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Przedsi biorczo  jako przejaw aktywno ci zawodowej 
mieszka ców obszarów wiejskich 

Entrepreneurship as a manifestation of economic activity of 
rural areas inhabitants 

Abstract.  The aim of the paper was to present numbers and proportions of researched rural 

households which members had run own firm in the past or had not had experience in that field in 

before the moment of the research. Regional diversification and ownership of a farm were also taken 

into account as factors influencing the rural inhabitants’ entrepreneurial activity. The paper includes 

also plans of establishment of an own firm in the future by the researched households members. 

Conclusions made on the basis of own research were embedded within a wider context of other 

researchers’ results. 
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Synopsis. W opracowaniu przedstawiono zmiany liczby i odsetka badanych wiejskich gospodarstw 

domowych, których cz onkowie w przesz o ci mieli do wiadczenia w prowadzeniu w asnej

dzia alno ci gospodarczej, b d  te  nie byli aktywni w tym zakresie, w okresie przed sytuacj  zastan

w trakcie przeprowadzenia badania. Wzi to pod uwag  zró nicowanie regionalne oraz posiadanie 

gospodarstwa indywidualnego, jako czynniki ró nicuj ce skal  aktywno ci przedsi biorczej i jej 

zmiany oraz ewentualne plany rozpocz cia takiej dzia alno ci. Rozwa ania na podstawie bada

w asnych rozszerzono o szerszy kontekst bada  przeprowadzonych przez innych autorów.  

S owa kluczowe: aktywno  zawodowa, przedsi biorczo , obszary wiejskie 

Wst p

Przemiany systemowe w gospodarce polskiej spowodowa y pojawienie si  nowego 

jako ciowo zjawiska w postaci rynku pracy, jako podstawowego czynnika weryfikuj cego 

przydatno  pracownicz  zasobów pracy. Jednoczesne pojawienie si  problemu bezrobocia 

wywo a o konieczno  poszukiwania mo liwo ci aktywizacji zawodowej osób w wieku 

produkcyjnym. Problem ten zas uguje na szczególn  uwag , poniewa  mi dzy liczb

tworzonych samodzielnie miejsc pracy a poziomem stopy bezrobocia wyst puje zale no

[Kry ska 2004]. Zatem mo na przyj , e w a nie pojawienie si  bezrobocia przyczyni o

si  do zwi kszenia zainteresowania osób poszukuj cych zatrudnienia podejmowaniem 

pracy na w asny rachunek [Kukulak-Dolata i Sobocka-Szczapa 2007]. 

Nowo powsta e firmy, jedno lub kilkuosobowe, w sumie stanowi  w wielu gminach 

znacz c  pozycj  w strukturach zatrudnienia, jednak do wyj tków nale  sytuacje, gdy 
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powstanie jednej lub kilku firm wywo ywa o mechanizm mno nikowy w postaci tworzenia 

innych podmiotów kooperuj cych. Sytuacje takie wyst powa y w przypadku wiejskich 

obszarów pozostaj cych pod wp ywem du ych aglomeracji lub w zasi gu oddzia ywania 

przej  granicznych na obszarach pogranicza zachodniego [Adamowicz i Zwoli ska-Ligaj 

2004]. 

Jak wskazuj  wyniki bada  Kukulak-Dolaty i Sobockiej-Szczapy [2007], g ównymi 

motywami utworzenia w asnego stanowiska pracy poprzez za o enie przedsi biorstwa by y

ch  i konieczno  kontynuowania aktywno ci zawodowej, gdy  ze wzgl du na brak ofert 

pracy osoby te nie by y w stanie podj  pracy najemnej. Samozatrudnienie okaza o si

szans  zarówno dla ludzi w starszych rocznikach wieku produkcyjnego, jak i m odych, 

nieposiadaj cych do wiadczenia zawodowego i niereprezentuj cych umiej tno ci

poszukiwanych przez pracodawców, przy czym w przypadku ludzi m odych podj cie 

decyzji o rozpocz ciu prowadzenia w asnej dzia alno ci by o zdecydowanie atwiejsze, 

mimo braku wiedzy i do wiadczenia. Badania PARP [Drozdowski i M czka 2004] 

potwierdzaj  obserwacj , i  ryzyko zwi zane z podejmowaniem pracy na w asny rachunek 

nie ma charakteru blokuj cego dzia ania m odych ludzi przed traktowaniem jej jako 

jednego z wariantów drogi zawodowej. 

