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Determinanty i perspektywy prowadzenia dzia alno ci rolniczej 
w ma ych gospodarstwach rolnych z pozarolnicz  dzia alno ci  
gospodarcz  

Determinants and Prospects of Conducting Agricultural 
Activities in Small Farms with Non-Agricultural Activities 

Synopsis. Celem opracowania jest identyfikacja czynników wynikaj cych z prowadzenia dzia alno ci 
pozarolniczej w ma ych gospodarstwach rolnych oraz zbadanie ich wp ywu na prowadzon  w nich 
rolnicz  dzia alno  produkcyjn . Poznanie tych prawid owo ci umo liwi wiadome stymulowanie ze 
strony pa stwa ma ych gospodarstw w celu rozwijania dzia alno ci pozarolniczej, która zapewni im 
dodatkowe, a cz sto wiod ce ród o dochodów. Zaprezentowano wyniki w asnych bada  ankietowych 
przeprowadzonych w ród osób posiadaj cych ma e gospodarstwa rolne, prowadz cych równocze nie 
dzia alno  rolnicz  i pozarolnicz . Wyniki bada  wykaza y, i  w wi kszo ci przypadków 
prowadzona dzia alno  pozarolnicza pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów 
gospodarstwa rolnego dzi ki mo liwo ci zastosowania ich równie  na potrzeby prowadzenia 
dzia alno ci pozarolniczej. Charakter wp ywu dzia alno ci pozarolniczej na dzia alno  rolnicz  
zale y jednak w du ym stopniu od jej rodzaju i stopnia powi zania z gospodarstwem rolnym. 

S owa kluczowe: dzia alno  pozarolnicza, pozarolnicza gospodarka wiejska, ma e gospodarstwa 
rolne, rolnictwo 

Abstract. The aim of the study is to identify factors resulting from non-agricultural activities in small 
farms and to examine their impact on the agricultural production carried out in these farms. 
Understanding these processes will help the state develop a way to encourage these small farms to 
develop non-agricultural activities, which will provide them with an additional, and often primary, 
source of income. The results of the authors’ surveys conducted among farmers possessing small 

farms, conducting both agricultural and non-agricultural activities, are presented. The research results 

showed that in most cases, non-agricultural activities can allow farm resources to be used more 

efficiently. However, the nature of the impact of non-agricultural activities on agricultural activities 

depends on the type of activities, and on their level of connection with the agricultural holding. 
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Wprowadzenie 

Wspó cze nie uznaje si , i  zasadniczym warunkiem rozwoju podmiotów 

funkcjonuj cych na rynku, w tym równie  gospodarstw rolnych, jest ich elastyczno  
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i umiej tno  dokonywania zmian. Gospodarstwa rolnicze podlegaj , podobnie jak 
przedsi biorstwa, procesom ewolucji i w ró ny sposób oraz w ró nym stopniu dostosowuj  
si  do wymogów otoczenia zewn trznego. Podmioty, które nie s  w stanie sprosta  
wymogom otoczenia, przestaj  si  rozwija , popadaj  w stagnacj , a w skrajnych 
przypadkach ulegaj  likwidacji (Ko oszko-Chomentowska i Sieczko, 2014; Wojewodzic, 
2010). W gospodarstwach posiadaj cych zdolno  do wprowadzania zmian dokonywane s  
dostosowania, b d  to poprzez wprowadzanie zmian w zakresie prowadzonej dzia alno ci 
rolniczej lub te  poprzez dywersyfikacj  róde  dochodów rolnika i jego rodziny na skutek 
podj cia pracy zarobkowej poza gospodarstwem lub rozwoju dzia alno ci pozarolniczej 
(Grochowska, 2015; Kassie i in., 2017; mija, 2016). 

Pozarolnicza dzia alno  gospodarcza stanowi wa ny element funkcjonowania 
gospodarstw rolnych, zarówno w Polsce, jak i w ca ej Unii Europejskiej (Komisja 
Europejska, 2008; Parlament Europejski, 2016). Badania prowadzone przez ró nych 
autorów wskazuj , i  w Polsce ma ona szczególne znaczenie ekonomiczne dla ma ych 
obszarowo gospodarstw (Augusty ska-Grzymek, 2013; B d, 2015; Kisiel i Jarz bowicz, 
2017; Krakowiak-Bal, 2009; Zio o i Badach, 2013). Jej uruchomienie mo e wywiera  
ró nokierunkowy wp yw na dzia alno  gospodarstwa rolnego. Z jednej strony stanowi  
mo e czynnik jego rozwoju, w wielu jednak przypadkach, zw aszcza w odniesieniu do 
gospodarstw rolnych cechuj cych si  ma ym area em i niskimi dochodami z produkcji 
rolniczej, stanowi  mo e element restrukturyzacji gospodarstwa, prowadz cej do zmian w 
sferze organizacji dzia alno ci produkcyjnej i realokacji jego zasobów, skutkuj cej 
marginalizacj  znaczenia dzia alno ci rolniczej. W kontek cie sytuacji ma ych gospodarstw 
rolnych w Polsce wskazane cie ki zmian uzna  nale y za po dane, gdy  ich 
konsekwencj  b dzie utrzymanie si  na rynku gospodarstw cechuj cych si  najwi ksz  
ywotno ci  ekonomiczn  przy równoczesnym eliminowaniu z rynku gospodarstw 

