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Analiza stanu gospodarki nawozami naturalnymi  
w drobnych gospodarstwach rolnych na przykładzie  
gminy Uście Gorlickie

Analysis of the management of natural fertilizers in small 
agricultural holdings based on the example of Uście 
Gorlickie commune

Barbara Filipek-Mazur, Monika Tabak, Klaudia Sekuła
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Streszczenie. Nawozy naturalne (obornik, gnojówka, gnojowica) poprawiają właściwości 
fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, powinny więc być stosowane regularnie i zgod-
nie z  zasadami dobrej praktyki rolniczej. Zmniejszające się pogłowie zwierząt gospo-
darskich oraz zmiany w systemie ich utrzymania powodują, że ilość obornika jest nie-
wystarczająca, a produkcja gnojowicy na niektórych obszarach zbyt duża w porównaniu 
z powierzchnią gleb, na których można ją aplikować. Badania, których celem było przed-
stawienie stanu gospodarki nawozami naturalnymi w gminie Uście Gorlickie oraz okre-
ślenie skali produkcji rolniczej w tej gminie, przeprowadzono w 2015 r. metodą ankie-
tową. Wykazano, że w gminie Uście Gorlickie powierzchnia większości gospodarstw nie 
przekraczała 10 ha. Produkcja zwierzęca obejmowała głównie produkcję mleka i przetwo-
rów mlecznych oraz chów bydła mięsnego, a w badanych gospodarstwach wytwarzano 
przede wszystkim obornik i gnojówkę, podczas gdy objętość powstającej gnojowicy była 
mała. We wszystkich badanych gospodarstwach obornik składowano na płycie gnojowej. 
Również we wszystkich gospodarstwach stosowano nawozy naturalne, ale znajomość za-
sad ich stosowania przez respondentów nie była zadawalająca. Wykazano bardzo silne 
korelacje dodatnie między wielkością powierzchni gospodarstw a liczbą zwierząt i ilością 
wytwarzanych nawozów naturalnych.

Słowa kluczowe: nawozy naturalne • gmina • drobne gospodarstwa • zasady stosowania 
nawozów naturalnych

Abstract. Natural fertilizers (stable manure, liquid manure, slurry) improve soil physi-
cal, chemical and biological properties. Because of that, these fertilizers should be used 
regularly and according to the rules of good agricultural practice. Decreasing population 
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of farm animals and changes in the animal housing system result in manure deficiency. 
What is more, the production of slurry is too high in some regions in comparison with 
the surface area of soils to which it can be applied. Questionnaire research was conduct-
ed in 2015 in order to determine the state of management of natural fertilizers in Uście 
Gorlickie commune as well as to determine the scale of agricultural production in that 
commune. It was shown that the area of most holdings in Uście Gorlickie commune did 
not exceed 10 ha. Animal production involved mostly production of milk and milk prod-
ucts as well as farming of beef cattle. In the examined holdings, mostly stable manure 
and liquid manure were produced; slurry production was small. In all examined holdings, 
manure was stored on a manure pad. Natural fertilizers were applied in all the holdings, 
but knowledge of the rules of using these fertilizers was not satisfactory. Very strong cor-
relations between the area of the holdings, number of animals and amount of produced 
natural fertilizers were observed.

Keywords: natural fertilizers • commune • small holdings • rules regarding the use of 
natural fertilizers

Wstęp

Nawozy naturalne są źródłem wielu składników pokarmowych, które w  znacznym 
stopniu poprawiają właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby.

Według Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Ustawa…, 2007), do 
nawozów naturalnych zaliczane są obornik, gnojówka i gnojowica, a także pochodzące 
od zwierząt gospodarskich, w  rozumieniu przepisów o  organizacji hodowli i  rozro-
dzie zwierząt gospodarskich, odchody, z wyjątkiem odchodów pszczół, bez dodatków 
innych substancji, oraz guano, przeznaczone do rolniczego wykorzystania.

W Polsce w ciągu roku produkuje się około 80 mln Mg obornika, 13 mln m3 gnojówki 
i 7,5 mln m3 gnojowicy (Pikuła). W roku gospodarczym 2012–2013 zużycie obornika 
wyniosło 44,9 mln Mg, w roku 2013–2014 – 38,8 mln Mg, a w roku 2014–2015 było to 
44,8 mln Mg (Główny Urząd Statystyczny, 2014, 2015, 2016).

Nawozy naturalne przeznaczane są przede wszystkim do nawożenia gruntów 
ornych i użytków zielonych, ale wykorzystuje się je również do produkcji biogazu (Fugol 
i  Szlachta, 2010). Dotacje do produkcji rolniczej spowodowały pogłębienie regional-
nego zróżnicowania rolnictwa w  Polsce. Zmiany intensywności produkcji rolniczej, 
w tym produkcji zwierzęcej, wpłynęły istotnie na zużycie nawozów naturalnych (Igras 
i Kopiński, 2007).

Zgodnie z dyrektywą azotanową (Dyrektywa…, 1991) dawka azotu wprowadzanego 
wraz z nawozami naturalnymi do gleby nie może być większa niż 170 kg · ha–1 rocz-
nie. Dopuszczalnym okresem, w którym można stosować nawozy naturalne w postaci 
płynnej i stałej, jest okres od 1 marca do 30 listopada. Nawozy te należy przechowy-
wać na nieprzepuszczalnych płytach gnojowych (w przypadku obornika) i w szczel-
nych zbiornikach (płynne nawozy naturalne), odpowiednio oddalonych od budynków 
mieszkalnych i punktów poboru wody. Właściwe przechowywanie i stosowanie obor-
nika, gnojówki i gnojowicy jest bardzo ważne z ekonomicznego i ekologicznego punktu 
widzenia (Romaniuk, 2000).
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Wielkość produkcji nawozów naturalnych w  gospodarstwach oraz sposób ich 
przechowywania i stosowania zmienia się w zależności od wielu czynników, m.in. 
od wielkości gospodarstw, a  także rodzaju produkcji zwierzęcej w  gospodarstwie, 
poziomu wiedzy rolników, warunków ekonomicznych (Czekała, 2015). Analizując 
stan gospodarki nawozami naturalnymi w  gospodarstwach rolnych, nie należy 
skupiać się tylko na tych o  największej powierzchni. Nawozy naturalne produ-
kowane w  gospodarstwach drobnych (zwłaszcza jeśli ich udział w  ogólnej liczbie 
gospodarstw występujących na danym terenie jest duży) mogą być cennym uzupeł-
nieniem nawożenia nawozami mineralnymi (Szulc i in., 2006), a wszelkie nieprawi-
dłowości w przechowywaniu i stosowaniu nawozów naturalnych mogą mieć groźne 
skutki środowiskowe (Zbytek i  Talarczyk, 2008; Rauba, 2015). Cechą charaktery-
styczną drobnych gospodarstw rolnych jest ekstensywna produkcja (co może prze-
kładać się na wypełnianie założeń koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa); 
gospodarstwa te pełnią wiele funkcji społecznych, ekonomicznych i  środowisko-
wych (Czudec, 2013).

Celem niniejszej pracy była analiza stanu gospodarki nawozami naturalnymi 
w  drobnych gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Uście Gorlickie. 
W  ramach badań określono wielkość produkcji nawozów naturalnych (obornika, 
gnojowicy i gnojówki), warunki ich przechowywania i stosowania oraz kierunki wyko-
rzystania. Dane przeanalizowano w powiązaniu z wielkością gospodarstw, kierunkami 
produkcji w gospodarstwach i liczbą zwierząt.

Materiał i metody

Charakterystyka gminy
Gmina Uście Gorlickie położona jest w  południowo-wschodniej części wojewódz-
twa małopolskiego i  należy do powiatu gorlickiego (ryc. 1). Teren gminy obejmuje 
zachodnią część Beskidu Niskiego. Od wschodu sąsiaduje z gminą Sękowa, od zachodu 
z  gminami Grybów i  Krynica, od północy z  gminą Ropa, a  od południa graniczy ze 
Słowacją (Gmina Uście Gorlickie). W skład gminy wchodzi 20 wsi, w  tym 19 sołectw. 
Są to: Banica, Brunary, Czarna, Gładyszów, Hańczowa, Izby, Konieczna, Kunkowa, 
Kwiatoń, Nowica, Regietów, Ropki, Smerekowiec, Stawisza, Śnietnica, Skwirtne, Uście 
Gorlickie, Wysowa-Zdrój, Blechnarka i Zdynia.

Powierzchnia gminy wynosi 287 km2, co zalicza ją do największych w  Polsce. 
Według danych GUS (Rocznik Demograficzny, 2015) gminę Uście Gorlickie zamieszkują 
6754 osoby. Jest to jedna z gmin o najmniejszej gęstości zaludnienia w powiecie gorlic-
kim (gęstość zaludnienia wynosi 23 osoby · km–2).

Gmina Uście Gorlickie jest gminą typowo rolniczą. Zarejestrowanych jest tu 
1415  gospodarstw rolnych, najwięcej o  powierzchni 1–2 ha (355). Użytki rolne 
stanowią powierzchnię 10 323 ha, a grunty leśne – 17 336 ha. Grunty orne zajmują 
1169 ha, łąki 3395 ha, a pastwiska 1545 ha (dane z Zespołu Doradztwa Rolniczego 
w Gorlicach).

m.in
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Ryc. 1. Położenie gminy Uście Gorlickie na tle pozostałych gmin powiatu gorlickiego
Fig. 1. Location of Uście Gorlickie commune in the background of other communes of Gor-

licki district

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Source: Voivodeship Labour Office in Kraków

Metodyka badań
Badania wykonano w 2015 r. za pomocą metody ankietowej. Ankieta była anonimowa 
i posłużyła wyłącznie celom naukowym. Osoby ankietowane odpowiadały na dziesięć 
pytań, z których pięć wymagało zaznaczenia jednej lub kilku spośród sugerowanych 
odpowiedzi, a pozostałe pięć miało charakter krótkich pytań otwartych.

Wśród mieszkańców poszczególnych wsi gminy Uście Gorlickie przeprowadzono 
łącznie 20 ankiet (dobór gospodarstw do badań był losowy, a wielkość próby badawczej 
ustalono w stosunku do liczby gospodarstw w gminie). Pytania dotyczyły: wielkości 
gospodarstwa, liczby i gatunków hodowanych zwierząt, ilości produkowanych nawozów 
naturalnych oraz sposobu ich składowania i wykorzystania. Przez ankietę sprawdzono 
także wiedzę rolników na temat zasad stosowania obornika, gnojówki i  gnojowicy. 
Wyniki badań przedstawiono w formie graficznej. Wybrane wyniki poddano analizie 
statystycznej obejmującej wyznaczenie wartości współczynnika korelacji prostej (r) 
oraz równań regresji prostej. Do statystycznego opracowania wyników wykorzystano 
program Statistica 10 (StatSoft, Inc.).

Wyniki badań ankietowych

Badane gospodarstwa podzielono na grupy pod względem wielkości powierzchni 
(ryc. 2). Powierzchnia większości gospodarstw nie przekraczała 10 ha (przy śred-
niej powierzchni wynoszącej 8,2 ha). W  połowie badanych gospodarstw uprawiano 
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rośliny okopowe, a  w  sześciu gospodarstwach zboża (ryc. 3). Produkcja zwierzęca 
obejmowała przede wszystkim produkcję mleka i przetworów mlecznych oraz chów 
bydła mięsnego, co znajdowało odzwierciedlenie w liczbie zwierząt utrzymywanych 
w gospodarstwach (186 sztuk bydła) (ryc. 4). Według Michny (2011) w latach 2002– 
–2010 w Polsce zmniejszyła się liczba gospodarstw o powierzchni do 5 ha, a proces ten 
będzie w najbliższych latach dotyczył również gospodarstw o powierzchni do 10 ha, 
w których znajduje się ponad 50% zwierząt gospodarskich. Według Michalskiej (2012) 
charakterystycznym rysem rolnictwa w Polsce jest duża liczba drobnych gospodarstw 
rolnych. Stanowią one istotny element krajobrazu rolniczego, zapewniają miejsca 
pracy i  dostarczają produkty rolne. Ze społecznego punktu widzenia ich obecność 
na wsi i w rolnictwie jest bardzo ważna. W gminie Uście Gorlickie dominują właśnie 
gospodarstwa drobne.

Ryc. 2. Liczebność gospodarstw w grupach obszarowych
Fig. 2. Surface area of holdings

Źródło: Badania własne
Source: Autor’s study

Ryc. 3. Kierunki produkcji w gospodarstwach
Fig. 3. Production trends in holdings

Źródło: Badania własne
Source: Autor’s study
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Ryc. 4. Łączna liczba zwierząt w gospodarstwach
Fig. 4. Total number of animals in holdings

Źródło: Badania własne
Source: Autor’s study

Im większa jest powierzchnia gospodarstw, tym większa jest liczba hodowanych 
w nich zwierząt oraz ilość uzyskiwanych nawozów naturalnych (ryc. 5 i 6). Najwięcej 
zwierząt hodowano w  jednym z  gospodarstw o  powierzchni 10 ha (52 sztuki) oraz 
w gospodarstwie o powierzchni 20 ha (41 sztuk). Najwięcej gnojówki i obornika (odpo-
wiednio 199 m3 i 300 Mg) powstało w gospodarstwie o powierzchni 26 ha, w którym 
pogłowie zwierząt również było stosunkowo duże (33 sztuki bydła). W  badanych 
gospodarstwach wytwarzane były przede wszystkim obornik i  gnojówka, objętość 
powstającej gnojowicy była mała, co wynikało ze ściółkowego systemu utrzymania 
zwierząt. Produkcja i zużycie nawozów naturalnych są uzależnione m.in. od struktury 
pogłowia zwierząt, od obsady i systemu utrzymania, przede wszystkim bydła i trzody 
chlewnej (Ufnowska, Kopiński, Madej, 2001). Niewielka liczebność trzody chlewnej 
w  analizowanych gospodarstwach jest odzwierciedleniem generalnie niewielkiego 
pogłowia tych zwierząt w województwie małopolskim. Jak podaje Utnik-Banaś (2015), 
województwo małopolskie plasuje się na 14. miejscu pod względem liczebności trzody 
chlewnej. Największe pogłowie tych zwierząt występuje w województwach: wielkopol-
skim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim.

Ryc. 5. Średnia liczba zwierząt w gospodarstwach w zależności od powierzchni gospodarstw
Fig. 5. Mean number of animals in holdings depending on their surface area

Źródło: Badania własne
Source: Autor’s study

m.in
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We wszystkich badanych gospodarstwach obornik był składowany na płycie 
gnojowej, ponadto w czterech gospodarstwach składowano go w pryzmach polowych. 
W osiemnastu gospodarstwach stosowano rozrzutniki obornika, a w dziesięciu wyko-
rzystywano dodatkowo ładowarki tego nawozu. W dwóch gospodarstwach obornik był 
ładowany i rozrzucany ręcznie. Płynne nawozy naturalne przechowywano w szczelnych 
zbiornikach, a do ich rozlewania stosowano wozy asenizacyjne. Nawozy naturalne, ze 
względu na swój charakter, wymagają odrębnego traktowania niż nawozy mineralne. 
Ma to odzwierciedlenie w praktyce i w regulacjach prawnych, a wynika z konieczności 
ochrony wód przed migracją mineralnych związków azotu (Czekała, 2015).

Nawozy naturalne były stosowane we wszystkich gospodarstwach, a w 16 stoso-
wano także nawozy mineralne (ryc. 7). Nawozy organiczne oraz wapniowe i wapniowo-
-magnezowe wykorzystywano tylko w kilku gospodarstwach. Ankietowani nie stoso-
wali nawozów niekonwencjonalnych.

Ryc. 7. Liczba gospodarstw stosujących poszczególne rodzaje nawozów
Fig. 7. Number of holdings using particular kinds of fertilizers

Źródło: Badania własne
Source: Autor’s study

Ryc. 6. Średnia ilość gnojówki i obornika wytwarzanych w gospodarstwach w zależności od 
powierzchni gospodarstw

Fig. 6. Mean amount of liquid manure and stable manure produced in holdings depending 
on their surface area

Źródło: Badania własne
Source: Autor’s study
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We wszystkich gospodarstwach nawozy naturalne wykorzystywano do nawoże-
nia łąk i  pastwisk (ryc. 8). W  13 gospodarstwach nawozami naturalnymi nawożono 
zboża, a w 10 rośliny okopowe. Jest to zgodne z doniesieniami Ufnowskiej, Kopińskiego 
i Madej (2001), że produkcja nawozów naturalnych jest istotnie dodatnio skorelowana 
z udziałem użytków zielonych, a obsada trzody chlewnej jest wysoce dodatnio skore-
lowana z udziałem zbóż w strukturze zasiewów.

Ryc. 8. Kierunki wykorzystania nawozów naturalnych w gospodarstwach
Fig. 8. Trends in using natural fertilizers in farms

Źródło: Badania własne
Source: Autor’s study

Przeprowadzona ankieta obejmowała także pytania dotyczące znajomości zasad 
stosowania nawozów naturalnych. Zasady te podane są w  ustawie o  nawozach 
i  nawożeniu (Ustawa…, 2007) oraz w  rozporządzeniu wykonawczym do tej ustawy 
(Rozporządzenie…, 2008), a ich przestrzeganie ma na celu ochronę środowiska natu-
ralnego oraz zdrowia ludzi i  zwierząt. Połowa respondentów wiedziała, że stosowa-
nie nawozów naturalnych dozwolone jest w okresie między 1 marca a 30 listopada. 
Ośmioro pytanych wiedziało, że nawozów naturalnych nie wolno stosować na glebach 
zamarzniętych oraz przykrytych śniegiem, a  siedem osób znało zakaz stosowania 
nawozów naturalnych w bliskiej odległości od wód. Jedynie sześcioro respondentów 
wiedziało, że roczna dawka azotu stosowanego pod postacią nawozów naturalnych 
nie może przekroczyć 170 kg · ha–1 użytków rolnych. Znajomość zasad stosowania 
nawozów naturalnych przez respondentów nie była więc zadawalająca. Na problemy 
z  prawidłowym przechowywaniem i  stosowaniem nawozów naturalnych wskazuje 
także Rauba (2015). Autorka zwraca uwagę na stosowanie przez rolników z  terenu 
województwa podlaskiego nieprawidłowych metod przechowywania nawozów (skła-
dowanie obornika bezpośrednio na gruncie, brak szczelności zbiorników na nawozy 
płynne) oraz na ryzyko występowania, w sytuacji nawożenia nawozami naturalnymi, 
nadwyżek bilansowych podstawowych składników pokarmowych. 

Zależności pomiędzy wielkością powierzchni gospodarstw a  ilością wytwarza-
nych nawozów naturalnych wyrażono za pomocą współczynnika korelacji prostej (r), 
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a wartości współczynnika zamieszczono w tabeli 1. Przebieg równań regresji prostej 
dla badanych zależności przedstawiono na rycinach 9–10. W  badaniach wykazano 
bardzo silne korelacje między badanymi parametrami. 

Tabela 1. Wartości współczynnika korelacji prostej (r) między powierzchnią gospodarstw 
a liczbą zwierząt i ilością wytwarzanych nawozów naturalnych

Table 1. Values of linear regression coefficients (r) between the surface area of holdings, 
number of animals and the amount of produced natural fertilizers

Wyszczególnienie
Item

Powierzchnia 
gospodarstw

Area of holdings

Liczba zwierząt
Number 

of animals

Objętość gnojówki
Volume of liquid 

manure

Liczba zwierząt
Number of animals 0,681*** 1,000 0,901***

Objętość gnojówki
Volume of liquid manure 0,882*** 0,901*** 1,000

Masa obornika
Mass of stable manure 0,854*** 0,910*** 0,991***

*** istotny przy p < 0,001
*** significant at p < 0.001

Źródło: Badania własne
Source: Autor’s study

Ryc. 9. Przebieg prostej regresji między liczbą zwierząt w gospodarstwach a powierzchnią 
gospodarstw

Fig. 9. Course of linear regression between the number of animals in holdings and the sur-
face area of holdings

Źródło: Badania własne
Source: Autor’s study
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Ryc. 10. Przebieg prostej regresji między ilością wytwarzanych nawozów naturalnych a po-
wierzchnią gospodarstw 

Fig. 10. Course of linear regression between the amount of produced natural fertilizers and 
the surface area of holdings

Źródło: Badania własne
Source: Autor’s study
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Podsumowanie
Nawozy naturalne korzystnie wpływają na poprawę właściwości fizycznych, chemicz-
nych i biologicznych gleby. Biorąc pod uwagę to, że gleby w Polsce w większości zali-
czane są do utworów o składzie granulometrycznym gleb lekkich, małej wartości pH 
i  małej zawartości materii organicznej, nawozy naturalne powinny być stosowane 
regularnie i zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. Pogłowie zwierząt gospo-
darskich zmniejsza się jednak, zmiany zachodzą także w systemie ich utrzymania, co 
powoduje, że nie produkuje się wystarczającej ilości obornika, a produkcja gnojowicy 
na terenach skumulowanego chowu trzody chlewnej jest zbyt duża w  stosunku do 
areału gleb, na których można ją stosować.

Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych stwierdzono, że:
– w gminie Uście Gorlickie powierzchnia większości gospodarstw nie przekraczała 

10 ha, a więc dominowały gospodarstwa drobne;
– produkcję zwierzęcą stanowiły przede wszystkim produkcja mleka i  przetworów 

mlecznych, a  także chów bydła mięsnego, co przekładało się na liczbę zwierząt 
utrzymywanych w gospodarstwach;

– w badanych gospodarstwach wytwarzane były przede wszystkim obornik i gnojów-
ka, ze względu na ściółkowy system utrzymania zwierząt objętość powstającej gno-
jowicy była niewielka;

– we wszystkich badanych gospodarstwach obornik składowano na płycie gnojowej, 
a w czterech gospodarstwach dodatkowo używano do tego celu pryzm polowych,

– nawozy naturalne stosowano we wszystkich gospodarstwach (w 16 stosowano tak-
że nawozy mineralne), jednak respondenci nie wykazali się zadowalającą znajomo-
ścią zasad stosowania tych nawozów;

– liczba zwierząt i ilość wytwarzanych nawozów naturalnych były silnie skorelowane 
z wielkością powierzchni gospodarstw.

Badania zostały sfinansowane z  dotacji przyznanej przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową.
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przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród kobiet  
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Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług)
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entrepreneurship and self-employment among rural women 
(on the example of the National Service Systems Advisory 
Points)
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Anna Szeląg-Sikora, Joanna Rorat
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Streszczenie. Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza podejmowana na te-
renach wiejskich jest niezwykle istotnym czynnikiem i  wskaźnikiem poziomu rozwoju 
gospodarczego. Przedsiębiorczość i samozatrudnienie są ważnymi elementami lokalnego 
rynku pracy, dotyczącymi mieszkańców wsi związanych z rolnictwem, ale poszukujących 
innych, niezwiązanych z rolnictwem rodzajów aktywności. Analizując sytuację mieszkań-
ców wsi w  kontekście promocji postaw przedsiębiorczych, szczególnie wiele uwagi po-
święcić należy aktywizacji przedsiębiorczej kobiet.

Przedsiębiorcy i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą napotyka-
ją szereg problemów, a także bariery w dostępie do usług informacyjnych i doradczych. 
Wśród przyczyn tego typu trudności szczególną rolę odgrywają czynniki interperso-
nalne i środowiskowe oraz cechy źródeł informacji. Bariera interpersonalna wiąże się 
głównie z psychiką i wykształceniem przyszłego przedsiębiorcy. Jest szczególną prze-
szkodą w przypadku osób zamieszkujących tereny wiejskie i małe miasta. Chęć pod-
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jęcia własnej działalności jest niejednokrotnie ograniczana (skutecznie) przez obawę 
przed brakiem społecznej akceptacji w przypadku niepowodzenia, a także przez obawy 
związane z brakiem kierunkowego wykształcenia czy też niewiarą we własne możli-
wości. Bariery środowiskowe to m.in. bariery ekonomiczne, czyli bezpośrednie kosz-
ty finansowe i wartość czasu, jaki trzeba poświęcić na poszukiwanie informacji, oraz 
bariera odległości geograficznej od źródła informacji. Bariery związane ze źródłem 
informacji to przede wszystkim utrudniony dostęp do źródła, brak wiarygodności bądź 
aktualności źródła.

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia instytucjonalnego sytemu wspar-
cia przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich w  kreowaniu postaw przedsiębior-
czych oraz efektywności usług informacyjnych i doradczych świadczonych przez Punkty 
Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług w latach 2012–2013.

