
UWAGI  ANALITYCZNE

Wprowadzenie

W 2002 r. – po blisko 6 latach od przeprowadzenia poprzedniego spisu rolnego – przeprowadzono
Powszechny Spis Rolny cznie z Narodowym Spisem Powszechnym Ludno ci i Mieszka . Przepro-
wadzenie obu spisów w tym samym czasie pozwoli o na pozyskanie wielu bardzo cennych informacji
o zasobach ludno ci, funkcjonuj cych w powi zaniu z polskim rolnictwem, a zw aszcza z indywidual-
nymi gospodarstwami rolnymi. W obu spisach przeprowadzonych w 2002 r. wyodr bniono osob

ytkownika gospodarstwa rolnego oraz ustalono powierzchni  u ytków rolnych. Dzi ki zebranym in-
formacjom zaistnia a mo liwo  szerokiej charakterystyki ludno ci zwi zanej z rolnictwem (patrz
uwagi metodyczne), z uwzgl dnieniem cech demograficznych, spo ecznych i ekonomicznych.
 W prezentowanym opracowaniu przedstawiona zosta a ogólna analiza stanu i struktury ludno ci
w gospodarstwach domowych u ytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni
powy ej 1 ha u ytków rolnych, dzia ek rolnych (gospodarstw rolnych o powierzchni od 10 arów do
1 ha u ytków rolnych) oraz gospodarstw domowych powi zanych z rolnictwem.
 Wszystkie dane prezentowane w publikacji zosta y opracowane wed ug miejsca zamieszkania u yt-
kownika gospodarstwa rolnego, które nie zawsze jest to same z miejscem po enia u ytkowanych
przez niego gruntów rolnych.

LUDNO   ZWI ZANA  Z  ROLNICTWEM

Stan i struktura ludno ci

Ludno  zwi zana z rolnictwem obejmuje osoby wchodz ce w sk ad gospodarstw domowych
z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego o powierzchni u ytków rolnych powy ej
1 ha, z u ytkownikiem dzia ki rolnej o powierzchni u ytków wynosz cych od 10 arów do 1 ha w cz-
nie oraz z w cicielem zwierz t gospodarskich, nie posiadaj cym u ytków rolnych lub posiadaj cym

ytki rolne o powierzchni mniejszej ni  10 arów.

Tabl. 1. Ludno  w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
(dzia ki rolnej) wed ug p ci i miejsca zamieszkania

1996 2002
ogó em m czy ni kobiety ogó em m czy ni kobietyWyszczególnienie

w tys.
1996 = 100

O g ó  e m ........... 333,9 169,7 164,2 283,9 145,5 138,4 85,0
Miasta .................. 50,4 25,0 25,4 45,3 22,6 22,7 89,9
Wie  ..................... 283,5 144,7 138,8 238,6 122,9 115,7 84,1

 Przeprowadzone w maju 2002 r. spisy wykaza y, e w gospodarstwach domowych z u ytkowni-
kiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej) oraz z w cicielem zwierz t gospodar-
skich, zamieszkiwa o 283,9 tys. osób, stanowi c 13,0% ludno ci województwa oraz 13,2% ludno ci
w gospodarstwach domowych. Zdecydowana wi kszo  spo ród tych osób, tj. 238,6 tys. (ponad 84%)
to mieszka cy wsi, którzy stanowili 34,3% ogó u ludno ci wiejskiej. W ród ogó u osób zwi zanych
z rolnictwem, co 6 osoba zamieszkiwa a w mie cie – 45,3 tys., stanowi c 3,1% ludno ci miejskiej.
 W 2002 r. w stosunku do poprzedniego spisu rolnego, wyst pi o zmniejszenie liczby ludno ci zwi -
zanej z rolnictwem o 50,1 tys. osób, tj. o 15,0%. Na wsi odnotowano spadek liczby ludno ci prawie
o 16%, natomiast w miastach o ponad 10%.
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Tabl. 2. Ludno  w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa
rolnego (dzia ki rolnej) wed ug p ci i typu gospodarstwa rolnego

Ogó em M czy ni KobietyGospodarstwa domowe
Miasta, wie

w tys. w odsetkach

Na 100
czyzn

przypada
kobiet

O g ó  e m .............................................................. 283,9 100,0 51,2 48,8 95
Z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego 210,6 74,2 51,7 48,3 94
Z u ytkownikiem dzia ki rolnej ............................... 69,0 24,3 50,0 50,0 100
Z w cicielem zwierz t gospodarskich ................... 4,3 1,5 51,0 49,0 96

Miasta ....................................................................  45,3 100,0 49,9 50,1 100
Z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego 29,5 65,1 50,2 49,8 99
Z u ytkownikiem dzia ki rolnej ............................... 14,7 32,4 49,4 50,6 102
Z w cicielem zwierz t gospodarskich ................... 1,2 2,5 51,1 48,9 96

Wie ....................................................................... 238,6 100,0 51,5 48,5 94
Z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego 181,1 75,9 51,9 48,1 93
Z u ytkownikiem dzia ki rolnej ............................... 54,3 22,8 50,2 49,8 99
Z w cicielem zwierz t gospodarskich ................... 3,1 1,3 51,0 49,0 96

 W ród ogó u ludno ci zwi zanej z rolnictwem przewa ali m czy ni – 51,2%. Odsetek m czyzn
i kobiet zamieszkuj cych na wsi by  podobny, wynosz c odpowiednio: 51,5% i 48,5%. W 2002 r. na
100 m czyzn na wsi przypada y 94 kobiety, natomiast w miastach wyst pi a równowaga p ci.
Wska nik feminizacji zmieni  si  nieznacznie od 1996 r., kiedy na wsi na 100 m czyzn przypada o
96 kobiet, a w miastach 101.

Tabl. 3. Ludno  w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
(dzia ki rolnej) wed ug powierzchni u ytków rolnych

1996 2002
ogó em miasta wie  ogó em miasta wie  ogó em miasta wieWyszczególnienie

w tys. 1996 = 100

O g ó  e m ............................................. 333,9 50,4 283,5 283,9 45,3 238,6 85,0 89,9 84,1
    gospodarstwa domowe:
Z w cicielem zwierz t gospodarskich 3,5 0,6 2,9 4,3 1,2 3,1 121,1 177,7 108,5
Z u ytkownikiem dzia ki rolnej .............. 102,8 25,8 77,0 69,0 14,7 54,3 67,2 56,8 70,6

o powierzchni:
0,1 – 0,5 ha ........................................ 76,6 19,6 57,0 46,2 9,0 37,2 60,3 45,8 65,2
0,5 – 1,0 ha ........................................ 26,2 6,2 20,0 22,8 5,7 17,1 87,3 91,3 86,0

Z u ytkownikiem indywidualnego gospo-
darstwa rolnego .................................. 227,6 24,0 203,6 210,6 29,5 181,1 92,5 123,1 88,9

o powierzchni:
1 – 2 ha .............................................. 36,4 8,4 28,0 39,3 10,3 28,9 107,8 123,6 103,1
2 – 3 ................................................... 18,1 3,8 14,3 19,5 5,0 14,5 107,9 133,1 101,2
3 – 5 ................................................... 21,3 3,6 17,7 22,3 4,7 17,6 104,9 129,7 99,8
5 – 7 ................................................... 18,5 2,1 16,4 17,5 2,7 14,8 94,2 127,6 89,9
7 – 10 ................................................. 31,4 2,1 29,3 25,6 2,3 23,3 81,7 110,2 79,6
10 – 15 ............................................... 45,0 2,1 42,9 34,2 1,8 32,4 76,0 85,0 75,5
15 – 20 ............................................... 24,9 0,7 24,2 19,1 0,9 18,2 76,6 119,0 75,3
20 – 30 ............................................... 19,4 0,6 18,8 16,3 0,7 15,6 84,0 118,9 83,0
30 – 50 ............................................... 8,7 0,3 8,4 10,4 0,5 9,9 119,9 186,9 117,7
50 – 100 ............................................. 2,8 0,2 2,6 4,7 0,3 4,4 168,9 175,1 168,5
100 ha i wi cej ................................... 1,2 0,2 1,0 1,8 0,3 1,5 148,0 191,5 141,1
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 W 2002 r. udzia  ludno ci zwi zanej z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego wy-
nosi  ponad 74%, za  z u ytkownikiem dzia ki rolnej i w cicielem zwierz t gospodarskich stanowi
25,8% ludno ci zwi zanej z rolnictwem.
 210,6 tys. osób tworzy o gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa
rolnego o powierzchni powy ej 1 ha, tj. o 17,0 tys. osób mniej w porównaniu z 1996 r. Wi kszo
osób w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego zamieszkiwa a na tere-
nach wiejskich (181,1 tys. – 86,0%, w 1996 r. – 89,5%), stanowi c 26,1% ogó u ludno ci na wsi.
 Ponad po owa ludno ci (38,5%) by a powi zana z gospodarstwami rolnymi do 5 ha, w tym na wsi - 33,7%
(w 1996 r. odsetek ten wynosi  33,3% – na wsi 29,5%). Zwi kszy  si  tak e odsetek osób zwi zanych
z gospodarstwami rolnymi o najmniejszej powierzchni u ytków rolnych, w gospodarstwach 1-2 ha
o 2,9 punktu, natomiast w gospodarstwach do 3 ha o 4,4 punktu.
 Pomimo zmniejszenia si  ogólnej liczby ludno ci zwi zanej z rolnictwem zauwa alny jest - w po-
równaniu z 1996 r. - wzrost liczby ludno ci w gospodarstwach wi kszych, o powierzchni u ytków rol-
nych ponad 30 ha. Zarówno w miastach, jak i na wsi wyst pi  dynamiczny wzrost ludno ci wchodz -
cej w sk ad gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstw rolnych o powierzchni u ytków
rolnych od 50 do 100 ha. Dosy  wysok  dynamik  wzrostu odnotowuje si  równie  w gospodarstwach
o powierzchni u ytków rolnych w przedziale 30 – 50 ha oraz 100 ha i wi cej.
 Nale y zwróci  uwag , e w miastach w porównaniu z 1996 r. nast pi  dynamiczny wzrost liczby
ludno ci w gospodarstwach z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego prawie we
wszystkich grupach obszarowych. Zmiana ta mo e by  tak e konsekwencj  przyj tych rozwi za  me-
todologicznych, tzn. prezentacji wyników spisu wg miejsca zamieszkania u ytkownika gospodarstwa
rolnego. Na wsi natomiast odnotowuje si  zmniejszanie si  liczby ludno ci zamieszka ej
w gospodarstwach o powierzchni u ytków rolnych od 3 do 30 ha oraz du y wzrost w gospodarstwach
powy ej 30 ha u ytków rolnych.
 Ludno  w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem dzia ki rolnej ( cznie z w cicielami
zwierz t gospodarskich), w przewa aj cej wi kszo ci mieszka na wsi (ponad 78%), a co pi ta osoba
w miastach. W ród ludno ci miejskiej zwi zanej z rolnictwem ponad 32% stanowi y osoby zwi zane
z dzia kami rolnymi (w tym prawie 20% z dzia kami najmniejszymi – do 50 arów powierzchni u yt-
ków rolnych). W porównaniu z 1996 r. obserwuje si  niewielki wzrost liczby ludno ci w gospodar-
stwach domowych z w cicielem zwierz t gospodarskich.
 Udzia  ludno ci zwi zanej z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego o powierzchni
powy ej 1 ha jest zró nicowany terytorialnie i waha si  od 62,2% ogó u ludno ci rolniczej w powiecie