niedochodowych. Zaznaczy  nale y, i  w przypadku ma ych, rodzinnych gospodarstw 
procesy recesywne dokonuj ce si  w nich przyjmuj  bardziej ewolucyjny charakter i 
polegaj  na stopniowym wycofywaniu si  z poszczególnych dzia alno ci i przenoszeniu 
posiadanych zasobów czynników produkcji do innych form aktywno ci gospodarczej. 
Upadek ekonomiczny w drobnych, dwuzawodowych gospodarstwach rolnych przebiega 
inaczej ni  w przypadku podmiotów funkcjonuj cych w sektorze ma ych i rednich 
przedsi biorstw. Jest zwykle procesem d u szym, bardziej roz o onym w czasie z uwagi na 
specyficzne role, które one pe ni  (Musia , 2009; Tudor, 2015). 

Mikroekonomiczny aspekt powi za  pomi dzy dzia alno ci  rolnicz  
i pozarolnicz  

Rodzinne gospodarstwo rolne jest specyficznym podmiotem gospodarki spajaj cym 
w jedno  gospodarstwo domowe rolnika i gospodarstwo produkcyjne. Gospodarstwo 
domowe udost pnia gospodarstwu produkcyjnemu zasoby czynników produkcji, w zamian 
oczekuje dochodu rolniczego, który mo e przyj  form  naturaln  (produkty rolnicze) albo 
pieni n . Oznacza to, i  zasoby, którymi dysponuje rodzina w postaci ziemi, kapita u czy 
si y roboczej stanowi  w asno  zarówno gospodarstwa domowego, jak i jednostki 
produkcyjnej jak  jest gospodarstwo rolne (Wojewodzic, 2010). W przypadku 
uruchomienia dzia alno ci pozarolniczej mo na mówi  o triadzie podmiotów spajanych 
osob  rolnika. S  to gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne i nowo powsta y organizm 
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gospodarczy prowadz cy dzia alno  pozarolnicz . W sytuacji tej, nowo powsta y podmiot 
pozarolniczy (przedsi biorstwo pozarolnicze) ma wspólnego w a ciciela z gospodarstwem 
rolnym i wspólnie z nim korzysta z zasobów czynników produkcji gospodarstwa 
domowego. 

U podstaw decyzji o podj ciu dzia alno ci pozarolniczej mog  le e  ró ne przes anki. 
W literaturze przedmiotu wyró nia si  dwie grupy czynników sk aniaj cych rolników do 
tego rodzaju decyzji (tabela 1). S  to czynniki wypychaj ce, tzw. push factors (zwi zane 
przede wszystkim z konieczno ci  pozyskania rodków finansowych na utrzymanie 
i wynikaj ce z niewystarczalno ci gospodarstwa rolnego jako jedynego ród a dochodów) 
i czynniki przyci gaj ce tzw. pull factors (zwi zane przede wszystkim z ch ci  
samorealizacji i podejmowania nowych wyzwa , a tak e atrakcyjno ci  biznesu 
pozarolniczego, przejawiaj c  si  przyk adowo wi ksz  rentowno ci  lub mniejszym 
ryzykiem dzia alno ci) (Mishra, 2005).  

Tabela 1. Przyk adowe czynniki przyczyniaj ce si  do dywersyfikacji dzia alno ci w kierunku dzia alno ci 
pozarolniczej  

Table 1. Examples of factors contributing to the diversification of activities towards non-agricultural activities 

Czynniki wypychaj ce (push factors) Czynniki przyci gaj ce (pull factors) 

 rosn cy niedobór gruntów ornych i zmniejszanie si  
dost pu do yznych gruntów, 

 spadek produktywno ci gospodarstw rolnych, 

 malej ce zyski z rolnictwa, 

 zmniejszenie bazy zasobów naturalnych, 

 aktualne wydarzenia i szoki (wstrz sy), 

 ograniczenie lub brak dost pu do kapita u 
finansowego. 

 wi ksza op acalno  pracy i inwestycji w sektorach 
pozarolniczych, 

 ni sze ryzyko dzia alno ci pozarolniczej 
w porównaniu z dzia alno ci  w gospodarstwie, 

 generowanie stabilnych dochodów, 
zaspokajaj cych potrzeby gospodarstwa domowego 

 d enie do prowadzenia „miejskiego stylu ycia”, 
atrakcyjnego w szczególno ci dla m odych ludzi 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Davies, 2006; Mishra, 2005. 

