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Siedlce

Oddzia ywanie wielko ci ekonomicznej na zasoby pracy 
gospodarstwa rolniczego 

Effect of economic size on the manpower resources of a farm 

Abstract. The purpose of this study is an attempt to show the influence of farm economic size on the 

quantity and quality features of the manpower resources. The valuation of the quantity features was 

based on the number of fully employed workers working on farm. To valuate the quality features of 

the manpower resources the level of general and agricultural education was analyzed. The analysis 

showed that the most favourable structure of education featured farms which had 20 ESU of economic 

size and above.   
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Synopsis. Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania wp ywu wielko ci ekonomicznej na 

cechy ilo ciowe i jako ciowe zasobów pracy. Oceny cech ilo ciowych dokonano na podstawie liczby 

osób pe nozatrudnionych pracuj cych w gospodarstwach. Dla oceny cech jako ciowych zasobów 

pracy przeprowadzono analiz  poziomu wykszta cenia ogólnego i rolniczego. Przeprowadzona analiza 

wykaza a, e najkorzystniejsz  struktur  wykszta cenia wyró nia y si  gospodarstwa o wielko ci

ekonomicznej 20 ESU i powy ej. 

S owa kluczowe: wielko  ekonomiczna, zasoby pracy, poziom wykszta cenia

Wst p

Wielko  ekonomiczna gospodarstwa rolnego stanowi jedno z podstawowych 

kryteriów u ywanych do charakteryzowania gospodarstwa rolnego w UE. Jest ona 

okre lana na podstawie sumy warto ci standardowych nadwy ek bezpo rednich (SGM, 

Standard Gross Margin) wszystkich dzia alno ci wyst puj cych w gospodarstwie. 

Parametrem s u cym do okre lania wielko ci ekonomicznej gospodarstwa rolnego 

jest Europejska Jednostka Wielko ci (ESU). Ustalana jest ona na podstawie standardowych 

nadwy ek bezpo rednich gospodarstwa. Jedno ESU odpowiada równowarto ci 1200 euro 

nadwy ki bezpo redniej rocznie..  

W Polsce wed ug danych Powszechnego Spisu Rolnego 2002 (PSR’2002), dzia alno

rolnicz  prowadzi o 2 172 205 gospodarstw rolnych. Z tej liczby tylko 745 023 

gospodarstwa posiada o wielko  ekonomiczn  wi ksz  b d  równ  2 ESU. Wielko  ta 

jest minimaln  wielko ci  ekonomiczn  gospodarstw w czonych do pola obserwacji 

Polskiego FADN [Wyniki… 2007].  
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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 2007].  

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  2007]. 

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, jak równie  ca ych zasobów pracy, 

odgrywa 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.  

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 [Szafraniec 2006]. Poprawa 

ekonomicznych i spo ecznych warunków gospodarowania na wsi pomog aby m odym 

ludziom w tworzeniu dobrze prosperuj cych gospodarstw.  

Metodyczne aspekty opracowania 

Celem niniejszego opracowania jest próba ukazania wp ywu wielko ci ekonomicznej 

na cechy ilo ciowe i jako ciowe zasobów pracy. Oceny cech ilo ciowych dokonano na 

podstawie liczby osób pe nozatrudnionych pracuj cych w gospodarstwach.  

Dla oceny cech jako ciowych zasobów pracy przeprowadzono analiz  poziomu 

wykszta cenia ogólnego i rolniczego.  

Materia em badawczym s  dane dotycz ce wyników produkcyjno-ekonomicznych 

osi ganych w 35 gospodarstwach zlokalizowanych na terenie powiatu osickiego. Powiat 

ten po o ony jest na obszarze Podlasia, we wschodniej cz ci województwa 

mazowieckiego. Analiz  obj to rok 2007. 

W analizie zosta y uwzgl dnione trzy parametry, a mianowicie: 

- liczba osób pe nozatrudnionych przypadaj ca na 1 gospodarstwo i 100 ha UR, 

- poziom wykszta cenia ogólnego zasobów pracy badanych gospodarstw, 

- poziom wykszta cenia rolniczego zasobów pracy badanych gospodarstw. 

Gospodarstwa rolnicze b d ce przedmiotem bada  zosta y pogrupowane wed ug 

wielko ci ekonomicznej wyra onej w ESU. W analizie wyodr bniono trzy grupy 

gospodarstw: do 10 ESU, 10-20 ESU oraz powy ej 20 ESU. 
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Charakterystyka badanych gospodarstw 

redni obszar badanego gospodarstwa w 2007 roku wynosi  22,5 ha UR. Analizowane 

gospodarstwa reprezentowa y zró nicowany profil produkcji. Dominuj cym kierunkiem 

produkcji by  chów krów mlecznych (42,9% ogó u gospodarstw). W ród badanych 

gospodarstw 9 czy o chów krów mlecznych z chowem trzody chlewnej (25,7% 

gospodarstw). Pozosta e gospodarstwa specjalizowa y si  w produkcji zbó  (20,0%) lub 

podstaw  ich produkcji towarowej by  chów trzody chlewnej (11,4%). 