Słowa kluczowe: przedsiębiorczość • samozatrudnienie • otoczenie biznesu • wsparcie 
publiczne

Abstract. Individual non-agricultural economic activities undertaken in rural are-
as is a  very important factor and an indicator of the level of economic development. 
Entrepreneurship and self-employment are one of the essential elements of the local 
labor market, on the rural population involved in agriculture, but looking for other ac-
tivities not related to agriculture. Analysing the situation of the rural population in the 
context of the promotion of entrepreneurial attitudes, special attention should be paid 
to the activation of entrepreneurial women.

Among the many barriers to access to information and advice services, and problems 
of entrepreneurs and those wishing to start a business special role occupied factors: in-
terpersonal, and environmental barriers associated with the characteristics of the source 
of information. Interpersonal barrier consists mainly of areas of psychological and edu-
cational nature of the client. It is a particular obstacle for people living in rural areas and 
small towns. Willingness to undertake their own business is often limited (successfully) 
for fear of a lack of social acceptance in the event of failure, lack of direction of education 
or lack of faith in their own abilities. Environmental barriers to economic barriers, or 
direct financial costs and the value of the time that you spend searching for information, 
the barrier geographical distance from the source of information. Barrier related to the 
source of information focused on the following issues: limited access to the source, no 
credibility, the news source.

An effective system of support entrepreneurship among women is possible through 
the operation of a friendly legal, financial and institutional contributing to the creation 
and development of enterprises, especially small and medium-sized and creating entre-
preneurial and innovative attitudes.

The paper will be presented to the role, importance and impact of institutional sup-
port system of women’s entrepreneurship in rural areas and the effectiveness of informa-
tion and advice services provided by the Consultation of the National System of Services 
in 2012–2013.

Keywords: entrepreneurship • self-employment • business environment • public sup-
port
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Znaczenie instytucjonalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia...

Wstęp

Decyzja o podjęciu działalności gospodarczej uwarunkowana jest czynnikami zarówno 
pozytywnymi, jak i  negatywnymi (Deakins i  Whittam, 2000). Niejednokrotnie przy-
szły przedsiębiorca potrzebuje profesjonalnego wsparcia doradczego, które pozwoli 
na wyjaśnienie wątpliwości związanych z  prawno-administracyjnymi i  finansowymi 
aspektami prowadzenia firmy. W zależności m.in. od barier środowiskowych i uwarun-
kowań psychologicznych osoba planująca rozpoczęcie działalności gospodarczej zain-
teresowana jest uzyskaniem pomocy w analizie najważniejszych problemów dotyczą-
cych prowadzenia tej działalności.

Przedsiębiorczość kobiet w  Polsce była przedmiotem badań i  opracowań nauko-
wych, warto przywołać m.in. wieloaspektowe badania przeprowadzone przez Rollnik- 
-Sadowską (2010). Uwzględnione zostały w nich uwarunkowania polityczno-prawne, 
ekonomiczne, technologiczne i  infrastrukturalne oraz uwarunkowania społeczno-
-kulturowe podejmowania własnej działalności gospodarczej przez kobiety.

Analiza literatury przedmiotu (Giovannelli, Gunnsteinsdottir, Me, 2003) dostarcza 
informacji w  zakresie statystyki samozatrudnienia kobiet na tle łącznego samoza-
trudnienia w wybranych krajach. W przypadku Polski wskaźnik ten kształtuje się na 
poziomie 36,4% (ryc. 1).

Instytucjonalny system wsparcia jest zapewniany przez szeroko pojęte otoczenie 
biznesu, na które składają się: izby gospodarcze, ośrodki doradztwa, centra trans-
feru technologii i  inkubatory przedsiębiorczości. Zdecydowana większość instytucji 
otoczenia biznesu ma swoje siedziby w  dużych miastach wojewódzkich lub powia-
towych – w związku z tym są słabo rozpoznawalne dla mieszkańców wsi (Miś, 2011; 
Szeląg-Sikora i in., 2016). W kontekście promowania idei przedsiębiorczości i samoza-
trudnienia wśród mieszkanek terenów wiejskich istotną rolę odgrywa instytucjonalny 
system wsparcia za pośrednictwem wyspecjalizowanych usług doradczych, informa-
cyjnych i szkoleniowych.

Doradztwo publiczne realizuje wiele kluczowych zadań, a wśród głównych wymie-
nić należy działania w  zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, wiejskiego 
gospodarstwa domowego, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 
oraz samozatrudnienia i  podnoszenia kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi. 
W  doradztwie na rzecz mieszkańców wsi pojawiło się doradztwo w  zakresie wielo-
funkcyjnego zagospodarowania wsi, socjalno-ekonomiczne i  wiejsko-środowisko-
 we (Wiatrak, 2004; Raport…, 2012). To głównie doradztwo publiczne zajmuje się 
problemami ochrony środowiska, wielokierunkowym rozwojem obszarów wiejskich, 
uwzględniającym kreowanie i  wspieranie rozwoju przedsiębiorczości pozarolniczej 
(Kania, 2007; Zawisza, 2008).

m.in
m.in
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Ryc. 1. Samozatrudnienie kobiet w Polsce na tle łącznego samozatrudnienia w wybranych 
krajach (%)

Fig. 1. Self-employment of women in Poland against the background of joint self-employ-
ment in selected countries (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Giovannelli, Gunnsteinsdottir, Me (2003).
Source: Author’s study based on Giovannelli, Gunnsteinsdottir, Me (2003).
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Znaczenie instytucjonalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości i samozatrudnienia...

Materiał i metody

W latach 2012–2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) koordy nowała 
realizację projektu systemowego „Świadczenie usług informacyjnych i  doradczych 
w  sieci PK KSU”, finansowanego w  ramach działania 2.2.1 Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki (POKL). Celem realizowanego przez PARP projektu była poprawa dostępu 
do usług z zakresu rozwoju firmy w formule one-stop-shops. Wybrane w konkursie orga-
nizowanym przez PARP ośrodki Krajowego Systemu Usług (KSU) prowadziły w tym celu 
Punkty Konsultacyjne KSU (PK KSU).

Punkty te świadczyły na rzecz przedsiębiorców i  osób zamierzających podjąć 
prowadzenie działalności gospodarczej dwa rodzaje usług, informacyjne i  doradcze 
(w  tym: asystę w  prowadzeniu działalności gospodarczej i  asystę w  rozpoczynaniu 
działalności gospodarczej). Punkty Konsultacyjne rozmieszczone zostały na terenie 
całej Polski, tak by każdy przedsiębiorca mógł szybko i wygodnie skorzystać z ich usług 
np. dzięki dyżurom pełnionym w  miejscowościach mających poniżej 20  000 miesz-
kańców. Istotne było, aby mieszkańcy małych miejscowości i terenów wiejskich mieli 
możliwość skorzystania z wyspecjalizowanych usług. Dlatego też ośrodki prowadzące 
PK KSU działały w porozumieniu z jednostkami samorządu terytorialnego, zapewnia-
jąc mieszkańcom dostęp do wykwalifikowanych konsultantów.

Niniejsze opracowanie powstało na podstawie badań autorek przeprowadzonych 
w formie obserwacji uczestniczącej w charakterze konsultanta PK KSU świadczącego 
usługi informacyjne i doradcze. Dokonano przeglądu literatury krajowej i zagranicz-
nej z  zakresu instytucjonalnych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości kobiet 
na terenach wiejskich. W opracowaniu posłużono się metodą opisową, a uzyskane 
wyniki badań przedstawiono w  formie tabelarycznej oraz graficznej w  połączeniu 
z opisem słownym. Przeprowadzono również badania ankietowe wśród kobiet korzy-
stających z usługi wsparcia w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, co 
pozwoliło poznać znaczenie instytucjonalnego systemu wsparcia oferowanego przez 
PK KSU.

Instytucjonalny system wsparcia przedsiębiorczości

Strach przed porażką ogranicza działania przedsiębiorcze. Istotną rolę w przygoto-
waniu kobiet zamieszkujących tereny wiejskie do podjęcia i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej odgrywają instytucje zapewniające wsparcie edukacyjne i doradcze 
(Seuneke i Bock, 2015). Krajowy System Usług jest systemem grup usługodawców, 
organizacji wyspecjalizowanych w  świadczeniu różnego rodzaju usług dla przed-
siębiorstw i  osób podejmujących działalność gospodarczą (Forin i  in. (red.), 2010; 
Gródek, 2010). Struktura instytucjonalnego wsparcia KSU obejmuje usługi: informa-
cyjne, doradcze (ogólne i proinnowacyjne), szkoleniowe i finansowe. Koordynatorem 
sieci KSU jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Na terenie województwa 
małopolskiego PK KSU prowadzone były przez pięć ośrodków w sześciu lokalizacjach 
(tab. 1).



Zofia Gródek-Szostak, Anna Szeląg-Sikora, Joanna Rorat22

PDGR – PSAH

Tabela 1. Ośrodki prowadzące Punkty Konsultacyjne KSU w latach 2012–2013
Table 1. Centers conducting KSU Consultation Points in the years 2012-2013

Nazwa ośrodka Lokalny Punkt 
Konsultacyjny KSU Dyżury wyjazdowe

Politechnika Krakowska, 
Centrum Transferu 
Technologii

Kraków

Limanowa, Zabierzów, 
Krzeszowice, Słomniki, 
Michałowice, Wielka Wieś, 
Dobczyce

Małopolska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, Nowy Sącz Krynica Zdrój, Tuchów, Gdów, 

Gorlice, Klucze, Wieliczka

FRDL Małopolski Instytut 
Samorządu Terytorialnego 
i Administracji 

Tarnów Myślenice, Dąbrowa Tarnowska, 
Ryglice, Brzesko

Agencja Rozwoju 
Małopolski Zachodniej S.A. Chrzanów Chełmek, Krzeszowice, Olkusz, 

Oświęcim, Alwernia, Wadowice 

Fundacja Rozwoju Regionu 
Rabka Rabka-Zdrój Andrychów, Chełmiec, 

Limanowa, Nowy Targ

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Jak wspomniano, działalność PK KSU prowadzona była również w formie dyżurów 
wyjazdowych realizowanych przy współpracy jednostek samorządu terytorialnego. Ideą 
pełnienia tych dyżurów było zapewnienie równego dostępu do usług doradczych miesz-
kańcom małych miejscowości, a zwłaszcza osobom pochodzącym z terenów wiejskich.

Osoby zainteresowane pomocą przy podejmowaniu działalności uzyskiwały ją 
(ryc.  2) w  zakresie m.in. przygotowania dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej przy 
ubieganiu się o wsparcie w ramach działania 6.2 POKL1 oraz działania 3.2.1 Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)2 czy też naborów prowadzonych przez grodzkie 
lub powiatowe urzędy pracy.

Merytoryczne usługi doradcze w zakresie podejmowania i prowadzenia działalno-
ści obejmowały kompleksowe wsparcie w podejmowaniu decyzji o rejestracji działal-
ności gospodarczej, dotyczyły także rozwoju tej działalności w kluczowych obszarach 
(ryc. 3).

1 Działanie 6.2 POKL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” skiero-
wane jest do osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodar-
czej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 
jednego roku przed złożeniem wniosku o uzyskanie wsparcia). Głównym celem działania była 
promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc 
pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i  samoza-
trudnienia.

2 Celem działania 3.2.1 PROW „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” był wzrost konkuren-
cyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konse-
kwencji – wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

m.in
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Zapotrzebowanie na usługi wsparcia przedsiębiorczości przez mieszkanki terenów 
wiejskich.

Świadczenie usług wsparcia rozwoju przedsiębiorczości przez PK KSU w formie dyżu-
rów pełnionych na terenie gmin wiejskich dało możliwość skorzystania z  fachowego 
wsparcia mieszkańcom tych terenów bez konieczności dojazdu do siedziby PK KSU.

Analiza tego, jacy klienci korzystali z  usług PK KSU prowadzonego w  latach 
2012–2013 przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, wskazuje, 
iż 35,47% z nich stanowiły osoby pochodzące z terenów wiejskich.

Ryc. 2. Struktura usługi asysty w podejmowaniu działalności gospodarczej
Fig. 2. Structure of assistance service in undertaking business activity

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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Ryc. 3. Struktura usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej
Fig. 3. The structure of assistance services in business activity

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Wśród kobiet korzystających ze wsparcia w  zakresie podejmowania działalności 
gospodarczej przeprowadzono ankiety, dzięki którym określono znaczenie instytucjo-
nalnego systemu wsparcia oferowanego przez PK KSU (ryc. 4).

Wśród 142 przebadanych beneficjentek wsparcia doradczego PK KSU dla 69% 
bardzo ważna była możliwość przeprowadzenia przez doradcę kompleksowej diagnozy 
potrzeb biznesowych. Podczas takiego diagnozowania, realizowanego w  kontakcie 
bezpośrednim, tj. w  rozmowie z doradcą, poruszano zagadnienia związane z pomy-
słem na biznes, dotychczasowymi doświadczeniami oraz możliwościami uzyskania 
wsparcia finansowego na założenie działalności. Przedstawienie przez konsultanta 
rzetelnych informacji uznało za bardzo ważne 85% badanych. Dla 72% klientek istotny 
był bezpośredni kontakt z doradcą, dający możliwość indywidualnego przedyskutowa-
nia modelu biznesowego, zapewniający klientom PK KSU poczucie „zaopiekowania”.

Jak podkreślały ankietowane, wiarygodności świadczonym usługom dodawała 
oprawa instytucjonalna, tj. reprezentowanie przez doradcę instytucji działającej na 
rzecz przedsiębiorczości. Doradca reprezentował potencjał sieci KSU.
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Każda usługa doradcza poprzedzona była kompleksową diagnozą potrzeb. Poniżej 
(ryc. 5) przedstawiono zgłaszane przez osoby ankietowane potrzeby i oczekiwania.

Ryc. 4. Rola instytucjonalnego systemu wsparcia w świetle oczekiwań mieszkanek terenów 
wiejskich

Fig. 4. The role of the institutional support system in light of the expectations of rural 
dwellers

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych
Source: Own study based on empirical research

Ryc. 5. Zapotrzebowanie na usługi doradcze zgłoszone podczas konsultacji bezpośrednich
Fig. 5. Demand for advisory services reported during direct consultations

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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Spośród badanych 46% oczekiwało pomocy w  doborze programu wsparcia, 
w  ramach którego możliwe było sfinansowanie założenia działalności gospodarczej, 
samozatrudnienie, a 32% oczekiwało przygotowania do udziału w programie dotacyj-
nym. Przygotowanie to obejmowało: opracowanie formularza zgłoszeniowego oraz 
przygotowanie do spotkania z doradcą zawodowym i ekspertem w zakresie przedsię-
biorczości. Oczekiwanie wsparcia w zakresie stworzenia biznesplanu oraz możliwości 
podniesienia kwalifikacji zgłosiło 22% badanych. Wśród narzędzi podnoszenia kwali-
fikacji największą popularnością cieszył się portal www.akademiaparp.gov.pl admini-
strowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podsumowanie

Największy wpływ na pobudzanie i rozwój postaw przedsiębiorczych wśród mieszka-
nek terenów wiejskich mają instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi w blisko-
ści miejsca zamieszkania. Istotną rolę w  tym zakresie odgrywają również jednostki 
samorządu terytorialnego i władze lokalne, które poszukują i nawiązują współpracę 
z takimi ośrodkami, zapewniając mieszkańcom bezpłatny dostęp do fachowej wiedzy 
i informacji.

Efektywny system wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet możliwy jest dzięki 
funkcjonowaniu przyjaznego otoczenia prawnego, finansowego oraz instytucjonal-
nego, przyczyniającego się do powstawania i  rozwoju przedsiębiorstw, zwłaszcza 
małych i średnich, oraz kształtowania postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych.
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Sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych 
w Polsce w latach 2007–2014 i jej skutki

Income situation of rural households in Poland between 
2007 and 2014 and its effects

Irena Łącka
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
Wydział Ekonomiczny

Streszczenie. Badanie dochodów gospodarstw domowych stanowi podstawę do oceny 
rozkładu i zróżnicowania dochodów w społeczeństwie i wpisuje się w działania mające na 
celu ograniczenie ubóstwa i  wykluczenia społecznego. Rozpoznanie zróżnicowania do-
chodów różnych typów gospodarstw domowych (grup społeczno-ekonomicznych) umoż-
liwia określenie stopnia wykorzystywania dostępnych dóbr i wpływu wzrostu gospodar-
czego na poprawę warunków życia społeczeństwa. W Polsce w ostatnich latach sytuacja 
dochodowa wiejskich gospodarstw domowych przez większość (76,3%) respondentów 
z  grupy społeczno-ekonomicznej związanej z  tymi gospodarstwami określana jest jako 
„przeciętna” (59,9%) lub „raczej dobra” (16,4%), a  dość mały odsetek badanych uznaje 
ją za „złą” (4,9%) lub „raczej złą” (13,8%). Wskazuje to na poprawę sytuacji dochodowej 
i  materialnej wiejskich gospodarstw domowych po wejściu Polski do Unii Europejskiej. 
Nadal jednak ich dochody rozporządzalne w porównaniu z dochodami miejskich gospo-
darstw domowych są niższe. Rodzi to określone konsekwencje związane z poziomem życia 
i wielkością wydatków (na różne cele) wiejskich gospodarstw domowych. Celem artykułu 
jest ocena sytuacji dochodowej wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007– 
–2014 oraz konsekwencji tej sytuacji dla wysokości i struktury wydatków ich mieszkań-
ców. Realizacja tego celu wymagała analizy zmian wielkości i struktury dochodów oraz 
wydatków omawianych gospodarstw. Badania zostały wykonane z  wykorzystaniem da-
nych GUS na temat dochodów i warunków życia ludności naszego kraju. Na potrzeby opra-
cowania zastosowano takie metody badawcze, jak: studium literatury, analiza porównaw-
cza czy metody statystyki opisowej.

Słowa kluczowe: nierówności dochodowe • dochody • wydatki • gospodarstwa domowe 
• obszary wiejskie • Polska
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Abstract. The survey of households income is the basis for the assessment of the distri-
bution and diversity of income in society and is part of the efforts to reduce poverty and 
social exclusion. Recognition of income differentiation of different types of households 
(socio-economic groups) allows to specify the rate of use of available goods and the im-
pact of economic growth to improve the living conditions of the population. In Poland 
in recent years, the income situation of rural households in the opinion of the major-
ity (76.3%) of the respondents of this socio-economic group is referred to as “average” 
(59.9%) or “rather good” (16.4%), a rather small percentage of the respondents consid-
ered it as “bad” (4.9%) or “rather bad” (13.8%). This indicates improvement in the income 
and material situation of rural households after Polish accession to the European Union. 
Still, their disposable income compared to income of urban households are lower. This 
gives rise to certain consequences in living standards and the size of expenditures (for 
different purposes) of rural households. The aim of the article is to assess income situa-
tion of rural households in Poland between 2004 and 2014 and the consequences of this 
situation for the size and structure of expenditures of this social group. Its implementa-
tion required the analysis of changes in the size and structure of income and expendi-
tures of rural households. The research was performed using data of income and living 
conditions of the population in our country by Central Statistical Office (GUS in Poland). 
While working on the article the following research methods were used: literature study, 
comparative analysis and elements of descriptive statistics.

Keywords: income inequalities • income • expenditures • households • rural areas • Poland

Wstęp
Rozważania nad sytuacją dochodową wiejskich gospodarstw domowych związane 
są z  jednej strony z ekonomiczną teorią rozkładu dochodów w społeczeństwie, która 
jak twierdzi Kot, dotyczy opisu „ekonomicznych własności statystycznych rozkładów 
dochodów wśród członków społeczeństwa, traktowanego jako pewna populacja. […] 
Dziedzina ta korzysta obficie z metod statystyki opisowej i matematycznej […]. Bada 
też ekonomiczne mechanizmy tworzenia dochodów pojedynczych członków społeczeń-
stwa oraz mechanizmy generujące rozkłady dochodów na etapie podziału pierwotnego 
i wtórnego (redystrybucji)” (Kot, 2012, s. 15). Z drugiej strony rozważania te odnoszą 
się do ekonomicznej teorii dobrobytu społecznego (tzw. ekonomii dobrobytu), którą 
można określić jako normatywną, etyczną ocenę funkcjonowania gospodarki z punktu 
widzenia społeczeństwa, dotyczącą m.in. rozkładu dochodów i nierówności dochodo-
wych. Dodatkowo można spojrzeć na to zagadnienie w kontekście ekonomii rozwoju, 
gdyż wysokość dochodów przeznaczanych przez podmioty gospodarcze na konsumpcję, 
oszczędności lub inwestycje warunkuje rozwój gospodarczy i społeczny. Zróżnicowanie 
dochodów (nierówności dochodowe i  ubóstwo) gospodarstw domowych wpływa 
na poziom konsumpcji, wybór dostępnych dóbr, sytuację społeczno-ekonomiczną 
jednostek, ale także na wzrost i rozwój gospodarki oraz warunki życia społeczeństwa. 
Wszystkie wskazane aspekty potwierdzają ważność przyjętego do badań zagadnienia, 
zarówno w  ujęciu mikro-, jak i  makroekonomicznym. Istotny staje się też problem 
zmian poziomu dochodów społeczeństwa w latach 2007–2014 w kontekście oddziały-
wania wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. na gospodarkę oraz spowolnienia 
gospodarczego w Polsce pod wpływem światowego kryzysu gospodarczego.

m.in
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Jak wskazują Wołoszyn i Wysocki (2014), w każdym społeczeństwie zawsze wystę-
pują nierówności dochodowe (ujawnia je tzw. współczynnik Giniego1), które jeśli nie 
będą monitorowane, mogą przyczynić się do wystąpienia napięć i konfliktów społecz-
nych. Oznacza to, że państwo w ramach swych zadań powinno zająć się problemem 
nierówności ekonomicznych (płacowych, dochodowych, majątkowych), wykorzystując 
różne narzędzia: polityki dochodowej, fiskalnej, a  nawet regionalnej. Nierówności 
dochodowe warunkuje wiele czynników. Wśród nich wyróżniamy wewnętrzne (indywi-
dualne), związane z cechami jednostki (np. ambicją, pracowitością), jej płcią, wiekiem, 
wykształceniem, przynależnością zawodową, stanem zdrowia, a także zewnętrzne, np. 
miejsce zamieszkania, przynależność do grupy społeczno-ekonomicznej (np. miesz-
kańców gospodarstw domowych miejskich i wiejskich, pracujących na własny rachu-
nek, rencistów i in.), polityka państwa w zakresie niwelowania nierówności dochodo-
wych za pomocą transferów budżetowych.

Materiał i metody

W opracowaniu zanalizowano zmiany wielkości i  struktury dochodów i  wydatków 
wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007–2014, co pozwoliło dokonać 
oceny sytuacji dochodowej tych gospodarstw, a także jej wpływu na wysokość i struk-
turę wydatków związanej z nimi grupy społecznej. Badania zostały wykonane z wyko-
rzystaniem wtórnego materiału źródłowego w postaci danych GUS na temat dochodów 
(Budżety Gospodarstw Domowych w … R. [dot. 2006–2014], 2007–2015) i obszarów wiej-
skich (Obszary Wiejskie w Polsce [dot. 2014], 2016). Okres poddany badaniu wybrano 
ze względu na rozpoczęty w 2007 r. kryzys światowy i aby sprawdzić, czy spowolnienie 
gospodarcze w Polsce wpłynęło na zmiany dochodów gospodarstw domowych na wsi, 
a  jeśli tak, to w jaki sposób. Spośród wykorzystanych w opracowaniu metod badaw-
czych trzeba wymienić studium literatury przedmiotu, analizę porównawczą oraz 
metody statystyki opisowej.

Badaniom poddano dochody rozporządzalne gospodarstw domowych na terenach 
wiejskich, uznano je bowiem za podstawowy wskaźnik oceny sytuacji finansowej tych 
gospodarstw. Świadczą one o poziomie zamożności oraz o możliwościach konsump-
cyjnych i stopniu zaspokojenia potrzeb gospodarstwa domowego i jego członków oraz 
o stopniu ich niezależności finansowej (Sobczyk, 2014).

