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Streszczenie: Opracowanie zawiera analizę zmian zachodzących w aktywności ekonomicznej 

mieszkańców wsi w okresie funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej (UE).  

W odniesieniu do sytuacji na rynku pracy przedmiot dociekań stanowiły procesy przeobrażeń 

w zatrudnieniu i bezrobociu ogółu ludności wiejskiej oraz według: związku z gospodarstwem 

rolnym, sektorów (rolnictwo – działy nierolnicze) charakteru zatrudnienia (najemnie – na 

własny rachunek). Tendencje w aktywności ekonomicznej mieszkańców polskiej wsi zostały 

skonfrontowane ze zmianami zachodzącymi w tej płaszczyźnie wśród ludności miejskiej oraz 

w innych krajach UE. Podstawę analizy stanowiły dane statystyki powszechnej (GUS  

i Eurostat) i wyniki badań terenowych IERiGŻ-PIB oraz literatura przedmiotu. Ze względu na 

konieczność spadku liczby pracujących w sektorze rolniczym z perspektywy zmniejszania 

dystansu ekonomicznego między wsią i miastem oraz polskim i unijnym rolnictwem, w pracy 

dużo miejsca poświęcono problematyce dywersyfikacji aktywności zawodowej ludności 

rolniczej. Podjęto również próbę określenie roli Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)  

w kreowaniu miejsc pracy na obszarach wiejskich i dezagraryzacji zatrudnienia. Wykazano, 

że w okresie objętym analizą względnie stałemu poziomowi aktywności zawodowej ludności 

wiejskiej towarzyszył wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Z tym procesem szła w parze 

dywersyfikacja zatrudnienia. W konsekwencji zatrudnienie w rolnictwie miało niespełna 10% 

ogółu pracujących w polskiej gospodarce i 22% mieszkańców wsi. Pozostali pracowali 

głównie w usługach w miastach. Kreowanie miejsc pracy nie jest traktatowym celem WPR, to 

działania w tym zakresie stanowiły integralną część programów na rzecz rozwoju obszarów 

wiejskich finansowanych w ramach WPR. Z analizy sposobów i efektów ich oddziaływania 

wynika, że inicjatywy te przyczyniały się do wzrostu nierolniczego zatrudnienia.  

Słowa kluczowe: ludność wiejska: rolna i bezrolna, rynek pracy dostępny dla ludności 

wiejskiej, dywersyfikacja aktywności zawodowej, Wspólna Polityka Rolna, Program 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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LABOUR MARKET ACCESSIBLE TO THE RURAL POPULATION  

AND THE EUROPEAN UNION’S COMMON AGRICULTURAL POLICY 

Abstract: The study analyses changes taking place in the rural population’s economic activity 

during the functioning of Poland within the EU structures. The subject of research work was 

the processes of transformation in employment and unemployment of the total rural 

population and by: associations with farms, sectors, type of employment. Analysis has been 

based on general statistical data, results of the IAFE-NRI field studies and the literature. Due 

to a need to reduce the number of the employed in the agricultural sector from the perspective 

of reducing economic distance between the countryside and cities, as well as between Polish 

and EU agriculture, much room in the paper has been dedicated to the diversification of the 

rural population’s professional activity. The CAP in creating jobs in rural areas and in 

deagrarianising employment. It has been demonstrated that during the analysed period  

a relatively constant level of the rural population’ professional activity was accompanied by 

the increased employment level and decreased unemployment level. This process was going 

hand in hand with the diversification of employment. Consequently, employment in 

agriculture was less than 10% of the total population employed and 22% of the rural 

population. The creation of jobs is not a treaty objective of the CAP, it is activities in this 

regard which constituted an integral part of the rural development programmes financed under 

the CAP. From analysing of the ways and effects of their impact it results that those initiatives 

contributed to the growth of non-agricultural employment. 

Keywords: farming and landless rural population, labour market accessible to the rural 

population, diversification of professional activity, Common Agricultural Policy, Rural 

Development Programme. 

1. Wstęp  

Aktywności ekonomiczna jest nieodłącznie związana z funkcjonowaniem poszczególnych 

osób i ich gospodarstw domowych, a jej sensem jest pozyskiwanie środków do przeżycia  

i społecznego funkcjonowania (Kołodziejczak, Wysocki, 2015). Tradycyjnie dla 

mieszkańców wsi ich miejscem pracy było rolnictwo. Współcześnie nie można postawić 

znaku równości pomiędzy działalnością rolniczą a zatrudnieniem ludności wiejskiej, a wraz  

z rozwojem społeczno-gospodarczym te różnice się pogłębiają (Woś, 2002). Zmieniają się 

funkcje gospodarcze pełnione przez wieś, a obszary wiejskie stają się coraz bardziej 

wielofunkcyjne (Brodziński, Borowska, 2012; Zając 2014). Ten proces jest uwarunkowany  

w głównej mierze przez dywersyfikację aktywności zawodowej populacji wiejskiej  

(w szczególności ludności rolniczej), przemiany strukturalne w rolnictwie, rozwój 

działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich i wzrost dostępności do miejskich rynków 

pracy. Ta sytuacja jest efektem, a równocześnie przejawem procesów rozwojowych na 

terenach wiejskich (Adamowicz, 1994), których tempo wyznaczają w dużej mierze 

właściwości społeczności wiejskiej, a zwłaszcza populacji związanej z indywidualnymi 
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gospodarstwami rolnymi oraz przeobrażaniem się gospodarstw rolnych (Karwat-Woźniak, 

2015). 

Zakończenie transformacji gospodarczej w Polsce, umożliwiło zastosowanie narzędzi 

kształtujących rozwojowe struktury ekonomiczne, których funkcjonowanie znalazło 

odzwierciedlenie w zachodzących przemianach społeczno-gospodarczych, również na 

obszarach wiejskich (Kołodziejczak, Wysocki, 2015). Akcesja Polski do Unii Europejskiej 

(UE) te możliwości wzmocniła. Jednak coraz wyraźniej zaznaczające się pozytywne zmiany 

w polskiej gospodarce, w strukturach gospodarczych wsi i rolnictwie nie wyeliminowały 

całkowicie wielu ważnych problemów ekonomicznych i społecznych na obszarach wiejskich. 

Nadal nie zniknęła kwestia względnie niższego poziomu wykorzystania potencjału pracy 

ludności wiejskiej (Frenkel, 2018), zwłaszcza związanej z indywidualnymi gospodarstwami 

rolnymi (Karwat-Woźniak, 2015). 

