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Zmiany bezrobocia na wiejskim rynku pracy po integracji Polski 
z Uni  Europejsk

Changes of unemployment in the rural labour market after the 
integration of Poland with the European Union 

Abstract. The purpose of the present study was to show the changes of  rural unemployment after the 

integration of Poland with the European Union. The analysis was carried out on data coming from the 

Research of Economic Activity of Polish Citizens made by GUS in the second quarter of 2004 and in 

the fourth quarter of 2007. The results of the investigations indicate to advantageous changes occur-

ring in the field of rural unemployment, resulting from the availability of the EU funds and also from 

opening labour markets by some countries of the former EU-15. The changes concern inter alia a re-

duction of the rate of unemployment and restraints of long-term unemployment scale. Still unem-

ployment of landless dwellers of rural areas remains a serious problem. 

Key words: Research of Economic Activity of Polish Citizens, unemployment structure, unemploy-

ment rate 

Synopsis. Celem niniejszego opracowania by o przedstawienie zmian bezrobocia wiejskiego po inte-

gracji Polski z Uni  Europejsk . Analiz  przeprowadzono w oparciu o dane pochodz ce z Bada  Ak-

tywno ci Ekonomicznej Ludno ci Polski realizowanych przez GUS w II kwartale 2004 i IV kwartale 

2007 roku. Przedstawione wyniki bada  wskazuj  na korzystne zmiany zachodz ce w obszarze bez-

robocia wiejskiego wynikaj ce z dost pu Polski do funduszy unijnych, a tak e z otwarcia rynków pra-

cy przez niektóre kraje dawnej „pi tnastki”. Zmiany te dotycz  mi dzy innymi obni enia wska ników 

charakteryzuj cych bezrobocie oraz ograniczenia skali bezrobocia d ugookresowego. Nadal jednak 

powa nym problemem pozostaje bezrobocie dotycz ce bezrolnych mieszka ców obszarów wiejskich.   

S owa kluczowe: Badania Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci Polski, struktura bezrobocia, stopa 

bezrobocia  

Wst p

Pomimo wyra nego spadku podstawowych wska ników charakteryzuj cych rozmiar 

bezrobocia w Polsce, problem bezrobocia wiejskiego nadal pozostaje cz stym przedmiotem 

dyskusji podejmowanych zarówno na p aszczy nie nauki jak i praktyki. Specyfika 

bezrobocia na wiejskim rynku pracy wynika z obecno ci na nim dwóch typów 

spo eczno ci, tj. ludno ci zwi zanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego i ludno ci

bezrolnej oraz z wyst powania tzw. bezrobocia ukrytego [Witkowski 2005].  
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Wielko  bezrobocia wiejskiego jest ponadto miernikiem racjonalno ci gospodarowa-

nia zasobami ludzkimi, przes dza o obecnych i przysz ych mo liwo ciach rozwoju spo-

eczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, a w konsekwencji o sytuacji dochodowej i 

komforcie ycia ludno ci wiejskiej. Efektywno  wykorzystania zasobów pracy na wsi 

wywiera równie  istotny wp yw na koszty produkcji, w tym produkcji ywno ci, które nie 

tylko warunkuj  jej op acalno  dla wytwórców, ale tak e konkurencyjno  ekonomiczn

na rynku krajowym i mi dzynarodowym [Sosnowska 2002]. 

Celem opracowania jest przedstawienie zmian bezrobocia na wiejskim rynku pracy po 

przyst pieniu Polski do struktur unijnych. Podstawowe ród o informacji stanowi y dane z 

Bada  Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci Polski (BAEL) zrealizowane przez GUS w II 

kwartale 2004 i IV kwartale 2007 roku. Zgromadzone informacje opracowane zosta y

metod  indukcji, polegaj c  na wyprowadzeniu wniosków z przeprowadzonych obserwacji. 

Problemy pomiaru bezrobocia wiejskiego

 W badaniach poziomu i struktury bezrobocia na obszarach wiejskich wyst puje szereg 

trudno ci o charakterze metodycznym. Pierwsz  z nich jest empiryczne uchwycenie wiel-

ko ci bezrobocia. Na ogó  do kategorii bezrobotnych zalicza si  osoby w wieku 15 lat i 

wi cej, które nie pracuj  zawodowo, aktywnie poszukuj  pracy i s  gotowe do jej podj cia 

oraz s  zarejestrowane w powiatowym urz dzie pracy. Jednak, z punktu widzenia specyfiki 

wiejskiego rynku pracy w Polsce, okre lenie to obarczone jest istotnymi nie cis o ciami. 

