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Wp yw cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej na zmiany 
zasobów si y roboczej w rolnictwie 

Influence of Poland’s membership in the European Union on the 
changes in labour force in agriculture 

Synopsis. W artykule przedstawiono zmiany zachodz ce w zasobach si y roboczej w rolnictwie w 
latach 1996-2007 pod wp ywem przemian spo eczno-gospodarczych oraz cz onkostwa Polski w Unii 
Europejskiej. Szczegó owej analizie poddano zmiany liczby pracuj cych w gospodarstwach rolnych w 
jednostkach AWU na tle zmian demograficznych i ekonomicznych (wielko ci gospodarstw rolnych) 
oraz zmiany w strukturze p ci i wieku u ytkowników gospodarstwa rolnego.  

S owa kluczowe: rolnictwo, praca, zasoby, nak ady, wykorzystanie 

Abstract. The article shows the changes in the labour force in agriculture in the years 1996-2007, 
against the background of changes in demography and economy (farm size), as a result of socio-
economic changes and Poland’s membership in the European Union. The fact that Poland joined the 
European Union has positively influenced the economic activity in agriculture and, at the same time, it 
has slowed down the process of transferring agricultural labour force to non-farming jobs. In 2007 a 
positive change in the demographic structure of farming population was recorded. Generally, between 
1996 and 2007 a decline in labour force was noted, but between 2002 and 2007 a slight increase was 
recorded. A negative phenomenon, however, is the fact that a large portion of the labour force in 
individual farms remains unused. Over-intensive employment in farming may lead to both open and 
hidden agricultural unemployment. Structural and quantitative changes in labour force show diverse 
intensity in individual voivodeships. Northern Poland, where large-size farms predominate, has lower 
density of farming population and a larger percentage of hired labour force. Central and South-Eastern 
Poland, however, shows a high density of population working in farming and a high share of people in 
working age running family farms.  

Key words: farming, labour force, labour resources, labour intensity, labour usage  

Wst p 

Przemiany spo eczno-gospodarcze Polski po 1989 roku, w tym restrukturyzacja i 
przekszta cenia w asno ciowe gospodarki narodowej, spowodowa y szereg zmian 
strukturalnych i przestrzennych w zasobach si y roboczej w rolnictwie. W pierwszych 
czterech latach transformacji ustrojowej dosz o do znacznego spadku liczby pracuj cych 
osób, o oko o 1,4 mln. Nadmiar si y roboczej zasili  sektor rolniczy, co spowodowa o 
znaczny wzrost liczby ludno ci rolniczej. Rolnictwo sta o si  buforem agodz cym 
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zjawisko bezrobocia. W ten sposób zwi kszy  si  dystans polskiego rolnictwa do 
standardów Unii Europejskiej.  

Akcesja Polski w 2004 r. do Unii Europejskiej, a wraz z ni  wprowadzenie Wspólnej 
Polityki Rolnej, poci gn a za sob  szereg niespotykanych dotychczas zmian 
ekonomicznych w gospodarce rolnej. W porównaniu z innymi sektorami zmiany w 
sektorze rolnym wydawa y si  relatywnie najwi ksze. 

Wspólna Polityka Rolna stawia sobie za cel rozwój obszarów wiejskich przez 
tworzenie nowych miejsc pracy, wzrost gospodarczy i zrównowa ony rozwój. W 
wi kszo ci krajów Unii rolnictwo generuje poni ej 10 % miejsc pracy, a w trzeciej cz ci 
jej obszaru zatrudnienie w rolnictwie wynosi 5% , co stanowi redni  dla UE-25. W Polsce 
w 2007 r. w rolnictwie pracowa o oko o 15,8% osób pracuj cych (2,5 mln osób), podobnie 
jak w Rumuni, co stanowi o razem ponad 80% zasobów pracy w rolnictwie nowych krajów 
cz onkowskich oraz blisko 41% liczby osób pracuj cych w rolnictwie ca ej Wspólnoty. Dla 
porównania, w tzw. starych krajach Unii Europejskiej (UE-15) zatrudnienie w rolnictwie 
wynosi 3,7%, w tym w Belgii 1,7%, Holandii 3,5%, Niemczech 4,4%, Grecji 21%. Wysoki 
udzia  pracuj cych w rolnictwie w Polsce (15,8%), podobnie jak w wielu krajach Europy 

rodkowej i Wschodniej, np. w Rumuni (30,6%), na Litwie (12,4%) i na otwie (11,2%), 
jest w du ej mierze rezultatem ekstensywnego modelu rozwoju w gospodarce centralnie 
planowanej, który ogranicza  proces substytucji pracy przez kapita  [Baer 2008].  

Cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej daje szans  przyspieszenia przeobra e  w 
produkcji rolnej, wp ywaj c istotnie na przemiany w zakresie zasobów pracy i ich 
wykorzystania. Jak podkre la Karwat-Wo niak problem zasobów si y roboczej w 
rolnictwie, przy ca ej jego z o ono ci, jest jednym z najistotniejszych czynników 
warunkuj cych udany proces restrukturyzacji sektora rolnego [Karwat-Wo niak 2007].  

Cele i metody badawcze 

G ównym celem bada  by o ukazanie charakteru i tempa zmian zachodz cych w 
zasobach si y roboczej w rolnictwie pod wp ywem przemian spo eczno-gospodarczych oraz 
cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej i w, z tym zwi zanej, Wspólnej Polityce Rolnej. W 
pierwszym etapie pracy przedstawiono zmiany ilo ciowe i jako ciowe si y roboczej w 
rolnictwie na tle zmian nowych krajów cz onkowskich Unii Europejskiej. Szczegó owej 
analizie poddano zmiany liczby pracuj cych w gospodarstwach rolnych w jednostkach 
AWU (Annual Work Unit) na tle zmian demograficznych i ekonomicznych (wielko ci 
gospodarstw rolnych) oraz zmiany w strukturze p ci i wieku u ytkowników gospodarstwa 
rolnego.  

Badaniami obj to obszar ca ej Polski, za  podstawow  jednostk  administracyjn  
przyj t  do analizy przestrzennej zjawiska jest województwo, z uwagi na dost pno  
danych (za ostatnie lata) jedynie na tym poziomie. Okres czasowy obejmuje lata 1996, 
2002 i 2007, tj. pierwszy etap procesów transformacji, nast pnie okres przedakcesyjny 
(2002) i 3 letni okres cz onkostwa Polski w Unii Europejskiej (2007). Analiza 
porównawcza i przestrzenna opracowana zosta a na podstawie wyników spisu rolnego z 
1996 r. i 2002 r., nast pnie bada  struktury gospodarstw rolnych z 2007 r. oraz publikacji 
Eurostatu „Agriculture in the Union – statistical and economic information” [Eurostat... 

2008]. 
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W pracy przyj to uwa a  za zasoby si y roboczej w rolnictwie zbiorowo  osób 
wnosz cych wk ad pracy w gospodarstwach rolnych, tj. si  robocz  rodzinn  oraz 
pracowników najemnych, cznie z pracownikami kontraktowymi oraz pomoc  s siedzk . 
Za o enie to obejmuje wszystkie osoby, nawet te, dla których praca w rolnictwie jest tylko 
prac  dodatkow . Takie podej cie odró nia metodologi  badania struktury gospodarstw 
rolnych od metodologii rekomendowanej dla bada  rynku pracy przez Mi dzynarodow  
Organizacj  Pracy [Charakterystyka... 2007]. 

Metodologia spisu rolnego (NSP i PSR) z 2002 sprawi a, e wyst pi y do  istotne 
zmiany w zasobach pracy w rolnictwie, st d dla scharakteryzowania zasobów si y roboczej 
w rolnictwie przyj to nast puj ce cechy diagnostyczne: 

A- liczba pracuj cych w gospodarstwie rolnym (wnosz cy wk ad pracy); zaliczono do 
nich wszystkich wnosz cych chocia by minimalny wk ad pracy w gospodarstwie 
rolnym, 

B- wska nik g sto ci pracuj cych w gospodarstwie rolnym na 100 ha UR, 
C- udzia  si y roboczej rodzinnej i najemnej, 
D- struktura p ci i wieku, 
E- liczba pracuj cych w gospodarstwach rolnych w jednostkach AWU (Annual Work 

Unit) jest jednostk  przeliczeniow  nak adów pracy, ekwiwalentn  dla 1 osoby 
pe nozatrudnionej (odpowiada 2120 godzinom pracy w ci gu roku), 

F- C. pracuj cych w rolnictwie; w tym rachunku pomini to tych pracuj cych, którzy 
produkuj  wy cznie na w asne potrzeby oraz pracuj cych w gospodarstwach 
indywidualnych do 1 ha u ytków rolnych, produkuj cych g ównie na w asne 
potrzeby. 

Zmiany ilo ciowe i jako ciowe w zasobach si y roboczej w rolnictwie 

Rozmieszczenie przestrzenne ludno ci rolniczej w Polsce wynika w du ej mierze z 
uwarunkowa  przyrodniczych (np. wska nika jako ci rolniczej przestrzeni produkcyjnej), 
historycznych (np. rozwój gospodarczy polskich ziem w okresie zaborów), ekonomicznych, 
(np. liczba i wielko  gospodarstw rolnych) oraz obecnych przemian spo eczno-
gospodarczych. I tak na przyk ad w wyniku procesów restrukturyzacji i prywatyzacji 
wielkoobszarowych gospodarstw rolnych dosz o do powstania nowych form w asno ci 
ziemi, pojawi  si  sektor prywatno-kapitalistyczny [Wo  2002]. Jednocze nie wy oni a si  
nowa grupa ludno ci rolniczej, tzw. ”producentów rolnych”.  