upskim do 88,1% w powiecie kartuskim. Najwy szy udzia  ludno ci zwi zanej z indywidualnym go-
spodarstwem rolnym odnotowano w powiatach: cz uchowskim (70,6%), gda skim (72,1%), chojnic-
kim (77,5%), bytowskim (78,5%), puckim (79,4%), wejherowskim (80,9%), ko cierskim (81,2%)
i kartuskim (88,1%).

Wiek ludno ci

 W porównaniu do ogó u ludno ci w województwie, ludno  zwi zana z rolnictwem charakteryzuje
si  nieco m odsz  struktur  wieku. Przede wszystkim odnotowuje si  o 4,3 punktu wi kszy udzia  osób
w wieku przedprodukcyjnym. Mniejszy udzia  (o 2,1 punktu) wyst pi  w ród osób w wieku produk-
cyjnym i poprodukcyjnym. Struktura wieku ludno ci jest zró nicowana w zale no ci od wielko ci go-
spodarstwa rolnego (dzia ki rolnej).
 Struktura wieku ludno ci zwi zanej z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi (dzia kami rolny-
mi) ró ni si  w stosunku do 1996 r. Odnotowuje si  zmniejszenie liczby ludno ci w wieku przedpro-
dukcyjnym (0-17 lat) o 2 punkty (w tym na wsi o 1,8). Zwi kszy a si  natomiast liczba ludno ci
w wieku produkcyjnym o 3,9 punktu, w tym w wieku mobilnym (18-44 lata) o 0,4 punktu, za  w nie-
mobilnym (45-59/64 lata) o 3,3 punktu. Natomiast o 1,9 punktu uleg a zmniejszeniu liczba ludno ci
starszej, czyli w wieku poprodukcyjnym (60 lat i wi cej kobiety oraz 65 i wi cej m czy ni).



28

Tabl. 4. Ludno  w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
(dzia ki rolnej) wed ug ekonomicznych grup wieku i powierzchni u ytków rolnych

W wieku a)

produkcyjnymprzedpro-
dukcyjnym razem mobilnym niemobilnym

 poproduk-
cyjnymWyszczególnienie Ogó em

w tys.
w odsetkach

O g ó  e m

O g ó  e m ........................................ 283,9 28,5 60,2 39,3 20,8 11,3
gospodarstwa domowe:

Z w cicielem zwierz t gospodarskich 4,3 24,6 59,2 35,9 23,2 16,2
Z u ytkownikiem dzia ki rolnej ......... 69,0 24,2 60,2 37,0 23,2 15,6

o powierzchni:
0,1 – 0,5 ha ................................... 46,2 24,2 59,4 36,6 22,7 16,5
0,5 – 1,0 ha ................................... 22,8 24,3 61,9 37,7 24,3 13,8

Z u ytkownikiem indywidualnego go-
spodarstwa rolnego ........................ 210,6 30,0 60,2 40,2 20,0 9,9

o powierzchni:
1 – 2 ha ......................................... 39,3 27,1 62,4 39,4 23,0 10,5
2 – 5 .............................................. 41,8 28,6 61,9 40,6 21,4 9,5
5 – 10 ............................................ 43,1 30,4 59,7 40,3 19,5 9,8
10 – 15 .......................................... 34,2 31,2 58,5 39,9 18,7 10,3
15 – 20 .......................................... 19,1 31,2 58,5 40,2 18,3 10,3
20 ha i wi cej ................................ 33,1 32,6 58,6 40,8 17,7 8,8

W tym wie

Razem .............................................. 238,6 29,5 58,9 39,4 19,5 11,6
gospodarstwa domowe:

Z w cicielem zwierz t gospodarskich 3,1 26,6 57,6 35,8 21,8 15,8
Z u ytkownikiem dzia ki rolnej ......... 54,4 25,1 58,8 37,0 21,8 16,1

o powierzchni:
0,1 – 0,5 ha ................................... 37,2 25,0 58,1 36,7 21,5 16,9
0,5 – 1,0 ha ................................... 17,1 25,5 60,2 37,7 22,6 14,3

Z u ytkownikiem indywidualnego go-
spodarstwa rolnego ........................ 181,1 30,9 59,0 40,1 18,8 10,2

o powierzchni:
1 – 2 ha ......................................... 28,9 28,6 60,3 39,4 21,0 11,1
2 – 5 .............................................. 32,1 29,9 60,1 40,5 19,6 10,0
5 – 10 ............................................ 38,1 31,0 58,9 40,2 18,7 10,1
10 – 15 .......................................... 32,4 31,4 58,1 39,8 18,3 10,5
15 – 20 .......................................... 18,3 31,5 58,1 40,2 17,9 10,4
20 ha i wi cej ................................ 31,3 32,9 58,1 40,8 17,3 9,0

a) W dalszym podziale nie uwzgl dniono osób o nieustalonym wieku.

 Przy ogólnym zmniejszeniu si  liczby osób m odych w wieku 0-17 lat, obserwuje si  zwi kszenie
udzia u tej grupy osób w gospodarstwach domowych posiadaj cych wi ksz  powierzchni  u ytków
rolnych. Najwy szy udzia  osób m odych odnotowuje si  w ród ludno ci u ytkuj cej gospodarstwa
wielkoobszarowe (powy ej 50 ha), gdzie prawie co trzecia osoba jest w wieku przedprodukcyjnym
(przy jednoczesnym bardzo niskim udziale osób starszych).
 Podobny jest udzia  osób w wieku produkcyjnym zwi zanych z u ytkownikami dzia ek rolnych.
Znacznie wy szy jest udzia  osób w wieku poprodukcyjnym (o 5,6 punktu) w porównaniu do ludno ci
zwi zanej z gospodarstwami rolnymi o wi kszej powierzchni.
 W 2002 r. w ród ogó u ludno ci zamieszka ej na wsi odnotowano znaczne zmniejszenie si
(o 15,9%) udzia u ludno ci zwi zanej z rolnictwem. Interesuj co przedstawia si  analiza ludno ci
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wiejskiej wed ug ekonomicznych grup wieku. Okazuje si , e ludno  zwi zana z indywidualnymi gospo-
darstwami rolnymi powy ej 1 ha u ytków rolnych charakteryzuje si  korzystn  struktur  wieku - niski od-
setek osób w wieku poprodukcyjnym (9,9%) oraz stosunkowo wysoki w wieku przedprodukcyjnym
(30,0%), w porównaniu do innych grup ludno ci.

Stan cywilny

ród ludno ci zwi zanej z rolnictwem, b cej w wieku 15 lat i wi cej (podobnie jak dla ogó u
ludno ci), najwy szy odsetek stanowi y osoby o stanie cywilnym – onaty, zam na. Zwraca uwag
wysoki odsetek kawalerów, szczególnie w gospodarstwach z u ytkownikiem indywidualnego gospo-
darstwa rolnego, gdzie wynosi 40,8% (panien 28,1%). Oznacza to, e na 100 kawalerów w tych go-
spodarstwach przypada y 64 panny. Natomiast na wsi na 100 kawalerów w wieku 20-34 lata (czyli
w wieku najcz stszego zawierania ma stw) przypada o tylko 56 panien.

Tabl. 5. Ludno  w wieku 15 lat i wi cej w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem indywidualnego
gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej) wed ug stanu cywilnego prawnego

Z u ytkownikiem indywidualnego
gospodarstwa rolnego o po-

wierzchni powy ej 1 ha
Z u ytkownikiem dzia ki rolneja)

Stan cywilny prawny Ogó em

czy ni kobiety m czy ni kobiety

W  tysi cach
O g ó  e m .............................. 220,9 83,2 77,9 29,9 29,9

W  odsetkach
Kawalerowie, panny ................ 100,0 40,8 28,1 37,8 26,1

onaci, zam ne ...................... 100,0 55,6 58,7 57,0 56,6
Wdowcy, wdowy .................... 100,0 2,3 11,9 3,0 15,0
Rozwiedzeni, rozwiedzione ..... 100,0 1,2 1,2 2,0 2,1
Separowani, separowane ......... 100,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Nieustalony ............................. 100,0 0,1 0,1 0,1 0,1
    a) cznie z ludno ci  w gospodarstwach domowych z w cicielem zwierz t gospodarskich.

 Nale y zwróci  uwag , e w ród osób o stanie cywilnym owdowia ym, a  83,1% stanowi  kobiety,
z tego zdecydowan  wi kszo  (67,3%) stanowi  kobiety zamieszka e w gospodarstwach domowych
z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego powy ej 1 ha u ytków rolnych. Jest to
w g ównej mierze wynikiem znacznie d szego trwania ycia kobiet ni  m czyzn. Rozwiedzeni oraz
osoby separowane stanowili nieliczn  grup  osób w ród ludno ci zwi zanej z rolnictwem.

