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Cechy jako ciowe zasobów pracy jako czynnik ró nicuj cy 
poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego 

Quality features of labour resources as a factor diversifying the 
level of farm income 

Abstract. The purpose of this paper is an attempt of showing the role of the quality features of labour 

resources as a factor which diversifies the level of farm income. Such features as age, sex and the 

education level of person managing the farm were taken into consideration in the analysis. The 

average level of farm income in the investigated farms in 2006 amounted to 38265 PLN. The highest 

level of income was reached in farms run by men in the age of 46-55, who have completed secondary 

or higher education  
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Synopsis. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania wp ywu cech jako ciowych zasobów 

pracy jako czynnika ró nicuj cego poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego. W analizie zosta y 

uwzgl dnione: wiek, p e  i poziom wykszta cenia osoby kieruj cej gospodarstwem. redni poziom 

dochodu z gospodarstwa rolniczego w 2006 roku wynosi  w badanych gospodarstwach 38265 z . 

Najwy szy poziom dochodu wyst powa  w gospodarstwach prowadzonych przez m czyzn, w wieku 

46-55 lat, posiadaj cych wykszta cenie rednie lub wy sze.  

S owa kluczowe: poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego, poziom wykszta cenia, p e , wiek 

Wst p 

Prowadzenie dzia alno ci rolniczej w dzisiejszych warunkach stawia wysokie 

wymagania polskim producentom rolnym. Ponosz  oni ca kowit  odpowiedzialno  i 

ryzyko za wytworzone przez nich produkty. System gospodarki rynkowej niesie wiele 

niewiadomych i zagro e . Swobodne kszta towanie cen rynkowych zgodnie z prawem 

poda y i popytu wp ywa na zró nicowanie op acalno ci produkcji rolniczej [Zegar 2004].  

Rolnictwo w Polsce podlega ci g ym przystosowaniom do regu  gry rynkowej, a 

znajduj c si  w strukturach Unii Europejskiej w coraz wi kszym stopniu konkurencji 

zachodnioeuropejskiej. W warunkach gospodarki rynkowej podmioty gospodarcze 

dzia aj ce w rolnictwie maj  z jednej strony du y, niemal nieograniczony zakres ustalania 

cen, przy ograniczonym oddzia ywaniu pa stwa. Z drugiej za  strony, rolnictwo jako dzia  

mniej efektywny ni  dzia y pozarolnicze, wymaga dzia a  ochronnych [Wo  2006]. 

Sytuacja taka wymaga dobrego zarz dzania przedsi biorstwem rolniczym, aby znalaz o 

ono swoje miejsce w zmieniaj cym si  otoczeniu.  

Wykszta cenie kierownika gospodarstwa rolnego, jego wiek oraz p e  odgrywaj  du  

rol  w osi ganiu przez poszczególne gospodarstwa dobrych wyników produkcyjnych. 

Poziom wykszta cenia ludno ci wsi pomimo sta ego wzrostu jest nadal znacznie ni szy ni  

mieszka ców miast.  
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Poziom wykszta cenia rolników najcz ciej koreluje z ich wiekiem. Tam, gdzie w ród 

w a cicieli gospodarstw wyst puje znaczny odsetek ludno ci w wieku poprodukcyjnym, 

poziom wykszta cenia jest na ogó  bardzo niski. Wykszta cenie wy sze wi e si  cz sto z 

migracj  wykwalifikowanych pracowników do miast. Absolwenci uczelni podejmuj  prac  

w gospodarstwach rolnych g ównie ze wzgl du na brak mo liwo ci zatrudnienia poza 

rolnictwem. Poprawa ekonomicznych i spo ecznych warunków gospodarowania na wsi 

pomog aby m odym ludziom w tworzeniu dobrze prosperuj cych gospodarstw.  

Sytuacja dochodowa ludno ci u ytkuj cej gospodarstwa rolnicze jest bardzo 

zró nicowana. W Polsce mo na wyró ni  regiony o wysokim potencjale ekonomicznym. 

Obok nich funkcjonuj  obszary gospodarczo zacofane [Szafraniec 2006]. S  to mi dzy 

innymi tereny po o one we wschodniej cz ci Polski.  

Metodyczne aspekty opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania wp ywu cech jako ciowych 

zasobów pracy na poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego.  

Materia em badawczym s  dane dotycz ce wyników ekonomicznych osi ganych w 42 

gospodarstwach indywidualnych po o onych w dwóch powiatach: ukowskim, w 

województwie lubelskim i soko owskim w województwie mazowieckim. Badania obejmuj  

rok 2006. 