Zasoby si y roboczej w rolnictwie Polski w 2007 r. wynosi y 5 026,8 tys. osób. W 

porównaniu z 1996 r. wielko  ta zmala a o 14,0%, w porównaniu za  z 2002 r. wzros a a  

o 18,0%. wiadczy to o du ej niestabilno ci na rynku pracy w Polsce, gdzie nadmiar si y 

roboczej zostaje przej ty przez sektor rolniczy. I tak na pocz tku lat 90. nast pi  spadek 

liczby tzw. „dwuzawodowej” ludno ci rolniczej pracuj cej poza gospodarstwem rolnym, w 

wyniku ograniczenia zatrudnienia lub zwolnie  grupowych z zak adów pracy, co 

doprowadzi o do wzrostu ludno ci rolniczej utrzymuj cej si  g ównie i wy cznie z 

gospodarstwa rolnego. Zjawisko to, wywo ane procesami restrukturyzacyjnymi w 

gospodarce narodowej, dotyczy o g ównie m czyzn z ma ych gospodarstw rolnych. 

Analiza przestrzenna wykazuje, e najwi kszy udzia  zasobów si y roboczej (powy ej 

600 tys.) w 2007 r. wyst powa  w województwach mazowieckim, ma opolskim, lubelskim 

i podkarpackim, charakteryzuj cych si  rozdrobnion  struktur  agrarn  oraz du ym 
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udzia em warzywnictwa i sadownictwa, gdzie sezonowa praca najemna ma du y udzia  w 
cyklu produkcyjnym. Dodatkowo na wielko  zasobów ludno ci rolniczej w tych regionach 
wp ywa czynnik przyrodniczy, gdy  wyst powanie yznych gleb sprzyja produkcji rolnej 
(czarnoziemy na Wy ynie Lubelskiej, Podgórzu Karpackim, czarne ziemie w Kotlinie 
Warszawskiej na linii B onie- Grójec- Sochaczew). Stosunkowo niski udzia  ludno ci 
rolniczej wyst puje w województwach o wysokim stopniu uprzemys owienia, np. opolskim 
(117400), gdzie wi ksze s  mo liwo ci znalezienia pracy poza rolnictwem.  

Natomiast najmniejszym udzia em zasobów si y roboczej (poni ej 100 tys.) 
charakteryzowa y si  województwa lubuskie (73900) i zachodniopomorskie (97600) a 
nast pnie pomorskie (119900), o du ym udziale gospodarstw wielkoobszarowych 
powsta ych z by ych PGR charakteryzuj cych si  wysokim stopniem mechanizacji. 
Stosunkowo niski udzia  zatrudnionych w rolnictwie w tych województwach to nie tyle 
efekt procesu uprzemys owienia, co wynik du ego stopnia koncentracji ziemi u ytkowanej 
rolniczo w by ych gospodarstwach PGR. Wp yw struktury wielko ciowej gospodarstw 
rolnych na zasoby si y roboczej potwierdza tak e wyra nie ujemny zwi zek korelacyjny 
(WK= -0,92) zachodz cy pomi dzy liczb  ludno ci rolniczej a redni  wielko ci  
gospodarstw rolnych (rys.1.).  
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Rys. 1. Liczebno  si y roboczej w gospodarstwach rolnych ogó em 

Fig. 1. Total labour force in farming  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Analiza porównawcza zmiany zasobów si y roboczej w rolnictwie w latach 1996-2007 
wskazuje na tendencj  malej c , przy czym na prze omie XX i XXI wieku (1996-2002) 
liczba ludno ci rolniczej zmala a o 29,3%, natomiast w latach 2002-2007 wzros a o oko o 
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10%. Ogólnie rzecz bior c w analizowanym okresie (1996-2007) spadek zasobów si y 
roboczej wyniós  14,1% (tab. 1).  

Tabela 1. Zmiany liczebno ci si y roboczej w gospodarstwach rolnych 

Table 1. Changes in quantity of labour force in farming.  

Województwo Rok 

 

 

1996 2002 
 

2002 
rok1996=100 pkt. 

 

2007 2007 

rok 1996 =100 pkt. 