Poziom wykszta cenia

 Poziom wykszta cenia ludno ci w 2002 r. ustalany by  dla osób w wieku 13 lat i wi cej. Dla po-
równania z wynikami poprzedniego spisu prezentuje si  dane dla ludno ci w wieku 15 lat i wi cej. Po-
dobnie jak dla ludno ci ogó em, w ród osób zwi zanych z rolnictwem obserwuje si  istotne i korzyst-
ne zmiany w strukturze wykszta cenia. W okresie zaledwie 6 lat od poprzedniego spisu rolnego odse-
tek osób z wykszta ceniem ponadpodstawowym wzrós  z 52,1% do 59,0%. Znacznie zmniejszy  si
natomiast udzia  osób z wykszta ceniem podstawowym (prawie o 6%) i podstawowym nieuko czo-
nym oraz bez wykszta cenia szkolnego o 1,3%. W okresie 1996 – 2002 najwi ksz  dynamik  wzrostu
zaobserwowano w ród osób z wykszta ceniem wy szym, przy czym korzystniejsze zmiany dotyczy y
kobiet (blisko dwukrotny wzrost) ni  m czyzn. Tendencj  wzrostow  zauwa a si  tak e w ród osób
z wykszta ceniem rednim i policealnym, natomiast udzia  osób z wykszta ceniem zasadniczym zawo-
dowym pozosta  na niezmienionym poziomie.
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Tabl. 6. Ludno  w wieku 15 lat i wi cej w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem indywidualnego
gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej) wed ug poziomu wykszta cenia i p ci

Z wykszta ceniem a)

wy szym rednim i poli-
cealnym

zasadniczym
zawodowym

podstawowym
uko czonym

podstawowym
nieuko czonym
i bez wykszta -
cenia szkolnego

Wyszczególnienie Ogó em
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m ....................1996 246,9 3,4 18,9 29,8 44,0 3,9
2002 220,9 5,9 23,1 30,1 38,1 2,6

czy ni ....................1996 125,4 3,5 15,8 37,9 39,8 3,0
2002 113,1 5,4 19,5 38,3 34,5 2,0

Kobiety .........................1996 121,5 3,3 22,1 21,5 48,3 4,9
2002 107,8 6,4 26,8 21,4 41,8 3,2

W tym wie ..................1996 207,4 2,1 15,7 30,8 47,1 4,3
2002 183,3 3,5 19,7 32,1 41,5 2,9

     a) Bez nieustalonego poziomu wykszta cenia.

 W 2002 r. struktura ludno ci b cej w wieku 13 lat i wi cej wed ug poziomu wykszta cenia – w go-
spodarstwach domowych u ytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych powy ej 1 ha u ytków
rolnych - przedstawia a si  nast puj co: 5,4% posiada o wykszta cenie wy sze, 21,8% osób legitymowa-
o si  wykszta ceniem rednim i policealnym, 29,4% zasadniczym zawodowym, podstawowe wykszta -
cenie deklarowa o 39,6%, natomiast podstawowe nieuko czone i bez wykszta cenia szkolnego – 3,6%.

Tabl. 7. Ludno  w wieku 13 lat i wi cej w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem indywidualnego
gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej) wed ug poziomu wykszta cenia i p ci

Z wykszta ceniem a)

wy szym rednim i poli-
cealnym

zasadniczym
zawodowym

podstawowym
uko czonym

podstawowym
nieuko czonym
i bez wykszta -
cenia szkolnego

Wyszczególnienie Ogó em
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m

O g ó  e m .............. 231,8 5,6 22,0 28,7 39,6 3,9
czy ni ........... 118,7 5,1 18,6 36,5 36,1 3,4

kobiety ................ 113,1 6,1 25,5 20,4 43,2 4,4
W tym wie  ............. 192,7 3,3 18,7 30,6 42,8 4,3

czy ni ........... 99,3 2,8 15,5 38,7 39,1 3,7
kobiety ................ 93,4 3,9 22,2 21,9 46,8 4,9

W tym w gospodarstwach z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego powy ej 1 ha

Razem .................... 169,6 5,4 21,8 29,4 39,6 3,6
W tym wie  ............. 144,4 3,3 18,9 31,2 42,5 3,9
     a) Bez nieustalonego poziomu wykszta cenia.

 Ludno  zwi zana z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego powy ej 1 ha u ytków
rolnych ma korzystniejsz  struktur  wed ug poziomu wykszta cenia. Osoby b ce w wieku 13 lat i wi -
cej o wykszta ceniu ponadpodstawowym stanowi y 56,6% ludno ci. Dla porównania odsetek ludno ci
zwi zanej z u ytkownikiem dzia ki rolnej i z w cicielem zwierz t gospodarskich wynosi  55,4%.

 Ze wzgl du na fakt, i  w ród ludno ci wiejskiej obserwuje si  malej cy odsetek ludno ci zwi zanej
z rolnictwem (nadal jednak ona dominuje), warto wi c zaprezentowa  struktury wed ug poziomu wy-
kszta cenia dla tej grupy ludno ci.
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Tabl. 8. Ludno  zamieszka a na wsi w wieku 13 lat i wi cej w gospodarstwach domowych z u ytkowni-
kiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej) wed ug poziomu wykszta cenia

Z wykszta ceniem a)

Gospodarstwa domowe Ogó em wy szym rednim i
policealnym

zasadniczym
zawodowym

podstawo-
wym uko -

czonym

podstawo-
wym nie-

uko czonym
i bez wy-

kszta cenia
szkolnego

W  tysi cach
O g ó  e m .......................................... 552,0 23,0 105,2 167,3 228,0 24,9

W  odsetkach
O g ó  e m ..........................................  100,0 4,2 19,1 30,3 41,3 4,5

W tym z u ytkownikiem indywidualnego
gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej) .... 100,0 3,3 18,7 30,6 42,8 4,3

z u ytkownikiem indywidualnego go-
spodarstwa rolnego o powierzchni
powy ej 1 ha ............................... 100,0 3,3 18,9 31,2 42,5 3,9

z u ytkownikiem dzia ki rolnejb) ...... 100,0 3,5 18,4 28,5 43,9 5,4
     a) Bez nieustalonego poziomu wykszta cenia.    b) cznie z ludno ci  w gospodarstwach domowych z w cicielem
zwierz t gospodarskich.

 Ludno  zamieszka a na wsi charakteryzuje si  podobn  struktur  wykszta cenia. Najwy szy odse-
tek osób z wykszta ceniem wy szym (3,5%) oraz z wykszta ceniem podstawowym uko czonym
(43,9%) jest w ród ludno ci w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem dzia ek rolnych (i w ci-
cieli zwierz t gospodarskich).

ród a utrzymania ludno ci

 Zmiany w strukturze demograficznej ludno ci oraz przeobra enia spo eczno – gospodarcze, jakie
dokona y si  w latach 90-tych, (a szczególnie w drugiej po owie tego okresu) wp yn y na przesuni -
cia i zmiany w strukturze róde  utrzymania w ród ogó u ludno ci, w tym równie  ludno ci zwi zanej
z rolnictwem. W porównaniu z 1996 r. zmniejszy  si  odsetek osób, dla których wy cznym lub g ów-
nym ród em utrzymania by y dochody z pracy w swoim gospodarstwie rolnym (dzia ce rolnej).
 W 2002 r. w ród ogó u ludno ci zwi zanej z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi powy ej
1 ha u ytków rolnych 56,7% posiada o w asne ród a utrzymania, natomiast 43,0% osób pozostawa o
na utrzymaniu.
 Ludno  utrzymuj ca si  wy cznie, g ównie lub dodatkowo z pracy w gospodarstwie rolnym oraz
utrzymywani z dochodów z tej pracy stanowi a nieca e 46% ogó u zwi zanych z gospodarstwami rol-
nymi. Tylko 40,2 tys. (19,1%), czyli mniej ni  co pi ta osoba utrzymywa a si  wy cznie lub g ównie
z dochodów z pracy w swoim gospodarstwie rolnym, natomiast dla 7,7% ludno ci praca ta stanowi a
dodatkowe ród o utrzymania w ci gu ca ego roku poprzedzaj cego spis. Dla utrzymuj cych si  do-
datkowo z pracy w swoim gospodarstwie rolnym, g ówne ród o dochodów dla 47,8% stanowi a praca
najemna (praca na rachunek w asny – 12,1%), natomiast dla 40,1% by o to niezarobkowe ród o do-
chodów w ród, których dominowa y emerytura pracownicza 9,9% i renta z tytu u niezdolno ci do pra-
cy (renta inwalidzka) – 15,0%. Dzieci w wieku 0-14 lat utrzymywane g ównie z dochodów z pracy
w gospodarstwie rolnym stanowi y 61,9% ogó u utrzymywanych z tych dochodów.
 Obserwuje si  siln  zale no ród a utrzymania od powierzchni u ytkowanego gospodarstwa rol-
nego; im by a ona wi ksza, tym wy szy by  odsetek osób utrzymuj cych si  z pracy w swoim gospo-
darstwie rolnym.
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Tabl. 10. Ludno  w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
(dzia ki rolnej) wed ug powierzchni u ytków rolnych i róde  utrzymania

Powierzchnia u ytków rolnych
ród a utrzymania Ogó em

do 1 haa) 1 - 2  2 - 5  5 - 10  10 - 15  15 - 20  20 ha
i wi cej

W  tysi cach
O g ó  e m ................................... 283,9 73,3 39,3 41,8 43,1 34,2 19,1 33,1

W  odsetkach
O g ó  e m ................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Utrzymuj cy si  z pracy w swoim

gospodarstwie rolnym (dzia ce
rolnej) ...................................... 37,2 11,9 16,6 27,4 48,0 61,3 67,3 73,1
wy cznie ................................. 12,8 1,7 4,1 8,5 17,3 23,5 26,0 29,0

ównie .................................... 1,8 0,3 0,6 1,3 2,7 3,2 3,6 3,7
dodatkowo ............................... 8,0 8,9 8,6 9,9 9,2 6,7 5,2 4,1
utrzymywani ............................ 14,5 1,1 3,3 7,7 18,8 27,9 32,5 36,4

Utrzymuj cy si  z innych róde
ni  praca w swoim gospodar-
stwie rolnym (dzia ce rolnej) .... 62,5 87,7 83,1 72,2 51,7 38,4 32,5 26,6

    z pracy najemnej ...................... 13,9 19,3 19,5 16,0 10,6 8,5 7,4 5,9
    z pracy na rachunek w asny ...... 2,7 2,8 4,7 4,2 2,2 1,1 1,1 1,3
    z niezarobkowych róde  .......... 17,8 24,8 18,4 15,6 15,2 15,0 14,7 12,4
       w tym:

    z emerytur ......................... 8,0 10,7 7,9 6,7 6,8 7,3 7,6 6,6
    z renty z tytu u niezdolno ci do

pracy (renty inwalidzkiej)  5,4 6,9 4,9 4,6 5,3 5,3 4,9 4,3
    dochody z w asno ci ................. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
    utrzymywani ............................ 28,1 40,7 40,4 36,3 23,7 13,7 9,3 7,0
Nie ustalono ................................. 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3
     a) cznie z w cicielami zwierz t gospodarskich.

