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Synopsis. Przeanalizowano zainteresowania rolników realizacj¹ nowych przedsiêwziêæ gospodarczych o poza-
rolniczym charakterze. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e wiêkszo�æ ankietowanych nie zamierza odej�æ z rolnictwa, a
reorientacjê zawodow¹ mo¿e rozwa¿yæ mniej ni¿ jedna trzecia respondentów. W analizie uwzglêdniono tak¿e potrzeby
szkoleniowe rolników. Respondenci wykazywali zainteresowanie zarówno mo¿liwo�ci¹ nabycia nowych umiejêtno�ci,
jak i szkoleniami z zakresu modernizacji gospodarstw i stosowania nowych technologii w rolnictwie.  St¹d te¿ podejmo-
wane dzia³ania powinny skupiaæ siê w takim samym zakresie na rolnictwie, jak i obszarach wiejskich.

Wstêp
Przeciwdzia³anie bezrobociu na wsi jest obecnie jednym z najwa¿niejszym problemów, z którym

musz¹ sobie radziæ decydenci zarówno na szczeblu krajowym, jak i samorz¹dowym. W porównaniu z
du¿ymi aglomeracjami miejskimi znalezienie pracy na terenach wiejskich jest o wiele trudniejsze.
Dywersyfikacja funkcjonalna obszarów wiejskich oraz zwi¹zane z tym przej�cie czê�ci ludno�ci rolni-
czej do zawodów pozarolniczych, uwarunkowane jest jako�ci¹ kapita³u ludzkiego, którego zewnêtrz-
nym wyrazem jest przedsiêbiorczo�æ, a która zale¿y od indywidualnych cech osobowo�ci i predys-
pozycji oraz umiejêtno�ci, w tym umiejêtno�ci nabytych w domu, umiejêtno�ci edukacyjnych i
umiejêtno�ci zawodowych [Ko³oszko-Chomentowska 2008]. Problem ten jest szczególnie widoczny
w województwach, zaliczanych do grupy �post-PGR�, charakteryzuj¹cych siê du¿ym udzia³em pracu-
j¹cych w sektorze us³ug oraz problemami strukturalnymi, wynikaj¹cymi z wysokiego bezrobocia
w�ród ludno�ci wiejskiej. Ponadto, na terenach tych coraz czê�ciej wystêpuje zjawisko powielania
przez kolejne pokolenie modelu ¿ycia w �bezrobociu�. Do grupy tej zaliczaj¹ siê województwa pó³noc-
nej, pó³nocno-zachodniej i zachodniej Polski, w tym województwo zachodniopomorskie. Na terenach
tych wystêpuje tak¿e wysokie bezrobocie ukryte [Frenkiel 2005]. Podnoszenie jako�ci kapita³u ludz-
kiego jest mo¿liwe m.in. przez wykorzystywanie aktywnych form wsparcia, do których nale¿¹ m.in.
warsztaty i szkolenia � skierowane do osób bezrobotnych oraz chc¹cych podnie�æ kwalifikacje lub
nabyæ nowe umiejêtno�ci [Bukowski i in. 2005]. Jak wykaza³y przeprowadzone badania ludno�æ
zamieszkuj¹ca obszary wiejskie w du¿ym stopniu wykazuje zainteresowanie ró¿nego rodzaju formami
dokszta³cania [Mickiewicz 2007]. Rolnicy zdaj¹ sobie sprawê ze zmieniaj¹cego siê otoczenia oraz
zwi¹zanej z tym konieczno�ci ci¹g³ego dostosowywania siê do wci¹¿ rosn¹cych wymagañ rynku.

Cel i metodyka badañ
Celem przeprowadzonej analizy by³o zbadanie zainteresowania rolników realizacj¹ nowych

przedsiêwziêæ gospodarczych o pozarolniczym charakterze. W analizie uwzglêdniono tak¿e potrze-
by szkoleniowe rolników w aspekcie planowanych kierunków rozwoju gospodarstw. Badanie prze-
prowadzono w czerwcu 2006 roku metod¹ sonda¿u diagnostycznego z wykorzystaniem kwestio-
nariusza wywiadu. Badaniem zostali objêci rolnicy i ich rodziny, zamieszkuj¹cy obszary wiejskie,
których gospodarstwo nie przekracza 300 ha. Ogó³em badaniem objêto 650 osób, zamieszkuj¹cych
teren województwa zachodniopomorskiego. Wyniki badañ opracowano przy wykorzystaniu me-
tod statystycznych, w tym analizy strukturalnej i analizy wariancji.
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Wyniki badañ
Wa¿n¹ kwesti¹ w modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa pozostaje proces reorientacji zawo-

