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Synopsis. Przedsiębiorczości pozarolniczej w Polsce przypisuje się szczególną rolę, gdyż przyczynia się do rozwoju obsza-
rów wiejskich, poprawy struktury agrarnej, a także do poprawy sytuacji dochodowej rolników. Ważne jest więc prowadzenie 
badań mających na celu określenie kierunków zmian w zakresie podejmowania działalności pozarolniczej przez właści-
cieli gospodarstw rolnych. Artykuł prezentuje analizę gospodarstw rolnych oraz perspektywistyczne plany ich właścicieli 
związane z podjęciem pozarolniczej działalności gospodarczej. Materiał źródłowy stanowiły dane z badań ankietowych 
przeprowadzonych w latach 2007-2008 wśród właścicieli gospodarstw rolnych z województwa zachodniopomorskiego1

*.

Wstęp
Wszelkie działania i przedsięwzięcia oparte na dążeniu do zysku i związane z ponoszeniem ryzyka, 

polegające na wytwarzaniu, sprzedawaniu i dostarczaniu produktów oraz usług niezbędnych do zaspokojenia 
potrzeb społeczeństwa i funkcjonowania gospodarki nazywamy przedsiębiorczością [Crozier 1993]. Na 
obszarach wiejskich może być ona związana z: rolnictwem (drobne przetwórstwo surowców żywnościowych, 
handlem żywnością, transportem, przechowalnictwem artykułów żywnościowych) i wówczas obejmuje sferę 
agrobiznesu. Może być również związana z działalnością pozarolniczą, która jako działalność zarobkowa 
prowadzona poza podstawową produkcją rolniczą stanowi aktywną formę wypracowania dochodów przez 
rolników i wówczas obejmuje: rozwój rzemiosła, drobnego przemysłu, pozarolniczych branż, wszelkie usługi 
oraz rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej z odpowiednią obsługą klientów [Szopiński 2004]. Podstawo-
wymi czynnikami skłaniającymi zarządzających gospodarstwami rolnymi do podejmowania działalności 
pozarolniczej jest dążenie do poprawy wyników fi nansowych poprzez uzyskanie dodatkowego dochodu 
działalności cechującej się wyższą rentownością, zmniejszenie sezonowych wahań w dopływie dochodów, 
a więc poprawienie płynności fi nansowej, a także zmniejszenie ryzyka gwałtownych wahań dochodów 
rolniczych wynikających z uzależnienia ich od warunków pogodowych [Dzun 2005].

Przedsiębiorczy kierownicy gospodarstw rolnych  mogą odegrać ważną rolę w aktywizacji terenów 
wiejskich. Rolnicy wyprowadzający nowe idee przedsiębiorczości stanowią ważny potencjał gospodarki 
wiejskiej. Są oni świadomi faktu, że nie można ograniczać się wyłącznie do produkcji rolniczej [Kło-
dziński, Rosner 2000]. Gospodarstwa rolne powinny wejść na drogę zróżnicowania dotychczasowych 
dochodów, poprzez różne formy przedsiębiorczości wśród których wyróżnić można:
1) rolniczą działalność produkcyjną na skalę towarową:
 – typowa działalność rolnicza – rolnictwo konwencjonalne (np. chów bydła mlecznego i mięsnego, 

chów trzody chlewnej, hodowla owiec, produkcja zbóż, okopowych),
 – rolnicze przedsięwzięcia alternatywne (np. produkcja szparagów, kukurydzy, leszczyny, ziół lecz-

niczych i przypraw, słonecznika, rzepaku, chów kóz, koni, królików, produkcja warzyw i owoców).
2) działalność pozarolniczą związaną bezpośrednio z rolnictwem:
 – zaopatrzenie w materiały i środki produkcji, maszyny  i urządzenia,
 – usługi produkcyjne,
 – kup, magazynowanie, sortowanie i pakowanie, transport oraz handel hurtowy i detaliczny produktami 

rolniczymi,
 – przetwórstwo artykułów rolniczych (np. młyny, piekarnie, ubojnie, masarnie, mleczarnie, przetwórstwo 

owoców).
* Badania przeprowadzone w ramach pracy doktorskiej nr 502-03-043-1357-02/3.
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3) działalność pozarolniczą, nie związaną bezpośrednio z rolnictwem:
 – agroturystyka – oferowanie wypoczynku, gastronomia,
 – gospodarka leśna (np. drewno opałowe i budowalne, owoce runa leśnego),
 – pielęgnacja krajobrazu i ochrony środowiska,
 – jeździectwo i hipoterapia,
 – wszelkie inne działalności dla mieszkańców wsi niezwiązane z rolnictwem, np. rzemiosło i rękodziel-

nictwo, sklepy detaliczne, warsztaty naprawcze, punkty usługowe, składy materiałów budowlanych, 
zakłady specjalistyczne,