Badania przeprowadzone przez Pi cek [2006] dowodz , e g ównymi powodami 

rozpocz cia pracy na w asny rachunek s  ch  poprawy w asnej sytuacji materialnej, ch

usamodzielnienia si  oraz utrata poprzedniej pracy. Z kolei, jak wynika z bada  Kukulak-

Dolaty i Sobockiej-Szczapy [2007], do najwa niejszych motywów podejmowania 

dzia alno ci gospodarczej zalicza si  ch  zapewnienia rodków utrzymania rodzinie b d

polepszenia statusu materialnego, niezadowolenie z dotychczas wykonywanej pracy 

(najemnej), korzystne uwarunkowania dla rozwoju dzia alno ci gospodarczej (w latach 

dziewi dziesi tych) oraz potrzeby lokalnego rynku. W wielu przypadkach znacz c  rol

odgrywa tradycja, czyli mo liwo  (b d  konieczno ) przej cia przedsi biorstwa po 

rodzicach.

Brak zasobów si y roboczej, obci enia administracyjne i innego rodzaju bariery 

rynku pracy stanowi  najwa niejsze czynniki zewn trzne wp ywaj ce na szanse 

przetrwania i rozwoju nowo za o onych firm. Poziom p ac wywiera negatywny wp yw w 

tradycyjnych sektorach przemys owych, lecz odgrywa nieznacz c  rol  jako czynnik 

kosztowy w firmach innowacyjnych [Observatory… 2002]. Jak wynika z bada

Niedzielskiego [1995], co drugie przedsi biorstwo prowadz ce dzia alno  na obszarach 

wiejskich nie dzia a o d u ej ni  dwa lata. Do g ównych przyczyn tak krótkiej ywotno ci 

firm zaliczono ograniczone rozmiary popytu, wyznaczone przez liczb  ludno ci i jej 

zamo no , oraz brak kapita u na rozwój. Z kolei z bada  Ko odziejczyk [2002] wynika, i

rednio co czwarte zarejestrowane przedsi biorstwo upada po pierwszym roku dzia alno ci.

Kami ski [2004] dowodzi, i  samorz dy lokalne nie przywi zuj  wagi do tego problemu, 

gdy  nie dokonuj  one analiz podmiotów rejestruj cych i likwiduj cych dzia alno

gospodarcz  na terenie gminy. Badania PARP [Raport… 2001] zdecydowanie potwierdzaj

tez , e przedsi biorstwu najtrudniej jest przetrwa  pierwszy rok swojej dzia alno ci. W 

tym okresie ko czy o dzia alno rednio oko o 40% firm (tabela 1). 

W ród przyczyn zaniechania dzia alno ci byli przedsi biorcy na ogó  wymieniaj  jej 

nisk  op acalno . W wi kszo ci przypadków taka decyzja oznacza powrót do bierno ci

zawodowej i do ród a utrzymania w postaci renty, zasi ku, pracy wspó ma onka lub 

dorywczo podejmowanych zaj  [Psyk-Piotrowska 2001]. 
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Tabela 1. Wspó czynnik prze ywalno ci przedsi biorstw utworzonych w latach 2001-2004 

Table 1. Survival index of enterprises established in 2001-2004 

Rok

utworzenia

Liczba przedsi biorstw 

zarejestrowanych 

Wspó czynnik prze ycia 

pierwszego roku, % 

Wspó czynnik prze ycia do 

roku 2005, % 

2001 209 384 64,5 31,9 

2002 176 492 61,5 35,2 

2003 176 867 64,4 50,4 

2004 155 853 61,6 61,6 

ród o: [Raport… 2007]. 