 Przesz o po owa ludno ci 113,2 tys., tj. (53,8%) zwi zanej z gospodarstwami rolnymi utrzymywa a
si  (lub by a utrzymywana) z innych róde  ni  dochody z pracy w gospodarstwie rolnym). W ród tej
zbiorowo ci 63,1 tys. (55,8%) posiada o w asne ród a utrzymania, w których dominowa y ród a nie-
zarobkowe stanowi c ponad 51%.

 Dochód z pracy na dzia ce rolnej w niewielkim stopniu stanowi  podstaw  utrzymania osób. Wy-
cznie lub g ównie z dochodów z pracy na dzia ce rolnej utrzymywa o si  tylko 2,0% osób, za  do-

datkowo – 8,9%. Ludno  utrzymuj ca si  z innych róde  ni  praca na dzia ce rolnej zdecydowanie
dominowa a, stanowi c 87,7%. W ród tej grupy jako ród o utrzymania najwy szy odsetek stanowi y
osoby utrzymuj ce si  z niezarobkowych róde  dochodów 24,8%, nast pnie utrzymuj cy si  z docho-
dów z pracy najemnej 19,3%. Utrzymywani z innych róde  ni  dochody z pracy na dzia ce rolnej sta-
nowili 40,7% ogó u ludno ci zwi zanej z dzia kami.

ytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych (dzia ek rolnych)

 W 2002 r. wyodr bniono 72,2 tys. u ytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych (w tym
50,7 tys. u ytkowników o powierzchni powy ej 1 ha). Tradycyjnie w ród u ytkowników indywidual-
nych gospodarstw rolnych dominowali m czy ni, stanowi c 77,4% ca ej zbiorowo ci (w tym na wsi
79,2%), natomiast udzia  kobiet wynosi  22,6 % (na wsi 20,8%).
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ytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych(dzia ek rolnych) to w 85,8% osoby w wieku
produkcyjnym, w tym 43,7% w wieku mobilnym. Jednocze nie co siódma osoba jest w wieku niepro-
dukcyjnym, przy czym prawie trzykrotnie cz ciej s  to kobiety ni  m czy ni. Niewielki odsetek

ytkowników gospodarstw rolnych (8,2%), nie przekroczy o 30 lat.
 Ogólnie nale y stwierdzi , e co drugi u ytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego jest
w wieku poni ej 47 lat.

Tabl. 11. U ytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych (dzia ek rolnych) wed ug grup wieku
i powierzchni u ytków rolnych

W wieku
15-19 lat 20-29 30-39 40-49 50-59 60 - 64 65 lat

i wi cejWyszczególnienie Ogó em
w tys.

w odsetkach
O g ó  e m

O g ó  e m ................................... 72,2 0,3 8,0 20,2 32,3 21,1 5,7 12,4
czy ni ............................... 52,5 0,3 8,6 21,6 33,5 21,0 5,5 9,6

kobiety .................................... 19,7 0,3 6,4 16,5 29,0 21,4 6,5 20,1
ciciele zwierz t gospodarskich 1,2 0,2 4,2 11,9 23,7 23,2 10,4 26,3

ytkownicy dzia ek rolnych ....... 20,3 0,1 3,9 13,6 26,2 22,2 9,0 25,1
       o powierzchni:
    0,1 – 0,5 ha ............................... 13,7 0,1 3,5 13,2 25,6 21,4 9,1 27,2
    0,5 – 1,0 ha ............................... 6,6 0,1 4,7 14,3 27,4 23,8 8,9 20,7

ytkownicy indywidualnych go-
spodarstw rolnych ..................... 50,7 0,3 9,7 23,1 34,9 20,7 4,3 7,0

       o powierzchni:
   1 – 2 ha ..................................... 10,9 0,2 6,9 19,2 31,6 22,9 6,4 12,9
   2 – 5 .......................................... 10,9 0,2 8,4 21,6 34,4 20,7 5,1 9,6
   5 – 10 ........................................ 10,2 0,4 10,7 24,2 34,9 20,1 4,0 5,8
   10 – 15 ...................................... 7,5 0,6 11,7 25,0 35,9 20,0 3,0 3,8
   15 – 20 ...................................... 4,1 0,4 11,8 25,4 36,9 19,7 2,9 2,8
   20 – 50 ...................................... 5,6 0,3 11,4 26,7 37,9 19,2 2,5 2,0
   50 – 100 .................................... 1,1 0,1 11,5 25,3 42,0 17,8 2,0 1,3
   100 ha i wi cej .......................... 0,4 0,5 9,0 22,6 40,8 22,6 3,1 1,4

W tym wie
Razem ......................................... 58,8 0,3 8,4 21,1 32,2 20,1 5,5 12,4

ciciele zwierz t gospodarskich 0,9 0,1 4,1 12,0 24,4 22,0 10,8 26,6
ytkownicy dzia ek rolnych ....... 15,7 0,1 3,9 13,8 25,5 21,0 9,1 26,6

       o powierzchni:
    0,1 – 0,5 ha ............................... 10,8 0,1 3,4 13,3 25,1 20,4 9,1 28,6
    0,5 – 1,0 ha ............................... 4,9 0,1 4,8 14,8 26,3 22,5 9,2 22,3

ytkownicy indywidualnych go-
spodarstw rolnych .................... 42,2 0,3 10,2 24,0 34,8 19,7 4,1 6,8

       o powierzchni:
   1 – 2 ha ..................................... 7,8 0,2 7,0 19,9 31,1 21,3 6,6 13,9
   2 – 5 .......................................... 8,1 0,2 8,7 22,7 33,7 19,6 5,2 9,9
   5 – 10 ........................................ 8,8 0,4 11,2 24,8 34,7 19,5 3,7 5,7
   10 – 15 ...................................... 7,0 0,6 11,9 25,4 35,8 19,7 2,9 3,8
   15 – 20 ...................................... 3,9 0,4 12,2 26,0 36,7 19,2 2,9 2,7
   20 – 50 ...................................... 5,3 0,3 11,7 27,1 37,8 18,6 2,5 2,0
   50 – 100 .................................... 1,0 - 11,7 25,6 42,0 17,7 1,9 1,1
   100 ha i wi cej .......................... 0,3 0,3 9,6 23,3 41,6 21,5 2,9 0,9

 Struktura wieku u ytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni powy ej 1 ha
jest nieco korzystniejsza. Znaczne ró nice w strukturze wieku wyst puj  w ród tych osób, które u yt-
kuj  du e gospodarstwa rolne, w zasadzie powy ej 10 ha u ytków rolnych.
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 W tej grupie u ytkowników dominuj  osoby m ode; ponad 1/3 nie przekroczy a wieku 40 lat, za
prawie 3/4 jest w wieku poni ej 50 lat. Co drugi u ytkownik indywidualnego gospodarstwa rolnego
powy ej 1 ha u ytków rolnych jest w wieku poni ej 45 lat. Struktura wieku u ytkowników gospo-
darstw rolnych po onych na obszarach wiejskich jest podobna.

Wed ug wyników spisów 22,5% u ytkowników dzia ek rolnych by o mieszka cami miasta. W po-
równaniu z u ytkownikami indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni powy ej 1 ha - znacznie
wy szy by  w ród nich odsetek kobiet – 38,8% ogó u u ytkowników dzia ek. Wy szy by  równie  od-
setek osób starszych b cych w wieku 65 lat i wi cej, który wynosi  25,1% (z czego prawie po ow
stanowi y kobiety - 48,1%).

Poziom wykszta cenia u ytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych

Niezwykle interesuj co przedstawia si  struktura u ytkowników indywidualnych gospodarstw rol-
nych wed ug poziomu wykszta cenia tych osób. W porównaniu do wyników spisu rolnego z 1996 r.
nast pi a wyra na poprawa struktury wykszta cenia u ytkowników.
 W ród u ytkowników indywidualnych gospodarstw rolnych o powierzchni powy ej 1 ha pojawi o
si  o 3,3 punkty wi cej osób o wykszta ceniu wy szym, stanowi y one w 2002 r. 7,7%, za  w 1996 r.
tylko 4,4%. W tej grupie dominowali m czy ni (71,9%).
 W porównaniu z 1996 r. odnotowano wzrost odsetka osób legitymuj cych si  wykszta ceniem za-
sadniczym zawodowym o 4,1 punktu, a osób o wykszta ceniu rednim i policealnym o 4,9 punktu.
 W 2002 r. w porównaniu z 1996 r. nast pi o istotne zmniejszenie si  liczby u ytkowników o wy-
kszta ceniu podstawowym uko czonym o ponad 11 punktów; obecnie stanowi  oni 27,8% ogó u u yt-
kowników. Zmniejszy  si  równie  o ponad po ow  odsetek u ytkowników o wykszta ceniu podsta-
wowym nieuko czonym (i bez wykszta cenia szkolnego) z 1,9% w 1996 r. do 0,9% w 2002 r.
 W 2002 r. u ytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych s  osobami znacznie lepiej wykszta conymi.
 Grupa kobiet pr nie zdobywa wykszta cenie i wykazuje wysok  dynamik  zmian. Nast pi  spadek
o prawie 14 punktów liczby kobiet z podstawowym wykszta ceniem uko czonym oraz z wykszta ce-
niem podstawowym nieuko czonym i bez wykszta cenia szkolnego o prawie po ow  przy jednocze-
snym wzro cie z 4,8% w 1996 r. do 9,5% w 2002 r. liczby kobiet z wykszta ceniem wy szym i police-
alnym (z 1,9% w 1996 r. do 3,4% w 2002 r.).

