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Synopsis. Celem artykułu była ocena poziomu, tempa zmian i struktury dochodów gospodarstw domowych rolników, 
po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Analizę przeprowadzono na materiale empirycznym pochodzącym z corocz-
nego, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, ogólnopolskiego badania budżetów gospodarstw domowych. 
W roli narzędzi badawczych wykorzystano miary dynamiki zjawisk, analizę regresji oraz statystyczne testy istotności.
Ocena członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej, przez pryzmat dochodów gospodarstw domowych 
rolników, wypada pozytywnie. W latach 2004-2009, dochody tej grupy społeczno-ekonomicznej rosły szybciej niż 
w okresach wcześniejszych. Zmianie uległa także struktura dochodów gospodarstw domowych rolników. Obok 
dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego i świadczeń społecznych, znaczący udział miały także dochody z 
pracy najemnej. Dywersyfi kacja źródeł dochodów oraz towarzyszący jej wzrost poziomu wykształcenia członków 
gospodarstw domowych rolników są symptomami wielozawodowości wtórnej ludności wiejskiej.

Wprowadzenie
Od 2004 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Procesowi integracji naszego 

kraju ze Wspólnotą towarzyszyły zarówno liczne obawy, jak i duże nadzieje. Przeciwnicy akcesji prze-
strzegali, m.in. przed wykupieniem majątku narodowego przez obcy kapitał, brakiem konkurencyjności 
krajowych przedsiębiorstw na unijnym rynku, upadkiem polskiego rolnictwa. Zwolennicy integracji ocze-
kiwali szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego i wyrównania poziomu życia Polaków do poziomu 
życia mieszkańców „starej” Unii. Szczególnie silne emocje dotyczyły włączenia polskiego rynku rolnego 
w struktury Jednolitego Rynku Europejskiego.

Obszary wiejskie stanowią ponad 90% terytorium Unii Europejskiej. Wsparcie ich rozwoju stanowi 
szczególnie ważną część polityki unijnej. Według Biernat-Jarka [2009] „w ostatnich latach coraz bardziej 
widać wzmocnienie tej polityki przez sformułowanie nowych celów rozwoju obszarów wiejskich, a także 
przez wygospodarowanie większych środków fi nansowych na rozwój wsi”.

Przynależność Polski do struktur Unii Europejskiej odgrywa ważną rolę w rozwoju społeczno-go-
spodarczym kraju. Polityka Wspólnoty wywiera istotny wpływ na wszystkie podmioty funkcjonujące 
na rynku, także te najmniejsze – gospodarstwa domowe. 

W szczególnej sytuacji znajdują się gospodarstwa domowe rolników. Z jednej strony są one objęte 
działaniami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich i mogą korzystać z przeznaczonych na ten cel 
funduszy unijnych. Z drugiej zaś, to właśnie na nich spoczywa konieczność dostosowania polskiego 
rolnictwa do wymogów stawianych przez Unię Europejską.

Cel i metodyka badań
Dochód rozporządzalny, jako źródło fi nansowania wydatków gospodarstwa domowego, decyduje 

o możliwości zaspokojenia potrzeb jego członków – jest zatem czynnikiem determinującym zdolność 
gospodarstwa domowego do pełnienia swej podstawowej funkcji.

Celem artykułu była ocena poziomu, tempa zmian i struktury dochodów gospodarstw domowych 
rolników, po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Analizę empiryczną obejmującą lata 2004-2009 oparto na budżetach gospodarstw domowych. Jed-
nostki badania opisano za pomocą przeciętnego, miesięcznego dochodu rozporządzalnego przypadającego 
na 1 osobę w gospodarstwie domowym. 
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Do oceny zmian poziomu i tempa wzrostu dochodów wykorzystano miary dynamiki zjawisk oraz 
analizę regresji. Różnicę między współczynnikami kierunkowymi trendów dochodów przed i po akcesji, 
zweryfi kowano testem równoległości. Analizę zmian struktury dochodów gospodarstw domowych oce-
niono za pomocą wskaźnika podobieństwa struktur. Za podstawę porównań przyjęto dochody osiągane 
w okresie 1998-2003, tj. w ciągu sześciu kolejnych lat przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.