Niska stopa przetrwania przedsi biorstw niekoniecznie musi by  spostrzegana jako 

zjawisko negatywne. Nowe przedsi biorstwa, nawet je li ich ywot jest krótki, mog

wymusza  na wcze niej istniej cych wy sz  efektywno , powodowa  obni enie cen na 

rynku, itp. W przypadku niepowodzenia form high-tech ich zasoby know-how i techniczne 

mog  zosta  przej te przez przedsi biorstwa stare, które w inny sposób mog yby do nich 

nie dotrze  [Business… 2003; Dominiak 2005]. 

Materia  i metoda 

Materia em badawczym wykorzystanym w artykule s  dane empiryczne stanowi ce

cz  projektu badawczego pt. Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy, 

wspó finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Badanie przeprowadzono w formie 

wywiadu kwestionariuszowego w celowo wybranych 24 powiatach ca ego kraju w drugiej 

po owie 2006 roku. Kryteria dobru stanowi y po o enie w jednym z regionów na poziomie 

NTS 13 oraz sytuacja pod wzgl dem stopy bezrobocia i wielko ci PKB na 1 mieszka ca. W 

rezultacie z ka dego z sze ciu regionów wybrano do bada  po cztery powiaty: dwa o 

najlepszej i dwa o najgorszej sytuacji w zakresie tych dwóch czynników. W ka dym z 

powiatów poddano badaniu 41 lub 42 wiejskie gospodarstwa domowe, co cznie da o

1000 gospodarstw domowych.  

Celem ca ego projektu by o zidentyfikowanie uwarunkowa  determinuj cych sytuacj

kobiet wiejskich na rynku pracy i aby by  on mo liwy do zrealizowania, badaniu poddano 

ca e gospodarstwa domowe. Podej cie takie by o uzasadnione po pierwsze faktem, i  aby 

okre la  jak kolwiek specyfik  sytuacji kobiet to niezb dna jest znajomo  tego samego 

zakresu w odniesieniu do m czyzn. Ponadto, w spo eczno ciach wiejskich bardzo cz sto

jeszcze sytuacja kobiet nie mo e by  rozpatrywana w oderwaniu od, na ogó  ci gle

tradycyjnej, rodziny wiejskiej, która w znacznym stopniu wyznacza role poszczególnym jej 

cz onkom.  

3
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) opracowana zosta a na podstawie 

europejskiej Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obowi zuj cej w krajach Unii Europejskiej. 

Poziom 1 obejmuje obszar regionu. Z dniem 1 maja 2004 r. powo ano 6 regionów, w sk ad, których wchodzi po 

kilka (od 2 do 4) województw [Rozporz dzenie... 2004]. Regiony to centralny (województwa ódzkie i 

mazowieckie, po udniowy (województwa ma opolskie i l skie), wschodni (województwa lubelskie, 

podkarpackie, wi tokrzyskie i podlaskie), pó nocno-zachodni (województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie 

i lubuskie), po udniowo-zachodni (województwa dolno l skie i opolskie), pó nocny (województwa kujawsko-

pomorskie, warmi sko-mazurskie i pomorskie). 
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W badaniu uczestniczy y zarówno gospodarstwa domowe z u ytkowaniem 

gospodarstwa indywidualnego, jak i tzw. bezrolne gospodarstwa domowe. Proporcje tych 

dwu grup gospodarstw w próbie badawczej ustalono wed ug wska nika udzia u ludno ci w 

gospodarstwach domowych z u ytkowaniem gospodarstwa indywidualnego w grupie 

ludno ci zamieszka ej na obszarach wiejskich. 

