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Wprowadzenie
Od drugiej poowy ubiegego wieku wiele rozwaa dotyczcych problematyki spoecznej pozostaje pod wpywem nowej ekonomii. Pojcie to jest cile zwizane z oddziaywaniem czynnika ludzkiego na wzrost gospodarczy. Dlatego te prawidowoci rozwojow krajów wiata jest wzrost znaczenia inwestycji w czowieka w osiganiu kolejnych etapów postpu ekonomicznego.
W literaturze przedmiotu wydatki na edukacj czy ochron zdrowia traktowane
s jako inwestycje w jako kapitau ludzkiego1, którego potencja powiksza si
wanie poprzez inwestowanie w czowieka. Jako kapitau ludzkiego wzrasta
przede wszystkim poprzez: ksztacenie, doksztacanie i doskonalenie kadr, badania naukowe, gromadzenie informacji (w tym take zapewnienie do nich dostpu) czy te poprzez dziaania dotyczce ochrony zdrowia, które z kolei
wpywaj na dugo ycia czowieka oraz jego witalno.
Po wejciu Polski do Unii Europejskiej na obszarach wiejskich zarysowa
si m.in. proces szeregu pozytywnych zmian odnonie poziomu wyksztacenia
czy te aktywnoci edukacyjnej mieszkaców wsi. Jednoczenie nastpoway
dziaania modernizacyjne, wzrost przecitnej wielkoci gospodarstw rolnych2,
a zarysowujca si dezagraryzacja wsi take porednio przyczynia si do stopniowego zaniku rónic w poziomie ycia mieszkaców wsi i miast. Ostatnie
10 lat umoliwio ludnoci wiejskiej korzystanie ze wsparcia finansowego UE,
w tym instrumentów WPR, otworzy si take rynek pracy Zjednoczonej Europy.
Systematyczna likwidacja barier ograniczajcych konfrontacj ekonomiczn podmiotów gospodarczych powoduje wzrost rywalizacji, równie o charakterze ogólnowiatowym. Z tego wzgldu wspóczenie za gówne wyzwanie
w sferze ekonomiczniej przyjmuje si konkurencyjno. Ta sytuacja coraz silniej zaznacza si równie w odniesieniu do sektora rolnego. W konsekwencji
jednym z najwaniejszych wyzwa, jakie stoj przed polskim rolnictwem jest
dalsza proefektywnociowa przebudowa struktur spoeczno-ekonomicznych tego segmentu naszej gospodarki. Postp technologiczny w rolnictwie, zmiana
charakteru polskich gospodarstw i wzrost dywersyfikacji aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej przyczyniy si do znacznego spadku zatrudnienia w dzia1

Podkrelenia wymaga fakt, i kapita ludzki jest pojciem zoonym, dlatego te trudno jest
go zdefiniowa w sposób jednoznaczny, zazwyczaj w literaturze przedmiotu jako jego wyznaczniki uznaje si: kwalifikacje formalne (poziom wyksztacenia), umiejtnoci, stan zdrowia, energi witaln oraz kompetencje cywilizacyjne czowieka.
2
W dalszej czci opracowania terminy gospodarstwo rolne, gospodarstwo rodzinne, indywidualne gospodarstwo rolne, gospodarstwo z indywidualnym uytkownikiem rolnym, jednostka, podmiot stosowane s zamiennie.
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alnoci rolniczej. W latach 1995-2011 liczba pracujcych w polskim rolnictwie
zmniejszya o prawie 40%3. Pomimo zachodzcych zmian w odniesieniu do
umiejscowienia aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej, Polska jest nadal krajem o relatywnie wysokim zatrudnieniu w sektorze rolnym. Z danych Eurostatu
wynika, e w 2011 roku w polskim rolnictwie byo zatrudnionych 12,6% ogóu
pracujcych Polaków. Sporód pastw Unii Europejskiej (UE), wyszym
wska nikiem zatrudnienia w rolnictwie cechowaa si tylko gospodarka Rumunii. W tym kraju 28,6% pracujcych byo zatrudnionych w sektorze rolnym.
W konsekwencji zatrudnieni w polskim i rumuskim rolnictwie stanowili okoo
80% zasobów pracy w rolnictwie nowych krajów czonkowskich oraz prawie
40% liczby ogóu osób pracujcych w rolnictwie caej Wspólnoty. W pozostaych krajach UE odsetek pracujcych w rolnictwie waha si od 12,4% (Grecja)
do 1,2-1,3% (Wielka Brytania i Belgia). Przy czym w wikszoci (75%) krajów
Wspólnoty zatrudnienie w rolnictwie nie przekraczao 5% ogóu pracujcych, co
stanowio redni dla UE.
Stosunkowo wysoki poziom zatrudnienia w polskim rolnictwie powoduje,
e ogólnie nie ulega znaczcej poprawie wyposaenie gospodarstw rolnych
w ziemi i kapita, co z kolei nie sprzyja wzrostowi wydajnoci pracy4 i poprawie poziomu dochodów zatrudnionych w dziaalnoci rolniczej. Jednoczenie
przerost zatrudnienia w rolnictwie skutkuje du skal niewykorzystanych zasobów pracy, co znajduje odzwierciedlenie w skali bezrobocia ukrytego. Ta sytuacja powoduje, e faktyczny poziom bezrobocia na obszarach wiejskich jest wyszy ni rejestrowany.
Wanym czynnikiem wyznaczajcym tempo proefektywnociowych
przeobrae w polskim rolnictwie jest zmniejszanie si liczby pracujcych
w tym sektorze. Przypieszenie podanych przemian strukturalnych w rolnictwie wymaga zmiany kierunków dziaalnoci gospodarstw indywidualnych5 oraz
odpywu pracujcych w dziaalnoci rolniczej do zaj pozarolniczych6. Kwestia
zmniejszenia zatrudnienia w dziaalnoci rolniczej i przesunicia zasobów siy
roboczej z rolnictwa do dziaów nierolniczych stanowi te zasadniczy warunek
poprawy struktury agrarnej, zwikszenia efektywnoci gospodarowania oraz
3

A. Kamiska, K. Pogorzelski, Rzecz o rolnictwie. Tera niejszo i przyszo rolnictwa na
Mazowszu, red. naukowa I. Magda, IV raport kwartalny, Instytut Bada Strukturalnych, Warszawa 2012.
4
A. Baer-Nawrocka, W. Poczta, Przemiany w rolnictwie [w:] Polska wie 2014. Raport
o stanie wsi, red. I. Nurzyska i W. Poczta, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2014.
5
Por. B. Chmielewska, Ekonomiczno-spoeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po
akcesji Polski do Unii Europejskiej, Studia i Monografie nr 158, IERiG -PIB, Warszawa
2013, s. 88-98.
6
J. St. Zegar, Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej,
IERiG -PIB, Warszawa 2009.
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zmian na lepsze w sytuacji dochodowej nie tylko rolników, ale równie innych
mieszkaców wsi. Wzrost dywersyfikacji aktywnoci zawodowej w rezultacie
prowadzi nie tylko do wdraania wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ale stanowi równie czynnik unowoczeniania caej gospodarki7.
W tym kontekcie wiedza czy te umiejtne wykorzystanie szeregu cech
i umiejtnoci czowieka oraz zdobywanie nowych, wydaje si bardzo wane.
Dlatego te okrelenie przeobrae zachodzcych w obrbie podstawowych
wiejskich struktur, które decyduj o poziomie rozwoju wsi i rolnictwa, ze szczególnym uwzgldnieniem skali zrónicowania regionalnego w cechach spoeczno-ekonomicznych i demograficznych ludnoci wiejskiej oraz wspózalenoci
pomidzy tymi cechami a waciwociami strukturalnymi rolnictwa i specyfik
gospodarcz danego terenu, byo celem zadania 4601 Programu Wieloletniego
2011-2014 pt. „Kapita ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa”. Zadanie to wpisane byo w ramy Tematu VI PW pt. ”Zmiany w strukturze spoeczno-ekonomicznej wsi i rolnictwa”, kierowanego przez prof. dr hab.
Alin Sikorsk.
W ramach realizacji zadania, w latach 2011-1014, okrelono wyznaczniki
i poziom kapitau ludzkiego na obszarach wiejskich po wejciu do Unii Europejskiej. Analizie poddano poziom wyksztacenia, aktywno edukacyjn oraz
kompetencje cywilizacyjne mieszkaców na obszarach wiejskich. Zbadano mobilno przestrzenn i spoeczn mieszkaców wsi oraz okrelono skal zrónicowania przestrzennego w cechach ludnoci wiejskiej. Wyznaczono kategorie
ludnoci wiejskiej ze wzgldu na cechy spoeczne oraz ich powizanie z rolnictwem, w tym analizie poddano cechy spoeczno-demograficzne kierowników
gospodarstw indywidualnych w kontekcie poprawy konkurencyjnoci rolnictwa. Kolejne badania i analizy dotyczyy skali zaangaowania ludnoci na obszarach wiejskich w prac w rolnictwie oraz pozarolniczego rozwoju wsi.
Zadanie realizowane byo przez zespó badawczy: dr in. Pawa Chmieliskiego, doktoranta Michaa Dudka, dr in. Boen Karwat-Wo niak oraz
dr hab., prof. IERiG -PIB Agnieszk Wrzochalsk (kierownik zadania), pracowników Zakadu Polityki Spoecznej i Regionalnej IERiG -PIB. Do wspópracy zaproszono równie naukowców z kilku zagranicznych orodków badawczych8, co przeoyo si na midzynarodowy aspekt wybranych publikacji.
7

F. Tomczak, Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju,
IRWIR-PAN, Warszawa 2005.
8
m.in. naukowców z: Instytutu Ekonomiki Rolnictwa w Sofii, Bugaria; Uniwersytetu Agrarnego-Plovdiv, Bugaria; Institute of Agricultural Economics and Information – Prague,
Czechy; Czech University of Life Sciences, Praga, Czechy; Institute of Regional Research of
the National Academy of Sciences of Ukraine; Institute of Agricultural Economics - Romani9


Wynikiem realizacji zadania „Kapita ludzki w procesach przemian strukturalnych wsi i rolnictwa” jest opracowanie omiu szczegóowych Raportów
PW w jzyku polskim i angielskim, kilku rozdziaów w Raportach oraz szeregu
artykuów, które zostay zamieszczone w wydawnictwach w Polsce i za granic
(Aneks).
Niniejsze opracowanie jest prób syntezy wszystkich opracowa, które
powstay w trakcie realizacji powyszego zadania PW. W rozdziale pierwszym
scharakteryzowano specyfik obszarów wiejskich dziesi lat po wejciu do UE,
w tym przeanalizowano uwarunkowania demograficzne, ruchliwo rodzin
i ludnoci wiejskiej, a take migracje zarobkowe za granic. Rozdzia drugi dotyczy wybranych determinant kapitau ludzkiego: poziomu wyksztacenia formalnego, kompetencji cywilizacyjnych ludnoci oraz uwarunkowa stanu zdrowia. W rozdziale trzecim omówiono cechy demograficzne kierowników gospodarstw rolnych, ich przygotowanie do pracy w rolnictwie oraz okrelono ich poziom kapitau ludzkiego. Rozdzia czwarty powicono na analiz wybranych
zagadnie dotyczcych zatrudnienia w polskim rolnictwie, takich jak: aktywno zawodowa osób zwizanych z rolnictwem, skala zaangaowania w rolnictwie osób prowadzcych gospodarstwa rolne, niewykorzystanie zasobów pracy
w rolnictwie oraz uwarunkowania rozwoju przedsibiorczoci jako kierunków
pozarolniczego rozwoju wsi.
Materia badawczy stanowi przede wszystkim wyniki bada ankietowych IERiG -PIB przeprowadzonych w 20119 roku wród niespena 8,5 tys.
rodzin wiejskich, z czego 3310 rodzin posiadao gospodarstwa rolne o powierzchni wikszej ni 1 hektar uytków rolnych10. Rodziny objte badaniem
znajdoway si na terenie 76 wsi11 pooonych w rónych regionach kraju (Mapa
1). Dobór wsi objtych badaniem mia charakter celowy i reprezentacyjny ze
wzgldu na cechy spoeczno-ekonomiczne oraz struktur agrarn gospodarstw
rolnych pooonych w granicach wyrónionych regionów. Wszystkie rodziny
an Academy-Bucharest; Research Institute of Agricultural Economics, Budapeszt, Wgry;
Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Wilno, Litwa; Romanian Academy - Institute of
Agricultural Economics, Bukareszt, Rumunia; University of Zagreb, Chorwacja, University of
Primorska, Sowenia; Institute of Geography Slovak Academy of Science, Bratysawa,
Sowacja.
9
Ankietowanie przeprowadzone w 2011 roku stanowio kolejn edycj bada IERiG -PIB
realizowanych cyklicznie w tych samych wsiach.
10
Kadorazowo ankietowane podmioty stanowiy okoo jednej pisetnej faktycznej liczby
indywidualnych gospodarstw rolnych, a ich liczebno w ostatnim badaniu (2011) wynosia
3,3 tys. i praktycznie wszystkie (99,7%) prowadziy dziaalno rolnicz.
11
Miejscowoci byy dobrane celowo tak, by wielko badanych gospodarstw bya proporcjonalna do rzeczywistej struktury obszarowej ogóu indywidualnych gospodarstw rolnych.
10


zamieszkujce na terenie wybranych wsi zostay objte badaniem ankietowym.
Zakres zgromadzonych informacji by szeroki i dotyczy wielu aspektów ycia
ludnoci wiejskiej i funkcjonowania gospodarstw rolnych.
Przy okrelaniu dynamiki zachodzcych zmian, punktem odniesienia byy
wyniki bada analogicznej zbiorowoci gównie w 2000 i 2005 roku. Materia
z bada terenowych zosta uzupeniony o dane statystyki masowej GUS.
Analizy skoncentrowane gównie wokó wybranych cech rolników (podrozdzia 3.3), stanowi komponenty zaproponowanej syntetycznej miary kapitau
ludzkiego. W celu ustalenia rónych poziomów ich sumarycznego rozpowszechnienia, skonstruowano syntetyczny wska nik kapitau ludzkiego i zestawiono go
z wybranymi waciwociami gospodarstw rolnych (pooeniem geograficznym,
powierzchni UR oraz skal towarowej produkcji rolniczej).
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Mapa 1. Pooenie wsi objtych badaniem ankietowym IERiG -PIB
w podziale regionalnym z uwzgldnieniem wielkoci
próby gospodarstw indywidualnych

[0,18]

[0,21]
[0,21]

[0,23]

[0,22]


* Poszczególnym makroregionom odpowiadaj nastpujce oznaczenia i województwa:
rodkowozachodni (I) – kujawsko-pomorskie i wielkopolskie;
rodkowowschodni (II) – mazowieckie, lubelskie, ódzkie i podlaskie;
poudniowo-wschodni (III) – maopolskie, podkarpackie, lskie i witokrzyskie;
poudniowo-zachodni (IV) – dolnolskie, lubuskie i opolskie;
pónocny (V) – pomorskie, warmisko-mazurskie i zachodniopomorskie.
[…] – wielko badanej próby okrelonej procentem rzeczywistej liczby gospodarstw indywidualnych pooonych w obrbie danego makroregionu.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.
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Rozdzia 1
Obszary wiejskie 10 lat po wejciu do UE

1.1. Uwarunkowania demograficzne
Obszary wiejskie zajmuj w Polsce obszar 291,2 tys. km2, co stanowi
okoo 90,3% ogóu powierzchni kraju. Wedug danych GUS w Polsce w 2011
roku byo blisko 53 tys. miejscowoci wiejskich, zamieszkiwanych rednio
przez 287 osoby12. Wsie objte ankiet byy nieco wiksze, poniewa rednia
liczba zamieszkujcych je osób w 2011 roku wynosia 371 osób. Z przeprowadzonych bada wynika, e nastpiy zmiany w cechach miejscowoci objtych
badaniem. Zwikszy si udzia wsi najmniejszych, do 200 mieszkaców, oraz
nieznacznie wzrosa liczba wsi z liczb mieszkaców powyej 1000. Wsie liczce mniej ni 200 mieszkaców stanowiy w 2011 roku 21,1% ogóu miejscowoci wiejskich, co stanowio o 4 punkty procentowe wicej ni w 2005,
a mieszkao w nich 8,0% ogóu ludnoci wiejskiej. W 2005 roku wska niki te
miay warto odpowiednio 17,1% oraz 5,5%. Miejscowoci o liczbie mieszkaców od 200 do 499 stanowiy w 2011 roku 57,9% (spadek wzgldem 2005
roku o niespena 2 punkty procentowe), a od 500 do 999 mieszkaców – 18,4%
(spadek o niespena 3 p.p.). Miejscowoci due, o liczbie mieszkaców 1000
i wicej, w ostatnim badaniu stanowiy 2,6% (w 2005 roku stanowiy 1,3% zbioru) ogólnej liczby wsi, w których przeprowadzono ankiet. Opisana polaryzacja
w rozwoju badanych miejscowoci stanowi wyznacznik zarówno zmian w strukturze demograficznej mieszkaców wsi, jak i rosncego uzalenienia procesu
przemian od usytuowania wzgldem szlaków komunikacyjnych uatwiajcych
dostp do chonnych rynków pracy.
W latach 2005-2011 liczba mieszkaców badanych miejscowoci zmniejszya si o okoo 6%. Spowodowane to byo przede wszystkim wyra nym ubytkiem ludnoci z rodzin rolniczych. W wiejskiej zbiorowoci, odsetek rodzin niezwizanych z gospodarstwem rolnym od wielu lat wykazuje systematyczny
wzrost. Take z bada IERiG -PIB wynika, e w okresie ostatnich dekad odsetek rodzin bez gospodarstw rolnych wród ogóu mieszkaców badanych wsi
uleg znacznemu zwikszeniu. W ankietowanej w 2011 r. próbie badawczej
liczba wiejskich rodzin bezrolnych, tj. nieposiadajcych ziemi lub uytkujcych
dziaki poniej 1 ha UR, stanowia ponad 60% ogóu badanych i bya o 3 punkty
12

GUS, Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS, Warszawa 2012.
13



procentowe (p.p.) wiksza ni sze lat wczeniej. Tym samym w stosunku do
okresu sprzed transformacji ustrojowej udzia rodzin nieuytkujcych gospodarstwa rolnego w badanej populacji rodzin wiejskich zwikszy si o blisko 20 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 osignicie wieku emerytalnego.
Wedug danych GUS w 2012 roku na obszarach wiejskich zamieszkiwao
okoo 39,4% ludnoci Polski, tj. 15,5 mln osób. W stosunku do roku 2000 liczba
ludnoci zamieszkujcej te tereny wzrosa o blisko 613 tys. (tj. o okoo 4,2%).
Ten znaczcy wzrost liczby ludnoci na obszarach wiejskich mia miejsce gównie po akcesji Polski do UE. Pomimo wzrostu bezwzgldnej liczby ludnoci
wiejskiej w latach 2004-2012 jej udzia wród ogóu ludnoci powikszy si
bardzo nieznacznie. Zmala te odsetek ludnoci w wieku przedprodukcyjnym,
jednoczenie zwikszeniu uleg odsetek osób w wieku produkcyjnym. Wyra nie
zarysowa si proces starzenia spoeczestwa (Tabela 1.1).
Tabela 1.1. Ludno na obszarach wiejskich w Polsce w latach 2000-2012
Wyszczególnienie

2000

Ludno w tys.
14 584
Odsetek mieszkaców kraju (%)
38,1
Mediana wieku
33,5
Osoby w wieku 65 i wicej lat na
604
1000 dzieci w wieku 0-14 lat
Ludno w wieku nieprodukcyjnym
76
na 100 osób w wieku produkcyjnym
Odsetek ludnoci w wieku:
Przedprodukcyjnym
27,6
Produkcyjnym
56,8
Poprodukcyjnym
15,6

2005

2012

14 733
38,6
34,8

15 197
39,4
36,6

720

759

65

58

23,8
60,8
15,4

20,7
63,4
15,9

ródo: na podstawie danych GUS, 2005-2013.

Pozytywn oznak przemian demograficznych w Polsce jest stae zwikszanie si dugoci przecitnego trwania ycia. W 2012 roku, w porównaniu do
roku 2004, nastpio zwikszenie ycia kobiet i mczyzn w miecie i na wsi
o blisko 2 lata. W stosunku do lat wczeniejszych wska niki te s jeszcze wysze.
Na przykad w stosunku do roku 2000 ycie kobiet na wsi zwikszyo si o 2,5
roku, a w przypadku mczyzn o 2,2 lata. Nie zaobserwowano istotnych rónic
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w prognozowanej dugoci ycia mieszkaców miast i wsi. Dla urodzonych na
terenach wiejskich w 2012 roku kobiet prognozuje si, e przeyj 80,9 lat, natomiast dla mczyzn bdzie to 71,6 lat. Przy jednoczesnym wyduaniu si ycia
na obszarach wiejskich odnotowano spadek liczby dzieci do 14 lat. W latach
2005-2012 liczba ta zmniejszya si o 208,7 tys. W konsekwencji w roku 2012
tereny wiejskie zamieszkiwao 2 575,9 tys. dzieci (do 14 roku ycia) oraz 1 954,7
tys. osób po 65 roku ycia. Co prawda w okresie 2005-2012 liczba osób w wieku
65 lat i wicej przypadajca na 1000 dzieci (do 14 lat) zwikszya si o 39 osób,
jednak wzrost ten by duo powolniejszy ni w latach 2000-2005.
Z punktu widzenia wpywu uwarunkowa demograficznych na gospodark kraju istotna jest zarówno struktura ogóu ludnoci wedug wieku, jak i zmiany proporcji pomidzy poszczególnymi grupami osób w wieku produkcyjnym
i nieprodukcyjnym. Liczba ludnoci w wieku przedprodukcyjnym na terenach
wiejskich w 2012 roku wynosia 3,2 mln, co stanowio 44,8% ludnoci Polski
w tej grupie wiekowej. Udzia osób w wieku przedprodukcyjnym wród ogóu
ludnoci wiejskiej wynosi 21,1%, co oznacza, e od 2004 roku ta grupa wiekowa zmniejszya si o 3,4 p.p., a od 2000 roku o 6,5 p.p. Pomimo znacznego
zmniejszenia si udziau dzieci i modziey, polska wie charakteryzowaa si
nadal wikszym udziaem tej grupy ludnoci w porównaniu do mieszkaców
miast13. Zmniejszenie si udziau osób posiadajcych mniej ni 18 lat w ogólnej
liczbie ludnoci zarówno na wsi, jak i w miecie, w ostatnich latach wynikao
równie z wstpowania w wiek produkcyjny osób, które urodziy si na pocztku lat osiemdziesitych, tj. w czasie wyu demograficznego.
W 2012 roku na terenach wiejskich mieszkao prawie 9,6 mln osób
w wieku produkcyjnym, co oznacza, e w porównaniu do 2004 roku ich liczba
zwikszya si o 755 tys. (o 8,6%), a w porównaniu do 2000 roku zanotowano
wzrost o 1 307 tys., tj. o 15,8%. Wraz ze wzrostem liczby osób w wieku 18-59/64 lat wzrós równie udzia tej grupy ludnoci w ogólnej liczbie mieszkaców wsi (w latach 2000-2012 o 6,4 p.p., a w latach 2004-2012 o 3,2 p.p.). Pomimo e tylko 38,7% ludnoci Polski w wieku produkcyjnym mieszkao na terenach wiejskich, przyrost tej grupy ludnoci w ostatnich latach by wywoany
gównie przez ludno wiejsk14.
Liczba ludnoci w wieku poprodukcyjnym na terenach wiejskich w 2012
roku wyniosa prawie 2,4 mln, co stanowio okoo 36% ludnoci Polski w tej
13

Udzia osób w wieku przedprodukcyjnym w miastach w 2012 roku by niszy a o 3,19 p.p.
ni na terenach wiejskich, cho w wielkociach absolutnych liczba dzieci i modziey
w miastach bya o prawie 749 tys. wiksza ni na wsi.
14
W latach 2004-2012 ludno w wieku produkcyjnym na terenach wiejskich zwikszya si
o 755 tys., a miastach w tym samym okresie o 256 tys.
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grupie wiekowej. Udzia osób w wieku 60/65 i wicej lat wród ludnoci wiejskiej wyniós blisko 15,6%, co nie rónio si znacznie od odsetka, jaki zaobserwowano wród ludnoci miejskiej (blisko 18,3%) oraz stanowio porównywalny odsetek, jaki zanotowano na terenach wiejskich w 2004 roku (15,5%),
a take w 2000 roku (15,6%).
Przy ocenie wpywu cech demograficznych ludnoci na uwarunkowania
ekonomiczne zazwyczaj stosuje si wspóczynnik obcienia demograficznego,
wskazujcy, ile cznie osób modszych, tj. majcych mniej ni 18 lat oraz starszych, bdcych w wieku 60/65 lat i wicej, przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. Na terenach wiejskich w 2012 roku ten wska nik wynosi 58, co
oznacza, e od roku 2004 zmniejszy si o 9 punktów. Do zmniejszenia si obcienia osobami w wieku nieprodukcyjnym przyczyni si, obserwowany
w ostatnich latach, wzrost liczebnoci oraz odsetka osób w wieku produkcyjnym.
Wspóczynniki obcienia demograficznego wyliczone dla ludnoci zamieszkaej
na wsi byy wysze ni w miastach (58 wobec 54 w roku 2012), co oznacza, e
w miastach w caym analizowanym okresie utrzymuje si mniejsze ni na wsi
obcienie osobami w wieku nieprodukcyjnym. Rónice w wysokoci wspomnianego wska nika pomidzy terenami wiejskimi i miastami wynikay z odmiennoci w ksztatowaniu si odsetka osób w wieku produkcyjnym. W 2012 roku w miastach odsetek osób w wieku 18-59/64 lat wynosi 64,8% i by o 1,6 p.p.
wyszy ni na wsi.
W 2012 roku wedug danych GUS, podobnie jak w roku 2004, na 100
mczyzn przypadao 101 kobiet. Tak wic tereny wiejskie charakteryzoway
si równowag pci w przeciwiestwie do miast, gdzie na 100 mczyzn przypadao 111 kobiet. Równowaga pci dotyczya ogóu ludnoci wiejskiej, zanotowano jednak rónice w poszczególnych grupach wiekowych. Podobnie jak
w odniesieniu do ludnoci miejskiej, przewaga mczyzn nad kobietami uwidocznia si w modszych grupach wiekowych. O ile w przypadku ludnoci
wiejskiej przewaga kobiet rozpoczynaa si w grupie wiekowej 55-59 lat, to
w przypadku ludnoci miejskiej zjawisko to zaobserwowano ju w grupie wiekowej 35-39 lat. W wyniku przecitnego duszego trwania ycia kobiet wspóczynniki feminizacji byy zdecydowanie wysze w starszych grupach wiekowych. Na wsi w grupie wiekowej 70-74 lata na 100 mczyzn w roku 2012
przypadao 139 kobiet, podczas gdy wród osób powyej 80 roku ycia analogiczny wska nik wynosi a 236.
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1.2. Ruchliwo ludnoci i rodzin wiejskich
W latach 2005-2011 ubyo z bada (w wyniku zmiany statusu lub migracji) 438 rodzin uytkujcych gospodarstwo rolne w 2005 roku. Stanowiy one
mniej ni 12% wszystkich rodzin rolniczych15, z którymi przeprowadzono wywiad w 2005 roku. Rodziny te liczyy 1250 osób, tj. okoo 10% ludnoci rolniczej w wieku 15 i wicej lat, objtych ankietyzacj w 2005 roku. Z bada wynika, e migracje rodzin z uytkownikiem gospodarstwa rolnego miay charakter
powszechny, albowiem zaznaczyy si w wikszoci ankietowanych miejscowoci16 i objy rodziny posiadajce gospodarstwo o rónej wielkoci. Przy czym
podobnie, jak i wczeniej, najczciej mobilne byy rodziny uytkujce jednostki relatywnie mae obszarowo17 (do 5 ha UR), zwaszcza najmniejsze (1-2 ha
UR). Z tej grupy w analizowanym okresie ubyo 17% gospodarstw, podczas gdy
wród podmiotów stosunkowo duych obszarowo, tj. powyej 30 ha UR analogiczny udzia wyniós mniej ni 7%. Te rónice naley uzna za pozytywne
z perspektywy zmian agrarnych w naszym rolnictwie.
Dane o ubytku rodzin rolniczych wedug makroregionów dokumentuj, e
w analizowanym okresie relatywnie najwiksz ruchliwoci przestrzenn i spoeczno-zawodow cechoway si rodziny uytkujce gospodarstwo rolne w makroregionach poudniowo-zachodnim i pónocnym. Zjawisko to dotyczyo okoo
18-19% rodzin z uytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2005 roku. Najsabiej
mobilno rodzin rolniczych zaznaczya si w makroregionie poudniowo-wschodnim, gdy ten proces obj niespena 8% rodzin rolniczych istniejcych
na tym terenie w 2005 roku.
Informacje dotyczce mobilnoci rodzin posiadajcych gospodarstwo rolne w podziale na ruchliwo spoeczn i przestrzenn, wyra nie wskazuj, e
nasilenie tych procesów znacznie si rónio. Przewaaa tendencja do odchodzenia z rolnictwa bez opuszczania miejsca zamieszkania. Cech charakterystyczn procesów migracyjnych by ich selektywny charakter, albowiem wychod cy cechowali si stosunkowo modym wiekiem i wysokim poziomem wyksztacenia w porównaniu z ogóem mieszkaców wsi. Przy czym migranci spo15

Uyte w pracy pojcia migracja spoeczna czy te migracja spoeczno-zawodowa s rozumiane jako zaprzestanie gospodarowania rolniczego, które wie si ze zmian statusu rodziny (na bezroln), w tym te w niektórych przypadkach zjawisko to byo powizane ze zmian
miejsca zamieszkania rodziny.
16
Z danych ankietowych wynika, e w latach 2005-2011 tylko w 6,6% badanych miejscowoci adna rodzina rolnicza zarejestrowana w 2005 roku nie wyemigrowaa bd nie zmienia
swojego statusu spoecznego.
17
Por. A. Sikorska, Przemiany w strukturze agrarnej gospodarstw chopskich, IERiG -PIB,
Warszawa 2006, s. 16.
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eczni byli wzgldnie starsi i gorzej wyksztaceni ni osoby, które wyjechay
z badanych miejscowoci.
W ujciu przestrzennym relatywnie najmodsi byli wychod cy z rodzin
wiejskich w makroregionie pónocnym, a najwyszym poziomem wyksztacenia
cechowali si migranci z poudniowych terenów Polski, zwaszcza z makroregionu poudniowo-zachodniego. Odmienna sytuacja zaznaczya si w gronie
wychod ców ze wsi pooonych w typowo rolniczych makroregionach: rodkowozachodnim i rodkowowschodnim. Migranci z tych terenów cechowali si
wzgldnie najniszym poziomem wyksztacenia i byli w stosunkowo starszym
wieku. Taka sytuacja szczególnie zaznaczya si w pierwszym z wymienionych
makroregionów.
W latach 2005-2011 ruchliwo przestrzenna ludnoci rolniczej
w badanych wsiach bya stosunkowo niewielka, albowiem wyjechao z nich niespena 3% rodzin rolniczych, z którymi przeprowadzono wywiad w 2005 roku.
Natenie tego procesu byo relatywnie mao zrónicowane terytorialnie. Nie
zmienia to faktu, e migracje wród rodzin rolniczych z makroregionu pónocnego zaznaczyy si nieco wyra niej ni na pozostaych obszarach kraju, gdzie
nasilenie migracji oscylowao wokó redniej w skali kraju.
W odrónieniu od mobilnoci przestrzennej rodzin z uytkownikiem gospodarstwa rolnego, ich ruchliwo spoeczno-zawodowa bya znaczco wiksza
albowiem okoo 9% rodzin rolniczych, które byy ankietowane w 2005 roku,
w ostatnim badaniu, weszo w skad zbioru bezrolnych gospodarstw domowych.
Stanowiy one okoo 39% wszystkich nowych rodzin bezrolnych18.
Na podstawie wyników bada terenowych przeprowadzonych wczeniej
oraz w 2011 roku naley stwierdzi, e natenie zmian statusu spoecznego rodzin z uytkownikiem gospodarstwa rolnego ulego wzmocnieniu. W latach
1996-2000 na skutek mobilnoci spoecznej ubywao rednio 1,2% rodzin rolniczych rocznie. W kolejnym badanym okresie tj. w latach 2000-2005 tempo
przeksztacania si rodzin rolniczych na bezrolne gospodarstwa domowe
zmniejszyo si do niespena 1,1%, a w latach 2005-2011 wzroso do 1,5%.
Opisywane powyej zjawisko ruchliwoci spoecznej rodzin rolniczych
wystpowao na terenie caego kraju, a jego nasilenie byo znaczco zrónicowane w poszczególnych makroregionach. Wiza to naley z terytorialnymi
odmiennociami w poziomie ogólnego rozwoju gospodarczego oraz
z regionalnymi rónicami w strukturach rolniczych i wiejskich. Stosunkowo najsilniej proces zmian statusu rodziny, w zwizku z likwidacj gospodarstwa rolnego, zaznaczy si w makroregionie poudniowo-zachodnim i pónocnym,
18

