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abstrakt. Celem badań była charakterystyka gospodarstw beneficjentów projektu „Nowy zawód – nowa szansa” 
pod względem posiadanego potencjału, skali produkcji, dokonanych w minionych latach inwestycji i zamierzeń 
inwestycyjnych. Analizie poddano 1242 indywidualne plany reorientacji zawodowej uczestników projektu. Z 
przeprowadzonych badań w 2012 r. wynika, że gotowość reorientacji zawodowej wyrażają rolnicy i członkowie 
ich rodzin wywodzący się z gospodarstw towarowych.o powierzchni 5-30 ha. Z kolei reorientacją nie są zainte-
resowani rolnicy z nierozwojowych, najmniejszych gospodarstw do 5 ha, są to najprawdopodobniej rolnicy starsi 
o niskich kwalifikacjach i małej mobilności, którzy przyjęli strategie przetrwania.

wstęp
Wobec niezdolności większości gospodarstw w Polsce do rozwoju [Józwiak 2008] powstaje 

olbrzymi problem społeczny, co z ludźmi egzystującymi w tych gospodarstwach, jak umożliwić 
im osiągnięcie dochodu gwarantującego utrzymanie rodziny. Jak wynika z danych przytoczonych 
w założeniach Kierunki Rozwoju Obszarów wiejskich [2010], działalność rolnicza jest głównym 
źródłem utrzymania jedynie dla około 27% gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa 
rolnego. W drugiej połowie 90. lat XX wieku pojawiły się opracowania mówiące o ogromnej skali 
bezrobocia na wsi, przy czym wskazywano na tzw. bezrobocie ukryte, czyli nadwyżki niewykorzy-
stanej siły roboczej występujące najczęściej w niewielkich gospodarstwach [Frenkel 1997, 2001]. 
Na podstawie danych Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 r. w gospodarstwach domowych z użyt-
kownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego tzw. „populacja zbędnych” liczyła 917 tysięcy 
osób [Frenkel 2003]. Dane Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., czyli po 14 latach, wskazują na 
wzrost osób zbędnych w gospodarstwach rolnych nawet do miliona osób [Frenkel 2012]. 

 W 2010 r. było w Polsce 1563 tys. gospodarstw rolnych o wielkości powyżej jednego ha, aż 
92,1% miało powierzchnię nieprzekraczającą 20 ha. Uwzględniając aktualne trendy rozwojowe 
można założyć, że praktycznie w każdym z takich gospodarstw przynajmniej jedna osoba powinna 
poszukać dla siebie dodatkowego źródła dochodu poza rolnictwem. Również w województwie 
kujawsko-pomorskim, w którym to rolnictwo zaliczane jest do jednych z najlepszych w kraju, 
większość gospodarstw (ponad 60% – 38 tys. gospodarstw) ma za mały potencjał, aby uzyskać 
dochód umożliwiający utrzymanie rodziny i finansowanie rozwoju gospodarstwa. W tej sytuacji 
znaczna część rolników i członków ich rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego będzie 
musiała poszukiwać dodatkowych dochodów poza gospodarstwem. Przedstawiona sytuacja była 
bezpośrednią inspiracją do podjęcia przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
działań na rzecz reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin w województwie ku-
jawsko-pomorskim. W 2010 r. rozpoczęto wdrażanie projektu „Nowy zawód – nowa szansa dla 
rolników i mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza”1. Beneficjentami projektu jest 4000 rolników i 
domowników ubezpieczonych w KRUS, zainteresowanych nabyciem nowych kwalifikacji.
1 Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z poddziałania 8.1.2. 

Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”.
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Celem badań była charakterystyka gospodarstw beneficjentów projektu pod względem po-
siadanego potencjału, skali produkcji, dokonanych w minionych latach inwestycji i zamierzeń 
inwestycyjnych.

Materiał i metodyka badań
 Dla każdego beneficjenta projektu „Nowy zawód nowa szansa” opracowywane są indywidu-

alne plany reorientacji zawodowej (IPRZ). Celem zasadniczym IPRZ jest diagnoza predyspozycji 
zawodowych osób uczestniczących w projekcie, a także przygotowanie do wejścia na rynek pracy 
(czynniki utrudniające podjęcie pracy, analiza oczekiwań zawodowych). Ważną częścią IPRZ są 
informacje o gospodarstwie, a także aktywność inwestycyjna w ostatnich 10 latach i zamierzenia 
na przyszłość. Te informacje pozwalają ocenić potencjał i możliwości rozwoju gospodarstwa oraz 
kim są osoby wyrażające gotowość podjęcia reorientacji.