 – muzea regionalne, skanseny, zabytki, tereny rekreacyjne [Kamiński 1996].
Pozarolnicze inicjatywy wśród właścicieli gospodarstw rolnych realizowane są przede wszystkim poprzez:

 – przetwarzanie produktów rolnictwa (produkcja artykułów żywnościowych, wyrobów mięsnych i 
wędlin, przetwórstwo owoców i warzyw oraz piekarnictwo),

 – handel wszelkiego rodzaju towarami i dobrami (produktami żywnościowymi wytworzonymi na miejscu, 
materiałami do produkcji chałupniczej, materiałami budowlanymi, środkami produkcji dla rolnictwa),

 – uprawę roślin specjalistycznych (rośliny zielarskie i przyprawowe, rośliny do przetwórstwa na cele 
energetyczne, rośliny włókniste, tytoń, warzywa smakowe w miarę możliwości przygotowane do 
dalszej sprzedaży),

 – aktywność w dziedzinie wypoczynku po pracy (urządzenie i wykorzystanie pól golfowych lub in-
nych urządzeń rekreacyjnych na dużych powierzchniach, chów koni i przygotowanie terenów do ich 
ujeżdżania, urlopy u rolników, gastronomia i hotelarstwo),

 – pielęgnację krajobrazu i usługi komunalne (czyszczenie i konserwacja rowów, roboty ziemne, pie-
lęgnacja biotopów),

 – podejmowania oraz rozwoju wszelkich form usług i produkcji niezwiązanej z rolnictwem, jeśli 
istnieją ku temu odpowiednie warunki, a rezultaty ekonomiczne uzasadniają podejmowanie takiej 
działalności na wsi [Hunek 1993],

 – chałupnictwo, czyli łączenie własnej pracy ręcznej z miejscowymi surowcami, jak: drewno, skóra, 
wiklina, trzcina,

 – produkcję żywności metodami niekonwencjonalnymi [Brodziński, Chyłek 1999].
Rozwój przedsiębiorczości pozarolniczej, będącej alternatywnym źródłem dochodu, zdetermino-

wane strukturą gospodarki, stanem infrastruktury, sytuacją demografi czną, sprawnością instytucji czy 
postawami społecznymi daje rolnictwu szansę na modernizację przez aktywne formy gospodarowania i 
zaspokajania potrzeb ludności [Wierzbiński 2000].

Metodyka badań
Celem artykułu było wskazanie i przeanalizowanie inicjatyw pozarolniczej przedsiębiorczości wśród 

osób prowadzących gospodarstwa rolne w województwie zachodniopomorskim. Dane pierwotne zebrano od 
265 właścicieli gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 10 ha użytków rolnych. Techniką pomiaru była 
ankieta pocztowa, a narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety. Ankieta miała charakter anonimowy. 
Uzyskane dane poddano analizie statystycznej i opracowano wykorzystując formę grafi czną i opisową.

Wyniki badań
W analizowanej grupie gospodarstw przeważały gospodarstwa o powierzchni powyżej 20 ha, które stanowiły 

60,34% ogółu badanych gospodarstw. Ich właścicielami w 79% byli mężczyźni. Udział kobiet wśród ogółu 
badanych gospodarstw wyniósł 21%. Ankietowani w większości (83%) pozostawali w związku małżeńskim. 
Dominowały rodziny z dwojgiem dzieci (34%). Średni wiek osoby prowadzącej gospodarstwo rolne w badanej 
populacji wyniósł 44 (odchylenie standardowe 8,93). Mniej niż 50% rolników było w wieku 46 lat i 25% w 
wieku poniżej 39 lata, 25% w wieku powyżej 52 lat. Wykształceniem podstawowym legitymowało się 13% 
badanych,  zawodowym – 49% z wyraźną przewagą osób z wykształceniem zawodowym nierolniczym (32%), 
wykształceniem średnim – 30%, policealnym 1% i wykształceniem wyższym – 7% badanych rolników. W 
przypadku wieku poszczególnych rolników dają się zaobserwować wyraźne różnice w strukturze wykształcenia 
badanej zbiorowości. Wyższy poziom wykształcenia, ale i większa podatność na innowacje oraz zdolność do 
podejmowania ryzyka wiążą się z młodym wiekiem rolnika [Wawrzyniak 2001]. W wieku do 31 lat legitymuje 
się wykształceniem wyższym lub średnim 67,86% rolników, a  32,14% wykształceniem podstawowym lub 
zawodowym. Na podkreślenie zasługuje fakt, że część z nich kontynuuje naukę w szkołach policealnych. Naj-
niższy poziom wykształcenia charakteryzuje rolników w najstarszej grupie wiekowej, czyli powyżej 55 lat, wśród 
nich 71,88% to osoby z wykształceniem podstawowym lub zawodowym, a 28,13% – z wyższym lub średnim. 