Tabl. 12. U ytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych powy ej 1 ha u ytków rolnych wed ug
poziomu wykszta cenia i p ci

Z wykszta ceniem

wy szym policealnym
rednim

zawodo-
wym

rednim
ogólno-

kszta cym

zasadni-
czym za-

wodowym

podstawo-
wym uko -

czonym

podstawo-
wym nie-

uko czonym
i bez wyk-
szta cenia
szkolnego

L a t a Ogó em
 w tys.

w odsetkach

O g ó  e m ...........1996 52,7 4,4 0,8 15,3 2,5 35,9 39,2 1,9
2002 50,7 7,7 1,6 18,2 3,7 40,0 27,8 0,9

czy ni .............1996 42,0 4,3 0,6 15,1 1,7 39,9 37,2 1,4
2002 39,2 7,1 1,0 17,8 2,5 44,6 26,2 0,6

Kobiety .................1996 10,8 4,8 1,9 16,0 5,9 20,5 47,0 3,9
2002 11,5 9,5 3,4 19,9 7,9 24,0 33,1 2,1

 W spisach 2002 ustalano równie  poziom wykszta cenia rolniczego dla osoby kieruj cej gospodar-
stwem rolnym, tj. u ytkownika lub w przypadku gdy nie kierowa  on osobi cie produkcj  roln  – innej
osoby (z gospodarstwa domowego u ytkownika lub spoza gospodarstwa). Nie ustalano wykszta cenia rol-
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niczego dla u ytkowników gospodarstw rolnych, w których nie prowadzono dzia alno ci rolniczej. W ród
osób kieruj cych gospodarstwem rolnym 97,9% by o jednocze nie u ytkownikami tych gospodarstw.

Tabl. 13. Kieruj cy indywidualnym gospodarstwem rolnym (dzia  roln ) wed ug poziomu wykszta cenia
rolniczego

Ogó em W tym kieruj cy b cy jednocze nie
ytkownikamiPoziom wykszta cenia rolniczego

ogó em m czy ni kobiety razem m czy ni kobiety

W tysi cach

O g ó  e m ............................  52,0 40,0 12,0 50,9 39,3 11,6

W odsetkach

Wy sze ................................. 1,4 1,6 1,0 1,4 1,6 0,9
Policealne ............................. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

rednie zawodowe ................ 7,1 7,5 6,0 7,1 7,5 6,0
Zasadnicze zawodowe ........... 15,9 18,3 7,7 15,9 18,4 7,5
Kurs rolniczy ........................ 26,8 29,2 18,8 26,9 29,3 18,9
Brak wykszta cenia rolniczego  48,6 43,3 66,3 48,4 43,0 66,4

 W 2002 r. przygotowanie rolnicze mia o 60,0% kieruj cych gospodarstwem rolnym powy ej 1 ha
ytków rolnych. Osoby te ko czy y przede wszystkim kursy rolnicze - 30,3%.

Tabl. 14. Kieruj cy gospodarstwem rolnym (dzia  roln ) wed ug poziomu wykszta cenia rolniczego
oraz powierzchni u ytków rolnych

Poziom wykszta cenia rolniczego osoby kieruj cej gospodarstwem

wy sze  policealne rednie za-
wodowe

zasadnicze
zawodowe

kurs rolni-
czy

brak wy-
kszta ceniaWyszczególnienie Ogó em

w tys.
w odsetkach

O g ó  e m ................................  52,0 1,4 0,2 7,1 15,9 26,8 48,6
ciciele zwierz t gospodarskich 1,2 1,1 0,1 2,2 2,2 13,4 80,9

ytkownicy dzia ek rolnych .... 11,4 0,7 0,1 3,5 4,5 16,1 75,0
        o powierzchni:
     0,1 - 0,5 ha ........................... 7,8 0,6 0,1 3,3 4,0 14,4 77,5
     0,5 - 1,0 ha ........................... 3,6 0,9 0,2 3,9 5,7 19,9 69,3

ytkownicy indywidualnych go-
spodarstw rolnych .................. 39,4 1,6 0,2 8,3 19,6 30,3 40,0

o powierzchni:
1 - 2 ha ................................. 5,9 1,2 0,2 6,2 6,9 21,7 63,8
2 – 3 ..................................... 3,2 2,0 0,3 6,0 8,7 24,7 58,2
3 – 5 ..................................... 4,0 1,2 0,2 6,7 11,6 27,4 53,0
5 – 7 ..................................... 3,4 1,3 0,1 6,3 16,3 29,2 46,8
7 – 10 ................................... 5,2 1,1 0,2 6,3 21,2 32,3 38,9
10 – 15 .................................. 7,0 1,2 0,1 6,5 24,6 36,1 31,5
15 – 20 .................................. 3,9 1,4 0,2 9,6 29,4 35,9 23,6
20 – 50 .................................. 5,5 1,9 0,3 14,0 30,7 33,2 20,0
50 – 100 ................................ 1,0 5,9 0,3 21,8 27,7 28,8 15,5
100 ha i wi cej ...................... 0,4 16,1 1,2 25,4 20,5 19,1 17,6

 W ród kieruj cych indywidualnym gospodarstwem rolnym wykszta cenie o kierunku rolniczym
posiada a co trzecia osoba (29,7%). Osoby nie posiadaj ce adnego przygotowania rolniczego nadal
stanowi y wysoki odsetek 40,0%.
 Zauwa a si  jednak prawid owo , e kieruj cy gospodarstwem rolnym o wy szym areale cz ciej po-
siadaj  przygotowanie rolnicze. Kieruj cy gospodarstwem rolnym o powierzchni u ytków rolnych 100 ha
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i wi cej charakteryzuj  si  najwy szym odsetkiem osób o wykszta ceniu rolniczym: wy szym – 16,1%,
policealnym rolniczym – 1,2%, rednim zawodowym rolniczym – 25,4%. Z kolei odsetek osób posiadaj -
cych tylko kursy rolnicze wynosi  19,1%, a pozostaj cych bez adnego przygotowania rolniczego – 17,6%.

ród a utrzymania u ytkowników

 U ytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych w 2002 r. znacznie cz ciej utrzymywali si
z dochodów pochodz cych ze róde  nierolniczych (44,3%) ni  rolniczych (30,1%). Tylko co trzeci

ytkownik wykaza  rolnicze ród o utrzymania.

Tabl. 15. U ytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych (dzia ek rolnych) wed ug powierzchni u ytków
rolnych i róde  utrzymania w latach 1996 i 2002

Powierzchnia u ytków rolnychL a t a
ród a utrzymania Ogó em do 1 ha a) 1-2 2-5 5-10 10-15 15-20 20 ha i

wi cej

W tysi cach
O g ó  e m ..............................1996 83,7 31,0 9,9 10,1 11,5 9,5 5,2 6,5

2002 72,2 21,5 10,9 10,9 10,2 7,5 4,1 7,1
W  odsetkach

Rolnicze ...................................... 30,1 4,1 10,2 20,6 44,6 63,0 70,6 75,0
Mieszane-g ównie rolnicze .......... 5,3 0,7 1,7 3,7 8,7 10,9 11,7 12,1
Mieszane-g ównie nierolnicze ...... 20,2 23,2 23,2 26,4 22,7 14,0 9,4 6,3
Nierolnicze .................................. 44,3 71,8 64,7 49,0 23,9 12,1 8,2 6,6
    a) cznie z w cicielami zwierz t gospodarskich

 Zmiany w strukturze róde  utrzymania u ytkowników gospodarstw rolnych s ci le zwi zane ze
zmianami strukturalnymi w rolnictwie oraz sytuacj  na rynku pracy, zw aszcza na obszarach rolni-
czych. Uogólniaj c mo na stwierdzi , e im wi ksz  powierzchni  u ytków rolnych posiadaj  u yt-
kownicy, tym cz ciej wykazuj  jako ród o utrzymania dochody pochodz ce ze róde  rolniczych.
Ewidentnym przyk adem s  gospodarstwa licz ce 20 ha i wi cej, gdzie 87,1% u ytkowników utrzy-
muje si  z dochodów ze róde  rolniczych: wy cznie (75,0%) oraz g ównie (12,1%).
 Generalnie u ytkownicy gospodarstw rolnych o powierzchni powy ej 1 ha u ytków rolnych utrzy-
muj  si  najcz ciej ze róde  rolniczych (41,2%). Co trzeci u ytkownik w tej grupie gospodarstw
utrzymywa  si  z dochodów pochodz cych ze róde  nierolniczych.
 Odmienn  struktur róde  utrzymania prezentuj  u ytkownicy dzia ek rolnych. W tej grupie go-
spodarstw dominuj  osoby utrzymuj ce si  w 72,6 % z dochodów pochodz cych ze róde  nierolni-
czych lub g ównie nierolniczych (22,7%).

GOSPODARSTWA  DOMOWE  ZWI ZANE  Z  ROLNICTWEM

Charakterystyka demograficzna gospodarstw domowych

 Spo ród 755,2 tys. gospodarstw domowych w 2002 r. – 72,4 tys., tj. 9,6% stanowi y gospodarstwa
z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej), z tego 58,9 tys. zamieszkiwa o
na wsi (29,8% ogó u gospodarstw wiejskich) i 13,5tys. w miastach (2,4% ogó u gospodarstw miejskich).
 W 2002 r. w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
(dzia ki rolnej) wyodr bniono 283,9 tys. osób, tj. 13,2% ogó u ludno ci wchodz cej w sk ad gospo-
darstw domowych. Na wsi w omawianych gospodarstwach zamieszkiwa o 238,6 tys. osób, stanowi c
34,5% ludno ci w wiejskich gospodarstwach domowych, w miastach natomiast – 45,3 tys. (3,1%).
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Tabl. 16. Gospodarstwa domowe i ludno  w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem i bez u yt-
kownika indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej).