Przedstawiono wyniki z 1242 IPRZ sporządzonych w 2012 r. Ogółem w 2012 r. wy-
raziło chęć uczestnictwa w projekcie 1368 rolników i członków ich rodzin. Do anali-
zy wzięto dane pochodzące z 1242 IPRZ, ze względu na istotne uchybienia pominię-
to 126 IPRZ. Uczestnikami projektu mogą być rolnicy-właściciele gospodarstw i ich 
małżonkowie-współwłaściciele, a także pozostali członkowie rodziny ubezpieczeni w  
KRUS - domownicy. Na pytania dotyczące gospodarstwa nie odpowiadali domownicy. W 
przypadku zadeklarowania się jako domownik, osoba przechodziła do diagnozy predyspozycji i 
oczekiwań zawodowych. Dlatego w wynikach badań podano wypowiedzi rolników i ich małżon-
ków-współwłaścicieli gospodarstw, w 2012 r. takich osób było 1080. Ze względu na ograniczony 
zakres pracy nie jest możliwe przedstawianie wszystkich danych dotyczących gospodarstwa 
rolnego zawartych w IPRZ. 

Pytania zawarte w IPRZ były w większości przypadków zamknięte, natomiast osoby spo-
rządzające IPRZ mogły w niektórych pytaniach wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wówczas 
liczba wskazań była większa niż liczba osób, których IPRZ poddano analizie (1080 osób). Po-
mimo że beneficjenci mogli bez problemu wybrać odpowiedź, to niemalże w każdym pytaniu 
były sytuacje, że część beneficjentów nie udzieliła odpowiedzi, w tabelach zapisano to w pozycji 
brak odpowiedzi. Ponieważ były pytania, w których brak odpowiedzi był znaczący, strukturę 
odpowiedzi obliczono w dwóch wariantach: 
I, przyjmujący jako 100 liczbę beneficjentów (1080 osób),
II, przyjmujący jako 100 sumę liczby wskazań ogółem z pominięciem pozycji brak odpowiedzi. 

Drugi wariant jest właściwszy do interpretacji, jeżeli osoba wypełniająca IPRZ nie udzieliła 
odpowiedzi nie wiadomo z jakiego powodu (nie umiała wskazać właściwej odpowiedzi lub nie 
chciała odpowiedzieć). W sytuacji, gdy był znaczący udział braku odpowiedzi, obliczona struktura 
dla wariantu I i II wyraźnie różniła się (tab. 2 i 3). Zamieszczenie w tabelach struktury odpowiedzi 
dla dwóch wariantów było jednak zasadne, gdyż były pytania, w których brak odpowiedzi był 
niewielki, wówczas różnica pomiędzy wariantami była nieduża i interpretacja wyników nie była 
obarczona dużym błędem (tab. 1).

wyniki badań
Spośród wszystkich badanych dominowały kobiety (56,4%) i osoby młode do 40. roku 

życia, których udział w populacji stanowił ponad 60%. Udział osób starszych był znacznie 
mniejszy (37,4%). W grupie badanych dominowali właściciele gospodarstw (ponad 47%)  
i współwłaściciele-współmałżonkowie (około 40%), mały był natomiast udział domowników 
(13,4 % ogółu badanych).

Biorąc pod uwagę okres prowadzenia gospodarstwa nie ma wyraźnej dominacji, rozkład 
badanych był prawie identyczny zarówno dla osób z małym doświadczeniem, jak i długim 
okresem prowadzenia gospodarstwa – powyżej 10 lat. Na uwagę zasługuje fakt, że stosunkowo 
niewielki był udział osób z bardzo małych gospodarstw – do 5 ha UR, grupa ta stanowiła ponad 
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13,43%. Zdecydowanie dominują osoby wywodzące się z gospodarstw o powierzchni 5,1-15,0 ha 
(36,85%). Godnym podkreślenia jest fakt, że wśród osób które chciały nabyć nowe umiejętności 
ponad 6% wywodziło się z gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha UR. Na uwagę zasługuje 
opinia badanych co do możliwości rozwojowych gospodarstw, aż 60,8% badanych oceniło swoje 
gospodarstwo jako rozwojowe lub mające szansę na rozwój2. Tylko 21% badanych zaliczyło gospo-
darstwo do grupy nierozwojowych. Ponadto 18% badanych nie potrafiło zaliczyć gospodarstwa do 
określonej grupy (rys. 1), 78% badanych wskazało, że gospodarstwo produkuje głównie na rynek 
lub wyłącznie na rynek. A tylko 21,3% wypowiedziało się, że celem działalności gospodarstwa 
była produkcja wyłącznie lub głównie na własne potrzeby (rys. 2).