Sytuacja na rynku pracy jest warunkowana wieloma czynnikami, przy czym kształtują ją 

głównie determinanty makroekonomiczne (czynniki ekonomiczne, demograficzne, 

polityczne), które z jednej strony warunkują zapotrzebowanie na pracę, zaś z drugiej określają 

jej podaż. Do najważniejszych z nich można zaliczyć: poziom rozwoju gospodarczego,  

a przede wszystkim tempo jego wzrostu, sytuację demograficzną, a przede wszystkim 

wielkość przyrost (bądź spadku) zasobów pracy oraz poziomu umiejętności osób go 

tworzących, charakter inwestycji i dynamikę ich wzrostu, politykę gospodarczą rządu, 

sytuację gospodarczą i demograficzną w krajach ościennych oraz globalizację i integrację. 

Analizując rynek pracy w ujęciu określonych cech, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do 

rynku pracy na terenach wiejskich, a właściwie dostępnego dla ludności wiejskiej, ważne są 

również czynniki mikroekonomiczne, ujawniające się na poziomie gospodarstwa domowego, 

które warunkują cechy podaży pracy, a także możliwości jej podjęcia. Do takich przyczyn 

można zaliczyć właściwości społeczno-demograficzne członków rodziny, ich osobowość, 

innowacyjność i przedsiębiorczość, a także uwarunkowania kulturowe. W przypadku rodzin  

z użytkownikiem gospodarstwa rolnego znaczące są również cechy ekonomiczne posiadanego 

gospodarstwa. Znaczące są również czynniki warunkujące sytuację na poziomie danego 

terenu, a zwłaszcza ogólnogospodarcza sytuacja regionu, poziom rozwoju infrastruktury 

technicznej, zwłaszcza komunikacyjnej, pomoc ze strony władz i innych instytucji, 

możliwości edukacyjne (Kraciuk, 2009) 

Gospodarowanie zasobami wiejskiej siły roboczej, a przede wszystkim stopień jej 

racjonalnego wykorzystania stanowi fundamentalny czynnik określający obecne i przyszłe 

możliwości społeczno-ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa,  

a w konsekwencji poprawy sytuacji dochodowej oraz komfortu pracy i życia ludności 

wiejskiej. Ta sytuacja kształtuje również poziom opłacalności produkcji rolniczej oraz 

świadczy o konkurencyjności ekonomicznej sektora rolnego (Ziętara, 2014; Baer-Nawrocka, 

Poczta 2018). Jeden z najwyższych w krajach UE poziom zatrudnienia w polskim rolnictwie 
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(Frenkel, 2018), stanowi fundamentalną barierę hamującą rozwój i postęp ekonomiczny  

w rolnictwie (Baer-Nawrocka, Poczta, 2018). 

Zasadniczym warunkiem dalszych pożądanych zmian strukturalnych w rolnictwie i na 

obszarach wiejskich jest redukcja liczby pracujących w działalności rolniczej (Karwat-

Woźniak, 2016) oraz wspieranie procesu wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Wyznacznikiem 

tego procesu są zmiany na lokalnym rynku pracy, w kierunku tworzenia popytu na wiejskie 

zasoby pracy oraz warunków do aktywizacji zawodowej względnie dużej zbiorowości 

biernych zawodowo z obszarów wiejskich. Relatywnie wysoki poziom nie w pełni 

wykorzystanych wiejskich, a zwłaszcza rolniczych, zasobów pracy są podstawowymi 

wyznacznikami nierównowagi na lokalnym rynku pracy, kształtowanej przez różnice  

w podaży pracy i popycie na nią (International Encyclopedia…, 2006). 

Celem pracy jest analiza zmian sytuacji ludności wiejskiej na rynku pracy w okresie 

funkcjonowania Polski w UE oraz rozpoznanie roli Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)  

w kreowaniu miejsc pracy.  

2. Zakres pracy oraz materiały źródłowe i założenia metodyczne  

Realizacja postawionych celów badawczych w znacznym zakresie zależy od właściwego 

określenia podmiotu analiz oraz zakresu przedmiotowego i terytorialnego. Analiza dotyczy 

ludności wiejskiej i z tego względu wydawałoby się celowe ograniczenie zakresu badania do 

populacji zamieszkującej obszary wiejskie. Jednak takie podejście wydaje się zbytnim 

uproszczeniem. Dlatego aktywność ekonomiczna mieszkańców polskiej wsi została 

skonfrontowana ze zmianami zachodzącymi w tej płaszczyźnie wśród ludności miejskiej oraz 

w innych krajach UE. 

Wprawdzie w powszechnie używa się pojęcia „wiejski rynek pracy” (Sikorska, 1993, 

2001a; Frenkel, Rosner 2001; Sosnowska, 2002; Witkowski, 2004; Kołodziejczyk, 2007; 

Kraciuk, 2009; Zgliczyński, 2010) dla określenie aktywności ekonomicznej wiejskiej 

ludności. Jednak współcześnie ograniczenie terytorialne odgrywa coraz mniejszą rolę  

w kształtowaniu aktywności zawodowej społeczności wiejskiej. Ludność wiejska dojeżdża do 

pracy do miejscowości oddalonych często o wiele kilometrów i w coraz większym stopniu 

korzysta ze środków komunikacji elektronicznej, dzięki czemu może wykonywać pracę poza 

siedzibą pracodawcy. Ponadto zjawisko suburbanizacji w otoczeniu dużych ośrodków 

miejskich, zmiana miejsca zamieszkania części ludności miejskiej z miasta na podmiejską 

wieś, powodują głębokie przemiany jakościowe na tych obszarach. Migranci z miast z reguły 

kontynuują pracę na ich terenie, a wieś jako miejsce zamieszkania wybierają ze względów 

środowiskowych i ekonomicznych. Wobec powyższego wydaje się, że pojęcie „wiejski rynek 

pracy” utraciło swoje pierwotne znaczenie i należałoby raczej używać pojęcia „rynek pracy 
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dostępny dla ludności wiejskiej”. Ponadto mimo związku z lokalnym rynkiem pracy, 

mieszkańcy wsi funkcjonują na tym samym ogólnokrajowym, jak również międzynarodowym 

rynku pracy, co ludność miejska i często z nią konkurują o miejsce pracy. Z tego względu 

uznać należy za celową analizę aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej z uwzglę-

dnieniem sytuacji mieszkańców miast w tej płaszczyźnie , a nawet krajów UE. 