Dolno l skie 246856 183255 74,2 206300 83,6 

Kujawsko-Pomorskie 254043 193057 76,0 192700 75,9 

Lubelskie 661881 531834 80,4 607700 91,8 

Lubuskie 90704 66494 73,3 73900 81,5 

ódzkie 455133 333256 73,2 392800 86,3 

Ma opolskie 690120 534708 77,5 639400 92,7 

Mazowieckie 756550 535783 70,8 656900 86,8 

Opolskie 155527 107802 69,3 117400 75,5 

Podkarpackie 652842 494025 75,7 609700 93,4 

Podlaskie 269196 199651 74,2 218800 81,3 

Pomorskie 146180 104773 71,7 119900 82,0 

l skie 356477 249651 70,0 289700 81,3 

wi tokrzyskie 374770 270597 72,2 296600 79,1 

Warmi sko-Mazurskie 157835 111514 70,7 127000 80,5 

Wielkopolskie 461351 348703 75,6 380600 82,5 

Zachodniopomorskie 118505 84612 71,4 97600 82,4 

Polska 5847970 4349715 74,4 5026800 85,9 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z GUS. 

W uj ciu przestrzennym najwi kszy spadek si y roboczej wyst pi  w województwach 
wi tokrzyskim (21,9%), opolskim i kujawsko-pomorskim (po 15,0%). Natomiast 

niewielki spadek w zasobach si y roboczej zanotowano w trzech województwach: 
podkarpackim (6,6%), ma opolskim (7,3%) i lubelskim (9,2%). Na terenie tych 
województw zaobserwowano w latach 1996-2007 niewielkie zmiany liczby gospodarstw 
rolnych, zaledwie jej kilkuprocentowy spadek, a w woj. lubelskim nawet jej wzrost o 1,1%. 
Z powy szej analizy wynika, e koncentracja ziemi prowadzi do spadku, natomiast 
rozdrobnienie agrarne do wzrostu liczby ludno ci pracuj cej w rolnictwie. Niewielki 
spadek liczby ludno ci rolniczej to równie  efekt spadku mobilno ci przestrzennej ludno ci 
wiejskiej. Tendencja wzrostu liczby ludno ci rolniczej ulegnie zmianie, gdy liczba ludno ci 
w wieku produkcyjnym przestanie wzrasta  i zacznie zmniejsza  si  „Nie tylko zwi kszy 

to, caeteris paribus, szanse znalezienia pracy nierolniczej przez cz onków rodzin 

u ytkowników gospodarstw rolnych, lecz prawdopodobnie zwi kszy sk onno  samych 
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u ytkowników do odsprzeda y lub oddania w dzier aw  ca ych gospodarstw” [Frenkel 

2007]. Tym samym przyspieszy to proces zmniejszania si  liczby gospodarstw i ich 

mieszka ców. Tak  sytuacj  mo na zauwa y  w krajach UE, gdzie zmniejsza si  liczba 

ludno ci wiejskiej w wyniku koncentracji ziemi.  

Porównuj c procesy zmian si y roboczej w Polsce do zmian w krajach nowych 

cz onków Unii Europejskiej zauwa a si , e niewielki ubytek pracuj cych w rolnictwie (w 

tym Polsce) wyst puje w pa stwach o rozdrobnionej strukturze agrarnej, z przewag  

gospodarstw indywidualnych, np. w S owenii. Natomiast znaczny ubytek obserwuje si  na 

W grzech, w Estonii, Czechach i S owacji, gdzie dominowa y gospodarstwa 

wielkoobszarowe, a w asno  ziemi oddzielona jest od u ytkownika. Redukcja zatrudnienia 

w tych krajach wynosi a oko o 50-60%. 

Z drugiej strony zauwa a si  wzrost liczby pracuj cych w sektorze rolnym w takich 

pa stwach jak Bu garia, Rumunia, Litwa oraz otwa, gdzie w wyniku reprywatyzacji 

gruntów nale cych do gospodarstw pa stwowych powsta a liczna grupa niewielkich 

gospodarstw rodzinnych i w ten sposób nasili a si  migracja ludno ci z terenów miejskich 

[Study... 2006]. 

Wska nik g sto ci si y roboczej w rolnictwie 

Wa nym wska nikiem okre laj cym ekonomiczne wykorzystanie si y roboczej w 

rolnictwie jest wska nik liczby pracuj cych w gospodarstwach rolnych na 100 ha u ytków 

rolnych (UR). W 2007 r. wynosi  on dla Polski 14 osób/100 ha i by  o po ow  ni szy w 

porównaniu z rokiem 1996 (29 osób/100 ha).  

Pomimo tendencji spadkowej wielko  ta nadal odpowiada poziomowi 

wyst puj cemu w innych krajach europejskich 30-50 lat wcze niej (np. we Francji w 1970 

r. wska nik ten wynosi  22 osób/100 ha UR, za  w Niemczech 8 osób/100 ha UR) [Brem 

2001].  

Analiza przestrzenna g sto ci si y roboczej w rolnictwie wykazuje, e najni szy jej 

wska nik wyst powa  si  w województwach Polski pó nocnej, tj. zachodniopomorskim (5), 

warmi sko-mazurskim (6) i pomorskim (7), gdzie poprzednio udzia  sektora pa stwowego 

w rolnictwie by  najwi kszy (im wi ksza powierzchnia gospodarstwa rolnego, tym 

mniejszy wska nik) Zjawisko to jest wynikiem zamiany pracy „r k ludzkich” na prac  

mechaniczn . Im wi ksze gospodarstwo, tym wi kszy jest poziom mechanizacji (rys.2.). 

