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Wprowadzenie

Praca (obok ziemi i kapitału) jest jednym z trzech głównych środków pro-

dukcji1. Możliwie pełne, efektywne wykorzystanie istniejących zasobów pracy 

należy do najważniejszych czynników określających możliwości rozwoju kraju, 

regionów oraz lokalnych społeczności2. Niepełne lub nieefektywne wykorzystanie 

zasobów pracy wpływa na spowolnienie rozwoju ekonomicznego i społecznego 

oraz oddziałuje niekorzystnie na jakość kapitału ludzkiego. W sposób szczególny 

problem dotyczy mieszkańców wsi. Ponieważ nie jest możliwe znaczące zwięk-

szenie dochodowości produkcji rolniczej, zatem wiejskie gospodarstwa domowe 

mogą pozyskiwać dodatkowe środki na rozwój ekonomiczny i społeczny przede 

wszystkim dzięki pozarolniczemu zatrudnieniu ich członków3. Jednak ludność 

wiejska, ze względu na gorsze wykształcenie niż mieszkańcy miast oraz słabiej 

1  Pojęcie zasobów pracy należy utożsamiać ze zbiorowością ludności aktywnej ekonomicznie. 
Ogół ludności aktywnej ekonomicznie to potencjalne zasoby pracy, natomiast ogół ludno-
ści aktywnej zawodowo to rzeczywiste (czyli aktywne w danym okresie) zasoby pracy; por. 
F. Wysocki, W. Kołodziejczak, Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce, Wyd. AR 
Poznań, Poznań 2007. Za aktywne ekonomicznie uznaje się wszystkie osoby w wieku 15 lat 
i więcej, natomiast aktywni zawodowo to pracujący oraz bezrobotni; por. Aktywność ekono-
miczna ludności Polski, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003.

2  M. Kabaj, Dezaktywizacja Polski, „Polityka Społeczna” nr 8/2003.
3  F. Wysocki, W. Kołodziejczak, Zasoby pracy i ich jakość na wsi polskiej, Roczniki Naukowe 

SERiA, 2008 (oddano do druku).



154 ROZWÓJ ZASOBÓW KAPITAŁU LUDZKIEGO OBSZARÓW WIEJSKICH

rozwiniętą infrastrukturę obszarów wiejskich, napotyka na znaczne trudności 

w zdobywaniu pozarolniczych miejsc pracy. Ponadto ludność ta charakteryzuje się 

znacznym zróżnicowaniem statusu zawodowego, wynikającym przede wszystkim 

ze związków mieszkańców wsi z rolnictwem indywidualnym4.

W tym kontekście formułowano cel pracy. Jest nim zbadanie sytuacji zawo-

dowej wiejskiej ludności rolniczej i bezrolnej w latach 2002 i 2007, w kontekście 

możliwości pozyskiwania zatrudnienia poza rolnictwem oraz zagrożenia bezro-

bociem.

Badanie wykonano z wykorzystaniem metod analizy opisowej i wskaźnikowej, 

na podstawie danych z przeprowadzonego przez GUS w 2002 roku i w drugim 

kwartale 2007 roku Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz 

literatury przedmiotu.

1. Zasoby pracy na wsi

Polska posiada relatywnie duże potencjalne zasoby pracy, zarówno na ob-

szarach wiejskich, jak również miejskich. Spośród ogólnej zbiorowości 31 338 

tys. osób w wieku 15 lat i więcej (czyli osób aktywnych ekonomicznie) miesz-

kańcy wsi stanowili w 2007 roku 37,6%5. Ze względu na zaszłości o charakterze 

historycznym znaczna część mieszkańców wsi związana jest bezpośrednio lub 

pośrednio z rolnictwem – przez wiele dziesięcioleci ten sektor stanowił tradycyj-