Uruchomienie dodatkowej, pozarolniczej dzia alno ci mo e stanowi  czynnik rozwoju 
dla prowadzonej dzia alno ci rolniczej, zw aszcza w sytuacji gdy jest efektem realizacji 
strategii dywersyfikacji horyzontalnej lub wertykalnej ( mija, 2016). W wyniku 
prowadzenia dzia alno ci pozarolniczej rolnicy mog  uzyskiwa  rozmaite korzy ci, w ród 
których wymieni  nale y (Ostrom cki i in., 2015; Sikorska-Wolak, 2011; Zaj c, 2009): 

 wzrost dochodów rodziny uzyskiwanych dzi ki dodatkowej aktywno ci gospodarczej, 
 popraw  stopnia wykorzystania posiadanych zasobów (pracy, kapita u, ziemi), 
 zdobywanie niezb dnej wiedzy, do wiadczenia i know how, czyli popraw  jako ci 
kapita u ludzkiego, który stanowi obecnie zasadniczy czynnik rozwoju zarówno 
dzia alno ci rolniczej, jak i pozarolniczej, 
 mo liwo  przejmowania cz ci warto ci dodanej wytworzonej w rolnictwie dzi ki 
prowadzonej dzia alno ci pozarolniczej,  
 mo liwo ci ograniczenia ryzyka gospodarowania, wynikaj cego np. z uwarunkowa  
naturalnych lub rynkowych. 

Pojawienie si  znacznych dysproporcji w op acalno ci pomi dzy prowadzonymi 
w gospodarstwie dzia alno ciami (rolnicz  i pozarolnicz ) powodowa  jednak mo e 
równie  negatywne konsekwencje. Wp yw dzia alno ci pozarolniczej na rolnicz  jest 
pozytywny lub neutralny do momentu, dopóki prowadzona jest ona w oparciu o wolne 
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zasoby gospodarstwa domowego. Po ich wykorzystaniu nast powa  b dzie o nie 
konkurencja, co przy niskiej op acalno ci dzia alno ci rolniczej skutkowa  mo e 
dywestycjami w gospodarstwie rolnym, polegaj cymi na ekstensyfikacji, ograniczeniu lub 
zaniechaniu produkcji rolnej i/lub wycofywaniu zasobów z dzia alno ci rolniczej. 
Uwolnione w ten sposób zasoby mog  by  przy tym anga owane w prowadzon  
dzia alno  pozarolnicz  (Bogusz i Wojewodzic, 2012; Kuiper i in., 2007; Sroka i 
Wojewodzic, 2010). Wp yw dzia alno ci pozarolniczej na dzia alno  rolnicz  mo e mie  
zatem ró noraki charakter, sprzyjaj c jej utrzymaniu lub rozwijaniu, dzi ki dodatkowym 
dochodom lub mo liwo ciom wykreowanym z dzia alno ci pozarolniczej. Powodowa  
mo e równie  negatywne implikacje dla trwa o ci gospodarstwa rolnego w sytuacji 
wyst powania znacz cych dysproporcji w op acalno ci obu dzia alno ci i/lub 
konkurowania o wolne zasoby produkcyjne. 

Dane i metody 

Celem opracowania jest identyfikacja czynników wp ywaj cych na dzia alno  
rolnicz  w zwi zku z prowadzeniem przez rolnika posiadaj cego ma e gospodarstwo rolne 
dzia alno ci pozarolniczej, a tak e skutków oddzia ywania dzia alno ci pozarolniczej na 
dzia alno  rolnicz  w okresie bie cym i w d u szym horyzoncie czasowym. Poznanie 
prawid owo ci zachodz cych w ma ych gospodarstwach rolniczych w tym zakresie jest 
zagadnieniem interesuj cym zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego punktu widzenia. 
Pozwala na diagnozowanie tych procesów, a tym samym wiadome oddzia ywanie na te 
podmioty za pomoc  instrumentów stosowanych w ramach polityki gospodarczej pa stwa.  