Wska nik g sto ci uzale niony jest równie  od rodzaju produkcji rolnej, gdy  produkcja 

zwierz ca wymaga wi kszych nak adów pracy ludzkiej. St d mo na zauwa y  

wspó zale no  mi dzy obsad  zwierz t gospodarskich a wska nikiem zatrudnienia (WK = 

-0,76). 

Natomiast stosunkowo du  g sto ci  si y roboczej charakteryzowa y si  

województwa o rozdrobnionej strukturze agrarnej, tj. ma opolskie (37), l skie (35) i 

podkarpackie (33). Na wielko  wska nika g sto ci wp yn  dodatkowo z jednej strony 

wzrost ogólnej liczby ludno ci w wieku produkcyjnym (wy  demograficzny lat 80. wszed  

w okres pe noletno ci), z drugiej za  strony kryzys ekonomiczny, który na pocz tku lat 90. 

by  zwi zany z transformacj  spo eczno-gospodarcz  kraju i wywo a  nowe wówczas 

zjawisko bezrobocia, bo ograniczy  rynek pracy. Rynek ten nie by  zdolny wch on  

przyrostu naturalnego ludno ci rolniczej [Jezierska 2006]. Wysoki poziom zatrudnienia w 

rolnictwie wyst puje na terenach o du ym odsetku gospodarstw rodzinnych i jest to efekt 
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rozdrobnionej struktury agrarnej, gdy  gospodarstwa ma e, g ównie na skutek 
niepodzielno ci si y roboczej i sezonowo ci produkcji rolniczej, wi  du e zasoby si y 
roboczej. Poza tym techniczne uzbrojenie pracy w gospodarstwach rodzinnych jest bardzo 
niskie. Wp yw struktury obszarowej gospodarstw na zaludnienie rolnicze potwierdza 
wyra nie ujemny zwi zek korelacyjny (WK = -0,89) zachodz cy mi dzy liczb  ludno ci 
rolniczej a przeci tn  wielko ci  indywidualnych gospodarstw rolnych.  

 

 

Rys. 2. rednia wielko  gospodarstwa rolnego w ha (A) w 2007 r. na tle g sto ci si y roboczej w rolnictwie w 
liczbie osób/100 ha UR (B)  

Fig. 2. Average size of a farm, hectare (A), in 2007 against the background of the density of labour force in 
farming, person/100 hectare of farmland (B)  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Zauwa a si , e w latach 1996-2007 nast pi  spadek warto ci wska nika we 
wszystkich województwach o oko o 50%. Spadek g sto ci si y roboczej w rolnictwie to 
przede wszystkim efekt zachodz cych zmian w strukturze agrarnej (wzrost powierzchni 
u ytków rolnych oraz wzrost przeci tnej wielko ci gospodarstwa). Szczególnie widoczne 
jest to na obszarze o dominacji sektora nieuspo ecznionego, gdzie indywidualne 
gospodarstwa rolne aktywnie uczestniczy y w zagospodarowaniu gruntów PGR. 

Z powy szej analizy wynika, e poprawa struktury obszarowej gospodarstw 
rodzinnych mo e przyczyni  si  do obni enia poziomu zatrudnienia w rolnictwie Polski i 
do bardziej efektywnego jej wykorzystania. W nast pstwie tego mo na uzyska  obni enie 
kosztów produkcji. Wysoki udzia  pracuj cych w gospodarstwach rolnych w ca o ci 
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zatrudnienia to efekt ograniczonego rynku pracy na obszarach wiejskich i niedostatecznie 
rozwini tej infrastruktury technicznej i spo ecznej.  

Niski poziom uprzemys owienia i urbanizacji ograniczaj  mo liwo ci zatrudnienia 
poza sektorem rolnym i tym samym hamuj  odp yw nadwy ki ludno ci rolniczej do innych 
zawodów [Ba ski 2007].  

Na tle pozosta ych pa stw Unii Europejskiej Polska, podobnie jak Rumunia (19 
osób/100 ha UR) i S owenia (18 osób/100 ha UR), nale y do czo ówki pa stw o wysokim 
wska nikiem g sto ci si y roboczej w rolnictwie. W pozosta ej grupie pa stw, z wyj tkiem 
Malty i Cypru, liczba pracuj cych na 100 ha UR rolnych wynosi 5 osób.  

