4,9
36,8
9,9
13,0
6,7
6,3
3,1
Kujawsko-pomorskie
4,5
30,3
13,6
15,9
6,1
9,1
0,8
Lubelskie
4,6
21,3
15,7
13,9
7,4
11,1
6,5
Lubuskie
11,0
31,0
9,0
12,0
6,0
6,0
6,0
ódzkie
4,2
29,7
12,7
15,8
7,9
6,7
5,5
Maopolskie
0,4
24,6
12,9
17,2
6,6
9,4
5,1
Mazowieckie
3,7
23,3
10,9
17,2
6,6
7,4
5,0
Opolskie
8,3
25,7
13,8
15,6
6,4
8,3
4,6
Podkarpackie
0,8
24,6
8,2
17,2
6,6
9,0
8,2
Podlaskie
2,1
18,8
2,1
18,8
10,4
2,1
2,1
Pomorskie
5,4
34,7
9,0
12,6
6,6
9,0
5,4
l skie
0,4
30,7
9,3
16,7
5,6
7,0
5,6
witokrzyskie
1,2
30,5
11,0
15,9
6,1
7,3
6,1
Warmisko-mazurskie
11,5
26,9
11,5
13,8
7,7
6,9
3,8
Wielkopolskie
7,7
35,1
11,0
15,7
5,7
6,7
2,7
Zachodniopomorskie
8,0
27,2
12,8
12,8
7,2
4,8
6,4
Dane nie sumuj si do 100 z uwagi na duy udzia rozproszonych wskaza cz stkowych okrelanych jako pozostae.
ródo: Niepublikowane dane BAEL, GUS 2009.
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28,8
13,2

Przetwórstwo przemysowe

Budownictwo

6,6
6,9
3,6
20,2

Transport, gospodarka magazynowa

Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc spoeczna

Inne

ródo: Niepublikowane dane BAEL, GUS 2009.

14,4

samochodowych, w czaj c motocykle

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów

6,3

rodkowozachodni

Rolnictwo, lenictwo, owiectwo i rybactwo

Wyszczególnienie

26,6

4,8

6,8

8,1

16,4

10,4

23,3

3,7

rodkowowschodni

24,0

6,2

8,2

6,2

16,7

10,3

27,6

0,7

Poudniowo-wschodni

Makroregiony

18,6

4,6

6,8

6,4

13,5

10,9

31,2

8,1

Poudniowo-zachodni

Tabela A2. Struktura pracuj cej ludno wiejska w wieku 15 lat i wicej bd ca czonkami gospodarstw domowych,
w których nie ma uytkowników gospodarstw rolnych wedug wybranych sekcji PKD i makroregionów w 2008 r.

18,6

5,2

6,9

7,2

13,1

11,1

29,6

8,3

Pónocny

Tabela A3. Osoby z najwyszymi zarobkami w rodzinie wedug statusu
w podziale na liczb osób w rodzinie
Liczba osób w rodzinie Gowa rodziny Wspóma onek Dzieci
Pozostae osoby
Ogóem
74,4
12,2
9,3
4,0
1
100,0
2
77,9
13,6
4,8
3,7
3
65,7
15,2
15,3
3,8
4
65,6
19,4
11,6
3,4
5
61,8
16,0
14,9
7,3
6 i wicej
48,7
15,2
22,9
13,2
ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.
Tabela 4. Osoby z najwyszymi zarobkami w rodzinie wedug statusu
w poszczególnych makroregionach
Makroregion
Ogóem
I
rodkowozachodni
II

rodkowowschodni

III

Poudniowo-wschodni

IV

Poudniowo-zachodni

V

Pónocny

Gowa
Wspómaonek
rodziny
74,4
12,2

Pozostae
osoby
9,4
4,0

Dzieci

73,2

12,4

9,2

5,2

81,7

9,4

5,0

3,9

74,6

10,9

10,0

4,5

72,2

14,2

9,8

3,8

67,8

15,4

13,6

3,2

ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.
Tabela A5. róda utrzymania czonków rodzin bezrolnych wedug pci i wieku
ródo uzyskiwanego
dochodu
Wiek
Pe
niezarobkowe zarobkowe
do 25 lat

kobieta
mczyzna
26-45 lat
kobieta
mczyzna
46-60 lat
kobieta
46-65 lat
mczyzna
pow. 60 lat
kobieta
pow. 65 lat
mczyzna
ródo: Ankieta IERiG-PIB 2005.

7,9
4,8
4,6
3,9
14,2
27,8
54,4
45,2

21,1
66,2
21,5
70,0
13,9
44,1
0,2
0,2
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