Za now rodzin uznawano gospodarstwo domowe powstae w okresie pomidzy kolejnymi badaniami.
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gdzie 14-15% rodzin posiadajcych indywidualne gospodarstwo rolne w 2005
roku wyzbyo si ziemi i weszo w skad grupy rodzin bezrolnych. T sytuacj
wiza naley z przebiegiem przeobrae w sytuacji ekonomicznej rolnictwa
indywidualnego na tych obszarach. Zarówno na terenie makroregionu pónocnego, jak i poudniowo-zachodniego, procesy rozwojowe w sektorze rolnym
uwidoczniy si przede wszystkim poprzez powstawanie duych obszarowo
i wyspecjalizowanych gospodarstw rolnych19. Waciciele jednostek, które zostay zmarginalizowane ekonomicznie, czciej ni na pozostaych terenach byli
skonni wyzby si ziemi (sprzeda, a gównie dzierawa) i zmieni status na
bezrolny (ewentualnie opuci wie). Jednoczenie silne ekonomicznie gospodarstwa rolne, chtnie byy przejmowane przez nastpców, a dotychczasowi ich
uytkownicy, po zaprzestaniu aktywnoci zawodowej i przejciu na emerytur,
tworzyli rodzin bezroln. Ten czynnik zaznaczy si zwaszcza w makroregionie pónocnym, gdzie blisko poow nowych rodzin bezrolnych stanowiy wczeniejsze rolnicze gospodarstwa domowe. Przy czym w wikszoci tworzyli je
rolnicy, którzy zakoczyli swoj aktywno zawodow w rolnictwie.
W latach 2005-2011 ruchliwo spoeczna ludnoci rolniczej najsabiej zaznaczya si w makroregionie poudniowo-wschodnim, gdzie dotychczasowe
przeobraenia w strukturach rolniczych i wiejskich przyczyniay si do ugruntowania rozdrobnienia agrarnego20 i skutkoway ograniczaniem funkcji gospodarstwa rolnego do samozaopatrzenia w artykuy rolnicze bd rodzinnego siedliska.
Na podstawie wyników bada prowadzonych w 2005 i 2011 roku stwierdzi naley, e nie ulegy zmianie gówne powody wychod stwa z gospodarstw
rolnych, chocia odnotowano pewne rónice w liczbie osób, które kieroway si
poszczególnymi motywami. Zarówno w latach 2005-2011 jak i wczeniej, wród
najczciej wymienianych przyczyn opuszczenia populacji rolniczej bya wskazywana likwidacja gospodarstwa rolnego (Tabela 1.2). Taki powód migracji podao 62% wychod ców z rodzin rolniczych w latach 2005-2011 (w okresie 20002005 – 51%). Nie oznacza to, e wizao si to jedynie ze zmian statusu spoecznego rodziny z rolnego na bezrolny i pozostaniem na terenie wsi. Naley bra
pod uwag, e równie zmiana miejsca zamieszkania czy si moe z likwidacj gospodarstwa rolnego. Tez t potwierdza fakt, e 17% osób, które jako decydujcy powód wychod stwa podao likwidacj gospodarstwa, wyjechao z badanej miejscowoci, gównie do miasta.
19

Por. B. Karwat-Wo niak, Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chopskim. Synteza
wyników bada 2005-2009, Raport PW 2005-2009 nr 151, IERiG -PIB, Warszawa 2009,
s. 23.
20
Por. A. Sikorska, Przemiany w strukturze agrarnej gospodarstw chopskich, IERiG -PIB,
Warszawa 2006, s. 10, 14.
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Uwzgldniajc kryterium wieku, likwidacj gospodarstwa najczciej deklaroway osoby, które ukoczyy 60 lat (39%). Byli to gównie mczy ni
(54%), posiadajcy wyksztacenie zawodowe (33%). Wród decydujcych powodów wychod stwa z grupy rodzin uytkujcych gospodarstwo rolne, relatywnie czsto wymieniano równie sprawy rodzinne. Taki motyw podao 26%
migrantów w latach 2005-2011 (39% – w latach 2000-2005). Przy czym nieco
czciej kieroway si nim kobiety ni mczy ni (56% wobec 44%). Byy to
gównie osoby do 34 lat (66%), posiadajce wyksztacenie co najmniej rednie
(40%) i szkolne kwalifikacje nierolnicze (55%).
Tabela 1.2. Wychod cy z rodzin rolniczych wedug gównego powodu
migracji w kolejnych badanych okresach
Makroregiony*
2000-2005
2005-2011
rodkowozachodni

Ogóem

rodkowowschodni
Poudniowo-wschodni
Poudniowo-zachodni
Pónocny

rodzinny

39,3
26,0

25,8
23,3
29,6
25,0
29,5

Gówny powód migracji (osoby w %)
likwida- praca mieszka- nauka objcie
cja gosp.
nie
gosp.
rolnego
rolnego
50,8
4,8
2,9
0,2
0,5
61,7
4,3
4,7
1,0
0,5

64,5
63,5
60,8
60,5
55,0

6,5
4,2
3,4
5,8
1,5

6,4
3,1
7,5
4,0

0,5
1,7
1,1
2,0

2,4
-

inny**

1,2
1,8

0,8
2,1
1,4
8,0

*Oznaczenia makroregionów i województwa jakie obejmuj, jak Mapa 1.
**Zwizane ze szczególnymi zdarzeniami losowymi (pobyt w zakadzie wychowawczym,
karnym, opiekuczo-leczniczym), bd jej powody byy nieznane.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2005 i 2011.

Jako znaczce powody majce wpyw na uwarunkowania mobilnoci ludnoci rolniczej naley wymieni wzgldy mieszkaniowe i zarobkowe. Motywy
mieszkaniowe byy powodem wychod stwa dla blisko 5% osób, przy czym bya
to skala nieco wiksza (o niespena 2 p.p.), ni stwierdzona w poprzednich badaniach. T przyczyn deklarowali w równej mierze mczy ni i kobiety. Byy
to gównie osoby w przedziale wieku 35-44 lata, posiadajce wyksztacenie co
najmniej zawodowe o kierunku nierolniczym. Podjciem pracy zarobkowej kierowao si 4% migrantów w latach 2005-2011 i by to udzia zbliony do okresu
2000-2005. Pod wzgldem struktury demograficznej niezmiennie przewaali
(69%) mczy ni w wieku do 44 lat (75%), posiadajcy szkolne kwalifikacje
pozarolnicze (68%), przynajmniej na poziomie zasadniczym (62%). Naley
równie zaznaczy, e zmiana miejsca zamieszkania moga wiza si równie
z planami zawodowymi. Wskazuje na to midzy innymi fakt, e o ile 35% mi20


grantów pracowaa zarobkowo zanim opucio gospodarstwo rolne, to po zmianie
miejsca pobytu ich udzia wzrós do 66%.
W opisywanej populacji tylko 1% osób zadeklarowa, e zasadniczym
powodem wychod stwa bya nauka. Zdecydowanie czciej (60%) takim motywem kieroway si mode kobiety ni mczy ni. Praktycznie wszystkie osoby
w tej grupie nie ukoczyy 34 lat. Zarówno w latach 2005-2011, jak i wczeniej,
objcie innego gospodarstwa byo incydentalnie wymienianym powodem migracji. Takim powodem kierowao si 0,5% badanej grupy wychod ców. Zblione byy równie cechy populacji z lat 2000-2005 i 2005-2011, która kierowaa
si tym kryterium. W obydwu okresach zdecydowanie czciej (powyej 60%),
objciem gospodarstwa kierowali si mczy ni, w wieku do 34 lat, posiadajcy
wyksztacenie rednie o kierunku rolniczym. Przy czym te gospodarstwa znajdoway si z reguy w ssiedniej miejscowoci.
Zblione prawidowoci w powodach migracji z rodzin rolniczych odnotowano równie w przekroju terytorialnym, chocia mona zaobserwowa pewne odchylenia, które wynikay midzy innymi z rónic w poziomie rozwoju rolnictwa, sytuacji na lokalnych rynkach pracy i zaawansowania wielofunkcyjnego
rozwoju wsi. Przykadowo w makroregionie rodkowozachodnim, wród powodów migracji, szczególnie silnie zaznaczyy si motywy zwizane z likwidacj
(65%) bd objciem (ponad 2%) gospodarstwa rolnego oraz brak przyczyn migracji zwizanych ze zmian miejsca zamieszkania czy te kontynuowaniem
nauki. Wród powodów, jakimi kierowali si wychod cy z gospodarstw w makroregionach: poudniowo-wschodnim i pónocnym zwraca uwag relatywnie
duy udzia wzgldów rodzinnych (30%) i szkoleniowych (2%). Ponadto
w pierwszym z wymienionych makroregionów, czciej ni na pozostaych terenach, decyzja o migracji bya uwarunkowana czynnikami zwizanymi
z mieszkaniem (8%).
W zagadnieniach zwizanych z mobilnoci rodzin rolniczych wane wydaj si kierunki migracji, tj. miejsce aktualnego pobytu wychod ców. Zwaszcza
z punktu widzenia przeobrae w wiejskiej sieci osadniczej. Z danych o aktualnym miejscu zamieszkania migrantów z rodzin rolniczych wynika, e wikszo
(71%) badanych osób nie zmienia miejsca zamieszkania, co byo uwarunkowane
dominacj mobilnoci spoeczno-zawodowej w procesach migracyjnych z rodzin
rolniczych. Jednak w porównaniu do wczeniejszego badania stwierdzono zwikszenie ruchliwoci przestrzennej tej zbiorowoci, co dokumentuje spadek (o prawie 6 p.p.) udziau wychod ców, która nadal przebywa w tej samej wsi. Byo to
konsekwencj wzrostu migracji do miast (z 10 do 14%) i okolicznych wsi (z 7 do
10%). Czstotliwo relatywnie rzadkich wyjazdów za granic ulega dalszemu

21


zmniejszeniu i w 2011 roku inny kraj by miejscem pobytu dla 4,3% migrantów,
a w poprzedniej edycji badania byo to 5,1% (Tabela 1.3).
Tabela 1.3. Wychod cy z rodzin rolniczych wedug aktualnego miejsca pobytu
Miejsce migracji (% wychod ców)
Makroregiony
2000-2005
Ogóem
2005-2011
rodkowozachodni
rodkowowschodni
Poudniowo-wschodni
Poudniowo-zachodni
Pónocny

ta sama wie inna wie
76,8
7,1
71,0
10,0

76,6
68,7
72,5
75,0
63,0

12,9
11,5
12,4
1,3
13,0

miasto
9,8
13,7

8,1
15,3
13,7
9,9
20,0

inny kraj nie ustalono
5,1
1,2
4,3
0,4

2,4
3,8
1,0
13,8
4,0

0,7
0,3
-

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2005 i 2011.

Z kolei analiza ruchliwoci osób z rodzin bezrolnych wykazaa, i w latach 2005-2011, w wyniku zmiany statusu lub migracji, ubyo z bada 306 rodzin (nieco ponad 6%), które nie posiaday gospodarstwa rolnego w 2005 roku.
Te rodziny liczyy ogóem 691 osób, co stanowio niespena 6% populacji bezrolnej objtej poprzednim badaniem. Przy czym bya to skala blisko dwukrotnie
mniejsza ni wród populacji rolniczej, gdzie, jak ju wczeniej wspomniano,
analogiczny wska nik wynosi okoo 12%. Niemniej jednak, podobnie jak
w przypadku rodzin rolniczych, migracje przestrzenne i spoeczne rodzin bezrolnych miay charakter powszechny i zaznaczyy si w wikszoci ankietowanych miejscowoci21.
Z analizy danych o ubytku rodzin nieposiadajcych gospodarstwa rolnego
wedug makroregionów wynika, e w analizowanym okresie relatywnie najwiksz ruchliwoci przestrzenn i spoeczno-zawodow cechoway si rodziny bezrolne w makroregionach: poudniowo-zachodnim i rodkowowschodnim.
Zjawisko to dotyczyo prawie 8% rodzin bezrolnych, z którymi przeprowadzono
wywiad w 2005 roku. Najsabiej mobilno rodzin bezrolnych zaznaczya si
w makroregionie poudniowo-wschodnim, gdy ten proces obj niespena 4%
rodzin bezrolnych istniejcych na tym terenie w 2005 roku. Naley równie
przypomnie, e w latach 2005-2011 rodziny rolnicze z makroregionu poudniowo-wschodniego, równie cechoway si najnisz ruchliwoci.
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Z bada wynika, e w latach 2005-2011 tylko w 3,9% badanych miejscowoci adna rodzina bezrolna zarejestrowana w 2005 roku nie wyemigrowaa oraz nie zmienia swojego statusu
spoecznego.
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Przyczyn relatywnie najniszej mobilnoci rodzin wiejskich w makroregionie poudniowo-wschodnim naley upatrywa w specyfice tych terenów. Na
t specyfik skada si przede wszystkim wysoki poziom rozwoju infrastruktury
i relatywnie chonny pozarolniczy rynek pracy oraz waciwoci rolnictwa i walory rodowiskowe (tereny podgórskie)22. Makroregion poudniowo-wschodni
cechuje si take relatywnie duym rozpowszechnieniem zarobkowania wród
ludnoci wiejskiej. W 2005 roku wicej ni 39% osób w wieku produkcyjnym,
na tym terenie, byo zatrudnionych poza rolnictwem (ponad 34% z rodzin rolniczych i prawie 48% z rodzin bezrolnych) przy redniej krajowej na poziomie
okoo 35% (prawie 29% z rodzin rolniczych i 43% z rodzin bezrolnych)23.
Z zebranych danych wynika, e w przeciwiestwie do rodzin rolniczych,
populacja nieuytkujca gospodarstwa rolnego cechowaa si wzgldnie du ruchliwoci przestrzenn. W latach 2005-2011 z badanych wsi wyjechao ponad
5% ogóu rodzin bezrolnych objtych ankiet w 2005 roku (w zbiorze rodzin rolniczych analogiczny wska nik wynosi niespena 3%). Stanowiy one prawie 60%
ogóu wiejskich rodzin, które opuciy badane miejscowoci. Ponadto natenie
procesu byo relatywnie znaczco zrónicowane makroregionalne. Podobnie jak
w przypadku ogóu procesów migracyjnych wiejskich rodzin nieposiadajcych
gospodarstwa rolnego, ruchliwo przestrzenna tej populacji relatywnie najsilniej
zaznaczya si w makroregionach rodkowowschodnim i pónocnym. W latach
2005-2011 z tych terenów wyjechao okoo 7% rodzin bezrolnych mieszkajcych
tam w 2005 roku. T sytuacj naley czy przede wszystkim z trudnociami na
lokalnym rynku. Szansa na znalezienie wzgldnie stabilnego zatrudnienia wizaa
si z migracj w poblie miejsca pracy. Takie warunki stwarza chonny rynek
pracy duych aglomeracji miejskich. Ten czynnik by najsilniejszym bod cem
w makroregionie rodkowowschodnim.
Na tym obszarze prawie 60% rodzin bezrolnych, które wyjechay z badanych miejscowoci osiedlio si w stosunkowo duych miastach. W odniesieniu
do makroregionu pónocnego poka ne znaczenie w ksztatowaniu relatywnie
wysokiej skonnoci do opuszczania dotychczasowego miejsca zamieszkania,
miaa równie moliwo podjcia pracy za granic. wiadcz o tym liczne na
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Dane z bada 2005 roku pokazuj, e ju w tym czasie miejscowoci wiejskie pooone
w makroregionie poudniowo-wschodnim charakteryzoway si ponadprzecitnym rozwojem
infrastruktury technicznej. Na ten poziom skada si dostpno do sieci wodocigowej (ponad 87% wsi byo wyposaonych w wodocig, we wszystkich miejscowociach byy hydranty
uliczne), sanityzacyjnej (ponad 33% wsi korzystao z oczyszczalni cieków, a 69% z wysypiska mieci) oraz drogowej (94% wsi posiadao asfaltow drog dojazdow), por. A. Wasilewski, Stan oraz zmiany w infrastrukturze technicznej, [w:] Przeobraenia w strukturze spoeczno-ekonomicznej wsi objtych badaniem IERiG-PIB w latach 2000-2005, praca zbiorowa
pod red. A. Sikorskiej, IERiG -PIB, Warszawa 2006, s. 21-38.
23
Por. D. Koodziejczyk, Rynek pracy na wsi, IERiG -PIB, Warszawa 2007, s. 16.
23


tym terenie, migracje zagraniczne caych rodzin. Z danych ankietowych wynika,
e wród ogóu rodzin, które w latach 2005-2011 opuciy badane miejscowoci
w makroregionie pónocnym, okoo jedna trzecia rodzin wyemigrowaa z kraju.
Najczciej byy to rodziny nieposiadajce gospodarstwa rolnego. Najmniejsz
ruchliwoci przestrzenn, podobnie jak i ludno rolnicza, cechowali si nieposiadajcy ziemi mieszkacy makroregionu poudniowo-wschodniego. Na tym
terenie tylko niespena 2% rodzin bezrolnych, z którymi przeprowadzono wywiad w 2005 roku, do 2011 opucio badane wsie. Przyczyn takiej sytuacji naley upatrywa w omawianej ju wczeniej specyfice tych terenów.
Z bada wynika, e w odrónieniu od mobilnoci przestrzennej ludnoci
bezrolnej, ich ruchliwo spoeczna bya incydentalna. Albowiem tylko 1% bezrolnych rodzin, które byy ankietowane w 2005 roku, w ostatnim badaniu weszy w skad zbioru rodzin z uytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego. Te gospodarstwa domowe stanowiy okoo jednej czwartej, stosunkowo
nielicznych nowych rodzin rolniczych24.
Opisywane powyej zjawisko mobilnoci spoecznej rodzin bezrolnych
wystpowao na terenie caego kraju, chocia jego natenie byo zrónicowane
przestrzennie. Wiza je naley z terytorialnymi odmiennociami w uwarunkowaniach o charakterze gospodarczym i ich odziaywaniem na cechy struktur rolniczych. Stosunkowo najsilniej mobilno spoeczna ludnoci bezrolnej zaznaczya si w makroregionie poudniowo-wschodnim. Na tym obszarze w okresie
2005-2011 swój status spoeczny zmienio 2% bezrolnych gospodarstw domowych, czyli takie przypadki zdarzay si dwukrotnie czciej ni przecitnie
w caym badanym zbiorze. Ponadto w tej czci kraju ponad 53% ogóu nowych
rodzin rolniczych wywodzio z rodzin bezrolnych. Taka sytuacja jeszcze czciej zdarzaa si na terenie makroregionu pónocnego, gdzie okoo 60% nowo
powstaych rodzin z uytkownikiem gospodarstwa rolnego wywodzia si z rodzin bezrolnych, mimo tego, e nasilenie mobilnoci spoecznej rodzin bezrolnych w makroregionie pónocnym byo najnisze w skali wszystkich wyodrbnionych do bada makroregionów.
Na podstawie wyników bada prowadzonych w 2005 oraz 2011 roku
stwierdzi naley, e nie ulegy zasadniczej zmianie powody wychodstwa rodzin bezrolnych, chocia odnotowano pewne rónice w liczbie osób, które kieroway si poszczególnymi motywami. W latach 2005-2011 wród najczciej
wymienianych przyczyn opuszczenia zbiorowoci wiejskich rodzin bezrolnych
byy sprawy mieszkaniowe (Tabela 1.4).
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Z bada wynika, e w latach 2005-2011 utworzyo si 5,8% wszystkich rodzin uytkujcych gospodarstwa rolne objtych ostatnim badaniem.
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Tabela 1.4. Wychod cy z rodzin bezrolnych wedug gównego powodu
migracji w kolejnych badanych okresach
Makroregiony*
2000-2005
2005-2011
rodkowozachodni

Ogóem

rodkowowschodni
Poudniowo-wschodni
Poudniowo-zachodni
Pónocny

rodzinny
39,8
30,7

35,9
33,0
29,9
33,7
20,5

Gówny powód migracji (osoby w proc.)
praca mieszkanie
nauka objcie gosp.
rolnego
7,7
23,8
0,5
24,7
17,2
33,6
0,5
12,3

9,3
6,7
2,1
22,1
44,9

32,6
40,7
27,8
32,6
28,3

1,0
0,6
-

12,8
11,5
34,0
7,6
3,1

inny**
3,5
5,7

9,5
7,2
6,2
3,5
3,1

* Oznaczenia makroregionów i województwa jakie obejmuj, jak Mapa 1.
** Zwizane ze szczególnymi zdarzeniami losowymi (pobyt w zakadzie wychowawczym,
karnym, opiekuczo-leczniczym, bd jej powody byy nieznane.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2005 i 2011.

Taki powód migracji podao 34% wychod ców z rodzin bezrolnych w latach 2005-2011 i by to udzia o 10 p.p. wikszy ni analogiczny wska nik odnotowany okresie 2000-2005, który wynosi 24%. Naley równie zaznaczy, e
zmiana miejsca zamieszkania moga wiza si równie z planami zawodowymi. Wskazuje na to midzy innymi fakt, e o ile 44% migrantów z rodzin bezrolnych pracowao zarobkowo nim opucio badane miejscowoci, to po zmianie
miejsca pobytu ich udzia wzrós do 51%.
Pod wzgldem cech spoeczno-demograficznych wychod cy z rodzin bezrolnych kierujcy si motywami mieszkaniowymi, podobnie jak w przypadku
wychod ców z rodzin rolniczych, byy osobami relatywnie modymi. Przy czym
najliczniejsz grup stanowiy osoby w wieku 35-44 lata (39%), posiadajce
wyksztacenie rednie (33%). Ponadto, czciej ten powód warunkowa mobilno mczyzn (51%) ni kobiet (49%).
Wród decydujcych powodów wychod stwa z grupy rodzin bezrolnych
relatywnie czsto wymieniano równie sprawy rodzinne. Taki motyw podao
31% migrantów w latach 2005-2011 (40% – w latach 2000-2005). Przy czym
nieco czciej kieroway si nim kobiety (56%) ni mczy ni (44%). Byy to
gównie osoby do 34 lat (35%), posiadajce wyksztacenie co najmniej rednie
(29%) i szkolne kwalifikacje nierolnicze (59%). Oznacza to, e w analizowanym
okresie ch poprawy warunków mieszkaniowych bya priorytetowym motywem migracji ludnoci bezrolnej, podczas gdy w latach 2000-2005 byy to
sprawy rodzinne.
Wród powodów, które nabray znaczenia przy podejmowaniu decyzji
o migracji naley wymieni wzgldy zarobkowe. Podjciem pracy zarobkowej
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kierowao si ponad 17% migrantów w latach 2005-2011 i by to udzia ponad
dwukrotnie wikszy ni analogiczny udzia odnotowany w okresie 2000-2005.
W przeciwiestwie do migrantów z rodzin rolniczych, wród wychod ców
z rodzin bezrolnych, którzy kierowali si tymi motywami nieco liczniejsz grup
stanowiy kobiety (51%) ni mczy ni (49%). Podobnie jak w przypadku przyczyn zwizanych z mieszkaniem, byy to osoby w grupie 35-44 lata (44%), posiadajce wyksztacenie rednie (34%) i szkolne kwalifikacje zawodowe (62%).
Z bada wynika, e wród uwarunkowa mobilnoci rodzin bezrolnych,
których znaczenie ulega stopniowemu osabieniu naley wymieni jej ruchliwo spoeczno-zawodow. Objcie gospodarstwa rolnego jako gówny powód
wymienio 12% osób, które w latach 2005-2011 opucio rodziny bezrolne i by
to udzia dwukrotnie niszy ni odnotowany w poprzednim badaniu. W latach
2000-2005 tym motywem kierowao si okoo 25% wychod ców z omawianej
zbiorowoci wiejskich rodzin. Nie ulegy natomiast zmianie spoeczno-demograficzne cechy osób rozpoczynajcych uytkowanie gospodarstw rolnych. W latach 2005-2011, podobnie jak i wczeniej zdecydowanie czciej objciem gospodarstwa kierowali si mczy ni (60%), w grupie 35-44 lata (34%),
posiadajcy wyksztacenie zasadnicze zawodowe (41%), o kierunku nierolniczym (58%). Ta populacja w porównaniu do osób z rodzin rolniczych obejmujcych gospodarstwa bya relatywnie starsza i cechowaa si niszym poziomem
wyksztacenia. Naley równie zaznaczy, e obejmowane gospodarstwa znajdoway si z reguy w badanej miejscowoci.
Zarówno w latach 2005-2011, jak i wczeniej, kontynuacja nauki bya incydentalnie wymienianym powodem migracji. W opisywanej populacji tylko
0,5% osób zadeklarowao, e gównym powodem wychod stwa bya edukacja.
Zdecydowanie czciej (60%) takim motywem kieroway si mode kobiety ni
mczy ni. Praktycznie wszystkie osoby w tej grupie nie ukoczyy 34 lat.
Zblione prawidowoci w powodach migracji z rodzin bezrolnych odnotowano równie w przekroju terytorialnym, chocia mona zaobserwowa pewne odmiennoci. czy je naley midzy innymi z rónicami w sytuacji na lokalnych rynkach pracy i w zaawansowaniu wielofunkcyjnego rozwoju wsi.
Przykadowo w makroregionie rodkowozachodnim, wród powodów migracji
szczególnie silnie zaznaczyy si motywy rodzinne (36% wskaza) oraz brak
przyczyn zwizanych z aktywnoci edukacyjn. Motywy zwizane
z ksztaceniem nie warunkoway mobilnoci omawianej populacji równie
w makroregionach: poudniowo-wschodnim i pónocnym. Wród wzgldów,
jakimi kierowali si wychod cy z rodzin bezrolnych w pierwszym z wymienionych terenów zwraca uwag relatywnie dua skala rozpoczcia dziaalnoci rolniczej (34%) oraz szczególnie niski (2%) udzia motywacji zarobkowych. Kra26


cowo odmienn sytuacj odnotowano w makroregionie pónocnym, gdzie najrzadziej (3%) ze wszystkich makroregionów decyzja o migracji bya uwarunkowana objciem gospodarstwa rolnego, za najczciej (45%) – motywami zarobkowymi. Wród powodów, jakimi kierowali si wychod cy z rodzin bezrolnych w makroregionie rodkowowschodnim zwróci uwag relatywnie duy
udzia przyczyn zwizanych z mieszkaniem (41%).
W zagadnieniach zwizanych z mobilnoci rodzin bezrolnych, zarówno
w sytuacji uwzgldniania zmian z perspektywy przestrzennej (migracje), jak
równie z punktu widzenia przeobrae spoeczno-ekonomicznych (ruchliwo
spoeczna), wane wydaje si miejsce aktualnego pobytu wychod ców. Zwaszcza z punktu widzenia przeobrae w wiejskiej sieci osadniczej, a zwaszcza
zaawansowanie procesu ich wielofunkcyjnego rozwoju. Z danych o aktualnym
miejscu zamieszkania migrantów z rodzin bezrolnych wynika, e w latach 20052011 najwiksza (ponad 34%) grupa badanych osób wyjechaa do okolicznych
wsi (Tabela 1.5).
Tabela 1.5. Wychod cy z rodzin bezrolnych wedug aktualnego miejsca pobytu
Makroregiony*
2000-2005
Ogóem
2005-2011
rodkowozachodni
rodkowowschodni
Poudniowo-wschodni
Poudniowo-zachodni
Pónocny

Miejsce migracji (w proc. wychod ców)
ta sama wie inna wie
41,3
21,6
22,6
34,2

29,1
18,7
61,9
13,4
7,1

50,0
41,1
30,9
31,4
18,1

miasto
32,1
27,9

14,0
34,4
5,2
32,6
37,8

inny kraj nie ustalono
2,9
2,1
11,4
3,9

1,2
3,3
2,1
19,2
28,3

5,8
2,4
3,5
8,7

* Oznaczenia makroregionów i województwa jakie obejmuj, jak Mapa 1.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2005 i 2011.