1 Jest to najczęściej stosowany wskaźnik opisujący nierówności dochodowe. Nazywany jest też 
współczynnikiem koncentracji Lorenza. Jego wartości mieszczą się w przedziale [0,1]. W przy-
padku, gdy wszystkie analizowane jednostki mają ten sam dochód (rozkład egalitarny), współ-
czynnik Giniego równa się 0. W przypadku skrajnej nierówności (gdy jedna osoba ma 100% 
dochodu w społeczeństwie) współczynnik koncentracji wynosi 1. Żadna ze skrajnych sytuacji 
nie jest możliwa w  prawdziwym społeczeństwie, więc rzeczywisty współczynnik Giniego 
ma zawsze wartość mieszczącą się w  przedziale między 0 a  1 (Campano i  Salvatore, 2006). 
Wyższe wartości tego wskaźnika sugerują występowanie większych nierówności dochodowych 
w społeczeństwie.
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Podstawowe pojęcia dotyczące dochodów 

Według definicji GUS dochody rozporządzalne to „suma bieżących dochodów gospo-
darstw domowych z  poszczególnych źródeł, pomniejszona o  zaliczki na podatek 
dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika, o podatki 
od dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, 
w tym przedstawicieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywi-
dualne w rolnictwie oraz o składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne” (Główny 
Urząd Statystyczny [GUS], 2011, s. 33). Na dochód rozporządzalny składają się dochody 
pieniężne i  niepieniężne, w  tym spożycie naturalne (towary i  usługi konsumpcyjne 
pobrane na potrzeby gospodarstwa domowego z  gospodarstwa indywidualnego 
w rolnictwie lub prowadzonej na własny rachunek działalności gospodarczej), a także 
towary i usługi otrzymane nieodpłatnie. Główny Urząd Statystyczny precyzyjnie okre-
śla również wszystkie kategorie pochodzących z różnych źródeł dochodów tworzących 
dochód rozporządzalny, co pozwala, niezależnie od typu gospodarstwa domowego, 
przyporządkować mu dochody w tej kategorii. Do składowych dochodu rozporządzal-
nego zalicza się (Wałęga, 2012, s. 221): 
– „dochód z pracy najemnej,
– dochód z gospodarstwa indywidualnego,
– dochód z pracy na własny rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnic-

twie, z wykonywania wolnego zawodu,
– dochód z tytułu własności,
– dochód z wynajmowania nieruchomości,
– świadczenia z ubezpieczeń społecznych,
– świadczenia pozostałe,
– pozostały dochód (w tym dary i alimenty)”.

Dochody rozporządzalne są przeznaczane w gospodarstwach domowych na pokry-
wanie wydatków i  na gromadzenie oszczędności. Wskaźnikiem ujawniającym sytu-
ację dochodową tych podmiotów jest przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny 
przypadający na osobę w  gospodarstwie domowym. Zależy on od cech społecznych 
i demograficznych gospodarstw, takich jak (Zalega, 2007; Wałęga, 2012):
– typ gospodarstwa – pracowników, pracowników użytkujących gospodarstwo rolne, 

rolników, osób pracujących na własny rachunek, emerytów i rencistów, utrzymują-
cych się ze źródeł niezarobkowych;

– struktura wieku mieszkańców gospodarstwa domowego i liczba dzieci;
– poziom wykształcenia jego członków – czynnik ten jest istotny zwłaszcza w przy-

padku osób zajmujących stanowiska nierobotnicze;
– wielkość gospodarstwa domowego, czyli liczba osób, które je tworzą;
– współczynnik aktywności zawodowej, tzn. stosunek liczby osób pracujących zawo-

dowo do ogólnej liczby osób w danym gospodarstwie domowym;
– lokalizacja – miasto (o różnych rozmiarach) lub wieś oraz region, w którym znajdu-

je się gospodarstwo domowe.
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W literaturze przedmiotu (Zalega, 2007; Wałęga, 2012) wskazuje się, że istnieje 
ścisła korelacja między cechami społecznymi i demograficznymi gospodarstw domo-
wych a  ich sytuacją ekonomiczną, określająca możliwości konsumpcyjne i  warunki 
dysponowania dochodem.

Charakterystyka obszarów wiejskich
W latach 2007–2014 obszary wiejskie zajmowały 93,1–93,2%2 powierzchni Polski, 
a  liczba zamieszkującej je ludności wykazywała tendencję wzrostową, z  dodatnim 
saldem migracji wewnętrznych. W 2007 r. tereny te zamieszkiwało 14,765 mln osób, 
czyli 38,8% ludności kraju, a w 2014 r. wielkość ta wynosiła już 15,239 mln, co stanowiło 
39,7% ludności Polski. Analiza struktury wiekowej mieszkańców terenów wiejskich 
wskazuje na wyższy niż w miastach udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej 
liczbie ludności, choć zauważalna była też tendencja wzrostowa, jeśli chodzi o liczbę 
osób w wieku poprodukcyjnym, i malejąca w przypadku osób w wieku przedproduk-
cyjnym. W  2007 r. na obszarach wiejskich udział ludności w  wieku produkcyjnym 
wyniósł 61,9%, a w 2014 r. wzrósł do 63,3%, przy 16,6% osób w wieku poprodukcyjnym 
i 20,1% ludności w wieku przedprodukcyjnym (Rocznik Demograficzny, 2015; Obszary 
Wiejskie w  Polsce, 2016). W  badanym okresie na terenach wiejskich zwiększały się 
udział i liczba osób pracujących, wśród których przeważali mężczyźni. W 2007 r. było 
to 16,7%, a wskaźnik pracujących na 1000 mieszkańców wyniósł 94,5. W 2014 r. odse-
tek pracujących na obszarach wiejskich wyniósł już 18,7%, a wskaźnik – 108,8. Rósł 
także wskaźnik aktywności zawodowej z 54,2% do 56,3%. Stopa bezrobocia na tych 
terenach w latach 2007–2014 ulegała wahaniom, od 9,2% w 2007 r. do 9,5% w 2014 r. 
W latach 2007–2009 malała, a w następnym okresie 2010–2013 – rosła, aby ponownie 
zmniejszyć się w kolejnym roku. 

Na obszarach wiejskich w  latach 2007–2014 zmianom ulegała także struktura 
zatrudnienia rozpatrywana według rodzajów podejmowanej działalności. W  2008 r. 
60,3% ogółu osób pracujących na wsi było zatrudnionych w  rolnictwie, łowiectwie 
i  rybactwie (przy czym aż 99,3% z  nich pracowało w  rolnictwie), 20,5% pracowało 
w sektorze usług (przede wszystkim nierynkowych – 52,2%), a przemysł i budownic-
two zatrudniały 19,2% pracujących na obszarach wiejskich (Charakterystyka Obszarów 
Wiejskich w … R., 2010). W 2014 r. to przemysł i budownictwo zatrudniały najwięcej osób 
pracujących na obszarach wiejskich – 44,4%. Na drugim miejscu znalazły się pozostałe 
usługi (28,3%), a na trzecim – handel, naprawa pojazdów samochodowych, gospodarka 
magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia (21% pracujących). W rolnictwie, łowiec-
twie i leśnictwie pracowało tylko 5,1% wszystkich pracujących. Najmniejszy odsetek 
pracujących odnotowano w  przypadku działalności finansowej i  ubezpieczeniowej 
oraz w obsłudze rynku nieruchomości (1,2%) (Obszary Wiejskie w Polsce, 2016).

W badanym okresie gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich utrzymywały 
się z  dochodów pochodzących z  różnych źródeł. Należały do nich: praca najemna, 
praca na własny rachunek, indywidulane gospodarstwo rolne i  świadczenia z  ubez-

2 W latach 2002–2009 było to 93,2% powierzchni kraju, ale od 2010 r. udział ten zmniejszył się 
do 93,1%.
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pieczeń społecznych. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na jedną osobę 
w gospodarstwach domowych na tych obszarach w latach 2007–2014 ulegał zmianie. 
Wykazywał tendencję wzrostową w  przypadku dochodów z  pracy najemnej (wzrost 
z  312,39 zł w  2007 r. do 526,99 zł w  2014 r.) i  pracy na własny rachunek (45,75 zł 
w 2007  r. i 81,66 zł w 2014 r.) oraz dochodów ze świadczeń z ubezpieczeń społecz-
nych (wzrost z 203,17 zł w 2007 r. do 271,70 zł w 2014 r.). W przypadku przeciętnego 
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w  gospodarstwie domo-
wym bardzo zmienne tendencje zaobserwowano w gospodarstwach indywidualnych. 
W latach 2008–2009 dochód ten obniżał się, aż do 105,99 zł w 2009 r. W 2010 r. mocno 
wzrósł – do 123,35 zł – aby w kolejnym roku ponownie spaść do 109,62 zł. W następ-
nych dwóch latach (2011–2012) znów odnotowano silny wzrost tego wskaźnika – aż 
do 138,61 zł w 2013 r. W ostatnim roku analizy dochód rozporządzalny na jedną osobę 
w  gospodarstwie domowym w  przypadku indywidualnego gospodarstwa rolnego 
ponownie znacznie się obniżył – do 103,30 zł.

Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny przypadający na jedną osobę 
w gospodarstwie domowym na wsi w 2014 r. wyniósł 1067 zł (ogółem w Polsce było to 
1340 zł) i był niższy niż w miastach, gdzie osiągnął wartość ogółem 1516 zł. Różnica 
ta wynikała nie tylko z  wysokości dochodów uzyskiwanych w  różnych miejscach 
zamieszkania, lecz także z  liczby osób tworzących gospodarstwa domowe na wsi – 
średnio 3,1 osoby w stosunku do 2,5 osoby w gospodarstwach domowych w miastach. 
Potwierdzeniem różnic między dochodami uzyskiwanymi w mieście a tymi na wsi jest 
także wskaźnik Giniego, którego wartość zmniejszyła się w latach 2007–2014, zarówno 
dla wsi, jak i dla miast, ale nadal była wyższa na terenach wiejskich niż w miastach. 
Na początku badanego okresu współczynnik Giniego na obszarach wiejskich wyniósł 
0,341, a w 2014 r. – 0,329. W tym samym czasie w przypadku miast zmienił się z 0,325 
na 0,306 (Budżety Gospodarstw Domowych w … R., 2015).

Z danych GUS dotyczących struktury dochodów rozporządzalnych gospodarstw 
domowych przypadających na jedną osobę w gospodarstwie na obszarach wiejskich 
w 2014 r. (Obszary Wiejskie w Polsce, 2016) wynika, że największe znaczenie miały tu 
dochody z  pracy najemnej (49,4%, a  w  miastach 56%), ze świadczeń z  ubezpieczeń 
społecznych (25,5%, w miastach 25,7%) oraz z gospodarstwa indywidualnego w rolnic-
twie (9,7%, w miastach 0,5%).

Wyniki i dyskusja

W latach 2007–2014 polska gospodarka odczuwała zarówno korzystne oddziaływanie 
integracji z  Unią Europejską, jak i  – w  miarę łagodnie – skutki światowego kryzysu 
gospodarczego, które w  naszym kraju przybrały postać spowolnienia gospodarczego. 
Przejawami tych zjawisk były zmiany średniego miesięcznego dochodu rozporzą-
dzalnego na jedną osobę w  gospodarstwie domowym ogółem. Po wejściu Polski do 
Wspólnoty w  2004 r. dochód ten wynosił 735,40 zł. Następnie systematycznie rósł 
w kolejnych latach, do 1340,44 zł w 2014 r., pomimo wahań koniunktury gospodarczej 
(Budżety Gospodarstw Domowych w … R., 2015). W tym okresie zwiększył się o 82,3%. 
W przyjętym w opracowaniu okresie badawczym 2007–2014 przyrost ten wyniósł 44,3% 
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(z 928,97 zł do 1340,44 zł). Zmiany tego wskaźnika nie były równomierne w przypadku 
gospodarstw domowych miejskich i  wiejskich, na co wskazują dane przedstawione 
w  tabeli 1. Największy przyrost wskaźnika wystąpił w przypadku gospodarstw domo-
wych w miastach (o 45,25%). Gospodarstwa domowe na wsi zwiększyły swe miesięczne 
dochody rozporządzalne na jedną osobę w gospodarstwie o 43,33%. W całym badanym 
okresie najmniej zwiększył się ten dochód w gospodarstwach domowych rolników (jedy-
nie o 24,12%). O występowaniu nadal dużych dysproporcji pomiędzy sytuacją docho-
dową gospodarstw domowych miejskich i wiejskich świadczą relacje dochodu tych ostat-
nich do dochodu ogółem oraz do dochodu w mieście. Wiejskie gospodarstwa domowe 
osiągały w  2014 r. jedynie 79,60% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na jedną 
osobę w gospodarstwie (ogółem w Polsce), a  jedynie 70,38% wartości tego wskaźnika 
dla mieszkańców miast. W jeszcze gorszej sytuacji były gospodarstwa domowe rolników.

Tabela 1. Zmiany przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę 
w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 2007–2014

Table 1. Changes of average monthly disposable income per capita in Polish households 
between 2007 and 2014

Wyszczególnienie
Specification 

Przeciętny miesięczny dochód 
rozporządzalny na jedną osobę

w gospodarstwie domowym (zł) / Average 
monthly disposable income per capita in 

hausholds (PLN)

ogółem
total

miasto
city

wieś
countryside

rolnicy
farmers

2007 928,87 1043,71 744,44 846,76
2008 1045,52 1176,11 835,85 887,35
2009 1114,49 1254,82 889,18 884,01
2010 1192,82 1342,11 953,13 1024,53
2011 1226,95 1383,55 975,25 983,88
2012 1278,43 1439,54 1027,63 1091,55
2013 1299,07 1453,00 1060,00 1156,00
2014 1340,44 1516,00 1067,00 1051,00

Zmiana dochodu w latach 2007–
2014 (%) / Change of income in years 
2007–2014 (%)

44,31 45,25 43,33 24,12

Stosunek danego dochodu do 
dochodu ogółem w 2014 r. / Ratio 
of the given income to total income 
in 2014

– 113,10 79,60 78,40

Stosunek danego dochodu do 
dochodu w mieście w 2014 r. / Ratio of 
the given income to income in the city

88,42 – 70,38 69,33

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Budżety Gospodarstw Domowych (2008–2015)
Source: Autor's study based on: Budżety Gospodarstw Domowych (2008–2015)
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W badanym okresie przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny przypadający 
na jedną osobę w gospodarstwie domowym stale wzrastał w przypadku gospodarstw 
domowych miejskich i  wiejskich. Tym samym zauważalna była kontynuacja trendu 
wzrostowego, który zapoczątkowało wstąpienie Polski do UE. Nawet wówczas, gdy 
w  Polsce pojawiły się symptomy spowolnienia gospodarczego pod wpływem świato-
wego kryzysu gospodarczego (m.in. wzrost bezrobocia, zmiany stopy inflacji, załama-
nie rynku akcji czy zmniejszenie popytu wewnętrznego, zmiany poziomu i struktury 
konsumpcji gospodarstw domowych), dochody rozporządzalne gospodarstw domowych 
przypadające na jedną osobę rosły, choć dynamika wzrostu uległa zmianie (tab. 2).

Tabela 2. Dynamika wzrostu dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w gospodarstwie 
domowym w latach 2007–2014 (wskaźniki łańcuchowe)

Table 2. The growth rate of disposable income per person in the household between 2007 
and 2014 (chain indicators)

Rok / Year

Wskaźniki dynamiki wzrostu dochodu rozporządzalnego na jedną 
osobę w gospodarstwach domowych według lokalizacji / The growth 
rate of disposable income per person in the household by location

ogółem
total

miasto
city

wieś
countryside

rolnicy
farmers

2007 111,28 110,57 112,92 122,76

2008 112,56 112,69 112,28 104,79

2009 106,60 106,69 106,38 99,62

2010 107,03 106,96 107,19 115,90

2011 102,86 103,09 102,32 96,03

2012 104,20 104,05 105,37 110,94

2013 101,61 100,94 103,15 105,90

2014 103,18 104,34 100,66 90,92

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: tab. 1 oraz Budżety Gospodarstw Domowych w 2006 r. 
(2007)

Source: Autor's study based on Table 1 and: Budżety Gospodarstw Domowych w 2006 r. (2007)

Poprawa sytuacji dochodowej mieszkańców obszarów wiejskich mogła być skutkiem 
zmiany struktury źródeł pozyskiwania dochodów – w badanym okresie zwiększył się 
udział w dochodzie rozporządzalnym dochodów pochodzących z pracy najemnej przy 
jednoczesnym obniżeniu udziału dochodów ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych 
i socjalnych (Kozera, Stanisławska, Wysocki, 2014). Odnotowano także istotne wahania 
dochodu rozporządzalnego na jedną osobę w gospodarstwie domowym w przypadku 
dochodów rolników.

W latach 2004–2007 zauważalne było bardzo szybkie tempo wzrostu dochodów 
gospodarstw domowych rolników, co wynikało z  otwarcia rynków UE dla polskich 
wytwórców surowców rolnych i  produktów żywnościowych oraz z  objęcia sektora 
rolnego wspólną polityką rolną. Jej narzędzia pozwoliły także na zneutralizowanie 
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niekorzystnych skutków światowego kryzysu gospodarczego, mocno zmieniającego 
popyt na żywność, dzięki czemu dochody rozporządzalne rolników przypadające na 
jedną osobę w gospodarstwie domowym nie zmalały w znaczącym stopniu. Wsparcie 
z krajowych i unijnych środków budżetowych umożliwiło stabilizację dochodów rolni-
ków i poprawę ich parytetu względem innych grup zawodowych (Dudek, 2014).

W tej grupie społecznej dochody rozporządzalne przypadające na jedną osobę 
w  gospodarstwie wzrastały w  latach 2007–2010, aby w  kolejnym roku obniżyć się. 
Potem w następnych dwóch latach, 2012–2013, ponownie wzrosły. W ostatnim roku 
badanego okresu nastąpił ich spadek. Pokazuje to, iż korzystny wpływ integracji ze 
Wspólnotą nie miał tu tak trwałego charakteru, jak w przypadku gospodarstw domo-
wych miejskich i gospodarstw osób zamieszkujących obszary wiejskie, które utrzymy-
wały się z innych źródeł zarobkowych niż prowadzenie indywidualnego gospodarstwa 
rolnego. Czynnikami, które wpłynęły na obniżenie dochodów rozporządzalnych w tym 
okresie, były coraz niższe ceny produktów rolnych, stabilizacja popytu na żywność, 
embargo Rosji na żywność sprowadzaną z  UE w  2014 r. oraz niska efektywność 
czynników produkcji (Nowak i  Domańska, 2014; Zawalińska, Majewski, Wąs, 2015). 
Skutkowało to m.in. tym, że mieszkańcy wsi byli bardziej skłonni do poszukiwania 
innych źródeł dochodów – zatrudniania się poza własnym gospodarstwem rolnym 
oraz zakładania działalności gospodarczej i tym samym rozwijania przedsiębiorczości 
na obszarach wiejskich (Kozera, Stanisławska, Wysocki, 2014).

Chcąc ocenić sytuację dochodową gospodarstw domowych na obszarach wiejskich, 
dokonano także analizy przeciętnych miesięcznych wydatków w przeliczeniu na jedną 
osobę w gospodarstwie domowym. W Polsce w badanym okresie wskaźnik ten wyka-
zywał tendencję wzrostową – zwiększał się z  810 zł w  2007 r. do 1079 zł w  2014 r. 
Obserwowano również stałe zmniejszanie się kwoty przeznaczanej z dochodu rozpo-
rządzalnego na wydatki – stanowiła ona 87,2% w 2007 r., a 80,5% w 2014 r. W badanym 
okresie zarówno jeśli chodzi o dochody rozporządzalne, jak i wydatki gospodarstwa 
domowe na wsi były w gorszej sytuacji niż miejskie. Oznacza to, że wydatki w przeli-
czeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym były niższe niż przeciętnie w Polsce 
oraz niższe niż w gospodarstwach zlokalizowanych w miastach. Na wsi wyższy procent 
dochodu rozporządzalnego przeznaczano na wydatki – w 2014 r. 81,9%. Wskazuje to 
na mniejszą ilość środków przeznaczanych z  dochodu na oszczędności. Odmienna 
była także struktura przeciętnych miesięcznych wydatków jednej osoby gospodarstwa 
domowego. Wynika to zarówno z analizy wybranych wydatków (tab. 3), jak i bardziej 
szczegółowych badań wydatków na towary i usługi konsumpcyjne w gospodarstwach 
miejskich i wiejskich (tab. 4).

W badanym okresie w  polskich gospodarstwach domowych (w tym wiejskich) 
udział wydatków na żywność w  ogólnej sumie wydatków w  przeliczeniu na jedną 
osobę zmniejszał się, choć w przypadku obszarów wiejskich cały czas był wyższy niż na 
pozostałych terenach Polski. Jednocześnie wzrastał udział wydatków na utrzymanie 
mieszkania lub domu i nośniki energii, ale w gospodarstwach domowych na obszarach 
wiejskich był on mniejszy niż w gospodarstwach domowych ogółem. Co charaktery-
styczne, wydatki wiejskich gospodarstw domowych na edukację, rekreację i  kulturę 
zawsze były niższe niż wydatki gospodarstw domowych ogółem. W przypadku ostat-
niej kategorii wydatków dysproporcje te z czasem się zmniejszały.
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W tabeli 4 przedstawiono wydatki konsumpcyjne według cen bieżących ponoszone 
przez jedną osobę w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych dla kilku wybra-
nych lat badanego okresu (2007, 2010, 2013 i 2014). Informacje na temat kształtowania 
się tych wydatków można znaleźć również w opracowaniu Utzig (2015).

W latach 2007–2014 rosnące dochody rozporządzalne przypadające na jedną osobę 
w  gospodarstwie domowym miejskim i  wiejskim umożliwiły zwiększenie wydatków 
tych gospodarstw na dobra i usługi konsumpcyjne. Wśród wydatków na jedną osobę 
w  gospodarstwach domowych zarówno na wsi, jak i  w  mieście dominowały te na 
żywność i napoje bezalkoholowe oraz na użytkowanie mieszkania. W gospodarstwach 
miejskich przeznaczana na nie kwota wzrosła z 394,74 zł w 2007 r. do 524,61 zł w 2014 r., 
czyli o 32,9% w stosunku do stanu na początku badanego okresu. W przypadku obsza-
rów wiejskich suma wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe oraz użytkowanie 
mieszkań wzrosła z 316,98 zł w 2007 r. do 410,80 zł w 2014 r., tzn. o 29,60% w porów-
naniu z danymi z pierwszego roku analizy. W  latach 2008–2009 na rosnące wydatki 
na jedną osobę w  gospodarstwach domowych na użytkowanie mieszkania, zarówno 
w mieście, jak i na wsi, wpłynęły podwyżki cen opłat mieszkaniowych, zwłaszcza cen 
wody i nośników energii. Zmniejszające się obciążenie budżetów domowych wydatkami 
na podstawowe potrzeby (ich udział w ogólnej sumie wydatków zmniejszył się w latach 
2007–2014) świadczy o wzroście dobrobytu gospodarstw domowych na terenach wiej-
skich. Wraz ze wzrostem dochodów rozporządzalnych przypadających na jedną osobę 
w  gospodarstwie domowym na wsi w  latach 2007–2014 zwiększyły się wydatki na 
wszystkie wskazane w tabeli 4 dobra i usługi, wzrosła także wysokość kieszonkowego, 
co wskazuje na zwiększenie się możliwości konsumpcyjnych wiejskich gospodarstw 
domowych i ich oszczędności. 

Poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych na obszarach wiejskich 
sprzyjała także zmniejszeniu różnic w skali wydatków ponoszonych średnio przez jedną 
osobę w gospodarstwie domowym miejskim i wiejskim na kulturę i rekreację (na wsi 
przyrost o 34,5%), restauracje i hotele (w latach 2007–2013 wydatki na te dobra i usługi 
zwiększyły się na wsi o  119,9%), transport (41,3%) i  łączność3 (w latach 2007–2013 
przyrost wyniósł 35,24%). Świadczy to o  tym, że w  gospodarstwach domowych na 
obszarach wiejskich w planowaniu wydatków większego znaczenia nabrały cele inne 
niż zaspokojenie najpilniejszych potrzeb (podstawowych). Nie zmieniło tego nawet 
pogorszenie koniunktury gospodarczej w  latach 2008–2009. W  tym czasie wiejskie 
gospodarstwa domowe ponosiły najwyższe w całym badanym okresie wydatki na wypo-
sażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego oraz zwiększały wydatki na 
rekreację i kulturę. Wzrost dochodu rozporządzalnego przypadającego na jedną osobę 
w gospodarstwie domowym w badanym okresie tylko w niewielkim stopniu wpłynął na 
zwiększenie konsumpcji usług edukacyjnych na obszarach wiejskich. Zmiany w wielko-
ści i strukturze wydatków można uznać za przejaw poprawy jakości życia oraz wzrostu 
dobrobytu mieszkańców gospodarstw domowych. Znalazło to także odzwierciedlenie 
w  poprawie subiektywnej oceny sytuacji gospodarstw domowych na wsi. Z  badań 
budżetów gospodarstw domowych w 2014 r. przeprowadzonych przez GUS wynika, że 

3 Wydatki na usługi internetowe do 2012 r. były wliczane do wydatków na rekreację i kulturę, 
a od 2013 r. stały się elementem wydatków na łączność. 
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sytuację dochodową wiejskich gospodarstw domowych większość (76,3%) responden-
tów z grupy społeczno-ekonomicznej z tymi gospodarstwami związanej określało jako 
„przeciętną”(59,9%) lub „raczej dobrą” (16,4%), a dość mały odsetek badanych uznawał 
ją za „złą”(4,9%) lub „raczej złą” (13,8%) (GUS, 2015). Korzystne tendencje potwierdzają 
także wyniki badań budżetów gospodarstw domowych w 2015 r. (GUS, 2016).