Charakterystyka gospodarstw domowych rolników
Mimo, iż gospodarstwa domowe stanowią najliczniejszą grupę podmiotów funkcjonujących na rynku, 

brak pełnej zgodności co do ich defi nicji. Istnieje wiele równorzędnych terminów, wyróżnionych zarówno 
ze względu na kryteria wyodrębniania gospodarstw domowych, jak i ich główną funkcję [Muszyńska 
2005]. Bez wątpienia jednak, gospodarstwa domowe można uznać za najpowszechniejsze i najbardziej 
trwałe podmioty gospodarujące. Prowadzą one działalność w oparciu o środki własne, obejmujące  przy-
chody i zasoby pieniężne, zasoby dóbr materialnych oraz siłę roboczą swoich członków.

Prowadzone przez GUS coroczne badania budżetów, obejmują ponad 37 tysięcy gospodarstw do-
mowych, reprezentujących 5 grup społeczno-ekonomicznych. Podstawą ich rozróżnienia jest główne1 
źródło utrzymania gospodarstwa domowego. Jednakże przynależność do grupy informuje nie tylko o 
sposobie pozyskiwania dochodu, ale także o innych cechach gospodarstwa domowego. Pozostaje ona w 
wyraźnym związku korelacyjnym z liczbą osób wchodzących w skład gospodarstwa, wykształceniem 
jego członków, ich aktywnością zawodową, liczbą dzieci [Muszyńska 2008].

Wśród gospodarstw domowych objętych badaniem budżetów w latach 2004-2009, gospodarstwa 
domowe rolników stanowiły wyróżniającą się grupę. Należały one do gospodarstw o największej liczeb-
ności. W ich skład wchodziły średnio 4 osoby, podczas gdy przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce 
skupiało jedynie 3 członków. Zaobserwowana w trakcie badania, tendencja spadkowa średniej liczby 
osób tworzących gospodarstwo domowe nie znalazła potwierdzenia wśród gospodarstw rolniczych. W 
latach 2004-2009, przeciętna liczba jednostek w gospodarstwie domowym obniżyła się z 3,07 do 2,90, 
jednakże w gospodarstwach domowych rolników pozostała na stałym poziomie.

Wśród członków gospodarstw domowych, uczestniczących w badaniach budżetów, przedstawiciele 
gospodarstw rolniczych byli młodsi od pozostałych. Ich średni wiek, wyznaczony za pomocą mediany, 
wynosił w kolejnych okresach od 31 do 34 lat. Przeciętny wiek członków typowego gospodarstwa do-
mowego kształtował się na poziomie 35 lat w 2004 roku i wzrósł do 38 w 2009 roku.

Cechą charakterystyczną gospodarstw domowych rolników w Polsce jest także wyższy odsetek 
mężczyzn. Typowa proporcja, wynosząca 48% mężczyzn i 52% kobiet, nie znalazła potwierdzenia w 
tej grupie społeczno-ekonomicznej.

Gospodarstwa domowe rolników, uczestniczące w badaniu budżetów, charakteryzowały się najniż-
szym poziomem wykształcenia swoich członków. W grupie tej dominowały osoby z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym oraz podstawowym. Ich odsetek w 2004 roku kształtował się na poziomie 
71,1%. Jednakże w kolejnych latach zaobserwowano jego systematyczny spadek (do 59% w 2009 roku), 
przy jednoczesnym wzroście odsetka osób o wykształceniu średnim, a także wyższym.

Przedstawiona powyżej charakterystyka rolniczych gospodarstw domowych stanowi tło w dalszej 
analizie poziomu i struktury dochodów.