Dla ukazania zwi zku pomi dzy wielko ci  ekonomiczn  gospodarstw a cechami 

ilo ciowymi i jako ciowymi zasobów pracy, badane gospodarstwa podzielono na trzy grupy. 

Grup  pierwsz  stanowi y gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej do 10 ESU. Udzia  ich w 

ogólnej liczbie analizowanych gospodarstw wynosi  28,6%. Drug  grup  tworzy y

gospodarstwa z przedzia u 10-20 ESU (37,1%). Do trzeciej grupy nale a y gospodarstwa o 

najwi kszej wielko ci ekonomicznej, 20 ESU i powy ej (34,3% ogó u gospodarstw).  

Poszczególne grupy gospodarstw wydzielone ze wzgl du na wielko  ekonomiczn

charakteryzowa y si  du ym zró nicowaniem zarówno wyników produkcyjnych jak i 

ekonomicznych (tabela 1). 

Tabela 1. Charakterystyka badanych gospodarstw wed ug wielko ci ekonomicznej w 2006 roku 

Table 1. Characteristics of the investigated farms according to their economic size in 2006 

  Wielko  ekonomiczna gospodarstwa 

Charakterystyka 
Ogó em do 10 ESU 10-20 ESU 

20 ESU i 

powy ej

Liczba gospodarstw  35 10 13 12 

Powierzchnia UR w ha 22,5 9,9 18,2 38,4 

Plony pszenicy w dt/ha 32,1 28,4 30,2 36,5 

Liczba zwierz t w LU/ gosp. 23,4 9,5 22,8 40,3 

Warto  produkcji rolniczej w z  114 248 42 854 102 856 261 162 

Produkcja towarowa w z  83 475 29 706 74 360 205 291 

Wska nik towarowo ci w % 73,1 69,3 72,3 78,6 

Dochód z gospodarstwa rolniczego w z  34 746 15 281 28 864 102 647 

ród o: obliczenia w asne.

W odniesieniu do badanych gospodarstw widoczna by a zale no , i  wraz ze wzrostem 

wielko ci ekonomicznej gospodarstw zwi ksza a si  powierzchnia UR i wielko  produkcji 

rolniczej. Gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej 20 ESU i powy ej by y rednio 3,9 razy 

pod wzgl dem obszarowym wi ksze ni  te posiadaj ce wielko  ekonomiczn  nie 

przekraczaj c  10 ESU. Ta sama relacja dla warto ci produkcji rolniczej wynosi a 6,1. 

 Podobny uk ad zale no ci dotyczy  wska nika towarowo ci. Gospodarstwa, które 

chc  si  rozwija , musz  bra  aktywny udzia  w spo ecznym podziale pracy. Mog  to 

osi gn  poprzez zwi kszanie towarowo ci oraz rozszerzanie skali produkcji na potrzeby 

rynku [Go biewska, Klepacki 2000]. Wska nik towarowo ci w przypadku gospodarstw o 

wielko ci ekonomicznej do 10 ESU wynosi  69,3%. W gospodarstwach o wielko ci

ekonomicznej 20 ESU i powy ej przyjmowa  warto  78,6%. wiadczy to zró nicowanym 

stopniu powi zania z rynkiem tych grup gospodarstw. 

Warto  produkcji rolniczej osi ganej przez poszczególne typy analizowanych 

gospodarstw w sposób oczywisty determinowa a ich wyniki ekonomiczne. Najwy szym 

poziomem dochodu z gospodarstwa rolniczego odznacza y si  gospodarstwa o wielko ci
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ekonomicznej 20 ESU i powy ej. Ich poziom dochodu 6,7 razy przewy sza  wielko  tej 

kategorii w gospodarstwach o wielko ci poni ej 10 ESU. 

Zasoby pracy w relacji do wielko ci ekonomicznej gospodarstw 

Zasoby pracy odgrywaj  wa n  rol  w procesie produkcji i s  jego si  nap dow .

Specyficzny charakter gospodarstw rolnych powoduje, szczególnie w obecnej sytuacji, i

zasoby si y roboczej s  elementem relatywnie sta ym. W warunkach wysokiego poziomu 

bezrobocia w ca ej gospodarce przesuni cie nadwy ek si y roboczej z gospodarstw 

rodzinnych do innych zawodów lub miejsc pracy jest niezwykle trudne, a cz sto wr cz

niemo liwe. W tej sytuacji jedyn  drog  dla zapewnienia rodzinie okre lonego poziomu 

dochodów jest jak najlepsze dopasowanie struktury produkcji i sposobów jej organizacji do 

posiadanych zasobów si y roboczej. 