W analizie zosta y uwzgl dnione trzy parametry charakteryzuj ce pod wzgl dem 

jako ciowym zasoby pracy w gospodarstwie. By y to: 

- wiek kierownika gospodarstwa, 

- p e  osoby prowadz cej gospodarstwo, 

- poziom wykszta cenia w a ciciela gospodarstwa. 

Ocen  wyników ekonomicznych badanych gospodarstw przeprowadzono w oparciu o 

poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego. Oblicze  tej kategorii dochodu dokonano 

pos uguj c si  metod  stosowan  w europejskim systemie rachunkowo ci rolnej FADN 

(Farm Accountancy Data Network). Poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego 

rozpatrywano w przeliczeniu na jedno gospodarstwo w z . Skal  zró nicowania 

przedstawiono w uj ciu procentowym. 

Wp yw wieku w a ciciela gospodarstwa na zró nicowanie sytuacji 
ekonomicznej gospodarstw 

Wiek osoby pracuj cej w gospodarstwie jest specyficznym czynnikiem jako ciowym 

procesu produkcji. Okre la on nie tylko intensywno  pracy, ale tak e, co ma szczególne 

znaczenie przy kierowaniu gospodarstwem, jako  zarz dzania oraz rytm odnowy 

rzeczowych czynników produkcji w gospodarstwie.  

Starzenie si  ludno ci i towarzysz ce temu zmniejszanie si  zdolno ci do 

wykonywania pracy (tak w sensie fizycznym jak i umys owym) jest procesem 

nieuchronnym i nieodwracalnym. Skutki tego procesu mog  by  regulowane przez szybsz  

wymian  pokole  osób pracuj cych.  

Wraz z wiekiem osoby prowadz cej gospodarstwo rolne nast puje nie tylko 

nagromadzenie pewnych zasobów czynników wytwórczych lecz jednocze nie spadek 
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aktywno ci zawodowej, która wyra a si  mi dzy innymi w zmniejszonej zdolno ci do 

wykonywania pracy fizycznej, jak i do wprowadzenia post pu technicznego, innowacji i 

reorganizacji gospodarstwa [Klank 1985]. 

Dla zobrazowania zale no ci pomi dzy wiekiem osoby prowadz cej gospodarstwo a 

wysoko ci  dochodu z gospodarstwa rolniczego analizowane gospodarstwa, których redni 

obszar wynosi  15,9 ha UR, podzielono na trzy grupy. Grup  pierwsz  stanowi y 

gospodarstwa, w których w a ciciele byli w wieku do 46 lat. Ich udzia  wynosi  45,2% 

ogó u gospodarstw. Grup  drug , której udzia  stanowi  31,0%, tworzy y gospodarstwa 

prowadzone przez osoby w wieku 46-55 lat. Pozosta  grup  (23,8%) stanowi y 

gospodarstwa, których kierownicy byli w wieku powy ej 55 roku ycia. 
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Rys. 1. Poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego w zale no ci od wieku osoby prowadz cej gospodarstwo 

rolne w 2006 roku, z /rok 

Fig. 1. Farm income according to the age of person running the farm in 2006, PLN/year 

W badanych gospodarstwach redni poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego w 

2006 roku wynosi  38265 z  (rys.1). Najwy szy poziom dochodu wyst powa  w 

gospodarstwach kierowanych przez rolników miedzy 46 a 55 rokiem ycia (64327 z ). 

Najni szy dochód osi ga y gospodarstwa kierowane przez osoby powy ej 55 roku ycia 

(24319 z ). 

Z poj ciem dochodu i ró nymi jego kategoriami zwi zany jest termin dochodowego 

zró nicowania. Przez zró nicowanie dochodowe rodzin rolniczych Farkowski
 

[1991] 

okre la ró n  wysoko  uzyskanego dochodu rolniczego lub osobistego w przeliczeniu na 

rodzin  lub cz onka rodziny.  

Zró nicowanie dochodowe rozumiane jest tak e jako niejednakowy poziom dochodów 

otrzymywany z pracy w gospodarstwie i poza nim, cznie z dochodami za wiadczone 

us ugi, wydzier awienie maj tku oraz z tytu u otrzymywanych wiadcze  spo ecznych 

[Farkowski i Wiatrak 1998]. Klank [1985] przez zró nicowanie  dochodowe rozumie 

stosunek dochodów gospodarstw o najwy szym i najni szym ich poziomie. 
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W niniejszym opracowaniu przez zró nicowanie dochodowe rozumie si  

niejednakowy poziom dochodów w grupach gospodarstw wydzielonych ze wzgl du na 

cechy jako ciowe zasobów pracy. 