Jedn  z nich stanowi rozbie no  pomi dzy realn  a deklarowan  gotowo ci  podj cia 

pracy. Z bada  wynika, e znaczna liczba osób, które deklaruj  i  szukaj  zatrudnienia, w 

praktyce jedynie rejestruje si  w urz dzie pracy. Trudno to uzna  za aktywny sposób po-

szukiwania pracy, tym bardziej, e nierzadko postawie takiej towarzyszy uchylanie si  od 

przyj cia oferty proponowanej przez urz d pracy. Dlatego nie bezzasadne wydaje si  coraz 

cz ciej spotykane w ród ekonomistów stwierdzenie, e zastosowanie w Polsce mi dzyna-

rodowych definicji bezrobocia doprowadzi oby do znacznego jego obni enia.

 Z drugiej jednak strony, cz  ludno ci wiejskiej w wieku produkcyjnym, mieszkaj ca 

w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego, nie jest uprawniona 

do rejestrowania si  w charakterze osób bezrobotnych, a ponadto nie ma motywacji do 

takiej rejestracji [Michna 2001]. W tym aspekcie, realne bezrobocie wiejskie obejmuje nie 

tylko bezrobocie rejestrowane, ale tak e tzw. bezrobocie ukryte, wyra aj ce si  w nadwy -

ce si y roboczej w gospodarstwach rolnych. Bezrobocie ukryte obejmuje osoby w wieku 

produkcyjnym, których odej cie z gospodarstwa nie spowodowa oby zachwiania produkcji 

rolniczej, lecz które z powodu braku mo liwo ci zatrudnienia pozostaj  w gospodarstwach 

rodzinnych. Ten rodzaj bezrobocia w Polsce jest aktualnie zjawiskiem nie rozpoznanym i 

trudnym do diagnozowania. 

 Podstawowymi ród ami informacji o stanie i strukturze bezrobocia w Polsce s  dane 

statystyczne pochodz ce z bie cej rejestracji bezrobotnych, prowadzonej przez urz dy 

pracy podleg e Ministrowi Pracy i Polityki Spo ecznej, oraz Badania Aktywno ci Ekono-

micznej Ludno ci (BAEL) realizowane przez G ówny Urz d Statystyczny. Ponadto pro-

blematyka bezrobocia jest przedmiotem bada  prowadzonych w ramach powszechnych 

spisów ludno ci i powszechnych spisów rolnych. 

Statystyki Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ecznej opieraj  si  na definicji osoby bez-

robotnej okre lonej w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzia aniu bezrobociu. Zarejestrowa-
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nie danej osoby jako bezrobotnej mo liwe jest dopiero po spe nieniu przez ni  licznych 

warunków zapisanych w ustawie. Zalet  systemu rejestracji jest miesi czna cz stotliwo

opracowywania danych, mo liwo  dysponowania informacjami o bezrobociu w przekroju 

lokalnych rynków pracy (zasi g dzia ania powiatowych urz dów pracy) oraz mo liwo

analizy (od 1992 roku) nap ywu i odp ywu bezrobotnych. Dane o bezrobociu, publikowane 

w oparciu o rejestry powiatowych urz dów pracy, przedstawiaj  tzw. bezrobocie rejestro-

wane. W my l ustawy prawo do rejestrowania si  w charakterze osoby bezrobotnej posia-

daj  cz onkowie gospodarstw domowych, w sk ad których wchodzi u ytkownik gospodar-

stwa rolnego o powierzchni mniejszej ni  2,0 ha przeliczeniowe, co powoduje i  cz

bezrobocia na wsi nie mo e by  ujawniona poprzez rejestry urz dów pracy.  