Rozwa ania teoretyczne na temat zale no ci wyst puj cych pomi dzy dzia alno ci  
rolnicz  i pozarolnicz  wzbogacone zosta y o wyniki w asnych bada  ankietowych 
przeprowadzonych w 2015 roku w ród osób posiadaj cych ma e gospodarstwa rolne, 
realizuj cych cie k  dywersyfikacji róde  swoich dochodów poprzez równoczesne 
prowadzenie dzia alno ci rolniczej i pozarolniczej. Badaniami obj to 80 rolników 
z województwa ma opolskiego posiadaj cych gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 5 
ha u ytków rolnych. Dobór próby przebiega  w dwóch etapach. W pierwszym etapie 
wylosowano grup  301 rolników korzystaj cych z p atno ci bezpo rednich, ich dobór mia  
charakter losowy. W kolejnym kroku z grupy tej wybrano wszystkich rolników 
prowadz cych pozarolnicz  dzia alno  gospodarcz . Zakwalifikowano ich do dalszych 
etapów bada . Respondenci pochodzili z 41 gmin, zlokalizowanych na obszarze 14 
powiatów województwa ma opolskiego, charakteryzuj cych si  zró nicowanym poziomem 
rozwoju przedsi biorczo ci.  

Wyniki bada   

Analiza cech spo ecznych respondentów wykaza a, i  wi ksz  sk onno  do 
anga owania si  w pozarolnicz  dzia alno  gospodarcz  przejawiaj  stosunkowo dobrze 
wykszta ceni m czy ni (wykszta cenie rednie lub wy sze), w rednim wieku (30 – 50 
lat). Ponad po owa badanych posiada a ponadto wykszta cenie rolnicze. Respondenci 
dysponowali zró nicowanym area em ziemi – prawie 59% ankietowanych stanowili 
w a ciciele gospodarstw o powierzchni powy ej 4 ha do 5 ha UR, jedna pi ta badanych 
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posiada a gospodarstwa o powierzchni powy ej 3 do 4 ha u ytków rolnych, 11,0% - 
powy ej 2 do 3 ha, a 10% rolników gospodarowa o na u ytkach o powierzchni 1 do 2 ha. 
Wszyscy badani prowadzili produkcj  ro linn . W ród dominuj cych upraw, tj. takich, 
które maj  najwi ksze znaczenie ekonomiczne w gospodarstwie rolnym, wymieniane by y 
najcz ciej zbo a, ale tak e uprawy specjalistyczne: warzywa gruntowe i uprawy pod 
os onami. Prowadzona produkcja ro linna mia a przewa nie charakter towarowy. 
Równocze nie jedynie nieco ponad 11,0% badanych gospodarstw prowadzi o produkcj  
zwierz c , najcz ciej utrzymuj c trzod  chlewn .  

Obok dzia alno ci rolniczej respondenci prowadzili równie  dzia alno  pozarolnicz  
rejestrowan  (91,2% badanych) lub nierejestrowan  (agroturystyka, 8,8% badanych). 
W ród rodzajów prowadzonej dzia alno ci dominowa y us ugi (67,5%), przede wszystkim 
w zakresie budownictwa, rolnictwa czy agroturystyki. Zdecydowanie rzadziej prowadzona 
by a dzia alno  handlowa, g ównie w zakresie sprzeda y hurtowej owoców i warzyw lub 
produkcyjna (przetwórstwo spo ywcze, produkcja wyrobów z metalu, produkcja mebli). 
Przedsi biorcy – rolnicy charakteryzowali si  zró nicowanym sta em prowadzenia tej 
dzia alno ci, dla 81,2% badanych wynosi  on jednak d u ej ni  2 lata. Ponad trzy czwarte 
respondentów rozpocz o dzia alno  pozarolnicz  w 2004 roku i w latach nast pnych. A  
52,5% respondentów nie zatrudnia o pracowników na potrzeby prowadzonej dzia alno ci 
pozarolniczej, co wskazuje, i  mia a ona najcz ciej form  samozatrudnienia. By a to te  
dzia alno  najcz ciej o zasi gu lokalnym lub regionalnym. Jedynie 16,2% badanych jako 
rynek swojego dzia ania wskaza o obszar ca ego kraju.  

Istotnym elementem wi cym rolnicz  sfer  dzia alno ci rolników ze sfer  
pozarolnicz  jest wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego lub w asnych produktów 
rolnych do prowadzenia dzia alno ci pozarolniczej. Na fakt ten wp ywa mo liwo  
zwi kszenia dochodu rolnika poprzez wi ksze zaktywizowanie niewykorzystanych 
dotychczas w pe ni w dzia alno ci rolniczej wolnych zasobów czynników produkcji, a 
tak e mo liwo  poszukiwania lepszych, efektywniejszych zastosowa  dla tych zasobów, 
które wykorzystywane s  w dzia alno ci rolniczej, nie daj  jednak zadawalaj cych efektów 
ekonomicznych. Jak wykaza y badania autora prowadzone na tej samej grupie 
respondentów, prezentowane w innych publikacjach, w przypadku wi kszo ci rolników u 
podstaw decyzji o uruchomieniu dodatkowej dzia alno ci o charakterze pozarolniczym 
le a y przede wszystkim motywy finansowe, zwi zane z pozyskaniem alternatywnego 
ród a dochodów. Istotnym czynnikiem by a jednak równie  mo liwo  lepszego 