W porównaniu do wczeniejszego badania stwierdzono zwikszenie popularnoci tego kierunku mobilnoci, co dokumentuje wzrost o 12 p.p. udziau
wychod ców, którzy aktualnie przebywaj w innej wsi. Dynamicznie zwikszyy si równie wyjazdy do innego kraju. W porównywanych badaniach udzia
migrantów z rodzin bezrolnych, którzy aktualnie przebywaj za granic wzrós
prawie czterokrotnie (z niespena 3% do ponad 11%). Odmienne tendencje odnotowano w przypadku wyjazdów do miast. W latach 2005-2011 na terenach
miejskich osiedlio si prawie 28% migrantów z wiejskich rodzin bezrolnych
i by to udzia o ponad 4 p.p. mniejszy ni analogiczny wska nik odnotowany
w latach 2000-2005, który wynosi wicej ni 32%.
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Zmniejszeniu ulega zbiorowo, która nie zmienia swojego miejsca zamieszkania, a jedynie staa si ludnoci rolnicz. W latach 2005-2011 w tej samej wsi pozostao 23% opisywanej grupy, podczas gdy w okresie 2000-2005
analogiczny wska nik wynosi ponad 41%. Tym samym naley uzna, e mobilno przestrzenna rodzin bezrolnych ulega znacznemu wzmocnieniu. Tendencje te odnotowano równie w grupie rodzin z uytkownikiem gospodarstwa
rolnego. Przy czym ich nasilenie byo relatywnie niewielkie, albowiem w porównywanych okresach (2000-2005 i 2005-2011) udzia wychod ców, którzy
nie zmienili miejsca zamieszkania zmniejszy si tylko z 77 do 71%.
Wedug danych z wyrónionych makroregionów, w latach 2005-2011,
podobnie jak i wczeniej, stosunkowo najwiksz ruchliwoci przestrzenn cechowali si wychod cy z rodzin bezrolnych w makroregionie pónocnym. Przy
czym nasilenie tego zjawiska w latach 2005-2011, w porównaniu z okresem
2000-2005 ulego wzmocnieniu, o czym wiadczy trzykrotne zmniejszenie (z 21
do 7%) udziau osób, które nie zmieniy miejsca zamieszkania. Makroregion ten
nadal wyrónia si stosunkowo najwikszym udziaem osób migrujcych do
miast, chocia w porównaniu z poprzednim badaniem, skala tego zjawiska bya
mniejsza25. Procesy migracyjne w okresie 2005-2011 ludnoci bezrolnej w makroregionie pónocnym charakteryzoway si równie du skal wyjazdów do
innych krajów. Ten kierunek migracji wybrao ponad 28% wychod ców. Oznacza to, e w porównaniu do poprzedniego badania skala tego zjawiska ulega
prawie trzynastokrotnemu wzmocnieniu.
Najrzadziej badane miejscowoci wiejskie opuszczali wychod cy z rodzin
bezrolnych w makroregionie poudniowo-wschodnim. Taka sytuacja dotyczya
a 62% osób z omawianej zbiorowoci. Ponadto kolejne 31% osiedlio si
w okolicznych wsiach. Te tendencje równie potwierdzaj atrakcyjno tych
terenów jako miejsca zamieszkania.
1.3. Migracje zarobkowe za granic
Migracje zarobkowe, zarówno wewntrzne, jak i zewntrzne, s wanym
elementem równowaenia popytu i poday na rynku pracy. Poprzez zmniejszanie skali bezrobocia oraz przekazy pienine transferowane przez migrantów do
miejsc pochodzenia, ta forma zarobkowania ma potencjalnie znaczcy wpyw na
rozwój lokalny26.
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Por. . Zwoliski, Mobilno przestrzenna i spoeczno-zawodowa ludnoci wiejskiej w latach 2000-2005, IERiG -PIB, Warszawa 2006, s. 44.
26
Kotowska I.E., Matysiak A., Rynek pracy [w:] Panek T. (red.) Statystyka spoeczna, PWN,
Warszawa 2007.
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Motywy migracji objaniane s w zalenoci od ich charakteru i przedmiotu bada, tj. czy analizowane s migracje wewntrzne (krajowe), czy te zewntrzne (midzynarodowe). Istotne jest równie zbadanie procesów migracyjnych z punktu widzenia spoecznoci lokalnej oraz w ujciu narodowym. Z kolei
czynniki wpywajce na decyzje migracyjne mona podzieli na te dziaajce
w kraju pochodzenia (wypychajce – push factors) i kraju docelowago (przycigajce – pull factors)27. Oddziauj one na poziomie gospodarstwa domowego,
spoecznoci lokalnej oraz regionu lub kraju. Obok uwarunkowa egzogenicznych istotne s tu równie indywidualne cechy osoby, która podejmuje decyzj
o wyje dzie oraz czynniki kulturowe (tzw. tradycje, czy te kultura migracji)28.
W ostatnim dziesicioleciu na obszarze Polski miay miejsce niemal
wszystkie formy (w rónej skali) wspóczesnych procesów migracyjnych: emigracja pracownicza i osiedlecza Polaków do wysoko rozwinitych krajów; napyw do Polski osób poszukujcych pracy tutaj, a take moliwoci osiedlenia;
napyw uchod ców; powroty Polaków w ramach ustawy repatriacyjnej itp.
Gówne kierunki emigracji Polaków, którzy planuj pobyt za granic o bardziej
trwaym charakterze, od lat pozostaj niezmienne29.
W zbiorze objtym badaniem IERiG -PIB w 2011 roku w 88,2% miejscowoci odnotowano wyjazdy zarobkowe za granic (Tabela 1.6). W przeliczeniu na jedn badan wie w latach 2005-2011 rednio 14 osób wyjechao lub
regularnie wyjedao do pracy. Wród nich znajdoway si osoby pracujce
sezonowo oraz takie, dla których byo to gówne miejsce zatrudnienia.
Badania wykazay, e s regiony, gdzie natenia ruchów migracyjnych
jest szczególnie wysokie. We wszystkich ankietowanych wsiach pooonych
w makroregionie poudniowo-zachodnim i pónocnym wystpoway rodziny,
których czonkowie pracowali za granic. W przypadku tego pierwszego tradycje migracji zarobkowej s bardzo stare, co przekadao si na kontakty zagraniczne uatwiajce kolejnym osobom wyjazd. Migracje zarobkowe byy równie
odpowiedzi na uomno lokalnych rynków pracy, które nie byy w stanie zaspokoi popytu na prac kreowanego przez wiejsk spoeczno.
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E. Ja wiska, Metody ilociowe w badaniach nad migracjami midzynarodowymi, Instytut
Studiów Spoecznych UW, seria Prace migracyjne, nr 36/2000, s. 12.
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Por. Powrót do domu – psychospoeczne mechanizmy adaptacyjne migrantów powrotnych
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domu – psychospoeczne mechanizmy adaptacyjne migrantów powrotnych z terenu województwa warmisko-mazurskiego”, WUP w Olsztynie, Warszawa 2010, s. 9-13.
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Mechanizm migracji zarobkowych rodzin wiejskich w duej mierze tumaczy nowa ekonomiczna teoria migracji30. W jej myl decyzje o migracji podejmowane s nie indywidualnie, ale w grupie zalenych od siebie ludzi. Podstawow jednostk decyzyjn, zgodnie z t teori, stanowi gospodarstwo domowe, którego czonkowie rozwaaj sytuacj ekonomiczn i moliwoci dywersyfikacji
róde utrzymania przy minimalizacji ryzyka ekonomicznego. Jednym z efektów
takich dziaa jest podjcie decyzji o migracji jednego lub wikszej liczby czonków rodziny. Na decyzj o podjciu dywersyfikacji róde utrzymania (w tym
o migracji) ma wpyw sytuacja ekonomiczna i spoeczna rodziny na tle innych
gospodarstw domowych w ujciu lokalnym. Migracje mog by wic wynikiem
chci podniesienia statusu spoecznego rodziny w danej spoecznoci. Dlatego
w spoecznociach o zrónicowanej strukturze spoeczno-ekonomicznej charakterystyczny jest duy udzia osób z wiksz skonnoci do migracji, ni to ma
miejsce w spoecznociach jednorodnych pod wzgldem statusu spoecznego
i sytuacji bytowej. W regionach o duej tradycji emigracji zarobkowej, zjawisko
to wród mieszkaców wsi jest powszechne.
Oprócz stopnia nasilenia ruchów migracyjnych regiony wiejskie zrónicowane byy te pod wzgldem dugoci wyjazdów zarobkowych. W caym analizowanym zbiorze osoby pracujce za granic spdzay tam przecitnie 15 miesicy. We wsiach, w których wyjazdy do pracy byy powszechne, ich czas trwania by relatywnie krótszy (Tabela 1.6).
Tabela 1.6. Migracje zagraniczne ludnoci wiejskiej w roku 2011
Makroregiony

Odsetek wsi, których mieszkacy regularnie wyjedaj
do pracy za granic

Ogóem
rodkowozachodni
rodkowowschodni
Poudniowo-wschodni
Poudniowo-zachodni
Pónocny

rednia liczba
migrantów zarobkowych
z 1 wsi

redni czas pobytu za granic
(w miesicach)

88,2

14

15

90,0
77,4
93,8
100,0
100,0

13
7
15
19
31

14
17
17
13
8

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.
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Przykadem s tu wsie makroregionów pónocnego i poudniowowschodniego, w których wyjedajcy przecitnie spdzali poza miejscem staego zamieszkania odpowiednio 8 i 13 miesicy.
Materia badawczy dostarczy równie bogatych informacji dotyczcych
najczciej obieranego kierunku migracji zarobkowych. Dla mieszkaców wsi najpopularniejszym kierunkiem migracji byy Niemcy, które od lat stawiane s
w czoówce najchtniej wybieranych miejsc zarobkowania sezonowego. Wobec
faktu, e jednym z pierwszych krajów, które otworzyy swój rynek pracy dla pracowników z nowych pastw czonkowskich UE bya Wielka Brytania i Irlandia,
odsetek wyjedajcych do tych krajów uplasowa je na czele zestawienia (Rysunek 1.1).
Rysunek 1.1. Kierunek migracji zarobkowych ludnoci wiejskiej (% wskaza)
Niemcy

28,9

WielkaBrytania

19,4

Holandia

11,9

Irlandia
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Dania
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2,0
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* pozostae wskazania: Finlandia, Kanada, Luksemburg
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Obok Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii, wanym kierunkiem migracji
mieszkaców wsi byy Holandia i Belgia, Wochy oraz kraje skandynawskie.
Kierunki migracji ludnoci wiejskiej pokrywaj si z ogólnymi preferencjami
mieszkaców Polski w tym zakresie.
31


Europejskie dane statystyczne wskazuj Niemcy, Wielk Brytani i Irlandii oraz Wochy jako miejsca najczciej wybierane przez poszukujcych pracy31. Rónice w intensywnoci wyjazdów do poszczególnych krajów pomidzy
danymi ogólnymi i informacjami z badanych wsi tumaczy relatywnie wysoki
udzia osób podejmujcych za granic prac w rolnictwie. Tak mona tumaczy
relatywnie wiksz popularno Holandii wród migrantów zarobkowych w badaniu IERiG -PIB, ni jest to podawane w innych ródach migracji zagraniczne w skali kraju32.
Podkreli naley, i Unia Europejska ksztatuje polityk migracyjn
w odniesieniu do wymaga rynków pracy pastw czonkowskich, promujc migracje osób o okrelonych kwalifikacjach, które s rzadkie w danym kraju.
Taka polityka ma na celu agodzenie niedoborów wród pracowników
o specyficznych umiejtnociach, dowiadczeniu zawodowym, biegoci jzykowej, wieku, czy te wyksztacenia. Ponadto polityka dotyczca migracji czsto zajmuje si dwoma obszarami: zapobieganiem nielegalnej migracji i nielegalnemu zatrudnianiu migrantów nieposiadajcych zezwole na prac oraz promowaniem integracji imigrantów ze spoeczestwem.
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J. Straser, Who’s still afraid of EU enlargement, ECAS 2006.
P. Chmieliski, Ludno wiejska na rynku pracy, zarobkowanie, bezrobocie, przedsibiorczo i praca za granic ludnoci wiejskiej w latach 2005-2011, red nauk. A. Sikorska,
IERiG -PIB, Warszawa 2013.
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Rozdzia 2
Wybrane determinanty kapitau ludzkiego ludnoci wiejskiej
2.1. Poziom wyksztacenia formalnego
Problem wyksztacenia ludnoci, w tym ludnoci wiejskiej naley rozpatrywa wielopaszczyznowo. Ze wzgldu na specyfik zaj w gospodarstwie
warsztat pracy rolnika mona postrzega w wielu aspektach, które mog mie
charakter przyrodniczy, spoeczny, ekonomiczny lub techniczny. Prowadzenie
gospodarstwa wymaga take wiedzy z zakresu stosunków spoecznych, politycznych, wiedzy o przepisach prawnych i o sposobach dziaania wadzy oraz
podmiotów zajmujcych si zaopatrzeniem i skupem. Znajomo tych zagadnie niezbdna jest rolnikowi nie tylko jako podstawa udziau w yciu publicznym, ale take jako przesanka okrelania szans rozwojowych gospodarstwa.
Wiedza polityczna, administracyjno-spoeczna w takich okresach, jak zmiany
ustrojowe ma decydujce znaczenie w dostosowywaniu swojej dziaalnoci do
zmieniajcych si uwarunkowa.
Pomidzy terenami wiejskimi a miejskimi od lat wystpuj znaczne dysproporcje w wyksztaceniu ludnoci, cho na wsi, podobnie jak w miastach,
zwikszaj si aspiracje edukacyjne. W 2012 roku, podobnie jak i w latach
wczeniejszych, na obszarach wiejskich, w porównaniu do miast, zanotowano
mniejszy odsetek osób z wyksztaceniem co najmniej rednim i ponad dwukrotnie mniejszy odsetek osób z wyksztaceniem wyszym (Tabela 2.1).
Tabela 2.1. Poziom wyksztacenia ludnoci w wieku 13 lat i wicej, w latach
2002-2012 na wsi i w miecie (w procentach)
Zasadnicze
rednie
Lata
Podstawowe Gimnazjalne
Wysze
zawodowe i policealne
Wie
2002
38,3
x
29,2
22,4
4,3
2004
31,9
5,8
29,4
24,5
5,4
2012
25,6
6,0
26,5
25,5
9,9
Miasto
2002
22,2
x
21,1
38,5
13,7
2004
16,8
4,4
21,3
38,0
17,5
2012
13,7
4,3
18,5
35,3
21,4
ródo: na podstawie danych GUS, 2005-2013.
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Jednak podkreli naley, i w latach 2004-2012 dysproporcje te ulegay
zmniejszeniu w stosunku do lat wczeniejszych. Badania wykazay, i ogóem
na obszarach wiejskich w 2012 roku, nieco ponad jedna trzecia mieszkaców
w wieku powyej 13 lat (35,4% ludnoci) posiadaa wyksztacenie rednie, policealne lub wysze (w tym wyksztacenie wysze posiadaa blisko co dziesita
osoba). W porównaniu do 2004 roku odsetek osób legitymujcych si wyej
wymienionym poziomem wyksztacenia zwikszy si o 5,5 p.p. (w tym
z wyksztaceniem wyszym o 4,5 p.p.). Jednoczenie w strukturze wyksztacenia ludnoci wiejskiej odnotowano znaczne zmniejszenie udziau ludnoci
z wyksztaceniem podstawowym. Naley przypuszcza, e zjawisko to byo silnie powizane ze zmianami w strukturze demograficznej, poniewa taki typ wyksztacenia dotyczy gównie roczników, które uczszczay do szkó w okresie
midzywojennym. Wszystkie te pozytywne zmiany s jeszcze bardziej widoczne w porównaniu z rokiem 2002. Zaobserwowano je zarówno w grupie kobiet
wiejskich, jak i w przypadku mczyzn (Tabela 2.2).
Tabela 2.2. Poziom wyksztacenia ludnoci wiejskiej w wieku 13 lat i wicej,
w latach 2002-2012 wedug pci
Lata

Zasadnicze
rednie
zawodowe i policealne
Mczy ni
x
37,1
18,9
5,9
37,2
21,7
6,5
33,6
23,1
Kobiety
x
20,7
24,8
5,7
21,6
27,2
5,5
19,6
27,9

Podstawowe Gimnazjalne

2002
2004
2012

36,2
29,4
23,5

2002
2004
2012

41,7
34,4
27,8

Wysze
3,6
4,7
7,7
4,9
6,1
12,1

ródo: na podstawie danych GUS, 2005-2013.

Z prowadzonych bada ankietowych w IERiG -PIB wynika, i wzrost
poziomu wyksztacenia dotyczy obu wyrónionych spoecznoci wiejskich,
czyli zarówno osób zamieszkaych w rodzinach rolniczych – posiadajcych gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 1 ha UR, jak i osób z rodzin bezrolnych,
które bd nie posiaday w ogóle gospodarstwa rolnego, bd jego wielko bya
mniejsza ni 1 ha UR (Tabela 2.3). Podkreli naley, i relatywnie wiksze pozytywne zmiany odnotowano w zbiorowoci rodzin rolniczych.
Pomimo e w ostatnich latach odnotowano korzystne zmiany obejmujce
dwukrotne zwikszenie odsetka osób z wyksztaceniem wyszym, które zamieszkiway tereny wiejskie, to w dalszym cigu rónice w stosunku do ludno34


ci z miast byy znaczce. Z bada ankietowych wynika, i gównymi czynnikami wpywajcymi na wzrost aspiracji edukacyjnych modziey wiejskiej byy
plany zawodowe zwizane z aktywnoci w pozarolniczych dziaach gospodarki
na terenach wiejskich, a take w pobliskich miastach lub za granicami kraju.
Tabela 2.3. Poziom wyksztacenia ludnoci w rodzinach rolnych i bezrolnych
w latach 2000-2011 (odsetek ludnoci)
Lata
2000
2005
2011
2000
2005
2011

Gimnazjalne
i podstawowe

Zawodowe

rednie i policealne

Ludno rolna
41,7
39,2
34,4
37,4
24,9
30,7
Ludno bezrolna
39,5
38,8
36,1
36,1
26,8
33,1

Wysze

17,0
23,2
32,1

2,1
5,0
12,3

18,1
22,5
29,1

3,6
5,3
11,1

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2000, 2005 i 2011.

Naley równie zwróci uwag, e du rol w podnoszeniu poziomu wyksztacenia ludnoci wiejskiej speniaj niepubliczne placówki owiatowe. Wiele uczelni zostao zlokalizowanych w centrum obszarów wiejskich i przez to
charakteryzuje si atwym dostpem dla modziey ze wsi.

2.2. Poszerzanie wiedzy oraz kompetencji cywilizacyjnych
Zmiany spoeczno-gospodarcze, zmniejszajce si zapotrzebowanie na si
robocz oraz lepsze umaszynowienie wymuszaj odchodzenie ludnoci wiejskiej od rolnictwa i poszukiwanie alternatywnych zaj w celu osigania satysfakcji ekonomicznej. Wie si to z koniecznoci podnoszenia poziomu wyksztacenia zawodowego i ogólnego. Ogromnego znaczenia nabiera zatem zrozumienie przez ludno rolnicz potrzeby doksztacania i doskonalenia, w tym
równie o charakterze pozarolniczym, gdy wielofunkcyjny rozwój wsi wymusza konieczno wkomponowania w przestrze wiejsk coraz wikszej liczby
funkcji pozarolniczych. Stwarza to szanse i moliwoci pozyskiwania przez ludno wiejsk alternatywnych róde dochodu.
Natomiast gorzej wyksztacona ludno wiejska charakteryzuje si najczciej ma aktywnoci zawodow i kulturaln, rzadkoci zachowa przedsi35


biorczych, co równie hamuje moliwoci wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich. Tymczasem rozwój pozarolniczych kierunków aktywnoci ekonomicznej wymaga umiejtnoci poszukiwania informacji, kontaktów z klientami,
odbiorcami, poszukiwania rynków zbytu itp.
Rola wiedzy take w odniesieniu do polskich rolników jest tym bardziej
znaczca, e konkurencja z innymi pastwami UE jest dua, a wspóczesne rolnictwo, coraz bardziej intensywne oraz precyzyjne, staje si take wiedzochonne. W tej sytuacji wymogom nowoczesnego gospodarowania trudno sprosta
rolnikom bez odpowiedniego wyksztacenia oraz bez moliwoci jego poszerzania czy te uzupeniania, aby odnale  si w zmieniajcej si rzeczywistoci.
Brak umiejtnoci lub spó nianie si z wdraaniem postpu technologicznego
eliminuje rolnika z rynku. Producenci zamierzajcy rozwija swoje przedsibiorstwa bd musieli utrzyma klientów, o których zabiegaj inni rolnicy. Niezbdne wic im bd umiejtnoci zwizane z rozpoznaniem rynku, nawizywanie kontaktów z odbiorc i tworzenie wasnej marki. Zmieniajce si warunki
ekonomiczne oraz postp cywilizacyjny wymuszaj takie dziaania.
Zaangaowanie w podnoszenie kwalifikacji, postrzegane jest w teorii ekonomii jako jedno z najwaniejszych rodzajów inwestycji w kapita ludzki, który
ma bezporednie przeoenie zarówno na poziom dochodów, jak i wystpowanie
wzgldnie mniejszego ryzyka utraty pracy. Jest ono szczególnie wane w odniesieniu do osób w rednim i starszym wieku, od dawna aktywnych zawodowo
i z tego wzgldu istotna jest aktywno edukacyjna osób dorosych. Podkrelenia wymaga fakt, i wspóczesny czowiek powinien zdobywa i poszerza wiedz przez cae swoje zawodowe ycie. Jednak aktywno edukacyjna osób dorosych na terenach wiejskich, rozumiana jako udzia ludnoci powyej 18 roku
ycia w rónych formach ksztacenia, jest na duo niszym poziomie ni w miastach (Tabela 2.4). W miecie bowiem tempo wzrostu odsetka osób w wieku 2024 lata, kontynuujcych nauk byo jeszcze szybsze i stabilizacja tego udziau
dla mieszkaców wsi przyczynia si do dalszego narastania i tak niekorzystnych
dla terenów wiejskich rónic w strukturze wyksztacenia ludnoci.
Tradycyjn form ksztacenia pozaszkolnego na obszarach wiejskich s
wszelkiego rodzaju kursy. W latach 2005-2011 byy one organizowane w co
pitej ankietowanej wsi. Badania ankietowe wykazay due zainteresowanie
szczególnie ludnoci rolniczej t form edukacji. Nawet w kursach o profilu pozarolniczym, jedn czwart uczestników stanowili czonkowie rodziny rolniczej,
a w zorganizowanych kursach specjalistycznych ich odsetek wród kursantów
wynosi 75,0%, a na kursach ogólnorolniczych 92,4% (Rysunek 2.1).
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Dodatkowo w ponad poowie wsi zorganizowane byy kursy czy te szkolenia skierowane do osób bezrobotnych. Odsetek ten wzrós znaczco o 16,6
p.p. w stosunku do poprzedniego okresu bada (Rysunek 2.2).
Tabela 2.4. Aktywno edukacyjna dorosych w latach 2000-2013
wedug miejsca zamieszkania
Odsetek osób korzystajcych z usug edukacyjnych wiadczonych
w trybie szkolnym i pozaszkolnym
Lata
20-24 lata
25-29 lat
30-39 lat
powyej 30 lat
Wie
2000
26,0
7,1
0,3
0,3
2005
50,8
8,9
1,8
0,9
2013
48,0
8,5
2,7
0,8
Miasta*
2000
61-46
17-9
5-2
0,5-1,3
2005
70-54
25-18
11-6
3,2-0,8
2013
79-53
20-17
9-5
2,1-1,5
*podano skrajne wielkoci dla: miast powyej 500 tys. oraz poniej 20 tys. mieszkaców
ródo: na podstawie Diagnozy Spoecznej … .

Rysunek 2.1. Odsetek ludnoci z rodzin rolniczych wród osób objtych
rónymi typami kursów w ankietowanych wsiach w 2011 roku
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.
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specjalistyczne

Rysunek 2.2. Odsetek ankietowanych wsi, w których odbyy si kursy
adresowane do osób bezrobotnych
ogóem
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2000, 2005 i 2011.

Rysunek 2.3. Odsetek ankietowanych wsi, w których zgaszano
zapotrzebowanie na usugi doradcze w danej dziedzinie
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2000, 2005 i 2011.
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Najbardziej powszechne byy kursy komputerowe (zorganizowane na
terenie ponad jednej trzeciej wsi). W co dziesitej wsi zorganizowano kursy
jzyka angielskiego, kursy zakadania wasnej firmy i aktywnego poszukiwania
pracy. Ogóem takimi dziaaniami objto blisko co czwartego bezrobotnego.
Pomimo zorganizowanych szkole i kursów zarówno do osób bezrobotnych, jak i pozostaych mieszkaców wsi, ankietowani zgaszali zapotrzebowanie na takie dziaania edukacyjne (Rysunek 2.3). W prawie co trzeciej wsi
chciano zdoby czy te poszerzy informacje odnonie pozyskiwania rodków
finansowych z funduszy UE, w co czwartej wsi na temat dziaalnoci agroturystycznej, ogólnego doradztwa ekonomicznego oraz produkcji rolnej.
Jednym z waniejszych wyznaczników przystosowania do funkcjonowania
we wspóczesnym spoeczestwie jest dostp oraz umiejtno korzystania
z nowych technologii. W analizowanym okresie znaczco poprawio si wyposaenie gospodarstw domowych w komputery i dostp do Internetu (Rysunek 2.4).
Rysunek 2.4. Odsetek gospodarstw domowych posiadajcych komputer i dostp
do Internetu na wsi w latach 2007-2013
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ródo: Opracowanie na podstawie danych GUS, 2007-2013.

W roku 2013 komputery posiadao prawie dwie trzecie wiejskich gospodarstw domowych, prawie wszystkie te gospodarstwa miay dostp do Internetu.
W ostatnim dziesicioleciu odnotowano znaczcy wzrost odsetka zarówno
mieszkaców wsi, jak i rolników posugujcych si Internetem.
Analiza celów korzystania z Internetu (Rysunek 2.5) przez mieszkaców
wsi wyra nie wskazuje na coraz wikszy odsetek osób korzystajcych z poczty
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elektronicznej, banków internetowych, uytkujcych komunikatory internetowe
czy te wyszukujcych potrzebne informacje np. dotyczce zdrowia.
Rysunek 2.5. Odsetek osób w wieku 16-74 lata korzystajcych z Internetu
na wsi wedug celu korzystania w 2005 i 2012 roku
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ródo: Opracowanie na podstawie danych GUS, 2013.

Z bada ankietowych wynika, e w 2011 roku wikszo badanych rolników nie korzystaa z komputera i Internetu w prowadzeniu swoich gospodarstw.
W celach zawodowych urzdzenia te byy potrzebne zaledwie niespena co pitemu ankietowanemu. Warto zaznaczy, e fakt korzystania przez rolnika
z komputera przekada si w zdecydowanej wikszoci na posugiwanie si take Internetem. Badani rolnicy zdecydowanie najczciej odwiedzali portale
ARiMR i MRiRW. Naley sdzi, i fakt popularnoci tych witryn by zwizany
z decydujc rol tych instytucji w dystrybucji wsparcia unijnego. W skali caego kraju, specjalistyczne portale rolnicze cieszyy si wzgldnie mniejszym zainteresowaniem (Rysunek 2.6).
Najwikszy udzia korzystajcych by wród badanych rolników ze rodkowo-zachodniej czci kraju (woj. wielkopolskie i kujawsko-pomorskie), kojarzonej z dobrze rozwinitym i towarowym rolnictwem. Relatywnie znaczcy
odsetek uytkowników komputera i Internetu odnotowano równie na pónocy
Polski, w tym take w województwie warmisko-mazurskim. Na terenach, gdzie
dominuj gospodarstwa drobne, socjalne czy samozaopatrzeniowe, czyli na poudniu kraju, Internet i komputer byy stosunkowo najrzadziej wykorzystywane.
Wikszy odsetek uytkowników komputera i Internetu by wród modych gospodarujcych – w wieku do 24 i do 35 lat, oraz wród mczyzn ni wród kobiet rolniczek (Rysunek 2.7).
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Rysunek 2.6. Strony internetowe odwiedzane przez rolników (% wskaza)
portalerolnicze
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Rysunek 2.7. Wiek i pe rolników korzystajcych z Internetu (% wskaza)
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Korzystanie z komputera i Internetu byo powizane z poziomem wyksztacenia ogólnego i rolniczego badanych, tj. najczstsze byo w grupach rolników najlepiej wyedukowanych (Rysunek 2.8).
Warto doda, e uytkowanie Internetu i komputera dotyczyo rolników
zarzdzajcych gospodarstwami o stosunkowo duej powierzchni UR i znaczcej skali sprzeday produktów rolnych. Dla rodzin uytkujcych due i sprawnie
zarzdzane gospodarstwa komputer i Internet to zwyke narzdzia codziennej
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pracy, bez których trudno byby si oby. Tam gdzie produkcja rolnicza nie bya
prowadzona, ich stosowanie na ogó nie miao uzasadnienia (Rysunek 2.9).
Rysunek 2.8. Poziom wyksztacenia rolników korzystajcych z Internetu
(% wskaza)
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Rysunek 2.9. Gospodarstwa rolne osób korzystajcych z Internetu (% wskaza)
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Na podstawie wyników bada IERiG -PIB mona równie stwierdzi, e
korzystaniu z komputera i Internetu przez rolników sprzyja fakt realizacji inwestycji ze rodków unijnych. W Internecie zamieszczonych jest wikszo nie42


zbdnych informacji, dokumentów, formularzy i praktycznych porad dla beneficjentów PROW. Naley sdzi, i komputer i Internet okazay si pomocne
w podejmowaniu przedsiwzi tego typu. Z bada ankietowych wynika, i Internet wykorzystywany by najczciej w gospodarstwach zajmujcych si
upraw warzyw oraz prowadzcych chów krów mlecznych. Uywano go równie w ponad poowie gospodarstw objtych instrumentami II filara WPR oraz
w gospodarstwach uytkowanych przez rodziny z dziemi oraz rodziny wielopokoleniowe.
Przecitny profil polskiego rolnika internauty to mczyzna w modym
lub rednim wieku, z wyksztaceniem co najmniej rednim (czsto rolniczym),
posiadajcy dzieci. Dziaalno rolnicza jest gównym ródem dochodu dla niego i jego rodziny. Posiada due gospodarstwo i znaczc cz swojej produkcji
sprzedaje na rynku. Korzysta z rónych instrumentów PROW (Tabela 2.5).
Tabela 2.5. Profil rolnika korzystajcego z komputera i Internetu
w pracy zawodowej
Wiek

Podsumowanie:
do 45 lat

Pe

mczyzna

Wyksztacenie

co najmniej rednie (czsto o profilu rolniczym)

Gospodarstwo rolne:

posiada rednie lub due gospodarstwo, ze znaczc
produkcj towarow, produkty przeznaczone na rynek;
gospodarstwo wzgldnie czsto z chowem byda
mlecznego lub produkcj warzyw

Wsparcie finansowe UE:

korzysta ze rodków wsparcia WPR (nie tylko z dopat)

Dochód:

dochód z produkcji rolniczej jest gównym ródem
utrzymania rodziny

Dzieci:

posiada dzieci

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Kolejnym wyznacznikiem przystosowania si do zmieniajcej si rzeczywistoci jest znajomo jzyków obcych. W ostatnich latach na obszarach wiejskich wzrós odsetek osób znajcych jzyk angielski i jzyk niemiecki. Badania
ankietowe przeprowadzone w roku 2011 wykazay, i wród ogóu mieszkaców wsi 11,3% znao jeden jzyk obcy (Tabela 2.6). Najbardziej powszechna
bya znajomo jzyka angielskiego (7,9% mieszkaców), kolejnym by jzyk
niemiecki, ale ju tylko 2% mieszkaców wsi deklarowao, i umie si nim po43


sugiwa. Nieco ponad 2% mieszkaców wsi znao dwa jzyki obce. Znajomo
jzyków obcych zarówno w rodzinach rolnych jak i bezrolnych bya na porównywalnym poziomie. Umiejtno ta przekada si take na kontakty handlowe
rolników. Zwaszcza relatywnie powszechn wród rolników znajomo jzyka
rosyjskiego33 mona uzna za swoiste uatwienie w kontaktach handlowych
z ssiadami ze wschodu.
Tabela 2.6. Odsetek ankietowanych osób posugujcych si jzykami obcymi
w 2011 roku
Jzyk obcy

Rodziny rolne

Jeden jzyk
Angielski
Niemiecki
Rosyjski
Inny
Dwa jzyki

11,0
7,8
1,8
1,0
0,4
2,0

Rodziny bezrolne
11,5
7,9
2,1
1,1
0,4
2,7

Razem
11,3
7,9
2,0
1,0
0,4
2,4

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

2.3. Uwarunkowania stanu zdrowia34
Od drugiej poowy ubiegego wieku wiele rozwaa dotyczcych problematyki spoecznej pozostaje pod wpywem nowej ekonomii. Pojcie to jest cile zwizane z oddziaywaniem czynnika ludzkiego na wzrost gospodarczy. Dlatego te prawidowoci rozwojow krajów wiata jest wzrost znaczenia inwestycji w czowieka w osiganiu kolejnych etapów postpu ekonomicznego.
W literaturze przedmiotu wydatki na edukacj czy ochron zdrowia traktowane
s jako inwestycje w jako kapitau ludzkiego, którego potencja powiksza si
wanie poprzez inwestowanie w czowieka, gdy jako kapitau ludzkiego
wzrasta nie tylko przez: ksztacenie, doksztacanie i doskonalenie kadr; migracje; gromadzenie informacji i badania naukowe, ale take poprzez ochron
zdrowia (wpywajc na dugo ycia, witalno, si i wigor ludzi). Ogóem
czynniki wpywajce na stan zdrowia spoeczestwa pogrupowa mona na te,
33

Wedug danych Diagnozy spoecznej z 2005 i 2007 roku, odpowiednio: 33,8% oraz 41,8%
rolników zadeklarowao czynn i biern znajomo jzyka rosyjskiego.
34
W konstytucji z 1948 roku wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) okrelia zdrowie jako
„stan penego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i spoecznego, a nie tylko
jako brak choroby lub zniedonienia”. W ostatnich latach definicja ta zostaa uzupeniona
o sprawno do „prowadzenia produktywnego ycia spoecznego i ekonomicznego”.
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które s wynikiem uwarunkowa otaczajcego rodowiska, a wic te zwizane
zarówno ze stanem rodowiska naturalnego, warunkami pracy jak
i z infrastruktur dotyczc opieki zdrowotnej. Jednoczenie na stan zdrowia
bezporednio wpywaj zachowania zdrowotne i styl ycia spoeczestwa.
Przy okrelaniu determinantów stanu zdrowia ludnoci wiejskiej naley
bra równie pod uwag specyfik pracy osób zwizanych z rolnictwem, która
charakteryzuje si rónorodnoci wykonywanych czynnoci w cigu dnia, rónymi warunkami pracy, nieregularnym czasem pracy, który nierzadko wynosi
10-12 godzin, co wpywa na czste zmiany rytmu dnia w tym na przykad na
róne pory posików. Negatywnie wpywaj take niesprzyjajce warunki klimatyczne, do których zaliczy mona: cige zmiany temperatury, nasonecznienie, zmiany wilgotnoci powietrza czy wiatry.
Na terenach wiejskich znajduje si znacznie mniej zakadów opieki zdrowotnej, w konsekwencji czego na jeden taki obiekt przypada prawie dwukrotnie
wicej osób ni w miecie (Tabela 2.7).
Tabela 2.7. Liczba ludnoci (w tys.) przypadajca na jedn placówk ochrony
zdrowia na terenach wiejskich i miastach w latach 2000-2012
Wyszczególnienie

2000

2005

2010

2012

4,6

3,6

3,3

9,6

8,9

8,9

4,3

2,6

1,6

1,6

5,6

3,9

4,5

4,8

Wie
Na placówk opieki
zdrowotnej
Na gabinet lekarski

5,4
16,8
Miasto

Na placówk opieki
zdrowotnej
Na gabinet lekarski

ródo: na podstawie danych GUS, 2005-2013.