Dochody pochodzące z działalności rolniczej we własnym gospodarstwie deklarowało 90,17% rolników, 
dla 62,71% stanowiły one główne źródło utrzymania, czyli źródło dochodów przekraczające połowę dochodów 
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ogółem gospodarstwa domowego. Istotną pozycję (37,28%) w budżecie badanych rodzin rolniczych stanowiły 
pozarolnicze źródła dochodów. Wśród nich dominującą pozycję 15,93% zajmowały dochody pochodzące z 
pracy zarobkowej, w której pracował jeden z małżonków. Emerytury i renty stanowiły 11,18%, inne nieza-
robkowe źródła utrzymania 0,33%. Pozarolniczą działalność gospodarczą prowadziło 9,83% ankietowanych 
rolników. Koncentrowała się ona głównie na usługach i handlu. Największy odsetek rolników prowadzących 
pozarolniczą działalność gospodarczą stanowili rolnicy z gospodarstw do 19,99 ha (4,41%) i z gospodarstw 
od 20-34,99 ha (2,37%). W gospodarstwach tych produkcja rolnicza nie przynosiła takich dochodów, które 
umożliwiłyby gospodarzowi i jego rodzinie żyć na odpowiednim poziomie. Rolnicy z gospodarstw o areale 
powyżej 50 ha stanowili 2,37%. Najmniejszy odsetek stanowili rolnicy z gospodarstw od 35-49,99 ha (0,68%). 
Spośród respondentów prowadzących działalności pozarolniczą 7,80% to rolnicy w wieku od 35 do 55 lat, 
1,36% stanowiła grupa rolników w wieku do 35 lat, najmniejszy odsetek (0,68%) stanowili rolnicy powyżej 
55 lat. Ze względu na wykształcenie grupa rolników prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą nie 
różniła się w znacznym stopniu od pozostałych, przeważali rolnicy z wykształceniem podstawowym lub 
zawodowym (20,36%), odsetek rolników z wykształceniem wyższym lub średnim wyniósł 16,92%.

Z przeprowadzonych badan wynika, że w okresie najbliższych 3 lat pozarolniczą działalność gospodarczą 
zamierza podjąć 21,69% ankietowanych. W porównaniu do liczby osób obecnie zaangażowanych w działalność 
pozarolniczą liczba ulegnie zwiększeniu. Oznacza to, że coraz więcej osób związanych z pracą w rolnictwie 
dostrzega potrzebę podjęcia dodatkowej działalności gospodarczej. Rolnicy wskazywali, że w przyszłości 
zamierzają prowadzić działalność pozarolniczą niezwiązaną bezpośrednio z rolnictwem. Najwięcej wskazań 
dotyczyło handlu i usług (9,39%) oraz agroturystyki (7,29%). Transportem zamierza zająć się 2,58% rolników, 
budownictwem – 1,45%, inne działania (rękodzieło i rzemiosło, skansen, tereny rekreacyjne) stanowiły 0,98% 
udzielonych odpowiedzi. 

Zamiar podjęcia inicjatywy o 
charakterze pozarolniczym związna 
jest z wiekiem osoby prowadzącej 
gospodarstwo rolne jej wykształ-
ceniem, liczbą osób w rodzinie, 
powierzchnią gospodarstwa oraz 
oceną sytuacji fi nansowej gospo-
darstwa w opinii ich właścicieli 
(tab. 1). 

