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ZATRUDNIENIE W  ROLNICTWIE 

JAKO CZYNNIK JEGO ROZWOJU

Charakterystyczną cechą zmian demograficznych na obszarze środ-

kowej Polski jest wyraźny regres ludności rolniczej, wynikający ze 

zmian społeczno-ekonomicznych zachodzących na tym obszarze w os-

tatnim trzydziestoleciu. W roku 1950 analizowany zespół województw 

posiadał strukturę rolniczo-przemysłową (z wyjątkiem woj. miejskiego 

łódzkiego), a udział ludności utrzymującej się z rolnictwa wynosił od 

51,6 w woj. kaliskim do 71,8% w woj. sieradzkim (w kraju 47,1%), Pro-

centowy średni roczny spadek liczby ludności rolniczej w latach 1950— 

— 1970 kształtował się niejednolicie (od 0,15 w woj. miejskim łódzkim 

do 1,08% w woj. piotrkowskim) i wynikał z .poziomu rozwoju gospodar-

czego poszczególnych województw [1]. Pomimo że tempo spadku licz-

by utrzym ujących się z rolnictwa niemal we wszystkich województwach 

(oprócz miejskiego łódzkiego) było wyższe lub zbliżone do krajowego, 

to odsetek ludności rolniczej w 1978 r. przekraczał nadal średnią krajo-

wą (23,1%) i wahał się w granicach od 30,1 w woj. piotrkowskim do 

43,0% w woj. sieradzkim.

Podobne zmiany, jak w ogólnej^ liczbie utrzym ujących się z rolnic-

twa, dokonały się w tym samym czasie na obszarach gmin.. Udział tej 

grupy w ogólnej liczbie ludności wiejskiej przekraczał w większości 

województw średnią krajową (49%) i wynosił od 52 w woj. skiernie-

wickim do 62,1% w woj. włocławskim. Najniższe wskaźniki w ystępo-

wały w województwach: miejskim łódzkim (38,5%), piotrkowskim 

(48,2%) i kaliskim (49%), przy czym należy dodać, że woj. miejskie łódz-

kie i piotrkowskie odznaczały się największym spadkiem liczby lud-

ności wiejskiej utrzym ującej się z rolnictwa, wynoszącym ponad 40% 
w stosunku do roku 1950.

* Dr, adiunkt w Zakładzie G ospodarki Przestrzennej, In s ty tu t Polityki R egional-

nej UŁ.

M gr, st. asysten t w Z akładzie G ospodarki Przestrzennej, In s ty tu t Polityki 

R egionalnej UŁ.
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Rozwój bazy usługowej dla rolnictwa, a także wzrost towarowości 

upraw pod osłonami na terenie miast spowodował zwiększenie liczby 

ludności miejskiej utrzym ującej się z pracy w rolnictwie. W latach 

1970— 1978 średni roczny przyrost liczby ludności w tej grupie wyno-

sił w Polsce 1,67%, zaś na obszarze oszacowanych województw wahał 
się od 0,09 w woj. kaliskim do 6,96% w woj. płockim (tab. 1).

Podstawową grupę rolniczych zasobów pracy w Polsce stanowi lud-
ność zawodowo czynna, do której, zgodnie z definicją przyjętą w spisie 
powszechnym z 1970 r. i mikrospisie z 1974 r., wlicza się następujące 
osoby w wieku od 15 lat:

a) pracujące wyłącznie w rolnictwie i nie posiadające innych źró-
deł dochodu,

b) pracujące głównie w rolnictwie i dodatkowo poza rolnictwem,
c) pracujące głównie poza rolnictwem i dodatkowo w rolnictwie,
d) pracujące w rolnictwie i posiadające również nie zarobkowe 