Istotnym uzupełnieniem celu działalności gospodarstwa i samooceny możliwości rozwojo-
wych były informacje dotyczące liczby utrzymywanych krów i macior w gospodarstwie (tab. 1).  
Spośród 1080 osób uczestników projektu (419) prawie 39% zadeklarowało, że utrzymywało 
średnio w ciągu roku mniej niż 10 sztuk krów, ale ponad 19% właścicieli utrzymywało stada 
krów od 11-30 szt. O znacznej skali chowu bydła świadczy także sprzedaż mleka. Ponad 50 tys. 
litrów mleka sprzedawało 20,95% rolników, w tym 5,96% ponad 100 tys. litrów. Bardzo podobna 
sytuacja odnosiła się do trzody chlewnej – 58% rolników utrzymywało stado macior poniżej 10 
szt., a 15,7% stada 11-30 macior, co jak na warunki Polskie było znaczną produkcją. Jeżeli chodzi 
o sprzedaż tuczników, to dominowały gospodarstwa, które sprzedawały 11-50 szt. (29,8%). Na 
uwagę zasługuje znaczna grupa gospodarstw sprzedająca 51-200 szt. (31,86%), a 81 osób zade-
klarowało sprzedaż powyżej 300 tuczników rocznie, w tym 33 powyżej 500 szt.  

Również sprzedaż zbóż potwierdza wypowiedzi ankietowanych, że ich gospodarstwo pro-
dukuje głównie lub wyłącznie na rynek. Dominują gospodarstwa (35,8%) sprzedające 10-30 ton 
zbóż w ciągu roku. Udział gospodarstw sprzedających ponad 50 ton jest znaczący, taką sprzedaż 
zadeklarowało 272 rolników (25,2% ogółu badanych). Prawie 10% badanych wypowiedziało się, 
że sprzedało powyżej 100 ton zboża, jest to sprzedaż z powierzchni około 15 ha.

O sile ekonomicznej oraz o zamierzeniach dotyczących przyszłości gospodarstwa świadczą 
wydatki inwestycyjne, zarówno wielkość poniesionych wydatków, jak i kierunek inwestowania. Z 
wypowiedzi beneficjentów wynika, że większość inwestowała średnio w ciągu 10 minionych lat 

2 Przez gospodarstwo rozwojowe rozumiano gospodarstwo, które zapewnia środki na utrzymanie rodziny 
i generuje nadwyżkę na finansowanie inwestycji.
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Rysunek 2. Cel działalności gospodarstwa      
Figure 2. Purpose of a farm’s activity   
Źródlo: opracowanie własne
Source: own study

Rysunek 1. Możliwości rozwoju gospodarstwa
Figure 1. Possibilities of a farm’s development              
Źródlo: opracowanie własne
Source: own study
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prawie dwukrotnie (1,9 razy). Nie inwestowało 188 rolników (9,2%). Najczęściej inwestowano 
w zakup maszyn – 32,8%, budowę i modernizację budynków – 22,8% i zakup gruntów – 14,6% 
(tab. 2). Z wypowiedzi rolników wynika, że środki na realizacje inwestycji pochodziły z własnych 
oszczędności, kredytów preferencyjnych i funduszy Unii Europejskiej (tab. 2).

Koszty jakie ponieśli rolnicy na realizację inwestycji były zróżnicowane i nie można wyodrębnić 
dominującej kwoty. Natomiast znaczną grupę stanowili rolnicy, którzy wydali ponad 100 tys. zł – 
347, tj. 44,3%. W tej grupie 73 rolników zadeklarowało, że wydali na inwestycje powyżej 500 tys. 
zł. Główne oczekiwania jakie mieli rolnicy inwestujący dotyczyły zwiększenia dochodów (29,6%) 
i zmniejszenia uciążliwości pracy (32,1% beneficjentów. Na uwagę zasługuje również sprostanie 
wymaganiom ochrony środowiska i/lub zapewnienie dobrostanu zwierząt (17,4% beneficjentów).

Zrealizowane inwestycje, wielkość poniesionych wydatków i główne oczekiwania związane 
z podejmowaniem inwestycji dowodzą o nastawieniu prorozwojowym większości rolników, 
którzy ponadto widzą potrzebę nabycia nowych umiejętności, aby zwiększyć swoje możliwości 
w poszukiwaniu dodatkowej pracy.