Spośród respondentów dekla-
rujących podjęcie pozarolniczej 
działalności gospodarczej, 59,37% 
stanowili rolnicy w wieku powyżej 
50 lat, wśród nich najwyższy odsetek 
(34,37%) stanowili rolnicy w wieku 
51-60 lat. W grupie rolników  w 
wieku poniżej 50 lat podobne dekla-
racje wyraziło 40,63% ankietowa-
nych, wśród nich najwyższy odsetek 
(21,88%) stanowili rolnicy w wieku 
do 40 lat. Wykształcenie i kwalifi ka-
cje mają wpływ na aktywność gospo-
darczą rolników i postępowe kierunki tej aktywności (np. podejmowanie drobnej działalności pozarolniczej).

Udział rolników zamierzających podjąć działalność pozarolniczą był nieco wyższy wśród ankie-
towanych legitymujących się wykształceniem wyższym lub średnim (11,53%) niż wśród rolników 
legitymujących się wykształceniem podstawowym lub zawodowym (10,17%). Na przejawy aktywności 
gospodarczej rolników wpływ miała również liczba osób w rodzinie. Im więcej osób w rodzinie rolnika 
tym częściej wskazywał na potrzebę podjęcia działalności pozarolniczej. W gospodarstwach w których 
zamieszkuje więcej niż 5 osób 32,81% ankietowanych wskazało, że w najbliższym czasie zamierza 
podjęć działalność pozarolniczą, w gospodarstwach w których zamieszkują 2-3 osoby odsetek ten 
wyniósł 28,12%. Najmniejszą potrzebę podjęcia działalności pozarolniczej wskazywali rolnicy, którzy 
samodzielnie prowadzą gospodarstwo rolne (7,82%).

Powierzchnia gospodarstwa jest czynnikiem różnicującym poziom dochodów z produkcji rolniczej, 
a także wpływa na podejmowanie inicjatyw pozarolniczych. Większe dochody koncentrują się przede 
wszystkim w gospodarstwach towarowych o większym potencjale produkcyjnym i ekonomicznym. Naj-
niższy poziom dochodów osiągnęli rolnicy z gospodarstwach o areale do 14,99 ha (rys. 1). 

Tabela 1. Zamiar podjęcia inicjatywy o charakterze pozarolniczym 
– wynik testu χ2 oraz siły związku korelacyjnego
Table 1. Intention of taking the initiative of a non-farm – χ2  test and 
the strength of the correlation connection
Wyszczególnienie/
Specifi cation

Zamiar podjęcia działalnośći 
pozarolniczej/Intend to enter into 

non-agricultural activities
χ2 V-Cramera siła związku/

power 
conection

Wykształcenie rolnika/Edaucation 4,89 0,12 brak/none
Wiek rolnika/Age 38,18 0,35 silna/strong
Liczba osób w rodzinie/
Number of people in family 6,63 0,15 umiarkowana/

moderate
Powierzchnia gospodarstwa/
Farm area 3,20 0,10 słaba/weak

Ocena sytuacji fi nansowej 
gospodarstwa/Assessment 
of the fi nancial holding

5,50 0,13 umiarkowana/
moderate

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ankietowych
Source: own calculations based on survey data



64 Agnieszka Brelik, Agnieszka Kurdyś-Kujawska

Dochód roczny (przy średnim wynagrodzeniu), w 2007 roku, wyniósł 31 389 zł na jedną osobę 
[Rocznik Statystyczny…2008]. Rodzina uzyskała dochód 62 778 zł, przyjmując, że w rodzinie pracują 
dwie osoby. Zatem możliwość dalszego funkcjonowania mają takie gospodarstwa, których wielkość 
produkcji zapewnia opłatę materialnych czynników produkcji, w tym pracę dwóch osób [Jóźwiak 
1997]. W przypadku gospodarstw do 14,99 ha, przeciętny dochód roczny jednej osoby kształtuje się na 
poziomie 27 039 zł. Dwie osoby pracujące w gospodarstwie mogą osiągnąć dochód 54 078 zł. Zatem 
dochód rodziny rolniczej jest o ok. 15% niższy niż dochody rodzin zatrudnionych w pozostałych działach 
gospodarki. Zakładając, że przeciętny dochód osiągnięty z 1 ha wynosi 185 zł, to dochód zbliżony do 
dochodu rodziny pozarolniczej może osiągnąć gospodarstwo o areale powyżej 15 ha. Jest to optymalny 
obszar gospodarstwa zapewniający rolnikowi osiągnięcie dochodu zrównoważonego z dochodami innych 
grup społecznych. Jednak gospodarstwo to będzie miało środki fi nansowe tylko na bieżącą działalność, 
natomiast na rozwój i modernizację nie wystarczy. Można uznać, że gospodarstwa do 14,99 ha prowadzą-
ce wyłącznie działalność rolniczą są gospodarstwami nierentownymi. Praca pozarolnicza stała się więc 
sposobem zwiększania dochodów rodzin wiejskich z niewielkim areałem użytkowanej powierzchni co 
potwierdzają wyniki badań przeprowadzone przez autorki. Duży odsetek rolników (48,44%) zamierzają-
cych podjąć inicjatywy gospodarcze prowadzi gospodarstwa o areale nieprzekraczającym 20 ha. Można 
sądzić, że ich właściciele przy obecnej organizacji produkcji nie są w stanie wygenerować dochodów na 
odpowiednim poziomie. Drugą, co do wielkości grupę (23,44%) stanowili rolnicy z gospodarstw o areale 
od 20-34,99 ha, niewiele mniejszy odsetek (21,88%) stanowili ankietowani z gospodarstw o powierzchni 
powyżej 50 ha. Ta ostatnia grupa rolników zamierza podjąć działalność w celu wykorzystania potencjału 
produkcyjny swojego gospodarstwa. 