Liczba pracuj cych w gospodarstwach rolnych w jednostkach AWU 

Ze wzgl du na sezonowo  w rolnictwie oraz du y udzia  pracy w niepe nym 
wymiarze kolejnym etapem bada  by o przedstawienie wk adu pracy osób pracuj cych w 
gospodarstwach rolnych „na pe nym etacie”. W tym celu nak ady pracy przedstawione 
zosta y w umownych rocznych jednostkach pracy (AWU), b d cych odpowiednikiem 
rocznego wk adu pracy osoby zatrudnionej w pe nym wymiarze czasu pracy. W Polsce 
przyj to 2120 godzin przepracowanych w ci gu roku jako równowa nik pe nego etatu 
(roczn  jednostk  pracy). 

W 2007 r. nak ady pracy w rolnictwie ogó em dla Polski wynios y 2 299,3 tys. AWU. 
Zdecydowana wi kszo , bo a  98% przypada a na gospodarstwa indywidualne, za  2% na 
gospodarstwa osób prawnych. W porównaniu z wynikami bada  z 2002 r. liczba ta wzros a 
o 1%. Wed ug GUS wi cej ni  po owa gospodarstw rolnych (60%) korzysta a z nak adów 
pracy nieprzekraczaj cych wymiaru 1 etatu, za  25% gospodarstw z 1 do 2 etatów. 
Gospodarstwa rolne korzystaj ce z 2 i wi cej etatów stanowi y 15% ogó u i u ytkowa y a  
42% u ytków rolnych, posiada y znaczn  cz  pog owia zwierz t gospodarskich (58% 
byd a, 57% trzody chlewnej, 65% drobiu). Natomiast najmniejszym udzia em nak adu 
pracy (mniej ni  1 etat, 1 AWU) charakteryzuj  si  gospodarstwa rolne, b d ce miejscem 
pracy po owy pracuj cych cz onków rodzinnej si y roboczej. Gospodarstwa te 
zagospodarowuj  24% u ytków rolnych oraz posiadaj  niewielki odsetek pog owia 
zwierz t gospodarskich (7% byd a, 7% trzody chlewnej, 11% drobiu).  

W uj ciu przestrzennym spadek nak adów pracy w rolnictwie w latach 1996-2007 
zanotowano tylko w 5 województwach, tj. kujawsko-pomorskim, ódzkim, opolskim, 
podlaskim i wi tokrzyskim. Najwi ksze nak ady pracy wyst powa y w województwach 
mazowieckim (348,9 tys. AWU), lubelskim (279,9 AWU), ma opolskim (251,5 AWU) i 
podkarpackim (214,8 AWU). 

Udzia  si y roboczej rodzinnej i najemnej 

W rolnictwie polskim przewa aj  gospodarstwa indywidualne, zatrudniaj ce 4 964,6 
tys. cz onków rodziny u ytkownika oraz 25,2 tys. pracowników najemnych, co stanowi 
98,8% ogólnej liczby pracuj cych w rolnictwie. 

W latach 1996-2007 udzia  si y roboczej rodzinnej w gospodarstwach indywidualnych 
wzrós  z 97,0 do 98,8%. Najwi kszy ich przyrost nast pi  w Polsce Pó nocno-Zachodniej, 
tj. w woj. zachodniopomorskim (o 8,6%), lubelskim (7,4%) i warmi sko-mazurskim 
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(6,6%), co zwi zane jest z transferem ziemi z by ych PGR do gospodarstw 
indywidualnych. Cz onkowie rodzin pracuj  cz sto w niepe nym wymiarze czasu, tzn. 
praca w gospodarstwie jest dla nich dodatkowym zaj ciem. Wnosz  oni 95% nak adów 
pracy (w przeliczeniu na pe nozatrudnionych). Rozpatruj c nak ady pracy wed ug grup 
powierzchniowych gospodarstw zauwa a si , e w gospodarstwach najmniejszych 
cz onkowie rodzinnej si y roboczej pracuj  przeci tnie w wymiarze oko o 1/4 etatu (0,25 
AWU), za  w gospodarstwach du ych (od 15 ha) pracuj  za  na ¾ etatu (0,75 AWU).  

W uk adzie województw najwi kszym udzia em rodzinnej si y roboczej 
charakteryzowa y si  województwa ma opolskie (99,7%), lubelskie i ma opolskie (po 
99,2%) oraz wi tokrzyskie (95,5%) (rys. 3). 

 

Rys. 3. Udzia  si y roboczej rodzinnej (1) i najemnej (2) w rolnictwie w roku 2007 

Fig. 3. Share of family labour force (1) and hired labour force (2) in agriculture in 2007  

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Natomiast z pracy najemnej korzystaj  przede wszystkim wielkoobszarowe 
gospodarstwa rolne w województwach Polski Pó nocnej, tj. zachodniopomorskim (5,2%), 
pomorskim (4,05%), warmi sko-mazurskim (3,5%) oraz wielkopolskim (3,4%). Analiza 
porównawcza udzia u najemnej si y roboczej w ogólnej liczbie pracuj cych w rolnictwie w 
latach 1996-20007 wykazuje jego spadek z 3,0% do 1,2%. Najwi ksze zmiany zasz y w 
województwach wi tokrzyskim i podkarpackim, o oko o 80%. wiadczy to o tym, e 
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praca najemna w rolnictwie by a i nadal pozostaje zjawiskiem marginalnym w globalnych 
nak adach pracy. 