W opracowaniu poddano analizie informacje dotycz ce aktywno ci badanych 

mieszka ców wsi w zakresie prowadzenia w asnej dzia alno ci gospodarczej, zarówno w 

momencie przeprowadzenia badania, w przesz o ci jak i w planach na przysz o .

Zwrócono równie  uwag  na zró nicowanie regionalne oraz posiadanie gospodarstwa 

indywidualnego jako czynniki ró nicuj ce przedsi biorczo  mieszka ców obszarów 

wiejskich.  

Wyniki bada

W cz ci badanych wiejskich gospodarstw domowych prowadzono w trakcie badania 

w asne przedsi biorstwo lub posiadano do wiadczenia z prac  na w asny rachunek w 

przesz o ci (tabela 2). 

Tabela 2. Liczba rodzin prowadz cych w przesz o ci i obecnie dzia alno  gospodarcz

Table 2. Number of families running enterprises nowadays and in the past 

Czy obecnie prowadzi si

dzia alno  gospodarcz ?
Czy prowadzono 

wcze niej dzia alno

gospodarcz ? nie tak 

Ogó em 

Tak 109 101 210 

Nie 752 38 790 

Ogó em 861 139 1000 

ród o: opracowanie w asne.

Na podstawie danych w tabeli 2 mo na wyró ni  cztery grupy wiejskich gospodarstw 

domowych: 

1. gospodarstwa domowe nigdy nie prowadz ce dzia alno ci gospodarczej (752 

gospodarstwa) stanowi ce wi kszo  badanej populacji bo 75,2%, 

2. gospodarstwa domowe prowadz ce w przesz o ci dzia alno  gospodarcz , a 

obecnie nieaktywne w tym zakresie (109 gospodarstw), stanowi ce 10,9% badanej 

populacji, 

3. gospodarstwa domowe prowadz ce dzia alno  gospodarcz  zarówno w 

momencie badania, jak i w przesz o ci (101 gospodarstw), stanowi ce 10,1% 

badanej populacji, 

4. gospodarstwa domowe w przesz o ci nieaktywne na polu w asnej dzia alno ci

gospodarczej, natomiast obecnie prowadz ce dzia alno  gospodarcz , 38 

gospodarstw, co stanowi o 3,8% badanej populacji. 
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Tabela 3. Liczba rodzin prowadz cych w przesz o ci i obecnie dzia alno  gospodarcz  w powiatach o najlepszej 

w danym regionie sytuacji pod wzgl dem stopy bezrobocia i PKB na 1 mieszka ca

Table 3. Number of families running enterprises nowadays and in the past in the best poviats with respect to the 

unemployment rate and GDP per capita 

Czy obecnie prowadzi si  dzia alno

gospodarcz ?
Czy prowadzono 

wcze niej dzia alno

gospodarcz ? nie tak

Ogó em 

Tak 52 50 102

Nie 376 20 396

Ogó em 428 70 498

ród o: opracowanie w asne.

Tabela 4. Liczba gospodarstw domowych prowadz cych w przesz o ci i obecnie dzia alno  gospodarcz  w 

powiatach o najgorszej w danym regionie sytuacji pod wzgl dem stopy bezrobocia i PKB na 1 mieszka ca

Table 4. Number of families running enterprises nowadays and in the past in the worst poviats with respect to the 

unemployment rate and GDP per capita 

Czy obecnie prowadzi si  dzia alno

gospodarcz ?
Czy prowadzono 

wcze niej dzia alno

gospodarcz ? nie tak

Ogó em 

Tak 57 51 107

Nie 376 18 394

Ogó em 433 69 502

ród o: opracowanie w asne.

Na podstawie danych tabel 3 i 4 mo na stwierdzi , ze zarówno wcze niejsza jak i 

obecna aktywno  na polu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej nie ró ni si  ze wzgl du 

na lepsz  czy gorsz  sytuacj  powiatu, w którym zamieszkuje dana rodzina, pod wzgl dem 

stopy bezrobocia czy poziomu PKB w przeliczeniu na 1 mieszka ca. Liczebno

gospodarstw domowych w wyodr bnionych wcze niej grupach jest nieomal identyczna. 