Zakres zró nicowania poziomu dochodu z gospodarstwa rolniczego w zale no ci od 

wieku osoby prowadz cej gospodarstwo przedstawiono na rysunku 2.  
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Rys. 2. Zró nicowanie dochodu z gospodarstwa rolniczego wed ug wieku osoby prowadz cej gospodarstwo 

(gospodarstwa, w których kierownicy byli w wieku powy ej 55 lat = 100%) 

Fig. 2. Differentiation of farm income according to the age of person running the farm (farms where the managers 

were over 55 years old = 100%) 

Analiza uzyskanych wyników bada  wskazuje, e gospodarstwa, w których 

kierownikiem by y osoby w wieku 46-55 lat, osi ga y dochód pochodz cy z dzia alno ci 

rolniczej ponad 2,6 razy wy szy ni  gospodarstwa prowadzone przez osoby w wieku 

powy ej 55 lat. Dochód rolniczy gospodarstw prowadzonych przez osoby w wieku do 46 

roku ycia by  o 56,0% wy szy od dochodu gospodarstw prowadzonych przez osoby w 

wieku 46-55 lat. 

Taki uk ad zale no ci ma bezpo redni zwi zek z procesem wymiany pokole  

dokonuj cym si  w gospodarstwach. W rolnictwie ch opskim istnieje bowiem wewn trzny 

mechanizm zmian strukturalnych, którego podstaw  s  zmiany pokoleniowe oraz naturalne 

dochodzenie poszczególnych gospodarstw do stadium dojrza o ci, a pó niej do stadium 

schy kowego i powolnej degradacji [Wo  2004].  

Ka de gospodarstwo znajduje si  nieustannie pod wp ywem czynników, które 

powoduj  w nim okre lone zmiany strukturalne. S  to zarówno czynniki zewn trzne 

(rynkowe) jak i wewn trzne. Wa ne przystosowania maj  miejsce przy generacyjnej 

zmianie w a cicieli gospodarstw. Odej cie starej i wej cie nowej generacji wi e si  z 

prób  reorganizacji gospodarstwa. 

Up yw czasu i oddzia ywanie otoczenia, wzrastaj ce wymagania rynku, rozwój 

nowych technologii, wszystko to wymusza konieczno  podj cia zmian. W wyniku tych 

zmian gospodarstwo osi ga swoje nowe optimum, co oznacza, e zostaje osi gni ta nowa 

równowaga pomi dzy czynnikami produkcji. Wówczas funkcja kosztów osi ga swoje 

 400



minimum, a produkcja wchodzi w faz  dodatniej produkcyjno ci kra cowej 

poszczególnych czynników. Stan ten okre lany jest jako stadium równowagi statycznej. 

Rolnik stara si  osi ga  maksimum korzy ci ze swoich inwestycji. Wówczas to 

gospodarstwo osi ga swoj  dojrza o .  

Ukszta towane na nowo gospodarstwo, podobnie jak cz owiek, z up ywem czasu 

starzeje si . Najwcze niej starzej  si  technologie (maszyny, urz dzenia, techniki 

produkcji), zarówno fizycznie, jak i moralnie, a ich produktywno  maleje. Jednocze nie 

zmienia si  otoczenie rynkowe oraz bilans si y roboczej. Zwykle jest tak, e ukszta towana 

przed laty struktura produkcji nie odpowiada nowym wymaganiom rynku, a jej zmiana 

wymaga nak adów, na które nie sta  rolnika. Poza tym rolnik ma cz sto zbyt krótk  

perspektyw  gospodarowania, aby zwróci y si  nak ady inwestycyjne [Klank 2006]. W 

wyniku tego pogarszaj  si  ekonomiczne wyniki gospodarstwa, a dostosowanie si  do 

nowych warunków staje si  kosztowne i trudne cho by ze wzgl du na wiek rolnika. 

Wówczas gospodarstwo w sposób naturalny wchodzi w stadium schy kowe. Wa ne jest 

eby okres ten trwa  jak najkrócej, tzn. aby m ody rolnik przej  gospodarstwo na tyle 

wcze nie, aby potencja  tego gospodarstwa nie ulega  znacz cemu obni eniu.  

P e  kieruj cego gospodarstwem a poziom dochodu z gospodarstwa 
rolniczego 

W rodzinach ch opskich tradycj  jest to, e gospodarstwem rolnym kieruje 

m czyzna. Te podzia y ról spo ecznych trac  jednak na znaczeniu pod wp ywem 

czynników ekonomicznych. Coraz cz ciej gospodarstwo traktowane jest jako dodatkowe, 

w stosunku do pracy zarobkowej poza gospodarstwem, ród o dochodów. Osoby maj ce 

mo liwo  podj cia takiej pracy, ch tnie z tego prawa korzystaj .  