źródło utrzymania, np. renta, em erytura, dochód z dzierżawy itp.
W  1978 r. liczba osób pracujących w rolnictwie w zespole omawia-

nych województw wynosiła 770,1 tys. osób, co stanowiło 33,14% ogółu 
czynnych zawodowo (średnio w kraju 27,7%). W stosunku do roku 1970 
liczba ta zmniejszyła się o 189,9 tys. osób i objęła głównie gospodar-
stwa indywidualne. Średni roczny spadek pracujących w rolnictwie 
nie uspołecznionym we wszystkich województwach odbiegał o ok. ± 1 % 
od średniej krajow ej (4,06%) i wynosił od 2,93 w woj. kaliskim do 4,70% 
w woj. miejskim łódzkim. Znacznie większe zróżnicowanie przestrzenne 
wykazuje przyrost liczby pracujących w gospodarce uspołecznionej, 
który w województwach środkowej Polski waha się od 3,59 (średnio 
rocznie) w woj. kaliskim do 10,36% w woj. piotrkowskim. Mimo jednak 
znacznego tempa przyrostu liczby ludności pracującej w rolnictwie 
uspołecznionym udział tego sektora w ogólnej liczbie pracujących 
w rolnictwie jest we wszystkich analizowanych województwach (z w y-
jątkiem miejskiego łódzkiego) niższy niż średnia krajowa (19,59%) i wy-
nosi od 9,56 w woj. sieradzkim do 15,88% w woj. kaliskim (tab. 2).

Na zróżnicowanie tempa spadku zasobów siły roboczej w rolnic-
twie indywidualnym wpływają warunki społeczno-ekonomiczne wyni-
kające z poziomu gospodarczego tych województw. W śród czynników 
decydujących o zmniejszaniu się liczby ludności pracującej w rolnic-
twie do najważniejszych należą:

a) istniejąca struktura agrarna,
b) stopień nasycenia rolnictwa w siłę roboczą,
c) struktura wieku i płci ludności rolniczej,
d) techniczne uzbrojenie ziemi,

e) rozwój pozarolniczych działów gospodarki narodowej.



T a b e l a  1

Ludność ro ln icza (u trzym ująca się  z ro ln ictw a)

O bszar
Razem M iasto W ieś

1970 1978 G 1970 1978 G 1970 1978 G 1990°

Polska (w tys.) 9 732,3 8 065,4 2,29 819,5 936,2 +  1,67 8 912,8 7 149,2 2,72 4 385,0

(w •/•) 29,8 23,1 4,7 4,6 57,9 49,0 12,7

K alisk ie  (w tys.) 222,7 199,7 1,62 13,0 13,1 +0,09 214,7 186,6 1,74 137,4

(w •/•) 36,4 30,4 5,3 4.7 55,9 40.0 21,2

K onińskie (w tys.) 205,1 172,2 2,16 9,9 11,0 +  1,32 195,2 161,2 2,36 117,1

(w * f t ) 29,3 39,6 8.4 7,2 65,5 56,9 27,8

M iejskie łódzkie (w tys.) 62,3 50,2 2.66 16,6 12,0 3,97 45,7 38,2 2,21 33,9

(w •/.) 6,0 4,5 1.8 1.2 44,9 38,5 3,1

P io trkow sk ie  (w tys.) 233,8 179,6 3,24 6,4 8,2 +  3.14 227,4 171,4 3,47 110,4

(w •/•) 40,4 30,1 3.2 3.4 60,1 48,2 18,9

Płockie (w tys.) 221,4 198,9 1,33 11.5 19,7 + 6 ,96 209,9 179,2 1,96 149,9

(w •/.) 47,4 38,9 7,2 9,9 68,4 62,0 31,0

S ieradzkie (w tys.) 203,8 168,3 2.36 7,5 6,6 1,58 196,3 161,7 2,39 129,1

(w •/•) 52,6 43,0 7.8 5,9 67,2 57,8

125,8

33,4

Skiern iew ick ie  (w tys.) 157,1 134,1 1,96 6.6 8,3 0,44 148,5 2,05 86,9

(w •/•) 40,9 34,1 6,6 5,5 58,7 52,0 22,3

W łocław sk ie  (w tys.) 182,8 161,4 1,54 9,4 9,6 +  0,26 173,4 151,8 1,65 132,1

(w  •/•) 46,2 39,2 6.6 5.7 68,1 62,1 32,8

a  — szacunek w łasny autorów .