W trakcie analizy zmian w przekroju regionalnym w zakresie prowadzenia w asnej 

firmy, obejmuj cej kontynuowanie prowadzonej wcze niej dzia alno ci lub jej 

zaprzestanie, czy te  podj cie nowej dzia alno ci gospodarczej, podzielono badane 

jednostki na dwie grupy, odpowiadaj ce wierszom w poprzednich tabelach. Pierwsza z nich 

to gospodarstwa domowe, których cz onkowie w przesz o ci nie prowadzili w asnej firmy. 

W trakcie badania mogli oni nadal nie by  aktywni na tym polu, mogli jednak pomimo 

braku wcze niejszych innych do wiadcze  prowadzi  dzia alno  gospodarcz  (rys. 1).  

Chocia  w regionie centralnym adne z badanych gospodarstw domowych 

nieprowadz cych wcze niej dzia alno ci gospodarczej nie podj o takowej (100% z 

wcze niej nieprowadz cych nadal jej nie prowadzi o), to jednak, bior c pod uwag  liczby 

bezwzgl dne, jednostki takie by y najmniej liczne w a nie w regionie centralnym. 

Najwi ksze zmiany w tym zakresie nast pi y w regionie po udniowo-zachodnim, gdzie 18 

(12%) gospodarstw domowych, wcze niej nieaktywnych, zaktywizowa o si  na polu 

przedsi biorczo ci. Nale y jednak doda , e region ten odznacza  si  najmniejsz

bezwzgl dn  liczb  wiejskich gospodarstw domowych prowadz cych w przesz o ci

dzia alno  gospodarcz , st d przyrost ten w uj ciu procentowym by  najwi kszy.  
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Rys. 1. Odsetek rodzin nie prowadz cych wcze niej dzia alno ci gospodarczej, wed ug regionów 

Fig. 1. Proportion of families which did not engage in running an enterprise in the past, by regions 

ród o: opracowanie w asne.

Druga grupa rozpatrywana w przekroju regionalnym to gospodarstwa domowe, 

których cz onkowie prowadzili wcze niej w asn  dzia alno  gospodarcz  i mogli j  w 

trakcie badania kontynuowa  albo zako czy  przed momentem badania (rys. 2).  

Najbardziej aktywni w tym zakresie byli i pozostali nadal badani mieszka cy

regionów centralnego i po udniowo-zachodniego. Pozytywne tendencje mo na równie

odnotowa  w regionie po udniowym. Natomiast w regionach pó nocno-zachodnim, 

wschodnim i pó nocnym ponad po owa badanych mieszka ców wsi prowadz cych 

wcze niej dzia alno  gospodarcz  zrezygnowa a z niej. 

Poza uk adem makroregionalnym przedmiotem zainteresowania by  równie  fakt 

posiadania gospodarstwa indywidualnego, jako czynnik mog cy warunkowa  skal

aktywno ci w zakresie przedsi biorczo ci (tabela 5). 

Na podstawie danych z tabeli 5 mo na stwierdzi , e co prawda liczba gospodarstw 

rolnych i bezrolnych w poszczególnych grupach w zale no ci od faktu prowadzenia 

dzia alno ci gospodarczej jest zró nicowana, ale nie znajduje to swojego wyra nego 

prze o enia na podzia  zbiorowo ci mi dzy prowadz cych i nieprowadz cych pozarolniczej 

dzia alno ci gospodarczej. Odsetek jednostek prowadz cych lub nie prowadz cych 

dzia alno  gospodarcz  zarówno w przesz o ci, jak i obecnie, jest zbli ony w rolnych i 

bezrolnych gospodarstwach domowych. 
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Rys. 2. Odsetek gospodarstw domowych prowadz cych wcze niej dzia alno  gospodarcz  wed ug regionów 

Fig. 2. Proportion of families engaged in the past in running an enterpris, by regions 

ród o: opracowanie w asne.