Gospodarstwa domowe Ludno  w gospodarstwach domowych

ogó em bez u ytko-
wnika

z u ytko-
wnikiem ogó em bez u ytko-

wnika
z u ytko-
wnikiemMiasta, wie

w tys.

O g ó  e m ............ 755,2 682,8 72,4 2156,9 1873,0 283,9
Miasta ................... 557,3 543,8 13,5 1465,4 1420,1 45,3
Wie  ...................... 197,9 139,0 58,9 691,5 452,9 238,6

 Udzia  gospodarstw zwi zanych z rolnictwem jest zró nicowany terytorialnie, zale ny od specyfiki
danego regionu (powiatu). Udzia  takich gospodarstw waha si  od 1,3% ogó u gospodarstw w Sopocie
do 25,9% w powiecie bytowskim. Ponad 20% odsetek gospodarstw z u ytkownikiem gospodarstwa
rolnego odnotowuje si  w powiatach: ko cierskim (25,8%), kartuskim (25,7%), s upskim (21,2%)
i cz uchowskim (20,9%).
 Analizuj c gospodarstwa domowe z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego powy ej 1 ha u ytków
rolnych najwy szy ich odsetek wyst pi  w powiatach: kartuskim (21,9%), ko cierskim (20,1%) i by-
towskim (19,6%) a najmniejszy w miastach na prawach powiatu: Sopot (0,8%), Gda sk i Gdynia
(po 1,1%), S upsk (1,4%).

Wielko  gospodarstw domowych

 Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej) s
znacznie wi ksze ni  gospodarstwa niezwi zane z rolnictwem. Wp yw na to ma przede wszystkim
wy sza dzietno  rodzin w tych gospodarstwach oraz cz ciej ni  w gospodarstwach niezwi zanych
z rolnictwem s  to gospodarstwa wielorodzinne i wielopokoleniowe, w których cz onków czy nie
tylko wspólnota zamieszkiwania, ale tak e cz sto wspólne prowadzenie dzia alno ci gospodarczej.
Oznacza to, e rolnictwo ma ci gle jeszcze charakter rodzinny i opiera si  w g ównej mierze na w a-
snej pracy u ytkownika i cz onków jego gospodarstwa domowego, rzadziej na zatrudnianiu pracowni-
ków najemnych.
 W 2002 r. gospodarstwo domowe zwi zane z rolnictwem sk ada o si  przeci tnie z 3,9 osób, przy
czym wi ksze by o na wsi (4,1 osób) ni  w miastach (3,4 osób) natomiast w gospodarstwach bez u yt-
kownika – zarówno w miastach jak i na wsi odnotowano mniejsz  przeci tn  liczb  osób – odpowied-
nio: 2,7 osób ogó em, 2,6 w miastach i 3,3 osób na wsi.

Tabl. 17. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem i bez u ytkownika indywidualnego gospodarstwa rol-
nego (dzia ki rolnej) wed ug liczby osób

Gospodarstwa domowe o liczbie osóbOgó em
1 2 3 4 5 i wi cejWyszczególnienie

w tys.

Przeci tna
liczba osób
w gospo-
darstwie

O g ó  e m ...................................  755,2 181,6 173,9 153,8 140,3 105,6 2,86
    bez u ytkownika ...................... 682,8 174,2 162,4 141,0 124,7 80,5 2,74
    z u ytkownikiem ...................... 72,4 7,4 11,5 12,8 15,6 25,1 3,92
Miasta .......................................... 557,3 150,3 138,1 117,4 98,3 53,3 2,63
    bez u ytkownika ...................... 543,8 148,9 135,4 114,2 94,7 50,7 2,61
    z u ytkownikiem ...................... 13,5 1,4 2,7 3,1 3,6 2,6 3,36
Wie  ............................................ 197,9 31,2 35,8 36,5 42,0 52,3 3,50
    bez u ytkownika ...................... 139,0 25,3 27,0 26,8 30,0 29,8 3,26
    z u ytkownikiem ...................... 58,9 5,9 8,8 9,7 12,1 22,5 4,05

 Analizuj c odr bnie gospodarstwa domowe bez u ytkownika i z u ytkownikiem gospodarstwa rol-
nego (dzia ki rolnej) obserwuje si  ró nice w strukturze tych gospodarstw wed ug liczby osób. Spo-
ród gospodarstw zwi zanych z rolnictwem zaledwie 10,2% to gospodarstwa jednoosobowe, 15,9%

dwuosobowe, a 17,7% trzyosobowe. W ród ogó u gospodarstw niezwi zanych z rolnictwem gospo-



38

darstwa jednoosobowe i dwuosobowe stanowi cznie ponad 49%. W gospodarstwach zwi zanych
z rolnictwem przewa aj  gospodarstwa du e i bardzo du e - sk adaj ce si  z czterech osób (21,6%)
oraz gospodarstwa 5-cio i wi cej osobowe, które stanowi y 34,6%.
 Uwzgl dniaj c miejsce zamieszkania nale y zwróci  uwag  na znacznie wi kszy odsetek gospo-
darstw du ych (licz cych 5 i wi cej osób) na wsi (38,1%) ni  w miastach (19,5%).
 Znaczne ró nice w strukturze gospodarstw domowych wed ug liczby osób wchodz cych w ich
sk ad zwi zane s  z powierzchni  u ytków rolnych gospodarstwa. Gospodarstwa domowe 1-2 osobo-
we stanowi y 21,5% ogó u gospodarstw domowych z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa
rolnego o powierzchni powy ej 1 ha u ytków rolnych, natomiast w gospodarstwach do 1 ha - odsetek
ich wyniós  36,8%, za  najwy szy by  w gospodarstwach domowych z w cicielem zwierz t gospo-
darskich – 37,4%.
 Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego, s  przeci tnie
wi ksze od gospodarstw domowych zwi zanych z u ytkownikiem dzia ki rolnej i w cicielem zwie-
rz t gospodarskich.
 Najwi ksze pod wzgl dem liczby osób - gospodarstwa domowe z u ytkownikiem gospodarstwa
rolnego powy ej 1 ha u ytków rolnych wyst puj  w powiatach: kartuskim ( rednia liczba osób wynosi
4,6), chojnickim (odpowiednio 4,5), ko cierskim (4,5), puckim (4,4) i wejherowskim (4,3). Natomiast
najmniejsze odnotowano w miastach na prawach powiatu.
 W gospodarstwach domowych u ytkowników dzia ek rolnych najwi ksz  przeci tn  liczb  osób
stwierdzono w ród gospodarstw zamieszka ych w powiatach: chojnickim (3,7), ko cierskim (3,7),
puckim (3,6) i wejherowskim (3,6).

Sk ad pokoleniowy gospodarstw domowych

 Najbardziej syntetyczn  miar  charakteryzuj  gospodarstwa domowe pod wzgl dem demogra-
ficznym jest badanie pokoleniowych grup wieku osób tworz cych okre lony typ gospodarstwa domo-
wego – w tym przypadku gospodarstw domowych, w sk ad których wchodzi u ytkownik gospodarstwa
rolnego i pozosta ych gospodarstw domowych. Zwykle stosowany podzia  wyodr bnia gospodarstwa,
w sk ad których wchodz  wy cznie osoby: m ode (w wieku 0 – 29 lat), w rednim wieku (tj. 30 – 59 lat),
osoby starsze (w wieku 60 lat i wi cej) oraz pozosta e gospodarstwa, gdzie wyst puj  ró ne kombina-
cje wymienionych grup wieku osób.
 Gospodarstwa zwi zane z rolnictwem sk adaj  si  najcz ciej z osób m odych i w rednim wieku
(49,0%) z czego mo na wnioskowa , e s  to g ównie gospodarstwa rodziców z dzie mi. Wysoki od-
setek (17,3%, w tym na wsi 18,9%) stanowi  gospodarstwa domowe, w sk adzie których wyst puj
z osobami starszymi zarówno osoby w rednim wieku jak i osoby m ode – s  to gospodarstwa trzypo-
koleniowe – rodzice, dzieci i dziadkowie. Zaledwie 3,3% stanowi y gospodarstwa, w sk ad których
wchodz  wy cznie osoby m ode.

Tabl. 18. Struktura gospodarstw domowych z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
(dzia ki rolnej) wed ug pokoleniowych grup wieku

W gospodarstwie domowym s  osoby

ode w rednim
wieku

ode
i w red-

nim wieku
Ogó em wy cznie

ode

wy cznie
w rednim

wieku

wy cznie
starsze

ode
i w red-

nim wieku
z osobami starszymi

Miasta, wie

w odsetkach

O g ó  e m ..................................  100,0 3,3 9,9 8,7 49,0 2,2 9,6 17,3
Miasta ......................................... 100,0 2,9 13,1 9,8 54,6 1,7 7,7 10,3
Wie  ............................................ 100,0 3,3 9,2 8,5 47,7 2,3 10,1 18,9
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 Obserwuje si  zale no  pomi dzy wielko ci  gospodarstwa rolnego, a sk adem pokoleniowym go-
spodarstwa – im jest wi ksza powierzchnia u ytkowanego gospodarstwa tym cz ciej s  to gospodar-
stwa dwupokoleniowe (rodzice, dzieci) - od ponad 50% w przypadku gospodarstw o niewielkich po-
wierzchniach do ponad 60% w gospodarstwach 100 ha i wi cej, w których gospodarstwa sk adaj ce
si  z  przedstawicieli trzech pokole  stanowi  12,9%, podczas gdy w gospodarstwach 15-50 ha odse-
tek ich wyniós  27,0%. Przesz o co pi te gospodarstwo domowe w cicieli zwierz t gospodarskich
oraz u ytkowników dzia ki rolnej o powierzchni do 1 ha sk ada si  wy cznie z osób starszych.