W ujęciu przedmiotowym, analiza dotyczy: zmian w aktywności zawodowej ludności 

wiejskiej ogółem i według związku z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, zmian  

w umiejscowieniu aktywności zawodowej mieszkańców wsi oraz charakteru zatrudnienia,  

a także rolę działań realizowanych WPR w kreowaniu miejsc pracy na obszarach wiejskich  

i dezagraryzacji zatrudnienia w Polsce. W opracowaniu obok informacji z realizacji Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), opracowań na zlecenie administracji rządowej  

i samorządowej oraz literatury przedmiotu, wykorzystano pierwotne dane empiryczne 

pochodzące ze statystyki powszechnej Eurostat oraz GUS, w tym zwłaszcza wyników 

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) dotyczące lat 2004-2017.  

Zgodnie z kryteriami identyfikacji stanu aktywności ekonomicznej przyjętymi przez GUS, 

do pracujących zalicza się wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego 

tygodnia wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą dochód lub zarobek, 

bądź miały pracę ale jej nie wykonywały z powodu choroby lub urlopów, zaś bezrobotni to 

osoby w wieku 15-74 lata, które w okresie badanego tygodnia nie pracowały, ale aktywnie 

poszukiwały pracy i była gotowe ją podjąć. Pracujący i bezrobotni tworzą razem ludność 

aktywną zawodowo. Wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej nie zakwalifikowane jako 

pracujące lub bezrobotne tworzą zbiorowość biernych zawodowo1 (Aktywność 

ekonomiczna…, 2018). 

W opracowaniu wykorzystano takie miary opisu rynku pracy, jak: 

 współczynnik aktywności zawodowej obliczany jako procentowy udział aktywnych 

zawodowo (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej 

(ogółem lub danej grupy), 

 wskaźnik zatrudnienia obliczany jako procentowy udział pracujących(ogółem lub 

danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy), 

 stopa bezrobocia obliczana jako procentowy udział bezrobotnych (ogółem lub danej 

grupy) w liczbie aktywnych zawodowo (ogółem lub danej grupy), 

 status zatrudnienia: pracujących najemnie lub na własny rachunek (tj. „samo-

zatrudnionych”), pomagających członków rodzin, pracodawców zatrudniający 

pracowników najemnych.  

 sekcja zatrudnienia: w rolnictwie i poza. 

 

                                                 
1 Jeżeli nie będzie zaznaczono inaczej, przedziały wiekowe są zgodne z BAEL. 
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Kryterium podziału ludności na miejską i wiejską stosowana przez GUS stanowi miejsce 

ich zamieszkania, a nie siedziby ich miejsca pracy. W przypadku ludności wiejskiej często 

ważne są również ich związki z posiadaniem nieruchomości rolnych i wówczas społeczność 

zamieszkującą obszary wiejskie dzieli się na dwie subpopulacje: 

 ludność bezrolną (nie związana z gospodarstwem rolnym), tj. osoby zamieszkujące na 

wsi nie będące członkami gospodarstwa domowego w którym żadna osoba nie jest 

użytkownikiem gospodarstwa rolnego, 

 ludność rolniczą (związana z gospodarstwem rolnym, czyli osoby mieszkające na wsi, 

będące członkami gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego 

(Aktywność ekonomiczna…, 2018). 

Gospodarstwo domowe według GUS – to grupa osób zamieszkujących razem i wspólnie 

utrzymujących się (niekoniecznie spokrewnionych czy pozostających w formalnym 

związku)2. Osoby samotne bądź mieszkające z innymi osobami, ale utrzymujące się 

oddzielnie, tworzą odrębne jednoosobowe gospodarstwo domowe (Metainformacje…, 2017). 

Dane statystyki powszechnej zostały uzupełnione o wyniki reprezentatywnych badań 

terenowych prowadzonych cyklicznie przez IERiGŻ-PIB na stałej próbie wsi. Miejscowości 

do badań dobrano celowo, tak by stanowiły odzwierciedlenie faktycznych cech społeczno-

gospodarczych obszarów wiejskich. W latach 2000, 2005 i 2011 badaniem objęto  

76 miejscowości wiejskich, a w 2016 roku – było to już tylko 10 wsi, które wybrano spośród 

miejscowości ankietowanych w latach wcześniejszych. Ankieta obejmowała swym zasięgiem 

wszystkie gospodarstwa domowe w badanych wsiach. W 2000, 2005 i 2011 roku 

ankietowane podmioty stanowiły ok. 0,2% faktycznej liczby, zarówno ogółu wiejskich 

gospodarstw domowych, jak również z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa 

rolnego3, a w 2016 roku – 0,03%. Ostatnim badaniem zostało objętych ok. 1,4 tys. wiejskich 

gospodarstw domowych, w tym ok. 0,4 tys. stanowiły rodziny z użytkownikiem 

indywidualnego (rodzinnego) gospodarstwa rolnego – ludność rolnicza, a 1 tys. – to rodziny 

nieposiadające ziemi – ludność bezrolna. Należy również podkreślić, że kryteria definicyjne 

przyjęte w badaniach terenowych IERiGŻ-PIB są identyczne jak terminy przyjmowane  

w statystyce GUS w odniesieniu do zagadnień będącej przedmiotem niniejszego 

opracowania. 

Zebrane dane empiryczne poddano analizie, zastosowano analizę opisową i porównawczą 

oraz wnioskowanie dedukcyjne. 

  

                                                 
2 W opracowaniu określenia gospodarstwo domowe i rodzina używane są zamiennie. 
3 Badane indywidualne gospodarstwa rolne były de facto rodzinnymi gospodarstwami rolnymi (Sikorska, 2014).  
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3. Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej i jej uwarunkowania 

Zmiany w aktywności ekonomicznej mieszkańców wsi stanowi odzwierciedlenie 

racjonalizacji procesu gospodarowania wiejskimi zasobami pracy. Jednocześnie ten proces 

tworzy czynnik sprawczy tego procesu. Trendy przeobrażeń w płaszczyźnie aktywności 

ekonomicznej ludności wiejskiej, a przede wszystkim w poziomie zatrudnienia w znacznym 

zakresie są uwarunkowane funkcjonowaniem rynku pracy dostępnego dla tej społeczności, 

pojmowanego jako ogół stosunków ekonomicznych pomiędzy liczbą osób zdolnych do pracy 

i poszukujących jej przy danej opłacie pracy (podaż), a ilościowym i jakościowym 

zapotrzebowaniem na ludzką zdolność do pracy mierzonym liczbą miejsc pracy (popyt) 

dostępną dla społeczności wiejskiej. 