U w a g a :  G — średn i roczny spadek  lub  przyrost (+ ) w 

Z  r 6 d ł o :  O bliczenia w łasne oa podstaw ie danych GUS.



Ludność p racu jąca  w  ro ln ictw ie (bez uczniów )

T a b e l a  2

o*
o

O bszar

Razem G ospodarka uspo łeczn iona G ospodarka  n ie  uspo łeczn iona

w  liczbach 
bezw.

w  •/• G w  liczbach 
bezw .

w % G w  liczbach  
bezw .

w  •/• G

Polska 1970 6 096 533 37.1 2,76 638 600 i 10,48 +5,15 5 457 933 89,52 4,06
1978 4 873 627 27,7 954 950 19,59 3 918 677 80,41

K alisk ie 1970 143951 46,5 2,69 13 858 9,83 3,59 130 093 90,37 2,93
1978 115 747 36,4 18,380 1558 97 367 84,12

K onińskie 1970 131 201 61,2 2,72 7 713 5,88 +5,00 123 488 94,12 3,38
1978 105 208 48,5 11 396 10,83 93812 89,17

M iejsk ie  łódzkie 1970 39 885 7,3 3,06 4 512 11,32 +  5,68 35 373 88,68 4,70
1978 31 091 5,3 7 024 22,59 24 067 77,41

P io trkow skie 1970 160 181 50,5 3,41 5 343 3,34 +  10,36 154 844 96,66 4,27
1978 120 999 37.4 11 762 9,72 109 237 90,28

Płockie 1970 136 354 56,5 2,40 9,002 6,60 +5,36 127 352 93,40 3,14
1978 112281 45,1 13 670 12,17 98 611 87,83

S ieradzkie 1970 136 524 62,1 2,92 5,304 3,69 +8,65 131 220 96,11 3,66
1978 107 696 50,4 10 302 9,56 97 394 90,43

Skiern iew ick ie 1970 105 173 49jB 2,42 6,178 5,88 +6,75 98 995 ' 94,12 3,24
1978 86 353 40,6 10 421 12,05 76 032 87,95

W łocław skie 1970 106 897 54,8 2,02 7 183 6,72 +8,27 99 714 9 3 3 3,15
1978 90 753 44,9 13 570 14,95 77,183 85,05

U w a g a :  G — średn i roczny spadek lub  przyrost (+ ) w %. 
Ź r ó d ł o :  O bliczenia w łasne na podstaw ie  danych GUS.
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W rolnictwie województw środkowej Polski przeważa sektor nie 
uspołeczniony, do którego należy ponad 80% użytków rolnych. Duże 
różnice między wskaźnikiem krajowym (tab. 3) a wskaźnikiem bada-

nego obszaru wynikają z nierównomiernego stopnia uspołecznienia rol-

nictwa, w tym również w sektorze państwowym. O ile bowiem udział 

kółek ‘rolniczych w zagospodarowaniu użytków rolnych wykazuje 

zbieżności ze średnią krajową, to  analizowane zjawisko w spółdzielniach 

produkcyjnych i gospodarstwach państwowych wykazuje znaczne dys-

proporcje. Największy udział spółdzielczych użytków rolnych w 1978 r. 

występował w woj. kaliskim (5,32%) i przekraczał średnią krajow ą pra-

wie dwukrotnie. Na pozostałym obszarze wskaźniki były znacznie niż-

sze i wynosiły od 1,09 w woj. włocławskim do 3,01% w woj. miejskim 

łódzkim. Udział gospodarstw państwowych wahał się w granicach od 

10,74 (woj. kaliskie) do 2,07% (woj. piotrkowskie) i znacznie odbiegał 

od średniej krajow ej wynoszącej 18,51% (tab. 3).