Wnioski

Badania nad sytuacją budżetową gospodarstw domowych na obszarach wiejskich 
w latach 2007–2014 pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:
– w badanym okresie sytuacja dochodowa wiejskich gospodarstw domowych była 

gorsza niż sytuacja ich odpowiedników w miastach, a współczynnik Giniego opisu-
jący rozkład dochodów w społeczeństwie był wyższy niż w miastach; wskazuje to 
na większe nierówności dochodowe na obszarach wiejskich;

– wiejskie gospodarstwa domowe w porównaniu z gospodarstwami domowymi za-
równo ogółem, jak i miejskimi osiągały niższe dochody rozporządzalne na jedną 
osobę i ponosiły niższe wydatki;

– w badanym okresie wzrosły dochody rozporządzalne w przeliczeniu na jedną osobę 
w wiejskich gospodarstwach domowych, podobnie jak w przypadku gospodarstw 
domowych na obszarach miejskich; korzystne zmiany dochodowe zachodziły rów-
nież w okresie spowolnienia gospodarczego;

– w przypadku gospodarstw domowych na obszarach wiejskich przyrost tych docho-
dów był wolniejszy niż w miastach; 

– w badanym okresie nastąpiła zmiana w strukturze przeciętnego miesięcznego do-
chodu rozporządzalnego przypadającego na jedną osobę na obszarach wiejskich 
– zwiększył się w nim udział dochodów z pracy najemnej, wzrósł udział dochodów 
ze świadczeń społecznych oraz dochodu z pracy na własny rachunek, a zmniejszył 
się udział dochodu z pracy w gospodarstwie indywidualnym;

– rosnące dochody rozporządzane pozwoliły na zwiększenie wydatków na konsump-
cję we wszystkich kategoriach dóbr i usług – zjawisko to dotyczyło zarówno miej-
skich, jak i wiejskich gospodarstw domowych;

– wzrost dochodów rozporządzalnych przypadających na jedną osobę w gospodar-
stwach domowych na wsi umożliwił zwiększenie wydatków na zaspokojenie po-
trzeb wyższego rzędu, wzrosły więc wydatki na dobra oraz usługi rekreacyjne i kul-
turalne, korzystanie z hoteli i restauracji; wydatki na te cele były niższe niż w przy-
padku miejskich gospodarstw domowych, ale ich zwiększenie wskazuje na wzrost 
dobrobytu mieszkańców obszarów wiejskich oraz zmniejszanie się dystansu, jaki 
dzielił ich w tej dziedzinie od mieszkańców miejskich gospodarstw domowych.

Przeprowadzone badania nie wyczerpują złożonej problematyki związanej z sytu-
acją dochodową wiejskich gospodarstw domowych i  zróżnicowaniem ich dochodów 
i konsumpcji. Mogą stanowić jednak inspirację do dalszych pogłębionych analiz w tym 
zakresie.
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Wykorzystanie czynników produkcji przez rolnicze 
spółdzielnie produkcyjne zrzeszone i niezrzeszone w grupy 
producentów rolnych

The use of production factors by farmers’ cooperatives, 
members of groups of agricultural producers and 
independent cooperatives

Danuta Mierzwa
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki 
we Wrocławiu, Wydział Zarządzania 

Małgorzata Krotowska
Szkoły Europejskie we Wrocławiu

Streszczenie. Mimo profitów wynikających z tworzenia grup producentów rolnych, 
w Polsce w ciągu blisko 12 lat obowiązywania ustawy o GPR i ich związkach występu-
je małe zainteresowanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych tą formą współpracy. 
Nowelizacja ustawy o GPR dała możliwości integracji poziomej w sektorze rolnictwa pod-
miotom prawnym. Istotą niniejszego opracowania było zbadanie, w jakim stopniu RSP 
zrzeszone w GPR, a w jakim niezrzeszone, wykorzystują posiadane czynniki produkcji. 
Porównanie tych dwóch grup badawczych pozwoliło ocenić, czy badane podmioty odnoszą 
korzyści wynikające z integracji. Uczestniczące w badaniu RSP cechowały się pokaźny-
mi zasobami siły roboczej, zasobami ziemi oraz kapitału. Uzyskane wyniki nie wykazały 
istotnych różnic między grupami niezrzeszonymi i zrzeszonymi pod względem wyko-
rzystania czynników produkcji. Nieznacznie korzystniej pod względem produktywności 
ziemi wypadły podmioty z grupy zrzeszonych. W pozostałych dwóch kategoriach (pracy 
i kapitału) lepszą sytuację obserwowano w RSP niezrzeszonych.

Słowa kluczowe: rolnicza spółdzielnia produkcyjna • grupa producentów rolnych • 
czynniki produkcji • zasoby kapitałowe • produktywność

Adres do korespondencji – Corresponding author: Prof. dr hab. Danuta Mierzwa, Zakład Ekonomii 
i Metod Ilościowych, Wydział Zarządzania, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. generała 
Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-150 Wrocław; e-mail: danutamierzwa@wp.pl
Mgr inż. Małgorzata Krotowska, Szkoły Europejskie, ul. Sienkiewicza 6 A, 50-335 Wrocław, 
e-mail: malgorzata.krotowska@o2.pl

DOI: http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.1.43 

mailto:danutamierzwa@wp.pl
mailto:malgorzata.krotowska@o2.pl
http://dx.doi.org/10.15576/PDGR/2017.1.43


Danuta Mierzwa, Małgorzata Krotowska44

PDGR – PSAH

Abstract. In spite of the profits resulting from establishing groups of agricultural pro-
ducers (GAP), in Poland, for nearly 12 years the Act on GAP and their associations has 
been in force, poor interest in this form of cooperation on the side of collective farm can 
be observed. The amended Act on GAP enabled legal entities in the agricultural sector 
to integrate horizontally. The aim of this study was determination to what degree, both 
collective farms associated in GAP and the independent ones, make use of the possessed 
production factors. The comparison of these two groups subjected to research allowed 
to assess whether the mentioned entities can benefit from the integration. The obtained 
results did not process significant differences between the groups N and Z with regard to 
the use of production factors. The examined collective farms characterized considerable 
labor, land and capital resources. A slightly more advantageous situation can be observed 
in the case of land productivity in the group of associated entities. In the remaining two 
categories (labor and capital) more satisfactory situation featured independent collec-
tive farms from N group.

Keywords: collective farm • group of agricultural producers • production factors • capi-
tal resources • productivity

Wstęp

Problem grup producentów rolnych (GPR) podejmowany był w licznych opraco-
waniach naukowych, co świadczy o jego ważności. Zagadnienie to wymaga jednak 
uzupełnienia i rozszerzenia o nowe, jeszcze słabo opisane w literaturze przedmiotu 
korzyści ekonomiczne związane z tworzeniem GPR z udziałem spółdzielni rolniczych. 
Przyczyną podjęcia tematu badawczego stał się brak wyczerpujących opracowań na 
temat korzyści funkcjonowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) w grupach 
producentów rolnych. Choć tworzenie GPR przynosi zyski, a ustawa o GPR i ich związ-
kach obowiązuje w Polsce od prawie 12 lat, RSP wykazują niewielkie zainteresowanie 
tą formą współpracy. Liczba RSP w latach 1990–2014 trzykrotnie zmalała (Krotowska 
i Mierzwa, 2015). Dzięki nowelizacji ustawy o GPR podmioty prawne mają możliwości 
integracji poziomej w sektorze rolnictwa.

Łączenie działalności gospodarczej umożliwia realizację różnorodnych celów. 
W odniesieniu do sektora rolnego pozwala m.in. na unikanie wzajemnego konkuro-
wania, stwarza większe możliwości inwestowania i promocji, wpływa na obniżenie 
kosztów stałych występujących w procesach produkcji i dystrybucji itd. Idea współ-
pracy rolniczej w GPR sprawdza się w krajach zachodniej Europy, natomiast w Polsce 
nie przynosi zakładanych efektów. To m.in. skłoniło autorki do zainteresowania się 
tym wycinkiem rzeczywistości gospodarczej. Za cel postawiły sobie zbadanie, w jakim 
stopniu posiadane czynniki produkcji są wykorzystywane przez RSP zrzeszone w GPR, 
a w jakim przez te niezrzeszone. Dzięki temu porównaniu ustalono, czy integracja 
przynosi badanym podmiotom korzyści. Zaprezentowane wyniki stanowią wycinek 
badań empirycznych prowadzonych w szerszym wymiarze.

m.in
m.in
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Materiał i metoda

Obserwacją badawczą objęto 30 funkcjonujących RSP zlokalizowanych na terenie 
województwa opolskiego, z czego 15 spółdzielni było zrzeszonych w GPR (grupa Z), 
a pozostałe 15 było niezrzeszonych (grupa N). Analizowane grupy nie różniły się pod 
względem jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej ani jakości posiadanego kapitału 
ludzkiego. Dobór województwa był celowy, ponieważ funkcjonuje w nim najwięcej 
rolniczych spółdzielni (72) z długoletnim doświadczeniem (dane Departamentu Wsi 
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Opolu).

Badania empiryczne dotyczyły lat 2011–2014. Metody badawcze podzielono na 
metody zbierania materiałów źródłowych i metody ich opracowania. Do zgromadze-
nia materiału badawczego wykorzystano opracowania księgowe w postaci rachunku 
zysków i strat oraz bilansów, obejmujące swoim zakresem lata 2011–2014, załączniki 
do sprawozdań F02 oraz sprawozdania roczne z działalności. W opracowaniu mate-
riału zastosowano metodę opisową, analizy porównawczej i analizy wskaźnikowej. 
Wskaźniki produktywności zasobów obliczono według wzorów zamieszczonych 
w tabeli 1. Prezentacji wyników dokonano w formie graficznej i tabelarycznej.

Tabela 1. Wskaźniki produktywności zasobów
Table 1. Assets productivity ratios

Wskaźniki
Ratios

Wzór
Formula

Objaśnienia
Interpretation

Produktywności
Productivity

ziemi
land

P
Pow .UR

P – przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów / 
net incomes from the sale of products, 
commodities and materials
Pow. UR – powierzchnia użytków 
rolnych / arable land area

pracy
labor

P
Os

P – przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów / 
net incomes from the sale of products, 
commoditioes and materials
Os – liczba osób pełnozatrudnionych / 
number of ful-time employees

majątku 
ogółem

total assets

P
Ao

P – przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów / 
net incomes from the sale of products, 
commodities and materials
Ao – aktywa ogółem / total assets

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Sierpińska i Jachna (2004, s. 197, 201, 204); Minta 
i Tańska-Hus (2009, s. 173)

Source: Authors’ study, based on: Sierpińska and Jachna (2004, pp. 197, 201, 204); Minta and Tań-
ska-Hus (2009, p. 173)
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Wyniki i dyskusja

Bagieński (2003) wymienia trzy grupy zasobów rozumianych jako „wymierny stan 
czynników w danym momencie”. W tradycyjnym ujęciu są to zasoby naturalne, zasoby 
pracy oraz zasoby kapitałowe i mają one znaczenie w odniesieniu do zakresu prowa-
dzonej działalności, jej poziomu oraz potencjału.

Zasoby siły roboczej

Zasoby pracy i związane z nimi zatrudnienie to według Mierzwy (2005) jedna ze słabo-
ści RSP. Niski poziom dochodowości działalności gospodarczej w połączeniu z wyso-
kimi kosztami pozyskania kapitału hamują zwiększanie skali produkcji, uniemożliwia-
jąc tym samym pełną alokację dostępnych zasobów pracy (Adamski, 2008). Rozwijanie 
działalności pozarolniczej miało na celu wchłonięcie nadwyżki zasobów pracy, jednak 
kiedy nie spełniło to w sposób dostateczny tego zadania, rozpoczęto proces redukcji 
zatrudnienia przez zwolnienia pracowników najemnych, zatrudnienie malało także 
w związku z przechodzeniem członków spółdzielni na emeryturę.

Badane spółdzielnie w 2014 r. liczyły 497 członków (207 osób w grupie N i 290 
w grupie Z). W obydwu grupach odnotowano spadek liczby członków w latach 2011– 
–2014. W spółdzielniach niezrzeszonych spadek ten był niewielki, bo liczba członków 
zmniejszyła się zaledwie o 6 osób, podczas gdy w grupie Z było to 17 osób. Głównym 
powodem odejścia ze spółdzielni był wiek emerytalny. Częstym zjawiskiem było jednak 
przejście na emeryturę przy jednoczesnym zachowaniu statusu członka, dlatego też 
na rycinie 1 w niektórych przypadkach można zaobserwować większą liczbę członków 
niż osób zatrudnionych. Pod względem liczby osób zatrudnionych w spółdzielniach 
z obydwu grup uwidaczniał się trend spadkowy.

Prace na rzecz spółdzielni świadczyli głównie członkowie, w niewielkim wymiarze 
także pracownicy najemni. Średnio w badanym okresie w grupie N zatrudnionych było 
186 osób, podczas gdy w grupie Z – 314 osób. Większą redukcję zatrudnienia odnoto-
wano w RSP niezrzeszonych (18 osób), podczas gdy w grupie RSP zrzeszonych praco-
wać przestało 12 osób (ryc. 1).

Interpretacja uzyskanych materiałów dotyczących zatrudnienia wykazała, że 
w badanym okresie jedna RSP niezrzeszona zatrudniała przeciętnie 50 osób. Było 
to średnio o 30 osób mniej niż w grupie Z (80 osób). Analiza statystyczna badanych 
obiektów wykazała istotną statystycznie różnicę między grupami Z i N pod względem 
liczy zatrudnionych. Analiza liczby osób zatrudnionych na 1 ha użytków rolnych (UR) 
wykazała natomiast brak istotnej różnicy między grupami N i Z (w grupie N było to 
8 osób, w grupie Z – 7 osób).

W obydwu grupach najwięcej osób zatrudnionych było w dziale produkcji roślinnej 
– 47–60% – oraz w administracji i zarządzie – około 30%. W dziale produkcji roślinnej, 
podobnie jak pozarolniczej, odnotowano jednak także największy ubytek pracowni-
ków. Było to spowodowane wzrostem poziomu mechanizacji procesów produkcyjnych. 
Niewielką redukcję zatrudnienia obserwowano natomiast w dziale produkcji zwierzę-
cej oraz w administracji.
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Ryc. 1. Liczba zatrudnionych w badanych RSP w latach 2011–2014
Fig. 1. Number of employees in the examined collective farms in the years 2011–2014

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Analizując strukturę wiekową zatrudnionych w badanych RSP, stwierdzono duży 
udział osób w wieku powyżej 50 lat. Średnia wieku we wszystkich badanych grupach 
wynosiła 52 lata, przy czym osoby relatywnie młodsze były zatrudnione w grupie Z. 
Osoby świadczące prace w badanych RSP mogły wykazać się długoletnim stażem pracy 
w rolnictwie.

Kadrę kierowniczą stanowili mężczyźni, w większości w przedziale wiekowym od 
46 do 60 lat (25 osób). Pozostałą część tej kadry (5 osób) stanowili prezesi RSP w wieku 
powyżej 60 lat.

Spośród 30 przebadanych osób zarządzających spółdzielniami 13 miało wykształ-
cenie wyższe. Wśród prezesów legitymujących się takim wykształceniem nieznacznie 
przeważali reprezentanci podmiotów zrzeszonych (7 osób) nad prezesami z grupy 
niezrzeszonych (6 osób). Średnie wykształcenie miało 7 przedstawicieli RSP z grupy N 
i 5 z grupy Z, podczas gdy zasadniczą szkołę zawodową ukończyło 2 prezesów z grupy Z 
i 1 osoba z grupy N (ryc. 2). Kadrę zarządzającą z grupy N stanowiły przede wszystkim 
osoby, które ukończyły szkoły o profilu rolniczym, podczas gdy prezesi z grupy Z to 
agronomowie i przedstawiciele innych zawodów, m.in. ekonomiści.

Prezesi badanych RSP mieli za sobą długoletni, często przekraczający 40 lat, staż 
pracy w rolnictwie. Wielu z prezesów mogło się także wykazać ponad dziesięcioletnim 
doświadczeniem w pełnieniu funkcji zarządczych. Rzetelne wykonywanie przez nich 
obowiązków spotkało się z uznaniem członków RSP.

m.in
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Ryc. 2. Wykształcenie kadry kierowniczej badanych RSP
Fig. 2. Education of the managers in the examined collective farms

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Zasoby ziemi
Wszystkie RSP biorące udział w badaniu należały do grupy gospodarstw wielkoobsza-
rowych (tab. 2). Według Witosława (2002) dla dużych obszarowo gospodarstw, dobrze 
zorganizowanych, sprawnie zarządzanych i wykazujących wysoki poziom techno-
logiczny, dobrą formą poprawienia pozycji rynkowej mogą być grupy producenckie. 
Pozwalają one osiągnąć jeszcze większe korzyści wynikające z synergii zespołowego 
gospodarowania i ekonomii skali.

Areał ziemi należącej do badanych RSP w ciągu lat 2011–2014 zmniejszył się. 
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne z analizowanej grupy N zredukowały swoją 
powierzchnię łącznie o 116 ha (stan początkowy to 6139 ha, stan końcowy – 6023 ha), 
natomiast w RSP zrzeszonych areał zmalał o 83 ha (w 2008 r. – 8648 ha, w roku 2011 
– 8565 ha) – tabela 2.

Przeciętnie powierzchnia użytków rolnych będących w posiadaniu RSP niezrze-
szonych wynosiła 405 ha. Podmioty zrzeszone w GPR były średnio o 163 ha od nich 
większe. Ich przeciętny areał wynosił 568 ha. Przeprowadzona wśród 30 badanych 
podmiotów analiza statystyczna wykazała istotną statystycznie różnicę między RSP 
zrzeszonymi i niezrzeszonymi (tab. 2).

Pod względem struktury władania badane RSP z grup N i Z były właścicielami 
samoistnymi. Ziemia własna spółdzielni stanowiła około 60% ogółu powierzchni 
(w grupie N były to wahania w przedziale 59–63%, w grupie Z – 59–60%), a najmniej-
szy udział w nim miały grunty dzierżawione (14–15% w grupie N i 16% w grupie Z). 
Zaobserwowane zmiany form władania ziemią przedstawia rycina 3.

Współwłasność ziemi w spółdzielniach wzmacnia poczucie wspólnoty oraz rodzi 
współodpowiedzialność. Staje się jednak niekorzystna dla członka odchodzącego na 
emeryturę, gdyż po ustaniu członkostwa nie ma on prawa do choćby części wspólnej 
ziemi, którą przecież kupiono dzięki jego pracy. W przypadku likwidacji podmiotu spół-
dzielczego, po spłaceniu wierzycieli, ziemia może być sprzedana, emerytowany członek 
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Tabela 2. Powierzchnia (w ha) użytków rolnych będących we władaniu RSP w latach 2011– 
–2014

Table 2. Area (ha) of agricultural land being owned by RSP in the years 2011–2014

Wyszczególnienie
Specification

Rok
Year

Grupy
Groups

N Z

średnia dla grupy
mean value for 

the group

średnia dla grupy
mean value for 

the group

Powierzchnia 
ogółem
Total area

2011 6139 8565

2012 6087 8549

2013 6055 8544

2014 6023 8482

średnia z lat 2011–2014
mean value for 2011–2014 6073 8482 

Przeciętna 
powierzchnia
Average area

2011 409 571

2012 406 570

2013 404 569

2014 401 565

średnia z lat 2011–2014
mean value for 2011–2014 405 568

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Ryc. 3. Struktura użytków rolnych będących we władaniu RSP w latach 2011–2014
Fig. 3. The structure of agricultural land being owned by RSP in 2011–2014

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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spółdzielni nie ma jednak prawa do uczestnictwa w podziale należności uzyskanych ze 
zbycia gruntów. Ta sytuacja przyczynia się do nacisków członków na dzielenie majątku 
spółdzielni przed ich przejściem na emeryturę. Efekty takich zabiegów zaobserwować 
można w grupie N, w której w badanym okresie z kategorii „ziemia własna” ubyło 3% 
powierzchni ogółem. Odwrotna tendencja wystąpiła w grupie Z, w której odnotowano 
jednoprocentowy spadek powierzchni w kategorii „ziemia wkładowa” na rzecz przyro-
stu w kategorii „ziemia własna”.

Zasoby majątkowe i rzeczowe
Wyniki produkcyjne i ekonomiczne w dużej mierze uzależnione są od potencjału produk-
cyjnego, warunkującego wykorzystanie czynników wytwórczych przy zastosowaniu 
środków trwałych (Kołoszko-Chomentowska, 2003). Zasoby zarówno majątku trwałego, 
jak i obrotowego mają więc zasadniczy wpływ na organizację przedsiębiorstwa i proce-
sów produkcyjnych. W celu racjonalizacji produkcji i uzyskiwania wyższych dochodów 
należy dostosować wyposażenie do skali i struktury produkcji (Wiatrak, 2001).

Przedsiębiorstwa rolnicze charakteryzują się wysokim stopniem wyposażenia 
w  zasoby majątkowe. Tendencję tę potwierdziła także analiza badanej grupy RSP 
(tab.  3). Bardziej zasobne w ten składnik bilansu były podmioty z grupy Z. Średnia 
wartość posiadanych aktywów w grupie Z wynosiła ponad 6,004 mln zł, podczas gdy 
w grupie N była ona na poziomie 4,349 mln zł.

Przeprowadzona analiza statystyczna wykazała, że istnieje istotna różnica staty-
styczna między grupami N i Z pod względem wyposażenia w aktywa ogółem. Podobne 
zjawisko zaobserwowano także w przypadku środków trwałych i obrotowych.

W grupie N ponad 65% aktywów stanowiły aktywa trwałe i w badanym okresie ich 
udział w strukturze aktywów ogółem praktycznie się nie zmieniał (tab. 3). W roku 2011 
wzrost udziału odnotowano w pozycji „aktywa obrotowe” (z 34% do 35%). W grupie 
Z wartości aktywów trwałych i obrotowych były bardziej zbliżone do siebie i także 
w badanym okresie nie wykazywały istotnych wahań.

W strukturze aktywów przeważały aktywa trwałe nad aktywami obrotowymi. 
Największą część aktywów trwałych stanowiły grunty, będące podstawą prowadze-
nia działalności rolniczej. Ich udział w aktywach wahał się w grupie N w grani-
cach 56–59%, podczas gdy w grupie Z grunty stanowiły 48–51% aktywów (tab. 4). 
Kolejną pod względem wartości grupą aktywów trwałych były urządzania tech-
niczne i  maszyny. Ich wartość oscylowała między 17% a 19% w grupie pomiotów 
niezrzeszonych, a wśród RSP zrzeszonych była ona wyższa i wahała się w granicach 
od 20% do 22%. Wzrost wartości maszyn i urządzeń, który obserwujemy w roku 2013 
w obydwu grupach, spowodowany był głównie zakupem nowego sprzętu, współfi-
nansowanego z funduszy UE. W latach 2011–2014 z powodu zużycia fizycznego 
(i  wyprzedaży) majątku w obydwu grupach zmniejszyła się wartość budynków, 
lokali i innych obiektów.
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Tabela 4. Wartość i struktura aktywów trwałych w badanych grupach w latach 2011–2014 
(średnia dla grupy)

Table 4. Value and structure of assets in the examined groups in the years 2011–2014 
(mean value for the group)

Wyszczególnienie
Specification

Rok
Year

Grupy / Groups

N Z

średnia dla grupy
mean value for 

the group

średnia dla grupy
mean value for the 

group

tys. zł
thousand 

PLN
%

tys. zł
thousand 

PLN
%

Aktywa trwałe ogółem, 
w tym
Total fixed assets, 
including

2011 3851,5 100 3509,3 100

2012 3450,9 100 3614,3 100

2013 3948,7 100 3857,8 100

2014 3965,6 100 4039,3 100

średnia z lat 
2011–2014

mean value for 
2011–2014

4767,1 100 3755 100

Grunty
Land

2011 2233,9 58 1684,5 48

2012 2036,0 59 1807,2 50

2013 2211,3 56 1928,9 50

2014 2220,7 56 2060,0 51

średnia z lat 
2011–2014

mean value for 
2011–2014

2175,4 57 1870 50

Budynki, lokale i inne 
obiekty
Buildings, apartments 
and other objects

2011 577,7 15 666,7 19

2012 483,1 14 650,6 18

2013 513,3 13 694,4 18

2014 475,8 12 686,7 17

średnia z lat 
2011–2014

mean value for 
2011–2014

512,5 14 674,6 18
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Wyszczególnienie
Specification

Rok
Year

Grupy / Groups

N Z

średnia dla grupy
mean value for 

the group

średnia dla grupy
mean value for the 

group

tys. zł
thousand 

PLN
%

tys. zł
thousand 

PLN
%

Urządzenia techniczne 
i maszyny
Plant and machinery

2011 654,8 17 772,0 22
2012 655,7 19 722,9 20
2013 710,8 18 810,1 21
2014 673,9 17 848,3 21

średnia z lat 
2011–2014

mean value for 
2011–2014

673,8 18 788,3 21

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Zasoby kapitałowe
Prawa strona bilansu według złotej zasady bilansowej równa się lewej stronie. Zgodnie 
z tą zasadą badane grupy podmiotów w latach 2011–2014 odnotowały wzrost wartości 
pasywów. W ich strukturze dominował kapitał własny (tab. 5). W grupie N udział tej kate-
gorii bilansu wzrósł z 80% w pierwszym roku analizy do 85% ogółu pasywów w ostatnim 
badanym roku. Grupa Z charakteryzowała się natomiast wahaniami udziału kapitału 
własnego w strukturze pasywów. W pierwszym okresie analizy (2011–2012) powiększała 
ona kapitał własny, potem kapitał ten tracił na znaczeniu. Dopiero w roku 2014 odno-
towano wzrost jego udziału w strukturze pasywów. W ujęciu wartościowym w obydwu 
grupach N i Z kategoria kapitału własnego wykazywała w każdym roku wyższe wartości.