Z zestawienia zmian w wielkościach populacji: aktywnych zawodowo, pracujących  

i bezrobotnych określonych według BAEL, w okresie objętym analizą wynika, że relatywnie 

stałemu poziomowi aktywności zawodowej ludności wiejskiej towarzyszył generalnie wzrost 

zatrudnienia, a tym samym spadek bezrobocia (rysunek 1).  

 

Rysunek 1. Aktywność zawodowa wiejskiej ludności w wieku 15 i więcej lat. Źródło: Opracowanie 

własne na podstawie: Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Kwartał IV 2017, 2018. Warszawa: 

GUS. 
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Przeciętnie w 2017 roku 56,5% (56,0% w 2004 roku) ogółu ludności wiejskiej w wieku 

15 lat i więcej było aktywnych na rynku pracy, czyli 6 876 tys. 6 540 tys. w 2004 roku) osób. 

Tę grupę tworzyło 6 516 tys. (5 342 tys. w 2004 roku) pracujących i 360 tys.(1 140 tys.  

w 2004 roku) osób bezrobotnych. Oznacza to, że liczba zatrudnionych w 2017 roku  

w porównaniu do 2004 roku wzrosła o 22%, zaś bezrobotnych zmniejszyła się o 68%.  

Wskaźnik zatrudnienia, który stanowi miarę wykorzystania zasobów pracy, wynoszący  

w 2017 roku dla mieszkańców wsi 53,5% był o 7,4 pp. wyższy niż w 2004 roku. W tym 

czasie stopa bezrobocia, obrazująca stopień niewykorzystania aktywnych zasobów pracy, 

zmniejszyła się ponad 3-krotnie (z 17,6 do 5,2%). Jednocześnie poprawiającej się sytuacji na 

rynku pracy towarzyszył względnie stały poziom bierności zawodowej. Ta sytuacja wskazuje, 

że poziom dezaktywizacji zawodowej społeczności wiejskiej nie uległ zmianie, mimo 

wzrastającego popytowi na pracę. Zbiorowość biernych zawodowo stanowiła ok. 44%ogółu 

społeczności wiejskiej w wieku 15 lata i więcej. Ta grupa tworzy potencjał siły roboczej, 

który w określonych warunkach może się uaktywnić na rynku pracy. 

 

Rysunek 2. Wskaźnik zatrudnienia wyznaczone dla osób 15-64 lata na postawie BAEL w Polsce i 

Unii Europejskiej w latach 2010-2017. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Aktywność 

ekonomiczna ludności Polski. Kwartał IV 2017, 2018. Warszawa: GUS. 
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Porównanie wskaźników odzwierciedlających sytuację ludności zamieszkałej w miastach 

i na wsi na rynku pracy dokumentuje, że różnice w tej płaszczyźnie praktycznie zanikły4.  

Ta sytuacja była determinowana wieloma czynnikami, albowiem podaż i popyt na pracę, 

zwłaszcza ludności wiejskiej, zależy nie tylko od ogólnej sytuacji gospodarczej, lecz również 

warunków istniejących w rolnictwie (w gospodarstwach rolnych), stanu infrastruktury 

technicznej (zwłaszcza komunikacyjnej), ale również poziomu wykształcenia ludności, ich 

cech osobowości, innowacyjności i przedsiębiorczości. W przypadku wszystkich wymie-

nionych uwarunkowań odnotowano wyraźny postęp, co wpłynęło na poprawę pozycji 

ludności wiejskiej na rynku pracy. Ta sytuacja wyrażała się w zmniejszającej się skali 

bezrobocia i wzrastającym poziomie zatrudnienia tej społeczności. 

Z porównania sytuacji na polskim rynku pracy z unijnym wynika, że mimo znacznej 

poprawy, wskaźnik zatrudnienia wiejskiej ludności w Polsce był nadal niższy w odniesieniu 

do średniej UE (rysunek 2) i ogólnokrajowych wskaźników większości krajów UE. 

Szczególnie duży dystans dzieli Polskę od Islandii (86,6%), Szwecji (76,2%), Dania (74,9%), 

Holandia (74,8%), Niemiec (74,7%) i Wielkiej Brytanii (73,5%% ). Te różnice są głównie 

konsekwencją niższego poziomu zatrudnienia kobiet, osób młodych w wieku 15-24 lat oraz 

osób w wieku 55-64 lata w Polsce (Frenkel, 2018). 

Z analizy aktywności zawodowej ludności wiejskiej wynika, że ciągle utrzymują się 

względnie duże rozbieżności w sytuacji tej społeczności na rynku pracy według ich związku  

z gospodarstwem rolnym. Położenie ludności niezwiązanej z gospodarstwami rolnymi na 

rynku pracy – pomimo relatywnie największej poprawy – była wyraźnie trudniejsza, zarówno 

w porównaniu z populacją rolniczą, jak również z ludnością zamieszkałą w miastach. Cechą 

charakterystyczną był niezmiennie najniższy spośród trzech wymienionych grup wskaźnik 

zatrudnienia oraz najwyższa stopa bezrobocia (tab. 1).  

  

                                                 
4 W 1988 roku współczynniki aktywności zawodowej ludności zamieszkałej na wsi w miastach było10,6 pp. 

niższy niż w miastach, w 2004 roku – o 2,0 pp., a w 2017 r. – już tylko 0,3 pp. W przypadku wskaźnika 

zatrudniania powyżej wymienionych grup ludności różnica zmniejszyła się z 2,8 pp. w 2004 roku do 0,2 pp.  

w 2013 roku. W kolejnych latach wskaźnik zatrudnienia ludności wiejskiej był wyższy niż miejskiej, 

maksymalnie o 0,8 pp. W odniesieniu do stopy bezrobocia tendencje zmian były zbliżone do wskaźnika 

zatrudnienia porównywanych zbiorowości. W latach 2004-2011 stopa bezrobocia wśród mieszkańców wsi był 

wyższa niż analogiczny wskaźnik ustalony dla ludności miejskiej, przy czym w tym okresie różnica 

zmniejszyły się z 2,2 do 0,2 pp. W kolejnych latach te tendencje się odwróciły i stopa bezrobocia ludności 

wiejskiej była niższa, a ta różnica kształtowała się na poziomie 0,1-0,8 pp. Jeżeli aktywność zawodową 

ograniczymy do zbiorowości osób w wieku produkcyjnym, co należy uznać za właściwsze podejście  

z perspektywy trudności w znalezieniu zatrudnienia, to wskaźnik zatrudnienia wśród populacji wiejskiej był  

z reguły niższy niż w społeczności miejskiej, a te różnice generalnie miały tendencję wzrostową (Frenkel, 

2016, 2018). Przeciętnie w 2017 roku pracowało 70,1% mieszkańców wsi w tej grupie wieku i był to wskaźnik 

o 4,0 pp. niższy niż u ludności miejskiej. W 2014 roku wskaźnik zatrudnienia mieszkańców wsi w wieku 

produkcyjnym wynosił 66% i był o 2,5 pp. niższy niż analogiczny wskaźnik w populacji miejskiej (Frenkel, 

2018). Ta sytuacja jest konsekwencją wzrostu bierności zawodowej kobiet i uczącej się dorosłej młodzieży, 

przede wszystkim związanej z gospodarstwami rolnymi (Krawat-Woźniak, 2015). 
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Tabela 1.  