Tabl. 19. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej)
wed ug pokoleniowych grup wieku i powierzchni u ytków rolnych

W gospodarstwie domowym s  osobya)

ode w rednim
wieku

ode i w
rednim
wieku

wy cznie
ode

wy cznie
w rednim

wieku

wy cznie
starsze

ode i w
rednim
wieku

z osobami starszymi

Wyszczególnienie Ogó em
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m ................................... 72,4 3,3 9,9 8,7 49,0 2,2 9,6 17,3
cicieli zwierz t gospodarskich 1,2 2,7 9,7 19,5 43,1 2,5 11,6 10,8

ytkowników dzia ek rolnych .... 20,3 2,0 10,2 18,0 43,8 2,6 11,0 12,4
ytkowników indywidualnych gos-
podarstw rolnych ..................... 50,9 3,8 9,8 4,7 51,2 2,0 9,1 19,5

o powierzchni:
1 – 2 ha .................................... 10,9 3,5 11,7 9,3 52,3 1,9 9,1 12,2
2 – 5 ........................................ 11,0 3,9 10,9 6,6 53,2 2,1 8,8 14,5
5 – 10 ...................................... 10,2 3,6 9,9 3,7 50,0 2,2 10,0 20,6
10 – 15 .................................... 7,5 3,6 8,2 2,0 47,8 2,1 10,1 26,2
15 – 20 .................................... 4,1 3,3 8,2 1,6 48,6 2,1 9,7 26,5
20 – 50 .................................... 5,7 4,0 7,0 1,1 51,7 1,7 7,2 27,3
50 – 100 .................................. 1,1 5,9 9,8 0,7 57,1 1,1 4,9 20,5
100 ha i wi cej ......................... 0,4 6,1 10,6 1,6 64,3 0,7 3,8 12,9

     a) Bez gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby s  w wieku nieustalonym.

Rodziny w gospodarstwach domowych

 Gospodarstwa zwi zane z rolnictwem to przede wszystkim gospodarstwa rodzinne. Ponad 3/4
z nich to gospodarstwa jednorodzinne, natomiast 9,7% sk ada si  z dwóch lub wi cej rodzin. Gospo-
darstwa nierodzinne stanowi y w ród ogó u gospodarstw 11,7%.

Tabl. 20. Gospodarstwa domowe zwi zane z rolnictwem wed ug sk adu rodzinnego
Nierodzinne

Jedno-
rodzinne

Dwu i wi cej
rodzinne razem jedno-

osobowe
wielo-

osoboweMiasta, wie Ogó em
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m ......................................  72,4 78,7 9,7 11,7 10,2 1,5
Miasta ............................................. 13,5 83,1 5,4 11,5 10,5 1,0
Wie  ............................................... 58,9 77,6 10,7 11,7 10,1 1,6

 Spo ród 592,4 tys. rodzin wyodr bnionych w gospodarstwach domowych w województwie pomor-
skim w 2002 roku – 71,4 tys. stanowi y rodziny w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem in-
dywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej), z tego 12,7 tys. zamieszkiwa o w miastach (3,1%
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ogó u rodzin miejskich) i 58,7 tys. na wsi, (33,1% ogó u rodzin zamieszka ych w gospodarstwach do-
mowych na wsi). Podobnie jak w ród ogólnej populacji, równie  i w rodzinach zwi zanych z u yt-
kownikiem gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej) - ma stwa stanowi y najwy szy odsetek rodzin
(83,7%) - z tego rodziny bez dzieci - 16,3%, a rodziny z dzie mi – 67,4%. Samotni rodzice z dzie mi
stanowili 14,9% ogó u rodzin i cz ciej by a to matka z dzieckiem (dzie mi) – 12,7% ni  ojciec – 2,2%.

Tabl. 21. Rodziny w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
(dzia ki rolnej) wed ug typu rodziny
Wyszczególnienie Ogó em Miasta Wie

W tysi cach
O g ó  e m ................................... 71,4 12,7 58,7

W odsetkach
Ma stwa .................................. 83,7 86,1 83,2
     bez dzieci ................................ 16,3 19,9 15,5
     z dzie mi ................................. 67,4 66,2 67,7
Partnerzy ..................................... 1,5 1,4 1,5
    bez dzieci ................................. 0,5 0,5 0,5
    z dzie mi .................................. 1,0 0,9 1,0
Rodzic z dzie mi .......................... 14,9 12,6 15,4
    matki z dzie mi ........................ 12,7 10,6 13,2
    ojcowie z dzie mi .................... 2,2 2,0 2,2

ród a utrzymania gospodarstw domowych

ród a utrzymania gospodarstwa domowego wynikaj  z indywidualnych róde  utrzymania osób
wchodz cych w sk ad danego gospodarstwa domowego.
 W ród ogó u gospodarstw zwi zanych z rolnictwem liczba gospodarstw rolniczych, utrzymuj cych
si  wy cznie z dochodów z pracy w swoim gospodarstwie rolnym (dzia ce rolnej) - wynosi a 9,0 tys.,
tj. 12,4% ogó u takich gospodarstw. Jednocze nie odsetek gospodarstw mieszanych – g ównie rolni-
czych wyniós  17,2%.
 Odsetek gospodarstw mieszanych – g ównie nierolniczych, tzn. takich gospodarstw, których dodat-
kowym ród em utrzymania by y dochody z pracy w swoim gospodarstwie rolnym, natomiast g ów-
nym – inne ród a (w tym praca poza swoim gospodarstwem rolnym lub niezarobkowe ród o) wy-
niós  15,9%.
 Nale y zwróci  uwag  na bardzo wysoki odsetek (54,5%) gospodarstw nierolniczych, tzn. takich,
które pracy w swoim gospodarstwie rolnym, nie wykaza y ani jako g ównego, ani jako dodatkowego
ród a utrzymania, pomimo u ytkowania gospodarstwa rolnego.

 W gospodarstwach o powierzchni powy ej 1 ha u ytków rolnych, odsetek gospodarstw rolniczych,
posiadaj cych jedno ród o utrzymania jest wy szy od ogó u gospodarstw rolniczych i wyniós  17,1%.
Wy szy by  równie  odsetek gospodarstw mieszanych – g ównie rolniczych (24%).

Tabl. 22. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej)
wed ug ród a utrzymania gospodarstwa

ród a utrzymania gospodarstwa domowego
mieszane

rolnicze ównie rol-
nicze

ównie nie-
rolnicze

nierolniczeGospodarstwa domowe Ogó em
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m ....................................................... 72,4 12,4 17,2 15,9 54,5
cicieli zwierz t gospodarskich .................. 1,2 3,5 3,0 17,9 75,5

ytkowników dzia ek rolnych ........................ 20,3 1,1 1,1 12,7 85,0
ytkowników indywidualnych gospodarstw
rolnych powy ej 1 ha .................................. 50,9 17,1 24,0 17,2 41,7
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 W grupie gospodarstw zwi zanych z rolnictwem o powierzchni do 1 ha u ytków rolnych gospodar-
stwa rolnicze oraz gospodarstwa mieszane – g ównie rolnicze stanowi y niewielki odsetek 1,1%, na-
tomiast gospodarstwa mieszane – g ównie nierolnicze – 12,7%. Gospodarstwa nierolnicze o po-
wierzchni do 1 ha u ytków rolnych stanowi  a  85%.

 Struktura gospodarstw domowych wed ug róde  utrzymania jest zró nicowana w zale no ci od
powierzchni gospodarstwa rolnego: im by a ona wi ksza, tym w zasadzie wy szy by  udzia  gospo-
darstw domowych utrzymuj cych si  wy cznie lub g ównie z dochodów z pracy w swoim gospodar-
stwie rolnym (od 3,1% w gospodarstwach do 1 ha u ytków rolnych, do 29,4% w gospodarstwach
o powierzchni powy ej 20 ha).

 W ród 9,0 tys. gospodarstw rolniczych (deklaruj cych jako wy czne ród o utrzymania gospodar-
stwa dochody z pracy w swoim gospodarstwie rolnym) wyró niono gospodarstwa jednorodne, tzn. ta-
kie, w których wszystkie osoby utrzymywa y si  wy cznie z dochodów z pracy w swoim gospodar-
stwie rolnym oraz gospodarstwa niejednorodne, w sk ad których wchodzi y oprócz osób utrzymuj -
cych si  z pracy w swoim gospodarstwie rolnym, równie  osoby posiadaj ce inne ród a dochodu – ale
ich indywidualnych róde  gospodarstwo domowe nie uwzgl dni o jako ród a utrzymania.

 Gospodarstwa jednorodne stanowi y 79,3% gospodarstw rolniczych. Im wi ksza powierzchnia
ytków rolnych, tym odsetek tych gospodarstw jest wy szy i dla u ytków rolnych 20 ha i wi cej wy-

nosi 80,7% ogó u gospodarstw rolniczych. W ród gospodarstw rolniczych - niejednorodnych najwy -
szy odsetek 44,3% stanowi  takie, w sk ad których wchodz  osoby, które utrzymuj  si  z dochodów
pracy w swoim gospodarstwie rolnym, oraz osoby utrzymuj ce si  z niezarobkowych róde  dochodu.

 W grupie gospodarstw mieszanych – g ównie rolniczych najwy szy – 24,3% odsetek stanowi  go-
spodarstwa o powierzchni u ytków rolnych od 10-15 ha. Bardzo rzadko natomiast, gospodarstwa do
1 ha u ytków rolnych deklarowa y jako ród o utrzymania – g ównie rolnicze. Znacznie cz ciej go-
spodarstwa do 5 ha u ytków rolnych by y to gospodarstwa - g ównie nierolnicze. Najwy szy odsetek
35,3% takich gospodarstw odnotowuje si  w przedziale od 2-5 ha u ytków rolnych, natomiast
w gospodarstwach o powierzchni powy ej 10 ha stanowi on 19,7%.

 Gospodarstwa nierolnicze (tzn. niewykazuj ce dochodów z pracy jako ród a utrzymania) - to pra-
wie w po owie gospodarstwa o powierzchni do 1 ha u ytków rolnych. Gospodarstwa nierolnicze naj-
cz ciej jako g ówne ród o utrzymania deklarowa y prac  poza swoim gospodarstwem rolnym
(54,8%); w wi kszo ci by y to gospodarstwa ma e poni ej 1 ha u ytków rolnych oraz 1-2 ha. Stanowi-
y one cznie ponad 60% tego typu gospodarstw. W ród gospodarstw nierolniczych niezarobkowe
ród o utrzymania deklarowa o a  43,7% gospodarstw, z których prawie 53% to gospodarstwa do 1 ha

ytków rolnych. Z kolei w ród nich nieco ponad 87% to gospodarstwa domowe utrzymuj ce si
z emerytur i rent.