dowej rolników. Dzia³ania w tym zakresie, zapocz¹tkowane w latach 2004-2006, w ramach dzia³ania
2.3 Priorytetu 2 ZPORR, nie przynios³y jak dot¹d znacz¹cej zmiany w tym zakresie. Problemem jest,
jak siê wydaje, nie tylko samo zaprogramowanie skutecznych instrumentów oddzia³ywania, ale
równie¿ mobilno�æ zasobów ludzkich w zakresie reorientacji zawodowej, w tym przypadku osób
utrzymuj¹cych siê przede wszystkim z produkcji rolniczej. Otwarte pozostaje pytanie jak przekonaæ
w³a�cicieli najmniejszych gospodarstw, którzy nie chc¹ podejmowaæ jakichkolwiek form aktywno-
�ci w zakresie rozwoju osobistego, do zmiany zawodu, je¿eli na obszarach wiejskich wci¹¿ brakuje
nowych miejsc pracy. Niemniej w trakcie przeprowadzania wywiadu spytano respondentów o
mo¿liwo�æ zmiany przez nich zawodu. Wyniki zosta³y przedstawione na rysunku 1.  Wiêkszo�æ
ankietowanych rolników nie stwierdzi³o potrzeby zmiany zawodu. Zatem reorientacja zawodowa w
najlepszym przypadku mo¿e obj¹æ mniej ni¿ jedn¹ trzeci¹ rolników, z tego ok. po³owa nie widzi
przeszkód w dostosowaniu siê do zmieniaj¹cych siê wymogów rynku pracy.

Dla wiêkszo�ci rolników (56%) motywem podjêcia dodatkowej dzia³alno�ci zarobkowej by³aby
poprawa dotychczasowej sytuacji finansowej � dotyczy to zarówno reorientacji zawodowej, jak i
podjêcia pozarolniczej dzia³alno�ci gospodarczej. Dla nieco mniej ni¿ jednej trzeciej rolników (31%)
czynnikiem warunkuj¹cym nowe przedsiêwziêcie gospodarcze by³aby niska op³acalno�æ i du¿a
konkurencja w dotychczasowej dzia³alno�ci. Jedynie 3% rolników podjê³oby dodatkow¹ dzia³al-
no�æ w celu samorealizacji, a 9% rolników wykorzysta³oby nadarzaj¹ce siê okazje rynkowe.

Problemem w rozwoju dzia³alno�ci pozarolniczej jest s³abo�æ kapita³owa polskich rolników. Blisko
27% respondentów przyzna³o, ¿e rodzaj dzia³alno�ci gospodarczej uwarunkowany by³by posiadany-
mi zasobami finansowymi. Bior¹c pod uwagê trudno�ci w pozyskaniu kapita³u na nowe przedsiêwziê-
cia szans¹ dla polskich rolników staje siê wsparcie z funduszy unijnych, którym w coraz wiêkszym
stopniu interesuj¹ siê rolnicy. W przypadku konieczno�ci zaanga¿owania w³asnych �rodków jedynie
18% ankietowanych przeznaczy³oby znaczn¹ czê�æ kapita³u na nowe przedsiêwziêcie, 33% respon-

dentów rozpoczê³oby dzia³alno�æ z niewielk¹
czê�ci¹ kapita³u. Mniej ni¿ jedna czwarta rol-
ników w ogóle nie zdecydowa³aby siê zaan-
ga¿owaæ kapita³u w nowe przedsiêwziêcie za-
robkowe. Przedstawione wyniki �wiadcz¹ o
stosunkowo du¿ej niechêci rolników do po-
dejmowania nowych inicjatyw, wymagaj¹cych
zainwestowania w³asnych �rodków, co jed-
nak nie zmienia faktu, ¿e s¹ oni jednocze�nie
�wiadomi konieczno�ci dokonywania no-
wych inwestycji.