Aktywność zawodowa ludności według miejsca zamieszkania oraz związków z gospodarstwem 

rolnym  

Wyszczególnienie 2004 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Wskaźnik zatrudnienia (w%)  

-ludności wiejskiej: 

 rolniczej 

 bezrolnej  

- ludności miejskiej 

 

46,1 

52,8 

34,3 

43,3 

 

50,4 

62,5 

42,0 

49,7 

 

50,4 

62,4 

42,2 

50,1 

 

50,4 

62,4 

42,6 

50,1 

 

50,3 

62,6 

42,9 

50,1 

 

50,9 

63,8 

44,8 

51,4 

 

51,6 

64,6 

45,6 

51,9 

 

52,6 

63,8 

46,2 

52,3 

 

53,5 

65,7 

48,2 

53,8 

Stopa bezrobocia (w %)  

- ludności wiejskiej 

 rolniczej 

 bezrolnej 

-ludności miejskiej 

 

17,6 

13,4 

31,0 

19,8 

 

9,2 

5,1 

13,1 

9,9 

 

9,6 

5,5 

13,2 

9,7 

 

10,2 

5,7 

14,1 

10,0 

 

10,2 

5,9 

13,6 

10,2 

 

8,5 

5,2 

10,5 

7,8 

 

8,0 

4,6 

9,6 

7,2 

 

6,5 

4,6 

9,5 

6,6 

 

5,2 

2,7 

6,6 

4,7 

Źródło: opracowano na podstawie publikacji GUS: Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Kwartał 

(I-IV) (2004, 2010- 2018). 

Utrzymujące się różnice w tej płaszczyźnie pomiędzy ludnością rolniczą i bezrolną były 

konsekwencją rodzinnej organizacji pracy gospodarstw indywidualnych. To zjawisko 

powodowało, że w rodzinnych gospodarstwach pracują nie tylko ci, których praca jest 

potrzebna ale również ci członkowie rodziny, których praca ze względów ekonomicznych 

była zbędna. Jednak angażowanie się tej zbiorowości do pracy w gospodarstwie miało bardzo 

ważny aspekt społeczny i psychologiczny, albowiem zmniejszało negatywne skutki 

wykluczenia i zmniejszało obciążenia dla finansów publicznych. Z tego względu, ludność 

związaną z rolnictwem niezmiennie cechuje relatywnie wysoka aktywność na rynku pracy, 

chociaż wskaźniki ją charakteryzujące nie są w pełni porównywalne z pozostałą ludnością 

wiejską5. Gorsza pozycja na runku pracy ludności bezrolnej niż mieszkańców miast wynika, 

nie tylko z trudnościami w dostępie do miejsc pracy tych pierwszych, ale w głównej mierze  

z ich niższego poziom wykształcenia. Pewien wpływ na tę sytuację miały uwarunkowania 

kulturowe wynikające z tradycyjnego postrzegania ról jakie pełnią kobiety w rodzinie 

wiejskiej. Te okoliczności nie stanowiły znaczącej przeszkody do angażowania się do pracy  

w rodzinnym gospodarstwie rolnym, zwłaszcza o charakterze pomocniczym. To stwierdzenie 

znajduje uzasadnienie w niższym poziomie wykształcenia mieszkańców wsi pracujących  

w rodzinnych gospodarstwach, chociaż w przypadku dużych, towarowych gospodarstw te 

różnice się minimalne (Wilkin, 2016). 

4. Umiejscowienie aktywności zawodowej ludności wiejskiej  

Wraz rozwojem gospodarczym obszary wiejskie są w coraz mniejszym stopniu postrzega 

jedynie przez pryzmat działalności rolniczej. Systematycznie zmniejsza się liczba rodzin 

                                                 
5 Głównie ze względu odmienności stosunków pracy: rynkowych wśród ludności bezrolnej i rodzinnej wśród 

użytkujących gospodarstwo rolnego.  
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dysponujących gospodarstwem rolnych. Z badań terenowych IERiGŻ-PIB wynika,  

że w latach 2005-2016 udział rodzin z użytkownikiem gospodarstwa rolnego wśród ogółu 

wiejskich gospodarstw domowych zmniejszyła się z 43 do 30%. Jednak pomimo tego 

zmniejszania, w 2016 roku 46% ogółu ludności wiejskiej żyło w gospodarstwach domowych 

z użytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego6. Dla tej zbiorowości naturalnym 

miejscem aktywności zawodowej stanowi rodzinne gospodarstwa rolne. Jednak rolnictwo 

daje pracę coraz mniejszej grupie osób (rysunek 3).  

 

Rysunek 3. Pracujący w polskim sektorze rolniczym i w rolnictwie indywidualnym (w % ogółu 

pracujących). Źródło: opracowano na podstawie publikacji GUS: Aktywność ekonomiczna ludności 

Polski. Kwartał IV (2004-2017). 

Według danych z BAELA w latach 2004-2017 liczba pracujących w rolnictwie ogółem7 

zmniejszyła się o ponad 37%, a udział pracujących w tym sektorze wśród ogółu pracujących 

zmniejszył się z 18,0 do 9,6%. Przytoczone zmiany były głównie skutkiem spadku liczby 

pracujących w rolnictwie indywidualnym, w którym znajduje zatrudnienie większość  

(90-93%) pracujących w sektorze rolnym. W analizowanym okresie liczba pracujących  

w indywidualnych gospodarstwach rolnych zmniejszyła się 39%, ich udział wśród ogółu 

pracujących – z 16,8 do 9,0%. Zbiorowość która, odeszła z pracy w rolnictwie 

indywidualnym stanowiła ok. 95% całkowitej redukcji zatrudnienia w sektorze rolniczym. 