ną podstawę utrzymania wiejskich gospodarstw domowych. Jak podaje Poczta6, 

udział pracujących w rolnictwie w ogólnej liczbie pracujących w Polsce wynosił 

w 2006 roku 15,3% i zmniejszył się w stosunku do 2002 roku zaledwie o 0,3 

punktu procentowego, a więc nadal pozostawał o kilka punktów procentowych 

większy niż w innych krajach Unii Europejskiej. Ponadto, ze względu na ograni-

czenia o charakterze ekonomicznym, technicznym i formalnoprawnym, nie jest 

możliwe w najbliższym czasie istotne zwiększenie dochodów generowanych przez 

gospodarstwa rolne. W konsekwencji, sytuacja ekonomiczna wiejskich, rolniczych 

gospodarstw domowych w Polsce jest gorsza niż ludności miejskiej i wiejskich 

gospodarstw domowych, których członkowie pracują poza rolnictwem7. Jednak, 

4  Aktywność ekonomiczna (2003)..., op. cit.
5  F. Wysocki, W. Kołodziejczak, Zasoby pracy i ich jakość..., op. cit.
6  W. Poczta, Polska Wieś. Raport o stanie wsi, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnic-

twa, Warszawa 2008 (oddano do druku).
7  F. Wysocki, W. Kołodziejczak, Zasoby pracy i ich jakość..., op. cit.
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pomimo gorszej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych utrzymujących 

się z rolnictwa, posiadanie ziemi wpływało korzystnie na sytuację członków rolni-

czych gospodarstw domowych na rynku pracy. Osoby związane z gospodarstwami 

charakteryzowały się z reguły wyższymi wartościami wskaźnika zatrudnienia 

i niższym bezrobociem, a także były mniej podatne na dezaktywizację zawodową. 

Jednak, sytuacja ludności związanej z gospodarstwami rolnymi była tylko pozornie 

lepsza – znaczna ich część była zatrudniona w rolnictwie, lecz ich praca nie była 

efektywnie wykorzystywana8.

Rys. 1. Rozkład liczby aktywnej ekonomicznie ludności wiejskiej w Polsce 
w latach 2002/2007a (tys. osób)

*  Na rysunku podano wartości dla lat 2002 i 2007 w układzie: dla roku 2002 / dla roku 2007. 
W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym statusie na rynku pracy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003; Aktywność ekonomiczna ludności Polski, 

II kw. 2007, wyd. GUS, Warszawa 2007.

Na rysunku 1 zaprezentowano rozkład liczby aktywnej ekonomicznie polskiej 

ludności wiejskiej w latach 2002 i 2007. W ogólnej liczbie aktywnych ekonomicznie 

8  F. Wysocki, W. Kołodziejczak, Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej..., op. cit.
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mieszkańców wsi (11 512 tys. osób) w roku 2002 przeważała ludność rolnicza – jej 

udział wynosił 59% ogółu, lecz do roku 2007 uległ on zmniejszeniu o 11 punktów 

procentowych do 48% ogółu. Wpłynęło to istotnie na sytuację zawodową tych 

grup. Jak można zauważyć, w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2002 mniej było 

bezrolnych bezrobotnych oraz znacznie więcej pracujących. Należy przypuszczać, 

że wynikało to przede wszystkim z dezaktywizacji zawodowej (w badanym okresie 

populacja biernych zawodowo bezrolnych zwiększyła się o 1081 tys. osób, przy 

czym napływ ten wynikał w znacznej części z przekazywania gospodarstw przez 

rolników – przechodzenia na renty i emerytury) oraz z poprawy ogólnej sytuacji na 

rynku pracy, ponadto pewne znaczenie miały zagraniczne migracje zarobkowe9. 

Równocześnie poprawiła się sytuacja zawodowa wiejskiej ludności związanej z rol-

nictwem, wśród której również nastąpiło zmniejszenie bezrobocia oraz (odmiennie 

niż wśród bezrolnych) zmniejszenie liczby biernych zawodowo.

2. Sytuacja zawodowa ludności rolniczej i bezrolnej

Pomimo omówionych wcześniej zmian w strukturze aktywnych ekonomicz-

nie mieszkańców wsi, sytuacja zawodowa bezrolnej ludności wiejskiej w roku 

2007 była, podobnie jak w roku 2002, gorsza niż ludności rolniczej (rys. 2 i 3). 