Struktura p ci i wieku si y roboczej w rolnictwie 

Na zmian  liczby i struktury wieku si y roboczej w rolnictwie wp yw maj  zarówno 
czynniki demograficzne, takie jak ruch naturalny ludno ci, wymiana migracyjna mi dzy 
miastem i wsi  oraz mi dzy gospodarstwami rolnymi i bezrolnymi na wsi, jak równie  
czynniki spo eczno-ekonomiczne i polityczne, np. sytuacja dochodowa w rolnictwie, 
sytuacja na rynku pracy, kierunki polityki restrukturyzacji rolnictwa [Jezierska 2006]. 

W 2007 r. ponad po owa u ytkowników gospodarstwa rolnego w rolnictwie polskim 
by a w wieku mobilnym. Jest to zjawisko pozytywne z punktu widzenia oceny jako ci 
pracy, poniewa  osoby m ode s  bardziej otwarte na wszelkie innowacje oraz 
wprowadzanie nowych rozwi za  organizacyjnych w rolniczym cyklu produkcyjnym. 
Jednocze nie wprowadzenie renty strukturalnej przyczynia si  do wcze niejszego 
odchodzenia na emerytur . Tym samym obni a si  udzia  ludno ci powy ej 55 roku ycia 
na korzy  ludno ci m odej. 

Jednak e z punktu widzenia przeobra e  strukturalnych wysoki odsetek osób m odych 
w ród pracuj cych b dzie oddzia ywa  niekorzystnie na ubytek liczby gospodarstw rolnych 
i popraw  ich struktury obszarowej [Paszkowski, Poczta i Wysocki 1998]. 

Analiza przestrzenna wieku pracuj cych w rolnictwie wykazuje, e najwi kszy udzia  
ludno ci do 35 lat wyst pi  w województwach podkarpackim (16%), ódzkim (14,9%), 
mazowieckim (14,4%), kujawsko-pomorskim i wielkopolskim (po 14,1%). Zró nicowanie 
przestrzenne odsetka ludno ci w wieku do 33 lat wykazuje z jednej strony zwi zek z 
procesami urbanizacji i industrializacji, z drugiej za  strony ze struktur  agrarn  i 
warunkami technicznymi rolnictwa. Poza tym, proces transferu ziemi do indywidualnych 
gospodarstw rolnych przyczyni  si  do zwi kszenia aktywno ci zawodowej osób m odych 
w rolnictwie. Wzrost ludno ci m odej w rolnictwie spowodowany jest równie  polityk  
roln  UE, gdy  wi kszo  dotacji unijnych, np. na rozpocz cie dzia alno ci rolnej, czy te  
modernizacj  gospodarstwa, skierowana jest do „m odego rolnika”.  

Z kolei najwi cej osób w wieku niemobilnym (ponad 40%) pracuje na obszarach 
tradycyjnego rolnictwa, cechuj cego si  rozdrobnion  struktur  agrarn  oraz s abo 
rozwini t  infrastruktur  spo eczn  i techniczn , tj. w woj. l skim (46,3%), podkarpackim 
(45,5%) i ma opolskim (40,6%).  

W rolnictwie Polski wi kszo ci  gospodarstw kieruj  m czy ni. W grupie wiekowej 
u ytkowników powy ej 55 lat sytuacja jest odwrotna, w wi kszo ci kieruj  kobiety z racji 
d u szego redniego wieku ycia. W latach 1996-2007 udzia  kobiet pracuj cych w 
rolnictwie spad  z 49,3 do 46,9%. Migracja kobiet wynika jednak w mniejszym stopniu z 
przes anek ekonomicznych ni  z socjologicznych. Praca w gospodarstwie i standard ycia 
na wsi nie stanowi atrakcji dla m odych kobiet. Poza tym, wraz z rozwojem gospodarczym 
kraju nast puje proces defeminizacji rolnictwa. St d w krajach rozwini tych gospodarczo 
udzia  kobiet zatrudnionych w rolnictwie jest niewielki. Wed ug Wiatraka w 
gospodarstwach kierowanych przez kobiety spada poziom produkcji rolniczej z 1 ha 
[Wiatrak 1996]. W uj ciu przestrzennym najwi kszy udzia  kobiet w sile roboczej 
rodzinnej wyst pi  w województwach podkarpackim i ma opolskim oraz l skim. Mo na 
przypuszcza , e kobiety cz ciej stanowi  si  robocz  w niewielkich obszarowo, 



 48

rodzinnych gospodarstwach rolnych lub w gospodarstwach prowadz cych dzia alno  
pozarolnicz , jak np. agroturystyka, us ugi gastronomiczne (rys. 4.). 