Mimo, że skalę przemian w alokacji pracy można uznać za znaczącą, to nadal skala 

zatrudnienia rolniczego należała do jednej z najwyższych w Europie – była ponad dwukrotnie 

                                                 
6. Odnosząc wyniki badań terenowych do rzeczywistej liczby ludności wiejskiej można szacować, że ludność 

rolnicza liczyła około 7 mln osób i chociaż w porównaniu z końcem XX wieku zmniejszyła się o blisko 1 mln, 

to nadal jest relatywnie duża. W tej grupie prawie 87% stanowiły osoby w wieku 15 i więcej lat, a 66% –  

w wieku ustawowej aktywności zawodowej. 
7 O ile nie zaznaczono inaczej dane dotyczące rolnictwa obejmują także leśnictwo i łowiectwo, a od 2008 roku 

także rybactwo, co w niniejszej pracy nazwano sektorem rolniczym lub rolnictwem ogółem.  
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wyższa niż średnia (4,5% w 2016 r.) dla wszystkich państw UE, i prawie czterokrotnie 

wyższa niż w UE-15 (2,5% w 2016 r.). Wyższym wskaźnikiem zatrudnienia w rolnictwie 

ogółem cechowała się tylko gospodarka trzech państw członkowskich Wspólnoty 

Europejskiej: Rumunia (24,0%), Bułgaria (18,0%) i Grecja (11,3%). W pozostałych 

państwach unijnych udział pracujących w sektorze rolniczym wahał się od 1,1% w Wielkiej 

Brytanii i Belgii do 7,6% na Litwie (Komisja Europejska, 2017). W 2016 roku pracujący 

polskim sektorze rolny w wieku 15-64 lata stanowili 18,9% ogółu pracujących w tym 

przedziale wiekowym w rolnictwie UE-28.  

 

Rysunek 4. Udział pracujących w sektorze rolniczym wśród ogółu pracujących mieszkańców wsi. 

Źródło: opracowano na podstawie publikacji GUS: Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Kwartał 

IV (2009-2018). 

Zmniejszała się także rola sektora rolnego jako miejsca zatrudnienia ludności wiejskiej 

(rysunek 4). Mimo, że wzrastała nie tylko ogólna liczba8, ale także pracujących mieszkańców 

wsi oraz niezmiennej ich dominacji9 wśród pracujących w tym segmencie aktywności 

gospodarczej, to coraz rzadziej świadczyli oni tam pracę. W latach 2009-2017 odsetek 

pracujących w rolnictwie ogółem mieszkańców wsi w Polsce zmniejszył się z 31,9% do 

21,5%. Ta zmiana była przede wszystkim wynikiem spadku liczby pracujących na własny 

rachunek w gospodarstwach indywidualnym10, albowiem zatrudnienie w rolnictwie 

                                                 
8 W latach 2003-2016 liczba osób zamieszkałych na obszarach wiejskich zwiększyła się o 5,2%. 
9 Według danych BAEL mieszkańcy wsi stanowili 89,3% ogółu pracujących w sektorze rolniczy, gdy w 2009 

roku analogiczny wskaźnik wynosił 92,3%. 
10 Z szacunków wykonanych na podstawie badań terenowych IERiGŻ-PIB wynika, że w latach 2005-2016 

liczba pracujących wyłącznie bądź głównie w użytkowanym gospodarstwie rolnym członków rodziny rolniczej 

zmniejszyła się o ponad 35%. 
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indywidualnym na podstawie umowy o pracy lub cywilną wzrosło11. Tendencje o ograni-

czania zatrudnienia odnotowano również w gospodarstwach rolnych osób prawnych12. 

Natomiast liczba pracujących w leśnictwie, łowiectwie i rybactwie wzrastała13. 

Wraz ze zmniejszaniem się znaczenia działalności rolniczej jako miejsca aktywności 

zawodowej ludności wiejskiej wzrastało jej zarobkowanie poza rolnictwem. Z danych z badań 

terenowych wynika, że w te tendencje zaznaczyły już w pod koniec XX wieku, ale uległy 

przyśpieszeniu po 2005 roku. Według danych z badań terenowych IERiGŻ-PIB po tej dacie 

corocznie liczba zarobkujących mieszkańców wsi wzrastała o 1,3% i było to tempo prawie  

2-krotnie wyższe niż w latach 1996-2005. W konsekwencji w 2016 roku pracowało poza 

rolnictwem 52,1% mieszkańców wsi w wieku produkcyjnym. Wartość tego wskaźnika  

w przypadku ludności rolniczej wynosiła 45,3% (w 2005 roku – 28,6%), zaś osób z rodzin 

rolniczych – 63,5 (43,2% w 2005 roku).  

5. Działy gospodarki i charakter zatrudnienia mieszkańców wsi  

Rozwój gospodarczy na obszarach wiejskich wiąże się z przeobrażeniami polegającymi 

na wzroście funkcji pozarolniczych w wiejskiej gospodarce. Ten proces znajduje również 

odzwierciedlenie w zmianach statusu zatrudnienia i działach (sekcjach) gospodarczych,  

w których pracuje ludność mieszkająca na wsi (tab. 2).  

Tabela 2.  

Struktura (w %) pracujących mieszkańców wsi i miast według statusu zatrudnienia  

i wybranych sekcji 

Rok 

Procent pracujących mieszkańców  

wsi (liczba pracujących ogółem = 100,0) miast (liczba pracujących ogółem = 100,0) 

naje

mnie 

na własny 

rachunek

* 

w tym 
najem-

nie 

na własny 

rachunek* 

w tym 

praco-

dawcy 

w 

rolnictwie  

praco- 

dawcy 

w  

rolnictwie 

2008# 61,5 38,5 3,6 34,9 86,7 13,3 4,2 1,6 

2018# 71,9 28,1 3,4 18,8 85,7 14,3 4,3 1,0 

*łącznie z pomagającymi członkami rodziny 

# I kwartał 

Źródło: opracowano na podstawie Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał (2008, 2018). 