Polska nale y do grupy krajów charakteryzuj cych si  wysokim udzia em ludno ci

zatrudnionej w rolnictwie w stosunku do ogó u ludno ci czynnej zawodowo. W 2006 roku 

rolnictwo polskie anga owa o niemal 2,1 mln osób [Rocznik… 2008].  

Wzrost konkurencyjno ci wytwarzanych produktów, poprawa wydajno ci pracy i 

relacji pomi dzy czynnikami produkcji (praca-ziemia, praca-kapita ), szczególnie w 

odniesieniu do rolnictwa, mo e dokona  si  g ównie poprzez redukcj  obecnego stanu 

zatrudnienia [Wo  2004]. Zmniejszenie zatrudnienia determinowane jest szeregiem 

czynników, zarówno tych o charakterze wewn trznym, jak i tych zewn trznych, maj cych

swe ród o poza rolnictwem.  

Liczba osób pe nozatrudnionych w badanych gospodarstwach wynosi a rednio 2,29. 

Po przeliczeniu na 100 ha UR zasoby pracy wynosi y 10,18 osób pe nozatrudnionych 

(tabela 2). 

Tabela 2. Zasoby pracy badanych gospodarstw wed ug wielko ci ekonomicznej w 2006 roku 

Table 2. Manpower in the investigated farms according to their economic size in 2006 

  Wielko  ekonomiczna gospodarstwa 

Zatrudnienie 
Ogó em 

do 10 

ESU
10-20 ESU 

20 ESU i 

powy ej

Liczba osób pe nozatrudnionych na 1 gospodarstwo 2,29 2,16 2,26 2,61 

Liczba osób pe nozatrudnionych na 100 ha UR 10,18 21,82 12,42 6,80 

ród o: obliczenia w asne.

 Wielko  ekonomiczna gospodarstwa okaza a si  czynnikiem ró nicuj cym

zasoby pracy pod wzgl dem ilo ciowym. Liczba osób pe nozatrudnionych w gospodarstwie 

wzrasta a wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej. W grupie gospodarstw o wielko ci

ekonomicznej do 10 ESU liczba pe nozatrudnionych wynosi a 2,16 osób. W 

gospodarstwach osi gaj cych wielko  ekonomiczn  20 ESU i powy ej liczba osób 

pe nozatrudnionych wynosi a 2,61. 

 W jeszcze wi kszym stopniu wielko  ekonomiczna okaza a si  czynnikiem 

ró nicuj cym racjonalno  wykorzystania zasobów si y roboczej w badanych 

gospodarstwach. W grupie gospodarstw o wielko ci ekonomicznej 20 ESU i powy ej 

liczba pe nozatrudnionych na 100 ha UR wynosi a 6,80 osób. W ród gospodarstw o 

wielko ci ekonomicznej do 10 ESU liczba pe nozatrudnionych na 100 ha UR kszta towa a
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si  na poziomie 21,82 osób. Przy takiej relacji, przy której na 1 pe nozatrudnionego 

przypada nieco ponad 4,5 ha, trudno jest mówi  o zapewnieniu w a ciwej efektywno ci

wykorzystania czynnika pracy i zapewnieniu porównywalnego z innymi grupami 

zawodowymi poziomu dochodu.  

Poziom wykszta cenia zasobów si y roboczej badanych gospodarstw 

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 [Marcysiak 2006]. 

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

wykazywa  si  wiedz  wszechstronn . Osoby posiadaj ce wy sze wykszta cenie potrafi

lepiej wykorzystywa  wiedz  i informacj , któr  pozyskuj  z ró nych róde . S  one 

bardziej otwarte na wszelkie nowo ci techniczne, ch tniej wdra aj  nowe technologie i s

bardziej elastyczne w swych dzia aniach [Marcysiak 2005]. 

W badanych gospodarstwach w ród zasobów pracy przewa a y osoby z 

wykszta ceniem rednim i wy szym. W sumie stanowi y one 49,3% u ytkowników 

gospodarstw. Na czele 36,5% gospodarstw sta y osoby z wykszta ceniem zasadniczym 

zawodowym. Udzia  osób z wykszta ceniem podstawowym wynosi  14,2%.  

Zale no  istniej c  pomi dzy poziomem wykszta cenia ogólnego a wielko ci 

ekonomiczn  gospodarstwa przedstawiono na rysunku 1.  