Dla potrzeb bardziej wszechstronnej oceny sytuacji i zmian na rynku pracy od 1992 

roku prowadzone s  przez GUS Badania Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci. Podstawo-

w  zalet  tych bada  jest wyró nienie trzech kategorii ludno ci, tj. pracuj cych, bezrobot-

nych i biernych zawodowo, co stwarza mo liwo  precyzyjnego wnioskowania o ca o cio-

wych zmianach zachodz cych na rynku pracy. Ponadto badania te dostarczaj  bogatszych 

ni  rejestry powiatowych urz dów pracy informacji o cechach spo eczno-demograficznych 

wszystkich trzech kategorii ludno ci. Przyj ta w badaniach definicja bezrobotnego opiera 

si  na standardach mi dzynarodowych (definicja Mi dzynarodowej Organizacji Pracy, 

MOP) i nie jest zwi zana z faktem rejestracji w urz dach pracy. Jest ona bardziej rygory-

styczna w stosunku do definicji stosowanej przez urz dy pracy. W rozumieniu MOP bezro-

botnym pozostaje osoba, która nie pracuje wi cej ni  1 godzin  w tygodniu. Ze wzgl du na 

ostrzejsze kryteria wyodr bniania osób bezrobotnych przyjmuje si , e badania aktywno ci

ekonomicznej ludno ci daj  obraz bezrobocia minimalnego. 

W stosunku do wielko ci bezrobocia rejestrowanego przez urz dy pracy, poziom bez-

robocia na wsi szacowany na podstawie BAEL jest ni szy, nie obejmuje bowiem cz cio-

wo zb dnej si y roboczej w gospodarstwach rolnych, w których stopie  wykorzystania 

pracy niektórych cz onków rodziny jest niewielki. Bezrobotni wchodz cy w sk ad ch op-

skiego gospodarstwa domowego z braku innych zaj  na ogó  uczestnicz  w pracach w 

gospodarstwie rolnym, co w my l definicji przyj tej w BAEL wyklucza mo liwo  zakwa-

lifikowania ich do bezrobotnych. 

Bezrobocie na obszarach wiejskich w Badaniach Aktywno ci Ekono-
micznej Ludno ci (BAEL) 

 Analiza danych dotycz cych liczby bezrobotnych oraz stopy bezrobocia wed ug  

BAEL (tabela 1) pozwala zaobserwowa  dwa zjawiska dotycz ce skali i dynamiki bezro-

bocia na wsi w porównaniu z miastem. Po pierwsze, w ka dym roku stopa bezrobocia by a

ni sza na wsi ni  w miastach. Jest to w znacznej mierze wynik przyj tej w BAEL definicji 

bezrobotnego, eliminuj cej z tej kategorii osoby pracuj ce nawet dwie godziny w tygodniu, 

co cz ciej ma miejsce w gospodarstwach rolnych ni  w miastach. Po drugie spadek bezro-

bocia w okresie lat 2002 - 2007 by  wi kszy w mie cie (58,8%) ni  na wsi (o 53,5%). Spo-

wodowane to jest mniejsz  liczb  powstaj cych miejsc pracy na wsi, ni szymi kwalifika-

cjami zawodowymi ludno ci wiejskiej, cz sto brakiem informacji o wolnych miejscach 

pracy oraz brakiem do wiadczenia w poszukiwaniu pracy. W rezultacie stopa bezrobocia 

na wsi stanowi a w 2002 roku 80,7% stopy bezrobocia w mie cie, a w IV kwartale 2007 
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roku stosunek ten wzrós  do 90,9%. Na wysokim poziomie nadal utrzymuje si  równie

udzia  bezrobotnych mieszkaj cych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych w kraju. 

Tabela 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia wed ug bada  aktywno ci ekonomicznej ludno ci (BAEL) w 

latach 1992 – 2007 

Table 1. Number of unemployed and unemployment rate according to the research of economic activity of popula-