Na tym tle interesująco przedstawiają się zamierzenia beneficjentów związane z pla-
nowanymi inwestycjami, pośrednio świadczy to o postrzeganiu gospodarstwa jako roz-
wojowego. Spośród ogółu beneficjentów dominuje grupa rolników, która zamierza w naj-
bliższym okresie inwestować. Prawie 20% zamierza inwestować w ciągu roku, a ponad  
40% w ciągu 2-4 lat. Nie zamierza inwestować około 27% właścicieli. Spośród planowanych in-
westycji dominuje zakup maszyn i urządzeń (42,9%), budowa i modernizacja budynków (26,2%). 
Na uwagę zasługuje grupa rolników, która zamierza powiększyć gospodarstwo (18,6%) (tab. 3). 
Jeżeli chodzi o kwotę planowanych wydatków, dominowały gospodarstwa z wydatkami 50-200 
tys. zł, ale były i takie, w których były planowane wydatki powyżej 500 tys. zł (około 3%). Jako 
główne powody braku inwestycji badani wskazali niskie dochody, zbyt mała powierzchnia go-
spodarstwa i brak szans na jego rozwój oraz brak.

Spośród ogółu badanych 309 osób nie udzieliło odpowiedzi odnośnie zamierzeń inwestycyj-
nych. Podobna grupa beneficjentów nie potrafiła wskazać planowanej kwoty na inwestycje (tab. 3).

Tabela 1. Średni stan krów i macior w gospodarstwach beneficjentów projektu 
Table 1. Average condition of cows and sows in project beneficiaries’ farms
Średnia liczba krów/
Average number of cows 

liczba 
wskazań/

Number of 
responses

Struktura
wskazań/

Structure of 
responses [%]

Średnia liczba
macior/Average 
number of sows 

(heads)

liczba 
wskazań/

Number of 
responses

Struktura
wskazań/

Structure of 
responses [%]

Do 10 419 38,7 do 10 627 58,1
11- 20 161 14,8 11- 20 127 11,8
21-30  51 4,6 21-30  42 3,92
31-40 15 1,4 31-40 11 1,0
41-50 7 0,7 41-50 7 0,7
51-70  6 0,5 51-70  6 0,5
71-100  2 0,2 71-100  0 0,0
Ponad/Over 100 0 0,0 >100 4 0,3
Nie ma krów/
No cows 407 37,1 brak/no sows 236 21,8

Brak odpowiedzi/
No answer 12 2,0 – 11 1,9

Ogółem/Total 1080 100,0 ogółem/total 1080 100,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z IPRZ 
Source: own study on the basis of data from IPRZ
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Tabela 2. Kierunki inwestowania i sposób finansowania inwestycji
Table 2. Directions of investing and manner of the investment’s financing
Wyszczególnienie/Specification liczba 

wskazań/
Number of 
responses

Wariant/Variant 
[%]

i ii

Wydatki inwestycyjne w ostatnich 10 latach/Investment expenditures within the last 10 years
Zakup gospodarstwa/Purchase of a farm 30 2,78 1,47
Zakup gruntów/Purchase of lands 297 27,50 14,63
Budowa modernizacja budynków 
Construction, modernization of buildings

465 43,06 22,84

Zakup maszyn/Purchase of machines 667 61,76 32,77
Zakup zwierząt /Purchase of animals 157 14,54 7,71
Zakup lub budowa innych środków trwałych/Purchase or construction 
of other fixed assets

231 21,39 11,35

Nie inwestowałem/I have not invested 188 17,41 9,23
Brak odpowiedzi/No answer  70 6,48
Ogółem/Total 2105 194,92 100,00

Źródła finansowania inwestycji/ Sources of investents’ financing

Wyłącznie ze środków własnych/Exclsively from own means 318 29,44 27,83
Z wykorzystaniem pożyczek prywatnych/with the use of private loans 54 5,00 4,72
Z wykorzystaniem kredytów komercyjnych/with the use of commercial 
loans

57 5,28 4,99

Z wykorzystaniem kredytów preferencyjnych/with the use of 
preferential loans

337 31,20 29,48

Z wykorzystaniem funduszy UE/with the use of EU funds 377 34,91 32,98
Brak odpowiedzi/No answer 217 20,09
Ogółem/Total 1360 125,92 100,00
Koszty inwestycji zrealizowanych w minionych 10 latach [zł]/Costs of investments realised within the 
passed 10 years [PLN]
Do/Up to 10 000 38 3,52 4,85
10 000-30 000 152 14,07 19,39
30 000-50 000 111 10,28 14,16
50 000-100 000 136 12,59 17,34
100 000-200 000 131 12,13 16,71
200 000-500 000 143 13,24 18,24
500 000-1 000 000 64 5,93 8,16
Powyżej/Over 1 000 000 9 0,83 1,15
Brak odpowiedzi/No answer 296 27,41
Ogółem/ Total 1080 100,00 100,00