W grupie N kapitał obcy, będący składową pasywów, tracił na znaczeniu w struktu-
rze (spadek z 20% do 16%), podczas gdy w grupie Z nie zaobserwowano jednoznacznej 
tendencji (tab. 5). Analiza pod względem wartości kapitału obcego wykazała wahania 
wartości w grupach N i Z.

Wszystkie badane spółdzielnie wykazywały zdolność do pokrycia aktywów trwa-
łych kapitałem własnym, co świadczyć może o zachowawczej strategii finansowania 
działalności.

Analiza struktury kapitału własnego wykazała, że w grupie podmiotów zrzeszonych 
największe znaczenie miał kapitał zasobowy (stanowił 41–44% kapitału własnego), 
natomiast mniejsze – fundusz udziałowy (20–24%). Wśród RSP z grupy N kapitał udzia-
łowy i zasobowy były zbliżone pod względem wartości (z wyjątkiem 2014 r.). Pozostałe 
składowe kapitału własnego z każdym rokiem analizy zyskiwały na znaczeniu. Dla grupy 
spółdzielni N stanowiły one średnio 43%, a dla grupy Z 36% kapitału własnego (tab. 6).

Tabela 4. cd. / Table 4. cont.
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Tabela 6. Wartość i struktura kapitału własnego w badanych grupach w latach 2011–2014 
(średnia dla grupy)

Table 6. Value and structure of equity between groups in the years 2011–2014 (mean 
value for the group)

Wyszczególnienie
Specification

Rok
Year

Grupy / Groups

N Z

średnia dla 
grupy

mean value for 
the group

średnia dla 
grupy

mean value for 
the group

tys. zł
thousand 

PLN
%

tys. zł
thousand 

PLN
%

Kapitał własny, 
w tym:
Home equity, 
including:

2011 3205,4 100,0 4248,2 100,0

2012 3758,0 100,0 4055,1 100,0

2013 4335,8 100,0 4634,9 100,0

2014 3585,5 100,0 4158,1 100,0

średnia z lat 2011–2014
mean value for 2011–2014 3721,2 100,0 4274,1 100,0

Kapitał udziałowy
Shareholders’ 
equity

2011 929,6 29,0 849,6 20,0

2012 1165,0 31,0 932,7 23,0

2013 1300,7 30,0 1112,4 24,0

2014 1111,5 31,0 831,6 20,0

średnia z lat 2011–2014
mean value for 2011–2014 1126,7 30,3 931,6 21,8

Kapitał zasobowy
Supplementary 
capital

2011 961,6 30,0 1826,7 43,0

2012 1052,2 28,0 1662,6 41,0

2013 1170,7 27,0 2039,4 44,0

2014 788,8 22,0 1704,8 41,0

średnia z lat 2011–2014
mean value for 2011–2014 993,3 26,8 1808,4 42,3

Pozostałe
Other

2011 1314,2 41,0 1571,8 37,0

2012 1540,8 41,0 1459,8 36,0

2013 1864,4 43,0 1483,2 32,0

2014 1685,2 47,0 1621,7 39,0

średnia z lat 2011–2014
mean value for 2011–2014 1601,1 43,0 1534,1 36,0

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study
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Produktywność ziemi, pracy i kapitału
Produktywność według Kosieradzkiej (2004) to relacja między wielkością produk-

cji wytworzonej i sprzedanej w danym okresie a ilością wykorzystanych lub zużytych 
zasobów wejściowych.

W praktyce gospodarczej do pomiaru produktywności wykorzystuje się różnego 
rodzaju wskaźniki wielorakich kategorii ekonomicznych. Na potrzeby jednak niniej-
szego opracowania wykorzystano trzy wskaźniki produktywności czynników produkcji 
(tab. 7):
– wskaźnik produktywności pracy (mierzony przychodami ze sprzedaży w przelicze-

niu na jednego pełnozatrudnionego);
– wskaźnik produktywności ziemi (mierzony przychodami ze sprzedaży przypadają-

cymi na 1 ha UR);
– wskaźnik produktywności kapitału (iloraz przychodów ze sprzedaży i kapitału ogó-

łem).

Podstawę do obliczeń stanowiły dane z 30 badanych RSP. Uzyskane wyniki zesta-
wiono odpowiednio dla grupy N i Z, a następnie obliczono średnie arytmetyczne.

W latach 2011–2014 produktywność zasobów w badanych grupach podmiotów 
wzrastała (z wyjątkiem roku 2012, w którym odnotowano spadek wszystkich wskaźni-
ków produktywności).

Produktywność ziemi w grupie N, poza rokiem 2012, kształtowała się w prze-
dziale od 6,9 do 7,9 tys. zł/ha UR, a podmioty z grupy Z uzyskiwały wartości od 6,7 do 
7,7 tys. zł/ha UR. Wyższą średnią wartość wskaźnika produktywności ziemi w badanym 
okresie wykazały RSP zrzeszone, które zdecydowanie lepiej znosiły wahania w 2012 r. 
Jednak ostatnie dwa lata analizy wykazały wzrost produktywności ziemi w grupie N 
(z 7,0 do 7,9 tys. zł/ha).

Lata 2011–2014 to okres wzrostu produktywności pracy, z wyjątkiem roku 2012, 
w którym produktywność spadła w grupie N o blisko 8,3 tys. zł, a w grupie Z o 1,6 tys. na 
jednego zatrudnionego. Wskaźnik produktywności pracy był wyższy w grupie podmio-
tów niezrzeszonych (średnia za lata 2011–2014 wynosiła 278,5 tys. zł na jednego 
zatrudnionego).

Wartości wskaźnika produktywności majątku ogółem w analizowanych latach 
w grupach N i Z były zbliżone, choć nieznacznie korzystniejszą sytuację odnoto-
wano w grupie RSP niezrzeszonych. Średnia wartość uzyskanego wskaźnika w bada-
nym okresie w obydwu grupach wynosiła 0,7 tys. zł.

Obserwowany trend wzrostowy pokazuje, iż badane obiekty efektywniej wykorzy-
stywały posiadane zasoby, dzięki czemu uzyskiwały większe dochody.

Wskaźniki produktywności nie wykazywały istotnych różnic między analizo-
wanymi grupami poza wskaźnikiem produktywności pracy, który był korzystniejszy 
w przypadku spółdzielni N.



57

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2017 

Wykorzystanie czynników produkcji przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne...

Tabela 7. Wskaźniki produktywności czynników produkcji w badanych grupach w latach 
2011–2014

Table 7. Productivity ratio of production factors in the examined groups in the years 
2011–2014

Wskaźnik
Ratio

Rok
Year

Grupy / Groups

N Z

średnia dla 
grupy

mean value 
for the group

średnia dla 
grupy

mean value 
for the group

Produktywności ziemi 
(tys. zł/ha)
Land productivity 
(thousand PLN/ha)

2011 6,9 6,7

2012 5,7 6,6

2013 7,0 6,8

2014 7,9 7,7

średnia z lat 2011–2014
mean value for 2011–2014 6,9 7,0

Produktywności pracy 
(tys. zł/os.)
Land productivity 
(thousand PLN/person)

2011 253,6 180,8

2012 245,3 179,2

2013 261,5 190,2

2014 353,6 220,8

średnia z lat 2011–2014
mean value for 2011–2014 278,5 192,8

Produktywności kapitału 
(tys. zł/tys. zł)
Capital productivity 
(thousand PLN/thousand PLN)

2011 0,7 0,6

2012 0,7 0,5

2013 0,7 0,5

2014 0,8 0,6

średnia z lat 2011–2014
mean value for 2011–2014 0,7 0,6

Źródło: Opracowanie własne
Source: Author’s study

Wnioski z badań empirycznych

Uzyskane na podstawie badań wyniki pozwoliły na sformułowanie kilku wniosków 
dotyczących badanych rolniczych spółdzielni produkcyjnych, zarówno tych zrzeszo-
nych, jak i tych niezrzeszonych w GPR.
1. Uczestniczące w badaniu RSP cechowały się pokaźnymi zasobami siły roboczej. 

Podmiotami zasobniejszymi w ten czynnik produkcji były RSP zrzeszone w GPR. 
Przeciętnie w grupie Z jedna RSP zatrudniała 22 osoby, a w grupie N – 14 osób.
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2. Liczba osób zatrudnionych w badanych grupach w każdym roku malała. Zmniejszało 
się także grono członków spółdzielni. Powodem takiej sytuacji były m.in. przejścia 
na emeryturę i redukcja zatrudnienia. Zważywszy na to, że w spółdzielniach pra-
cują w większości członkowie mający powyżej 50 lat i wykazujący się stażem pracy 
przekraczającym 40 lat, trend ten będzie się utrzymywał. Sytuacja ta w dłuższej 
perspektywie może wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie i rozwój RSP.

3. Badane jednostki odznaczały się dużymi zasobami ziemi (podmioty z grupy N 
gospodarowały średnio na powierzchni 6073 ha, areał grupy Z wynosił przecięt-
nie 8482 ha). Areał zarówno jednej, jak i drugiej grupy w każdym roku malał. 
Zaobserwowano spadek udziału ziemi własnej spółdzielni na rzecz ziemi wkłado-
wej. Zaistniała sytuacja może sugerować, że podmioty te stopniowo przygotowują 
się do likwidacji, by przyjąć inną formę prawną.

4. Analizowane rolnicze spółdzielnie produkcyjne charakteryzowały się dużymi zaso-
bami majątkowymi. Największą część aktywów trwałych stanowiły grunty. Wśród 
aktywów finansowych był to kapitał własny, co może świadczyć o realizacji przez 
RSP bezpiecznej strategii finansowej. Z jednej strony spółdzielnie te uważać można 
za stabilnego partnera finansowego, z drugiej jednak sytuacja ta może wskazywać 
na chęć przejęcia spółdzielni przez pozostałych właścicieli.

5. Wskaźniki produktywności czynników produkcji badanych podmiotów (zarów-
no w grupie Z, jak i w grupie N) w latach 2011–2014 cechował trend wzrostowy. 
Nieznacznie korzystniejszą sytuację pod względem produktywności ziemi obser-
wowano w przypadku podmiotów z grupy Z. Jeśli chodzi o produktywność pracy 
i kapitału, w lepszej sytuacji były RSP niezrzeszone.

Wyniki, które uzyskano, świadczą o braku istotnych różnic w wykorzystaniu czynni-
ków produkcji przez RSP z grupy N i z grupy Z. Można więc domniemywać, że formalne 
tworzenie GPR służy temu, żeby skorzystać z przydzielonych środków unijnych. Trzeba 
się więc zastanowić, czy w przyszłości nie zmodyfikować procedury przyznawania 
i rozliczania przydzielonych w ramach PROW środków finansowych na tworzenie GPR.
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Wypas kulturowy owiec na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego jako przykład gospodarowania zgodnego 
z zasadami ekorozwoju

Cultural grazing sheep in the Tatra National Park as an 
example of management consistent with the principles 
of sustainability

Edyta Molik, Joanna Dobosz, Karolina Kordeczka
Katedra Biotechnologii Zwierząt, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 Marek Pęksa
Tatrzański Park Narodowy

Streszczenie. Kulturowy wypas wielkoobszarowy na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego jest formą ochrony górskiego krajobrazu, wyjątkowego ekosystemu spasa-
nych hal, jest także sposobem przekazywania i utrwalania podhalańskich tradycji, ściśle 
związanych z gospodarką pastwiskową. Celem niniejszej pracy było wykazanie wpływu 
wypasu kulturowego zarówno na środowisko, jak i  na miejscową ludność. Aby uzyskać 
materiał do analizy, od sierpnia do września 2013 r. przeprowadzono badanie ankietowe 
wśród baców wypasających na terenie TPN. Ankiety wykazały, że wypas owiec korzystnie 
wpływa na krajobraz i środowisko, stwarza też szansę aktywizacji społecznej na terenie 
Podhala. Nie bez znaczenie jest czynnik ekonomiczno-kulturowy, bowiem wypas wielko-
obszarowy tworzy miejsca pracy, ubogaca region i wspiera turystykę, 

Słowa kluczowe: owce • wypas • ekorozwój

Abstract. Cultural large area of grazing in the Tatra National Park, is a form of protec-
tion of the mountain landscape, unique ecosystem grazing mountain pasture and way of 
transferring and consolidating the Podhale tradition, closely linked with the economy 
of pasture. The aim of the study was to demonstrate the impact of grazing on both the 
cultural environment and on the local population. For this purpose, conducted in the 
months of August–September 2013 survey of shepherds, which work in the TPN. Surveys 
have shown that sheep grazing is beneficial to the landscape and the environment. It is 
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also an opportunity for social inclusion in the Podhale. Not without significance is also 
a  factor in the economic and cultural, as large area grazing creates jobs, enriches the 
region, supports tourism, and a growing number of pastoral events intended to promote 
both cultural and grazing throughout the Podhale.

Keywords: sheep • grazing • sustainability

Wstęp

Ochrona krajobrazu w parkach narodowych Polski przez prowadzenie wypasu kultu-
rowego jest ważną formą promocji całego regionu. Organizowanie imprez pasterskich, 
poszerzenie oferty sprzedawanych produktów z mleka owczego, kultywowanie trady-
cji w bacówkach oraz sam widok owiec pasących się przy popularnych szlakach tury-
stycznych stanowią atrakcje o rosnącym znaczeniu (Bernacka, Simińska, Niedźwiecki, 
2011; Mroczkowski, 2005a, b). Wypas kulturowy jest więc formą ochrony dziedzictwa 
kulturowego regionu i szansą na jego ożywienie ekonomiczne, służy także ochronie 
krajobrazu (Caballero i in., 2007; Mroczkowski, 2004). Ochrona kultury i tradycji staje 
się źródłem dochodu, daje podstawy do tworzenia miejsc pracy i poprawy dobrobytu 
mieszkańców (Musiał i in., 2004). Wypas kulturowy przywraca również pierwotną 
funkcję tradycyjnym szałasom pasterskim, co pozwala na ich zachowanie, gdyż 
użytkowanie jest jedyną skuteczną formą ich ochrony (Gąsienica-Chmiel, 2001a, b; 
Moździerz, 2007). 

Zasady wypasu kulturowego owiec są ściśle określone przez władze Tatrzańskiego 
Parku Narodowego (TPN). Umowa między TPN a danym bacą określa, na jakim terenie 
i ile owiec baca może wypasać, reguluje kwestię przestrzegania tradycyjnych obrzędów 
pasterskich. Umowa zawiera obostrzenia mające na celu ochronę tatrzańskiej przyrody, 
m.in. określa, że wypas można rozpocząć, gdy odrost runi osiąga 8 cm, a zakończyć go 
nie później niż 15 października. Umowa zabrania używania nawozów sztucznych oraz 
koszarowania w pobliżu źródeł i potoków. Tatrzański Park Narodowy nakłada na bacę 
obowiązek zatrudnienia pomocników – co najmniej jednej osoby na 100 sztuk owiec. 
Baca zobowiązuje się do dbania o porządek i czystość w swoim otoczeniu, do opieki 
nad tradycyjnymi szałasami znajdującymi się na polanie, na której wypasa owce, do 
udostępnienia szałasu i obejścia podczas kontroli przeprowadzanych przez pracowni-
ków TPN oraz do współpracy w celu szerzenia idei ochrony przyrody wśród turystów 
(Molik, Musiał, Tyran, Wierzchoś, 2005). Celem przeprowadzanych badań ankietowych 
było oszacowanie skali wypasu kulturowego owiec na terenie Tatrzańskiego Parku 
Narodowego.

Materiał i metody badań

Badania o  charakterze inwentaryzacyjnym dotyczące kulturowego wypasu owiec 
przeprowadzono na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Objęto nimi siedem 
stad, liczących w  sumie około 1300 sztuk owiec. Ankiety przeprowadzono w  sezo-
nie pastwiskowym w  2013 r. we współpracy z  pracownikami Tatrzańskiego Parku 
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Narodowego. Ankieta obejmowała 58 pytań podzielonych na pięć grup dotyczących 
(Musiał i in., 2006):
– danych identyfikacyjnych – 4 pytania,
– hali i jej właścicieli – 9 pytań,
– organizacji wypasu – 17 pytań,
– produkcyjnych i  ekonomicznych problemów wypasu i  przetwórstwa mleka – 

14 pytań,
– społecznych i kulturowych aspektów wypasu owiec na halach – 14 pytań.

Wyniki i dyskusja

W ramach przeprowadzonych badań wykonano inwentaryzację siedmiu stad owiec 
wypasanych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego (tab. 1). Wielkość hal, 
na których prowadzono wypas, waha się od 10 do 25 ha (tab. 2). Ukształtowanie 
powierzchni polan w większości jest faliste i pagórkowate. Owce na halach pojone są 
zazwyczaj wodą z cieków wodnych, czasami woda dowożona jest beczkowozami lub 
pobierana z  pobliskiego schroniska. W  Tatrzańskim Parku Narodowym kulturowy 
wypas owiec prowadzony jest przez siedmiu baców. Każdy z nich ma wieloletnie, nawet 
45-letnie, doświadczenie w prowadzeniu gospodarki pasterskiej (tab. 3). Przed rozpo-
częciem współpracy z Tatrzańskim Parkiem Narodowym bacowie nabywali doświad-
czenia, prowadząc wypas owiec w  Bieszczadach, Szczawnicy, Pieninach, Gorcach 
czy też w  Jaworkach. Obecnie w  TPN owce pasą się w  stadach liczących od 100 do 
250 sztuk. Liczba owiec ograniczona jest powierzchnią hal przeznaczonych pod wypas 
kulturowy. Na terenie TPN prowadzony jest wypas polskich owiec górskich. Zgodnie 
z tradycją kulturowy wypas wielkoobszarowy w TPN rozpoczyna się na początku maja 
i trwa do połowy października. Rotacja stad między głównymi halami a przepaskami 
nie jest stała, zależy od wielkości stada, powierzchni hali, a  zwłaszcza warunków 
botanicznych. Średnio owce co dwa tygodnie są przepędzane na pastwiska dodatkowe 
(tzw. przepaski). Ze względu na ochronę bioróżnorodności oraz w celu równomiernego 
nawożenia naturalnego hal każdy z baców prowadzi koszarowanie. Wielkość koszary 
zależy od liczby owiec w stadzie (tab. 4).

Pozyskane mleko bezpośrednio po udoju przerabiane jest na oscypki i  inne 
produkty (bryndza, bundz, redykołki). Do przerobu mleka używa się tradycyjnych 
miedzianych kotłów, drewnianych pucier, foremek, cyrpoków i feruli. Bacowie, decy-
dując się na prowadzenie wypasu kulturowego, muszą uwzględnić koszty związane ze 
swoją działalnością. Do kosztów wlicza się te związane z dzierżawą pastwisk od właści-
cieli prywatnych terenów, opłatami za leki i lizawki oraz wynagrodzeniem dla juhasów. 
Wszyscy bacowie z TPN biorą udział w uroczystym rozpoczęciu redyku i w zakończe-
niu sezonu wypasu oraz kultywują dawne obyczaje, takie jak utrzymywanie cały czas 
płonącej watry w bacówkach, używanie gwary i strojów góralskich i przerabianie mleka 
owczego w tradycyjny sposób. Większość baców cały czas się dokształca i bierze udział 
w spotkaniach organizowanych przez Tatrzański Park Narodowy czy organizacje rolni-
cze (tab. 5). 
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Tabela 1. Wykaz hal, na których prowadzono wypas
Table 1. List of alps which is run grazing

Hala
Alp

Powierzchnia (ha)
Area (ha)

Lokalizacja hali
Location of the alp

Kuźnice 30 TPN Zakopane

Huciska 10 TPN Kościelisko

Rusinowa Polana 17 TPN + 5 Bukowina Tatrzańska

Palenica Wyżna 12 TPN + 30 Poronin

Wyżna Kira Miętusia 25 TPN Kościelisko

Dolina Lejowa 16 TPN + 30 Kościelisko

Chochołowska Wyżna 16 TPN + 10 Kościelisko

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study

Tabela 2. Charakterystyka wypasanych hal 
Table 2. Characteristics of alps which is run grazing

Wyszczególnienie / Specification Charakterystyka / Characteristics

Forma własności hal
Ownership of pastures

prywatne
private

min. 5 ha–max. 30 ha
średnio / average: 8,6 ha

państwowe
communal

min. 10 ha–max. 25 ha
średnio / average: 15,9 ha

Ukształtowanie powierzchni hali
Landform of the pastures

faliste i pagórkowate
terrain undulating and hilly

Możliwość pojenia owiec
The possibility of watering sheep

woda pobierana z cieków wodnych
(Wyżna Chochołowska – ze schroniska, Rusinowa 
Polana – woda dowożona beczkowozami)
the water drawn from watercourses

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study



65

Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych – Problems of Small Agricultural Holdings • Nr – No. 1 • 2017 

Wypas kulturowy owiec na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego...

Tabela 3. Organizacja wypasu
Table 3. Organization of grazing

Wyszczególnienie / Specification Charakterystyka / Characteristics

Doświadczenie zawodowe bacy 
Shepherd's professional experience

– jako juhas
– helper

– jako baca
– shepherd

min. 30–max. 70 lat / years
średnio / average: 47 lat / years

min. 12–max. 25 lat / years
średnio / average: 21 lat / years

min. 5–max. 45 lat / years
średnio / average: 26 lat / years

Liczba zatrudnianych juhasów
Number of employed assistants

min. 1–max. 4
średnio / average: 2,1

Miejsce wypasu owiec w minionych latach
Where sheep grazed in past years

TPN, Bieszczady, Szczawnica, Pieniny, 
Gorce, Jaworki

Zmiany wielkości wypasanego stada
How varied the size of the herd dressed

– od 2005 / since 2005

– od 2013 / since 2013

min. 200–max. 500 szt.
średnio / average: 286 szt.

min. 100–max. 250 szt.
średnio / average: 191 szt.