Spo�ród wszystkich respondentów ob-
jêtych badaniem nieco mniej ni¿ jedna czwar-
ta rolników planowa³a w przysz³o�ci podj¹æ
dzia³alno�æ pozarolnicz¹. Zbadano, jakimi
rodzajami dzia³alno�ci rolnicy byli w najwiêk-
szym stopniu zainteresowani (rys. 2). Naj-
wiêkszym zainteresowaniem respondentów
cieszy³ siê sektor us³ug � na ten rodzaj dzia-
³alno�ci wskaza³a jedna trzecia ankietowa-
nych. Równie du¿¹ popularno�ci¹ cieszy³a
siê agroturystyka, szczególnie jest to zauwa-
¿alne na terenach o wysokich walorach kra-
jobrazowych. Najmniejszym zainteresowa-
niem w�ród rolników cieszy³a siê dzia³alno�æ
w zakresie produkcji (1%) i gastronomii (3%).
W chwili przeprowadzania badania tylko nie-
wielka czê�æ ankietowanych rolników sko-
rzysta³a ze wsparcia w postaci szkoleñ fi-

Rysunek 1. Mo¿liwo�æ zmiany zawodu przez rol-
ników
�ród³o: opracowanie w³asne w oparciu o wyniki ba-
dañ ankietowych.
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Rysunek 2. Rodzaje przedsiêwziêæ gospodar-
czych planowanych przez rolników
�ród³o: opracowanie w³asne w oparciu o wyniki ba-
dañ ankietowych.
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nansowanych z funduszy publicznych, tj. 14%.
Jeszcze mniej rolników wziê³o udzia³ w szkole-
niach, organizowanych na zasadzie pe³nej od-
p³atno�ci (4,4%). Znacznie wiêcej osób by³o za-
interesowanych dokszta³caniem (75%), przy
czym oko³o jedna czwarta respondentów spo-
tka³a siê z ofert¹ szkoleñ, którymi byli zaintere-
sowani. Z ró¿nych przyczyn skorzysta³o z nich
jedynie ok. 4% ankietowanych rolników (rys.
3). Wiêkszo�æ ankietowanych rolników nie spo-
tka³a siê z ofert¹ kursów, którymi szczególnie siê

Rysunek 3. Uczestnictwo w kursach/szkole-
niach, którymi rolnicy s¹ zainteresowani
�ród³o: opracowanie w³asne w oparciu o wyniki
badañ ankietowych.
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Rysunek 4. Trudno�ci zwi¹zane z uczestnictwem w kursach/szkoleniach w opinii rolników
(rolnicy mogli udzieliæ wiêcej ni¿ jednej odpowiedzi)
�ród³o: opracowanie w³asne w oparciu o wyniki badañ ankietowych.

interesuj¹. Mo¿e to �wiadczyæ o pewnego rodzaju niedopasowaniu oferty do zapotrzebowania,
oczywi�cie pomijaj¹c osoby, które w ogóle nie s¹ zainteresowane dokszta³caniem. W toku badañ
spytano respondentów, co ich zdaniem mo¿e powodowaæ najwiêksze trudno�ci w skorzystaniu z
oferty firm szkoleniowych, skierowanej do ludno�ci zamieszkuj¹cej obszary wiejskie. Na rysunku
mo¿na zauwa¿yæ, ¿e podstawow¹ barier¹ jest brak akcji informacyjnej o organizowanych aktualnie
kursach/szkoleniach � wskaza³o na to 38% respondentów. Niemniej znacz¹cymi trudno�ciami � zada-
niem ankietowanych rolników � s¹ nieodpowiadaj¹ce terminy organizowanych kursów/szkoleñ (20%)
i niedostosowana oferta do aktualnych potrzeb rynku (18%). Tylko nieliczni rolnicy wskazali na
ogólny brak informacji o mo¿liwo�ciach podnoszenia kwalifikacji, z czego wynika, ¿e g³ównym pro-
blemem staje siê dotarcie z informacj¹ o aktualnie organizowanym szkoleniu do jak najwiêkszej liczby
potencjalnie zainteresowanych beneficjentów z odpowiednim wyprzedzeniem. Trzy czwarte ankieto-
wanych rolników chêtnie podnios³oby swoje kwalifikacje lub uzupe³ni³o posiadan¹ ju¿ wiedzê. Obok
nabycia nowych umiejêtno�ci, z których wiêkszo�æ dotyczy³a obs³ugi maszyn i urz¹dzeñ, w tym
kursów na prawo jazdy oraz obs³ugi komputerów, du¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê szkolenia z
zakresu modernizacji gospodarstw rolnych i nowych technologii produkcji w rolnictwie (rys. 5).
Oprócz ww. szkoleñ, zwi¹zanych bezpo�rednio z prowadzeniem produkcji rolniczej w gospodar-
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Rysunek 5. Potrzeby szkole-
niowe rolników z uwzglêdnie-
niem planowanych kierunków
zmian w gospodarstwie
�ród³o: opracowanie w³asne w
oparciu o wyniki badañ ankieto-
wych (rodzaje szkoleñ dotycz¹
osób, które w trakcie przeprowa-
dzania wywiadu przyzna³y, ¿e s¹
zainteresowane podjêciem do-
kszta³cania w ramach szkoleñ/kur-
sów finansowanych ze �rodków
publicznych).

brak decyzji co do przysz³o�ci gospodarstwa rolnego
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stwach, rolnicy chêtnie wziêliby udzia³ w kursach rachunkowo�ci, pisaniu biznes planów, technik
sprzeda¿y, marketingu oraz kursach jêzykowych.

Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e na poziom zainteresowania okre�lonym rodzajem szkole-
nia w niewielkim stopniu wp³ywa³y przysz³e kierunki podejmowanych dzia³añ w gospodarstwie lub
ich brak (chi^2= 56,57561, df=33, p=,00651). W wielu przypadkach osoby chc¹ce rozwijaæ dzia³al-
no�æ pozarolnicz¹ nie zamierza³y ca³kiem wycofaæ siê z rolnictwa, o czym �wiadczy zainteresowanie
szkoleniami, zwi¹zanymi z prowadzeniem dzia³alno�ci wytwórczej w rolnictwie. Ponadto, osoby te
najchêtniej skorzysta³yby ze szkoleñ z zakresu finansów, ksiêgowo�ci i rachunkowo�ci oraz agro-
turystyki (³¹cznie 28%). Nabyciem nowych umiejêtno�ci zainteresowanych w tej grupie by³o 23%
rolników. Oko³o po³owa rolników zainteresowanych nabyciem nowych umiejêtno�ci, to osoby,
które w przysz³o�ci zamierza³y rozwijaæ gospodarstwa rolne. Tego typu szkoleniami zainteresowa-
nych by³o 26% rolników modernizuj¹cych gospodarstwa. Respondenci, którzy zamierzali ograni-
czyæ dzia³alno�æ w rolnictwie i jednocze�nie wykazywali zainteresowanie nabyciem nowych umie-
jêtno�ci, stanowili  19%. Ponadto, czê�æ osób ograniczaj¹cych dzia³alno�æ w gospodarstwie
zainteresowanych by³a rolnictwem ekologicznym oraz produkcj¹ zwierzêc¹, co potwierdza, ¿e nie
zamierzali w pe³ni wycofaæ siê z rolnictwa.

Podsumowanie
Realizacja celu, jakim jest przeciwdzia³anie bezrobociu i zwalczanie jego d³ugotrwa³ych skutków,

nie jest zadaniem ³atwym, zwa¿ywszy, ¿e odchodzenie ludno�ci rolniczej do zawodów pozarolniczych
jest mo¿liwe w przypadku tworzenia nowych miejsc pracy w innych ni¿ rolnictwo sektorach gospo-
darki. Przy wysokim poziomie bezrobocia, zw³aszcza w tzw. regionach problemowych � województwa
objête bezrobociem strukturalnym, niezwykle trudno jest znale�æ pracê poza rolnictwem. Dlatego te¿
podejmowane dzia³ania powinny skupiaæ siê w takim samym zakresie na rolnictwie, jak i obszarach
wiejskich. Przypuszczenia te potwierdzaj¹ wyniki przeprowadzonych badañ w zakresie potrzeb szko-
leniowych w�ród ludno�ci wiejskiej, z uwzglêdnieniem rodzajów szkoleñ i kursów dokszta³caj¹cych,
które cieszy³y siê najwiêkszym zainteresowaniem. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e wiêkszo�æ ankietowa-
nych nie zamierza odej�æ z rolnictwa, a reorientacjê zawodow¹ mo¿e rozwa¿yæ mniej ni¿ jedna trzecia
respondentów. Dotyczy to równie¿ rozwoju dzia³alno�ci pozarolniczej, w przypadku której istotn¹
barier¹ jest s³abo�æ kapita³owa polskich rolników. Towarzyszy³a temu dodatkowo niechêæ anga¿owa-
nia w³asnych �rodków finansowych w nowe przedsiêwziêcia. Ankietowani rolnicy planowali przede
wszystkim podjêcie dzia³alno�ci gospodarczej w sektorze us³ug i agroturystyki.
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Summary
 The main aim of conducted analysis was to study farmers interesting in starting new non-agricultural

activities. The research results indicates that the biggest group is not going to quit agriculture, only the third part
is able to consider the possibility of changing activity. The analysis was also focused on trainings needs. Respon-
dents were interested in getting new skills as well as trainings in range of  farm modernization and new technology
applying. The results indicate that activity should be focused on agriculture and rural areas on this same level.
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