Analiza dochodów gospodarstw domowych rolników
Celem funkcjonowania gospodarstwa domowego jest zaspokajanie indywidualnych oraz wspólnych potrzeb 

wszystkich  jednostek wchodzących w jego skład. Realizacja tego celu wymaga odpowiednio wysokiego funduszu 
nabywczego, który tworzą bieżące dochody członków gospodarstwa domowego, zgromadzone oszczędności oraz 
wartość zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych. Jednakże podstawowym wyznacznikiem funduszu nabywcze-
go gospodarstwa pozostaje jego dochód rozporządzalny. To od jego wysokości zależy bowiem poziom wydatków 
konsumpcyjnych gospodarstwa domowego, przyrost oszczędności oraz wysokość otrzymywanych kredytów.

Podobnie jak w okresach wcześniejszych, w latach 2004-2009 dochody gospodarstw domowych 
rolników były niższe od przeciętnych w kraju [Muszyńska 2006] i stanowiły średnio ok. 82% dochodów 
typowego polskiego gospodarstwa domowego. Jednakże dochody rolników charakteryzowały się wyższą 
dynamiką zmian. W 2009 roku, nominalne dochody gospodarstw domowych związanych z rolnictwem 
były wyższe o 63% w stosunku do dochodów z 2004 roku. Dochody nominalne przeciętnego gospo-
darstwa domowego wzrosły w analogicznym okresie o 52%. Oznacza to, że w latach objętych analizą, 
średnie  roczne tempo zmian nominalnych dochodów rolników wyniosło 10,3%, podczas gdy dochody 
typowego gospodarstwa domowego wzrastały w tempie 8,7% rocznie (tab. 1).
1 Przez główne (podstawowe) źródło utrzymania rozumie się jedyne lub przeważające źródło utrzymania [Metodyka 

badania... 1999].
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Dynamiczna analiza sytuacji materialnej gospodarstw domowych oparta na dochodach nominalnych 
nie uwzględnia zmian kosztów ich utrzymania. Dochody realne, jako pochodna dochodów nominalnych i 
wskaźnika wzrostu cen, lepiej opisują sprawność  funkcjonowania gospodarstwa domowego i możliwość 
zaspokajania potrzeb jego członków.

Również w ujęciu realnym, dochody gospodarstw domowych rolników rosły szybciej niż przeciętne. 
W 2009 roku były one wyższe o 43% w stosunku do dochodów z okresu przyjętego za podstawę badania. 
Natomiast wzrost realnych dochodów przeciętnego gospodarstwa domowego był w tym okresie niższy o 10 
pp. Średnioroczne tempo zmian realnych dochodów rolników wyniosło ok. 7,5%. Oznacza to, że wzrastały 
one co roku przeciętnie o 55,45 zł. Dochody realne typowego polskiego gospodarstwa domowego przyrastały 
w kolejnych latach przeciętnie o ok. 54 zł, odnotowując średnie tempo na poziomie 5,9% rocznie (tab. 1).

Podstawowymi źródłami utrzymania gospodarstw domowych w Polsce są: praca najemna, praca w 
gospodarstwie rolnym, praca na własny rachunek oraz świadczenia społeczne. Dochody mogą być osią-
gane także z wynajmu ziemi i budynków, ze świadczeń socjalnych, kredytów, pożyczek, odszkodowań. 
Pozyskiwane w ten sposób środki pieniężne klasyfi kowane są jako inne źródła dochodów. 