tion in 1992-2007

Bezrobotni wed ug BAEL 

ogó em miasto wie

Udzia  bezrobotnych 

mieszkaj cych na wsi Rok

tys. stopa, %  tys. stopa, %  tys. stopa, % % 

1992 2394 13,7 1686 15,8 708 10,3 29,6 

1993 2595 14,9 1751 16,9 844 12,0 32,5 

1994 2376 13,9 1542 14,8 834 12,4 35,1 

1995 2232 13,1 1432 13,7 800 12,2 35,8 

1996 1961 11,5 1254 12,0 707 10,7 36,1 

1997 1737 10,2 1126 10,7 611 9,3 35,2 

1998 1827 10,6 1182 11,1 645 9,9 35,3 

1999 2641 15,3 1711 15,9 930 14,5 35,2 

2000 2761 16,0 1824 16,9 937 14,3 33,9 

2001 3186 18,5 2103 19,6 1083 16,7 34,0 

2002 3375 19,7 2260 21,3 1115 17,2 33,0 

2003 3273 19,3 2197 20,9 1076 16,6 32,9 

2004 3081 18,0 2021 19,1 1060 16,2 34,4 

2005 2893 16,7 1860 17,4 1033 15,7 35,7 

2006 2076 12,2 1328 12,7 748 11,5 36,0 

2007 1448 8,5 930 8,8 518 8,0 35,8 

ród o: obliczenia w asne na podstawie publikacji GUS [Aktywno … 1993-2008]. 

W obydwu analizowanych okresach najliczniejsz  kategori  bezrobotnych stanowi y

osoby powracaj ce do pracy po przerwie (tabela 2). Udzia  tych osób w ogólnej liczbie 

bezrobotnych wynosi  43,6% w II kwartale 2004 roku oraz 34,6% w IV kwartale 2006 

roku, w tym w ród kobiet odpowiednio 47,5% i 36,6%. Na uwag  zas uguje jednak zmniej-

szenie udzia u tej kategorii (o 7 pkt. proc.) w ci gu analizowanego okresu. Zwi kszy a si

natomiast grupa osób samodzielnie rezygnuj cych z pracy (o 5,6 pkt. proc.) oraz zasilaj -

cych bezrobocie na skutek utraty zatrudnienia (o 3,3 pkt. proc.). Niepokoj co wysoki jest 

wzrost (o 27,5 pkt. proc.) udzia u absolwentów w ogólnej liczbie osób podejmuj cych 

prac  po raz pierwszy. Jest to zwi zane z wchodzeniem na rynek pracy osób z wy u demo-

graficznego lat osiemdziesi tych. W trudnej sytuacji znalaz a si  zw aszcza m odzie  wiej-

ska niech opska, która w stosunku do m odzie y miejskiej cechuje si  ni sz  mobilno ci

zawodow  i przestrzenn  na skutek bariery wykszta cenia, licznych barier kulturowych 

oraz wyra nej bariery mieszkaniowej.  

Za korzystne w analizowanym okresie nale y uzna  zmiany w strukturze bezrobot-

nych wed ug czasu poszukiwania pracy, w tym przede wszystkim ograniczenie bezrobocia 

d ugookresowego (trwaj cego powy ej 12 miesi cy). Jest ono szczególnie trudne do likwi-
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dacji, poniewa  odp yw do zatrudnienia najsilniej nast puje w pocz tkowym okresie bezro-

bocia, pó niej szanse na zatrudnienie stopniowo malej , a kapita  ludzki ulega deprecjacji. 

Wed ug bada  przeprowadzonych przez CBOS osoby pozostaj ce bez pracy w d u szym 

okresie czasu s  zwykle bardziej bierne, rzadziej podejmuj  wysi ek znalezienia zatrudnie-

nia, maj  znacznie mniejsze kwalifikacje i brak motywacji do ich podnoszenia [Bezrobot-

ni... 2007].  

Udzia  bezrobotnych rejestruj cych si  w urz dach pracy spad  o prawie 6 pkt. proc., 

co by o bezpo rednio zwi zane ze zmniejszeniem liczby bezrobotnych i obni eniem stopy 

bezrobocia. Odsetek osób korzystaj cych z zasi ku by  jednak nieznacznie wy szy (o 0,9 

pkt. proc.) w roku 2007 ni  w 2004, co wiadczy o wi kszej rotacji bezrobotnych, tj. cz st-

szym wyst powaniu w ich karierze zawodowej okresów zatrudnienia uprawniaj cych do 

pobierania zasi ku.

W obydwu analizowanych okresach najpopularniejsz  form  poszukiwania pracy 

przez osoby bezrobotne by o korzystanie z wiedzy oraz kontaktów krewnych i znajomych. 