Z analizy danych dotyczących pracujących mieszkańców wsi według statusu i sekcji 

zatrudnienia wynika, że ze względu na wiejskie struktury gospodarcze i powiązanie znacznej 

grupy ludności wiejskiej z gospodarstwami rolnymi, mieszkańcy wsi relatywnie częściej 

                                                 
11 W latach 2010-2016 liczba stałych pracowników najemnych w rolnictwie indywidualnym wzrosła z 47,1 do 

90,6 tys. osób, tj. o ponad 92%, a świadczących pracę najemną dorywczo w przeliczeniu na pełno-

zatrudnionych z 25,5 do 45,8 tys. osób, czyli o prawie 80%. 
12 W latach 2010-2016 liczba pracowników w gospodarstwach osób prawnych w przeliczeniu na pełno-

zatrudnionych zmniejszyła się o 26%. 
13 W latach 2010-206 liczba pracujących w leśnictwie, łowiectwie i rybactwie wzrosła o 14%. 
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pracowali na własny rachunek i jako pomagający członkowie rodzin niż ludność miejska. 

Przy czym dominującą farmą zatrudnienia była praca najemna, która w analizowanym okresie 

uległa stopniowemu wzmocnieniu. Osoby zatrudnione najemnie stanowiły w I kwartale 2018 

roku około 72% ogółu pracujących mieszkańców wsi, gdy w analogicznym okresie 2008 roku 

ten wskaźnik wynosił 62%. W tym czasie udział pracujących na własny rachunek zmniejszył 

się z prawie 39 do 28%14. Ponadto pracujący na własny rachunek mieszkańcy wsi, to głównie 

osoby niezatrudniające pracowników najemnych, którzy lokowali swoją aktywność 

zawodową głównie w sektorze rolnym. W tym dziale aktywności gospodarczej działało ponad 

80% pracujących na własny rachunek i pracowało w nich blisko 19% mających zatrudnienie 

mieszkańców wsi, gdy dziesięć lat wcześniej było 35%. Dla porównania, struktura pracującej 

ludności miejskiej według sekcji i statusu zatrudnienia była relatywnie stabilna i niezmiennie 

cechowała się wyższym niż wśród pracujących mieszkańców wsi udziałem (86-87%) 

najemnego zatrudnienia, zaś niższym (13-14%) – pracujących na własny rachunek. Pracująca 

na własny rachunek ludność miejska, wprawdzie częściej mieszkańcy wsi zatrudniała 

pracowników najemnych, ale i tak 70% zlokalizowanych tam firm to jednoosobowe 

działalności gospodarcze na własny rachunek. 

Przedstawione odmienności w cechach pracy zatrudnieniu ludności wiejskiej i miejskiej,  

a zwłaszcza zmiany w tej płaszczyźnie w pierwszej z wymienionych zbiorowości, stanowiło 

w głównej mierze konsekwencję spadku liczby pracujących w rolnictwie indywidualnym, 

gdzie większość osób pracuje na własny rachunek (ok. 90-91%). Zmniejszenie liczby 

pracujących w działalności rolniczej uwarunkowane było nie tylko zmniejszeniem liczby 

gospodarstw, ale głównie procesami koncentracji czynników produkcji rolniczej, wzrostem 

technicznego uzbrojenia pracy i specjalizacji profilu prowadzonej produkcji w gospo-

darstwach rolnych. Jednocześnie zwiększenie poziomu kwalifikacji ludności wiejskiej  

i poprawiająca się sytuacja na pozarolniczym rynku skutkowała wzrostem jej zarobkowania, 

w tym również związanej z gospodarstwem rolnym. Niezmiennie najczęstszym sektorem 

pozarolniczego zatrudnienia mieszkańców wsi było przetwórstwo przemysłowe (31%), 

handel i (16%) oraz budownictwo (11%).  

Biorąc pod uwagę miejsce pracy ludności wiejskiej, można stwierdzić, że popyt był 

kreowany w większym stopniu przez zakłady zlokalizowane na terenach zurbanizowanych 

(małe i średnie miasta) niż na obszarach wiejskich. Według ostatnio przeprowadzonych badań 

terenowych 53% pracujących poza rolnictwem było zatrudnionych w miastach i był to 

odsetek o 17 pp. wyższy niż w 2005 rok. Praca poza obszarami wiejskimi relatywnie częściej 

dotyczyła osób bezrolnych niż ludności rolniczej. W 2016 roku w miastach pracowało 62% 

ogólnej liczby mających zatrudnienie bezrolnych mieszkańców wsi, gdy wśród zarobkujących 

osób związanych z gospodarstwem rolnym było to 47%.  

                                                 
14 Pomagający członkowie rodziny stanowili prawie 5% ogółu pracujących na własny rachunek mieszkańców 

wsi. W miastach liczba pomagających członków rodziny była 5-krotnie mniejsza niż na wsi i stanowili 

niespełna 4% wszystkich pracujących na własnych rachunek.  
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6. Wspólna Polityka Rolna a pozarolnicze miejsca pracy na obszarach 

wiejskich  

Celem traktatowym WPR nie jest tworzenie miejsc pracy. Jednak kluczowym zadaniem 

dla rozwoju polskiego rolnictwa, ze względu na duże i często zbędne zatrudnienie w tym 

sektorze, stanowi tworzenie możliwości do kreowania pozarolniczych miejsc pracy. Z tego 

względu, integralną częścią programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych 

w ramach WPR były działania na rzecz tworzenia pozarolniczych miejsc pracy  

i dywersyfikacji aktywności zawodowej ludności związanej z gospodarstwami rolnymi.  

Od momentu akcesji do UE takie przedsięwzięcia były realizowane w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego i Sektorowego Programu Operacyjnego – Rekonstrukcja  

i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO-Rolnictwo 

2004-2006) i Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013).  

W ramach SPO-Rolnictwo 2004-2006 wspierano działania na rzecz zróżnicowania źródeł 

dochodów w gospodarstwach rolnych. W ramach działania realizowano 4 015 projektów, 

które pozwoliły na utworzenie 8 847 miejsc prac na wsi. W PROW 2007-2013 kierunki 

wsparcia to, różnicowanie działalności gospodarczej w kierunku pozarolniczym oraz 

tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Łącznie beneficjaci tego wsparcia utworzyli 41 881 

pozarolniczych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Tym samym w latach 2004-2015 

(2013+2 lata zrealizowane projekty ukierunkowane na rzecz tworzenia pozarolniczych pracy 

na obszarach wiejskich, skutkowały ich poswataniem 50 728 nowych stanowisk pracy.  

Przy czym część zrealizowanych projektów wygenerowała pośrednio dodatkowe miejsca 

pracy. Były one związane z ich zaprojektowaniem i o obsługą. Z reguły ulegały likwidacji  

po zrealizowaniu projektu. Również w PROW 2014-2020 jednym z celów uzupełniających  

do celu głównego, jaki stanowi poprawa konkurencyjności rolnictwa zaplanowano wparcie 

tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich. Oszacowano, że otrzymane wsparcie 

umożliwi utworzenie 22 493 pozarolnicze miejsca pracy (Odpowiedź Ministra Rolnictwa…, 

2017).  