Tabela 1. Dynamika wzrostu dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych
Table 1. The dynamic of growth of household available incomes 
Lata/Years Dochody rozporządzalne/Available incomes

nominalne/nominal realne/real
ogółem/total rolnicy/farmers ogółem/average rolnicy/farmers

2004 1,000 1,000 1,000 1,000
2005 1,035 1,120 1,014 1,097
2006 1,135 1,275 1,101 1,236
2007 1,263 1,565 1,195 1,481
2008 1,422 1,640 1,291 1,489
2009 1,515 1,634 1,329 1,433
Średnie tempo wzrostu/
Average growth rate 1,087 1,103 1,059 1,075

Trend/Tendency 81,19 77,59 54,03 55,45
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: own study based on the data of CSO

Rysunek 1. Struktura dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych
Figure 1. Structure of household available incomes
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: own study based on data GUS
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Typowe polskie gospo-
darstwo domowe utrzymu-
je się przede wszystkim z 
pracy najemnej i świadczeń 
społecznych. W badanym 
okresie, dochód z pierw-
szego źródła stanowił 50% 
przeciętnego, miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego, a 
świadczenia społeczne dalsze 
27%. Udziały dochodów z 
pracy najemnej i pracy na 
własny rachunek wynosiły 
odpowiednio: 4,3 i 8,6%. 
Pozostałe 10% stanowiły do-
chody z innych źródeł.

Przynależność do grupy 
społeczno-ekonomicznej 
jest określana na podsta-
wie głównego źródła utrzy-
mania. W gospodarstwach 
rolniczych dominują więc 
dochody z pracy w gospo-
darstwie rolnym (rys. 1). W 
latach 2004-2009 ich udział 
wynosił średnio ok. 69%, 
natomiast dochody ze świad-
czeń społecznych stanowiły 
ok. 14%. Na uwagę zasługuje 
wysoki odsetek dochodów z 
pracy najemnej. W analizowanym okresie kształtował  się on na poziomie ok. 9%.  Na pozostałe 8% 
składały się przede wszystkim dochody z innych źródeł (6,5%) oraz w niewielkim stopniu dochody z 
pracy na własny rachunek (ok. 1,5%).

Analizując strukturę dochodów gospodarstw rolniczych podkreślić należy fakt, że udział środków 
pozyskiwanych z głównego źródła utrzymania obniżył się w omawianych okresie z 73 do 68%. Zmniej-
szeniu o ponad 4 pp. uległ także odsetek dochodów ze świadczeń społecznych. Przyczyną tych zmian 
był silny wzrost udziału dochodów z pracy najemnej do poziomu 11,8% w 2009 roku.

W celu zbadania wpływu akcesji Polski do Unii Europejskiej na dochody rolniczych gospodarstw do-
mowych, ich poziom, tempo zmian oraz strukturę porównano z dochodami osiąganymi przed 2004 rokiem 
(tab. 2). W latach 2004-2009 dochody gospodarstw domowych rolników rosły szybciej niż w okresach 
wcześniejszych. Po 2004 roku, przeciętne tempo wzrostu wynosiło 10,3% dla dochodów nominalnych i 
7,5% dla wartości realnych. Dla porównania, w sześciu kolejnych latach poprzedzających akcesję średnie 
tempo zmian dochodów rozporządzalnych w ujęciu nominalnym i realnym kształtowało się na poziomie 
odpowiednio: +3,1 i -1,9%. Wniosek ten potwierdziła także analiza współczynników kierunkowych 
tendencji rozwojowych dochodów. Zastosowany test równoległości wskazał na istotną różnicę między 
ocenami parametrów trendów liniowych dochodów w latach 1998-2003 i 2004-2009.

Zmianie uległa także struktura dochodów gospodarstw domowych rolników. W okresie poprzedzającym 
integrację, głównymi źródłami utrzymania tej grupy społeczno-ekonomicznej były dochody z gospodarstwa 
rolnego i świadczeń społecznych. Ich łączny udział w dochodzie rozporządzalnym wynosił ok. 93%. W latach 
2004-2009 odsetek ten obniżył się o 10 p.p. Po akcesji, w strukturze dochodów gospodarstw rolników zna-
czący udział mają dochody z pracy najemnej, których odsetek kształtuje się na poziomie 9% średnio (rys. 1).