Take wska nik okrelajcy ilo porad lekarskich na 100 mieszkaców
na terenach wiejskich jest znacznie niszy ni w miastach (Tabela 2.8). Zmalaa
take liczba porad udzielona na 100 mieszkaców wiejskich, w prywatnych gabinetach lekarskich, na rzecz porad w orodkach publicznej suby zdrowia. Nadal te na terenach wiejskich jest znacznie nisza liczba porad stomatologicznych przypadajcych na jednego mieszkaca, chocia wielko ta i w przypadku
mieszkaców miast jest relatywnie niska.
Z punktu widzenia mieszkaców wsi najwaniejsza jest nie tylko sama
liczba placówek zwizanych z ochron zdrowia, ale przede wszystkim ich przestrzenna odlego, czyli to, jak blisko miejsca zamieszkania dana placówka si
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znajduje i jak szybko w razie zaistniaej potrzeby mona do niej dotrze. Z bada
ankietowych IERiG -PIB wynika, e w roku 2011 jedynie 12% wsi miao na
swoim terenie apteki, 14,5% gabinety lekarskie oraz 13,2% wsi przychodnie
(orodki zdrowia). Natomiast mieszkacy blisko poowy badanych wsi zmuszeni
byli pokona odlego 5 i wicej kilometrów do danej placówki (Tabela 2.9).
Tabela 2.8. Liczba wizyt w placówkach opieki zdrowotnej i gabinetach lekarskich
na 100 osób na wsi i w miastach w latach 2000-2012
Wyszczególnienie

2000

2005

2010

2012

29,4

34,3

28,6

26,8

243,9

252,1

277,1

289,1

221,9
22,1

237,9
14,3

260,6
16,4

270,2
18,9

53,0

75,7

63,4

58,2

770,6

859,4

955,1

1004,1

700,6
69,9

793,3
66,1

877,2
77,9

916,9
87,2

Wie
W ramach prywatnych
praktyk lekarskich
Ogóem w placówkach
opieki zdrowotnej
Lekarskich
Stomatologicznych

Miasto
W ramach prywatnych
praktyk lekarskich
Ogóem w placówkach
opieki zdrowotnej
Lekarskich
Stomatologicznych

ródo: na podstawie danych GUS, 2005-2013.

Podkreli naley, i na obszarach wiejskich, w ostatnich dziesiciu latach
sytuacja odnonie opieki zdrowotnej ulegaa nieznacznej poprawie. Wszystkie
wskazane dotychczas pozytywne zmiany zwizane z opiek zdrowotn na wsi
jak i walory rodowiskowe (wasna ywno, wiee powietrze, moliwo rekreacji, a take wysiek fizyczny, jaki stale jest potrzebny przy wykonywaniu
szeregu prac) wpywaj na to, e, jak ju zaznaczono wczeniej, mieszkacy wsi
yj porównywalnie dugo z mieszkacami miast, a dugo ycia w badanym
okresie znacznie wzrosa. W roku 2012 obszary wiejskie zamieszkiwao ponad
1,5 mln osób po siedemdziesitym roku ycia, w tym 556 tys. osób powyej 80
lat. W ostatnich latach obserwowany by wzrost liczebnoci tej grupy osób,
w stosunku do roku 2005 o 120 tys. Wedug prognoz GUS w roku 2035 ogóem
ponad poowa gospodarstw jednoosobowych bdzie prowadzona przez osoby
65-letnie i starsze (w tym 17,3% przez osoby w wieku 80 lat i wicej). Zarysowa si wic wyra ny problem zapewnienia opieki tym osobom, w tym take
dziaa na szczeblu nie tylko rodziny, ale przede wszystkim wadz lokalnych.
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Tabela 2.9. Dostpno przestrzenna placówek zwizanych z opiek medyczn
w ankietowanych wsiach w latach 2000-2011 (w %)
Lata

We wsi

2000
2005
2011

5,3
16,3
12,0

2000
2005
2011

14,1
13,1
14,5

2011

13,2

2000
2005
2011

14,7
13,1
13,2

1-2 km

3-4 km

Apteki
5,3
8,0
9,3
Gabinety lekarskie
9,9
9,2
6,5
Gabinety stomatologiczne
7,9
Przychodnie
5,3
7,9
9,2

5 km i wicej

28,9
32,0
28,0

60,5
44,0
50,7

29,6
30,3
30,3

46,5
47,4
48,7

29,0

49,9

34,7
31,6
30,3

45,3
47,4
47,4

ródo: Na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2000, 2005 i 2011.

Podkrelenia wymaga równie fakt, i jednoczenie znaczco obniy si
na terenach wiejskich wska nik miertelnoci niemowlt i w roku 2012 osign
poziom porównywalny z miastami (4,8 na terenach wiejskich wobec 4,7
w miastach). W roku 2005 wielkoci te wynosiy odpowiednio 6,5 na wsi oraz
6,3 w miastach.
Przyczyny zgonów w obu zbiorowociach miejskiej i wiejskiej take s
zbiene. Tym samym w strukturze przyczyn zgonów dominuj choroby krenia
(blisko poowa zgonów) oraz choroby nowotworowe (blisko jedna czwarta zgonów). W ostatnich latach w rodowisku wiejskim wyra nie zarysowa si szereg
czynników, które wpywaj niekorzystnie na poziom stresu wród tej grupy ludnoci35. Jest to nie tylko zmieniajca si sytuacja ekonomiczna w kraju i na
wiecie, ale take: nieprzewidywalna pogoda, presja czasowa, nieprzewidywalne zdarzenia (klski ywioowe), decyzje rzdowe (zmiany uregulowa prawnych), niestabilno cen podów rolnych, trudnoci z ich zbytem, a take geograficzna izolacja rolników. Grup rolników silnie obcion stresem s kierownicy
gospodarstw rolnych, gdy na nich gównie spoczywa odpowiedzialno za stan
gospodarstwa rolnego. Wszystkie te czynniki powodujce utrzymanie si stresu
przez duszy czas prowadz w konsekwencji do zachowa wyra nie obniaj35

Wedug Narodowego Instytutu Bezpieczestwa i Higieny Pracy (NIOSH) w USA zawód
rolnika umieszcza si wród pierwszych dziesiciu (wród 130 zbadanych) najbardziej stresogennych zawodów.
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cych zarówno poziom bezpieczestwa pracy36, jak i mog przyczyni si do szeregu innych problemów zdrowotnych.
Stan zdrowia i predyspozycje zdrowotne spoeczestwa wspieraj take
inne procesy warunkujce postp i moliwoci rozwoju spoeczno-gospodarczego kraju, gdy dobra kondycja zdrowotna bezporednio przekada
si na zaangaowanie i wydajno pracy czowieka, jego osignicia edukacyjne, a wszystko to przekada si na osiganie dobrobytu spoecznego.

36

Wedug statystyki masowej GUS, w 2011 roku obcienia psychiczne lub fizyczne byy
przyczyn 8,8% zarejestrowanych wypadków przy pracy w gospodarstwach rolnych. (Rocznik Statystyczny GUS 2012, Dzia VI. Rynek pracy).
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Rozdzia 3
Kapita ludzki badanej populacji kierowników gospodarstw rolnych
3.1. Cechy demograficzne kierowników37 gospodarstw rolnych
Pomimo zauwaalnych symptomów starzenia si spoeczestwa, które
sygnalizowane byy we wczeniejszej czci pracy, struktur wieku polskich
rolników mona uzna za relatywnie korzystn, zwaszcza na tle sytuacji w tym
zakresie w rolnictwie unijnym (Rysunek 3.1).
Rysunek 3.1. Struktura rolników w Polsce i UE-27 wedug wieku
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ródo: na podstawie Eurostatu 2007, Ankiety IERiG-PIB, 2011.

37

Wedug Powszechnego Spisu Rolnego 2010, sporód wszystkich kierujcych indywidualnymi gospodarstwami rolnymi 95,3% stanowili uytkownicy gospodarstw, 2,8% – wspómaonkowie uytkowników, 1,6% – inni czonkowie rodziny uytkownika, a 0,3% – osoby spoza rodziny, czyli pracownicy najemni. Podobne zalenoci pomidzy posiadaniem gospodarstwa a kierowaniem nim potwierdzaj wyniki bada ankietowych IERiG -PIB. Z zebranych
materiaów wynikao, i do rzadkoci naleaa sytuacja, w której status kierownika gospodarstwa przyjmowayby inne osoby ni uytkownik gospodarstwa. Na podstawie analizowanych
danych mona oszacowa, e taka odmienno miaa miejsce rzadziej ni w co dwudziestym
gospodarstwie. Ponadto w badaniach IERiG -PIB nie stwierdzono przypadku kierowania
indywidualnym gospodarstwem rolnym przez osoby spoza rodziny uytkownika. Natomiast
incydentalnie (1,9%) zdarzay si sytuacje, gdy gospodarujcy mieszka w innej miejscowoci
ni by pooony zarzdzany przez niego podmiot.
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Wedug danych z bada terenowych, w 2011 roku udzia osób w wieku
produkcyjnym mobilnym, w ogólnej strukturze wieku kierowników gospodarstw
rolnych, wynosi 36%, w tym blisko 13% gospodarujcych nie ukoczyo 35 lat.
Niemniej jednak odsetek zarzdzajcych w relatywnie najmodszych grupach
wiekowych by wyra nie niszy ni w latach wczeniejszych (Tabela 3.1).
Tabela 3.1. Struktura kierowników gospodarstw wedug wieku

Rok
mobilnym
1992
1996
2000
2005
2011

49,1
47,9
46,6
43,8
36,0

Odsetek kierowników w wieku*
produkcyjnym
poprodukcyjnym
w tym do 35
niemobilnym
lat
23,1
40,2
10,7
21,6
40,2
11,9
20,2
43,1
10,3
19,5
46,6
9,6
12,8
51,8
12,2

* Przyjto stosowane przez GUS ekonomiczne grupy wiekowe: przedprodukcyjny – osoby do
17 lat: produkcyjny – kobiety w wieku 18-59 lat i mczy ni w wieku 18-64 lat; poprodukcyjny – kobiety 60 lat i wicej oraz mczy ni 65 i wicej lat. W wieku produkcyjnym wydzielane s jeszcze dwie grupy: mobilny (produkcyjny modszy) – osoby w wieku 18-44 lat,
niemobilny (produkcyjny starszy) – kobiety w wieku 45-59 lat i mczy ni w wieku 45-64 lata.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011.

Przy czym zmiany w wysokoci odsetka opisywanych grup wiekowych
kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych zaznaczyy si szczególnie
wyra nie w ostatnim z badanych okresów, tj. w latach 2005-2011. W tym czasie
udzia osób zarzdzajcych indywidualnym gospodarstwem rolnym w wieku
produkcyjnym mobilnym zmniejsza si rednio rocznie o 1,3 p.p., a w wieku do
35 lat – o 1,1 p.p. Natomiast w latach 1992-2005 analogiczne wska niki stanowiy odpowiednio 0,4 i 0,3 p.p. Jednoczenie systematycznie powikszaa si
grupa kierowników w wieku produkcyjnym niemobilnym. W latach 20052011 udzia tej zbiorowoci gospodarujcych wzrós z prawie 47% do okoo
52%, zatem rednio w roku o prawie 0,9 p.p. Dla porównania w latach 19922005 ta grupa wiekowa gospodarujcych powikszaa si rednio rocznie
o 0,5 p.p. (z ponad 40 do prawie 47%). Z kolei odsetek kierowników w wieku
emerytalnym, w poszczególnych latach objtych badaniem, cechowa si relatywnie du stabilnoci38. W 2011 roku odsetek osób zarzdzajcych indywi38

Relatywnie niewielkie zmiany w wielkoci grupy rolników w wieku poprodukcyjnym, jak
odnotowano w latach 1992-2011, byy przede wszystkim efektem zmiany ustawodawstwa
emerytalnego dla rolników, liberalizacji uwarunkowa prawnych w odniesieniu do dziedzi50


dualnym gospodarstwem w wieku poprodukcyjnym wynosi nieco ponad 12%,
czyli w okresie ostatnich szeciu lat wzrós o okoo 2 p.p.
Badajc struktur zarzdzajcych gospodarstwami rolnymi w zalenoci od
pci stwierdzono, e zarówno w latach 2000-2011, jak i wczeniej relacje pomidzy liczebnoci kobiet i mczyzn byy zblione oraz cechowaa je stosunkowo
dua stabilno. Odsetek kobiet wród kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych ksztatowa si na relatywnie staym poziomie okoo jednej pitej. Naley
jednak zaznaczy, e w latach 1992-2011 odnotowano minimalne, ale systematyczne powikszanie si (z okoo 20% do prawie 23%) udziau kobiet wród zarzdzajcych rodzinnymi gospodarstwami rolnymi. Z analizy czstoci zarzdzania dziaalnoci rolnicz przez kobiety i skali zmian wynika, e niezmiennie,
pomimo zmian kulturowych i zacierania si podziau zawodów na mskie
i eskie, nadal funkcja kierownika gospodarstwa jest przypisana mczy nie.
Ta sytuacja uwarunkowana jest wieloma czynnikami, przy czym wspóczenie
coraz silniej na tak sytuacj wpywaj postawy zawodowe kobiet i tendencja do
oddzielania zaj domowych od rolniczej aktywnoci ekonomicznej w rodzinnym gospodarstwie. Nadal te kobiety nie angauj si do prac w gospodarstwie
w szerszym zakresie, a przede wszystkim do zarzdzania nim. Taka sytuacja
najczciej pojawia si w duych i silnych ekonomicznie podmiotach, których
skala produkcji umoliwia uzyskanie satysfakcjonujcych dochodów z prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Niezmiennie kobiety zarzdzaj relatywnie maymi gospodarstwami i zwizane jest to z reguy z prac zarobkow mczyzn lub
sytuacj lasow (choroba bd brak mczyzny w rodzinie)39.
Z przeprowadzonych analiz wynika, e zaleno pomidzy wiekiem rolnika a obszarem prowadzonego przez niego gospodarstwa miaa trway charakter, chocia ta zaleno nie bya liniowa. Analiza wieku kierowników w zalenoci od powierzchni uytków wykazaa, i w 2011 roku, podobnie jak i we
wczeniejszych latach, wraz ze wzrostem areau gospodarstwa relatywnie modsze osoby peniy funkcj jego kierownika. Tym samym udzia osób w wieku
czenia i dziaów rodzinnych nieruchomoci rolnych. Równoczenie nierównowaga na pozarolniczym rynku pracy, poprawa koniunktury rolniczej oraz zwikszajce si szanse na osignicie satysfakcjonujcych dochodów z pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym, zwikszay skonno osób modych do prowadzenia dziaalnoci rolniczej. W pó niejszych latach,
na wymian pokoleniow w polskim rolnictwie, obok okolicznoci (wczeniejsze emerytury
z KRUS i system rent strukturalnych) zachcajcych rolników w wieku przedemerytalnym do
zaprzestania dziaalnoci rolniczej i przekazania rodzinnego gospodarstwa rolnego modszemu pokoleniu, w coraz wikszym zakresie wpyway równie uwarunkowania zwizane
z kryteriami przyznawania kredytów na preferencyjnych warunkach oraz pomocy finansowej
dla modych gospodarujcych ze rodków publicznych, zwaszcza z funduszy unijnych.
39
A. Wrzochalska, Kobiety kieruj ce gospodarstwami rolnymi, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy, z. 542, IERiG -PIB, Warszawa 2010.
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poprodukcyjnym wród zarzdzajcych dziaalnoci rolnicz w jednostkach
o relatywnie duym obszarze40 by najniszy (Tabela 3.2).
Tabela 3.2. Struktura wiekowa kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedug grup obszarowych
Grupy obszarowe
(ha UR)
2000
2011
2000
1-2
2011
2000
2-5
2011
2000
5-10
2011
2000
10-15
2011
2000
15-20
2011
2000
20-30
2011
2000
30-50
2011
2000
50 i wicej
2011
* Grupy wiekowe jak w tabeli 3.1.
Ogóem

Odsetek kierowników w wieku:*
razem
89,7
87,8
80,1
79,7
86,7
83,7
92,3
91,7
95,1
91,5
96,7
94,7
97,3
95,5
96,4
96,8
96,8
98,1

produkcyjnym
mobilnym niemobilnym
46,6
43,1
36,0
51,8
38,0
42,1
29,9
49,8
42,1
44,6
31,9
51,8
48,9
43,4
38,9
52,8
54,3
40,8
39,4
52,1
51,4
45,3
44,7
50,0
51,2
46,1
42,2
53,3
63,0
33,4
42,1
54,8
61,3
35,5
45,1
54,0

poprodukcyjnym
10,3
12,2
19,9
20,3
13,3
16,3
7,7
8,3
4,9
8,5
3,3
5,3
2,7
4,5
3,6
3,2
3,2
1,9

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2000 i 2011.

Przedstawione powyej okolicznoci mog przyczyni si do przypieszenia przepywu ziemi rolniczej do wikszych obszarowo, silnych ekonomicznie i ukierunkowanych prorynkowo podmiotów, a w konsekwencji do proefektywnociowej przebudowy sektora rolnego i poprawy jego zdolnoci konkurencyjnych, równie w aspekcie zasobowym.
W 2011 roku w indywidualnych gospodarstwach rolnych o powierzchni
gruntów rolniczych 1-2 ha odsetek kierowników w wieku produkcyjnym mobilnym wynosi mniej ni 30%, w podmiotach nalecych do kolejnych grup obszarowych stopniowo si zwiksza, by osign najwyszy poziom w gospo40

W podmiotach najmniejszych obszarowo (1-2 ha UR) udzia gospodarujcych w wieku
poprodukcyjnym wynosi nieco ponad 20%, w jednostkach o wikszym areale stopniowo si
zmniejsza i osign najniszy poziom w gospodarstwach najwikszych, tj. posiadajcych co
najmniej 50 ha gruntów rolniczych, czyli niespena 2%.
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darstwach 50-hektarowych i wikszych, tj. ponad 45%. Tym samym im wiksze
byo gospodarstwo rolne, tym wyszy by udzia rolników w wieku produkcyjnym modszym. Jednak w adnej z analizowanych grup obszarowych osoby zarzdzajce indywidualnym gospodarstwem rolnym bdce w wieku 18-44 lat
nie stanowiy wikszoci.
Argumentów za istnieniem znaczcej zalenoci pomidzy cechami demograficznymi rolników a potencjaem ekonomicznym (kondycj) prowadzonego gospodarstwa dostarcza równie struktura wieku kierowników gospodarstw wedug rozmiarów produkcji rolniczej lokowanej na rynku surowców
rolniczych. Analiza struktury wieku rolników wedug aktywnoci rynkowej
udokumentowaa, e pewne symptomy starzenia odnotowano zarówno wród
kierowników gospodarstw produkujcych wycznie na samozaopatrzenie (bez
produkcji towarowej), jak i wytwarzajcych na rynek (Rysunek 3.2). Przy czym
niezmiennie kierujcy podmiotami nieposiadajcymi kontaktów z rynkiem surowców rolniczych byli relatywnie starsi ni zarzdzajcy gospodarstwami
z produkcj towarow tj. podmiotami o duej skali sprzeday (Tabela 3.3).
Tabela 3.3. Struktura wiekowa kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedug skali produkcji towarowej (PT)
Gospodarstwa

Odsetek kierowników w wieku*
produkcyjnym
poprodukcyjnym
w tym do
razem mobilnym
niemobilnym
35 lat
87,8
36,0
12,8
51,8
12,2

OGÓEM
- bez produkcji towaro78,2
28,9
wej
- z produkcj towarow:
razem
91,5
38,7
w tym ze sprzeda produkcji rolniczej (w tys. z)
do 10
85,7
35,4
100 i wicej
95,0
38,4
* Grupy wiekowe jak w tabeli 3.1.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.
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9,7

49,2

21,8

13,9

52,8

8,7

12,2
14,7

50,3
56,6

14,3
5,0

produkcyjnym

12,2
21,9

51,8
49,2

niemobilnym

36,0

mobilnym

28,9

produkcyjnym

9,6
22,6

46,6
46,0

niemobilnym

43,8

mobilnym

31,4

produkcyjnym

2000

po
produ
kcyjnym

2005

po
produ
kcyjnym

2011

po
produ
kcyjnym

Rysunek 3.2. Struktura wiekowa kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedug aktywnoci rynkowej

10,3
20,2

43,1
40,6

niemobilnym

46,6

mobilnym

39,2
0

10
ogóem

20%

30

40

50

60

bezPT

* Grupy wiekowe jak w tabeli 3.1.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2000, 2005 i 2011.

Jednoczenie utrzymywaa si znaczca zaleno pomidzy wiekiem
gospodarujcych a wielkoci produkcji na rynek wytwarzanej w gospodarstwie. Chocia jednostki o tej samej skali produkcji towarowej cechoway si
odmiennym wiekiem zarzdzajcych, to generalnie im wiksza skala produkcji
towarowej, tym mniejszy by udzia podmiotów kierowanych przez osoby
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w wieku emerytalnym, za wyszy odsetek tworzyli rolnicy w wieku produkcyjnym mobilnym.
Wedug danych z bada ankietowych, w 2011 roku tylko 5% gospodarstw
o skali produkcji towarowej umoliwiajcej uzyskanie satysfakcjonujcych dochodów z pracy w rodzinnej dziaalnoci rolniczej byo zarzdzanych przez osoby w wieku emerytalnym. Przy czym by to odsetek prawie trzykrotnie mniejszy
ni w grupie gospodarstw sprzedajcych niewielkie iloci (do 10 tys. z) artykuów rolniczych, jednoczenie ponad czterokrotnie przewysza analogiczny
udzia w grupie podmiotów z produkcj wycznie na samozaopatrzenie.
Ponadto gospodarstwa o stosunkowo duej skali produkcji byy wyra nie
czciej kierowane przez osoby mode wiekiem. Jeeli za takie uznamy rolników w wieku produkcyjnym mobilnym, to w 2011 roku taka sytuacja dotyczya
38% jednostek z produkcj towarow 100 i wicej tys. zotych i by to odsetek
o 3 p.p. wyszy ni w grupie kierujcych gospodarstwami produkujcymi gównie na samozaopatrzenie. Natomiast w zbiorowoci rolników z gospodarstw bez
produkcji towarowej, udzia osób do 44 lat wynosi prawie 29%. Tym samym
by o 9 p.p. niszy ni wród zarzdzajcych jednostkami o wielkoci dziaalnoci rolniczej umoliwiajcej uzyskanie satysfakcjonujcych dochodów.

3.2. Przygotowanie do pracy w rolnictwie
Wspóczesne rolnictwo wymaga wszechstronnej wiedzy41. W sposób
szczególny jej poziom jest wany w odniesieniu do osób kierujcych gospodarstwem rolnym, gdy wiedza i umiejtnoci gospodarujcego maj bezporedni
wpyw na osigane efekty produkcyjne i finansowe z prowadzonej dziaalnoci
rolniczej. Zwaszcza w sytuacji nasilajcej si konkurencji czynnik wiedzy,
w coraz wikszym zakresie warunkuje wysoko dochodów z prowadzonej
dziaalnoci gospodarczej42. Tym samym wspóczenie niezbdnym warunkiem
rozwoju, jest podnoszenie umiejtnoci oraz inwestowanie, take w wyksztacenie rolnicze przez osoby przygotowujce si do zawodu rolnika. Rolnik zdobywa umiejtnoci potrzebne do prowadzenia dziaalnoci rolniczej w rónorodny
sposób, ale ich formalnym odzwierciedleniem jest poziom wyksztacenia, zarówno ogólnego, jak i zawodowego, zwaszcza kierunkowego, tj. rolniczego.

41

A. Kowalski, Czynniki produkcji w agrobiznesie, [w:] Encyklopedia Agrobiznesu, red.
A. Wo, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s.108-114.
42
B. Klepacki, Znaczenie wiedzy i wyksztacenia w rozwoju rolnictwa, Zagadnienia Ekonomiczne, 2/2005, s. 47-57.
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Z analizy dostpnych danych empirycznych wynika, e zmiany pokoleniowe w gronie osób kierujcych gospodarstwem szy w parze z coraz wyszym
poziomem ich skolaryzacji (Tabela 3.4, Tabela 3.5, Tabela 3.6). Te zmiany naley uzna za bardzo pozytywne, albowiem poziom wyksztacenia ma bezporedni wpyw na szybko i efekty wdraania innowacji technicznych i technologicznych w rolnictwie43, a poza tym wystpuje znaczca wspózaleno midzy poziomem wyksztacenia a wyposaeniem w rodki produkcji44.
Tabela 3.4. Wyksztacenie ogólne* kierowników indywidualnych
gospodarstw rolnych
Odsetek osób z wyksztaceniem
Rok
ustawowym

1992
1996
2000
2005
2011

56,8
43,4
36,1
26,5
20,2

zasadniczym
zawodowym

28,9
39,2
45,6
46,3
45,4

rednim
i pomaturalnym

12,8
15,7
15,8
22,2
27,5

wyszym

1,5
1,5
2,5
5,0
6,9

* Zestawienie obejmuje wyksztacenie ukoczone.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011.

Wedug danych z bada terenowych, w 2011 roku nadal okoo 20% gospodarujcych ukoczyo tylko szko podstawow bd gimnazjum. Przy czym
odsetek rolników, którzy zakoczyli edukacj na poziomie ustawowym45
zmniejszy si znaczco, w porównaniu do 2000 roku prawie dwukrotnie. Zarówno w 2000, jak i 2011 roku najbardziej powszechne byo wyksztacenie zasadnicze i posiadao je okoo 45-46% rolników. Jednoczenie odnotowano postp na szczeblu szkó rednich i pomaturalnych (zwyka z 16 do 28%) oraz
wyszych (odsetek zarzdzajcych indywidualnymi gospodarstwami rolnymi
z takim wyksztaceniem wzrós z niespena 3% do prawie 7%).

43

A. Kowalski, Czynniki produkcji w agrobiznesie, [w:] Encyklopedia Agrobiznesu, red.
A. Wo, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998, s. 111.
44
M. Dudek, Rola czynnika ludzkiego w rolnictwie indywidualnym na przykadzie gospodarstw
emerytów i modych rolników, Raport PW 2005-2009 nr 91, IERiG -PIB, Warszawa 2008.
45
Dotyczy wyksztacenia na poziomie szkoy podstawowej i gimnazjum. Do tej grupy doczono równie osoby z nieukoczon szko podstawow bd gimnazjum. Stanowiy one
w 2011 roku 0,3% cakowitej liczby analizowanej populacji.
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Tabela 3.5. Wyksztacenie rolnicze* kierowników
indywidualnych gospodarstw rolnych
Odsetek osób z wyksztaceniem rolniczym
Rok

szkolnym

kursowym

nie posiada

suma wiersza = 100

1992
1996
2000
2005
2011

17,9
20,8
23,0
24,4
24,1

39,6
27,9
27,0
19,5
16,9

42,5
51,3
50,0
56,1
59,0

* Zestawienie obejmuje wyksztacenie ukoczone.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011.

Tabela 3.6. Wyksztacenie nierolnicze* kierowników
indywidualnych gospodarstw rolnych
Odsetek osób z wyksztaceniem rolniczym
Rok

szkolnym

kursowym

nie posiada

suma wiersza = 100

1992
1996
2000
2005
2011

24,5
35,7
40,2
48,1
53,2

5,8
4,9
4,4
2,1
1,9

69,7
59,4
55,4
49,8
44,9

* Zestawienie obejmuje wyksztacenie ukoczone.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011.

Odnotowany w latach 2000-2011 ponad dwukrotny wzrost odsetka rolników z wyksztaceniem wyszym naley uzna za znaczcy. Zwaszcza w sytuacji, gdy stopa zwrotu z inwestowania w studia wysze w przypadku nauk
rolniczych bya cigle najnisza ze wszystkich kierunków studiów, chocia
systematycznie rosa od pocztku lat dziewidziesitych ubiegego wieku46.
Przedstawione powyej pozytywne zmiany w poziomie wyksztacenia zaznaczyy si zwaszcza w gronie zarzdzajcych gospodarstwami ukierunkowanymi
prorynkowo, z reguy wikszych obszarowo. Zakadajc, e miernikiem dobrego
wyksztacenia jest udzia osób legitymujcych si wyksztaceniem co najmniej
46

J. Czapiski, Stopa zwrotu z inwestowania w wyksztacenie na poziomie wyszym [w:] Diagnoza spoeczna 2013. Warunki i jako ycia Polaków, praca zbiorowa pod red. J. Czapiski,
T. Panek, Rada Monitoringu Spoecznego, Warszawa 2013, s. 206-209.
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rednim, to zauwaono prawidowo, i im wiksze gospodarstwo, tym wyszy
by poziom skolaryzacji gospodarujcych.
Wedug danych ankietowych, w 2011 roku wród osób kierujcych indywidualnymi gospodarstwami rolnymi o obszarze 50 ha i wicej prawie
55% ukoczyo co najmniej szkoy rednie, w tym okoo 10% uczelnie wysze. Wyksztaceniem co najmniej rednim legitymowaa si równie poowa
rolników indywidualnych z podmiotów o areale 30-50 ha UR, a co dziesity
z nich ukoczy wysz uczelni. W przypadku kierowników podmiotów
o mniejszej powierzchni poziom skolaryzacji by relatywnie niszy. Z analizy
danych ankietowych wynika, e w 2011 roku, podobnie jak i w latach wczeniejszych odnotowano znaczne zrónicowanie w poziomie edukacji rolników
wedug wielkoci produkcji na rynek (Rysunek 3.3).
Rysunek 3.3. Wyksztacenie ogólne* kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedug aktywnoci rynkowej zarzdzanych podmiotów
OGÓEM

20,2
45,3
27,6
6,9

bezPT

20,8
46,8
25,0

zPTogóem

7,4
20,0
44,8
28,6
6,7
25,3
43,0

do10tys.z

27,2

wtym:

4,6
11,9
45,9

100tys.iwicej

35,0
7,2
0
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%
odsetek kierowników z wyksztaceniem ogólnym na poziomie:
ustawowym*

zawodowym

* Obejmuje wyksztacenie ukoczone.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.
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rednim

wyszym

Zrónicowanie w poziomie wyksztacenia rolników wedug aktywnoci
rynkowej zarzdzanych gospodarstw byo znaczce, przy czym byo relatywnie
mniejsze ni wedug grup obszarowych. Najwyszym poziomem edukacji cechowali si zarzdzajcy podmiotami, których rozmiary produkcji towarowej
umoliwiay uzyskanie dochodów z pracy w prowadzonej dziaalnoci rolniczej
równych co najmniej rednim zarobkom poza rolnictwem (w 2011 byo to co
najmniej 100 tys. zotych). W tej zbiorowoci odsetek gospodarujcych dobrze
wyksztaconych, tj. posiadajcych wyksztacenie na poziomie co najmniej rednim wynosi ponad 42%, podczas gdy wród ogóu podmiotów produkujcych
na sprzeda analogiczny wska nik stanowi okoo 35%. W przypadku prowadzcych gospodarstwa z produkcj rolnicz wycznie bd gównie na potrzeby
samozaopatrzeniowe, udzia osób, które posiaday wyksztacenie na poziomie co
najmniej rednim by wyrównany i wynosi okoo 32%.
W odniesieniu do osób kierujcych dziaalnoci rolnicz, o profesjonalnym przygotowaniu do wykonywanej pracy najdobitniej wiadczy wyksztacenie rolnicze, zwaszcza szkolne. Z tego wzgldu, aby oceni poziom wyksztacenia osób kierujcych indywidualnymi gospodarstwami rolnymi, naley
uwzgldni równie wyksztacenie, dajce kwalifikacje zawodowe, chocia
w przypadku rolnictwa indywidualnego, nie bez znaczenia jest te dowiadczenie zawodowe mierzone latami pracy w gospodarstwie.
Z zebranych danych ankietowych wynika, e w przeciwiestwie do
okresów wczeniejszych (Tabela 3.5), w latach 2000-2011 nie odnotowano postpu w rozpowszechnieniu szkolnych kwalifikacji rolniczych. W tym czasie
udzia gospodarujcych, którzy ukoczyli szkoy rolnicze nie uleg zmianie
i ksztatowa si na poziomie 23-24%. Jednoczenie systematycznie zmniejsza
si (z 27% do 17%) udzia rolników posiadajcych tylko kursowe przygotowanie do wykonywanego zawodu rolnika. W konsekwencji (z 50 do 59%) wzrosa grupa kierowników nieposiadajcych praktycznie adnych formalnych
kwalifikacji rolniczych.
Przedstawione powyej zmiany w poziomie kwalifikacji rolniczych osób
kierujcych dziaalnoci rolnicz naley wiza z liberalizacj wymogów formalnych w kwestii posiadania okrelonego przygotowania zawodowego do prowadzenia produkcji rolniczej wród osób nabywajcych nieruchomo roln, a zwaszcza
j dziedziczcych. W warunkach nasilajcej si konkurencji, skuteczne sprostanie
jej wymogom w coraz wikszym stopniu zaley od wiedzy gospodarujcych.
Z tego wzgldu zdobywaniem wyksztacenia rolniczego zainteresowane s gównie
osoby z gospodarstw rolnych o poka nym potencjale produkcyjnym, duym areale
upraw, ukierunkowanych prorynkowo. Ma to odzwierciedlenie w zrónicowaniu
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poziomu wyksztacenia kierunkowego wród zarzdzajcych podmiotami o rónym obszarze i skali produkcji towarowej.
Z analizy danych zebranych w badaniu ankietowym wynika, e wraz ze
wzrostem powierzchni gospodarstwa i wielkoci produkcji towarowej zwikszaa si liczba rolników posiadajcych rolnicze wyksztacenie zawodowe. W konsekwencji najwysze odsetki osób z kwalifikacjami rolniczymi odnotowano
wród kierowników gospodarstw najwikszych, bd cechujcych si du skal
produkcji towarowej. W 2011 roku wród zarzdzajcych gospodarstwami
o powierzchni co najmniej 20 ha UR co druga osoba posiadaa szkolne wyksztacenie rolnicze, a ponadto co czwarta – kursowe. Wród kierujcych gospodarstwami o areale 1-2 ha UR, analogicznymi wska nikami wykazywaa si
odpowiednio co dziesita i co ósma osoba.
W przeprowadzonych badaniach uwidocznia si równie zaleno pomidzy poziomem wyksztacenia kierunkowego a aktywnoci rynkow.
W 2011 roku, podobnie jak i wczeniej, proporcjonalnie do wielkoci rolniczej
produkcji na rynek zwiksza si równie udzia rolników posiadajcych zawodowe kwalifikacje rolnicze. Wród zarzdzajcych podmiotami o rozmiarach
produkcji towarowej co najmniej 100 tys. z ponad 51% osób ukoczyo szkoy
rolnicze, a nastpne 19% zdobyo wyksztacenie kierunkowe w systemie kursowym. Podczas gdy w gronie kierujcych gospodarstwami z produkcj towarow
do 10 tys. zotych analogiczne udziay wynosiy odpowiednio 17 i 15%. W gronie prowadzcych gospodarstwa z produkcj rolnicz wycznie na potrzeby
samozaopatrzeniowe, udzia osób, które ukoczyy szkoy rolnicze wynosi
11%, kolejne 10% posiadao kursowe przygotowanie do wykonywanego zawodu rolnika (Rysunek 3.4).
Powysze rozwaania potwierdzaj tez, i zdobywaniem wyksztacenia
rolniczego zainteresowane s przede wszystkim osoby posiadajce gospodarstwo rolne o duym potencjale produkcyjnym, bd majce szanse na prowadzenie (przejcie) takiego podmiotu. czy to naley z zamierzeniami rozwijania dziaalnoci rolniczej i poprawy zdolnoci konkurencyjnej.
Niezalenie od kwalifikacji rolniczych, w caym opisywanym okresie,
wród gospodarujcych relatywnie wysoki i zwikszajcy si odsetek stanowiy
osoby, które posiaday wyksztacenie nierolnicze (wzrost z 40% w 2000 roku do
53% w 2011 roku). W rodowisku wiejskim wzrost popularnoci pozarolniczego
kierunku edukacji by spowodowany przede wszystkim rozpowszechnianiem
ksztacenia gównie na potrzeby pozarolniczych dziaów gospodarki47.
47