wykorzystania zasobów gospodarstwa rolnego (ziemi, pracy, kapita u rzeczowego i 
finansowego oraz w asnych produktów rolnych), decyduj ca cz sto równie  o wyborze 
bran y ( mija, 2016; 2017). Wyniki przeprowadzonych bada  wskazuj , e w badanej 
próbie zasoby gospodarstwa rolnego by y wykorzystywane na potrzeby prowadzenia 
dzia alno ci pozarolniczej przez 71,3% rolników (tabela 2). Zaznaczy  nale y, i  w grupie 
tej znalaz y si  osoby prowadz ce dzia alno  pozarolnicz  w bran ach, które s : 

 rozszerzeniem dotychczasowej dzia alno ci o produkty lub us ugi pokrewne, 
pozostaj ce w zwi zku z dotychczasow  dzia alno ci  rolnicz  (np. us ugi na rzecz 
rolnictwa z wykorzystaniem w asnego sprz tu), 

 rozszerzeniem dzia alno ci gospodarstwa o dzia ania poprzedzaj ce lub nast puj ce po 
dotychczas realizowanym procesie produkcji rolniczej (np. przetwórstwo rolno-
spo ywcze lub sprzeda  bezpo rednia w asnych produktów rolnych), 
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 niepowi zane z dotychczas prowadzon  dzia alno ci  rolnicz , bazuj  jednak na 
zasobach gospodarstwa rolnego (np. dzia alno  w zakresie zakwaterowania 
i gastronomii, w tym agroturystyka). 

W grupie osób nie korzystaj cych z zasobów gospodarstwa rolnego na potrzeby 
prowadzonej dzia alno ci pozarolniczej (28,7% badanych) znalaz y si  natomiast osoby 
prowadz ce dzia alno  gospodarcz  niezwi zan  z gospodarstwem rolnym, najcz ciej 
polegaj c  na wiadczeniu ró nego rodzaju us ug budowlanych, produkcji mebli, 
doradztwie technicznym czy produkcji artyku ów spo ywczych, nieopartej jednak na 
przetwarzaniu w asnych produktów z gospodarstwa rolnego. 

Do zasobów wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej dzia alno ci pozarolniczej 
zaliczano najcz ciej w asne produkty gospodarstwa rolnego, budynki, zarówno 
mieszkalne, jak i gospodarcze, posiadany przez gospodarstwo rolne park maszynowy, nieco 
rzadziej zasoby ziemi. Do najrzadziej wykorzystywanych zasobów gospodarstwa rolnego 
nale a y natomiast si a robocza zatrudniona w gospodarstwie rolnym oraz inwentarz ywy i 
zasoby finansowe pochodz ce z dzia alno ci rolniczej.  

Tabela 2. Wykorzystanie zasobów gospodarstwa rolnego w dzia alno ci pozarolniczej 

Table 2. Utilization of farm resources in non-agricultural activities 

Wyszczególnienie 
Liczba rolników 

wykorzystuj cych 
zasoby [N=80] 

Odsetek rolników 
wykorzystuj cych 

zasoby [%] 

Rolnicy wykorzystuj cy zasoby gospodarstwa rolnego dla 
potrzeb prowadzenia pozarolniczej dzia alno ci, w tym 
wykorzystuj cy*: 

57 71,3 

w asne produkty gospodarstwa rolnego 29 36,3 

budynki  25 31,3 

park maszynowy (maszyny, urz dzenia) 23 28,8 

zasoby ziemi 16 20,0 

zasoby si y roboczej (cz onkowie rodziny, pracownicy 
najemni) 

7 8,8 

inwentarz ywy 1 1,3 

zasoby finansowe 1 1,3 

* badani mogli wskaza  wi cej ni  jeden rodzaj zasobów. 

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada . 

Analizuj c wyniki bada  uzna  mo na, i  w wi kszo ci przypadków prowadzona 
dzia alno  pozarolnicza pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów 
gospodarstwa rolnego dzi ki mo liwo ci zastosowania ich równie  na potrzeby 
prowadzenia dzia alno ci pozarolniczej. Przede wszystkim korzy  ta dotyczy produktów 
wytwarzanych w gospodarstwie (dzi ki czemu staje si  mo liwe zwi kszenie warto ci 
dodanej poprzez ich przetwarzanie, sprzeda  lub wykorzystanie np. w dzia alno ci 
zwi zanej z zakwaterowaniem i gastronomi ) oraz budynków i parku maszynowego 
stanowi cych zaplecze techniczne gospodarstwa.  