Rasa owiec / Race of sheep cakiel podhalański, polska owca górska 
podhalan sheep, polish mountain sheep

Coroczne rozpoczęcie wypasu owiec
Annual grazing of sheep

koniec kwietnia–początek maja
end of April–early May

Zakończenie wypasu owiec 
End of sheep grazing

połowa października
mid-October

Rotacja stad w czasie wypasu 
(przechodzenie z jednej hali na drugą)
Rotation herds during grazing (passage 
from one alp to the other)

przepędzanie owiec w miarę potrzeby – 
co około dwa tygodnie
Run the sheep as needed – every two 
weeks

Organizacja koszarowania na noc i czas doju 
The organization of barracks at night and 
milking time

wielkość koszaru zależy od liczby owiec 
w stadzie
the size of barracks depends on the 
number of sheep in the flock

Liczba gazdów, od których zbierane są owce
How many owners collected the sheep

min. 1–max. 5
średnio / average: 3

Liczba owiec pochodzących od jednego gazdy
The number of sheep from one sheepowner

– najmniejsza liczba owiec
– the smallest number of sheep

min. 5–max. 30
średnio / average: 10



Edyta Molik, Joanna Dobosz, Karolina Kordeczka, Marek Pęksa66

PDGR – PSAH

Wyszczególnienie / Specification Charakterystyka / Characteristics

– największa liczba owiec
– the highest number of sheep

min. 40–max. 135
średnio / average: 79

Sposób przemieszczania się zwierząt na 
pastwiska
Way of getting animals to the pasture

przepęd dostępnymi drogami
transhumance available roads

Sposób powrotu zwierząt z pastwiska
Way of return the animals from the pasture

przepęd dostępnymi drogami
transhumance available roads

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study

Tabela 4. Produkcyjno-ekonomiczne aspekty wypasu i przetwórstwa mleka
Table 4. Production-economic aspects of grazing and milk processing

Wyszczególnienie / Specification Charakterystyka / Characteristics

Pozyskiwanie mleka od owiec
Milking yeild

miesiąc
month

udój dzienny (l)
days milking yield (l)

maj
May min. 40–max. 80

czerwiec
June

min. 40–max. 80
min. 30–max. 70

lipiec
July

min. 18–max. 50
min. 15–max. 20

sierpień
August min. 7–max. 18

Częstotliwość dojenia owiec
The frequency of milking sheep

trzy razy dziennie / three times a day
dwa razy dziennie / twice a day

Liczba osób zatrudnionych przy dojeniu
Number of persons employed in milking 2–3 osoby / persons

Produkty wytwarzane z mleka owczego
The products manufactured from sheep’s 
milk

bundz – średnio / average: 20% 
oscypki – średnio / average: 66%
bryndza, redykołki – średnio / average: 14%

Urządzenia do przerobu mleka na hali
Equipment for milk processing on the alp

puciery, miedziany kocioł, cyrpoki, formy, 
ferule

Odbiorcy produktów 
Product recipients

ludność miejscowa, turyści (żętyca, 
redykołki, oscypki, rzadko bundz) 
local people and tourists (sheep chees)

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study

Tabela 3. cd. / Table 3. cont.
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Tabela 5. Społeczne i kulturowe aspekty wypasu owiec na halach
Table 5. Social and cultural aspects of sheep grazing management in mountain pastures

Wyszczególnienie / Specification Charakterystyka / Description

Czy wyjście i powrót owiec ze wsi ma 
uroczysty, świąteczny charakter?
Is the departure of sheep from the village, 
and their return to the village, celebrated, 
and festive in character?

dla wszystkich baców
for all head shepherds

Czy w czasie wypasu kultywowane są jakieś 
zwyczaje, obrzędy? 
Are any particular customs, rituals, or 
celebrations cultivated in the grazing 
period?

płonąca watra, tradycyjne stroje, gwara, 
wyposażenie oraz sposób przerobu mleka 
i utrzymania owiec
burning watch-fire, traditional costumes, 
dialect, equipment, methods of milk 
processing and maintenance of the sheep

Obecność psów pasterskich
The presence of herding dogs

owczarki podhalańskie (Polish Tatra 
Sheepdog)

Czy wypas wiąże się lub powoduje konflikty 
związane z ochroną środowiska?
Does grazing involve, or does it cause, 
conflicts related to environmental 
protection?

nie stwierdzono
no evidence of this was found

Czy uczestniczy Pan w szkoleniach, kursach 
i innych formach podwyższania kwalifikacji 
zawodowych?
Do you participate in training courses and 
programs, or other forms of enhancing 
professional qualifications?

spotkania organizowane przez TPN, 
kursy i szkolenia
meetings organized by TPN, training 
courses and programs

Czy są obecnie chętni do nauki zawodu bacy?
At present, are there prospective candidates, 
willing to learn the profession of head 
shepherd?

brak chętnych, niedostatek osób 
pracujących jako juhas
there are no prospective candidates; 
there are insufficient numbers of persons 
working as under-shepherds

Źródło: Badania własne
Source: Author’s study

Wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej oraz spadek cen owczej wełny dopro-
wadziły w  Polsce do drastycznego spadku pogłowia owiec. Regres ten w  mniejszym 
stopniu objął jednak tereny Podhala, gdzie potrzeba zachowania tradycji oraz charak-
terystycznego krajobrazu jest do dziś bardzo silna (Mirek, 2004; Musiał i in., 2005). 
Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, by zachować ten mający wielowiekową 
tradycję sposób użytkowania terenów górskich, jakim jest wspólnotowy wypas zwie-
rząt. Jego zaniechanie grozi wystąpieniem niekorzystnych zmian w środowisku, w tym 
wyparciem cennych gatunków roślin. Równie istotne jest utrzymanie żywej tradycji 
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pasterskiej w rejonie Podhala, która pozwala na zachowanie odrębności i tożsamości 
regionalnej miejscowej ludności (Molik i in., 2007). Wcześniejsze badania ankietowe 
przeprowadzone w  Tatrzańskim Parku Narodowym wykazały prowadzenie wypasu 
kulturowego około 1500 owiec przez siedmiu baców (Mikołajczyk i in., 2005). Badania 
obecnie przeprowadzone w Tatrzańskim Parku Narodowym wskazały tyle samo stad, 
ale zdecydowanie niższą liczbę owiec, bo tylko 1365 sztuk. W większości gospodarze 
oddają stada liczące od 30 do 110 sztuk. W pojedynczych przypadkach bacowie zabie-
rają również małe stada liczące 4–5 sztuk. Według umowy z TPN bacowie wypasający 
owce na terenie parku zobowiązani są uiszczać opłatę za dzierżawę równą cenie 0,5 q 
żyta według cen wolnorynkowych za 1 ha hali. Ankiety przeprowadzone wśród baców 
wypasających owce na terenie TPN wskazały, że głównym źródłem dochodu baców 
w czasie wypasu jest sprzedaż oscypków. Spośród wszystkich produktów powstałych 
z ogółu pozyskanego mleka oscypki stanowią średnio 66%, zaś bundz 20%. W przepro-
wadzonym badaniu ankietowym bacowie wskazywali na trudności we wzroście ekono-
miki kulturowego wypasu wspólnotowego. Przyznanie owczym produktom znaków 
pochodzenia i  potwierdzonych tradycyjnych sposobów wytwarzania oraz edukacja 
turystów i promocja owczych produktów z terenu TPN, a więc zdrowych i ekologicz-
nych, powinna znacząco wpłynąć na preferencje konsumentów, co mogłoby zwiększyć 
popyt i podnieść opłacalności produkcji (Drożdż, 2004, 2007; Bonczar, 2006).

Pasterstwo było jednym z najważniejszych elementów tworzących bogatą i wyjąt-
kową kulturę całego Podhala (Molik, Musiał, Tyran, Wierzchoś, 2005; Molik, 
Wierzchoś, Musiał, Tyran, 2005). Wyraz temu dają liczne pieśni, legendy, wierzenia, 
przesądy i  zwyczaje. Na wspomnienie zasługuje również niespotykane połączenie 
silnej religijności górali z licznymi wierzeniami lokalnymi. Wszystko to miało chronić 
pasterzy przez ciężkimi warunkami panującymi w górach. Utrzymanie wypasu wspól-
notowego jest zarówno istotnym elementem ochrony krajobrazu i  środowiska, jak 
i ważnym czynnikiem socjoekonomicznym decydującym o ciągłym rozwoju terenów 
górskich (Molik, Wierzchoś, Musiał, Tyran, 2005; Molik, Musiał, Tyran, Wierzchoś, 
2007). Wspieranie gospodarstw, zwłaszcza we wskazanych rejonach górskich, wpływa 
na rozwój ekstensywnej i średnio intensywnej technologii chowu owiec. Na ekono-
mikę chowu pozytywnie oddziałują dotacje oraz wspieranie turystyki, dzięki której 
powstają lokalne i sezonowe rynki zbytu produktów owczych (Tyran, Musiał, Molik, 
2004; Musiał i in., 2006).

Podsumowanie

Przeprowadzone badania ankietowe wskazują, że wypas kulturowy doskonale sprawdza 
się jako forma zachowania wyjątkowego górskiego krajobrazu, zapobiegania sukcesji 
lasu i wyparciu cennych roślin. Przetrwanie wypasu wspólnotowego oraz chowu owiec 
na terenach górskich zawdzięcza się głęboko zakorzenionej tradycji i kulturze niero-
zerwalnie związanej z owczarstwem. Wypas owiec ma również znaczenie ekonomiczne 
i społeczne. Jest formą aktywizacji społecznej, a inwestowanie w turystykę i promo-
cję pasterstwa uatrakcyjnia region, tworzy nowe miejsca pracy, a  przede wszystkim 
zwiększa opłacalność wspólnotowego wypasu owiec. Pasterstwo to nie tylko wypas, to 
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także wieloaspektowy rozwój innych sfer aktywności ludzkiej. Stymuluje ono rozwój 
rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, rękodzieła i usług oraz rozwój turystyki 
kulturowej. Wpływa także na zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym hal, które 
tak samo jak zabytki architektury stanowią cenny element krajobrazu kulturowego. 
Pasterstwo tradycyjne i wypas kulturowy to wreszcie podstawa do rozwoju kapitału 
społecznego wsi. Wykorzystanie funkcjonującego wypasu kulturowego jako jednej 
z  baz rozwoju społecznego daje więc nadzieję na powstawanie kolejnych klastrów 
tematycznych zrównoważonego rozwoju.
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Przedsiębiorstwo transportowe jako forma aktywizacji 
kobiet na obszarach wiejskich

Transport undertaking as means of activation of women 
in rural areas

Błażej Suproń
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 
Wydział Ekonomiczny

Streszczenie. Kolejne pokolenie kobiet wykazuje dużą otwartość na zmiany, poszuki-
wanie nowych branż, a także skłonność do ryzyka. Na kwestię tę zwraca uwagę również 
Parlament Europejski, który wskazuje na konieczność zapewnienia kobietom prowadzą-
cym przedsiębiorstwa łatwiejszego dostępu do finansowania w zdominowanych przez 
mężczyzn sektorach innowacyjnych, a także w sektorach sprzyjających zrównoważonemu 
rozwojowi, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, budownictwa i transportu. Głównym 
celem podjętych badań było określenie skali rozpowszechnienia na obszarach wiejskich 
pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego ładunków oraz 
udziału w nim przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. Szczegółowa analiza objęła 
również identyfikację czynników wpływających na lokalizację tych przedsiębiorstw oraz 
możliwości aktywizacji kobiet, aby podejmowały działalność gospodarczą w tej branży. 
Wyniki badań wskazują, że sektor międzynarodowego transportu drogowego ładunków 
może być dziedziną działalności gospodarczej aktywizującą kobiety, w szczególności 
mieszkające na terenach wiejskich. W branży transportowej lokalizacja podmiotów pro-
wadzących tę działalność nie ma znaczenia, co jest szansą dla rozwijania przedsiębiorczo-
ści na obszarach wiejskich. Zarówno ogół podmiotów transportowych zlokalizowanych 
na wsi, jak i te, których właścicielkami są kobiety, w badanym okresie wykazywały się 
stabilnością działania oraz wzrostem liczby jednostek.

Słowa kluczowe: transport drogowy • aktywizacja i przedsiębiorczość kobiet

Abstract. The next generation of women is characterised by great openness to change, 
searching for new industries and willingness to take risks. It was also noticed by the 
European Parliament, which indicated that there is a need to facilitate female entrepre-
neurs’ access to financing in innovative sectors and those supporting sustainable devel-
opment which are dominated by men, particularly with regard to ICT, construction and 
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transport industries. The main objective of the study was to determine the popularity of 
non-agricultural economic activity in rural areas in the scope of road transport of goods 
and the share of such enterprises owned by women. The detailed analysis also involved 
identifying factors affecting the location of such enterprises and possibilities for activa-
tion of women in that area. The results of the study show that the sector of international 
road transport of goods could constitute economic activity which activates women, in 
particular those living in rural areas. The location of entities conducting activity is in-
significant in case of the transport industry, which offers an opportunity for developing 
entrepreneurship in rural areas. Both transport enterprises located in rural areas in gen-
eral and those owned by women were characterised by stable operation and an increasing 
number of units over subsequent years during the analysed period.

Keywords: road transport • activation and entrepreneurship of rural women

Wstęp

Jednym z najważniejszych stojących przez państwem wyzwań, jakie pojawiły się 
w Polsce na skutek transformacji ustrojowej, jest bezrobocie, szczególnie w przypadku 
obszarów wiejskich i słabo zurbanizowanych. Zjawisko to wynika z tego, że w ostat-
nich 25 latach istotnie zmalało znaczenie sektora rolniczego w tworzeniu PKB Polski. 
Wzrosła natomiast rola sektora usług, co przełożyło się na zmniejszenie zapotrzebo-
wania na pracę w gospodarstwach rolnych, a tym samym wpłynęło na zatrudnienie 
w tradycyjnych sektorach gospodarki. Z danych Narodowego Spisu Powszechnego 
wynika, że w 2011 r. jedynie 7% osób zamieszkujących obszary wiejskie utrzymywało 
się z rolnictwa, co oznaczało spadek o 3,5 punktu procentowego (p.p.) w stosunku do 
stanu z roku 2002 (Główny Urząd Statystyczny [GUS], 2013; GUS, 2014).

Pomimo spadku zatrudnienia w rolnictwie można zauważyć, że nadal duży odsetek 
ludności Polski zamieszkuje tereny wiejskie. W 2014 r. było to 15,2 mln osób, co stano-
wiło blisko 39,5% ogółu ludności kraju. Jednocześnie znaczna część mieszkańców 
wsi ma problem ze znalezieniem zatrudnienia, a bezrobocie na obszarach wiejskich 
wykazywało w ostatnich latach tendencję wzrostową (wzrost z 40,8% w 2002 r. do 
46,1% w 2014 r.). Dane te jednoznacznie wskazują, że sytuacja ludności mieszkającej 
na wsi nadal jest trudna, co ma wiele przyczyn, a jedną z najbardziej istotnych jest 
niedostateczna liczba miejsc pracy niezwiązanych z rolnictwem na terenach wiejskich 
(Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2015).

W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajduje się ludność bezrolna. 
Bezrobocie osób mieszkających w wiejskich gospodarstwach domowych, w których 
żadna osoba nie jest użytkownikiem gospodarstwa rolnego, jest 2,5-krotnie wyższe niż 
w gospodarstwach domowych prowadzących gospodarstwo rolne. W ujęciu regional-
nym, jeśli chodzi o ludność wiejską, sytuacja najgorzej przedstawia się w wojewódz-
twach: kujawsko-pomorskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim, a w przypadku 
ludności bezrolnej w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim 
(Murawska, 2015).

Problem bezrobocia dotyka w dużej mierze kobiety mieszkające na obszarach wiej-
skich, którym z powodu mniejszych możliwości zatrudnienia w zawodach wymagają-
cych znacznej siły fizycznej trudniej znaleźć pracę. W ciągu ostatnich lat na obszarach 
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wiejskich można zaobserwować wyraźny spadek współczynnika feminizacji, związany 
z emigracją kobiet do miast i do innych krajów (Krzyżanowska, 2014).

Wskazane zjawisko wynika również z istnienia w środowisku wiejskim wyraźnego 
podział ról pomiędzy kobietami i mężczyznami. Pracę w rolnictwie zalicza się do 
domeny prac męskich, co związane jest z poprawą wyposażenia gospodarstw rolnych 
w maszyny, których obsługa wymaga szerokiej wiedzy z zakresu techniki i mechaniki, 
a tę stereotypowo przypisuje się mężczyznom. Również zgodnie z funkcjonującym 
w środowisku stereotypem rolą kobiety jest prowadzenie domu, a w okresie wzmożo-
nych prac – ewentualna pomoc w zajęciach rolniczych (Sawicka, 2009).

W większości krajów „starej” Unii Europejskiej aktywność zawodowa kobiet na 
obszarach wiejskich jest wyższa niż w nowych państwach członkowskich. Największe 
różnice pomiędzy aktywnością kobiet w miastach i na wsi występują w Bułgarii, 
Słowacji i na Litwie. Najwyższy wskaźnik aktywności kobiet z obszarów wiejskich 
notuje się w Szwecji (68,7%), zaś najniższy charakteryzuje Włochy (45,4%). Polska 
pod tym względem, ze wskaźnikiem 51,5%, zajmuje 12. miejsce w UE – za Bułgarią 
i przed Słowacją. Wskaźnik aktywności zawodowej, informujący, jaki jest stosunek 
liczby ludności aktywnej zawodowo do ogólnej liczby ludności w wieku 15 lat i więcej, 
wynosi dla Polski 56,4%. Obliczenie tego wskaźnika osobno dla mężczyzn i kobiet na 
obszarach wiejskich pokazuje wyraźną, wynoszącą 17,9 p.p., rozbieżność między tymi 
dwiema grupami. W miastach ta różnica wynosi 15,2 p.p. (Sytuacja kobiet w rolnictwie 
i na obszarach wiejskich..., 2012).

Jedną z możliwości przeciwdziałania wyludnieniu obszarów wiejskich oraz bezro-
bociu wśród kobiet jest szeroko rozumiana przedsiębiorczość. W ujęciu ogólnym 
przedsiębiorczość wiąże się z powstaniem inicjatywy, której głównym efektem jest 
kreacja nowych wartości poprzez wyszukiwanie i wykorzystywanie szans niezależ-
nie od posiadanych zasobów. Można tym samym stwierdzić, że to przedsiębiorczość 
jest najważniejszym elementem decydującym o dalszym rozwoju społeczno-gospo-
darczym państw i regionów. Stanowi ona jeden z podstawowych filarów filozofii Unii 
Europejskiej (Szpon, 2013).

Analizując profil osoby prowadzącej przedsiębiorstwo we własnym imieniu i  na 
własne ryzyko, można wyróżnić następujące charakterystyczne dla niej cechy (Szymczak, 
2008):
– duża wyobraźnia,
– zdolność szybkiego podejmowania decyzji i działań,
– łatwość komunikowania się z ludźmi,
– umiejętność przewidywania,
– zdolność uczenia się i wykorzystywania doświadczeń,
– umiejętność pokonywania trudności,
– duży realizm i sprawność fizyczna i psychiczna.

Jak wskazuje Lemańska-Majdzik zarówno kobiety mieszkające na obszarach 
wiejskich, jak i te z miast są zmotywowane do podejmowania własnej działalności 
gospodarczej przede wszystkim dlatego, że chcą być samodzielne, uzyskiwać wyso-
kie zarobki na potrzeby własne i utrzymanie rodziny, a także inwestycje. W sytuacji, 
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gdy z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do miejsc pracy, starają się założyć 
swój własny biznes, tworzyć miejsca pracy dla siebie, swoich bliskich i innych osób 
(Lemańska-Majdzik, 2013). 

Poziom wykształcenia kobiet mieszkających na wsi w ostatnich latach stale wzra-
sta. W 2012 r. odsetek mieszkanek wsi legitymujących się wykształceniem wyższym 
wynosił 10,4%, podczas gdy w 2002 r. tylko 4,9%. Pomimo, że kobiety mieszkające na 
terenach wiejskich w większości przypadków mają zarówno odpowiednie umiejętno-
ści, jak i wykształcenie, w podjęciu działalności gospodarczej przeszkodą może być 
trudność w znalezieniu właściwego sektora, takiego, który będzie przynosił oczeki-
wane rezultaty.

Do szczególnie istotnych barier związanych z podejmowaniem działalności gospo-
darczej przez kobiety z terenów wiejskich można zaliczyć również (Szepelska, 2014):
– bariery leżące po stronie rynku pracy,
– obciążenia rodzinno-zawodowe kobiet,
– ograniczone kwalifikacje kobiet oraz brak praktyki zawodowej,
– bierność lub nieodpowiednie działania władz lokalnych,
– brak wizji i strategii regionalnych w zakresie polityki społecznej wobec kobiet wiej-

skich na rynku pracy,
– biurokratyczne trudności przy zakładaniu firmy.

Sytuacja kobiet na rynku pracy na obszarach wiejskich wskazuje na potrzebę 
wspierania ich w podejmowaniu działalności zawodowej. Wspieranie przedsiębior-
czości oraz promowanie samozatrudnienia poprawia nie tylko indywidualną sytuację 
wiejskich gospodarstw domowych, lecz także przyczynia się do wzrostu PKB i daje 
alternatywę zatrudnienia poza rolnictwem. Jednocześnie należy stale poprawiać takie 
czynniki jak infrastruktura transportowa i technologie informacyjno-komunikacyjne  
(Wiest, 2016). 

O słabej atrakcyjności obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów decy-
duje głównie nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury technicznej, co sprawia, 
że inwestorzy lokują swoje przedsiębiorstwa w pobliżu dużych ośrodków miejskich. 
Obszary wiejskie w Polsce nie są tylko przestrzenią pomiędzy dużymi miastami 
i metropoliami. Dlatego inwestycje w rozwój infrastruktury na tych obszarach wydają 
się dodatkową formą wspierania mieszkańców wsi, także kobiet, w podejmowaniu 
wszelkiego rodzaju działań przedsiębiorczych (Zuzek i Mickiewicz, 2013).

Szansą na podjęcie działalności, która nie będzie zależna od bliskości dużych ośrod-
ków miejskich, a także będzie miała charakter usługowy, może być transport drogowy. 
Zgodnie z opinią Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) „sektor 
transportu jest tradycyjnie zdominowany przez mężczyzn we wszystkich swoich wymia-
rach – w żegludze śródlądowej, w wymiarze powietrznym, morskim, drogowym, kolejo-
wym, kosmicznym czy logistycznym” (Opinia…, 2015, s. 1). EKES zaleca, aby państwa 
członkowskie podejmowały „działania w zakresie poprawy jakości zatrudnienia, aby 
zachęcać kobiety do podejmowania pracy w tym sektorze” (Opinia…, 2015, s. 2).

Z punktu widzenia bezrobocia wśród kobiet na obszarach wiejskich powinno się 
wspierać kobiety w podejmowaniu działalności nie tylko w klasycznych sektorach, lecz 
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również w zakresie usługowego transportu drogowego ładunków. Może to stanowić 
efektywną formę aktywizacji kobiet, a podejmujące taką działalność przedsiębiorstwa 
wiejskie mają szansę stać się bardziej konkurencyjne ze względu na lokalizację, która 
wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych działalności. Analizy poszczególnych 
rodzajów kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa transportowe – poza kosz-
tami bezpośrednimi, takimi jak eksploatacja pojazdów, pensje kierowców lub paliwo 
– pokazują, iż istotny udział w koszcie jednego wozokilometra ma podatek od środków 
transportowych (3,6%), wynagrodzenia kierowców (20,5%), opłaty drogowe (10,2%) 
oraz pozostałe koszty prowadzenia działalności transportowej (3,6%). Ulokowanie 
przedsiębiorstwa transportowego na terenach wiejskich może w istotny sposób wpły-
nąć na obniżenie kosztów przewozowych z powodu redukcji części wskazanych obcią-
żeń (Waśkiewicz, 2009).

Podejmując badania, miano na uwadze wskazaną wyżej opinię EKES, która zaleca 
m.in. dogłębną analizę struktury zatrudnienia w sektorze transportu. Za główny cel 
badań przyjęto zatem określenie, na ile na obszarach wiejskich rozpowszechniona 
jest nierolnicza działalność gospodarcza w zakresie transportu drogowego ładun-
ków, zbadano również, jaki jest odsetek przedsiębiorstw o takim profilu działalności 
prowadzonych przez kobiety. Szczegółowa analiza pozwoliła na wskazanie czynników 
wpływających na lokalizację tych przedsiębiorstw, a także na określenie możliwości 
aktywizacji kobiet do podejmowania działalności w omawianym sektorze.

Materiał i metody

Opracowanie opiera się na analizie wybranych danych statystycznych, pozwalających 
ocenić stan ilościowy przedsiębiorstw transportowych prowadzonych przez kobiety na 
obszarach wiejskich. 

Użyte w opracowaniu pojęcie przedsiębiorstwa transportowego oznacza przedsię-
biorstwo zajmujące się międzynarodowym transportem drogowym ładunków i odnosi 
się do definicji zawartej w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 
Zgodnie z tą definicją przewoźnik drogowy to „przedsiębiorca uprawniony do wykony-
wania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego” (Ustawa…, 2001).

W badaniu uwzględniono podmioty uprawnione do trudnienia się międzynarodo-
wym transportem drogowym towarów. Podstawowym kryterium badawczym przyję-
tym przy uzyskiwaniu próby badawczej było posiadanie przez przedsiębiorstwo licen-
cji w zakresie międzynarodowego transportu ładunków. Licencja ta stanowi formalne 
pozwolenie na wykonywanie tego typu działalności na terenie Unii Europejskiej. 
W badaniu brano pod uwagę jednostki gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne, 
ze względu na możliwość określenia płci właściciela.