F. Kapusta, Zmiany czynników produkcji w rolnictwie polskim w latach 1995-2000, [w:]
Przemiany w agrobiznesie i obszarach wiejskich oraz ich nastpstwa, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocaw 2002, s. 393.
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Rysunek 3.4. Rolnicze wyksztacenie zawodowe kierowników indywidualnych
gospodarstw rolnych wedug aktywnoci rynkowej zarzdzanych podmiotów
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* Zestawienie obejmuje wyksztacenie ukoczone.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Ponadto popraw poziomu nierolniczych kwalifikacji zawodowych
w analizowanej populacji naley uzna za sytuacj korzystn, zwaszcza z punktu widzenia moliwoci dywersyfikacji aktywnoci zawodowej i zatrudnienia
poza gospodarstwem. Zwaszcza i coraz wiksza grupa ludnoci wiejskiej
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(w tym ludnoci powizanej z gospodarstwem rolnym) skutecznie poszukuje
pozarolniczych miejsc pracy48.
Jednak podkreli naley, e jednoczenie z analizy danych zebranych
w badaniach ankietowych IERiG -PIB wynika, i proporcjonalnie do areau
gospodarstwa i wielkoci produkcji towarowej zmniejszaa si liczba rolników
posiadajcych nierolnicze wyksztacenie szkolne. Tym samym s to relacje odwrotne ni w przypadku legitymowania si szkolnymi kwalifikacjami rolniczymi. Z analizy danych ankietowych wynika, e niezmiennie osoby posiadajce
szkolne przygotowanie do zawodów nierolniczych relatywnie najliczniejsz
grup stanowiy wród zarzdzajcych gospodarstwami o stosunkowo maym
obszarze (ponad 60% w grupie podmiotów do 5 ha UR), produkujcych wycznie na samozaopatrzenie (63%), bd lokujcych na rynku tylko niewielkie partie artykuów rolniczych (56% ze sprzeda do 10 tys. zotych).
Do rzadkoci nie naley równie, by szkolnym wyksztaceniem niezwizanym bezporednio z rolnictwem legitymoway si osoby kierujce gospodarstwami cechujcymi si wzgldnie du skal produkcji i znacznym obszarem.
Wedug danych ankietowych, w 2011 roku czciej ni co trzeci zarzdzajcy
gospodarstwem 50-hektarowym i wikszym posiada szkolne wyksztacenie nierolnicze. Gdy we miemy pod uwag grup prowadzcych podmioty o skali produkcji towarowej 100 i wicej tys. z, odsetek osób ze szkolnym przygotowaniem do zawodów pozarolniczych stanowi ponad 37%.
Stosunkowo dua czsto wystpowania pozarolniczego kierunku edukacji
wród zarzdzajcych gospodarstwami wikszymi obszarowo i ukierunkowanymi
prorynkowo wskazuje, e uwarunkowania rynku pracy oraz zwikszajca si atrakcyjno zatrudnienia w dobrze uzbrojonym technicznie i zorganizowanym gospodarstwie spowodowaa, e cz osób z kwalifikacjami nierolniczymi wybraa zatrudnienie w rodzinnej dziaalnoci rolniczej. Odnotowywany systematyczny
wzrost poziomu nierolniczych kwalifikacji zawodowych gospodarujcych jest korzystny nie tylko z perspektywy zatrudnienia na pozarolniczym rynku pracy, ale
równie z punktu widzenia prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Wspóczenie efektywne funkcjonowanie gospodarstwa rolnego wymaga od osób tam pracujcych
szeregu umiejtnoci i kompetencji znacznie wykraczajcych poza konwencjonalne
przygotowanie do wykonywania zawodu rolnika.
48

Proces dywersyfikacji aktywnoci zawodowej zaznaczy si równie w gronie osób kierujcych indywidualnymi gospodarstwami rolnymi. Coraz liczniejsza grupa rolników czy prowadzenie gospodarstwa z prac poza nim. Jednak nadal utrzymuje si duy udzia osób gospodarujcych bez penego zatrudnienia w prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Z danych Powszechnego
Spisu Rolnego 2010 wynika, e tylko okoo 33% kierowników pracowao w gospodarstwie
stale w penym wymiarze czasu, zatem przepracowao w gospodarstwie co najmniej 2120 godzin w cigu roku.
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3.3. Poziom kapitau ludzkiego kierowników gospodarstw rolnych
Niezalenie od licznych kontrowersji, problematyka kapitau ludzkiego jest
uznana za wan i szeroko dyskutuje si j we wspóczesnej ekonomii. Czsto
przytaczany jest argument, i pewne cechy osób w istotnym stopniu decyduj
o efektach pracy czy wynikach finansowych organizacji gospodarczych. Innymi
sowy, im wysza jako kapitau ludzkiego cechuje czowieka lub jest zaangaowana w funkcjonowanie przedsibiorstwa, tym róne rezultaty dziaalnoci gospodarczej s wiksze. Due znaczenie przypisywane kapitaowi ludzkiemu
zwizane jest te z waciwociami strukturalnymi wspóczesnej gospodarki.
Dominacja sektora usug opartego na wiedzy i informacji sprawia, e rozwój ekonomiczny coraz czciej czy si z wykorzystywaniem komercyjnie zorientowanych bada naukowych, wdraaniem innowacji oraz poszerzaniem zakresu wiadomoci i umiejtnoci praktycznych. Jako obszar wymagajcy coraz intensywniejszych nakadów intelektualnych postrzegane jest take rolnictwo.
Stosowanie osigni nauk biologicznych, agrotechnicznych czy nowoczesnych rodków produkcji stao si dla producentów rolnych wanym sposobem
osigania przewagi rynkowej. Nasilajca si konkurencja spowodowaa, e coraz
wiksz rol odgrywa zacza te wiedza odnonie procesów zachodzcych
w otoczeniu rynkowym. Niezmiennie jednak wynik ekonomiczny rolnictwie zaley od optymalnego zastosowania nakadów pracy, kapitau i ziemi. W tym procesie istotn rol odgrywa czynnik zarzdzania. Ten ostatni element dotyczy
szczególnie charakterystyk i postaw osób kierujcych gospodarstwami rolnymi.
W przypadku prowadzenia dziaalnoci rolniczej due znaczenie wiedzy
i informacji wynika z szeregu przyczyn. Niektóre z nich maj charakter typowy
dla regionu, inne s specyficzne dla rolnictwa w skali caego kraju. Liczba producentów rolnych w Polsce jest dua, a ich pozycj rynkow w stosunku do odbiorców uznaje si za niekorzystn. Przekada si to na intensywno konkurencji, ale take wpywa na znaczc skal likwidacji gospodarstw rolnych. Wedug
danych statystyki publicznej, w 2010 roku w kraju funkcjonowao ponad 1 563
tys. gospodarstw rolnych. W porównaniu z poprzednim spisem zbiorowo ta
zmalaa o 393 tys. jednostek, czyli o jedn pit49. Wan przyczyn kurczenia
si zbiorowoci gospodarstw rolnych byy zmiany strukturalne w sektorze. Ocenia si, e znaczca cz podmiotów wypada z rynku na skutek niesprostania
wymogom rywalizacji ekonomicznej czy bdnych decyzji zarzdczych50. Mona przyj, i zoono otoczenia gospodarczego dla prowadzenia dziaalnoci
49

Raport z wyników. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2011, s. 26.
A. Sikorska, Przemiany w strukturze agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych, Projekt badawczy nr 0021/B/H03/2011/40, IERiG -PIB, Warszawa 2013, s. 21, 38.
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rolniczej wzrasta. Towarzyszy temu zwikszenie iloci legislacji, szczególnie
w dziedzinie polityki rolnej51. Unijna i krajowa polityka rolna stawia przed producentami rolnymi róne, czsto rozbiene bd trudne do pogodzenia cele.
Oprócz dbania o ywotno ekonomiczn gospodarstw, rolnicy powinni w swojej dziaalnoci sprzyja spoeczestwu i rodowisku. Realizacja tych zada
sprowadza si do koniecznoci przestrzegania szeregu norm i zasad. Proces rozrostu regulacji w sektorze zaznaczy si szczególnie w zwizku z realizacj zasady wzajemnej zgodnoci. W latach 2014-2020 katalog przepisów zostanie poszerzony o praktyki korzystne dla klimatu i rodowiska (tzw. zielony komponent
WPR). Beneficjenci dopat bezporednich powinni zatem spenia szereg wymogów, które maj na celu uczynienie rolnictwa europejskiego bardziej zrównowaonym i dostosowanym do potrzeb ogólnospoecznych. Jednak warunkiem
sine qua non stosowania tych regulacji jest ich znajomo.
Poszerzaniu zakresu regulacji w sektorze towarzyszy wzrost wymaga rynkowych co do jakoci produktów rolnych. Zarówno konsumenci, jak i przetwórcy
zgaszaj popyt na towary o wysokich walorach smakowych i spoywczych.
Zwiksza si równie zainteresowanie produktami tradycyjnymi i ekologicznymi.
W tym przypadku proces produkcji jest kosztowny i wymaga duej wiedzy.
Z kolei znalezienie rynków zbytu na tego tupu towary warunkowane jest podjciem intensywnych dziaa informacyjnych i marketingowych, co stanowi niewtpliwie wyzwanie równie dla osób kierujcych gospodarstwami rolnymi.
Podnosi si take argument, i wzrasta niestabilno otoczenia rynkowego. Dzieje si tak m.in. na skutek zmiennoci cen, procesów integracji, globalizacji i regulacji czy te nasilenia zmian klimatycznych. Sposobem na redukcj
niepewnoci, a przez to te na osignicie przewagi konkurencyjnej, s trafne
decyzje zarzdcze bazujce na uytecznej rynkowo informacji. W tym kontekcie kluczow kwesti jest nie tylko moliwo dotarcia do cennej z punktu widzenia ekonomicznego wiedzy, ale i zdolno do jej interpretacji i wykorzystania w praktyce. Celem niniejszej czci opracowania jest okrelenie poziomu
kapitau ludzkiego rolników52 w Polsce, jak równie wskazanie na jego najwaniejsze determinanty i uwarunkowania. Dodatkowo ustalono poziom kapitau
ludzkiego kierowników gospodarstw rolnych w wybranych strukturach rolniczych i wskazano na perspektywy jego rozwoju.
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P. Roza, T. Selnes, Simplification of the CAP. Assessment of the European Commission's
reform proposals, LEI report 2012-011, The Hague 2012, s. 24.
52
Terminy rolnik, kierownik i osoba zarzdzajca gospodarstwem rolnym s stosowane zamiennie.
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Kapita ludzki to ogó aktywów osoby umoliwiajcych utrzymanie lub
polepszenie pozycji w systemie ekonomicznym. Jest to zatem zjawisko zoone.
Jednym ze sposobów jego pomiaru jest wykorzystanie metod nalecych do
grupy wielowymiarowej analizy statystycznej, a mianowicie metody unitaryzacji zerowanej (MUZ)53. Ze wzgldu na swoj wieloaspektowo kapita ludzki
opisuje si przy pomocy wielu cech (zmiennych diagnostycznych). Oprócz tradycyjnie uwzgldnianego korelatu kapitau ludzkiego, jakim jest poziom wyksztacenia ogólnego czy zawodowego, uwzgldni mona takie elementy jak:
wiek, stan zdrowia, kompetencje w zakresie z technologii informacyjnokomunikacyjnych czy korzystanie z wiedzy i informacji dostarczanych przez
wyspecjalizowane instytucje.
W opracowaniu jedn z wykorzystanych do opisu poziomu kapitau ludzkiego rolników zmiennych by ich wiek. Cech t uznano za nominant. Z literatury wynika, i moe ona mie zrónicowany wpyw na efekty produkcyjne czy
dochodowe zwizane z prowadzeniem dziaalnoci rolniczej. Z jednej strony
mody wiek wie si na ogó ze wzgldnie lepszym stanem zdrowia oraz wyszym dobrostanem psychicznym sprzyjajcym rozwojowi aktywnoci zawodowej. Czsto w pó niejszych etapach ycia zaznacza si bowiem tendencja do
ograniczania zaangaowania si w prowadzenie gospodarstw rolnych na rzecz
zabezpieczania sytuacji materialnej, konsumpcji czy czasu wolnego54. Z drugiej
strony podkrela si, e dopiero starsi rolnicy mog dysponowa cennym dowiadczeniem zawodowym, w tym zwaszcza specyficznymi zasobami wiedzy
zwizanymi z konkretnymi gospodarstwami rolnymi (farm-specific human capital). Naley jednak sdzi, i postp techniczny w rolnictwie (wzrastajca mechanizacja pracy) oraz poprawa zdrowotnoci populacji bd sprzyja niwelowaniu
negatywnego oddziaywania wieku na prowadzenie dziaalnoci rolniczej55.

53

K. Kukua, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 9.
M. Lobley, J.R. Baker, I. Witehead, Farm succession and retirement: some international
comparisons, Journal of Agriculture, Food Systems and Community Develompent, vol. 1,
issue 1, New Leave Associatess Inc. 2010, s. 51.
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Ze wskazanych powodów uznano, e z punktu widzenia prowadzenia dziaalnoci gospodarczej najbardziej optymaln dla kierowników gospodarstw rolnych faz ycia by wiek
redni, tj. okoo 44 lat; por. D.N. Laband, B.F. Lentz, Occupational inheritance in agriculture, American Journal of Agricultural Economics, tom 65, nr 2, AAEA 1983, s. 312.
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Drug zastosowan w analizach charakterystyk reprezentujc kapita
ludzki by stan zdrowia rolników56. Zakwalifikowano j jako stymulant. Istotno tego wymiaru polega na tym, e decyduje on o moliwoci i jakoci podejmowania dziaa przez osoby w systemie gospodarczym. Jednak wspóczenie prac w sektorze rolnym uznaje si za szczególnie naraajc na wypadki
oraz obarczon ryzykiem utraty zdrowia57. Kolejn cech opisujc badane zjawisko stanowi poziom wyksztacenia ogólnego, któr przyjto jako stymulant.
Zaoono, e im lepsze przygotowanie edukacyjne o charakterze ogólnym, tym
wyszy by poziom kapitau ludzkiego rolnika58. Za stymulant kapitau ludzkiego kierowników gospodarstw rolnych uznano take poziom ich wyksztacenia zawodowego59. Przygotowanie edukacyjne, szczególnie w dziedzinie cile
zwizanej z wykonywan prac, stanowi kluczowy aspekt kapitau ludzkiego.
Dwie kolejne zmienne diagnostyczne odnosz si do teorii akcentujcych konieczno podnoszenia kwalifikacji zawodowych nabytych na rónych poziomach edukacji formalnej. W tym przypadku uwzgldniono dwa róda informacji, korzystanie z których moe mie znaczenie w prowadzeniu dziaalnoci rolniczej, tj. instytucje doradztwa rolniczego60 oraz technologie informatyczne
w postaci komputera i Internetu61. Jak ju wspomniano, na potrzeby badania zastosowano zmienne diagnostyczne rónego typu. W sytuacji, kiedy rozpatrywane zjawisko zoone jest ze zmiennych mierzonych na innych skalach, zasadne
jest zastosowanie MUZ, poniewa spenia ona postulat jednakowych przedziaów zmiennoci zagregowanych cech po ich unormowaniu62. Standaryzacji ce-
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Zmienna stan zdrowia rolnika bya mierzona na skali porzdkowej i miaa trzy warianty:
zy, redni i dobry.
57
C.E. Gerrard, Farmers’ occupational health: cause for concern, cause for action, Journal
od Advanced Nursing nr 28(1), Blackwell Science Ltd. 1998, s. 155-156.
58
Wzito pod uwag trzy poziomy wyksztacenia ogólnego: podstawowe, zasadnicze zawodowe oraz co najmniej rednie.
59
Zmienna poziom wyksztacenia rolniczego przyjmowaa trzy wartoci: brak wyksztacenia
rolniczego, kursowe oraz szkolne.
60
Opisywany wymiar kapitau ludzkiego odnosi si do czstotliwoci wspópracy kierownika
gospodarstwa rolnego z doradc. Odpowiednia zmienna przyjmowaa trzy wartoci: brak
wspópracy, wspópraca okresowa i wspópraca staa.
61
W tym aspekcie kapitau ludzkiego chodzio o korzystanie przez rolnika z komputera i Internetu dla celów zawodowych. Odpowiednia zmienna przyjmowaa trzy wartoci: nie korzysta, korzysta tylko z komputera, korzysta z komputera i z Internetu.
62
Na korzy MUZ przemawia fakt, i za jej pomoc mona normowa cechy przyjmujce
wartoci dodatnie i ujemne oraz zero. Dziki MUZ w wyniku normowania cechy przybieraj
wartoci dodatnie lub s równe zero.
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chy ilociowej, czyli zmiennej wiek, dokonano za pomoc formuy odpowiedniej dla nominanty63:

ݖ ൌ

ۓ
ۖ

௫ೕషౣ ೣೕ
ೕషೕ

݈݀ܽݔ ൏ 

ͳ݈݀ܽݔ ൌ  ǡ ܺ  ܰ א, [1]
۔୫ୟ୶௫ೕ ି௫ ೕ
ۖ
݈݀ܽݔ  
 ە୫ୟ୶ ௫ೕ ିೕ

gdzie: ܿ to warto nominalna ݆–tej cechy diagnostycznej nalecej do zbioru
nominant ܰ. Warto nominaln ustalono na poziomie 44. W przypadku normowania zmiennych jakociowych (mierzonych na skali porzdkowej) posuono si metod rangow wg nastpujcego wzoru64:
ݖ ൌ

ೕ ିଵ
ೕ ିଵ

, [2]

ሺ݈ ൌ ͳǡ ǥ ǡ ݇ ሻ,
ሺ݆ ൌ ݉  ͳǡ ǥ ሻ,
gdzie: ݈ – ocena ݅–tego obiektu w zakresie ݆–tej zmiennej jakociowej,
݇ – liczba stanów (ocen) ݆–tej zmiennej jakociowej.

*

*
*

Z analizy danych wynika, i dua cz ankietowanych rolników charakteryzowaa si niskim poziomem kapitau ludzkiego (Rysunek 3.5).
W 2011 roku sumaryczny, przecitny wska nik kapitau ludzkiego badanych wyniós 2,8. W przypadku co najmniej poowy kierowników gospodarstw
jego warto ksztatowaa si na poziomie 2,7. Z kolei dla trzech czwartych rolników nie przekraczaa ona 3,4. Naley przy tym podkreli, e najwysza moliwa warto kapitau ludzkiego moga wynie 6,065. Niski poziom syntetycznej

63

K. Kukua, Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilociowych oraz
jakociowych, Metody Ilociowe w Badaniach Ekonomicznych tom XIII/I, SGGW, Warszawa 2012, s. 9.
64
K. Kukua, Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilociowych oraz
jakociowych, op.cit., s. 11.
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Analiza danych wskazuje, i rozkad zmiennej syntetycznej by prawostronnie asymetryczny. Zwikszon koncentracj jednostek obserwacji dotyczya niskich jej wartoci. Potwier67


miary by zwizany z niewielkimi wartociami wikszoci zmiennych skadowych w badanej populacji. Odnosio si to zwaszcza do korzystania w celach
zawodowych z technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspópracy z doradcami rolnymi, jak równie poziomu wyksztacenia rolniczego.
Rysunek 3.5. Rozkad zmiennej syntetycznej kapita ludzki kierowników
gospodarstw rolnych
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Z przeprowadzonych bada wynika, e zdecydowana wikszo rolników
(82%) nie posugiwaa si komputerem i Internetem w prowadzeniu gospodarstw rolnych. Narzdzia te nie byy rozpowszechnione w zarzdzaniu dziaalnoci rolnicz. Po czci wynika to z niewielkiej dostpnoci szybkich cz szerokopasmowych na obszarach wiejskich. Jednak w przewaajcym stopniu badani nie postrzegali wymienionych urzdze za przydatne do wykonywania codziennej pracy. Rolnicy wykorzystujcy w celach zawodowych komputer i Internet stanowili zaledwie 18% wszystkich badanych. W przypadku tych ostatnich niemal zawsze korzystanie z komputera czyo si z uytkowaniem Internetu. Naley przypuszcza, e bardzo rzadko korzystano ze specjalistycznego
oprogramowania sucego prowadzeniu produkcji rolnej. Zainteresowanie
wród rolników takimi rozwizaniami byo znikome i cechowao osoby prowadzce specjalistyczn produkcj na du skal66. Ankietowani korzystajcy
dzeniem tego s wartoci wybranych statystyk opisowych: wspóczynnika asymetrii (0,4),
redniej i mediany.
66
E. Lorencowicz, J. Figurski, Ocena wykorzystania komputerów i Internetu w indywidualnych
gospodarstwach rolnych, Acta Sci. Pol., Technica Agraria 7(3-4) 2008, Lublin 2008, s. 31.
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z technologii informacyjno-komunikacyjnych preferowali poszukiwanie informacji za porednictwem Internetu. Wród nich najwiksz popularnoci cieszyy si strony internetowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Zainteresowanie stronami tej instytucji wynikao z faktu, e odpowiadaa ona za
rozdysponowanie rodków wsparcia w ramach unijnej i krajowej polityki rolnej,
a w szczególnoci dopat bezporednich oraz instrumentów drugiego filara
WPR. Innymi czsto odwiedzanymi przez rolników stronami byy witryny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Rynku Rolnego. Relatywnie
rzadziej ankietowani wybierali strony internetowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego i portali branowych.
Niski poziom kapitau ludzkiego rolników spowodowany by równie niewielk skonnoci kierowników gospodarstw rolnych do wspópracy z subami
doradztwa rolniczego. Co czwarty ankietowany podejmowa kooperacj
z przedstawicielami tej instytucji okresowo, a co dziesity stale. Przeszo dwie
trzecie badanych w ogóle nie korzystaa z usug doradczych. Tak jak w przypadku
komputera i Internetu, zdecydowana wikszo rolników deklarowaa brak potrzeby zasigania porad tego typu. Inne bariery, takie jak ograniczona dostpno
opisywanych usug czy ich zbyt duy koszt, odgryway marginaln rol.
W istotnym stopniu negatywnie na poziom kapitau ludzkiego badanych
oddziaywa ich niski poziom formalnego przygotowania do wykonywania zawodu. Wikszo badanych rolników nie posiadaa bowiem wyksztacenia rolniczego. Tylko niespena jedna czwarta badanych ukoczya kierunki rolnicze
w szkoach rónego typu. Byy to na ogó szkoy zawodowe i rednie, rzadziej
uniwersytety i szkoy wysze. Relatywnie najmniejsza zbiorowo, zazwyczaj
starszych rolników, dysponowaa kursowym wyksztaceniem rolniczym.
Dostpne dane wiadcz take o tym, e poziom wyksztacenia ogólnego
rolników by na ogó niski. Wród nich najwikszy udzia miay osoby z wyksztaceniem zasadniczym zawodowym. Stanowili oni 45% badanych sporód
wszystkich ankietowanych. Znacznie mniejsz zbiorowo wród ogóu respondentów stanowili kierownicy gospodarstw rolnych, którzy ukoczyli szko
redni (27% ogóu) i podstawow (20%). Relatywnie najmniejsz grup wród
ankietowanych byli rolnicy z wyksztaceniem wyszym.
Jeeli chodzi o wiek rolników, to w badanej próbie dominoway osoby
w rednim wieku. Co najmniej poowa z nich nie przekroczya 49 roku ycia.
Kierownicy bardzo modzi i w zaawansowanym wieku stanowili wzgldnie nieliczne grupy.
Zebrany materia empiryczny udokumentowa równie fakt, e subiektywny stan zdrowia rolników by zadowalajcy, co w przypadku znaczcej liczby badanych pozytywnie przekada si warto wska nika kapitau ludzkiego.
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Ponad 48% sporód wszystkich ankietowanych uznao stan swojego zdrowia za
dobry, a 37% za redni. Bardzo dobry i bardzo zy stan zdrowia deklaroway
wzgldnie niewielkie grupy respondentów.
Z przeprowadzonych analiz wynika, e poziom kapitau ludzkiego rolników by powizany z wybranymi cechami gospodarstw rolnych. W szczególnoci poziom kapitau ludzkiego relatywnie najsilniej i pozytywnie korelowa ze
skal produkcji towarowej oraz powierzchni gruntów rolnych gospodarstwa
rolnego (Tabela 3.7)67.
Tabela 3.7. Poziom kapitau ludzkiego kierowników a wybrane cechy
gospodarstw rolnych
Warto produkcji towarowej

brak produkcji
bardzo niska

niska
rednia
wysoka
ogóem

bardzo
niski

niski

redni

25,5

48,9

20,3

19,4
11,7
6,9
2,7
14,4

43,8
40,5
32,9
18,6
38,1

28,8
36,1
39,8
33,4
30,6

wysoki

Powierzchnia
UR (ha)

5,3

1-2

8,0
2-5
11,7
5-10
20,4
10-15
45,3
15-30
30
i wicej
16,9
ogóem

Wsp. korelacji rang Spearmana = 0,43; t = 27;
p = 0,00
Makroregion

bardzo
niski

niski

redni

bardzo
niski

niski

redni

wysoki

23,6

48,4

22,5

5,5

19,5
10,8
9,6
6,2
0,6
14,4

47,9
37,7
27,7
23,2
7,8
38,1

25,6
37,5
38,9
35,8
26,3
30,6

7,0
14,0
23,8
34,8
65,3
16,9

Wsp. korelacji rang Spearmana = 0,40; t = 24;
p = 0,00
Zaangaowanie
rolnika w prac

wysoki

bardzo
niski

niski

redni

wysoki

sezonowe lub
dorywcze
stale w niepe15,6
nym wymiarze
stale w penym
12,0
wymiarze czasu

24,7 44,0

23,8

7,5

13,9 44,0

29,3

12,8

9,1 30,5

35,3

25,1

28,4

25,2

14,4 38,1

30,6

16,9

27,4

35,9

20,8

38,1

30,6

16,9

I

9,2

27,9

36,3

II

14,3

38,9

31,2

III

17,4

43,4

27,2

IV

9,7

36,7

V

15,9

ogóem

14,4

26,6

ogóem

Wsp. korelacji rang Spearmana = 0,27;
t = 16; p = 0,00

Wsp. V Cramera = 0,10; df= 12; p = 0,00
ródo: Obliczenia wasne na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