Przeważający udział sektora indywidualnego w rolnictwie omawia-

nych województw oraz jego cechy strukturalne wpływają na przebieg

T a b e l a  3

U żytki ro lne  wg form  w łasności w  1978 r.

O bszar Razem

Gospo-

darstw a
państw o-

w e

Spół-
dzielnie
produk-

cy jne

K ółka
rolnicze

Gospo-
darstw a
indyw i-

dualne

Polska (w ha) 19 059 141 3 527 934 546 888 424 843 14 444 946

(w %) 100 18,51 2,87 2,23 75,79

K aliskie (w ha) 447 543 48 090 23 831 5 112 369 796

(w %) 100 10,74 5,32 1,14 82,62

K onińskie (w ha) 384 919 24 557 8 170 9 105 342 945

(w %) 100 6,39 2,22 2,36 89,09

M iejskie łódzkie (w ha) 102 406 4 685 3 088 2 408 92 064

(w °/») 100 4,57 3,01 2,35 89,90

P io trkow skie  (w ha) 400 127 8 272 6182 10 300 374 480

(w %) 100 2,07 1,54 2,57 93,59

P łockie (w ha) 399 247 22 288 7814 6 670 3'61 855

(w %) 100 5,58 1,96 1,67 90,63

Sieradzkie (w ha) 352 043 7 613 3 965 7 789 331 818

(w % ) 100 2,16 1,12 2,18 94,25

Skiern iew ick ie  (w ha) 312 173 11 060 4 995 5 680 289 464

(w °/o) 100 3,54 1,60 1,82 92,72

W łocław skie (w ha) 319 927 17 055 3 491 4 375 294 8SD

(w °/o) 100 5,33 1,09 1,37 92,17

2 r  ó d ł o :  Rocznik s ta ty styczn y  w ojew ództw  1Q79, W arszaw a 1980.
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procesów geodemograficznych. W ystępujące rozdrobnienie gospodarstw 
w dużym stopniu ogranicza mechanizację prac polowych, a tym sa-
mym wymaga większego nasycenia siłą roboczą. Syntetyczną miarą tej 
zależności jest liczba czynnych zawodowo na 100 ha użytków rolnych, 
której wielkość w 1978 r. wahała się od 29,7 w woj. włocławskim do 
42,1 osób w woj. miejskim łódzkim, przy średniej krajow ej 30,5.

Rozwój czasochłonnych działów produkcji rolnej w sektorze uspo-
łecznionym, takich jak np. warzywnictwo, ogrodnictwo, uprawy pod 
szkłem, powoduje wzrost zatrudnienia, a tym samym wzrost liczby 
czynnych zawodowo na 100 ha użytków rolnych. W 1976 r. wskaźnik 
nasycenia siłą roboczą wykazywał duże zróżnicowanie i wynosił od 
25,3 w woj. kaliskim do 76,9 w woj. miejskim łódzkim, przy średniej 
krajowej 21,5.

Znacznie mniejsze zróżnicowanie występowało w gospodarce indy-
widualnej, w której Odnawiany wskaźnik przybierał wartości oscylują-
ce wokół średniej krajowej wynosząc 35,1.

Istotne dysproporcje występują w strukturze płci ludności czynnej 
zawodowo w rolnictwie. O ile w sektorze uspołecznionym liczba męż-
czyzn czynnych zawodowo na 100 ha użytków rolnych była w 1976 r. 
średnio o 50% wyższa od liczby zatrudnionych kobiet, to w sektorze 
indywidualnym występowała siytuacja odwrotna, a wskaźnik feminiza- 
cji mierzony liczbą kobiet na 100 mężczyzn wahał się od 118 w woj. 
płockim, do 143,4 w woj. piotrkowskim i był niższy od średniej kra-
jowej wynoszącej 153,0 (tab. 4).