W Polsce w ród u ytkowników gospodarstwa rolnego kobiety stanowi  28,2% 

[Rocznik… 2006]. Jest to bardzo wysoki wska nik w porównaniu z innymi krajami Unii 

Europejskiej, gdzie liczba gospodarstw kierowanych przez kobiety nie przekracza 10% 

ogó u. Najwi kszy udzia  kobiet kieruj cych gospodarstwami wyst puje w ród 

gospodarstw do 5 ha. Zjawisku temu towarzyszy zró nicowanie regionalne. Najwi cej 

gospodarstw kierowanych przez kobiety znajduje si  w makroregionie po udniowym i 

po udniowo-wschodnim (oko o 30% wszystkich gospodarstw). Do dzia alno ci takiej 

zmusza kobiet  najcz ciej brak innych perspektyw (ze wzgl du na bezrobocie w mie cie), 

nieposiadanie lub mier  m a, jego choroba, czy te  tzw. dwuzawodowo .  

Gospodarstwa prowadzone przez kobiety charakteryzuje znacznie wy szy, w 

porównaniu z gospodarstwami prowadzonymi przez m czyzn, poziom samozaopatrzenia, 

przy ni szej produkcji towarowej i jednoczesnym ni szym zu yciu nawozów sztucznych. 

Gospodarstwa, których w a cicielami s  kobiety, w wi kszo ci preferuj  ekstensywny 

model gospodarowania, rzadziej korzystaj  z kredytów, cechuje je znacznie ni szy stopie  

mechanizacji. Konsekwencj  tych uwarunkowa  s  gorsze wyniki ekonomiczne. 

Potwierdzeniem tej sytuacji jest wielko  dochodów w badanych gospodarstwach w 

zale no ci od p ci osoby kieruj cej gospodarstwem (rys. 3). 

W ród badanych gospodarstw te kierowane przez kobiety stanowi y 16,7% ogó u. 

Wy szy dochód z dzia alno ci rolniczej osi ga y gospodarstwa rolne prowadzone przez 

m czyzn (54238 z /rok). Dochody gospodarstw prowadzonych przez kobiety by y 

znacznie ni sze i wynosi y 18810 z /rok.  
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Rys 3. Poziom dochodu z gospodarstwa rolniczego w zale no ci od p ci osoby prowadz cej badane gospodarstwo 

rolne w 2006 roku, z /rok 

Fig. 3. Level of farm income according to the sex of person running the farm in 2006, PLN/year 
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Rys. 4. Zró nicowanie dochodu z gospodarstwa rolniczego wed ug p ci osoby prowadz cej gospodarstwo 

(gospodarstwa kierowane przez kobiety = 100%) 

Fig. 4. Differentiation of farm income according to the sex of person running the farm (farms managed by women 

= 100%) 

Zakres zró nicowania wielko ci dochodu z gospodarstwa rolniczego w zale no ci od 

p ci osoby prowadz cej gospodarstwo rolne przedstawiono na rysunku 4.  

Analiza stopnia zró nicowania dochodu pochodz cego z dzia alno ci rolniczej 

wskazuje, e gospodarstwa, których kierownikiem by  m czyzna, osi ga y dochód ponad 

2,8 razy wy szy ni  gospodarstwa prowadzone przez kobiety. 
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Poziom wykszta cenia kierownika gospodarstwa a wielko  dochodu 
z dzia alno ci rolniczej 

Wykszta cenie jest jednym z podstawowych czynników efektywno ci produkcji. 

Wyniki spisów rolnych wskazuj  na niekorzystn  struktur  wykszta cenia ludno ci 

ch opskiej w porównaniu z innymi grupami ludno ci nie zwi zanymi z rolnictwem 

indywidualnym
 
[Aktywno … 2003]. Wynika to po cz ci z obiektywnie mniejszych 

mo liwo ci kontynuowania nauki, a po cz ci z ukszta towanych rodowiskowo przekona  

o braku potrzeby podnoszenia swojego poziomu wykszta cenia w przypadku pracy w 

gospodarstwie rolnym [Uwarunkowania... 2006]. 

Zawód rolnika jest do  specyficzny. Prowadz c gospodarstwo rolne musi on 

wykazywa  si  wiedz  wszechstronn . Posiadane wykszta cenie w znacznej mierze 

pomaga rolnikom. Osoby posiadaj ce wy sze wykszta cenie potrafi  lepiej wykorzystywa  

wiedz  i informacj , któr  pozyskuj  z ró nych róde . S  oni bardziej otwarci na wszelkie 

nowo ci techniczne, ch tniej wdra aj  nowe technologie i s  bardziej elastyczni w swych 

dzia aniach [Uwarunkowania... 2006]. 