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Tabela 3. Zamierzenia inwestycyjne, rodzaj i koszty planowanych inwestycji
Table 3. Investment plans, type and costs of planned investments
Wyszczególnienie/ Specification liczba

 wskazań
Number of 
responses

Wariant/Variant [%]
i ii

Zamiar inwestowania w gospodarstwie/Plans to invest in a farm
W najbliższym roku/within the nearest year 203 18,8 19,0
W okresie 2-4 lat/ In the period of 2-4 years, 444 41,1 41,6
Za 5 i więcej lat/ In 5 and more years 137 12,7 12,8
Nie zamierzam inwestować/I am not going to invest 284 26,3 26,6
Brak odpowiedzi/No answer 12 1,1
Ogółem/Total 1080 100,0 100,0
Jaki rodzaj inwestycji będzie realizowany /what type of investments shall be realized
Zakupem gruntów/with the purchase of lands 231 14,9 18,6
Budową lub modernizacją budynków/with construction or 
modernisation of buildings

324 20,9 26,2

Zakupem maszyn i urządzeń/with the purchase of machines and 
equipment

532 34,4 42,9

Zakupem zwierząt – stado podstawowe/ with the purchase of 
animals – basic herd

71 4,6 5,7

Zakupem lub budową innych środków trwałych/with the purchase 
or construction of other fixe assets

26 1,7 2,1

Inne/Other ones 55 3,6 4,4
Brak odpowiedzi/No answer 309 20,0
Ogółem/Total 1548 100,0 100,0

Koszt inwestycji planowanych w ciągu najbliższych lat [zł]/Cost of investments planned within the next 
few years [PLN]

Do 10 000 14 1,3 1,9
10 000-30 000 157 14,5 20,9
30 000-50 000 96 8,9 12,8
50 000-100 000 185 17,1 24,7
100 000-200 000 153 14,2 20,4
200 000-500 000 123 11,4 16,4
500 000-1 000 000 20 1,9 2,7
Ponad/Over 1 000 000 2 0,2 0,3
Brak odpowiedzi/No answer 330 30,56
Ogółem/Total 1080 100,0 100,0

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab.1
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Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że rolnicy wyrażający gotowość podjęcia reorientacji 

zawodowej wywodzą się głównie z gospodarstw o powierzchni powyżej 5 ha (dominują gospo-
darstwa 5-30 ha). Beneficjenci projektu to osoby młode do 40. roku życia z średnim i wyższym 
wykształceniem. Jako główny cel działalności gospodarstwa wskazali produkcję, głównie lub 
wyłącznie na rynek (78,7%). Ponadto 60% rolników oceniło swoje gospodarstwo jako rozwojowe 
lub mające szanse na rozwój. 

Z przeprowadzonej analizy IPRZ wynikają dwie ważne konkluzje. Pierwsza, gotowość re-
orientacji zawodowej (zdobycie nowych kwalifikacji) wyrażają rolnicy i członkowie ich rodzin 
wywodzący się z gospodarstw towarowych. Wśród tych rolników wzrasta jednak świadomość, 
że gospodarstwo ich już teraz albo w niedalekiej przyszłości nie będzie w stanie zapewnić do-
chodu gwarantującego utrzymanie rodziny. Z kolei reorientacją nie są zainteresowani rolnicy z 
najmniejszych nierozwojowych gospodarstw. Wynika to z tego, że część rolników i domowników 
wywodząca się z małych obszarowo gospodarstw już ma dodatkowe źródło dochodu. Natomiast 
rolnicy starsi, o niskich kwalifikacjach i małej mobilności przyjęli strategie przetrwania, dodat-
kowo ułatwia im to obowiązujący w Polsce system płatności obszarowych. Najczęściej rolnicy ci 
wydzierżawili ziemie (przy czym dość powszechną praktyką są nieformalne ustne umowy najmu) 
i jednocześnie biorą dopłaty [Sass 2013, Sikorska 2013]. 
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Summary
The purpose of the article is the characteristics of farms of beneficiaries of the project „New profession, 

new chance” from the point of view of possessed potential, scale of production, investments conducted 
within the past years as well as investment plans. 1242 Individual Plans of Vocational Reorientation of the 
project’s participants were analysed  It results from the conducted studies, that the vocational reorientation’s 
readiness is declared by farmers and members of their families coming from commercial farms of the area 
of 5-30 hectares. On the other hand, farmers from the smallest non-developmental farms up to 5 hectares 
are not interested in reorientation, there are most probably older farmers of low qualifications and small 
mobility, who have assumed the survival strategy.
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