T a b e l a  4

Czynni zaw odowo w ro ln ictw ie na 100 ha użytków  rolnych  w 1976 r. (w osobach)

O bszar

Ogółem 
w rolnictw ie

W  roln ictw ie 
uspołecznionym

W  roln ictw ie nie 
uspołecznionym

O M K O M K O M K

Polska 32,0 14,4 17,6 21,5 15,6 5,7 35,1 14,1 21,0
K aliskie 37,7 14,1 27,6 25,3 19,7 5,6 32,9 13,0 19,9
K onińskie 36,0 16,2 19,8 35,5 38,1 7,4 36,1 15,3 20,8
M iejskie łódzkie 47,5 22,7 24,8 76,9 52,4 24,5 44,8 19,9 24,9
P iotrkow skie 40,9 17,7 23,3 51,0 39,2 11,8 40,5 16,6 23,8
Płockie 34,7 16,9 17,8 41,0 31,3 9,7 34,2 15,7 18,5
Sieradzkie 36,8 16,9 19,9 60,5 48,3 12,2 35,7 15,4 20,2
Skierniew ickie 33,9 15,8 16,1 49,3 35,7 13,6 32,9 14,5 18,4
W łocław skie 31,5 14,9 16,6 53,2 40,6 12,6 29,9 12,9 17,0

Ź r ó d ł o :  O bliczenia w łasne w oparciu o: Sta tys tyczny  bilans ally  robocze/ 1975-1976, W arszawa 
1977, Zatrudnienia w  gospodarce narodoweI w roku 1978, W arazawa 1979; Rocznik s ta tystyczny  wole- 
wództw  1977, W arszaw a 1976.



Na zróżnicowanie przestrzenne stopnia nasycenia siłą roboczą 
w rolnictwie znaczny wpływ mają warunki agroekologicze, stopień 
rozdrobnienia gospodarstw i związana z tym specjalizacja i mechani-
zacja rolnictwa. Na zależności między rodzajem gleby a wysokością 
nakładów pracy w rolnictwie zwróciła uwagę H. M arczewska [2], któ-
ra w swoich badaniach wykazała, że na wykonanie prac polowych na 
glebach słabych potrzeba średnio o 2—5 h/ha więcej niż np. na czarno- 
ziemach.

Podobne zależności występują między wielkością gospodarstw a iloś-
cią zatrudnionych w nich pracowników. Niemal klasycznym przykła-
dem omawianej zależności na obszarze środkowej Polski są wojewódz-
twa: miejskie łódzkie i włocławskie. W pierwszym z nich udział gos-
podarstw do 5 ha obejmował ponad 65% ogółu gospodarstw, a liczba 
czynnych zawodowo wykazywała wartości najwyższe z analizowanych 

województw.
W woj. włocławskim, posiadającym najmniejszy odsetek gospo-

darstw do 5 ha (37,8%), natomiast najwyższy gospodarstw powyżej 
10 ha (22,8%), stopień nasycenia siłą roboczą wykazywał wartości naj-
niższe i nie przekraczał 30 osób /l00 ha użytków rolnych (tab. 5, 6).

T a b e l a  5

Indyw idualne gospodarstw a ro lne w 1978 r. (stan w  czerwcu)

O bszar Ogółem

G o sp o d arstw a— (w °/o) 
ogółem  — o pow ierzchni 

ogólnej (w ha)

do 5 do 7 do 10 pow. 10

Polska 3 065 443 60,7 73,6 86,3 13,7

K aliskie 69 160 54,1 65,6 81,8 18,2

K onińskie 82 825 50,3 65,8 83,6 16,4

M iejskie łódzkie 22 543 65,3 80,0 92,5 7,5

Piotrkow skie 83 395 55,0 74,7 91,1 8,9

Płockie 59 065 40,7 60,4 81,3 18,7

Sieradzkie 62 380 46,6 66,2 85,7 14,3

Skierniew ickie 57 394 51,4 70,7 88,5 11,5

W łocław skie 45 117 37,8 55,2 77,2 22,8

Ź r ó d ł o .  R o c z n i k  f la ly « ly c z n y  w o )e w d d z !w  1979, i .  199.