Podstawowy materiał badawczy wykorzystany w pracy stanowiły dane pozyskane 
z baz danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i jego Biura ds. Transportu 
Międzynarodowego w Warszawie. Pomocniczo wykorzystano raporty lokalnych insty-
tucji oraz informacje statystyczne opublikowane na stronie internetowej Banku Danych 
Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. Za ramy czasowe badania przyjęto okres 
od 2008 r. do 2014 r.

m.in
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Wyniki i dyskusja

Sektor transportu drogowego w Polsce przeżywa niezwykle dynamiczny rozwój. 
W  latach 2008–2014 liczba przedsiębiorstw posiadających międzynarodową licencję 
w zakresie przewozu rzeczy zwiększyła się o 6225 podmiotów, co stanowi przyrost 
na poziomie 27,5%. Wielkość wykonywanych przewozów w ciągu sześciu lat wzrosła 
o  blisko 86,001 mld tkm, czyniąc polski sektor transportu drogowego drugim pod 
względem wielkości wykonanej pracy przewozowej w Unii Europejskiej.

Ryc. 1. Udział wartości wyeksportowanych przez polskich przewoźników usług transporto-
wych do wybranych krajów w ogólnej wartości wyeksportowanych usług transporto-
wych w latach 2008–2014 (%)

Fig. 1. Share of the value exported by the Polish carrier transport services to selected coun-
tries in the total value of exported transport services in 2008–2014 (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD, http://www.oecd.org/tad/trade-policy-
-notes.htm

Source: Autor’s study based on OECD data, http://www.oecd.org/tad/trade-policy-notes.htm

Głównymi partnerami handlowymi w Europie Zachodniej, do których polscy 
przewoźnicy w badanym okresie wyeksportowali usługi transportowe o największej 
wartości, były Niemcy, Francja oraz Holandia. Z kolei spośród krajów niebędących 
członkami Unii Europejskiej niezmiennie najważniejszym odbiorcą polskich usług 
transportowych pozostawała Rosja (ryc. 1). W latach 2008–2014 zauważalny był stały 
wzrost udziału eksportu usług transportu drogowego w ogólnej wartości wyeksporto-
wanych przez Polskę usług. W 2014 r. wartość ta wyniosła 662,930 mld EUR, co stano-
wiło 16,7% wartości wszystkich eksportowanych usług i czyniło branżę przewozową 
jedną z najważniejszych w Polsce.

Pod względem ilościowym polski sektor transportu drogowego w latach 2008–2014 
notował dynamiczny przyrost nowych podmiotów. Największym wzrostem liczby przed-
siębiorstw trudniących się międzynarodowym przewozem rzeczy charakteryzowały 

http://www.oecd.org/tad/trade-policy-notes.htm
http://www.oecd.org/tad/trade-policy-notes.htm
http://www.oecd.org/tad/trade-policy-notes.htm
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się województwa: łódzkie (31%), lubelskie (30%) oraz podlaskie (21%). Jednocześnie 
zauważalne jest, że większość przedsiębiorstw była zlokalizowana w województwach 
centralnych oraz znajdujących się blisko granicy wschodniej i zachodniej (tab. 1). 

Tabela 1. Liczba przedsiębiorstw transportowych według województw w latach 2008–2014
Table 1. Number of transport enterprises by province in 2008–2014

Województwo
Voivodeship

Rok / Year

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dolnośląskie 1 506 1 457 1 356 1 192 1 599 1 664 1 718

Kujawsko-pomorskie 922 914 853 789 1 067 1 153 1 226

Lubelskie 1 279 1 319 1 253 1 209 1 660 1 757 1 845

Lubuskie 1 042 1 041 992 948 1 200 1 267 1 283

Łódzkie 1 419 1 497 1 460 1 409 1 774 1 872 2 008

Małopolskie 1 732 1 720 1 612 1 480 1 973 2 104 2 201

Mazowieckie 4 431 4 364 3 971 3 671 5 036 5 438 5 669

Opolskie 569 559 518 472 558 580 609

Podkarpackie 1 042 1 036 946 844 1 160 1 231 1 287

Podlaskie 760 767 738 710 930 966 1 003

Pomorskie 1 331 1 306 1 191 1 083 1 478 1 539 1 584

Śląskie 2 374 2 409 2 220 2 115 2 613 2 729 2 816

Świętokrzyskie 625 622 592 525 687 720 748

Warmińsko-mazurskie 566 575 546 495 673 725 725

Wielkopolskie 2 543 2 565 2 325 2 151 2 895 3 105 3 357

Zachodniopomorskie 1 166 1 153 1065 1014 1 344 1 382 1 453

Razem / Total 23 307 23 304 21 638 20 107 26 647 28 232 29 532

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego 
Source: Autor’s study based on data from the General Inspectorate for Road Transport

W latach 2008–2014 nastąpił duży przyrost liczby przedsiębiorstw transporto-
wych, których właścicielkami są kobiety. W 2008 r. było ich 3845, a sześć lat później 
liczba ta wzrosła do 4826 podmiotów, co stanowi zmianę o blisko 25,5 p.p. Pomimo że 
w latach 2009–2011 zauważalny był spadek ogólnej liczby przedsiębiorstw transporto-
wych, spowodowany kryzysem na rynkach światowych, a tym samym zmniejszeniem 
wymiany towarowej z kontrahentami z krajów Europy Zachodniej, liczba jednostek 
zarządzanych przez kobiety charakteryzowała się stabilnością i wzrostem. Ujęcie 
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ilościowe prowadzonych przez kobiety przedsiębiorstw sektora międzynarodowego 
przewozu rzeczy zostało przedstawione na rycinie 2.

W badanym okresie najwięcej podmiotów posiadających licencję międzynarodową 
prowadzonych przez kobiety było zarejestrowanych w województwach mazowiec-
kim (20,7%) oraz wielkopolskim (11,3%). Tym samym podmioty z tych województw 
stanowiły blisko 1/3 ogólnej liczby przedsiębiorstw zarejestrowanych przez kobiety. 
Najmniejszy odsetek takich podmiotów odnotowano w województwach opolskim 
(1,8%) oraz świętokrzyskim (2,9%).

Ryc. 2. Liczba przedsiębiorstw transportowych ogółem oraz prowadzonych przez kobiety 
w latach 2008–2014

Fig. 2. Number of transport companies in general and run by women in 2008–2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Source: Autor’s study based on data from the General Inspectorate for Road Transport

W analizowanym okresie przedsiębiorstwa transportowe prowadzone przez kobiety 
stanowiły 17,4% wszystkich podmiotów transportowych w kraju. Największy ich średni 
udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw transportowych odnotowano w wojewódz-
twach lubelskim (19,7%) oraz lubuskim (19,0%). Wskaźnik udziału prowadzonych 
przez kobiety przedsiębiorstw transportowych w ogólnej liczbie takich przedsię-
biorstw osiągnął maksimum w 2011 r., a następnie spadał. Wynikało to jednak z tego, 
że w kolejnych latach notowano ogólny wzrost liczby podmiotów sektora międzynaro-
dowego transportu ładunków przy stabilnym wzroście liczby przedsiębiorstw, których 
właścicielkami były kobiety (tab. 2).

W latach 2008–2014 najwyższą dynamiką wzrostu charakteryzowała się liczba 
przedsiębiorstw transportowych kobiet w województwach lubelskim (109,4%) oraz 
łódzkim (105,2%). Najniższą wartość wskaźnik ten osiągnął w województwach dolno-
śląskim (100,9%) oraz kujawsko-pomorskim (101,8%). W przypadku województwa 
łódzkiego widoczna jest ogólna tendencja do zwiększania się liczby podmiotów 
transportowych, wynikająca w dużej mierze z rozwoju infrastruktury techniczno-logi-
stycznej w regionie. W przypadku województwa lubelskiego wysoka dynamika wzrostu 
stanowiła efekt doganiania pozostałych regionów, a także poszukiwania nowych form 
działalności przez przedsiębiorców z regionu.
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Tabela 2. Udział liczby przedsiębiorstw transportowych prowadzonych przez kobiety 
w ogóle przedsiębiorstw transportowych w latach 2008–2014 (%)

Table 2. Share of the number of transport companies run by women in total number of 
transport companies in the years 2008–2014 (%)

Województwo
Voivodeship

Rok / Year

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dolnośląskie 17,1 17,4 18,7 20,6 16,5 15,0 15,7

Kujawsko-pomorskie 17,5 17,8 19,1 20,2 15,4 14,7 14,6

Lubelskie 16,2 17,0 19,3 24,3 18,6 18,7 19,1

Lubuskie 19,2 19,5 22,1 22,6 18,6 18,3 17,5

Łódzkie 17,1 17,9 18,8 20,9 16,8 16,3 16,3

Małopolskie 15,4 15,8 16,9 18,5 14,7 14,9 14,9

Mazowieckie 15,7 16,0 17,7 20,5 16,2 16,0 16,3

Opolskie 10,7 11,6 13,1 13,6 11,3 12,1 13,5

Podkarpackie 14,9 15,3 16,5 17,8 14,9 14,5 13,8

Podlaskie 15,7 16,6 18,7 21,0 16,6 16,5 15,4

Pomorskie 14,1 14,5 16,5 19,0 15,4 15,3 15,3

Śląskie 17,9 18,7 20,7 21,3 17,9 18,0 18,0

Świętokrzyskie 16,6 16,6 18,1 19,6 16,3 16,1 16,0

Warmińsko-mazurskie 19,4 19,8 20,3 24,0 18,3 17,5 17,8

Wielkopolskie 17,3 17,2 19,2 21,1 17,1 17,2 16,9

Zachodniopomorskie 18,4 17,6 20,0 21,0 16,6 16,2 16,4

Razem / Total 16,5 16,9 18,6 20,6 16,5 16,3 16,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Source: Autor’s study based on data from the General Inspectorate for Road Transport

W badanym okresie utrzymywała się stała, dodatnia dynamika wzrostu liczby 
przedsiębiorstw transportowych prowadzonych przez kobiety – na poziomie 103,9%, 
z czego w siedmiu województwach wskaźnik dynamiki był wyższy od wartości średniej. 
Dane te świadczą o tym, że w analizowanym okresie kobiety coraz chętniej podejmo-
wały działalność związaną ze świadczeniem usług międzynarodowego transportu 
ładunków. Dynamika wzrostu liczby przedsiębiorstw kobiet w branży transportu 
drogowego była wyższa niż w przypadku ogólnej liczby przedsiębiorstw prowadzonych 
przez kobiety – średnioroczny wzrost dla tego sektora wyniósł w latach 2008–2014 
101,8%. Wyższą dynamiką wzrostu charakteryzowały się jedynie prowadzone przez 
kobiety przedsiębiorstwa z sektora Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) I (działal-
ność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi). W przypadku tej 
branży wzrost średnioroczny liczby przedsiębiorstw wynosił 107,0% (ryc. 3).
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Ryc. 3. Liczba przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety w wybranych sektorach w la-
tach 2008–2014 (%)

Fig. 3. Number of transport companies run by women in selected sectors in the years 2008– 
–2014 (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura ds. Transportu Międzynarodowego oraz 
Banku Danych Lokalnych GUS

Source: Autor’s study based on data from the Bureau of International Transport and the Central 
Statistical Office of Poland

W przypadku poszczególnych regionów również zauważalna była tendencja wzro-
stowa liczby przedsiębiorstw transportowych prowadzonych przez kobiety. Wskazane 
zróżnicowanie dotyczące regionów wykazuje analogiczną tendencję w stosunku do 
ogólnej liczby podmiotów i w znacznej mierze wynika z liczby mieszkańców poszcze-
gólnych województw. Szczegółowe dane zostały przedstawione w tabeli 3.

Udział podmiotów transportowych zarejestrowanych na terenach wiejskich w ogól-
nej liczbie podmiotów transportowych w latach 2008–2014 wykazywał średnią wartość 
35,9%. Tym samym ponad 1/3 podmiotów transportowych była zarejestrowana poza 
obszarami miast. Można zatem uznać, że obszary wiejskie stanowiły dla przedsiębiorców 
atrakcyjną lokalizację. Przedsiębiorstwa transportowe mogą wywierać wpływ przede 
wszystkim na rozwój terenów słabo zurbanizowanych, zapewniając z jednej strony 
zatrudnienie, a z drugiej przyczyniając się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Analizując stosunek liczby przedsiębiorstw transportowych prowadzonych przez 
kobiety do ogólnej liczby przedsiębiorstw transportowych zarejestrowanych na obsza-
rach wiejskich, można zauważyć, że w badanym okresie wskaźnik ten utrzymywał się 
na poziomie bliskim 16% i wykazywał stabilność. Ponadto otrzymane wyniki analizy 
pozwalają stwierdzić, że średnio 33,07% przedsiębiorstw transportowych, których 
właścicielkami są kobiety, miało swoją siedzibę na obszarach wiejskich. Odpowiada to 
ogólnej tendencji do lokowania przedsiębiorstw tego sektora w rejonach mniejszych 
ośrodków gospodarczych. Szczegółowy zakres wartości omawianych wskaźników 
w badanym okresie przedstawiono na rycinie 4.
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Tabela 3. Przedsiębiorstwa transportowe prowadzone przez kobiety w latach 2008–2014
Table 3. Transportation companies run by women in the years 2008–2014

Województwo
Voivodeship

Rok / Year

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dolnośląskie

liczba 257 254 254 246 264 250 269

Wd b.d. 98,8 100,0 96,9 107,3 94,7 107,6

Wu 6,7 6,6 6,6 6,4 6,9 6,5 7,0

Kujawsko- 
-pomorskie

liczba 161 163 163 159 164 169 179

Wd b.d. 101,2 100,0 97,5 103,1 103,0 105,9

Wu 4,2 4,2 4,2 4,1 4,3 4,4 4,7

Lubelskie

liczba 207 224 242 294 308 329 352

Wd b.d. 108,2 108,0 121,5 104,8 106,8 107,0

Wu 5,4 5,8 6,3 7,6 8,0 8,6 9,2

Lubuskie

liczba 200 203 219 214 223 232 225

Wd b.d. 101,5 107,9 97,7 104,2 104,0 97,0

Wu 5,2 5,3 5,7 5,6 5,8 6,0 5,9

Łódzkie

liczba 243 268 274 294 298 305 328

Wd b.d. 110,3 102,2 107,3 101,4 102,3 107,5

Wu 6,3 7,0 7,1 7,6 7,8 7,9 8,5

Małopolskie

liczba 266 272 272 274 291 314 328

Wd b.d. 102,3 100,0 100,7 106,2 107,9 104,5

Wu 6,9 7,1 7,1 7,1 7,6 8,2 8,5

Mazowieckie

liczba 695 698 703 753 816 872 926

Wd b.d. 100,4 100,7 107,1 108,4 106,9 106,2

Wu 18,1 18,2 18,3 19,6 21,2 22,7 24,1

Opolskie

liczba 61 65 68 64 63 70 82

Wd b.d. 106,6 104,6 94,1 98,4 111,1 117,1

Wu 1,6 1,7 1,8 1,7 1,6 1,8 2,1

Podkarpackie

liczba 155 159 156 150 173 179 178

Wd b.d. 102,6 98,1 96,2 115,3 103,5 99,4

Wu 4,0 4,0 3,9 3,6 3,9 3,9 3,7

Podlaskie

liczba 119 127 138 149 154 159 154

Wd b.d. 106,7 108,7 108,0 103,4 103,2 96,9

Wu 3,1 3,3 3,6 3,9 4,0 4,1 4,0

Pomorskie

liczba 188 190 197 206 228 236 243

Wd b.d. 101,1 103,7 104,6 110,7 103,5 103,0

Wu 4,9 4,8 4,9 5,0 5,2 5,1 5,0
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Województwo
Voivodeship

Rok / Year

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Śląskie

liczba 424 451 460 451 468 490 506

Wd b.d. 106,4 102,0 98,0 103,8 104,7 103,3

Wu 11,0 11,5 11,4 10,9 10,6 10,6 10,5

Świętokrzyskie

liczba 104 103 107 103 112 116 120

Wd b.d. 99,0 103,9 96,3 108,7 103,6 103,4

Wu 2,7 2,7 2,8 2,7 2,9 3,0 3,1

Warmińsko- 
-mazurskie

liczba 110 114 111 119 123 127 129

Wd b.d. 103,6 97,4 107,2 103,4 103,3 101,6

Wu 2,9 3,0 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4

Wielkopolskie

liczba 440 442 447 453 496 533 569

Wd b.d. 100,5 101,1 101,3 109,5 107,5 106,8

Wu 11,4 11,2 11,1 10,9 11,3 11,6 11,8

Zachodnio- 
pomorskie

liczba 215 203 213 213 223 224 238

Wd b.d. 94,4 104,9 100,0 104,7 100,4 106,3

Wu 5,6 5,2 5,3 5,1 5,1 4,9 4,9

Razem / Total
liczba 3845 3936 4024 4142 4404 4605 4826

Wd b.d. 102,4 102,2 102,9 106,3 104,6 104,8

Wd – wskaźnik dynamiki (%, rok poprzedni 100%), 
Wu – wskaźnik udziału w ogólnej liczbie przedsiębiorstw (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogo-
wego

Source: Autor’s study based on data from the General Inspectorate for Road Transport

Najwyższą liczbą przedsiębiorstw transportowych zarządzanych przez kobiety 
i ulokowanych na obszarach wiejskich charakteryzowało się województwo mazowiec-
kie, gdzie w 2014 r. były zarejestrowane 344 podmioty, a także województwo wiel-
kopolskie (220 podmiotów). Najmniej tego typu podmiotów było zarejestrowanych 
w województwach opolskim (34) oraz warmińsko-mazurskim (28). 

Badanie wykazało jednocześnie, że w regionach, w których współczynnik aktyw-
ności zawodowej kobiet jest najwyższy, notowano największą liczbę przedsiębiorstw 
transportowych, których właścicielkami są kobiety. Współczynnik korelacji w anali-
zowanym okresie wynosił 0,82, co wskazuje na istnienie silnej zależności pomiędzy 
uzyskanymi danymi (ryc. 5).

Tabela 3. cd.
Table 3. cont.
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W1 –  udział przedsiębiorstw transportowych prowadzonych przez kobiety na obszarach wiejskich w ogólnej liczbie 
podmiotów transportowych zarejestrowanych na obszarach wiejskich / Share of transport undertakings run by 
women in rural areas in the total number of transport operators registered in rural areas

W2 –  udział przedsiębiorstw transportowych prowadzonych przez kobiety na obszarach wiejskich w ogólnej liczbie 
podmiotów transportowych prowadzonych przez kobiety / Share of transport undertakings run by women in 
rural areas in the total number of transport operators run by women

W3 –  udział przedsiębiorstw transportowych zarejestrowanych na obszarach wiejskich w ogólnej liczbie przedsię-
biorstw / Share of transport enterprises registered in rural areas in the total number of enterprises

Ryc. 4. Wskaźniki udziału przedsiębiorstw transportowych w latach 2008–2014 (%)
Fig. 4. Share of transport companies in 2008–2014 (%)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Source:  Autor’s study based on data from the Bureau of International Transport

Ryc. 5. Zależność pomiędzy wskaźnikiem aktywności zawodowej kobiet a liczbą przedsię-
biorstw transportowych prowadzonych przez kobiety na obszarach wiejskich w 2014 r.

Fig. 5. Correlation between the indicator of economic activity of women and the number of 
transport companies conducted by women in 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura ds. Transportu Międzynarodowego oraz 
Banku Danych Lokalnych GUS

Source: Autor’s study based on data from the Bureau of International Transport and the Central 
Statistical Office of Poland



Błażej Suproń84

PDGR – PSAH

Wnioski

Z przeprowadzonej analizy wynika, że sektor międzynarodowego transportu drogo-
wego ładunków umożliwia aktywizację zawodową kobiet, zwłaszcza tych z terenów 
wiejskich. Ponieważ w sektorze transportowym nie występują ograniczenia prze-
strzenne wykonywanej działalności, lokowanie podmiotów gospodarczych z tej branży 
na obszarach słabiej zurbanizowanych nie stanowi bariery.

Przedsiębiorstwa transportowe zlokalizowane na wsi, w tym te prowadzone 
przez kobiety, charakteryzowały się w badanym okresie stabilnością działania, rosła 
także ich liczba. Przyczynę mniejszej liczby przedsiębiorstw tego typu w niektórych 
województwach należy odnieść przede wszystkim do problemów społecznych, takich 
jak ogólny poziom aktywności gospodarczej ludności. Można także stwierdzić, że 
pomysł na aktywność zawodową, jaką jest prowadzenie przedsiębiorstwa w zakresie 
międzynarodowego transportu ładunków, może dać początek efektywnemu przed-
sięwzięciu.

Planując różnego rodzaju działania zmierzające do wsparcia przedsiębiorczości 
kobiet zamieszkujących obszary wiejskie, należy brać pod uwagę możliwość podjęcia 
takich działań w dziedzinie transportu drogowego. Mogą to być różnego rodzaju szko-
lenia podnoszące kwalifikacje kobiet w tym sektorze, istotne jest też wspieranie tego 
typu przedsięwzięć przez lokalne samorządy. Innym przykładem takich działań może 
być stosowanie preferencyjnych stawek podatku od środków transportu lub zapewnie-
nie terenów pod bazy eksploatacyjne i biura na preferencyjnych warunkach. Należy 
podkreślić, że działalność w zakresie transportu towarów może stanowić dodatkową 
działalność gospodarstw rolnych ze względu na często występującą konieczność prze-
wożenia płodów rolnych zarówno do krajowych, jak i międzynarodowych odbiorców. 
Ważne jest również to, że każdy dodatkowy pojazd wykorzystywany w przedsiębior-
stwie stanowi potencjalne miejsce pracy. Tym samym działalność taka nie wiąże się 
wyłącznie z samozatrudnieniem, lecz również ze zmniejszaniem bezrobocia na obsza-
rach wiejskich.
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Selected aspects of financial behaviours of women from 
rural areas on the payment cards market

Wybrane aspekty zachowań finansowych kobiet z obszarów 
wiejskich na rynku kart płatniczych

Monika Szafrańska
University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and Economics

Abstract. The objective of the work is the identification and characterisation of selected 
payment behaviours of women from rural areas as well as the evaluation of the degree 
of using bank cards by consumers. The basic aim of a data and conclusions analysis was 
primary information coming from own research. A method of a personal interview was 
employed in the study which had a character of regional research. The spatial scope of 
the research covered the area of Małopolska region. The research was done in person in 
2014 on a group of 200 respondents. Apart from primary sources there were used also 
secondary sources including Polish and foreign subject literature, NBP reports as well 
as mass statistics data. In order to evaluate the level of payment cards used by wom-
en from rural areas, the funnel indicator of the level of using payment cards was used 
(WLSWKP). In determining a correlation between the factor WLSWKP and selected respon-
dents’ characteristics, the non-parametric test was employed chi-squere (χ2). As results 
from the study already carried out, the factors which determine consumers’ behaviours 
from rural areas on the cards market are age as well as a primary source of income. Cards 
were most rarely in the possession of the elderly (level 0 of the funnel indicator – 24%). 
The main motivation of not having the card was lack of such a need. Women from rural 
areas who have the highest level of using debit cards (level 4 of WLSWKP), however, are 
people aged 36–55 and active professionally. These were consumers who preferred non-
cash turnover. Women having a payment card (76%) most often had one card at their 
disposal and it was a debit card option. Almost 5% of people who have a card do not use 
its function. The vast majority of people were respondents who made use of the card 
several times a week.

Keywords: payment behaviours • payment card • women from rural areas

Streszczenie. Celem pracy jest identyfikacja i charakterystyka wybranych zachowań płat-
niczych kobiet z  obszarów wiejskich oraz ocena stopnia korzystania z  kart bankowych 
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przez mieszkanki wsi. Podstawowym źródłem danych do analizy i wnioskowania były in-
formacje pierwotne pochodzące z badań własnych. W badaniach wykorzystano technikę 
wywiadu osobistego. Miały one charakter badań regionalnych i objęły teren województwa 
małopolskiego. Badania przeprowadzono osobiście w 2014 r. na grupie 200 respondentek. 
Poza źródłami pierwotnymi wykorzystano również źródła wtórne: polską i zagraniczną li-
teraturę przedmiotu, raporty Narodowego Banku Polskiego oraz dane statystyki masowej. 
Do oceny stopnia korzystania z kart bankowych przez kobiety z obszarów wiejskich zasto-
sowano wskaźnik lejkowy stopnia wykorzystania kart płatniczych (WLSWKP). Do ustalenia 
zależności pomiędzy wskaźnikiem WLSWKP a  wybranymi cechami respondentek zasto-
sowano nieparametryczny test chi-kwadrat (χ2). Jak wynika z przeprowadzonych badań, 
czynnikami determinującymi zachowania konsumentek z  obszarów wiejskich na rynku 
kart płatniczych są wiek oraz główne źródło dochodu. Posiadaczami kart najrzadziej były 
osoby najstarsze, osoby pobierające rentę/emeryturę oraz otrzymujące dochód z pozosta-
łych źródeł (poziom 0 wskaźnika lejkowego – 24%). Główną przyczyną nieposiadania karty 
był brak takiej potrzeby. Z kolei do grupy kobiet z obszarów wiejskich w najwyższym stop-
niu wykorzystujących karty płatnicze (poziom 4 WLSWKP) należały osoby w wieku 36–55 
lat i pracujące zawodowo. Ta grupa stanowiła prawie 40% badanych. Były to konsument-
ki, które preferowały obrót bezgotówkowy. Posiadaczki karty płatniczej (76%) najczęściej 
dysponowały jedną kartą i była to karta o charakterze debetowym. Prawie 5% osób posia-
dających kartę nie korzysta z jej funkcji. Dominującą grupą osób były respondentki, które 
korzystały z karty kilka razy w tygodniu.