Analiza porównawcza struktury p ci i wieku pracuj cych w rolnictwie na tle tych 
struktur w krajach nowych cz onków UE wykazuje podobie stwo do struktury na Malcie, 
W grzech oraz Litwie, gdzie ponad 50% pracuj cych jest w wieku mobilnym. Z kolei 
najwi cej osób w wieku niemobilnym (ponad 60%) pracuje w rolnictwie bu garskim, 
s owe skim i cypryjskim. Problem starzej cej si  ludno ci rolniczej dotyczy pojedynczych 
pa stw UE-15, tj. Portugalii, W och oraz Grecji. Natomiast stosunkowo du y udzia  kobiet 
pracuj cych w rolnictwie, oko o 45%, wyst puje podobnie jak w Polsce w Rumunii, 
S owacji i na Litwie, tj. w pa stwach charakteryzuj cych si  rozdrobnion  struktur  agrarn  
i niskim udzia em pracy najemnej. W krajach UE-15 udzia  kobiet wynosi  22,8%. 
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Rys. 4. Udzia  kobiet w sile roboczej rodzinnej w rolnictwie w 1996 i 2007 r. 

Fig. 4. Women’s share in the family labour force in agriculture in 1996 and 2007. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS. 

Wnioski 

Wej cie Polski do Unii Europejskiej pozytywnie wp yn o na dzia alno  produkcyjn  
polskiego rolnictwa i tym samym spowolni o proces odej cia ludno ci rolniczej do 
zawodów pozarolniczych. Ogólna poprawa rentowno ci sektora rolnego zach ci a rolników 
do rozwoju i intensyfikacji produkcji rolnej, co przyczyni o si  do wzrostu liczby ludno ci 
rolniczej w latach 2002-2007 o 10%. Wzrost liczby pracuj cych nast pi  g ównie w 
indywidualnych gospodarstwach rolnych i by  spowodowany m in. przez:  

 procesy restrukturyzacji zak adów przemys owych, gdzie du a grupa osób 
zatrudnionych poza rolnictwem zosta a zmuszona do powrotu na wie , 
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 wprowadzenie Wspólnej Polityki Rolnej i uruchomienie funduszy strukturalnych 
dla rolnictwa, co spowodowa o dobr  koniunktur  w rolnictwie i sk oni o cz  osób 
do zmiany zawodu i powrotu do gospodarstwa rolnego, 

 spadek mobilno ci ludno ci ze wsi do miast, 
 wej cie sporej grupy ludzi w wiek produkcyjny.  

W latach 2002-2007 nak ady pracy w rolnictwie wzros y o 1%. W 2007 r. wynios y 
2299,3 tys. AWU, z czego 98% przypada o na gospodarstwa indywidualne, za  2% na 
gospodarstwa osób prawnych. W uj ciu przestrzennym spadek nak adów pracy w 
rolnictwie zanotowano tylko w 5 województwach, tj. kujawsko-pomorskim, ódzkim, 
opolskim, podlaskim i wi tokrzyskim. W indywidualnych gospodarstwach rolnych 
przewa a a rodzinna si a robocza. Stanowi ona 98,8% ogólnej liczby pracuj cych w 
rolnictwie. Praca najemna w rolnictwie by a i nadal pozostaje zjawiskiem marginalnym w 
globalnych nak adach pracy. W 2007 r utrzymywa a si  korzystna struktura demograficzna 
ludno ci rolniczej. Ponad po owa u ytkowników gospodarstw w rolnictwie polskim by a w 
wieku mobilnym. Wi kszo ci  gospodarstw kieruj  m czy ni. W grupie wiekowej 
kierowników powy ej 55 lat sytuacja jest odwrotna, w wi kszo ci kieruj  kobiety z racji 
d u szego redniego wieku ycia. 

Zmiany strukturalne i ilo ciowe si y roboczej przebiegaj  z ró nym nasileniem w 
poszczególnych województwach. Polska Pó nocna, o przewadze wielkoobszarowych 
gospodarstw rolnych, charakteryzuje si  mniejsz  g sto ci  ludno ci pracuj cej w 
rolnictwie oraz wi kszym udzia em pracy najemnej. Natomiast Polska rodkowa i 
Po udniowo-Wschodnia du  g sto ci  i niewielkim udziale pracy najemnej. 

Badania potwierdzi y, e nadal utrzymuje si  wybitnie rodzinny charakter 
gospodarstw. W porównaniu do pozosta ych pa stw Unii Europejskiej struktura i wielko  
si y roboczej w rolnictwie polskim najbardziej zbli ona jest do tych wielko ci w Rumunii. 
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