Struktura obszarowa jest również jednym z podstawowych czyn-
ników wpływających na stopień mechanizacji i specjalizacji rolnictwa. 
Możliwości uzbrojenia technicznego ziemi są z reguły tym mniejsze, 
im większe jest rozdrobnienie gospodarstw. W omawianym zespole
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województw zasoby mechanicznej siły pociągowej oscylują wokół 

średniej krajowej (18,6 jedn. pociągowej) i są ujemnie skorelowane ze 

wskaźnikiem zatrudnienia (tab. 6).

T a b e l a  6

Z asoby siły  pociągow ej w  ro ln ictw ie na 100 ha UR w 1978 r.

O bszar

W  jedn. pociągow ych W  %  ogółem

Czynni 

zaw odowo 

na 100 ha 

UR

1975-100

razem  żyw a
m echa-

niczna
żyw a

m echa-

niczna

czynni 

s l ,a P°- zawo- 
ciągow a dQW0

na 100 ha UR

Polska 26,9 8,3 18,6 30,9 69,1 30,5 114,9 95,3

K aliskie 27,7 8,6 19,1 31,0 69,0 30,8 109,0 81,7

K onińskie 24,9 8,4 16,5 33,9 66,1 34,0 120,8 94,4

M iejskie łódzkie 24,7 9,2 15,5 37,2 62,8 42,1 117,1 106,5

P iotrkow skie 21,5 9,9 11,6 46,1 53,9 37,3 115,6 91,2

P łockie 27,6 8,8 18,8 31,8 68,2 33,9 107,8 97,7

Sieradzkie 23,4 9,6 13,8 41,1 58,9 34,4 115,8 93,5

Skierniew ickie 25,0 8,8 16,2 35,2 64,8 33,0 115,2 97,3

W łocław skie 27,4 9,4 18,0 34,3 65,7 29,7 115,1 94,3

2 r  ó d t o :  Obliczenia w la tne  na podstaw ie danych GUS.

Najmniejsze zasoby siły pociągowej posiadają województwa, w któ-

rych stopień nasycenia siłą roboczą osiąga wartości najwyższe, np: 

miejskie łódzkie i piotrkowskie. W  latach 1970— 1978 we wszystkich 

województwach spadkowi liczby czynnych zawodowo na 100 ha użyt-

ków rolnych towarzyszył wzrost zasobów siły pociągowej, których 

w artość wahała się od 109,0 w woj. kaliskim (1970=100) do 120,8 

w woj. konińskim (w kraju 114,9).

Rozwój pozarolniczych działów gospodarki narodowej powoduje 

wzmożenie ruchów migracyjnych typu wieś—miasto, a w konsekwen-

cji zmniejszanie się zasobów siły roboczej. Proces ten ze względu na 

swój selektywny charakter powoduje znaczne deformacje w struktu-

rze wieku i płci ludności rolniczej. M igracje z rolnictwa, w których 

przeważają ludzie młodzi w wieku 18—34 lat, stanowią w obecnej 

chwili jeden z najpoważniejszych czynników ograniczających proces 

rekonstrukcji polskiego rolnictwa.

Ekstrapolacja trendu ludności utrzym ującej się z rolnictwa w la-

tach 1950—1978 pozwoliła na oszacowanie liczby ludności rolniczej 

w poszczególnych województwach środkowej Polski w 1990 r. W  ca-



łym analizowanym obszarze liczba ludności rolniczej w 1990 r. w yno-

sić będzie 896,8 tys. osób, co w porównaniu z rokiem 1978 oznacza

spadek o ok. 29%.
Przy założeniu, że stosunek liczby czynnych zawodowo, wynosząqy 

w roku 1978 dla zespołu województw 0,73, raie ulegnie zmianie, licziba 

ludności czynnej zawodowo w rolnictwie powinna w roku 1990 osią-

gnąć wielkość ok. 654,6 tys. osób.

T a b e l a  7

Ludność rolnicza w w ojew ództw ach środkow ej Polski w  1990 r.