67

Sia zwizku midzy kapitaem ludzkim rolnika a wartoci produkcji towarowej mierzona
za pomoc wspóczynnika korelacji rang Spearmana wynosia 0,43. Z kolei warto tej samej
statystyki dla zmiennych kapita ludzki rolnika i powierzchnia UR gospodarstwa wyniosa
0,40.
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Jednostkami o bardzo maym i maym areale upraw, jak równie podmiotami, gdzie nie prowadzono produkcji na sprzeda bd wytwarzano j na bardzo ma skal, zarzdzay na ogó osoby o niskim poziomie kapitau ludzkiego.
W gospodarstwach o powierzchni od 1 do 2 ha UR oraz od 2 do 5 ha UR tacy
rolnicy stanowili niespena poow badanych. Podobna sytuacja zaznaczya si
w gospodarstwach bez produkcji towarowej. Z kolei w jednostkach o najwikszym areale upraw (30 ha i wicej) oraz z bardzo du skal sprzedanej produkcji rolnej relatywnie najwiksz zbiorowo tworzyli kierownicy o wysokim poziomie kapitau ludzkiego. Warto zaznaczy, i rozpatrywany zwizek midzy
poziomem kapitau ludzkiego a areaem upraw w gospodarstwie czy te jego
wynikami produkcyjnymi mia charakter wycznie statystyczny i dotyczy
wspówystpowania analizowanych cech.
Odzwierciedleniem nasilonej koncentracji kapitau ludzkiego o wysokiej
jakoci w gospodarstwach towarowych oraz w jednostkach zasobnych w grunty
rolne byy równie informacje na temat regionalnego zrónicowania poziomu
rozpatrywanego syntetycznego wska nika (Tabela 3.7).
Relatywnie najczciej rolnicy o wysokim poziomie kapitau ludzkiego
prowadzili gospodarstwa rolne na terenie makroregionu rodkowozachodniego.
Stanowili oni 27% wszystkich tamtejszych kierowników. Wymienione tereny
kojarzone zazwyczaj s z rozwinitym i wyspecjalizowanym rolnictwem, które
jednoczenie wymaga wysokich kwalifikacji zaangaowanych zasobów pracy.
Z kolei relatywnie najmniejszy udzia osób o wysokim poziomie kapitau
ludzkiego wród ogóu zarzdzajcych zaznaczy si w poudniowo-wschodniej
czci Polski (12%). Wymieniony region kraju tradycyjnie charakteryzowao
znaczce rozdrobnienie agrarne i dominacja gospodarstw niepowizanych
z rynkiem, czsto stanowicych miejsce ycia, hobby czy sposób na samozaopatrzenie w ywno dla ich uytkowników. Ze wzgldu na waciwoci sieci
osadniczej i blisko orodków miejskich na obszarach wiejskich województw
witokrzyskiego, maopolskiego, podkarpackiego i lskiego ludno rolnicza
w przewaajcej czci zaangaowana bya w prac zawodow poza gospodarstwami rolnymi, a ich zwizek z produkcj rolnicz czsto by niewielki. Szczególnie w Polsce poudniowo-wschodniej, ale take na obszarach wiejskich
w innych regionach kraju rozpowszechnione byo ograniczone zaangaowanie
kierowników gospodarstw w dziaalno rolnicz. Wród rolników pracujcych
w swoich warsztatach rolnych w niepenym wymiarze czasu pracy bd sezonowo lub dorywczo, wzgldnie najwiksz zbiorowo stanowiy osoby o niskim poziomie kapitau ludzkiego.
Przedstawione w opracowaniu analizy dokumentuj niski poziom kapitau
ludzkiego znaczcej czci badanych rolników. Wyniki te s zbiene z innymi
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pracami68. Podkreli jednak naley, e stanowi one jedynie prób ilociowego
uchwycenia trudno mierzalnego zjawiska. Poziom kwalifikacji zasobów pracy
ustalany jest za pomoc wielu rónych narzdzi, uwzgldniajcych jako posiadanej wiedzy i umiejtnoci praktyczne, ukierunkowanych na okrelony segment rynku pracy. Trzeba wzi pod uwag fakt, i zaproponowany wska nik
kapitau ludzkiego czy kilka zmiennych wska nikowych odnoszcych si do
rónych cech osoby zaangaowanej w zarzdzanie produkcj roln. W tym kontekcie mona podnie argument o ograniczonej moliwoci czenia tych charakterystyk w jedn sumaryczn miar, poniewa stanowi one waciwoci
trudno porównywalne ze sob69. Zastosowane podejcie do ustalenia kapitau
ludzkiego rolników byo wynikiem subiektywnej analizy eksperckiej i studium
literatury przedmiotu, a dobór zmiennych wska nikowych czciowo ogranicza
rodzaj i charakter zgromadzonych danych empirycznych. Zaprezentowane ujcie problematyki jakoci czynnika pracy wpisuje si ponadto w okrelony nurt
bada ekonomicznych, traktujcy wybrane charakterystyki pracowników jako
nakady, które mog by przedmiotem inwestycji i transmisji w inne formy kapitau (przede wszystkim w kapita ekonomiczny)70. Jeeli chodzi o sektor rolny,
to taka interpretacja rozpatrywanego zjawiska jest wzgldnie blisza rolnictwu
konwencjonalnemu, ukierunkowanemu proefektywnociowo i bazujcemu na
osigniciach badawczych uzyskiwanych w naukach rolniczych. W takim ujciu
rolnicy s przede wszystkich odbiorcami wiedzy wytworzonej przez instytucje
naukowe, doradcze czy te przez przedsibiorstwa dziaajce w ich otoczeniu71.
Istniej interpretacje podajce w wtpliwo taki sposób transferu informacji do
producentów rolnych, jak i krytykujce ich zawony zakres. Ma on bowiem nie
uwzgldnia lokalnej wiedzy praktycznej, powstaej na poziomie gospodarstwa
rolnego w wyniku poczenia pracy fizycznej i umysowej rolników zwizanej
z okrelonym rodowiskiem spoecznym i fizycznym, jak równie osigni innych dyscyplin, szczególnie nauk biologicznych. Przytoczone wady wielu systemów transferu wiedzy rolniczej maj stanowi barier rozwoju zrównowaonego rolnictwa.
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Z tych bada wynika, e w latach 2009 i 2011 poziom kapitau ludzkiego rolników by
niewielki i nalea do jednego z najniszych sporód wszystkich analizowanych grup spoeczno-zawodowych. Pod opisywanym wzgldem nisz warto wska nika osigali tylko rencici i emeryci [Wziak-Biaowolska, Kotowska 2011].
69
S. Steinber, Human capital: a critique, The review of black political economy, t. 14, nr 1,
SpringerLink 1985, s. 69.
70
Takie ujcie abstrahuje od sposobów pozyskiwania opisywanych zasobów, jak równie nie
bierze pod uwag istniejcych strukturalnych ogranicze ich rozwoju.
71
J. Kloppenburg Jr., Social theory and de/reconstruction of agricultural science: local
knowledge for an alternative agriculture, [w:] Gorlach K. (ed.), Socjologia wsi w Ameryce
Pónocnej, UMK, Toru 1998, s. 240-247.
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Niezalenie od wtpliwoci zwizanych z teoretycznymi i metodycznymi
podstawami bada nad pomiarem jakoci czynnika pracy w sektorze rolnym niski poziom kapitau ludzkiego polskich rolników nie powinno si ocenia jednoznacznie negatywnie. Szczegóowa analiza dostpnych danych dokumentuje pozytywny kierunek zmian odnonie wikszoci elementów skadajcych si na
opisywany wska nik. Zaznaczyy si one szczególnie w latach 2000-2011.
W tym okresie istotnie polepszy si poziom wyksztacenia ogólnego rolników72. Kierownicy gospodarstw rolnych powszechniej zaczli równie korzysta z komputera i Internetu oraz z usug instytucji doradztwa rolniczego73. Poprawi si take ich subiektywnie odczuwany stan zdrowia oraz poziom wyksztacenia rolniczego74. Badana zbiorowo staa si jednak nieco starsza75. Naley sdzi, e przecitna warto zaproponowanej miary kapitau ludzkiego
rolników w przyszoci bdzie si zwikszaa, przede wszystkim za spraw poprawy poziomu wyksztacenia, szerszego wykorzystywania komputera, Internetu, nasilenia wspópracy z podmiotami doradczymi, jak i polepszenia si stanu
zdrowia. Ze wzgldu na sytuacj demograficzn, jak i zmiany strukturalne
w sektorze rolnym, spodziewa si trzeba kontynuacji procesu starzenia si kierowników gospodarstw rolnych.
Wspóczenie kapita ludzki uznaje si za zasób w istotnym stopniu decydujcy o efektach dziaalnoci ekonomicznej. Jego znaczenie akcentowane jest
take w procesach rozwojowych sektora rolnego. Przeprowadzone badania dokumentuj niski poziom kapitau ludzkiego znaczcej czci ankietowanych rol72

Ze zgromadzonych przez IERiG -PIB danych wynika, e w latach 2000-2011 odsetek kierowników gospodarstw rolnych z wyksztaceniem rednim i wyszym zwikszy si odpowiednio o 4,4 p.p. i 11,7 p.p. (tj. z 2,5 do 6,9% oraz z 15,8 do 27,5%).
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Wyniki ankiety IERiG -PIB wiadcz o tym, e midzy 2000 a 2011 rokiem odsetek kierowników gospodarstw wspópracujcych stale i okresowo z doradcami rolnymi zwikszy si
o 19 p.p. (tj. z 17 do 36%). Z kolei badania przeprowadzone w ramach Diagnozy Spoecznej
w latach 2003-2011 dokumentuj zwikszenie si odsetka osób korzystajcych z Internetu
wród rolników o 31 p.p. (tj. z 2 do 33%), por. Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] Czapiski J., Panek T., (eds.) Social Diagnosis 2011. Objective and subjective quality of life in Poland, Contemporary Economics, vol. 5, issue 3, Special
issue, University of Finance and Management in Warsaw, Warsaw 2011, s. 310.
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Wedug autorów Diagnozy Spoecznej dobrostan fizyczny by pozytywny i relatywnie korzystniejszy u osób wykonujcych zawód rolnika, por. Czapiski J., Jako ycia w Polsce –
wygrani i przegrani, [w:] Czapiski J., Panek T., (eds.), Social Diagnosis 2011. Objective and
subjective quality of life in Poland, Contemporary Economics, vol. 7, Special issue, University
of Finance and Management in Warsaw, Warsaw 2013, s. 402. Z kolei wedug bada IERiG PIB w latach 2000-2011 udzia osób ze szkolnym wyksztaceniem rolniczym wród ogóu kierowników gospodarstw rolnych powikszy si nieznacznie, bo o 1 p.p. (z 23 do 24%).
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W okresie midzy 2000 a 2011 rokiem wzrastay udziay rolników ze starszych, a malay
z modszych grup wiekowych. rednia wieku badanych zwikszya si o 3 lata (z 46 do 49
lat), a mediana wieku o 4 lata (z 45 do 49).
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ników. Taka sytuacja wynika gównie z uwarunkowa historycznych. Wikszo
sporód ankietowanych kierowników gospodarstw rolnych bya w rednim wieku,
a ich aktywno edukacyjna przypadaa na okres charakteryzujcy si mniejsz
ni ma to miejsce obecnie waloryzacj formalnego ksztacenia. Ponadto osoby te
na ogó nie byy skonne adaptowa technologii informacyjno-komunikacyjnych
w codziennej praktyce zawodowej. Trzeba podkreli równie, e znaczca grupa
badanych kierowników nie bya od dawna w peni zaangaowana w prowadzenie
gospodarstw rolnych ze wzgldu na pozarolnicze zarobkowanie. Tumaczy to
niedostatek profesjonalnych kwalifikacji rolniczych czy brak podejmowania dziaa ukierunkowanych na poszerzenie posiadanej wiedzy tych osób. Niezalenie
od tego, w caej badanej zbiorowoci uwidoczniy si wyra ne symptomy poprawy odnoszce si do wikszoci wymiarów kapitau ludzkiego. Spodziewa si
take naley kontynuacji tej tendencji w przyszoci.
Inn prawidowoci, która zaznaczya si w wyniku podjtych analiz byo wzajemne powizanie dwóch kapitaów: ludzkiego i ekonomicznego. Pierwszy z nich koncentrowa si zazwyczaj w towarowych gospodarstwach rolnych,
zasobnych w grunty rolne i wykazujcych potencja rozwojowy. Taki stan rzeczy w duej mierze determinowao zjawisko sprzenia zwrotnego o efekcie synergicznym76. Do silnych ekonomicznie jednostek, które daway szanse na osignicie satysfakcjonujcego dochodu, nastpowa napyw osób modych, wysoko
kwalifikowanych do pracy w rolnictwie. W efekcie wysoka jako czynnika
ludzkiego sprzyjaa zachowaniu lub polepszeniu uzyskanej pozycji rynkowej.
Moliwo uaktywnienia pozytywnych zjawisk ekonomicznych w pozostaych
jednostkach bya ograniczona, co wizao si z niedoborami wskazanych rodzajów kapitau, ale take z okrelonymi postawami ich uytkowników. Nasilon
tendencj do wzajemnego zespalania si kapitau ludzkiego i ekonomicznego
w krajowym sektorze rolnym odzwierciedlay równie dane o przestrzennym
rozmieszczeniu pierwszego z nich. Rolnicy cechujcy si wysokim poziomem
kapitau ludzkiego nadreprezentowani byli w rodkowo-zachodniej czci Polski, gdzie dominowao proefektywnociowe i towarowe rolnictwo. Relatywnie
mniej osób o takiej charakterystyce prowadzio dziaalno rolnicz w poudniowo-wschodniej czci kraju, wyróniajcej si znaczcym udziaem jednostek prowadzonych w tradycyjny sposób, niskotowarowych lub niepowizanych
z rynkiem.
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J. St. Zegar, Economic size of farms and their sustainability – the case of Poland, [w:]
Growth and competitiveness factors of the agri-food sector in Poland and Ukraine against the
background of global trends (praca zbiorowa), Szczecin 2013, s. 141.
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Rozdzia 4
Zatrudnienie w polskim rolnictwie – procesy racjonalizacji i kierunki
pozarolniczego rozwoju wsi
4.1. Aktywno zawodowa77 osób zwizanych z indywidualnymi gospodarstwami
rolnymi78
Gospodarstwo rodzinne jest specyficznym warsztatem pracy, gdy funkcjonuje przede wszystkim dziki pracy osób z nim zwizanych79. Jednoczenie
jednym z jego zada jest sensowne wykorzystanie rodzinnej siy roboczej80.
Z tego powodu oraz ze wzgldu na specyfik produkcji rolniczej (sezonowo
prac i ich okresowe spitrzenie) konieczno angaowania si czonków rodziny
rolniczej w dziaalno produkcyjn jest relatywnie dua, a jednoczenie bardzo
zrónicowana. Dlatego ludno zwizan z indywidualnymi gospodarstwami
rolnymi81 charakteryzuje wysza aktywno zawodowa ni pozostaych mieszkaców kraju82. T tez potwierdzaj równie wyniki bada terenowych, a skal
odmiennoci obrazuje wska nik aktywnoci zawodowej83 wyodrbnionych populacji na rynku pracy (Tabela 4.1).

77

Analiz objto lata 1992-2011, przy czym szczególny nacisk pooono na okres 2000-2011.
Takie podejcie zostao zdeterminowane dostpnoci porównywalnych danych empirycznych oraz faktem intensywnych zmian warunków funkcjonowania polskiego rolnictwa zwizanych z procesami integracji ze strukturami gospodarczymi UE i globalizacji.
78
Zgodnie z przyjtymi definicjami odnoszcymi si do rynku pracy i aktywnoci zawodowej, jeeli nie bdzie zaznaczone inaczej, to analiza dotyczy osób w wieku 15 i wicej lat
z rodzin z uytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego.
79
F Tomczak, Gospodarstwo rodzinne i jego ewolucja, [w:] Gospodarstwo rolnicze wobec
wymogów wspóczesnego rynku i Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa 1997; F. Tomczak,
Gospodarstwo rodzinne, [w:] Encyklopedia Agrobiznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa
1998.
80
A. Wo, Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa, IERiG , Warszawa 2000.
81
W opracowaniu osoby z rodzin z uytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
definiuje si jako ludno rolnicz.
82
J. St. Zegar, róda utrzymania rodzin zwi zanych z rolnictwem, IERiG -PIB, Warszawa 2006.
83
Wska nik aktywnoci zawodowej to udzia osób pracujcych i poszukujcych pracy w liczbie
ludnoci ogóem (danej grupy). W przypadku analizowanej zbiorowoci ludnoci rolniczej by
on tylko co najwyej o 0,7 p.p. wyszy ni wska nik zatrudnienia. Przy czym ta rónica ulegaa
stopniowemu zmniejszeniu i w 2011 roku wynosia 0,3 p.p. To zjawisko jest wynikiem dominujcej w rolnictwie, rodzinnej organizacji pracy i oznacza to, e bezrobocie jawne wród ludnoci rolniczej jest nie tylko relatywnie mae, ale równie ma tendencj malejc.
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Tabela 4.1. Zmiany w aktywnoci zawodowej wyodrbnionych grup
ludnoci Polski
Rok
1992
1996
2000
2005
2011

Wska nik aktywnoci zawodowej (w %)
mieszkaców
miast*
wsi*
w tym ludnoci rolniczej**
59,5
65,5
93,3
56,4
60,3
90,7
55,8
57,5
89,1
54,2
56,0
79,6
50,6
53,7
67,3

ródo: na podstawie * wyników BAEL84 oraz ** Ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000,
2005 i 2011.

Z analizy zmian wartoci wska nika aktywnoci zawodowej wynika, e
w analizowanym okresie kada z wyodrbnionych do bada populacji cechowaa si coraz mniejsz aktywnoci na rynku pracy. Te tendencje szczególnie silnie zaznaczyy si w grupie ludnoci rolniczej, zwaszcza po akcesji do UE.
W konsekwencji, wedug danych z bada terenowych, w 2011 roku 67,3% pitnastoletnich i starszych osób zwizanych z uytkownikiem gospodarstwa rodzinnego bya aktywna zawodowo, gdy w 2005 roku wska nik aktywnoci zawodowej wynosi 79,6%. Oznacza to, e pomidzy rokiem 2005 a 2011 wska nik aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej zmniejszy si o 12,3 p.p., zatem
o prawie 2,1 p.p. rednio w roku. Tym samym odnotowana w tym czasie wielko spadku aktywnoci zawodowej analizowanej populacji bya dwukrotnie
wysza od stwierdzonej w latach 1992-2005, kiedy to rednioroczne zmniejszenie wska nika aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej wynosio 1,0 p.p.
Spadek aktywnoci zawodowej by w gównej mierze powizany ze
zmniejszeniem si angaowania do prac w rodzinnej dziaalnoci rolniczej uczcej si modziey, kobiet oraz osób w wieku poprodukcyjnym (Tabela 4.2). Taka sytuacja bya wynikiem spadku zapotrzebowania na prac o charakterze okazjonalnym w efekcie wzrostu mechanizacji prac w produkcji rolniczej. Z bada
wynika, e wraz ze zmianami aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej zachodziy równie cige przeobraenia w jej umiejscowieniu. Te tendencje znajduj
odzwierciedlenie w strukturze osób zatrudnionych wedug ich miejsca pracy
(Rysunek 4.1).
84

w wybranych okresach, http://www.stat.gov.pl; Aktywno ekonomiczna ludnoci Polski
w latach 2003-2007, GUS, Warszawa 2009 i Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-spoecznej ludnoci Polski oraz zasobach mieszkaniowych. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka 2011, GUS, Warszawa 2012, opracowanie przygotowane na
Kongres Demograficzny w dniach 22-23 marca 2012 roku.
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Tabela 4.2. Zmiany w aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej
wedug wieku i pci

Rok

ogóem

1996
2000
2005
2011

Wska nik aktywnoci zawodowej
w tym:
wedug ekonomicznych grup wieku*
przedprodukcyjnym

90,7
89,1
79,6
67,3

produkcyjnym
mobilnym
niemobilnym

73,9
72,7
43,2
3,9

95,5
94,6
88,4
83,6

kobiet

poprodukcyjnym

96,1
95,2
92,5
91,7

65,7
61,5
50,6
39,2

83,9
83,6
74,6
58,5

* grupy wiekowe jak w Tabeli 3.1.
ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 1996, 2000, 2005 i 2011.

Rysunek 4.1. Zmiany w strukturze ludnoci rolniczej wedug miejsca pracy
(odsetek osób pracujcych)
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011.

Podobnie jak w przypadku aktywnej zawodowo populacji rolniczej
w okresie 1992-2000, zmiany w strukturze zatrudnienia wedug miejsca pracy
byy relatywnie niewielkie. Odsetek osób pracujcych tylko w uytkowanym
indywidualnym gospodarstwie rolnym zmniejszy si minimalnie (z 74,2 do
72,4%). Jednoczenie prawie podwoi si udzia zatrudnionych wycznie poza
rodzinnym gospodarstwem wród ogóu pracujcej ludnoci rolniczej. Jednak
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nadal dotyczyo to niewielkiej (4,2%) grupy pracujcej ludnoci rolniczej. Tym
tendencjom towarzyszy wzgldnie stay udzia osób czcych prac w rodzinnym gospodarstwie i poza nim.
Wraz zaawansowaniem procesów dostosowania polskiej gospodarki do
funkcjonowania w warunkach konkurencji procesy dywersyfikacji aktywnoci
zawodowej ludnoci rolniczej ulegy wyra nemu wzmocnieniu. Byo to przede
wszystkich rezultatem wzrastajcych moliwoci podjcia pracy zarobkowej
w kraju i za granic. W konsekwencji w 2011 roku 57,4% pracujcych czonków
rodzin rolniczych zatrudnionych byo tylko we wasnej dziaalnoci rolniczej,
a 13,0% wycznie poza rodzinnym gospodarstwem. Pomidzy 2005 a 2011 rokiem, nieznacznie (z 23,6 do 29,6%) powikszy si, wczeniej relatywnie stay,
odsetek osób pracujcych z rodzin rolniczych czcych swoj dziaalno zawodow z prac w gospodarstwie i poza nim.
Przeprowadzone badania dokumentuj, e rozmiary prowadzonej dziaalnoci rolniczej maj wpyw na moliwoci racjonalnego wykorzystania zasobów
pracy rodziny uytkownika indywidualnego gospodarstwa rolnego85, co przekada si na wysoko uzyskiwanych dochodów z pracy w rodzinnym gospodarstwie. W konsekwencji ta sytuacja uzasadnia rónice w zaawansowaniu procesów dywersyfikacji aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej zwizanej z poszczególnymi grupami gospodarstw rolnych. wiadczy o tym midzy innymi
rosncy udzia pracujcych tylko przy produkcji rolniczej wraz ze wzrostem obszaru gospodarstwa86, który niezmiennie w polskich warunkach wyznacza rozmiary prowadzonej produkcji i wysoko uzyskiwanych dochodów rolniczych87.
Wedug danych z bada terenowych, procesy dywersyfikacji aktywnoci
zawodowej osób zwizanych z rodzinnymi gospodarstwami rolnymi wikszymi obszarowo ulegaj przypieszeniu (Tabela 4.3). Jednak w 2011 roku, podobnie jak i wczeniej udzia pracujcych wycznie w rodzinnym gospodarstwie wzrasta z 39,6% (39,0% w 2005 roku) w grupie podmiotów o obszarze
od 1 do 2 ha UR do 79,4% (82,0% w 2005 roku) w gospodarstwach
30-hektarowych i wikszych.

85

I. Frenkel, Struktura demograficzno-zawodowa ludnoci wiejskiej w wietle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, [w:] Uwarunkowania i kierunki przemian spoecznogospodarczych na obszarach wiejskich, red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa 2005.
86
A. Szemberg, Ludno i praca (wyniki ankiety 1996), IERiG , Warszawa 1997; A. Szemberg, Ludno i praca w gospodarstwach rolnych, IERiG , Warszawa 2001; B. KarwatWo niak, P. Chmieliski, Population and labour in family farming in Poland, IERiG -PIB,
Warszawa 2006.
87
J. St. Zegar, Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej,
IERiG -PIB, Warszawa 2009.
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Tabela 4.3. Ludno rolnicza wedug miesca pracy i wielkoci gospodarstwa
Grupy obszarowe
(ha UR)
1-2
2-5
5-10
10-15
15-20
20-30
30 i wicej

Rok

2005
2011
2005
2011
2005
2011
2005
2011
2005
2011
2005
2011
2005
2011

wycznie
w gospodarstwie
39,0
39,6
47,4
49,5
66,4
60,3
85,2
69,4
77,3
69,5
80,8
72,8
79,5
79,4

Procent pracujcych
w gospodarstwie
tylko
i poza gospodarpoza gospodarstwem
stwem
suma wiersza = 100
42,0
19,0
40,7
19,7
37,4
15,2
35,3
15,2
23,7
9,9
29,4
10,3
10,9
3,9
21,8
8,8
16,6
16,6
20,3
10,2
13,6
5,6
16,5
10,7
16,5
4,0
13,0
7,6

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2005 i 2011.

Podsumowujc, przemiany w strukturze osób zatrudnionych wedug miejsca pracy miay charakter cigy, ale ulegy wyra nemu wzmocnieniu po roku
2000. Zachodzce przeobraania wskazuj, e coraz wiksza grupa osób z rodzin rolniczych zaczyna aktywnie poszukiwa alternatywnych miejsc zatrudnienia, czsto cakowicie rezygnujc z pracy w rodzinnym gospodarstwie. Zarysowuj si tendencje do racjonalizacji zatrudnienia i angaowania do pracy
w gospodarstwie rolnym tylko osób niezbdnych. Ten proces potwierdza coraz
mniejsza liczba czonków rodzin rolniczych angaujcych si do prac w rodzinnym gospodarstwie. Ta teza znajduje uzasadnienie równie w malejcym znaczeniu rodzinnego gospodarstwa jako miejsca aktywnoci zawodowej dla ludnoci rolniczej, zwaszcza jako wycznego miejsca pracy (Rysunek 4.2).
Te tendencje ulegaj przypieszeniu wraz z zaawansowaniem procesu
funkcjonowania naszego rolnictwa w warunkach rynkowych oraz w strukturach
gospodarczych UE. Pomimo tego spadku, nadal w 2011 roku w prace w uytkowanym gospodarstwie rolnym zaangaowana bya wikszo (84,3%) 15-letnich i starszych czonków rodzin rolniczych aktywnych zawodowo, w tym
dla ponad poowy (56,2%) byo to wyczne miejsce zatrudnienia. Naley jed79


nak zaznaczy, e w latach 1992-2011 wysoko odsetka wnoszcych wkad
pracy we wasnym gospodarstwie zmniejszy si rednio rocznie o 0,7 p.p., podczas gdy w okresie 2000-2011 roku odsetek osób z rodzin rolniczych wykonujcych prac w gospodarstwie zmniejszy si rednio w roku o 1,0 p.p. W przypadku pracujcych tylko w rodzinnym gospodarstwie rolnym, analogiczne
wska niki wynosiy odpowiednio okoo 0,9 i 1,5 p.p.
Rysunek 4.2. Znaczenie indywidualnego gospodarstwa rolnego jako miejsca
aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011.

Z bada wynika równie, e wraz ze zmniejszaniem si populacji pracujcej wycznie w rolnictwie zmianie ulega równie struktura tej zbiorowoci
wedug iloci wiadczonej pracy (Rysunek 4.3).
Tempo tych przeobrae byo nie tylko zrónicowane w poszczególnych
badanych okresach, ale równie odmienne byy kierunki tych zmian. Mimo
wszystko mona uzna, e te przemiany w iloci wiadczonej pracy przez zbiorowo pracujc wycznie w gospodarstwie wyraay si przede wszystkim
zmniejszeniem udziau zatrudnionych stale w penym wymiarze czasu w gospodarstwie (z 66,0 do 51,4%) oraz 3-krotnym wzrostem (z 7,1 do 21,2%) udziau
pracujcych w dziaalnoci rolniczej sezonowo lub dorywczo. Pomidzy 1992
a 2011 rokiem nie odnotowano zmian w udziale osób pracujcych stale w gospodarstwie, ale krócej ni 8 godzin dziennie (26,9-27,4%).
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Rysunek 4.3. Przeobraenia w strukturze pracujcych tylko w rodzinnym
gospodarstwie wedug iloci wiadczonej pracy
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011.

Reasumujc, naley stwierdzi, e tendencje zmian w umiejscowieniu aktywnoci zawodowej badanej zbiorowoci ludnoci rolniczej potwierdzaj procesy dywersyfikacji jej aktywnoci zawodowej oraz profesjonalizacji zatrudnienia w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Mimo tych zmian dokumentuj równie utrzymywanie si relatywnie duej grupy wnoszcej wzgldnie niewielki
wkad pracy. Wielko tej zbiorowoci wiadczy o wielkoci niewykorzystanego potencjau pracy ludnoci rolniczej.
Procesy zmian w aktywnoci zawodowej ludnoci rolniczej, a przede
wszystkim zmniejszenie si znaczenia rodzinnego gospodarstwa jako miejsca
aktywnoci ekonomicznej tej populacji znajduje odzwierciedlenie równie
w malejcych nakadach pracy ponoszonych w dziaalnoci rolniczej.
Wedug danych z bada terenowych, podobnie jak przez ca ostatni dekad ubiegego wieku, lata 2000-2011 byy kolejnym okresem obniania si nakadów pracy w dziaalnoci rolniczej (Tabela 4.4).
W tym czasie nakady pracy w przeliczeniu na 100 ha UR zmniejszyy si
z 15,3 do 10,0 AWU na 100 ha UR, tj. o 34,6%. Oznacza to, e we wspomnianym okresie 2000-2011 warto tego wska nika obniaa si rednio w roku
o 3,1%, podczas gdy rednio w latach 1992-2011 byo to 2,6% przecitnie
w cigu roku.
Odnotowan po 2000 roku relatywnie du skonno do racjonalizacji zatrudnienia wiza naley gównie ze wzrostem zaawansowania procesów kon-
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centracji ziemi88 i powikszeniem si liczby gospodarstw duych obszarowo89
oraz poprawy technicznego uzbrojenia gospodarstw, zwaszcza w maszyny
i urzdzenia umoliwiajce kompleksow mechanizacj prac w produkcji rolniczej90, której ujawniajce si efekty zmniejszay zapotrzebowanie na prac. Te
przeobraenia stymuloway równie zwikszone moliwoci podejmowania migracji zarobkowej, gównie do krajów tzw. starej UE. Ponadto odpyw siy roboczej z Polski wpywa nie tylko na zmniejszenie poday zasobów pracy, ale
równie stymulowa tworzenie nowych miejsc pracy, co byo zwizane z rosncym popytem rodzin, w skad których wchodzili emigranci91.
Tabela 4.4. Zmiany w poziomie nakadów pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych

Rok

1992
1996
2000
2005
2011

Roczne jednostki pracy (AWU)
w tym
Ogóem na
wasnej na
gospo100 gospo100

Dynamika zmian
w tym
Ogóem na
wasnej na
gospogospodar100
100

darstwo

ha UR

darstwo

darstwo

1,50
1,42
1,33
1,19
0,96

20,0
17,2
15,3
12,4
10,0

1,45
1,37
1,27
1,13
0,93

ha UR

19,5
16,6
14,7
11,8
9,7

100,0
94,7
86,7
79,3
64,0

ha UR

100,0
86,0
76,5
62,0
50,0

stwo

100,0
94,5
86,7
77,9
64,1

ha UR

100,0
85,1
75,4
60,5
49,7

ródo: Na podstawie Ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011.

Spadek nakadów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych by
rezultatem ograniczenia nakadów pracy czonków rodziny, albowiem rodzinna
sia robocza dominowaa w ogólnych nakadach pracy w dziaalnoci rolniczej.
88

Z danych z bada terenowych wynika, e w latach 2000-2011 przecitna powierzchnia gospodarstwa z dziaalnoci rolnicz wzrosa o rednio w roku 1,3% (z 8,5 do 9,7 ha UR), podczas gdy w latach 1992-2000 analogiczny wska nik wynosi 0,9%.
89
W badanej zbiorowoci gospodarstw, w 2011 roku udzia gospodarstw 30-hektarowych
i wikszych wyniós 5,6%, podczas gdy w 2005 stanowiy 4,2%, a w 2000 roku byo ich
2,9%, w roku 1996 – 2,1%, a w 1992 roku – tylko 1,1%.
90
Z danych z bada terenowych wynika, e w latach 2000-2011 udzia gospodarstw z cignikami dobrze wyposaonymi w maszyny wzrós z 16 do 33%. Ten postp potwierdza równie
postp w mechanizacji caego procesu wytwarzania. W tym czasie liczba gospodarstw posiadajcych zestaw maszyn pozwalajcy na cakowite zmechanizowanie caego procesu technologicznego wzrosa o prawie 25%. Byy to zmiany prawie 3-krotnie szybsze ni w caym
okresie lat dziewidziesitych XX wieku.
91
J. Rosiek, Procesy migracyjne w Unii Europejskiej a funkcjonowanie rynku pracy w Polsce
[w:] Wykorzystanie zasobów pracy we wspóczesnej gospodarce, red. D. Kopyciska, Uniwersytet Szczeciski, Szczecin 2007.
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Praca najemna niezmiennie miaa w skali ogólnej minimalne znaczenie. Te tendencje potwierdzaj zarówno dane statystyki powszechnej92, jak i wyniki bada
ankietowych IERiG -PIB (Rysunek 4.4).
Rysunek 4.4. Zmiany w udziale pracy najemnej w cakowitych nakadach pracy
w dziaalnoci rolniczej prowadzonej w indywidualnych
gospodarstwach rolnych
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB 1992, 1996, 2000, 2005 i 2011.

Ponadto po zaznaczajcym si w latach 1992-2005 wzrocie (z 2,3 do
5,0%) udziau obcej siy roboczej w cakowitych nakadach pracy w dziaalnoci
rolniczej prowadzonej w badanych indywidualnych gospodarstwach rolnych,
nastpio odwrócenie trendu. W 2011 roku stwierdzono zmniejszenie wartoci
przytaczanego wska nika do poziomu 3,7%.

4.2. Skala zaangaowania kierowników gospodarstw rolnych w prac w rolnictwie
Jedn z podstawowych funkcji kierowników gospodarstw rolnych jest denie do moliwie najbardziej optymalnego wykorzystania zasobów pracy.
Z uwagi na rodzinny charakter gospodarstw rolnych w Polsce oraz relatywnie
mocno rozdrobnion struktur obszarow, decyzje zarzdzajcych w tej kwestii
obejmuj nie tylko zakres angaowania si czonków rodzin w prowadzon
92

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r., GUS, Warszawa 2006; Charakterystyka
gospodarstw rolnych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008; Charakterystyka gospodarstw rolnych, Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa 2012.
83


dziaalno, ale równie stopie zaangaowania osoby kierujcej gospodarstwem. Z punktu widzenia gospodarstwa domowego i jego budetu, skala zaangaowania w prac w dziaalnoci rolniczej, jej cakowite zaniechanie lub decyzja o poczeniu jej z innymi formami zarobkowania zaley od obranej strategii
ekonomicznej, której podstawowym celem s korzyci ekonomiczne. Decyzje
o stopniu zaangaowania si kierownika gospodarstwa oraz czonków jego rodziny w dziaalno rolnicz warunkowane s przez skal produkcji gospodarstwa, która w warunkach polskich wci w duej mierze zaley od posiadanego
areau ziemi, stopnia technicznego uzbrojenia warsztatu pracy oraz moliwoci
znalezienia pozarolniczych róde dochodu93. Relatywnie korzystna, w skali europejskiej, struktura wieku oraz poprawiajca si struktura wyksztacenia kierowników gospodarstw rolnych sprawia, e mobilno zawodowa tej grupy
wzrasta. Decyzja o dywersyfikacji aktywnoci zawodowej rolników, zwaszcza
w przypadku niewielkich gospodarstw, pozwala na kontynuacj prowadzonej
dziaalnoci rolniczej.
Koncepcja europejskiego modelu rolnictwa zakada dualno jego funkcji,
która obok celów zwizanych z produkcj ywnoci obejmuje równie funkcje
spoeczne i rodowiskowe. Model ten, wspierany dziaaniami Unii Europejskiej,
zakada wspóistnienie gospodarstw duych, zdolnych do zapewnienia bezpieczestwa ywnociowego oraz gospodarstw mniejszych, których funkcjonowanie
wizaoby si z zachowaniem dóbr publicznych, do których zalicza si przede
wszystkim walory krajobrazowe i kulturowe wsi oraz stan rodowiska naturalnego94. Procesy globalizacyjne wywieraj presj na rolnictwo w kierunku minimalizacji kosztów wykorzystania ziemi oraz kosztów pracy i tym samym uprzemysowienia rolnictwa95. Presja ta jest naturaln konsekwencj procesów rynkowych, natomiast stanowi zagroenie dla europejskiego modelu rolnictwa, które
dopuszcza pewne obnienie wydajnoci96 (i tym samym konkurencyjnoci) na
rzecz ochrony dóbr uwaanych za publiczne. W tych warunkach dywersyfikacja
aktywnoci ekonomicznej ludnoci rolniczej postrzegana jest jako jeden z kluczowych elementów w deniach do zachowania modelu rolnictwa odpowiadajcego spoecznym oczekiwaniom.
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Por. B. Karwat-Wo niak, Charakterystyka gospodarstw rolnych uznanych przez uytkowników za rozwojowe, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy z. 474, IERiG , Warszawa 2001, s. 5-6.
94
Por. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej w 2013 r. (2010/C 354/06), Dziennik Urzdowy Unii Europejskiej C 354,
z dnia 28.12.2010.
95
Por. S. Kowalczyk, Globalizacja agrobiznesu: specy ka, wymiary, konsekwencje, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2/2010.
96
Memorandum COPA i COGECA w sprawie dalszego rozwoju Europejskiego Modelu Rolnictwa, Pr(06)116F1, P(06)117F1 Bruksela, 7 lipca 2006.
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Wród kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych objtych badaniem w 2011 roku, ponad dwie trzecie zaangaowanych byo wycznie w prac
we wasnym gospodarstwie, a jedna trzecia czya t prac z aktywnoci zawodow na pozarolniczym rynku pracy. Odsetek ten od lat sukcesywnie wzrasta. Wedug danych z 2000 roku udzia takich osób stanowi niespena jedn
czwart caego opisywanego zbioru97. Badania wskazuj równie na zaleno
pomidzy liczb osób czcych prac we wasnym gospodarstwie z zarobkowaniem poza rolnictwem a wielkoci gospodarstwa (Rysunek 4.5).
Rysunek 4.5. Odsetek badanych kierowników wedug zaangaowania w prac
w gospodarstwie rolnym i grup obszarowych w 2011 roku
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Wedug danych z bada terenowych, w 2011 roku udzia kierowników
z gospodarstw najmniejszych, tj. do 2 ha UR gospodarstw aktywnych na pozarolniczym rynku pracy stanowi niemal poow badanych w tej grupie. Udzia
ten zmniejsza si wraz ze wzrostem wielkoci posiadanego gospodarstwa, natomiast nawet w gospodarstwach najwikszych obszarowo, tj. powyej 20 ha UR,
przecitnie co szósty z badanych czy prac w gospodarstwie, którym zarzdza z prac poza nim.