W badanych gospodarstwach w ród kierowników gospodarstw przewa a y osoby z 

wykszta ceniem rednim i wy szym. W sumie stanowi y one 52,4% u ytkowników 

gospodarstw. Na czele 28,6% gospodarstw sta y osoby z wykszta ceniem zasadniczym 

zawodowym. Udzia  osób z wykszta ceniem podstawowym wynosi  19,0%.  

Zale no  istniej c  pomi dzy poziomem wykszta cenia a dochodem z gospodarstwa 

rolniczego przedstawiono na rysunku 5.  
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Rys. 5. Wielko  dochodu rolniczego w zale no ci od poziomu wykszta cenia osoby prowadz cej gospodarstwo 

rolne w 2006 roku, z /rok 

Fig. 5. Farm income according to the education level of person running the farm in 2006, PLN/year 

Najwy szy dochód rolniczy osi ga y gospodarstwa prowadzone przez osob  

posiadaj c  wykszta cenie rednie i wy sze (49318 z /rok). Najni szy dochód odnotowano 
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w gospodarstwach, których w a ciciele legitymowali si  zaledwie wykszta ceniem 

podstawowym (19374z /rok). 
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Rys. 6. Zró nicowanie dochodu rolniczego w badanych gospodarstwach wed ug poziomu wykszta cenia osoby 

prowadz cej gospodarstwo (gospodarstwa, w których kierownicy posiadali wykszta cenie podstawowe = 100%) 

Fig. 6. Differentiation of farm income according to the education level of person running the farm (farms, where 

the manager had primary education = 100%) 

 

Analiza uzyskanych wyników bada  wskazuje, e gospodarstwa, w których 

kierownikiem by a osoba z wykszta ceniem rednim i wy szym osi ga y dochód z 

dzia alno ci rolniczej ponad 2,5 razy wy szy ni  gospodarstwa prowadzone przez osob  z 

wykszta ceniem podstawowym (rys. 6). Dochód rolniczy gospodarstw prowadzonych przez 

osoby z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym by  o 68,7% wy szy od dochodu 

gospodarstw prowadzonych przez osoby z wykszta ceniem podstawowym. 

Wnioski 

Reasumuj c dotychczasowe rozwa ania mo na sformu owa  nast puj ce wnioski. 

- Cechy jako ciowe zasobów pracy s  istotnym czynnikiem wp ywaj cym na 

poziom i zró nicowanie dochodów pochodz cych z produkcji rolniczej. 

- W ród badanych gospodarstw, najwy szy poziom dochodu osi gano w 

gospodarstwach prowadzonych przez osoby b d ce w wieku 46-55 lata. Dochód 

pochodz cy z produkcji rolniczej by  tutaj ponad 2,6 razy wi kszy ni  w 

gospodarstwach, w których kierownicy byli w wieku powy ej 55 lat. Zwi zane to 

by o z wewn trznym mechanizmem zmian pokoleniowych.  

- Czynnikiem silnie ró nicuj cym poziom dochodów okaza a si  p e  osoby 

kieruj cej gospodarstwem. Gospodarstwa prowadzone przez kobiety osi ga y 

ponad 2,8 razy ni sze dochody ni  gospodarstwa prowadzone przez m czyzn. 

Udzia  gospodarstw prowadzonych przez kobiety w ogólnej liczbie badanych 

gospodarstwach wynosi  16,7%.  
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- Pozytywne zmiany jakie mia y miejsce w zakresie poprawy stanu wykszta cenia w 

ostatnim okresie nast pi y tak e w odniesieniu do badanych gospodarstw. W ród 

kierowników badanych gospodarstw ponad po owa (52,4%) to osoby ze rednim 

lub wy szym wykszta ceniem. Dochody rolnicze pochodz ce z produkcji rolniczej 

tej grupy gospodarstw o ponad 2,5 razy przewy sza y dochody osi gane przez 

osoby z wykszta ceniem podstawowym. 

- Skuteczne i efektywne wykorzystanie mo liwo ci jakie stwarza integracja 

europejska stanowi najwa niejszy sposób poprawy sytuacji dochodowej rolników. 

Korzy ci polskich rolników z integracji europejskiej w postaci zwi kszenia 

dochodów zale  od aktywno ci i wiedzy ich samych, jak równie  od sprawnych 

organizacji i instytucji rolniczych.  
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