O bszar

1978 1990

zaw odo-
utrzy-

wo
m ujący

, czynni 
się z rol-

w ro l-
nictw a

nictw ie 

w tys.

stosunek 

czyn-

nych 

zaw o-

dowo 

do 

u trzy-

m ujących 

się 

z roln.

u trzy -

m ujący 

się z ro l-

nictw a 

(w tys.)

czynni zaw odowo 

(w tys.) 

szacunek

czynni 

taw odo- 

w o n a  

100 ha 

UR°autorów KPRM

Polska 8 085,4 5 821,5 0,72 4 383,0 3 157,2 • 16,47

K aliskie 199,7 137,8 0,69 137,4 94,7 • 21,17

Konińskie 172,2 130,9 0,76 117,1 88,7 * 22,97

M iejskie łódzkie 50,2 43,1 0,86 33,9 29,4 27,0 28,35

Piotrkow skie 179,6 149,1 0,83 110,4 91,8 70,0—85,0 22,74

Płockie 198,9 135,2 0,68 149,9 101,5 91,0— 101,0 25,34

Sieradzkie 168,3 121,1 0,72 129,1 93,3 62,0— 75,0 26,25

Skierniew ickie 134,1 103,2 0,77 86,9 67,2 • 21,40

W łocław skie 161,4 95,2 0,59 132,1 78,4 * 24,39

Razem 1 264,4 924,3 0,73 896,8 654,6 * 23,90

« — wg szacunku autorów .

2  r ó d ł o: Rocm ik  •lo ly*lyciny  w o/rw ód2tw 1079.

Oszacowane wartości wskaźnika zatrudnienia w rolnictwie zamiesz-

czone w tab. 7 są prawie zbieżne z wielkościami, które podaje A. Pysz- 

kowski [4] oraz Komisja Planowania przy Radzie M inistrów [3], wg 

której w makroregionie środkowjym w 1990 r. przewiduje się średnio 

21—24 osoby/100 ha użytków rolnych.
Biorąc pod uwagę całokształt procesów agrodemograficznych nale-

ży stwierdzić, że przedstawione szacunki zatrudnienia w rolnictwie są
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nieco zawyżone. Można więc przyjąć, że stanowić one będą górną g ra-

nicę przedziału liczbowego określającego czynnych zawodowo w rol-

nictwie.
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Janina Bernacka-Baranowa, N ina K ołatek  

AGRICULTURAL EMPLOYMENT AS ITS DEVELOPMENT FACTOR

A basie trend  in dem ographic changes occuring in adm inistra tive provinces of 

C entral Poland is reduction  in the num ber of ag ricu ltu ra l population. In as much 

as in 1950 the share  of population  m aking  Its livelihood  in the ag ricu ltu re  ranged  

betw een 36.4 perc. (Kalisz province) and  52.6 perc. (Sieradz province) in 1978 it 

am ounted from 30.4 p er cen t to  43.0 per cen t respectively . An exception  here  is 

the industria l u rban  province of Łódź in w hich the  ag ricu ltu ra l population  rep resen ted  

only 4.5 p er cent of the to ta l population . C hanges in the num ber of the population 

m aking its livelihood  in the agricu ltu re  w ere reflected  in the m anpow er supply 

m easured  by the num ber of the professionally  active people per 100 ha of arab ie  

land. In all adm in istra tive provinces it show s a close co rrelation  w ith the area 

s truc tu re  of farm s, level of m echanisation  and  specialization  of the agricu ltu re  and 

ecological conditions. Due to  th e  m anpow er outflow  from the ag ricu ltu re  the Profes-

sional s truc tu re  of the population in provinces of C entral Poland will change as 

well. A ccording to estim ates m ade by th e  au thors in 1990 the share  of the population  

m aking its livelihood  in the agricu ltu re  w ill exceed  the national average  (12.7 per 

cent) in  this area , and it w ill am ount from  18.9 per cen t in Piotrków  adm inistrative 

province to 32.8 per cent in W łocław ek province (and 3.1 per cent in the urban 

province of Łódź).