97

J. Buks, B. Buks, Cechy spoeczno-demograficzne i aktywno ekonomiczna kierowników
gospodarstw rolnych, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy z. 495, IERiG , Warszawa 2004.
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Wród pracujcych wycznie w gospodarstwie osoby zaangaowane
w dziaalno rolnicz stale, w penym wymiarze stanowiy jedynie dwie trzecie
zbioru kierowników objtych badaniem. Przy czym w grupie rolników z gospodarstw o najmniejszym obszarze udzia ten by znaczco niszy i stanowi jedynie
23% w przypadku jednostek do 2 ha UR i niespena 43% w gospodarstwach 2-5
ha UR. W tych grupach powszechne byo angaowanie si do pracy w gospodarstwie w ograniczonym wymiarze czasu pracy oraz dorywczo lub sezonowo (Tabela 4.5). Nakady pracy zarzdzajcego wasnym gospodarstwem rolnym rosy
wraz z wielkoci posiadanego areau ziemi, dlatego dopiero w gospodarstwach
powyej 20 ha UR udzia kierowników zaangaowanych w penym wymiarze
czasu w dziaalno produkcyjn wynosi ponad 90%.
Tabela 4.5. Aktywno ekonomiczna kierowników indywidualnych gospodarstw
rolnych wedug grup obszarowych w 2011 roku
Pracujcy tylko w gospodarstwie
Grupy
obszarowe

Ogóem
1-2
2-5
5-10
10-15
15-20
20-30
30-50
50 i wicej

Pracujcy w
i poza gospodarstwem

w tym:
stale w
stale w
razem
sezonowo razem
penym niepenym
dorywczo
wymiarze wymiarze

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

63,5
22,5
42,7
72,7
84,8
89,0
91,6
93,4
95,3

20,0
32,2
33,2
16,8
10,3
9,7
4,8
5,7
2,3

16,5
45,3
24,0
10,4
4,8
1,3
3,6
0,9
2,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

w tym:
gównie
w gosp.

gównie poza
gosp.

9,7
1,6
2,7
9,5
20,8
30,8
54,5
65,0
80,0

90,3
98,4
97,3
90,5
79,2
69,2
45,5
35,0
20,0

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Podobne relacje rysuj si w przypadku zarzdzajcych gospodarstwem rolnym, którzy cz t funkcj z zarobkowaniem poza rolnictwem. W tym przypadku
osoby decydujce si na taki rodzaj aktywnoci zawodowej w przewaajcej czci
pracowali gównie poza wasnym gospodarstwem rolnym. Ta grupa stanowia 90%
caego zbioru osób czcych te formy zatrudnienia.
Analizujc zalenoci pomidzy wielkoci obszarow a aktywnoci
ekonomiczn kierowników gospodarstw naley zauway, e grupa osób
pracujcych wycznie w gospodarstwie rolnym, stale i w penym wymiarze
czasu stanowia jedynie 41% caego badanego zbioru. Pozostali angaowali si
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w prac w gospodarstwie w mniejszym wymiarze, z uwagi na brak takiej
potrzeby lub byli aktywni równie na pozarolniczym rynku pracy (Rysunek 4.6).
Rysunek 4.6. Aktywno ekonomiczna kierowników gospodarstw wedug
wielkoci posiadanego gospodarstwa (odsetek pracujcych)

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Takie zestawienie obrazuje niskie zaangaowanie w prac
w gospodarstwach o obszarze 1-2 ha oraz 2-5 ha UR, gdzie odsetek ten wynosi
odpowiednio 11 i 24% oraz dokumentuje wysoki stopie zaangaowania w prac
poza wasnym gospodarstwem rolnym. Naley podkreli, e poprawiajca si
struktura wyksztacenia (wraz z rosncym znaczeniem wyksztacenia
pozarolniczego) oraz relatywnie korzystna struktura wieku przekadaj si na
duy stopie dywersyfikacji zaangaowania zawodowego kierowników
rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce. wiadczy o tym fakt, e nawet
w najwikszych obszarowo gospodarstwach rolnych rolnicy poszukuj
dodatkowych moliwoci zarobkowania, co umoliwia m.in. poprawiajcy si
stopnie mechanizacji pracy w rolnictwie.
Decyzja kierowników gospodarstw odnonie skali zaangaowania w prac
w nim jest cile powizana m.in. ze skal aktywnoci rynkowej podmiotu, po87


niewa osignicie satysfakcjonujcego poziomu dochodu gospodarstwa zalene
jest od faktu dysponowania odpowiednim majtkiem produkcyjnym98.
Analiza aktywnoci ekonomicznej badanych rolników wedug aktywnoci
rynkowej udokumentowaa, e kierownicy gospodarstw z produkcj towarow
relatywnie czciej, ni pozostali, angaowali si wycznie do pracy we wasnym gospodarstwie. Udzia takich osób wynosi blisko 70% wobec 51% w pozostaej grupie (Rysunek 4.7).
Rysunek 4.7. Aktywno zawodowa badanych kierowników indywidualnych
gospodarstw rolnych wedug aktywnoci rynkowej w roku 2011
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ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Utrzymuje si znaczca zaleno pomidzy aktywnoci zawodow
kierowników a wielkoci produkcji na rynek wytwarzanej w gospodarstwie.
Osoby kierujce gospodarstwami bez produkcji towarowej i deklarujce prac
wycznie we wasnym gospodarstwie zdecydowanie czciej angaoway si
w prac w niepenym wymiarze czasu oraz sezonowo i dorywczo. Brak aktywnoci rynkowej prowadzonego gospodarstwa wiza si z ograniczonym
czasem pracy dla blisko trzech czwartych z badanej grupy zarzdzajcych
(Tabela 4.6).

98

B. Karwat-Wo niak, Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chopskim. Synteza wyników bada 2005-2009, Raport PW 2005-2009 nr 151, IERiG -PIB, Warszawa 2009, s. 16.
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Tabela 4.6. Struktura badanych kierowników pracujcych wycznie
w indywidualnym gospodarstwie rolnym wedug aktywnoci rynkowej
w roku 2011
Pracujcy tylko w gospodarstwie
Makroregiony

Ogóem
Bez produkcji towarowej
Z produkcj towarow
w tym z produkcj towarow:
do 10 tys. z
100 tys. z i wicej

razem
100,0

w tym:
stale
stale
w penym w niepenym
wymiarze
wymiarze
63,5
20,0

sezonowo
dorywczo
16,5

100,0
100,0

26,6
73,9

24,9
18,6

48,5
7,4

100,0
100,0

53,0
90,8

31,3
6,6

15,7
2,6

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Wród rolników z gospodarstw z produkcj towarow stosunek ten by
odwrotny – blisko trzy czwarte pracowao w gospodarstwie stale, w penym
wymiarze czasu. Analizujc struktur kierowników pracujcych w gospodarstwach aktywnych rynkowo, naley podkreli, e udzia angaujcych si
w prac w penym wymiarze by zrónicowany w zalenoci od skali produkcji.
W gospodarstwach o wartoci produkcji towarowej do 10 tys. z jedynie
okoo poowy kierowników penio swe funkcje w penym wymiarze czasu. Dopiero relatywnie dua aktywno rynkowa gospodarstwa sprzyjaa penemu zaangaowaniu zarzdzajcego w proces decyzyjno-wytwórczy. Takich osób
w analizowanej grupie byo 91%. Generalnie mona wskaza na prawidowo,
e im wiksza skala produkcji towarowej, tym wikszy by udzia podmiotów
kierowanych przez osoby angaujce si do pracy wycznie we wasnym gospodarstwie i w penym wymiarze czasu.
Natomiast analiza struktury kierowników, którzy czyli prac we wasnym gospodarstwie z zatrudnieniem poza rolnictwem wskazuje na decydujce
znaczenie aktywnoci rynkowej, jako czynnika rónicujcego skal zaangaowania w prac we wasnym gospodarstwie (Tabela 4.7).
Zbiorowo kierujcych gospodarstwami rolnymi bez produkcji towarowej, którzy, czc róne róda zarobkowania, wskazuj gospodarstwo jako
gówne miejsce pracy jest znikoma (poniej 1%). W 2011 roku zaobserwowano
równie silne zrónicowanie w obrbie dominujcego miejsca pracy kierowników z grupy gospodarstw z produkcj towarow. O ile ponad 76% kierowników
gospodarstw ze sprzeda powyej 100 tys. z deklarowao prac gównie w rol89


nictwie, to wielko tego wska nika w przypadku jednostek z produkcj towarow do 10 tys. z wyniosa jedynie niespena 4%.
Tabela 4.7. Struktura badanych kierowników czcych prac w indywidualnym
gospodarstwie rolnym z zatrudnieniem poza nim, wedug aktywnoci rynkowej
w roku 2011
Pracujcy w gospodarstwie i poza nim
Wyszczególnienie

OGÓEM
Bez produkcji towarowej
Z produkcj towarow
w tym z produkcj towarow:
do 10 tys. z
100 tys. z i wicej

w tym:
razem

gównie
w gospodarstwie

gównie
poza gospodarstwem

100,0

9,7

90,3

100,0
100,0

0,2
15,5

99,8
84,5

100,0
100,0

3,8
76,6

96,2
23,4

ródo: na podstawie Ankiety IERiG-PIB, 2011.

Warto zwróci uwag na to, e równie wród kierowników gospodarstw
rolnych o produkcji powyej 100 tys. z czcych prac w rolnictwie i poza
nim, blisko jedna czwarta wskazaa na prac poza gospodarstwem jako gówne
miejsce zarobkowania.

4.3. Niewykorzystane zasoby pracy w rolnictwie indywidualnym
W Polsce cech pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym jest due
zrónicowanie zakresu angaowania si w prac w gospodarstwie rolnym, jak
równie znaczne rozpowszechnienie zarobkowania. Z danych PSR 2010 wynika, e bez wzgldu na ilo wiadczonej pracy, wycznie w indywidualnych
gospodarstwach rolnych pracowao prawie 2,4 mln czonków rodziny, dalsze
117 tys. czyo prac w rodzinnym gospodarstwie z zarobkowaniem, przy czym
dziaalno rolnicza bya gównym miejscem ich aktywnoci zawodowej99. Ponadto w coraz wikszej liczbie gospodarstw trwale nie wypracowuje si adnych
dochodów. Jednoczenie wci utrzymuje si relatywnie wysoki udzia osób
zbdnych wród ogóu pracujcych w indywidualnym gospodarstwie rolnym.
99

B. Karwat-Wo niak, P. Chmieliski, Ludno wiejska oraz jej aktywno zawodowa i sytuacja na rynku pracy, [w:] Rynek pracy wobec zmian demograficznych, M. Kiekowska (red.),
Zeszyty Demograficzne, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013.
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Z dostpnych danych statystycznych wynika, e bezrobocie rejestrowane
wród ludnoci rolniczej jest relatywnie niewielkie, gdy dotyczy 45-50 tys. rolników. Wynika to z obowizujcych rozwiza prawnych i rodzinnego charakteru organizacji pracy w dziaalnoci rolniczej. Ta forma organizacji skutkuje
z jednej strony du aktywnoci zawodow czonków rodziny rolniczej, z drugiej za utrzymywaniem si duej zborowoci osób wiadczcych niewielkie
iloci pracy. Ta zbiorowo w gówniej mierze jest zbdna z perspektywy prowadzonej dziaalnoci rolniczej, gdy ich odejcie nie powoduje uszczerbku dla
poziomu produkcji rolniczej (kracowa produktywno ich pracy jest bliska zera) i w zasadzie okrela rozmiary niewykorzystanych zasobów pracy w rolnictwie (ukryta forma bezrobocia). Wany jest nie fakt wystpowania tego zjawiska, ale przede wszystkim jego wielko. W sytuacji, gdy liczba osób zbdnych
w gospodarstwach znaczco przekracza poziom tzw. bezrobocia higienicznego100 z reguy wystpuj (nasilaj si) trudnoci z unowoczenianiem rolniczych
struktur101.
Z bada IERiG -PIB wynika, e w gospodarstwach rodzinnych mamy do
czynienia z poka nym bezrobociem utajonym (ukrytym), które ma charakter
strukturalny i wynika z ograniczonych moliwoci zarobkowania dla osób, które
w rzeczywistoci nie znajduj zatrudnienia w swoim gospodarstwie. Jest to populacja, której rolnictwo nie potrzebuje przy danym poziomie rozwoju techniki,
a dziay pozarolnicze nie maj dla niej adnych propozycji zatrudnienia, najczciej ze wzgldu na ich nieodpowiednie kwalifikacje i ograniczon mobilno.
Ustalenie wielkoci bezrobocia ukrytego stanowi trudny i zoony problem, gdy nawet bezrobocie okrelone mianem rzeczywistego w gospodarce
rodzinnej nie wyodrbnia si klarownie. Dane z bada terenowych IERiG -PIB
stwarzaj moliwoci w zakresie okrelenia zbiorowoci osób zbdnych wedug
kryterium subiektywnego102, jak i przesanek obiektywnych. Kady sposób
okrelania zbdnie zatrudnionych, jest obarczony pewnymi niedoskonaociami,
które wynikaj w gównej mierze ze zoonoci istoty zjawiska bezrobocia
w gospodarstwach rodzinnych. Przy okrelaniu tego zjawiska w oparciu o materia ankietowy za najwaciwsze uznano kryterium niewykorzystanego czasu
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Przyjmuje si, e graniczn warto bezrobocia higienicznego stanowi stopa bezrobocia,
czyli udzia bezrobotnych w ogólnej liczbie zdolnych do pracy (pracujcych i bezrobotnych)
na poziomie 3-4%.
101
A. Wo, Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa, IERiG , Warszawa 2000.
102
W badaniach ankietowych, kadorazowo odwoywano si do opinii kierownika o przydatnoci pracy w prowadzonej produkcji rolniczej poszczególnych czonków rodziny w wieku
produkcyjnym, przy zaoeniu e gospodarstwo ma funkcjonowa przynajmniej na obecnym
poziomie.
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pracy103. Zgodnie z tym warunkiem, odnoszc wyniki prowadzonych bada,
mona oszacowa, e w 2011 roku w rolnictwie indywidualnym wycznie lub
gównie pracowao 500-550 tys. osób w wieku produkcyjnym zbdnych z perspektywy potrzeb gospodarstwa (co okrela szacunkow wielko ukrytego bezrobocia w sektorze rolnym) i stanowiy one ok. 16% wród ludnoci w ustawowym wieku aktywnoci pracujcych wycznie lub gównie w uytkowanym
indywidualnym gospodarstwie (stopa osób zbdnych).
Poprawa konkurencyjnoci polskiego rolnictwa, równie w paszczy nie
zasobowej, wymaga wykreowania odpowiedniej zbiorowoci silnych ekonomicznie gospodarstw104. Osignicie tego celu wie si z przypieszeniem
przemian agrarnych, co pociga za sob zwikszenie tempa likwidacji gospodarstw oraz dywersyfikacji aktywnoci zawodowej pracujcych w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Skutkuje to zmniejszeniem (o ok. 50%) liczby
zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym. Tempo tego procesu bdzie warunkowane wzrostem liczby miejsc pracy dla ludnoci wiejskiej.
Silna presja konkurencyjna w warunkach funkcjonowania na rynku europejskim wymoga na gospodarstwach rolnych wzrost specjalizacji i koncentracj
rodków produkcji. Wobec tego sukcesywnie maleje zapotrzebowanie na si
robocz powodujc, e ludno dotychczas zwizana wycznie z gospodarstwem rolnym coraz czciej podejmuje dziaania zmierzajce do dywersyfikacji
róde dochodu105.

4.4. Uwarunkowania rozwoju przedsibiorczoci jako kierunków
pozarolniczego rozwoju wsi
Zainteresowanie problematyk wiejskiej aktywnoci w zakresie podejmowania nierolniczej dziaalnoci gospodarczej spowodowane jest przede
wszystkim poszukiwaniem dróg poprawy sytuacji ekonomicznej mieszkaców
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Za zbdne uznano wszystkie osoby w wieku produkcyjnym pracujce wycznie lub gównie w indywidualnym gospodarstwie rolnym, które w cigu roku pracoway 3 miesice lub
mniej, a take przypadki duszego okresu pracy, ale nie wicej ni 3 godziny dziennie.
104
A. Sikorska, A. Kowalski, B. Karwat-Wo niak, L. Goraj, P. Chmieliski, Instrumenty oddziaywania Pastwa na ksztatowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce;
rola systemu ubezpieczenia spoecznego rolników w ksztatowaniu tej struktury. Stan obecny
i rekomendacje na przyszo oraz propozycje nowych rozwi za dotycz cych tego obszaru
dla systemu ubezpiecze spoecznych, ekspertyza dla MRiRW, IERiG -PIB, Warszawa 2009.
105
B. Karwat-Wo niak, P. Chmieliski, Population and labour in family farming in Poland,
PW 2005-2009 raport nr 28.1, IERiG -PIB, Warszawa 2006.
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wsi, agodzenia skutków wiejskiego bezrobocia w jego jawnej i ukrytej formie,
wreszcie poprawy struktur rolniczych106.
Z danych ankietowych zebranych w 2011 roku wynika, e w obrbie
79% sporód ogóu badanych wsi funkcjonoway zakady pracy zatrudniajce
miejscow ludno. Ogóem odnotowano 2020 takich firm, z czego poowa
zlokalizowana bya na terenie badanych miejscowoci. Przecitnie w okolicy
wsi dziaao od 4 do 5 firm, z których kada dawaa prac rednio 6 mieszkacom. Istotne jest, e rednio poowa osób z tej liczby zatrudniona bya w zakadzie zlokalizowanym na terenie zamieszkiwanej wsi.
Przestrzenne rónice w rozpowszechnieniu zakadów pracy w ankietowanych miejscowociach wizay si przede wszystkim z odmiennym zagszczeniem firm o charakterze produkcyjnym, ich liczba wahaa si od 1 do 3 w okolicy
badanej wsi, w zalenoci od analizowanego makroregionu. Liczba funkcjonujcych zakadów usugowych we wszystkich makroregionach, oprócz rodkowozachodniego, rednio obejmowaa 2 przedsibiorstwa.
Analiza struktury zakadów pracy wedug profilu ich dziaalnoci wykazaa, i dominoway placówki o profilu usugowym, które w 2011 roku stanowiy
a 42% ogólnej liczby podmiotów zatrudniajcych mieszkaców badanych wsi.
Pozostae z nich zajmoway si gównie dziaalnoci produkcyjn (32%). Inna
dziaalno, ni wymienione dwie najwaniejsze, dotyczya podmiotów publicznych, zwizanych z funkcjonowaniem administracji samorzdowej, szkolnictwa
i suby zdrowia (25,6% ogóu zakadów pracy na obszarach wiejskich).
Z kolei analiza popytu na prac generowanego przez rónego typu zakady, wykazaa du rol przedsibiorstw o profilu produkcyjnym, gdy wród
ogóu osób, pracujcych w firmach zlokalizowanych w obrbie badanych miejscowoci, blisko 60% pracowao w przedsibiorstwach o takiej specjalnoci.
Zakady pracy o profilu usugowym i pozostae podmioty daway miejsca pracy
dla okoo 20% cakowitej liczby osób zatrudnionych w pobliu miejsca zamieszkania. Z punktu widzenia rozwoju lokalnych rynków pracy najwikszy
popyt na prac byy wic skonne kreowa nowo powstajce przedsibiorstwa
wytwórcze. Duy udzia firm usugowych w ogólnej liczbie przedsibiorstw by
charakterystyczny dla lokalnej przedsibiorczoci i obok zakadów produkcyjnych
stanowi wany wyznacznik lokalnego popytu na prac. Tego rodzaju dziaalno
charakteryzowaa dua elastyczno w dostosowaniu si do wymaga rynkowych
oraz do zmian w ogólnej sytuacji gospodarczej, czego dowodem jest relatywnie
najwiksza fluktuacja w liczbie nowo otwieranych i likwidowanych placówek
usugowych, w porównaniu do innych firm.
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A. Sikorska, Procesy przeksztace strukturalnych w wiejskiej spoecznoci i chopskim
rolnictwie. Synteza, projekt badawczy nr 0021/B/H03/2011/40, IERiG -PIB, Warszawa 2013.
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Przemianom w profilu dziaalnoci firm zlokalizowanych w okolicy badanych wsi towarzyszya zmieniajca si struktura sektorów wedug wasnoci.
W 2011 roku ju blisko 78% zakadów pracy byo w rkach prywatnych. Jednoczenie tylko niewielki odsetek stanowiy jednostki pastwowe, a znikomy –
spódzielnie.
W toku bada uzyskano równie dane odnonie ogólnej wielkoci zatrudnienia w zakadach pracy dziaajcych w obrbie wsi (tj. nie tylko osób
pochodzcych z badanej miejscowoci). Umoliwio to analiz przedsibiorstw
w zalenoci od powszechnie stosowanego kryterium wielkoci cakowitego
zatrudnienia. Z perspektywy lokalnego rynku pracy jest to o tyle istotne, e
niejednokrotnie kilka firm dziaajcych na danym obszarze daje zatrudnienie
wikszoci osób pracujcych poza rolnictwem, tym samym determinujc spoeczno-ekonomiczn sytuacj mieszkaców caego obszaru (oprócz zatrudnienia równie poprzez tworzenie popytu, stymulacj rozwoju rynku handlu
i usug w regionie)107. Potwierdzaj to przeprowadzone badania, z których wynika, e dla okoo 5% badanych przez IERiG -PIB wsi, jeden lub dwa zakady
pracy z okolicy zatrudniay cznie ponad trzeci cz wszystkich pracujcych
zarobkowo mieszkaców okolicznych miejscowoci.
Obok moliwoci zatrudnienia w zakadach pracy dziaajcych w okolicy,
w 81% badanych wsi byy rodziny, których czonkowie prowadzili dziaalno gospodarcz na wasny rachunek. Nierolnicza dziaalno gospodarcza jest wanym
elementem pobudzajcym lokalny rozwój gospodarczy oraz istotnym ródem dochodów dla rodzin, które m.in. na skutek narastajcej konkurencji utraciy rolnicze
ródo utrzymania, czy te straciy moliwo pracy najemnej poza rolnictwem.
Jest ona czsto powizana z prowadzon dziaalnoci rolnicz i funkcjonuje
w oparciu o majtek gospodarstwa (z wykorzystaniem budynków, sprztu).
Badanie wykazao, e pozarolnicz dziaalno gospodarcz na wasny
rachunek prowadzio wicej rodzin bezrolnych ni rolniczych. Badania pokazuj, e grupa pracujcych na wasny rachunek cechuje si znaczn pynnoci,
zwaszcza na terenach o duej stopie bezrobocia. W przypadku niedostatecznie
rozwinitego lokalnego rynku pracy i wicego si z tym ryzyka dla rozpoczynajcych biznes, dziaalno gospodarcz podejmuj przede wszystkim osoby,
których moliwoci uzyskania alternatywnego dochodu s niskie. W przypadku
rodzin posiadajcych gospodarstwo rolne, motywacja do podejmowania nowej
inicjatywy gospodarczej jest nisza, ni ma to miejsce w przypadku rodzin nierolniczych.
Najczciej przedmiotem dziaalnoci na wasny rachunek bya brana
handlowa. W wikszoci byy to sklepy spoywcze i wielobranowe. Zwraca
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G. J. Borjas, Labor economics, McGraw-Hill Irwin, New York, 2013.
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uwag zaangaowanie rodzin rolniczych w dziaalno majc na celu handel
obwony (zazwyczaj odzie) oraz handel wasnymi produktami rolnymi na targowiskach czy jarmarkach. rednio dwie rodziny w kadej z ankietowanych wsi
zajmoway si tego rodzaju dziaalnoci, przewanie byy to rodziny rolnicze.
Ich udzia w ogólnej liczbie handlujcych niestacjonarnie stanowi 77%. Tego
rodzaju dziaalno w przewaajcej mierze opieraa si na sprzeday produktów z wasnego gospodarstwa rolnego oraz z przydomowych dziaek w przypadku rodzin bezrolnych. wiadczy o tym wysoki udzia (a 89%) rodzin
sprzedajcych produkty rolne, tj. jajka, drób, miso i warzywa na targowiskach, na terenie gospodarstwa i na przydronych stoiskach. Wród pozostaego asortymentu oferowanego w handlu niestacjonarnym dominowaa sprzeda
odziey (blisko 7%) i chemii gospodarstwa domowego (niespena 3%). Prowadzenie przydomowej i targowiskowej dziaalnoci handlowej rzadko ulegao
zamianie na stay punkt sprzeday. W odniesieniu do wszystkich handlujcych
niestacjonarnie rodzin z ankietowanych wsi, w latach 2005-2011 niespena 8%
zamienio handel obwony na obiekt sklepowy108.
Podkreli naley, i bardzo wan rol w procesie wspierania rozwoju obszarów wiejskich odgrywa lokalna infrastruktura instytucjonalna. Obejmuje ona
m.in. normy, zasady, struktury organizacyjne i mechanizmy dziaa , które tworz
podstawy rozwoju lokalnego. Chocia centralnym elementem tego systemu s
samorzdy lokalne, to z punktu widzenia aktywizacji spoecznoci wiejskich bardzo wan rol odgrywaj organizacje informacyjno-doradcze, przede wszystkim
Orodki Doradztwa Rolniczego, lokalne centra przedsibiorczoci (fundacje, stowarzyszenia, inkubatory), punkty konsultacyjno-doradcze (PKD), czy te fundusze poyczkowe. Po wstpieniu Polski w struktury Unii Europejskiej wzroso take znaczenie terenowych oddziaów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, które obecnie peni rol instytucji patniczej w ramach dziaajcych
instrumentów polityki wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich i w tym obszarze speniaj rol róda informacji i porad dla mieszka ców wsi109.
W warunkach rosncego znaczenia pozarolniczej aktywnoci zawodowej
mieszka ców wsi przyszo rozwoju obszarów wiejskich w Polsce bdzie cile powizana z umocnieniem funkcji rezydencyjnej (mieszkaniowej) wsi, której
znaczenie bdzie wzrastao wraz z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej
i komunalnej, warunkujcej jako ycia na terenach wiejskich. Badania poka108