Tabela 5. Liczba rodzin prowadz cych w przesz o ci i obecnie dzia alno  gospodarcz  w podziale na 

gospodarstwa rolne i bezrolne 

Table 5. Number of families running an enterprise nowadays and in the past, depending on farm ownership 

Czy obecnie prowadzi si  dzia alno

gospodarcz ?Typ 

gospodarstwa 

Czy prowadzono wcze niej

dzia alno  gospodarcz ?
nie tak

Ogó em 

tak 53 53 106

nie 333 19 352Bezrolne 

ogó em 386 72 458

tak 56 48 104

nie 419 19 438Rolne

ogó em 475 67 542

ród o: opracowanie w asne.

Spo ród gospodarstw, w których wcze niej prowadzono dzia alno  gospodarcz  a 

obecnie zaprzestano (109 gospodarstw), tylko 19, czyli 17,6% chcia oby w przysz o ci

podj  ponownie dzia alno  gospodarcz . W ród jednostek nie maj cych do wiadczenia w 

zakresie przedsi biorczo ci i nie prowadz cych w asnego przedsi biorstwa w momencie 
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badania (752 gospodarstwa), 51 (6,8%) wyrazi o ch  podj cia dzia alno ci gospodarczej. 

Wida  wi c, e bior c pod uwag  nawet fakt, e nieznaczny odsetek gospodarstw z 

do wiadczeniem w zakresie w asnej dzia alno ci chcia oby podj  j  ponownie, to i tak jest 

to odsetek dwa i pó  razy wi kszy ni  w przypadku osób, które przedtem nie pracowa y na 

w asny rachunek. 

Podsumowanie

Przywo ane w opracowaniu wyniki bada  dowodz , e pojawienie si  problemu 

bezrobocia w efekcie zmian systemowych wywo a o konieczno  poszukiwania 

mo liwo ci aktywizacji zawodowej osób w wieku produkcyjnym. W strukturach wielu 

lokalnych rynków pracy nowopowstaj ce przedsi biorstwa stanowi  znacz c  pozycj ,

jednak na ogó  nie odnotowuje si  efektu mno nikowego w postaci powstawania innych 

podmiotów kooperuj cych. Jak dowodz  badania, w wielu przypadkach podj cie w asnej

dzia alno ci gospodarczej by o alternatyw  dla bezrobocia, przy czym ch tniej takie ryzyko 

podejmowa y osoby m ode. Rozpocz cie w asnej dzia alno ci stanowi jeden ze sposobów 

stworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich nie tylko dla siebie lub cz onków w asnej 

rodziny, ale równie  s siadów czy znajomych. Bardzo cz sto bowiem takie lokalne 

przedsi biorstwa dzia aj , przynajmniej na pocz tku, w doskonale sobie znanym, 

najbli szym otoczeniu. W dzia alno ci przedsi biorstwa najbardziej decyduj cy jest 

pierwszy rok, a najcz ciej wymienianym powodem zaniechania dzia alno ci jest jej niska 

rentowno . Zrozumia ym zjawiskiem jest równie  rezygnacja z prowadzenia dzia alno ci 

gospodarczej, co jest objawem dynamicznie rozwijaj cej si  gospodarki, je li nie wi e si

z ca kowitym zaprzestaniem aktywno ci w zakresie przedsi biorczo ci. Bywa, e taka 

decyzja skutkuje powrotem do bierno ci zawodowej i do ród a utrzymania w postaci 

zarobków ma onka, rent lub zasi ków. Na podstawie wyników przeprowadzanych bada

w asnych mo na stwierdzi , e mieszka cy obszarów wiejskich posiadaj cy ju

do wiadczenie w prowadzeniu w asnego przedsi biorstwa, nawet je eli w czasie badania 

nie byli aktywnymi przedsi biorcami, znacznie cz ciej dopuszczaj  mo liwo

ponownego rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej.  
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