W opinii badanych prowadzenie dzia alno ci pozarolniczej przynosi korzy ci nie tyle 
dla samego gospodarstwa rolnego, co przede wszystkim dla rodziny rolnika. Wszyscy 
rolnicy jako zasadnicz  korzy  wskazywali uzyskanie alternatywnego ród a dochodów 
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dla rodziny (tabela 3). Zaznaczy  nale y, i  w 2015 roku w badanej grupie dla 32,5% 
rolników udzia  dochodów z dzia alno ci pozarolniczej w ogólnej kwocie dochodów 
gospodarstwa domowego nie przekracza  20%, w przypadku 28,7% badanych mie ci  si  
on w przedziale 20-50%, natomiast dla 38,8% badanych ród o to stanowi o ponad 50% 
dochodów rodziny. Oznacza to, i  cznie dla 61,2% badanych pozarolnicza dzia alno  
stanowi a dodatkowe ród o dochodu, a dla pozosta ych 38,8% ród o g ównego dochodu 
( mija, 2016). 

Inn  istotn  korzy ci  z prowadzenia dzia alno ci pozarolniczej jest fakt, i  stanowi 
ona miejsce pracy dla cz onków rodziny rolnika. Na korzy  t  wskaza o 15,0% 
respondentów. Badania wykaza y równocze nie, i  zasoby przeznaczone na realizacj  
dzia alno ci pozarolniczej tylko w pojedynczych przypadkach wykorzystywane s  w 
gospodarstwie rolnym (9,0% ogó u badanych). Sytuacja taka dotyczy a przede wszystkim 
maj tku rzeczowego (sprz tu, maszyn i urz dze ) kupowanego na potrzeby prowadzonej 
dzia alno ci pozarolniczej. Jedynie 7,5% respondentów wskaza o na wyst powanie 
transferu wiedzy, kompetencji, umiej tno ci np. z zakresu zarz dzania dzia alno ci , 
finansów, marketingu, umiej tno ci przedsi biorczych, nawi zywania kontaktów, 
podpisywania umów itp. I wykorzystywanie ich równie  w prowadzonej dzia alno ci 
rolniczej. Dochody z dzia alno ci pozarolniczej nie by y równie  w wi kszo ci przypadków 
przeznaczane na finansowanie dzia alno ci bie cej lub inwestycyjnej gospodarstwa 
rolnego.  

Tabela 3. Korzy ci dla gospodarstwa rolnego i rodziny p yn ce z dzia alno ci pozarolniczej 

Table 3. Benefits for the farm and family from non-agricultural activities 

Korzy ci 
Liczba rolników 

wskazuj cych dan  
korzy  [N=80] 

Odsetek rolników 
wskazuj cych dan  

korzy  [%] 

dodatkowe dochody dla rodziny 80 100,0 

miejsce pracy dla cz onków rodziny 12 15,0 

wykorzystywanie w gospodarstwie rolnym maj tku (sprz tu, 
maszyn, urz dze ) kupowanego na potrzeby prowadzonej 
dzia alno ci pozarolniczej 

7 8,7 

nabycie nowej wiedzy, kompetencji, umiej tno ci 
wykorzystywanych równie  w dzia alno ci rolniczej  

6 7,5 

finansowanie bie cych wydatków na dzia alno  rolnicz  
dochodami z dzia alno ci pozarolniczej 

3 3,7 

finansowanie wydatków inwestycyjnych na dzia alno  rolnicz  
dochodami z dzia alno ci pozarolniczej  

1 1,3 

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada . 

Analiza zmian, jakie w latach 2004–2015 wyst pi y we wszystkich badanych 
gospodarstwach rolnych wykaza a szereg pozytywnych zjawisk wskazuj cych na rozwój 
dzia alno ci rolniczej (tabela 4). Interesuj cym faktem jest, i  zdecydowanie cz ciej 
pozytywne zmiany w swoich gospodarstwach rolnych wprowadzali ci rolnicy, którzy 
prowadz  dzia alno  z nim powi zan , tj. wykorzystuj  zasoby gospodarstwa rolnego 
w swojej dzia alno ci pozarolniczej. Cz ciej dokonywali oni zwi kszenia skali 
prowadzonej dzia alno ci rolniczej poprzez powi kszenie powierzchni upraw lub pog owia 
zwierz t. Zdecydowanie cz ciej zatrudniali oni nowych pracowników w swoim 
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gospodarstwie rolnym. Wykorzystanie zasobów gospodarstwa cz ciej przek ada o si  
równie  na wzrost udzia u produkcji przeznaczanej na rynek i dochodów uzyskiwanych z 
dzia alno ci rolniczej. Mo na zatem wnioskowa , i  prowadzenie dzia alno ci bazuj cej na 
zasobach gospodarstwa rolnego jest czynnikiem cz ciej stymuluj cym pozytywne zmiany 
w samym gospodarstwie rolnym ni  dzia alno  z nim nie zwi zana.  