Z tej formy poszukiwania zatrudnienia skorzysta o cznie 80,6% bezrobotnych mieszka -

ców wsi w II kwartale 2004 roku i 82,2% w IV kwartale 2007 roku. Do  powszechnymi 

metodami poszukiwania pracy by o równie  sk adanie oferty pracy w urz dzie pracy i ana-

liza ofert zgromadzonych przez te urz dy, a tak e sk adanie oferty bezpo rednio w zak a-

dach pracy.   

Analiza struktury bezrobotnych ze wzgl du na p e  wskazuje na nieznaczn  przewag

m czyzn w ogólnej liczbie osób bezrobotnych zarówno w II kwartale 2004 jak i w IV 

kwartale 2007 roku (tabela 3). W analizowanym okresie procentowa przewaga m czyzn 

uleg a jednak zmniejszeniu o 4,1 pkt. proc.  

W strukturze bezrobotnych wed ug kryterium wieku najliczniejsz  grup  stanowili lu-

dzie m odzi, którzy nie przekroczyli 35 roku ycia. Odsetek osób bezrobotnych w tym 

wieku wzrós  z 58,4% w roku 2004 do 60,4% na koniec roku 2007. Stopa bezrobocia, obli-

czona dla ró nych grup wiekowych, by a zdecydowanie wy sza dla roczników m odszych

ni  starszych. W roku 2007 niepokoj co wysoka stopa bezrobocia (20,3%) dotyczy a naj-

m odszych uczestników rynku pracy, tj. osób w wieku 15-24 lata. Do tej kategorii bezro-

botnych nale  zwykle osoby wchodz ce po raz pierwszy na rynek pracy i nie posiadaj ce 

wymaganego przez pracodawców do wiadczenia zawodowego. Wysoka stopa bezrobocia 

w ród osób najm odszych jest równie  zwi zana z wy em demograficznym lat osiemdzie-

si tych. 

W obydwu analizowanych kwarta ach najmniejsze trudno ci w znalezieniu pracy mia-

y osoby z wykszta ceniem wy szym. Stopa bezrobocia dla tej grupy ludno ci wynosi a

odpowiednio 8,6% oraz 5,7%. Najwy szy poziom stopy bezrobocia odnotowano natomiast 

w ród osób z wykszta ceniem rednim ogólnokszta c cym, co wiadczy o braku zapotrze-

bowania na pracowników niewykwalifikowanych. W zwi zku z tym optymistycznymi 

wydaj  si  dane statystyczne ostatnich lat, które wskazuj  na nieznaczn  popraw  wy-

kszta cenia i przygotowania zawodowego ludno ci wiejskiej. W du ej mierze poprawa ta 

wynika z naturalnych procesów odchodzenia z pracy osób najstarszych legitymuj cych si

wykszta ceniem najni szym. Jednocze nie obserwowany jest wzrost liczby m odzie y

ucz cej si i studiuj cej. Edukacja sta a z jednej strony sposobem poszerzania wiedzy i 

umiej tno ci, ale z drugiej równie  metod  na problemy zwi zane ze znalezieniem pracy. 

Stopniowa poprawa poziomu wykszta cenia ludno ci wiejskiej nie jest jednak zadowalaj ca

i na pewno nie mo na mówi  o zatarciu luki edukacyjnej pomi dzy miastem i wsi  oraz 
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pomi dzy rolnikami polskimi a rolnikami wysoko rozwini tych krajów UE [Stawicka 

2006]. 

Tabela 2. Struktura grupy bezrobotnych mieszka ców wsi wed ug kategorii bezrobotnych, okresu poszukiwania 

pracy i metod poszukiwania pracy w II kwartale 2004 i IV kwartale 2007 roku, % 

Table 2. Structure of the population of unemployed dwellers of rural areas according to the unemployed category, 

period of job search and methods of job search in the 2nd quarter of 2004 and the 4th quarter of 2007, % 

Rok 2004 Rok 2007 
Kategoria bezrobocia 

razem m -

czy ni

kobiety razem m -

czy ni

kobiety 

Ogó em, tys. 1167 649 518 518 267 251 

Ogó em, %  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kategorie bezrobotnych:       