We wszystkich grupach ludności stopa bezrobocia w roku 2007 była niższa niż 

w 2002, przede wszystkim na skutek poprawy sytuacji w skali kraju (najprawdo-

podobniej nie miało wyraźnego związku z charakterystyką społeczną i zawodową 

ludności wiejskiej). Jednak w obydwu analizowanych latach bezrobocie wśród lud-

ności bezrolnej było wyższe, zaś wskaźniki aktywności zawodowej i zatrudnienia 

przyjmowały wartości niższe niż wśród ludności związanej z rolnictwem. W roku 

2007 wartości wskaźnika aktywności zawodowej wśród osób bezrolnych kształ-

towały się na poziomie 45,1%, czyli o 18,4 punktu niższym niż wśród ludności 

rolniczej, równocześnie wskaźnik zatrudnienia przyjmował wartości na poziomie 

38,6%, a więc o 21,8 punktu procentowego niższym niż w przypadku ludności 

rolniczej. W roku 2002 wartości wskaźnika aktywności zawodowej wynosiły dla 

osób bezrolnych 45,1%%, czyli o 11,3 punktu mniej niż dla ludności rolniczej, 

a wartości wskaźnika zatrudnienia wśród ludności bezrolnej 34,4%, o 18,5 punk-

tu mniej niż w przypadku osób związanych z gospodarstwami rolnymi. Zatem 

9  P. Kaczmarczyk, Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne 
skutki dla rynku pracy, Ośrodek Badań nad Migracjami (OBM), Wydział Nauk Ekonomicz-
nych UW, Warszawa 2006.
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w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2002 można zaobserwować pogłębianie się 

zróżnicowania charakterystyk aktywności zawodowej pomiędzy osobami zwią-

zanymi z gospodarstwami a bezrolnymi (rys. 2).

Rys. 2. Charakterystyka aktywności zawodowej ludności wiejskiej w Polsce 
według związku z rolnictwem w 2002 i 2007 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003; Aktywność ekonomiczna ludności Polski, 

II kw. 2007, wyd. GUS, Warszawa 2007.

Ludność wiejska wykazuje znaczne zróżnicowanie sytuacji zawodowej również 

ze względu na płeć (rys. 3), przy czym zjawisko to dotyczy zwłaszcza kształtowa-

nia się wartości wskaźnika aktywności zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia, 

natomiast w mniejszym stopniu stopy bezrobocia (zwłaszcza wśród ludności zwią-

zanej z rolnictwem). W analizowanych latach (2002 i 2007) wartości wskaźnika 

aktywności zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia były wyższe wśród mężczyzn 

niż wśród kobiet, zarówno w grupie ludności związanej z gospodarstwami, jak 

również wśród ludności bezrolnej, przy czym różnice te były nieco wyraźniejsze 

w grupie ludności bezrolnej. W roku 2007 omawiane różnice w wartości wskaź-
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nika zatrudnienia pomiędzy kobietami i mężczyznami wynosiły 16,5 punktu 

procentowego wśród bezrolnych wobec 15,1 punktu wśród ludności związanej 

z rolnictwem i były wyraźniejsze niż w roku 2002, kiedy kształtowały się na po-

ziomie odpowiednio: 13,9 punktu i 12,4 punktu. W roku 2007 stopa bezrobocia 

nie wykazywała znaczącego zróżnicowania ze względu na płeć wśród ludności 

rolniczej (zaledwie 0,9 punktu), natomiast wśród ludności bezrolnej bezrobocie 

wśród kobiet było o 2,9 punktu procentowego wyższe niż wśród mężczyzn. 

W roku 2002 występowało również niewielkie zróżnicowanie stopy bezrobocia 

w grupie ludności rolniczej, natomiast wśród bezrolnych kobiet stopa bezrobocia 

była wyższa o 6,1 punktu procentowego.

Rys. 3. Charakterystyka aktywności zawodowej ludności wiejskiej rolniczej i bezrolnej 
w Polsce według płci w 2002 i 2007 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski, 
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003; Aktywność ekonomiczna ludności Polski, 

II kw. 2007, wyd. GUS, Warszawa 2007.
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wym problemem była dezaktywizacja zawodowa ludności bezrolnej. Zmniejszeniu 

się bezrobocia w tej grupie towarzyszyło obniżenie wartości wskaźnika aktywności 

zawodowej. Zaprezentowana analiza może również skłaniać do sformułowania 

wniosku, że związek ludności wiejskiej z rolnictwem jest dodatnio skorelowany 

z jej zatrudnieniem, a tym samym wpływa na polepszenie jej sytuacji materialnej. 