Słowa kluczowe: zachowania płatnicze • karta płatnicza • kobiety z obszarów wiejskich

Introduction

In the current market conditions, consumers’ behaviours on the financial market has 
become an issue that is very interesting from the theoretical point of view and very 
important from the practical point of view. Its increased importance on the financial 
products market results from strong development of this economy sector, more and 
more extensive market offer of financial institutions, as well as civilisation and cultu-
ral changes on the consumers’ side (Smyczek, 2007).

The first attempt to explain the mechanisms of the behaviours of the consumers 
purchasing goods and services in order to fulfil their needs was the theory of utility 
formulated by H.H. Gossen (Begg, Fischer, Dornbusch, 1994). An important contribu-
tor to the development of consumers’ behaviours theory was also V. Pareto, the author 
of the preference and choice theory, which was later elaborated by J.R. Hicks. Hicks 
intended to create a consumers’ behaviours theory based only on objective elements 
and rejecting utility issues. Both the authors of the utility theory and the authors of 
the preference and choice theory assumed the existence of homo oeconomicus, a person 
who follows only economic premises, therefore the usefulness of these theories for 
explaining consumers’ behaviours turned out to be limited. G. Katona further modified 
the conventional theory of consumers’ behaviours, stating that the most important 
factor shaping these behaviours are psychical (Katona, 1975). Following this author, it 
is commonly assumed that the consumers on the market act with limited rationality. 
The concept of limited rationality was adopted by behavioural economists, who use 
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cognitive psychology to determine real behaviours of the consumers and the factors 
that affect the choices and decisions of an individual (Kata, 2013).

In a developed market economy, the behaviours on the market for payment servi-
ces occupy an important place among diverse areas of consumers’ behaviours. They 
are linked with consumer’s choices manifesting themselves in searching, purchasing, 
using, and evaluating particular financial services related with making payments 
(Simon, Smith, West, 2010; Smyczek, 2012).

In Poland, cash transactions dominate. The reasons of this phenomenon are the 
fact that people are used to cash, their relatively low incomes, low banking penetration 
ratio, fear of modern financial instruments, and financial exclusion.

Financial exclusion means inaccessibility of basic financial services (Behaghel, 
2008; Deirdre, 2007; Iwanicz-Drozdowska and Nowak, 2011; Lämmermann, 2010), 
which include owning a bank account, ability to make non-cash settlements, acces-
sibility of credit, and having even small savings with regards to unstable financial 
situation (Kata, 2011). According to Kata, Walenia, and Pyrkosz (2015), in Poland, 
financial exclusion concerns mostly rural population and the reasons are related with 
both supply and demand. The demand-related reasons include low incomes of the 
rural population as well as behavioural and educational factors. The supply-related 
ones include poor development of financial infrastructure in non-urbanised areas, 
mismatch between the offer of clearing services and the needs of local clients, and the 
problem of asymmetry of information.

Another factor strongly determining the level of financial exclusion is gender. As 
determined by Smyczek (2012), Polish women are more likely than men not to use 
financial services, both because they do not want to and because they have been exclu-
ded by these institutions.

Despite these negative phenomena, in the last decade, a continuous increase of 
non-cash means of payment use, in particular in the number of payment card transac-
tions, has been observed. Between 2005 and 2014, the percentage of card transactions 
in the group of all cashless transactions increased from 26% to 50%. The number of 
card transaction increased seven times in this period (Narodowy Bank Polski [NBP], 
2015).

During the last two decades, the issues of payment-related behaviours of the 
consumers on the market have been more often addressed both by Polish (Maison, 
2010; Polasik et al., 2012; Postawy Polaków wobec finansów, 2015; Smyczek, 2012; 
Soliwoda, 2015) and foreign researchers (Arango and Taylor, 2009; Borzekowski, Kiser, 
Ahmed, 2006; Deirdre, 2007; Simon, Smith, West, 2010). The volatility of consumers’ 
behaviours on the financial market, even in short periods, requires continuous rese-
arch and analyses.

This is why the aim of the paper is to identify and describe selected payment beha-
viours of women from rural areas and to assess the level of their payment card use, as 
women from rural areas are a statistically significant financially excluded group. The 
information obtained during research may be used to prepare appropriate instructio-
nal materials and training programmes popularising cashless payment in this group 
of consumers.
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Material and methods

The main source of data for analysis and inference was primary information from 
author’s own research. The personal interview technique was used during research. 
As consumers’ financial behaviours are different in each Province (Kuśmierczyk, 
2011), the research was regional and included the territory of Małopolskie Province. 
It was conducted personally in 2014 on a group of 200 respondents. Non-probability 
quota sampling was used. The structure of the sample reflects the structure of gene-
ral population in terms of economic age, education level, and main source of income 
(Kotowska, Siemieńska-Żochowska, Łagodziński, 2007).

All the participants were adults. The majority of the respondents were between 
36 and 55 years old. The least numerous group in terms of age were women over 55 
years old (18%). The most numerous group had attained secondary education (48%). 
Persons who had attained a tertiary education constituted a quarter of all respon-
dents. The remainder declared professional (21%) and primary education (8%). The 
dominant group of respondents were working persons. Almost 50% assesses their 
financial situation as average. Only persons having a basic account in a bank or in 
a credit union were included in the study, as owning a bank account is indispensable 
for using cashless payment instruments (NBP, 2015). According to the conducted 
analysis, almost 65% of the respondents had an account in a commercial bank, and 
the remaining persons were clients of credit unions. None of the women had a bank 
account in SKOK.

Apart from the primary sources, secondary sources such as Polish and foreign 
literature, the National Bank of Poland reports, and mass statistics data, have been 
used.

To assess the level of use of payment cards by women from rural areas, funnel 
indicator of the level of use of payment cards (WLSWKP) elaborated based on cashless 
payment indicator of Maison (2010, 2013)1 was used. WLSWKP is a non-continuous indi-
cator comprising 5 levels (0–4). Level 0 means lack of payment card, whereas level 4 is 
the highest level of payment cards use, manifesting itself by dominance of card use in 
cashless transactions. A higher level of the indicator includes features of lower levels. 
Particular levels of WLSWKP are characterised in table 1.

To determine the correlation between the WLSWKP indicator and the selected traits 
of the respondents, a non-parametric chi-square (χ2) test. The H0 hypothesis assumed 
lack of statistically significant correlation between the studied traits, whereas the 
alternative hypothesis H1 assumed that such a correlation exists. All zero hypotheses 
were analysed on significance level p = 0.05.

1  “The funnel indicator of cashless payment use measures the intensity of cashless payments. 
It comprises 7 levels (from 0 to 6).” It was first presented in the report prepared for the 
National Bank of Poland in 2010 (Maison, 2010, p. 89), then used in NBP Report (Maison, 
2013, pp. 77–78).
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Table 1. The levels of the funnel indicator of the degree of making use of payment cards
Tabela 1. Poziomy wskaźnika lejkowego stopnia wykorzystania kart płatniczych

Indicator 
level

Poziom 
wskaźnika

Name of the level
Nazwa poziomu

Level characteristics
Charakterystyka poziomu

0 People without card
Osoby nieposiadające karty

No cards
Brak karty płatniczej

1 Inactive
Nieaktywni

A person who has a card but doesn’t 
make use of it
Osoba posiada kartę, ale z niej nie 
korzysta

2
A low level of using the 
card
Niski stopień użycia karty

A person who uses a card only for cash 
transactions
Osoba wykorzystuje kartę tylko do 
transakcji gotówkowych

3
A medium level of using 
the card
Średni stopień użycia karty

A person uses a card in cash and non-
cash transactions but cash transactions 
are in majority
Osoba wykorzystuje kartę w transakcjach 
gotówkowych i bezgotówkowych, ale 
dominują transakcje gotówkowe

4
A high level of using the 
card
Wysoki poziom użycia karty

The prevalence of non-cash transactions
Przewaga transakcji bezgotówkowych

Source: Own elaboration based on: Maison (2010, p. 90)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Maison (2010, s. 90)

Basic indicator of payment systems in Poland and 
in European Union countries

Since 2010, the number of payment cards in circulation in Poland has been increasing. 
According to the National Bank of Poland, in 2014, there were 36.1 million payment 
cards in circulation, which is 4% more than in 2013. Despite the systematic increase of 
the number of payment cards in circulation, Poland has one of the lowest indicators of 
cards issued per resident in the group of European Union member states. In 2014, its 
value was 0.94 (Fig. 1). It is four times less than in Luxembourg and almost three times 
less than in the United Kingdom. In our region, Slovakia (0.97) and Hungary (0.9) are 
on the same level as Poland, whereas in Slovenia (1.53), Estonia (1.38), Lithuania (1.2), 
and Latvia (1.17) the values are much higher.
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Fig. 1. A number of cards issued per one inhabitant in particular EU countries in 2014
Ryc. 1. Liczba wydanych kart płatniczych na jednego mieszkańca w poszczególnych krajach 

UE w 2014 r.

Source: Own elaboration based on: NBP (2015, p. 19)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: NBP (2015, s. 19)

The second indicator characterising the payment card penetration ratio does 
not compare favourably with other European Union member states either (Fig. 2). In 
Poland, still a relatively small number of payments is made using payment cards. In 
2014, the number of non-cash transactions made with cards per 1 resident was 48.7, 
which put Poland on the 19th place in the group of European Union member states. In 
this period, the average number for EU countries was 93.2 transactions per resident.

Fig. 2. A number of non-cash transactions made by payment cards per one inhabitant in 
particular countries in 2014

Ryc. 2. Liczba transakcji bezgotówkowych wykonanych kartami płatniczymi na jednego 
mieszkańca w poszczególnych krajach UE w 2014 r.

Source: Such as Fig. 1, p. 21
Źródło: Tak jak ryc. 1, s. 21
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Another indicator reflecting the frequency of payment card use in Polish society is 
the number of non-cash transactions per 1 card. With 50 transactions a year, Poland is 
on the 10th place in the EU (Fig. 3). Based on the value of this indicator, it can be stated 
that in some countries with high number of cards per resident, some of these cards are 
inactive or rarely used for transactions.

Fig. 3. A number of non-cash transactions made by a single payment card in particular EU 
countries in 2014

Ryc. 3. Liczba transakcji bezgotówkowych dokonanych pojedynczą kartą płatniczą w  po-
szczególnych krajach UE w 2014 r.

Source: Such as Fig. 1, p. 23
Źródło: Tak jak ryc. 1, s. 23

One of the factors shaping consumers’ behaviours on the payment cards market is 
the financial infrastructure. According to the National Bank of Poland, in 2014, there 
were 533 ATMs per 1 million of residents. In comparison with other European Union 
countries, there is almost two times less ATMs than in the EU on average (table 2). In 
rural areas, the situation is much worse. It has been noted that the number of ATMs in 
Poland increases every year. Between 2010 and 2014, the number of ATMs in our coun-
try increased by 4120, i.e. 25%, whereas in the European Union only slight changes 
were observed in this period.

Also the indicator of the number of POS terminals per 1 million of residents is 
still twice smaller than the average for the Euro zone or the European Union, placing 
Poland on the 24th place in the EU (table 2). According to the National Bank of Poland, 
between 2010 and 2015, the number of devices accepting electronic payment instru-
ments increased by almost one third, whereas in the EU, only by 15%. Nevertheless, 
the gap between Poland and the European Union is still big (NBP, 2015).

Although Poland has one of the highest number of devices accepting electronic 
payment instruments per 1 million of residents, in 2014, it was on the 11th place in the 
EU in terms of the number of non-cash transactions realised in a single terminal. The 
number is higher than the EU average (Poland – 4560 transactions, EU average – 4167 
transactions).
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Table 2. Selected indicators of the payment system for Poland and the UE in 2014
Tabela 2. Wybrane wskaźniki systemu płatniczego dla Polski i UE w 2014 r.

Specification
Wyszczególnienie

A number of 
cash machines 
per 1 million 
inhabitants

Liczba 
bankomatów 

na 1 mln 
mieszkańców

A number of 
POS terminal 

per
1 million 

inhabitants
Liczba 

terminali 
POS na 1 mln 
mieszkańców

A number of non-
cash transactions 
made in a single 

POS terminal
Liczba transakcji 
bezgotówkowych 
zrealizowanych 
w pojedynczym 
terminalu POS

France / Francja 1 736 24 287 5 134
Portugal / Portugalia 1 516 25 948 3 426
Spain / Hiszpania 1 086 26 345 2 033
United Kingdom / Wielka 
Brytania 1 084 26 346 6 768

Germany / Niemcy 1 037 10 699 3 044
Austria 1 021 14 292 3 780
Croatia / Chorwacja 997 23 510 2 033
European Union / Unia 
Europejska 960 19 694 4 167

Belgium / Belgia 898 16 421 6 995
Luxembourg / Luksemburg 878 228 478 356
Slovenia / Słowenia 821 15 948 3 893
Italy / Włochy 817 30 388 1 096
Bulgaria / Bułgaria 776 10 543 566
Greece / Grecja 635 11 866 517
Romania / Rumunia 579 6 543 1 417
Ireland / Irlandia 570 8 832 5 674
Cyprus / Cypr 550 26 861 1 275
Estonia 549 21 858 7 957
Latvia / Łotwa 535 14 272 5 454
Poland / Polska 533 10 347 4 560
Slovakia / Słowacja 500 8 425 4 322
Hungary / Węgry 495 10 631 2 992
Malta / Malta 484 31 868 793
Denmark / Dania 448 24 675 9 931
Lithuania / Litwa 438 13 372 4 043
Netherlands / Holandia 425 16 755 10 505
Czech Republic / Czechy 422 9 605 4 423
Finland / Finlandia 405 28 725 8 233
Sweden / Szwecja 333 20 316 11 529

Source: Such as Fig. 1, pp. 12, 16, 25
Źródło: Tak jak ryc. 1, s. 12, 16, 25
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Selected factors determining the level of payment cards use 
in women from rural areas

In recent years, an increase of the activity of women from rural areas on financial market, 
including innovative payment instruments market, has been observed. The reasons of 
the changes of the behaviour of female consumers on the market are: gradual impro-
vement of their standard of living, change of budget management patterns, banking 
penetration ratio increase, and change of attitude towards money. According to the 
conducted research, it is not a homogeneous segment of consumers, which is confirmed 
by varied percentage of particular levels forming the funnel indicator.

As shown on figure 4, one in four respondents did not own any payment card 
(level 0 of WLSWKP). The obtained results are higher than the results presented in other 
studies due to the fact that the research was conducted only in rural areas (Koźliński, 
2013). Women pertaining to the group of persons not owning any cards are the oldest 
respondents, who receive a pension or pensions, and the respondents who chose the 
option “other income sources.” The main reasons of not owning a card were the follo-
wing: no need (50%), no necessary infrastructure in the place of residence (25%), too 
high card fees (15%), and advanced age (10%).

Fig. 4. Levels of the funnel indicator of the degree of making use of payment cards in 
a group of respondents under study (%)

Ryc. 4. Poziomy wskaźnika lejkowego stopnia wykorzystania kart płatniczych w  badanej 
grupie respondentek (%)

Source: Own research, n = 200
Źródło: Badania własne, n = 200

Other levels of the indicator (1–4) are persons who own a card (76%). The deter-
minants of the payment card penetration ratio in women from rural areas are age and 
main source of income (table 3). Women who own cards are workers between 36 and 55 
years old. Non-differential factors are education and subjective evaluation of financial 
situation indicated by the respondents.



Monika Szafrańska96

PDGR – PSAH

Table 3. The value of the independence chi-square test between the funnel indicator of 
the degree of making use of payment cards and selected variables

Tabela 3. Wartość testu niezależności chi-kwadrat pomiędzy wskaźnikiem lejkowym stop-
nia wykorzystania kart płatniczych a wybranymi zmiennymi

Independent variables
Zmienne niezależne 

The value χ2

Wartość 
testu χ2

Number of 
degrees of 

freedom (df)
Liczba stopni 
swobody (df)

Hypothesis rejection 
H0 in favour of H1 

(correlation of 
characteristics)

Odrzucenie hipotezy 
H0 na rzecz H1 

(zależność cech)

Age / Wiek 20.9 9 Yes / Tak

Education / Wykształcenie 15.3 12 No / Nie

A primary source of income 
Główne źródło dochodu 24.6 6 Yes / Tak

Subjective evaluation of 
the respondent’s financial 
situation / Subiektywna 
ocena sytuacji finansowej 
respondenta 

9.5 9 No / Nie

A kind of bank which 
services are used by 
respondents (commercial/
cooperative) / Rodzaj 
banku, z którego usług 
korzystają respondentki 
(komercyjny/spółdzielczy) 

4.5 4 No / Nie

Making use of on-line 
banking / Korzystanie 
z usług bankowości 
elektronicznej

32.2 4 Yes / Tak

Source: Own research
Źródło: Badania własne

The respondents usually had 1 card (70%). Almost 7% had two cards. None of the 
respondents had more than two cards. Comparing the obtained results with the natio-
nal results, differences were noted. First of all, the percentage of one-card owners in 
the studied group was higher (by almost 10%) and the percentage of owners of two 
cards was lower. In all-Polish studies, 3% of the population had 3 cards (Koźliński, 
2013).

Almost 80% of all cards were debit cards. One in five cards was a credit card. Pre-paid 
cards were the rarest. In case of the studied group, pre-paid and credit cards were the 
second cards owned. Almost two thirds of the cards were Visa cards; the remaining 
part was MasterCard.
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Figure 5 presents the frequency of card use. 6% of card owners (4% of all the respon-
dents) did not use their cards (level 1 of WLSWKP). The majority of them pertained to 
the youngest group and to the group of women whose main source of income was their 
own agricultural holding or who chose “other income sources.”

Fig. 5. The structure of the frequency of using cards in a group of respondents (%)
Ryc. 5. Struktura częstości korzystania z kart w grupie badanych respondentek (%)

Source: Own research, n = 152
Źródło: Opracowanie własne, n = 152

The majority of card owners used their card several times a week (54%). One in five 
respondents used their card every day. 11% of the women used their card once a week 
and almost 10% once a month.

Card fees concerned both debit cards (67% of all such cards) and credit cards (57% of 
all such cards). Currently, in many banks, the card fee only applies if the card is not used. 
This mechanism was observed also in case of the studied group. The more often the 
respondents used their cards, the lower was the percentage of persons paying card fee.

The next level of the funnel indicator is level 2, characterising persons who own 
a payment card, but use it only in cash circulation (ATMs/cash deposit machines). In 
the study, such persons represented 7% of all respondents (9% of card owners). They 
were usually over 55 years old and received pension or pensions.

Another group consists of persons who use their card both for cash and non-cash 
transactions, however cash transactions are dominant (26% of all respondents). In 
this case, age-related differences in financial behaviours were not observed. However, 
these behaviours differed in relation to source of income. This attitude was shown 
mostly by working persons.

The highest level of the indicator (level 4) is characteristic for persons who use 
their card mostly in cashless transactions. It applied to almost 40% of all respondents 



Monika Szafrańska98

PDGR – PSAH

(51% of all card owners). Cashless transactions included mostly payments in commer-
cial and service outlets that accept payment cards. They were the most popular among 
persons between 36 and 55 years old and working persons. Half of this group used they 
cards to pay for items purchased on-line.

In the study, the correlation between the level of the funnel indicator of card pene-
tration ratio and the use of electronic banking was evaluated. The analysis shown that 
the higher the card penetration, the more the respondents are willing to use electronic 
banking. None of the women on the 0 level of the funnel indicator used electronic 
banking.

Conclusion

The study allowed a preliminary description of selected aspects of financial behavio-
urs of women from rural areas on the payment cards market and the determination 
of their level of use of payment cards (five levels were defined). The demographic and 
economic factors determining the consumers’ behaviours are age and main source of 
income. The percentage of card owners was the lowest among the oldest respondents, 
respondents receiving pension or pensions or with “other income sources.” The main 
reason for not owning a card was not feeling the need to. In relation to the above, 
persons who do not own a payment card, but own a bank account, should be covered by 
special promotional actions of financial institutions, i.e. a free card connected to the 
account should be issued to them for a limited period to show them the advantages of 
such solution. These actions should include elderly people in particular.

Women owning a payment card (76%) usually have one card. In the majority of 
cases, it is a debit card. Credit and pre-paid cards are usually the second card they own.

The research shows that 5% of card owners do not use it. Another 7% of card owners 
have a card connected to an account, but use it only for cash payments (level 1 WLSWKP). 
In a specific study on this subject, discovering motives for use of this financial instru-
ment of the consumers should be an important research task.

Women from rural areas on the highest level of payment cards use (level 4 WLSWKP) 
are workers between 36 and 55 years old. They prefer non-cash circulation. Banks 
should offer them mobile payment services.

Taking the high volatility of consumers’ behaviours on the financial market and the 
their susceptibility to various factors, not only the chosen demographic and economic 
ones into account, research aiming to determine the remaining factors affecting the 
behaviours of women on the card market as well as the dynamics and directions of the 
changes would be interesting.
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Streszczenia

Michał Dudek 2016. Efekt następcy w procesie sukcesji 
indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce. Journal 
of Agribusiness and Rural Development, 1, 39–45.
Z procesem sukcesji gospodarstw rolnych wiążą się na ogół oczekiwania pozytyw-
nych zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Zakłada się zazwyczaj, że sukce-
sja jest korzystna dla gospodarstw rolnych i użytkujących je rodzin, a w jej wyniku 
podejmowane będą działania przyśpieszające proces rozwoju lub – alternatywnie – 
„wyjście” z działalności rolniczej. Z przeprowadzonych przez Autora analiz wynika, 
że postawy sukcesorów są zróżnicowane, a ich skłonność do realizacji inwestycji 
ukierunkowanych na rozwój potencjału produkcyjnego zwykle nie jest większa niż 
w grupie pozostałych rolników. Sytuację taką należy tłumaczyć tym, iż w polskim 
rolnictwie następuje polaryzacja funkcji produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw 
rolnych. O  ukierunkowaniu gospodarstwa na rozwój lub na regres w większym 
stopniu decyduje jego potencjał ekonomiczny niż wiek i doświadczenie osób prowa-
dzących działalność rolniczą. Zwiększoną aktywność w podejmowaniu inwestycji 
rolniczych i w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój użytkowanych gospo-
darstw zaobserwowano przede wszystkim wśród osób o wysokim poziomie kapitału 
ludzkiego, które przejęły podmioty charakteryzujące się zwykle znaczącym poten-
cjałem produkcyjnym. (TW)

Michał Figura 2016. Udział dzierżawionych użytków rolnych 
w gospodarstwach w Polsce na tle gospodarstw w wybranych 
krajach Unii Europejskiej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 
4, 50–59.
W wielu krajach UE dzierżawa jest podstawową formą prawną użytkowania gruntów 
rolnych, np. we Francji grunty dzierżawione stanowią ponad 82% wszystkich gruntów 
rolnych. Taka forma użytkowania wpływa na poprawę efektywności produkcji i gospo-
darstw, nie obciąża bowiem dzierżawców kosztami nabywania ziemi. W artykule prze-
analizowano stan gruntów dzierżawionych w Polsce i ich udział w ogólnej powierzchni 
gruntów rolnych w kraju, następnie  porównywano je z trzema typami gospodarstw 
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Streszczenia

zlokalizowanych w Niemczech, Francji, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii. W Polsce, 
niezależnie od ukierunkowania działalności rolniczej, najmniej jest gruntów „obcych”, 
tj. niebędących własnością posiadacza lub zarządcy. Dzierżawy stanowią średnio 27,1% 
użytków rolnych wykorzystywanych rolniczo. Obowiązujący system płatności obszaro-
wych w istotny sposób zahamował wydzierżawianie ziemi, jednocześnie intensywnie 
rozwija się dzierżawa nieformalna, nie jest jednak znana skala tego zjawiska. Formalna 
dzierżawa ziemi w Polsce pozostaje od wielu lat na niezmiennym poziomie. W pozo-
stałych analizowanych krajach udział tych gruntów w ogólnej powierzchni użytków 
rolnych z roku na rok nieznacznie wzrasta. Stąd też wydaje się, że problem dzierżawy 
ziemi w Polsce powinien zostać ponownie przeanalizowany zarówno przez polityków 
zajmujących się rolnictwem, jak i przez ekonomistów. (WM)
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