P. Chmieli ski, Uwarunkowania, wizja i cele strategiczne rozwoju przedsibiorczoci
wiejskiej w zakresie otoczenia instytucjonalnego, opracowanie w ramach projektu pn.
Rozwój przedsibiorczoci na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla
polityki rozwoju obszarów wiejskich, wyk. IGiPZ PAN, FDPA dla MRiRW, Warszawa
2014 (maszynopis).
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zuj, e rozmiary rynku pracy bdzie ograniczaa nie odlego, a jedynie czas
dojazdu do miejsca zatrudnienia. Rozwój infrastruktury nie tylko hamuje proces
migracji mieszaców wsi do miast, ale take nasila odwrotne tendencje: przepyw ludnoci miejskiej na wie (jednak przede wszystkim do miejscowoci pooonych w pobliu aglomeracji lub przy gównych szlakach komunikacyjnych)
i zwikszenie wahadowej mobilnoci przestrzennej.
Przemiany w strukturze spoeczno-ekonomicznej ludnoci wiejskiej
w perspektywie lat 2014-2020 wiza bd si przede wszystkim z rosncym
udziaem ludnoci, która nie uytkuje gospodarstw rolnych, w caej populacji
mieszkaców wsi. Prognoza GUS dotyczca zmian w liczebnoci populacji
wiejskiej do roku 2035 zakada dodatnie saldo migracji wewntrznej dla wsi,
gównie w wyniku odpywu ludnoci z duych miast na tereny wiejskie, zwaszcza lece w bliskiej odlegoci od aglomeracji. Zmiana w funkcjach obszarów
wiejskich zatem spowoduje, e mimo tendencji spadkowej w zmianach liczby
ludnoci yjcej na obszarach wiejskich, jej udzia w populacji w kraju bdzie
systematycznie wzrasta. Te zmiany bd powizane ze wzrostem populacji
wiejskiej niezwizanej z rolnictwem.
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Podsumowanie i wnioski
x Na obszarach wiejskich w Polsce wedug danych GUS, zamieszkuje znaczcy odsetek ludnoci kraju (ponad 39%). Z bada IERiG -PIB wynika,
e od szeregu lat odsetek rodzin niezwizanych z gospodarstwem rolnym
wykazuje systematyczny wzrost. W ankietowanej w 2011 r. próbie badawczej zbiorowoci liczba wiejskich rodzin bezrolnych, tj. nieposiadajcych ziemi lub uytkujcych dziaki poniej 1 ha UR, stanowia ponad
60% ogóu badanych i bya o 3 punkty procentowe (p.p.) wiksza ni
sze lat wczeniej. Tym samym w stosunku do okresu sprzed transformacji ustrojowej udzia rodzin nieuytkujcych gospodarstwa rolnego
w badanej populacji rodzin wiejskich zwikszy si o blisko 20 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 osignicie wieku emerytalnego.
x Na podstawie przeprowadzonej analizy mobilnoci ludnoci wiejskiej
w oparciu o materia empiryczny z tzw. ankiet zlikwidowanych, ustalono,
e w okresie lat 2005-2011, w porównaniu do lat wczeniejszych, nastpi
wzrost ruchliwoci tej populacji. Dotyczyo to zarówno rodzin uytkujcych gospodarstwo rolne, jak i bezrolnych. Przy czym te tendencje zaznaczyy si nieco silniej wród rodzin rolniczych, a byo to gównie konsekwencj wzrostu migracji spoeczno-zawodowej w tej kategorii wiejskich
gospodarstw domowych. Ponadto podobnie, jak i wczeniej, najbardziej
mobilne byy rodziny uytkujce jednostki relatywnie mae obszarowo.
Te tendencje naley uzna za pozytywne z perspektywy zmian agrarnych
w naszym rolnictwie. Badania wykazay, e wan cech mobilnoci
wiejskich rodzin bya zmiana ich statusu spoeczno-zawodowego. czya
si ona gównie ze zmian w statusie posiadania gospodarstwa rolnego, co
oznaczao, e w gronie wychod ców z rodzin rolniczych prawie dwie
trzecie osób wymieniao likwidacj gospodarstwa jako gówny powód
migracji. Ponad jedna czwarta tej populacji wskazywaa na wzgldy rodzinne. Kwestie mieszkaniowe byy najwaniejszym powodem ruchliwoci rodzin bezrolnych i kierowaa si nim ponad jedna trzecia ogóu wychod ców z tych gospodarstw domowych. Prawie taka sama populacja
przy podejmowaniu decyzji o migracji kierowaa si przyczynami rodzinnymi, dwukrotnie mniejsza zbiorowo – motywami zarobkowymi.
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W zbiorze osób zmieniajcych swój status z bezrolnego na rolny dla ponad 12% osób gównym powodem mobilnoci byo objcie gospodarstwa
rolnego. Znaczenie mobilnoci spoecznej w wyznaczaniu przepywów
ludnoci dokumentuje równie fakt, e 71% wychod ców z rodzin rolniczych i prawie 23% z bezrolnych gospodarstw domowych nie zmienio
miejsca zamieszkania, a jedynie swój status spoeczny. Tym procesem objta zastaa ponad szeciokrotnie wiksza zbiorowo rodzin rolniczych
ni bezrolnych. W konsekwencji nastpowa wzrost liczby bezrolnych gospodarstw domowych, a ubytek rodzin rolniczych. Te tendencje wskazuj
na postpujcy proces dezagraryzacji obszarów wiejskich. Z bada wynika, e wród ogóu migrantów przestrzennych tyle samo (po okoo 40%)
osób przenioso si do okolicznych wsi, jak i wyjechao do miast. Tereny
miejskie byy gównym kierunkiem migracji dla osób opuszczajcych gospodarstwa rolne, za dla wychod ców z rodzin bezrolnych – inne miejscowoci wiejskie. Dane o aktywnoci zawodowej osób mobilnych przed
migracj i po niej dokumentuj, e konsekwencj wychod stwa byo nie
tylko zmniejszenie si liczby osób pracujcych w rolnictwie i ograniczenie skali niewykorzystanych zasobów pracy (bezrobocia ukrytego), ale
przede wszystkim zwikszeniu populacji zarobkujcej. W przypadku migrantów z rodzin rolniczych zwraca uwag równie dwukrotny spadek
bezrobocia rejestrowanego. Przy czym, tym pozytywnym zmianom towarzyszya dua skala biernoci zawodowej, która w przypadku wychod ców
z rodzin bezrolnych nawet nieznacznie wzrosa. Do najwaniejszych czynników warunkujcych mobilno rodzin wiejskich mona wymieni zaawansowanie w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, sytuacj na
lokalnych rynkach pracy, oddalenie od duych miast, poziom rozwoju rolnictwa (zwaszcza struktur agrarn gospodarstw). Due znaczenie maj
te cechy spoeczno-demograficzne migrantów (poziom wyksztacenia,
wiek i pe). Cech charakterystyczn procesów migracyjnych by ich selektywny charakter, albowiem wychod cy cechowali si stosunkowo modym wiekiem i wysokim poziomem wyksztacenia w porównaniu z ogóem
mieszkaców wsi. Przy czym migranci spoeczni byli wzgldnie starsi i gorzej wyksztaceni ni osoby, które wyjechay z badanych miejscowoci.
x W ujciu przestrzennym relatywnie najmodsi byli wychod cy z rodzin
wiejskich w makroregionie pónocnym, a najwyszym poziomem wyksztacenia cechowali si migranci z poudniowych terenów Polski,
zwaszcza z makroregionu poudniowo-zachodniego. Odmienna sytuacja
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zaznaczya si w gronie wychod ców ze wsi pooonych w typowo rolniczych makroregionach: rodkowozachodnim i rodkowowschodnim. Migranci z tych terenów cechowali si wzgldnie najniszym poziomem
wyksztacenia i byli w stosunkowo starszym wieku. Taka sytuacja szczególnie zaznaczya si w pierwszym z wymienionych makroregionów. Do
najwaniejszych czynników warunkujcych mobilno rodzin wiejskich
mona zaliczy zaawansowanie w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów
wiejskich, sytuacj na lokalnych rynkach pracy, oddalenie od duych
miast, poziom rozwoju rolnictwa (zwaszcza struktur agrarn gospodarstw). Due znaczenie maj te cechy spoeczno-demograficzne migrantów, tj. poziom wyksztacenia, wiek i pe.
x Analiza danych statystyki publicznej wykazaa, i na obszarach wiejskich,
podobnie jak i w miastach, zarysowa si wyra ny proces starzenia si spoeczestwa. W roku 2012 na 1000 dzieci i modziey w wieku 0-14 lat
przypadao 759 osób powyej 64 roku ycia (wobec 720 w roku 2005 oraz
604 w roku 2000). Take wska nik obcienia demograficznego, w roku
2012 osign relatywnie niski poziom 58 osób w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym, wobec 76 w roku 2005 i 65 w roku
2000. Jako pozytywn oznak przemian demograficznych w Polsce podkreli naley przede wszystkim spadek miertelnoci niemowlt oraz stae
zwikszanie si dugoci przecitnego trwania ycia. W 2012 roku,
w porównaniu do roku 2004, nastpio zwikszenie ycia kobiet i mczyzn w miecie i na wsi o blisko 2 lata. Tym samym znaczco zwikszya
si grupa osób po 70 roku ycia do bez maa 1,5 mln osób (w roku 2012),
w tym osoby powyej 80 lat stanowiy ponad 550 tys. Sytuacja taka wyznacza nowe problemy i zadania przed spoeczestwem oraz wadzami
(przede wszystkim lokalnymi) odnonie zapewnienia wsparcia i zorganizowania opieki tym osobom i ich rodzinom. Konieczne wydaje si take
wykorzystanie i upowszechnianie nowych funkcji rolnictwa, jak np. tzw.
rolnictwa spoecznego, które nie tylko pozwoli rozwiza szereg problemów zwizanych z opiek oraz wyczeniem spoecznym osób starszych
(w tym te osób niepenosprawnych), a take przyczyni si moe do rozwoju przedsibiorczoci wiejskiej w innowacyjnych kierunkach.
x Symptomy starzenia si populacji na obszarach wiejskich potwierdziy
take przeprowadzone badania ankietowe. Zmiany te zaznaczyy si równie w grupie osób zarzdzajcych dziaalnoci rolnicz. Chocia niezmiennie, osoby kierujce gospodarstwami rolnymi w zdecydowanej
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wikszoci (88-90%) byy w wieku produkcyjnym, to ulegy zmianie relacje pomidzy wielkoci grupy gospodarujcych w wieku produkcyjnym mobilnym oraz produkcyjnym starszym. Cech charakterystyczn
tego procesu byo systematyczne zmniejszanie si udziau rolników
w wieku 18-44 lata oraz wzrost wysokoci odsetka kierowników w wieku
produkcyjnym niemobilnym. W konsekwencji w 2011 roku, osoby
w wieku produkcyjnym starszym stanowiy dominujc (52%) grup wiekow wród zarzdzajcych indywidualnymi gospodarstwami. Podczas
gdy w 2000 roku najliczniejsz (47%) zbiorowo stanowili rolnicy
w wieku 18-44 lata.
x Pomimo przejawów starzenia si ludnoci, nadal struktur wieku polskich
rolników mona uzna za relatywnie korzystn. Zwaszcza na tle sytuacji
w tym zakresie w rolnictwie unijnym, gdzie ponad 34% zarzdzajcych gospodarstwem rolnym ukoczyo 65 lat, podczas gdy wród kierujcych indywidualnymi gospodarstwami w Polsce w tym wieku byo to okoo 10%.
x Wród pozytywnych zmian dotyczcych poziomu kapitau ludzkiego na
obszarach wiejskich w cigu ostatnich dziesiciu lat, przede wszystkim
zaznaczy si wzrost poziomu wyksztacenia. Zwaszcza w odniesieniu do
poziomu wyszego i podstawowego. Dziesi lat po wejciu Polski do
UE, blisko co dziesity mieszkaniec wsi legitymowa si wyksztaceniem
wyszym. Jednak nadal utrzymywao si zrónicowanie w stosunku do
mieszkaców miast. Podkreli naley, i rozproszenie terenów wiejskich
stwarza potrzeb funkcjonowania wikszej liczby szkó ni w miastach.
Wikszo placówek edukacyjnych jest pod bezporednim nadzorem
wadz lokalnych, w tym gównie samorzdu terytorialnego i samorzdu
powiatowego. Tym samym rozmieszczenie placówek zaley nie tylko od
struktury przestrzenno-demograficznej, ale take i od sytuacji finansowej
samorzdu terytorialnego, która bezporednio wpywa na ksztatowanie
si polityki owiatowej na danym obszarze. Z prowadzonych bada ankietowych w IERiG -PIB wynika, i wzrost poziomu wyksztacenia dotyczy
obu wyrónionych spoecznoci wiejskich, czyli zarówno osób zamieszkaych w rodzinach rolniczych, posiadajcych gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 1 ha UR, oraz osób z rodzin bezrolnych.
x Prowadzenie dziaalnoci rolniczej wymaga obecnie coraz wikszych
umiejtnoci i duej wiedzy. Dzieje si tak m.in. dlatego, e do rolnictwa
na du skal wkracza nowoczesna technologia i wyniki bada nauko100


wych z rónych dziedzin. Jednoczenie rolnicy prowadz dziaalno
w coraz bardziej niestabilnym otoczeniu.
x Take zmiany pokoleniowe w gronie osób kierujcych gospodarstwem
szy w parze z coraz wyszym poziomem ich skolaryzacji. Te przeobraania naley uzna za bardzo pozytywne, albowiem poziom wyksztacenia
ma bezporedni wpyw na szybko i efekty wdraania innowacji technicznych i technologicznych w rolnictwie. W 2011 roku nadal okoo 20%
gospodarujcych ukoczyo tylko szko podstawow bd gimnazjum.
Przy czym odsetek rolników, którzy zakoczyli edukacj na poziomie
ustawowym zmniejszy si znaczco, w porównaniu do 2000 roku prawie
dwukrotnie. Zarówno w 2000, jak i 2011 roku najbardziej powszechnym
byo wyksztacenie zasadnicze i posiadao je okoo 45-46% rolników.
Jednoczenie odnotowano postp na szczeblu szkó rednich
i pomaturalnych (zwyka z 16 do 28%) oraz wyszych (odsetek zarzdzajcych indywidualnymi gospodarstwami rolnymi z takim wyksztaceniem
wzrós z 3 do 7%).
x Z zebranych danych ankietowych wynika, e w przeciwiestwie do okresów wczeniejszych, w latach 2000-2011 nie odnotowano postpu w rozpowszechnieniu szkolnych kwalifikacji rolniczych. W tym czasie udzia
gospodarujcych, którzy ukoczyli szkoy rolnicze nie uleg zmianie
i ksztatowa si na poziomie 23-24%. Jednoczenie systematycznie
zmniejsza si (z 27 do 17%) udzia rolników posiadajcych tylko kursowe przygotowanie do wykonywanego zawodu rolnika. Naley jednak zaznaczy, e pomimo stagnacji w rozpowszechnieniu wyksztacenia rolniczego, wród zarzdzajcych gospodarstwami ukierunkowanymi prorynkowo, o relatywnie duym potencjale produkcyjnym stwierdzono postp
w profesjonalnym przygotowaniu do zawodu rolnika. W konsekwencji
w 2011 roku wród zarzdzajcych gospodarstwami ukierunkowanymi
rynkowo, o potencjale produkcyjnym stwarzajcym szanse uzyskania dochodów porównywalnych z prac poza rolnictwem, dominoway osoby ze
szkolnym wyksztaceniem zawodowym o profilu rolniczym. Relatywnie
mody wiek polskich gospodarujcych i systematycznie poprawiajcy si
ich poziom wyksztacenia stanowi pozytywny sygna w proefektywnociowej przebudowie struktur w polskim rolnictwie.
x Jednoczenie badania potwierdziy wzrost i tak relatywnie duej popularnoci pozarolniczego kierunku edukacji wród rolników. W latach 2000101


2011 udzia osób ze szkolnymi kwalifikacjami pozarolniczymi wród gospodarujcych zwikszy si z 40 do 53%. Popraw poziomu nierolniczych kwalifikacji zawodowych w analizowanej populacji naley uzna
za sytuacj korzystn, nie tylko z punktu widzenia moliwoci dywersyfikacji aktywnoci zawodowej i zatrudnienia poza gospodarstwem, ale
równie prowadzonej dziaalnoci rolniczej. Wspóczenie efektywne
funkcjonowanie gospodarstwa rolnego wymaga od osób tam pracujcych
szeregu umiejtnoci i kompetencji znacznie wykraczajcych poza konwencjonalne przygotowanie do wykonywania zawodu rolnika.
x Analiza danych z bada terenowych dokumentuje zaleno pomidzy
struktur wieku i poziomem wyksztacenia rolników a potencjaem ekonomicznym (si) zarzdzanych indywidualnych gospodarstw rolnych.
W kadym badanym okresie im wikszy potencja gospodarczy (obszar,
rozmiary dziaalnoci wytwórczej), tym wyszy udzia stanowili gospodarujcy w wieku 18-44 lata oraz z wyksztaceniem ogólnym co najmniej
rednim i szkolnym zawodowym o profilu rolniczym, za mniejszy – rolnicy w wieku poprodukcyjnym i profesjonalnym przygotowaniu do zawodu rolnika.
x Z wykonanych prac wynika, e struktura wieku i poziom wyksztacenia
kierowników gospodarstw rolnych byy zrónicowane przestrzennie, ale
rónice makroregionalne byy relatywnie mniejsze ni w przypadku grup
obszarowych, czy rozmiarów dziaalnoci rolniczej. Ponadto odnotowano
wspózaleno pomidzy struktur demograficzn i wyksztaceniem gospodarujcych a charakterystyk makroregionów pod wzgldem struktury
agrarnej, towarowoci produkcji rolniczej, poziomu rozwoju gospodarczego i dostpnoci pozarolniczych miejsc pracy. Na terenach o korzystnej
strukturze obszarowej, duej skali produkcji towarowej i wysokiej dochodowoci dziaalnoci rolniczej, rolnicy niezmiennie tworzyli grup relatywnie modsz i lepiej przygotowan do wykonywanego zawodu. Od wielu lat uwarunkowania struktur rolniczych sprzyjaj profesjonalizacji zawodu rolnika w makroregionie rodkowozachodnim. Natomiast zarzdzajcy indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w makroregionach charakteryzujcych si relatywnie wysokim poziomem zurbanizowania oraz
rozpowszechnieniem pracy zarobkowej ludnoci wiejskiej cechowali si
wzgldnie du zbiorowoci osób w starszym wieku. Takie warunki zaznaczyy si na poudniowych terenach Polski, a w szczególnoci w makroregionie poudniowo-wschodnim, gdzie niesprzyjajce warunki klima102


tyczno-przyrodnicze i wyjtkowo rozdrobniona struktura obszarowa stanowiy powane utrudnienia w rozwoju produkcji rolniczej.
x Nowoczesne spoeczestwa musz ka nacisk gównie na edukacj
i ksztacenie, ale równie stwarza dogodne warunki do studiowania
i ksztacenia dorosych. Ksztacenie ustawiczne wie si ze zdobywaniem wiedzy i umiejtnoci przez cay okres ycia. Podkrelenia wymaga
fakt, i w analizowanym okresie utrzymywa si brak skonnoci do korzystania z usug edukacyjnych osób powyej 39 lat.
x Zaangaowanie w podnoszenie kwalifikacji, postrzegane jest w teorii
ekonomii jako jedno z najwaniejszych rodzajów inwestycji w kapita
ludzki, który ma bezporednie przeoenie zarówno na poziom dochodów,
jak i wystpowanie wzgldnie mniejszego ryzyka utraty pracy. Jest ono
szczególnie wane w odniesieniu do osób w rednim i starszym wieku, od
dawna aktywnych zawodowo i z tego wzgldu istotna jest aktywno
edukacyjna osób dorosych. Podkreli naley fakt, i zwaszcza na obszarach wiejskich odsetek takich osób znaczco wzrós. W roku 2013 w stosunku do roku 2000 w grupie wiekowej 20-24 lata niemale dwukrotnie,
a take w grupie wiekowej 30-39 lat, chocia w stosunku do miast poziom
ten nadal jest duo niszy, to dynamika zmian w zbiorowoci wiejskiej
bya wiksza ni w zbiorowoci miejskiej. Jednak proces doskonalenia
kwalifikacji osób dorosych nadal jest selektywny i ma stosunkowo niewielki zasig. Naley uzna, e ksztacenie osób dorosych, nie tylko na
terenach wiejskich, ale take w skali caego kraju, wci ma zakres marginalny. Potwierdza to porównanie z krajami Europy Zachodniej, z którego wynika, e Polska ma najnisze wska niki zatrudnienia osób w wieku
55-64 lata, co midzy innymi naley uzna za efekt biernoci edukacyjnej.
Rysuje si wic konieczno podwyszania kwalifikacji osób w wieku 30
lat i starszych, zwaszcza w regionach wiejskich, gdy osoby te maj
przed sob relatywnie dugi okres aktywnoci zawodowej, przy ograniczonych moliwociach aktywnoci edukacyjnej110.
x Tradycyjn form ksztacenia pozaszkolnego na obszarach wiejskich s
wszelkiego rodzaju kursy. W latach 2005-2011 byy one organizowane
110

Nieznaczny spadek znaczenia szkó i uczelni publicznych w ksztaceniu osób dorosych
zwizany jest z rozwojem rynku usug edukacyjnych. Pewne pozytywne dziaania s ju zauwaalne, szczególnie po wdroeniu Europejskiego Funduszu Spoecznego w Polsce, z którego
finansowana jest istotna cz usug edukacyjnych dla dorosych, prowadzonych
w wikszoci przez jednostki niepubliczne.
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w co pitej ankietowanej wsi. Nasze badania ankietowe wykazay due
zainteresowanie ludnoci rolniczej t form edukacji. Nawet na kursach
pozarolniczych jedn czwart uczestników stanowili czonkowie rodziny
rolniczej. Podkrelenia wymaga fakt, i ludno wiejska zgaszaa zapotrzebowanie na organizowanie kursów zwizanych z nowymi formami
dziaalnoci ni szkolenia zwizane bezporednio z produkcj rolnicz,
czyli zapotrzebowanie na wiedz agronomiczn ulega ograniczeniu na
rzecz wspóczesnych problemów.
x Wiedza i informacja uatwiaj adaptacj nowych rozwiza w rolnictwie.
Minimalizuj one równie ryzyko dziaalnoci. W tym kontekcie liczy
si posiadanie dostpu do odpowiednich informacji oraz umiejtno ich
odpowiedniego wykorzystania. Bardzo istotnym ródem informacji, które moe mie znaczenie ekonomiczne dla producentów rolnych, jest dostp do Internetu i tym samym posiadanie komputera. Zarysoway si pozytywne zmiany odnonie kompetencji cywilizacyjnych, rozumianych jako umiejtno korzystania z technologii cyfrowych przez ludno wiejsk. W ostatnim dziesicioleciu wzrasta odsetek zarówno mieszkaców
wsi, jak i rolników posugujcych si Internetem. Coraz wikszy odsetek
osób na obszarach wiejskich korzysta z poczty elektronicznej, banków internetowych, telefonuje przez Internet czy te wyszukuje potrzebne informacje np. dotyczce zdrowia.
x Kolejnym analizowanym wyznacznikiem poziomu kapitau ludzkiego by
stan zdrowia spoeczestwa na obszarach wiejskich. Na stan zdrowia
mieszkaców wsi, obok waciwych dla caego spoeczestwa czynników
negatywnie wpywajcych na ten stan, oddziauje równie szereg uwarunkowa zwizanych ze specyfik pracy w rolnictwie oraz warunkami ycia
na wsi. Dla polepszenia stanu zdrowia mieszkaców wsi konieczne jest
podjcie dziaa zwizanych przede wszystkim z popraw dostpu do placówek suby zdrowia. Caa infrastruktura zwizana z ochron zdrowia
musi by powizana z komunikacj (tzn. zarówno moliwoci dobrego
i sprawnego dojazdu pacjenta do tego typu placówki, jak i wyspecjalizowanej jednostki do chorego, ale take zapewniona powinna by moliwo szybkiego kontaktu zarówno telefonicznego, jak i mailowego).
x Z przeprowadzonych bada ankietowych wynika, i mieszkacy wsi relatywnie dobrze ocenili swój stan zdrowia; 42,2% okrelio go jako dobry;
4,5% – bardzo dobry, 37,5% – redni. Jednoczenie bardzo krytycznie
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ocenili oni funkcjonowanie oraz dostpno placówek suby zdrowia,
podkrelali zwaszcza trudny dostp do lekarzy specjalistów. Dla polepszenia stanu zdrowia mieszkaców wsi konieczne jest zatem podjcie
dziaa zwizanych przede wszystkim z popraw dostpu do placówek
suby zdrowia. Istotna jest take edukacja na rzecz prozdrowotnych zachowa, poniewa to, jak zachowa si rolnik w przypadku zagroenia,
czsto zaley tylko od niego samego, gdy podczas prac na wolnym powietrzu rolnik jest zazwyczaj cakowicie odizolowany, zajmuje tak zwane
jednoosobowe stanowisko pracy i tym samym znajduje si poza zasigiem kontroli innych osób.
x Jednak podkrelenia wymaga fakt, i poprawa sytuacji spoecznej (przede
wszystkim poziomu wyksztacenia oraz szeroko rozumianej aktywnoci
edukacyjnej) ludnoci na obszarach wiejskich ma wymiar nie tylko cywilizacyjny, ale take ekonomiczny, gdy ma: bezporedni wpyw na intensywno produkcji, wdraanie innowacji oraz efektywno gospodarowania. Biorc pod uwag ocen poziomu wyksztacenia oraz umiejtnoci
kwalifikacyjnych ludnoci wiejskiej, mona wnioskowa, e przygotowanie do funkcjonowania we wspóczesnym spoeczestwie i na wspóczesnym rynku pracy szczególnie osób w wieku mobilnym jest niewystarczajce. Zwikszenie ich szans na znalezienie pracy wymaga wic zatem
specjalnych dziaa skierowanych na zwikszenie ich zdolnoci do zatrudnienia.
x W ostatnich dekadach postpuje przypieszenie tempa zmniejszania si
udziau osób pracujcych w rolnictwie wród ogóu zatrudnionych. Zmienia si równie zakres ich zaangaowania si w jego dziaalnoci. W latach 2000-2011 populacja osób pracujcych w gospodarstwie stale w penym wymiarze czasu zmniejszya si, natomiast sukcesywnie wzrasta
liczba pracujcych jedynie okazjonalnie. Std coraz wiksza zbiorowo
zaliczana do tzw. ludnoci rolniczej nieangaujcej si lub angaujcej si
w ograniczonym stopniu w prac w rolnictwie, pozostaje bierna zawodowo lub szuka moliwoci pozarolniczych form zatrudnienia.
x Przeprowadzone badania wykazay, i przemiany w strukturalnym rozkadzie ludnoci wedug miejsca pracy miay charakter cigy, chocia
ulegy wyra nemu wzmocnieniu po roku 2000. Zachodzce przeobraania
wskazuj, e coraz wiksza grupa osób z rodzin rolniczych zaczyna aktywnie poszukiwa alternatywnych miejsc zatrudnienia, czsto cakowicie
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rezygnujc z pracy w rodzinnym gospodarstwie. Zarysowuj si tendencje
do racjonalizacji zatrudnienia i angaowania do pracy w gospodarstwie
rolnym tylko osób niezbdnych. Ten proces potwierdza coraz mniejsza
liczba czonków rodzin rolniczych angaujcych si do prac w rodzinnym
gospodarstwie. To skutkuje malejcym znaczeniem rodzinnego gospodarstwa jako miejsca aktywnoci zawodowej dla osób z nim zwizanych,
zwaszcza jako wycznego miejsca pracy.
x Wykonane analizy udokumentoway, e pomimo zmian ludno rolnicza
cechuje si niezmiennie relatywnie wysok (67%) aktywnoci zawodow, która coraz czciej lokowana bya poza uytkowanym gospodarstwem. Procesy dywersyfikacji aktywnoci zawodowej tej zbiorowoci
ulegay wzmocnieniu wraz z zaawansowaniem procesów dostosowania
polskiej gospodarki do funkcjonowania w warunkach konkurencji i struktur gospodarczych Unii Europejskiej, a przede wszystkim wzrastajc
moliwoci podjcia pracy zarobkowej w kraju i za granic. W konsekwencji w 2011 roku 57% pracujcych czonków rodzin rolniczych zatrudnionych byo tylko we wasnej dziaalnoci rolniczej, a 13% wycznie poza gospodarstwem. Pozostali (30%) czyli swoj dziaalno zawodow z prac w gospodarstwie i poza nim.
x Zmniejszajcej si zbiorowoci przejawiajcej swoj aktywno zawodow wycznie w rodzinnym gospodarstwie towarzyszya zmiana jej struktury wedug czasu pracy. Generalnie te przeobraenia wyraay si przede
wszystkim zmniejszeniem udziau zatrudnionych stale w penym wymiarze czasu w gospodarstwie. Badania wykazay, e lata 2000-2011 byy kolejnym okresem obniania si nakadów pracy w dziaalnoci rolniczej.
W tym czasie nakady pracy w przeliczeniu na 100 ha UR zmniejszy si
rednio w roku o 3,1%. By to poziom wyra nie wyszy ni w latach
1992-2011 (2,6% przecitnie w cigu roku). Jednak nadal nakady pracy
w polskim rolnictwie s wysokie (10 AWU na 100 ha UR) w porównaniu
z rolnictwem Wspólnoty (6,2 AWU na 100 ha UR, a zwaszcza krajami
UE-15 (4,1 AWU na 100 ha UR).
x Grup osób zwizanych w szczególny sposób z dziaalnoci rolnicz s
kierownicy gospodarstw rolnych. Analiza danych, pozyskanych w badaniach terenowych IERiG -PIB, potwierdza wspózaleno pomidzy aktywnoci ekonomiczn kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych wzgldem struktury agrarnej, jak równie towarowoci produkcji
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rolniczej. W warunkach polskich powizanie pomidzy towarowoci gospodarstw a jego obszarem jest wci znaczca i przez to obydwie cechy
znalazy swoje silne odzwierciedlenie w decyzjach kierowników gospodarstw rolnych odnonie stopnia zaangaowania w dziaalno rolnicz,
jak równie o rónicowaniu aktywnoci zawodowej. Podkreli naley,
e znaczca grupa kierowników gospodarstw relatywnie duych obszarowo decyduje si na czenie procesu zarzdzania nimi z prac poza
gospodarstwem. Pozwala na to wzrost pracooszczdnych technik produkcji. Wci utrzymuje si znaczce zrónicowanie stopnia angaowania si kierownika w prac we wasnym gospodarstwie. Historyczne
rónice w tym zakresie nie ulegaj zatarciu, czego dowodem jest od lat
utrzymujcy si wysoki poziom dwuzawodowoci wród ludnoci rolniczej (w tym kierowników gospodarstw) na terenach poudniowych, gdzie
skala rozdrobnienia agrarnego jest wysoka.
x Jednak wród zbiorowoci gospodarstw rolnych w Polsce, istnieje dua
grupa jednostek, które nie pozwalaj na osignicie satysfakcjonujcego
poziomu dochodu, dlatego osoby formalnie penice funkcj kierownika
w znikomym stopniu angauj si w dziaalno rolnicz. Jednoczenie
mona uzna, e duy udzia zarzdzajcych maymi gospodarstwami rolnymi o niskiej wartoci lub bez produkcji towarowej jest czci strategii
utrzymania rodziny, która zakada optymalizacj struktury dochodów jej
czonków i obejmuje równie decyzje odnonie aktywnoci ekonomicznej
kierownika gospodarstwa rolnego. Europejski model rolnictwa zakada
wspieranie gospodarstw rolnych, których funkcjonowanie jest istotne
z punktu widzenia funkcji, jakie speniaj dla rodowiska i zachowania
dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Z tego punktu widzenia decyzje
kierowników drobnych gospodarstw rolnych o dywersyfikacji aktywnoci
ekonomicznej przy ograniczeniu zakresu pracy we wasnym gospodarstwie, mona postrzega jako zjawisko pozytywne.
x Mimo postpujcych procesów dywersyfikacji aktywnoci zawodowej
i racjonalizacji zatrudnienia w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
utrzymuje si nadal relatywnie dua grupa wnoszca wzgldnie niewielki
wkad pracy, zbdnej z perspektywy rozmiarów prowadzonej dziaalnoci
rolniczej. Wielko tej populacji okrela wielko ukrytego bezrobocia
w sektorze rolnym, któr w oparciu o wyniki bada terenowych oszacowano na 500-550 tys. osób.
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x Wykonane analizy potwierdziy wybitnie rodzinny charakter stosunków
pracy w indywidualnych gospodarstw rolnych. Praca wiadczona przez
osoby spoza rodziny stanowia tylko niespena 4% cakowitych nakadów
pracy poniesionych w dziaalnoci rolniczej.
x Jednoczenie wykonane analizy udokumentoway, e ludno rolnicza cechowaa si niezmiennie relatywnie wysok (67%) aktywnoci zawodow, która coraz czciej lokowana bya poza uytkowanym gospodarstwem. Procesy dywersyfikacji aktywnoci zawodowej tej zbiorowoci
ulegay wzmocnieniu wraz z zaawansowaniem procesów dostosowania
polskiej gospodarki do funkcjonowania w warunkach konkurencji i struktur gospodarczych Unii Europejskiej, a przede wszystkim wzrastajc
moliwoci podjcia pracy zarobkowej w kraju i za granic. W konsekwencji w 2011 roku 57% pracujcych czonków rodzin rolniczych zatrudnionych byo tylko we wasnej dziaalnoci rolniczej, a 13% wycznie poza gospodarstwem. Pozostali (30%) czyli swoj dziaalno zawodow z prac w gospodarstwie i poza nim.
x Przeprowadzone badania wykazay, i wród zakadów pracy pooonych
na obszarach wiejskich dominoway placówki o profilu usugowym, które
w 2011 roku stanowiy a 42% ogólnej liczby podmiotów zatrudniajcych
mieszkaców badanych wsi. Pozostae zajmoway si gównie dziaalnoci produkcyjn (32%). Inna dziaalno, ni wymienione dwie najwaniejsze, dotyczya podmiotów publicznych, zwizanych z funkcjonowaniem administracji samorzdowej, szkolnictwa i suby zdrowia (25,6%
ogóu zakadów pracy na obszarach wiejskich).
x Analiza danych pozyskanych w badaniu ankietowym IERiG -PIB
w 2011 roku pokazaa, i najwikszy udzia w liczbie podmiotów gospodarczych na obszarach ankietowanych wsi miay mikroprzedsibiorstwa
(poowa wszystkich odnotowanych w badaniu). Niemal równie du grup stanowiy mae i rednie firmy. Due przedsibiorstwa o profilu produkcyjnym, o ogólnym zatrudnieniu ponad 250 osób, daway zatrudnienie
co trzeciej osobie pracujcej poza rolnictwem, chocia stanowiy one nieznaczny odsetek (niespena 5% ogóu firm na obszarach wiejskich). W tej
kategorii firm dominoway due, midzynarodowe zakady pracy o profilu produkcyjnym. Zakady pracy o profilu usugowym i pozostae podmioty daway miejsca pracy dla okoo 20% cakowitej liczby zatrudnionych osób poza rolnictwem. Badania pokazay take, i z punktu widzenia
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wiejskiego rynku pracy oraz rozwoju wiejskiej przedsibiorczoci, relatywnie duy popyt na prac kreoway nowo powstajce przedsibiorstwa
wytwórcze oraz firmy o charakterze usugowym, które obok zakadów produkcyjnych stanowiy take wany wyznacznik lokalnego popytu na prac.
x Kwestia zmniejszenia zatrudnienia w dziaalnoci rolniczej i przesunicia
zasobów siy roboczej z rolnictwa do dziaów nierolniczych stanowi zasadniczy warunek poprawy struktury agrarnej, zwikszenia efektywnoci
gospodarowania oraz zmian na lepsze w sytuacji dochodowej nie tylko
rolników, ale równie innych mieszkaców wsi. Wzrost dywersyfikacji
aktywnoci zawodowej w rezultacie prowadzi nie tylko do wdraania wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, ale stanowi równie czynnik unowoczeniania caej gospodarki.
x W warunkach rosncego znaczenia pozarolniczej aktywnoci zawodowej
mieszkaców wsi, przyszo rozwoju obszarów wiejskich w Polsce bdzie
take cile powizana z umocnieniem funkcji rezydencyjnej (mieszkaniowo-osiedleczej) wsi, której znaczenie bdzie wzrastao wraz z rozwojem
infrastruktury komunikacyjnej, komunalnej i spoecznej, warunkujcej jako ycia na terenach wiejskich. Utrwalenie si funkcji rezydencyjnej obszarów wiejskich oraz proces upodabniania si stylu ycia i aspiracji ludnoci wiejskiej i miejskiej powoduj, e istnieje coraz wiksze zapotrzebowanie na dotychczas rzadko wystpujce na wsi placówki handlowe i usugowe, co stwarza moliwoci dalszego rozwoju przedsibiorczoci na obszarach wiejskich.
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