49,3

36,5

14,2

34,5

39,2

26,3

38,2

50,3

11,5

71,1

23,4

5,5

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ogó em Do 10 ESU 10-20 ESU 20 ESU i

powyzej

rednie i wy sze Zasadnicze zawodowe Podstawowe

Rys. 1. Struktura wykszta cenia ogólnego zasobów pracy w badanych gospodarstwach wed ug ich wielko ci 

ekonomicznej w 2006 roku 

Fig. 1. Structure of the general education of manpower in the investigated farms according to their economic size 

in 2006 

ród o: obliczenia w asne
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Zdecydowanie najkorzystniejsz  struktur  wykszta cenia zasobów pracy wyró nia y

si  gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej 20 ESU i powy ej. W tej grupie gospodarstw 

udzia  osób z wykszta ceniem rednim lub wy szym wynosi  a  71,1%. Osoby z 

wykszta ceniem podstawowym to zaledwie 5,5% ogólnych zasobów pracy w tej grupie.   

Zasoby pracy w grupie gospodarstw o wielko ci ekonomicznej 10-20 ESU posiada y

ju  mniej korzystn  struktur  wykszta cenia. Tutaj grup  dominuj c  by y osoby z 

wykszta ceniem zasadniczym zawodowym (50,3%). Udzia  osób z wykszta ceniem 

podstawowym to 11,5%.  

W grupie gospodarstw o wielko ci ekonomicznej do 10 ESU osoby ze rednim lub 

wy szym wykszta ceniem stanowi y 34,5% liczby osób pracuj cych wy cznie lub g ównie 

w gospodarstwie. Co czwarta osoba w tej grupie (26,3%) posiada a jedynie wykszta cenie

podstawowe. 

W przypadku pracuj cych w rolnictwie indywidualnym istotn  rol , poza ogólnym 

poziomem wykszta cenia, odgrywa tak e wykszta cenie rolnicze. Bez gruntownego 

przygotowania merytorycznego trudno jest mówi  o wykorzystaniu post pu biologicznego 

i technicznego, w a ciwym stosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania, znajomo ci

praw rynku. S  to wszystko czynniki, których stosowanie bezpo rednio wp ywa na 

efektywno  gospodarowania [Frenkiel 2003]. 

W ród osób pracuj cych wy cznie lub g ównie w badanych gospodarstwach 

wykszta ceniem o kierunku rolniczym legitymowa o si  31,7% osób. Uko czony kurs 

rolniczy posiada o 13,1% ogó u pracuj cych w gospodarstwach (rysunek 2). 
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Rys. 2. Struktura wykszta cenia rolniczego zasobów pracy w badanych gospodarstwach wed ug ich wielko ci 

ekonomicznej w 2006 roku 

Fig. 2. Structure of the agricultural education of manpower in the investigated farms according to their economic 

size in 2006 

ród o: obliczenia w asne.

W odniesieniu do analizowanych gospodarstw obserwowana by a zale no , i  wraz 

ze wzrostem wielko ci ekonomicznej gospodarstw zwi ksza  si  w ród pracuj cych w nich 

osób udzia  osób posiadaj cych wykszta cenie rolnicze. W grupie gospodarstw o wielko ci

ekonomicznej do 10 ESU by o to 28,3%. W grupie o wielko ci ekonomicznej 20 ESU i 

powy ej osoby te stanowi y 38,9%. 
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Wnioski

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

- Wielko  ekonomiczna gospodarstwa okaza a si  czynnikiem ró nicuj cym cechy 

ilo ciowe i jako ciowe zasobów pracy. 

- Wraz ze wzrostem wielko ci ekonomicznej badanych gospodarstw zasoby pracy 

wykorzystywane by y w coraz bardziej racjonalny sposób. W ród gospodarstw o 

wielko ci ekonomicznej do 10 ESU liczba pe nozatrudnionych na 100 ha UR 

kszta towa a si  na poziomie 21,82 osób. W grupie gospodarstw o wielko ci

ekonomicznej 20 ESU i powy ej liczba pe nozatrudnionych na 100 ha UR wynosi a

6,80 osób.  

- Zdecydowanie najkorzystniejsz  struktur  wykszta cenia zasobów pracy wyró nia y

si  gospodarstwa o wielko ci ekonomicznej 20 ESU i powy ej. W tej grupie 

gospodarstw udzia  zatrudnionych osób z wykszta ceniem rednim lub wy szym 

wynosi  a  71,1%. Osoby z wykszta ceniem podstawowym to zaledwie 5,5% ogólnych 

zasobów pracy w tej grupie.  

- Kwalifikacje rolnicze, nabyte b d  w systemie szkolnym, b d  w drodze kursów 

specjalistycznych, w przypadku gospodarstw o wielko ci ekonomicznej  do 10 ESU 

posiada o 36,2% pracuj cych w tych gospodarstwach. W przypadku osób pracuj cych

w gospodarstwach o wielko ci ekonomicznej 20 ESU i powy ej udzia  ten wynosi

52,3%. Poprawa poziomu wykszta cenia jest wi c niezb dnym warunkiem poprawy 

efektywno ci produkcji i konkurencyjno ci polskiego rolnictwa.  
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