• stracili prac 25,8 31,1 19,3 29,1 30,7 27,5 

• zrezygnowali z pracy 2,3 2,1 2,5 7,9 11,3 4,8 

• powracaj  do pracy po przerwie 43,6 40,5 47,5 34,6 32,2 36,6 

• podejmuj  prac  po raz pierwszy 28,3 26,3 30,7 28,4 25,8 31,1 

      w tym: absolwenci 13,3 14,0 12,6 40,8 33,3 47,4 

Czas poszukiwania pracy:       

• do 6 miesi cy 30,22 33,1 26,7 40,2 40,8 39,4 

• 7-12 miesi cy 23,6 23,0 24,1 20,8 20,6 21,5 

• 13 i wi cej miesi cy 46,2 43,9 49,2 39,0 38,6 39,1 

Zarejestrowani w urz dzie pracy: 78,7 78,6 79,0 72,8 68,5 76,9 

• w tym pobieraj cy zasi ek 12,1 16,7 6,4 13,0 18,6 7,8 

Bezrobotni poszukuj cy pracy poprzez:       

• powiatowy urz d pracy 75,8 75,0 77,0 72,8 70,8 74,5 

• prywatne biuro po rednictwa pracy 6,2 6,5 5,8 6,6 8,2 4,8 

• og oszenia w prasie 21,4 21,4 21,4 27,6 28,5 26,7 

• bezpo redni kontakt z zak adem pracy 65,7 68,6 62,4 62,4 65,2 59,4 

• krewnych i znajomych 80,6 81,4 79,7 82,2 82,4 82,5 

• podj cie stara  o zorganizowanie w a-

snego miejsca pracy 
2,5 3,7 1,0 2,3 3,4 - 

• uczestniczenie w testach, rozmowach 

kwalifikacyjnych
9,0 8,9 9,1 11,0 8,6 13,5 

ród o: [Aktywno … 2004-2008].  

Diagnozowanie bezrobocia na obszarach wiejskich wymaga równie  przeprowadzenia 

analizy poziomu bezrobocia w dwóch typach gospodarstw domowych, tj. z u ytkownikiem 

i bez u ytkownika gospodarstwa rolnego, pomi dzy którymi wyst puj  istotne ró nice w 

zakresie stosunków pracy (w pierwszym wyst puje praca rodziny, w drugim praca najem-

na). Porównanie stopy bezrobocia dla tych dwóch grup ludno ci (tabela 4) wskazuje na 

wy szy poziom bezrobocia w ród ludno ci zamieszkuj cej w gospodarstwach bezrolnych 

(29,0% w II kwartale 2004 r. i 11,6% w IV kwartale 2007 r.). Bezrobotni w tego typu go-
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spodarstwach to, pomijaj c poszukuj cych pracy po raz pierwszy, g ównie osoby pracuj ce

poprzednio poza rolnictwem oraz pracownicy dawnego sektora uspo ecznionego w rolnic-

twie (g ównie PGR). W ród ludno ci

odpowiednio 10,0% i 4,8%

Tabela 3. Struktura populacji bezrobotnych oraz stopa bezrobocia na wsi wed ug p ci, wieku i poziomu wykszta -

cenia w II kwartale 2004 i IV kwartale 2007 roku, % 

Table 3. Structure of the unemployed population and unemployment rate in rural areas according to gender, age 

and level of education in the 2nd quarter of 2004 and the 4th quarter of 2007, % 

Struktura Stopa bezrobocia 
Kategoria bezrobotnych 

2004 2007 2004 2007 

Ogó em 100,0 100,0 18,2 8,0 

w tym kobiety 44,4 48,5 18,8 9,0 

Wiek:     

• 15-24 lat 28,1 33,2 38,1 20,3 

• 25-34 lat 30,3 27,2 20,4 8,0 

• 35-44 lat 20,0 17,0 13,8 5,3 

• 45 lat i wi cej 21,6 22,6 11,8 5,3 

Wykszta cenie:     

• wy sze 3,6 7,9 8,6 5,7 

• rednie zawodowe 19,9 25,7 16,1 7,9 

• rednie ogólnokszta c ce 6,3 8,5 21,3 11,3 

• zasadnicze zawodowe 46,5 40,2 19,6 8,0 

• gimnazjum, podstawowe i niepe ne 

podstawowe
23,7 17,7 20,0 8,3 

ród o: jak w tabeli 2  

 Niskie wska niki bez-

robocia w rodzinach ch opskich wynikaj  przede wszystkim z przyj tej w BAEL definicji 

bezrobotnego, która jak wcze niej wspomniano, eliminuje z kategorii bezrobotnych osoby 

pracuj ce wi cej ni  jedn  godzin  w badanym tygodniu.  