Połącznie pracy w gospodarstwie rolnym z działalnością pozarolniczą deklarowali zarówno rolnicy z 
gospodarstw, w ocenie których sytuacja fi nansowa gospodarstwa jest zła jak i oceniający sytuację fi nan-
sową gospodarstwa na poziomie bardzo dobrym. Wynika to z dwóch głównych przesłanek. Po pierwsze, 
działalność pozorolnicza może stanowić źródło dodatkowych dochodów wspierających funkcjonowanie 
gospodarstw znajdujących się w złej sytuacji fi nansowej, umożliwiając im dalsze istnienie i jednocześnie 
poprawiając warunki życiowe rodziny rolniczej. Po drugie, pozarolnicza działalność może stanowić 
dodatkowe źródło dochodów stymulujące rozwój gospodarstwa w lepszej sytuacji fi nansowej. Rolnicy 
oceniający sytuację fi nansową gospodarstwa jako złą w 28,26% deklarowali zamiary podjęcia pozarol-
niczej działalności gospodarczej. Relatywnie duży odsetek (27,47%) stanowili rolnicy oceniający bardzo 
dobrze sytuację fi nansową gospodarstwa i 16,46% planuje podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą. 

Rysunek 1. Średni poziom dochodów w poszczególnych grupach obszarowych gospodarstw w 2007 roku
Figure 1. The average level of each group of area households income  
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego 2008
Source: own calculations based on the Statistical Yearbook 2008
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Wnioski
Wyniki badań wskazują, że wśród właściceli gospodarstw rolnych objętych badaniem niewielki 

odsetek (9,83%) zaangażowany jest w prowadzenie działalności pozarolniczej. Najwyższą aktywność w 
prowadzeniu działaności pozarolniczej wykazywali rolnicy z  gospodarstw o powierzchni do 19,99 ha i 
od 20-34,99 ha, co wynikało prowdopodobnie z niskich dochodów z produkcji rolniczej i konieczności 
poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów. W gospodarstwach powyżej 50 ha skala działalności po-
zarolniczej jest niska. Znaczna część rolników (21,69%) zamierza w ciągu najbliższych 3 lat rozpocząć 
dzialalność pozarolniczą niezwiązaną bezpośrednio z rolnictwem. Analiza siły związku korelacyjnego 
pomiędzy wybranymi zmiennymi wykazała, że  podejmowanie inicjatyw pozarolniczej przedsiębiorczości 
zróżnicowane było w zależności od wieku osoby prowadzącej gospodarstwo rolne jej wykształcenia, 
liczby osób w rodzinie, powierzchni gospodarstwa oraz od oceny sytuacji fi nansowej gospodarstwa. 
Największe zainteresowanie działalnością pozarolniczą wykazywali rolnicy w wieku powyżej 50 lat, 
legitymujący się wykształceniem wyższym lub średnim. Prowadzący gospodarstw o małym i średnim 
areale, oceniający sytuację fi nansową swojego gospodarstwa jako złą.
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Summary
 A non-agricultural enterprises in Poland are assigned a special role because they contribute to rural development, 

improvement of agrarian structure and improvement of farmers income. Therefore it is important  to conduct research 
to determine the directions of the changes to take non-agricultural activities by farm owners. The article presents an 
analysis of farms and their owners perspective plans on entering economic activity. The source material consisted 
of data from surveys conducted in 2007-2008 among the farm owners from West Pomerania Region.
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