Tabela 4. Odsetek rolników, którzy odnotowali w latach 2004-2015 zmiany w swoim gospodarstwie rolnym  

Table 4. Percentage of farmers who noted changes in their farms from 2004-2015 

Zmiany w gospodarstwie rolnym w latach 2004-2015 

Odsetek 
rolników 
ogó em 
[N=80] 

Odsetek 
korzystaj cych 

z zasobów 
gospodarstwa 

rolnego [N=57] 

Odsetek 
niekorzystaj cych 

z zasobów 
gospodarstwa 

rolnego [N=23] 

zwi kszenie powierzchni upraw 55,0 70,2 17,4 

zwi kszenie pog owia zwierz t 3,8 5,3 0,0 

zwi kszenie zatrudnienia 11,3 14,0 4,3 

zwi kszenie udzia u produkcji przeznaczanej na rynek 67,5 71,9 56,5 

wzrost dochodów z dzia alno ci rolniczej 78,8 89,5 52,2 

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada . 

Na pytanie o negatywny wp yw dzia alno ci pozarolniczej na gospodarstwo rolne 
wi kszo  badanych odpowiedzia a, i  nie wp ywa ona negatywnie na gospodarstwo rolne 
(tabela 5). Odpowiedzi takiej udzielali znacznie cz ciej rolnicy prowadz cy dzia alno  
powi zan  z gospodarstwem rolnym b d  to bran owo i/lub poprzez wykorzystanie w niej 
jego zasobów. Negatywny wp yw dzia alno ci pozarolniczej na gospodarstwo rolne 
wskazywa y natomiast relatywnie cz ciej te osoby, które prowadzi y dzia alno  w ogóle 
niepowi zan  z nim. Wp yw ten polega  przede wszystkim na niepodejmowaniu nowych 
inwestycji – tak zadeklarowa y prawie wszystkie osoby wskazuj ce na wyst powanie 
negatywnych konsekwencji dzia alno ci pozarolniczej. W pojedynczych przypadkach 
wskazywano na zmniejszenie produkcji pod wp ywem dzia alno ci pozarolniczej lub 
sprzeda  ziemi. Prowadzenie dzia alno ci pozarolniczej nie sk ania o natomiast rolników 
do wyzbywania si  innych sk adników maj tku, takich jak np. sprz t czy maszyny rolnicze. 

Tabela 5. Czy wyst pi  negatywny wp yw na gospodarstwo rolne? (% odpowiedzi) 

Table 5. Has there been a negative impact on the agricultural holding? (% answers) 

Wyszczególnienie TAK NIE 

Ogó em badani, w tym: 30,0 70,0 

- prowadz cy dzia alno  powi zan  
z gospodarstwem rolnym 

15,8 84,2 

- prowadz cy dzia alno  niepowi zan  
z gospodarstwem rolnym 

65,2 34,8 

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada . 

Dla zbadania perspektywicznego wp ywu dzia alno ci pozarolniczej na dzia alno  
rolnicz  przeanalizowano plany rolników, odnosz ce si  do ich dzia alno ci. Jak wynika 
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z uzyskanych odpowiedzi, zaprezentowanych w tabeli 6, jedna czwarta badanych rolników 
planuje w przysz o ci zaprzesta  prowadzenia dzia alno ci rolniczej. W ród argumentów, 
które podaj  jako powód takiej decyzji, pojawia si  przede wszystkim fakt, i  prowadz  oni 
równolegle pozarolnicz  dzia alno  gospodarcz  i wol  skoncentrowa  si  na jej rozwoju. 
W ród innych argumentów przemawiaj cych za tak  decyzj  wymieniano fakt posiadania 
zbyt ma ego gospodarstwa o za ma ej skali produkcji, aby op aca o si  w nie inwestowa . 
W ród osób, które prezentuj  takie plany trzy czwarte prowadzi dzia alno  niezwi zan  
z gospodarstwem rolnym.  

Tabela 6. Plany rolników odno nie przysz o ci dzia alno ci rolniczej 

Table 6. Plans of farmers regarding the future of agricultural activity 

Plany rolników na przysz o  

Odsetek 
rolników 
ogó em 

[%], 
w tym:  

- prowadz cy 
dzia alno  
powi zan  

z gospodarstwem 
rolnym [%] 

- prowadz cy 
dzia alno  

niepowi zan  
z gospodarstwem 

rolnym [%] 

Zaprzestanie dzia alno ci rolniczej 25,0 6,2 18,8 

Równoleg e prowadzenie obu dzia alno ci, z tego: 75,0 65,0 10,0 

- utrzymanie produkcji rolnej na dotychczasowym poziomie 28,8 20,0 8,8 

- zwi kszenie produkcji rolnej 46,2 45,0 1,2 

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada . 