 W okresie mi dzy II kwarta em 2004 roku a IV kwarta em 2007 roku stopa bezrobocia 

na wsi, wed ug danych BAEL, spad a z 18,8% do 8,0%. Obni enie stopy bezrobocia w 

grupie gospodarstw rolnych by o rezultatem podobnego spadku stopy bezrobocia kobiet (o 

9,8 pkt. proc.) i m czyzn (o 10,4 pkt. proc.). Z kolei w gospodarstwach domowych nie 

zwi zanych z rolnictwem indywidualnym spadek stopy bezrobocia wynika  z wi kszego 

obni enia stopy bezrobocia w ród m czyzn (o 18,0% pkt. proc.) ni  w ród kobiet (o 

16,7% pkt. proc.) 
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Tabela 4. Struktura populacji bezrobotnych i stopa bezrobocia wed ug p ci i typu gospodarstwa domowego na wsi 

w II kwartale 2004 i IV kwartale 2007 roku, % 

Table 4. Structure of the unemployed population and unemployment rate according to gender and type of house-

hold in the rural areas in the 2nd quarter of 2004 and the 4th quarter of 2007, % 

Gospodarstwa domowe 
P e  bezrobotnych Rok Ogó em 

rolne bezrolne 

Ogó em, tys. 2004 1167 367 800 

 2007 518 167 351 

Ogó em, %  100,0 100,0 100,0 

M czy ni 2004 55,6 55,0 55,9 

 2007 51,5 53,9 50,4 

Kobiety 2004 44,4 45,5 44,1 

 2007 48,5 46,1 49,6 

Stopa bezrobocia, %     

Ogó em 2004 18,2 10,0 29,0 

 2007 8,0 4,8 11,6 

M czy ni 2004 17,7 9,7 28,2 

 2007 7,3 4,6 10,2 

Kobiety 2004 18,8 10,4 30,2 

 2007 9,0 5,1 13,5 

ród o: jak w tabeli 2 

Wnioski

1. Od po owy roku 2004 do ko ca 2007 nast pi  spadek liczby osób bezrobotnych oraz 

stopy bezrobocia w ród wszystkich kategorii bezrobotnych mieszka ców wsi. Jest to 

rezultat wzrostu gospodarczego wynikaj cego mi dzy innymi z uzyskania przez Pol-

sk  dost pu do funduszy unijnych oraz otwarcia rynków pracy przez niektóre kraje 

dawnej „pi tnastki”.     

2. Za korzystn  zmian  w strukturze bezrobocia wiejskiego w analizowanym okresie 

nale y uzna  wyra ne ograniczenie problemu bezrobocia d ugookresowego. Zmniej-

szenie tego typu bezrobocia poci ga za sob  szereg korzy ci o charakterze ekono-

micznym i spo ecznym.  

3. Niekorzystnym zjawiskiem na wiejskim rynku pracy jest du y udzia  w strukturze 

bezrobotnych osób m odych, w tym równie  absolwentów. Ograniczenie tego proble-

mu wymaga dostosowania systemu szkolnictwa redniego na terenach wiejskich do 

struktury rodzajowej popytu na prac  oraz rozwoju ró nego typu form edukacji po-

zaszkolnej. 

4. Przeprowadzone obserwacje wskazuj  na utrzymuj cy si  problem bezrobocia w ród 

bezrolnych mieszka ców wsi. Zasadniczym warunkiem wzrostu racjonalnego zatrud-

nienia tej grupy ludno ci jest uruchomienie nowych i zdynamizowanie dotychczaso-
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wych kierunków dzia alno ci pozarolniczej w ramach organizacyjnych indywidual-

nych gospodarstw rolnych oraz przyspieszenie wielofunkcyjnego rozwoju wsi. 
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