Jednak, jak zauważa Frenkel10, większość mieszkańców wsi to osoby związane 

z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi – rolnicy i domownicy, członkowie 

gospodarstw domowych, w których wszyscy biorą udział w pracach związanych 

z rolnictwem, pomimo że nie jest to konieczne ze względów technologicznych 

i nie jest korzystne ekonomicznie11. Należy pamiętać, że celem aktywności eko-

nomicznej gospodarstw domowych jest pozyskiwanie środków do utrzymania 

i konsumpcji12. W tym kontekście istotne jest nie tyle bezrobocie (akcentowane 

powszechnie jako podstawowy problem), ile skala wyłączenia ludności wiejskiej 

z efektywnego generowania dochodów.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza sytuacji zawodowej wiejskiej ludności rolniczej i bez-

rolnej składnia do sformułowania następujących wniosków:

Jest ogólną prawidłowością, że wśród ludności bezrolnej zarówno wskaź-1. 

nik aktywności zawodowej, jak również wskaźnik zatrudnienia przyjmują 

wartości znacznie niższe niż w przypadku ludności związanej z rolnic-

twem. Prawdopodobnie ludność bezrolna będzie ulegała dalszej dezakty-

wizacji zawodowej.

Wyższe wartości wskaźnika zatrudnienia wśród ludności rolniczej wyni-2. 

kają po części z nieefektywnego zatrudnienia w gospodarstwach rolnych, 

które nie podnosi poziomu dochodów wiejskich gospodarstw domowych. 

Ponieważ możliwości znaczącego zwiększenia dochodów z produkcji rol-

10  I. Frenkel, Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, Instytut Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2003.

11  Nie mogą oni zostać sklasyfi kowani jako bezrobotni, ponieważ nie spełniają warunków 
kwalifi kacji do grupy bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, a jednocześnie nie-
mal wszyscy przepracowali jedną godzinę tygodniowo, wykluczającą zaliczenie ich do po-
pulacji bezrobotnych. Według kryteriów przyjętych w Badaniu Aktywności Ekonomicznej 
Ludności za bezrobotną uznaje się osobę, która nie przepracowała minimum jednej godziny 
w tygodniu, w którym była ankietowana; por. Aktywność ekonomiczna (2003)..., op. cit.

12  F. Wysocki, W. Kołodziejczak, Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej..., op. cit.
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niczej zostały wyczerpane, mieszkańcy wsi mogą pozyskiwać środki fi nan-

sowe przede wszystkim dzięki pozarolniczemu zatrudnieniu.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że ludność wiejska zawsze znaj-3. 

dowała się w gorszej sytuacji konkurencyjnej na rynku pozarolniczych 

miejsc pracy. Można przypuszczać, że nawet jeśli będzie posiadała kwa-

lifi kacje równe lub lepsze niż mieszkańcy miast, to ze względu na odda-

lenie od dużych ośrodków gospodarczych, słabo rozwiniętą infrastrukturę 

obszarów wiejskich i związane z tym dodatkowe koszty podjęcia pracy 

będzie przegrywać z nimi konkurencję na rynku pracy. Dlatego wydaje 

się konieczne zintensyfi kowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiej-

skich, a przede wszystkim stworzenie realnych, wymiernych bodźców eko-

nomicznych dla inwestorów, tak aby lokalizowanie inwestycji poza dużymi 

centrami gospodarczymi było opłacalne.

PROFESSIONAL ACTIVITY DIFFERENTIATION AMONG AGRICULTURAL 

AND NON-AGRICULTURAL SOCIETY

Summary

In the article was presented the status of the professional activity of the agri-
cultural and landless country-population in 2002-2007 years in the context 
of the possibility of gaining of the employment outside the agriculture and 
threats of unemployment. Th e country-folk, for the worse education than in-
habitants of cities and for more weakly fully developed infrastructure of rural 
areas, meets on considerable diffi  culties in the winning of non-agricultural 
workplaces. Besides, this population is characterized with the considerable 
diff erentiation of the professional status, that is consequential fi rst of all from 
the ligature with the individual agriculture. Landless persons are more often 
unemployed and easier surrender the professional deactivation. Th e situation 
of persons connected with the agriculture is better, however considerable 
their part is engaged ineff ectually. In years 2002-2007 diminished the un-
employment in among the country-folk, and increased the quantity of passive 
professionally the landless population.

Translated by Włodzimierz Kołodziejczak