Pozosta e 75,0% rolników wyrazi o ch  równoleg ego rozwijania obu rodzajów 
dzia alno ci. W grupie tej zdecydowan  wi kszo  stanowi  rolnicy prowadz cy 
dzia alno  pozarolnicz  zwi zan  z gospodarstwem rolnym – stanowi  oni 65,0% ogó u 
badanych. Ponad jedna czwarta, tj. 28,8% respondentów zamierza w przysz o ci utrzyma  
produkcj  roln  na dotychczasowym poziomie uznaj c, i  jest ona aktualnie dostosowana 
do mo liwo ci gospodarstwa. Jako jeden z argumentów niezwi kszania produkcji 
w gospodarstwie rolnym pojawia si  równie  powód zwi zany z prowadzeniem 
dzia alno ci pozarolniczej, która uzupe nia dochody gospodarstwa domowego rolnika. 
Prawie po owa badanych planuje natomiast w najbli szych latach zwi kszy  produkcj  
roln . Powodem tego w przewa aj cej mierze jest fakt, i  rolnicy ci prowadz  dzia alno  
pozarolnicz  zwi zan  z gospodarstwem rolnym lub rolnictwem i mog  na potrzeby tej 
dzia alno ci wykorzystywa  produkty wytwarzane w gospodarstwie rolnym lub korzysta  z 
jego zaplecza technicznego.  

Podsumowanie 

Przeprowadzone badania wpisuj  si  w nurt bada  zwi zanych z analiz  zale no ci 
pomi dzy dzia alno ci  rolnicz  i pozarolnicz  w ma ych gospodarstwach rolnych. Wyniki 
przeprowadzonych bada  sk aniaj  do sformu owania nast puj cych wniosków. 
1. Pozarolnicza dzia alno  gospodarcza postrzegana jest przez rolników jako ród o 

korzy ci przede wszystkim dla samej rodziny rolnika. Korzy ci te s  uto samiane 
przez rolników z mo liwo ci  wygenerowania dodatkowych dochodów dla rodziny, 
b d  te  powstaniem miejsca pracy dla cz onków rodziny rolnika.  
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2. Istotn  korzy ci  mocno eksponowan  przez rolników jest mo liwo  wykorzystania 
w dzia alno ci pozarolniczej zasobów gospodarstwa rolnego, co umo liwia 
zwi kszenie efektywno ci ich wykorzystania.  

3. W toku prowadzonych bada  stwierdzono, e o ile zasoby gospodarstwa rolnego s  
cz sto wykorzystywane w dzia alno ci pozarolniczej, o tyle sytuacja odwrotna, 
tj. wykorzystywanie zasobów pozarolniczych w dzia alno ci rolniczej, wyst puje 
stosunkowo rzadko i dotyczy przede wszystkim parku maszynowego. 

4. W prawie co trzecim badanym gospodarstwie rolnym dzia alno  pozarolnicza 
implikuje negatywne konsekwencje przede wszystkim w postaci zaniechania lub 
ograniczenia inwestycji rzeczowych lub te  (zdecydowanie rzadziej) zmniejszenia 
produkcji lub sprzeda y ziemi. Sytuacja ta dotyczy g ównie tych rolników, którzy 
prowadz  dzia alno  pozarolnicz  w ogóle nie powi zan  z gospodarstwem rolnym. 
W gospodarstwach tych nast powa  zatem b dzie najprawdopodobniej stopniowa 
marginalizacja dzia alno ci rolniczej, co potwierdzaj  równie  wypowiedzi samych 
rolników na temat przysz o ci dzia alno ci rolniczej prowadzonej w ich gospodarstwie.  

5. Dla zdecydowanej wi kszo ci badanych pozarolnicza dzia alno ci stanowi 
uzupe niaj ce wzgl dem rolnictwa ród o dochodów i nie planuj  oni zaniechania 
dzia alno ci rolniczej w najbli szej przysz o ci. Czynnikiem sprzyjaj cym takiej 
decyzji jest fakt prowadzenia dzia alno ci pozarolniczej powi zanej z gospodarstwem 
rolnym i wykorzystywania w niej jego zasobów. W przypadku takich rolników 
pozarolnicza dzia alno  sprzyja pozytywnym zmianom w gospodarstwie rolnym 
staj c si  istotnym czynnikiem zapewniaj cym jego trwa o , a nawet rozwój. 
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