Na rzecz tworzenia pozarolniczych miejsc pracy oddziaływały również inne działania 

wspierane ze środków UE. W przypadku polityki spójności w całym okresie programowania 

ogólna liczba miejsc pracy wykreowana w wyniku tej polityki znajdowała się w przedziale od 

173 tys. do 282 tys. stanowisk, co przekładało się na około 190 tys. ekwiwalentów pełnych 

etatów (Wpływ realizacji…, 2016). Ocenia się, że z całkowitej liczby miejsc pracy 

powstałych w wyniku interwencji funduszy europejskich około 30% utworzono na obszarach 

wiejskich i w miastach do 5 tys. mieszkańców (Wpływ realizacji… 2016). Warto zaznaczyć, 

iż interwencja polityki spójności w Polsce nie przyczyniała się do wzrostu zatrudnienia  

w rolnictwie, przez co cechował ją wyraźny efekt dezagraryzacyjny. 
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Z szacunków wykonanych na podstawie danych REGON wynika, że w 2004-2017 na 

terenach wiejskich powstało netto ok. 1 mln nowych pozarolniczych miejsc pracy. 

Tym samym liczba pozarolniczych miejsc pracy jakie powstały przy wsparciu 

finansowym w ramach WPR była relatywnie niewielka w stosunku do spadku zatrudnienia  

w rolnictwie oraz wzrostu liczby pracujących poza rolnictwem mieszkańców wsi, a przede 

wszystkim ludności rolniczej.  

7. Podsumowanie  

Analizując zmiany w aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej, można stwierdzić,  

że w latach 2004-2017 systematycznie spadała w tej zbiorowości stopa bezrobocia i wzrastał 

wskaźnik zatrudnienia. Jednak nadal wskaźnik zatrudnienia ludności wiejskiej w Polsce był 

niższy w odniesieniu do średniej UE oraz ogólnokrajowych wskaźników większości  

krajów UE.  

Procesy poprawy wykorzystania wiejskich zasobów pracy były względnie intensyw-

niejsze niż w przypadku mieszkańców miast. W konsekwencji z perspektywy sytuacji na 

rynku pracy, te zbiorowości w coraz większym stopniu upodabniają się. Poprawiająca się po 

wejściu do UE ogólna sytuacja ekonomiczna kraju pozytywnie wpłynęła na wykorzystanie 

wiejskich zasobów pracy, zwłaszcza bezrolnej. Jednak nadal utrzymuje się relatywnie 

trudniejsza sytuacja na rynku pracy ludności bezrolnej zarówno w porównaniu z ludnością 

zamieszkałą w miastach, jak i ludnością rolniczą. Wprawdzie ludność rolnicza cechuje 

„najkorzystniejsze” położenie na rynku pracy, ale również relatywnie niskim poziomem jej 

wykorzystania. Ta sytuacja stanowi konsekwencję rodzinnych (nierynkowych) stosunków 

pracy wśród użytkujących gospodarstwo rolnego. 

Z badań wynika, że po wejściu do UE, przyśpieszeniu uległy zmiany w alokacji czynnika 

pracy ludności wiejskiej, a zwłaszcza rolniczej. Ten trend znalazł również wyraz  

w przyśpieszeniu procesu dezagraryzacji zatrudnienia. W latach 2004-2017 liczba 

pracujących w sektorze rolniczym zmniejszyła się o 37%, a udział pracujących w tym 

sektorze wśród ogółu pracujących zmniejszył się z 18 do niespełna 10%. Tym samym 

osiągnął poziom maksymalnego poziomu rolniczego zatrudnienie określonego dla 

wysokorozwiniętych gospodarek. Jednak nadal zatrudnienie w polskim rolnictwie należy do 

najwyższych w UE, gdyż ponad dwukrotnie przewyższa średnią dla UE-28 (4,5% w 2016 r.),  

i prawie czterokrotnie wyższa niż w UE-15 (2,5% w 2016 r.). Wyższym wskaźnikiem 

zatrudnienia w rolnictwie ogółem cechowała się tylko gospodarka trzech państw 

członkowskich UE: Rumunia (24%), Bułgaria (18%) i Grecja (11%). W pozostałych 

państwach unijnych udział pracujących w sektorze rolniczym wahał się od 1% w Wielkiej 

Brytanii i Belgii do 8% na Litwie. 
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Przytoczone zmiany w rolniczym zatrudnieniu były głównie skutkiem spadku liczby 

pracujących w rolnictwie indywidualnym, albowiem zbiorowość, która z niego odeszła 

stanowiła ok. 95% całkowitej redukcji zatrudnienia w sektorze rolniczym. Zasadnicze 

znaczenie dla tego procesu miały czynniki egzogeniczne związane poprawą koniunktury 

ogólnogospodarczej i zwiększeniem się zapotrzebowania na prace w branżach poza-

rolniczych. Na tę sytuacją nałożyły się także trendy demograficzne, które przyczyniały się do 

kurczenia zasobów pracy. Dla odpływu pracowników z rolnictwa istotne okazały się być 

jednocześnie determinanty tkwiące w tym sektorze. Dotyczyły one w szczególności 

stopniowej koncentracji gruntów rolnych, poprawy poziomu i kompleksowości mechanizacji 

produkcji, jak również wzrostu specjalizacji wytwarzania. 

Instrumenty polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich UE sprzyjały podejmowaniu 

pracy przez ludność wiejską w sektorach pozarolniczych. Jednak liczba nowopowstałych 

pozarolniczych miejsc pracy w stosunku do wzrostu pozarolniczego zatrudnienia społecz-

ności wiejskiej nie była dominująca. 

Należy oczekiwać, że opisane w tekście tendencje zmian w aktywności zawodowej 

mieszkańców wsi i ludności rolniczej w kolejnych latach utrzymają się. Niezależnie od wagi 

instrumentów polityki publicznej nakierowanej na aktywizację zawodową oraz zmianę 

alokacji zatrudnienia w kolejnych latach, decydujące dla kontynuacji przeobrażeń w obrębie 

jego struktury będzie tempo rozwoju gospodarczego oraz skala popytu na pracę kreowanego 

przez branże nierolnicze. W najbliższej przyszłości ten ostatni stymulować mogą zwłaszcza 

trendy demograficzne, polegające na starzeniu się populacji. 
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