Rosnący udział dochodów z pracy najemnej zbliża strukturę dochodów rolników do struktury 
dochodów przeciętnego gospodarstwa domowego w Polsce (tab. 2). Potwierdził to wzrost wskaźnika 
podobieństwa struktur. Jego wartość w latach 2004-2009 jest wyższa o 3 p.p. niż w okresie 1998-2003. 
Oznacza to, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej struktura dochodów rolników jest bardziej 
podobna do struktury dochodów typowego gospodarstwa domowego niż w latach wcześniejszych.

Tabela 2. Zestawienie wyników badania
Table 2. The resuls of the analysis
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Dochody nominalne/
Nominal incomes

Dochody realne/
Real incomes

1998-2003 2004-2009 1998-2003 2004-2009
Tempo wzrostu/Rate of growth
Przeciętne tempo 
wzrostu/Average rate of 
growth

1,031 1,103 0,981 1,075

Trend/Tendecy 24,59 77,59 1,23 55,45
Test równoległości/Test of parallelism
Statystyka t/T-statistic 3,432 3,415
Wartość krytyczna testu/
Critical value of test 2,306 2,306

Struktura dochodów [%]/Structure of incomes [%]
 – z pracy najemnej/ from hired work 0,1 9,1
 – z gospodarstwa/from an individual 

farm 72,9 69,1

 – z pracy na wł. rachunek/from self-
-employment 1,4 1,4

 – ze świadczeń społecznych/from 
social security benefi ts 20,1 13,9

 – inny/other 5,5 6,5
 – wskaźnik podobieństwa struktur/

index of incomes similarity 32,0 35,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS
Source: own study on the data of CSO
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Podsumowanie 
Ocena członkowstwa Polski w strukturach Unii Europejskiej przez pryzmat dochodów gospodarstw 

domowych rolników, wypada pozytywnie. Jak wynika z uzyskanych wyników, w latach 2004-2009 
dochody tej grupy społeczno-ekonomicznej rosły szybciej niż przed akcesją. Pozytywne zmiany zaobser-
wowano także w strukturze dochodów. Obniżeniu uległy, dominujące w latach wcześniejszych, udziały 
dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa rolnego i świadczeń społecznych. Ich miejsce zajęły dochody 
z pracy najemnej, których odsetek wzrastał systematycznie w kolejnych latach badania.

Dywersyfi kacja źródeł dochodów oraz towarzyszący jej wzrost poziomu wykształcenia członków 
gospodarstw domowych rolników są symptomami procesu określanego przez socjologów terminem 
wielozawodowości wtórnej ludności wiejskiej. Zjawisko to „pozostaje w synergii z procesami globali-
zacji światowego systemu ekonomicznego oraz integracji europejskiej” [Kaleta 2008]. Członkostwo w 
Unii Europejskiej i konieczność dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów unijnych wymuszają 
większą aktywność ekonomiczną gospodarstw domowych rolników. Pod wpływem zmian zachodzących 
na rynku rolnicy przestają być tylko producentami żywności. Ich głównym zadaniem staje się troska o 
otaczające ich środowisko i jego zrównoważony rozwój.

Summary
The aim of the paper was to estimate level, rate of growth and structure of incomes of Polish farmers’ households, 

after the accession to the EU. The analysis was prepared upon household budget surveys conducted by The Central 
Statistical Offi ce in Poland. The estimation of infl uence of accession to the EU on the incomes of Polish farmers’ 
households turned out positively. In the years 2004-2009, the rate of growth of farmers’ incomes was higher than in 
the previous periods. Furthermore the structure of farmers’ incomes has positively changed. The share of incomes from 
an individual farm and from social security benefi ts were signifi cantly reduced in favour of incomes from hired work.
The diversifi cation of sources of farmers’ incomes and the growth of the level of education are the symptoms of 
sociological process called multi-skilling of rural population. 
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