 Na ród a utrzymania gospodarstwa domowego maj  niew tpliwy wp yw zarówno liczba jak rów-
nie  wiek (sk ad pokoleniowy) osób wchodz cych w sk ad danego gospodarstwa domowego oraz wiek

ytkownika gospodarstwa rolnego.

Tabl. 23. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej)
wed ug liczby osób i róde  utrzymania gospodarstwa

Gospodarstwa domowe wed ug liczby osób
1 2 - 3 4 - 5 6 i wi cejród a utrzymania gospodarstwa

Ogó em
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m ................................................. 72,4 10,2 33,6 37,2 19,0
Rolnicze ..................................................... 9,0 15,4 21,2 41,3 22,1
Mieszane g ównie rolnicze ......................... 12,4 1,9 24,1 37,3 36,7
Mieszane g ównie nierolnicze ..................... 11,5 12,9 32,5 36,8 17,8
Nierolnicze ................................................. 39,4 10,8 39,7 36,4 13,1
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 Przewa aj cy odsetek gospodarstw rolniczych – 63,4% to gospodarstwa sk adaj ce si  z 4 i wi k-
szej liczby osób. Gospodarstwa rolnicze jednoosobowe stanowi y 15,4 % takich gospodarstw.
 Gospodarstwa g ównie rolnicze (posiadaj ce dwa ród a dochodów) – w 74% by y to gospodarstwa
4 i wi cej osobowe. Z kolei prawie co ósme gospodarstwo – g ównie nierolnicze to gospodarstwo do-
mowe jednoosobowe.
 W ród gospodarstw nierolniczych blisko 11% stanowi y gospodarstwa jednoosobowe, a cztero
i wi cej osobowe stanowi y 49,5%.Udzia  gospodarstw dwu- i trzyosobowych wyniós  39,7% gospo-
darstw nierolniczych.
 W ród gospodarstw rolniczych najwi kszy odsetek – 40,5% stanowi  gospodarstwa, w których

ytkownikiem by a osoba w wieku 40-49 lat, natomiast najni szy 3,8%, w których u ytkownik by
w wieku 60 lat i wi cej. Równie  w gospodarstwach utrzymuj cych si  g ównie z dochodów z pracy
w gospodarstwie rolnym, najmniejszy odsetek stanowi  u ytkownicy w wieku 60 lat i wi cej (5,3%).

ród tych gospodarstw wyst puje najwy szy odsetek gospodarstw domowych, w których u ytkow-
nik jest osob  m od  w wieku do 29 lat.

Tabl. 24. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej)
wed ug grup wieku u ytkownika oraz róde  utrzymania

Z u ytkownikiem w wieku

do 29 lat 30-39 40-49 50-59 60-64 65 lat i
wi cej

Brak wy-
znaczone-
go u yt-
kownika

ród a utrzymania
gospodarstwa domowego

Ogó ema)

w tys.

w odsetkach

O g ó  e m .................................. 72,4 8,2 20,1 32,2 21,1 5,7 12,4 0,3
Rolnicze ...................................... 9,0 10,1 26,8 40,5 18,9 2,2 1,6 0,0
Mieszane-g ównie rolnicze .......... 12,4 11,7 24,2 37,0 21,8 2,9 2,4 0,0
        w tym utrzymuj ce si  dodat-

kowo:
     z pracy poza gospodarstwem  4,1 8,7 20,4 39,8 26,8 2,6 1,6 -
     z niezarobkowych róde  ........ 8,3 13,2 26,1 35,6 19,3 3,0 2,8 0,0
Mieszane-g ównie nierolnicze ..... 11,5 9,5 22,0 30,8 17,7 6,0 13,9 0,1
        w tym utrzymuj ce si  g ównie:
     z pracy poza gospodarstwem  6,5 10,1 31,2 40,4 15,9 1,2 0,6 0,0
     z niezarobkowych róde  ........ 5,0 8,7 10,1 17,9 20,2 12,2 31,3 0,2
Nierolnicze ................................. 39,4 6,3 16,8 29,1 22,3 7,4 17,6 0,5
       w tym utrzymuj ce si  g ównie:
    z pracy poza gospodarstwem  21,6 7,7 23,9 41,0 22,0 2,3 2,8 0,3
    z niezarobkowych róde  ......... 17,2 4,3 7,6 14,3 22,7 13,9 36,6 0,7
Nie ustalono ................................ 0,0 6,5 17,4 41,3 23,9 2,2 2,2 4,3
     a) W dalszym podziale nie uwzgl dniono u ytkowników o nieustalonym wieku.

 Inaczej jest ju  w ród gospodarstw, które jako dodatkowe ród o utrzymania deklarowa y prac
w swoim gospodarstwie rolnym (gospodarstwa - g ównie nierolnicze), gdzie obserwuje si  wysoki od-
setek u ytkowników w wieku 60 lat i wi cej (19,9%). Natomiast u ytkownicy w wieku 60 lat i wi cej
stanowi  25% gospodarstw nierolniczych.

ród a utrzymania gospodarstw a ich dzia alno  rolnicza

 W 2002 r. w ród ogó u gospodarstw domowych zwi zanych z rolnictwem 55,8 tys. (tj. 77,0%)
prowadzi o dzia alno  gospodarcz  – w tym w 93,2% (52,0 tys.) by a to dzia alno  rolnicza. Na tere-
nie swoich gospodarstw dzia alno  wy cznie pozarolnicz  prowadzi o 3,8 tys. gospodarstw. W ród
nich dominowa y gospodarstwa o niewielkiej powierzchni u ytków rolnych (do 2 ha), stanowi c
55,4% takich gospodarstw. Ponad 16 tys. gospodarstw, czyli co czwarte zwi zane z rolnictwem, nie
prowadzi o adnej dzia alno ci gospodarczej. W ród nich 47,1% to gospodarstwa do 1 ha u ytków
rolnych, a 41,5% stanowi y gospodarstwa od 1 do 5 ha u ytków rolnych.
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Tabl. 25. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej)
wed ug powierzchni u ytków rolnych i rodzaju prowadzonej dzia alno ci

O powierzchni u ytków rolnych

do 1 ha 1-2 2-5  5-10  10-15  15-20 20 ha i
wi cejWyszczególnienie Ogó em

w tys.
w odsetkach

O g ó  e m ................................................. 72,4 29,8 15,1 15,1 14,1 10,4 5,7 9,9
Prowadz ce dzia alno  gospodarcz  .......... 55,8 24,6 12,3 14,6 16,1 12,7 7,2 12,5
   wy cznie lub g ównie dzia alno  rolnicz  52,0 24,2 11,3 13,8 16,5 13,4 7,6 13,2
   wy cznie dzia alno  rolnicz  ................ 44,2 25,7 10,8 13,0 16,2 13,5 7,7 13,1
   dzia alno  rolnicz  i poza rolnicz  ......... 7,8 15,9 13,6 18,1 18,4 12,7 7,2 14,1
   wy cznie dzia alno  pozarolnicz  ......... 3,8 29,2 26,2 25,1 10,9 3,9 1,7 2,9
Nieprowadz ce adnej dzia alno ci gospodarczej 16,6 47,1 24,4 17,1 7,2 2,4 0,8 0,9

 Gospodarstwa zwi zane z rolnictwem mo na równie  podzieli  na takie, które prowadzi y lub nie
prowadzi y dzia alno ci rolniczej (do grupy gospodarstw nieprowadz cych dzia alno ci rolniczej zali-
cza si  gospodarstwa prowadz ce wy cznie dzia alno  pozarolnicz ).

 W 2002 r. 52,0 tys. gospodarstw (tj.71,8%) prowadzi o dzia alno  rolnicz . W ród gospodarstw
prowadz cych dzia alno  rolnicz  ponad 46% stanowi y gospodarstwa produkuj ce wy cznie lub

ównie na potrzeby w asne.

 Gospodarstwa, które swoj  produkcj  przeznaczaj  wy cznie na potrzeby w asne (tzn. na kon-
sumpcj  i z przeznaczeniem do dalszej produkcji w gospodarstwie rolnym) stanowi  15,3%.

 Gospodarstwa, dla których celem jest prowadzenie produkcji z przeznaczeniem g ównie na rynek
stanowi y 53,8% ogó u gospodarstw prowadz cych dzia alno  rolnicz . W grupie gospodarstw powy-
ej 20 ha u ytków rolnych stanowi y one 93,5%.

 Nale y zwróci  uwag , e 2002 roku gospodarstwa domowe z u ytkownikiem gospodarstwa rolne-
go, które nie prowadzi y dzia alno ci rolniczej lub prowadzi y wy cznie dzia alno  pozarolnicz
w okresie 12 m-cy poprzedzaj cych spis - stanowi y  28,2% ogó u gospodarstw.

Tabl. 26. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej)
wed ug powierzchni u ytków rolnych i celu produkcji

O powierzchni u ytków rolnych

do 1 ha 1-2 2-5  5-10  10-15  15-20 20 ha
i wi cejWyszczególnienie

Ogó em
w tys.

w odsetkach

O g ó  e m ................................................. 72,4 29,8 15,1 15,1 14,1 10,4 5,7 9,9
Prowadz ce dzia alno  rolnicz  ................ 52,0 24,2 11,3 13,8 16,5 13,4 7,6 13,2
   produkuj ce wy cznie na potrzeby w asne 7,9 59,8 15,8 14,4 6,2 2,2 0,7 0,8
   produkuj ce g ównie na potrzeby w asne  16,1 43,6 21,4 18,6 10,6 3,8 1,1 0,8
   produkuj ce g ównie na rynek ................. 28,0 3,0 4,1 10,9 22,8 22,1 13,3 23,8
Nieprowadz ce dzia alno ci rolniczej ......... 20,4 43,8 24,8 18,6 7,9 2,7 0,9 1,3

 Gospodarstwa nie prowadz ce dzia alno ci rolniczej prawie w 99% to gospodarstwa nierolnicze,
dla których w ponad 57% g ównym ród em utrzymania by a praca poza swoim gospodarstwem rol-
nym, natomiast 40,2% stanowi o niezarobkowe ród o dochodów.
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 Gospodarstwa przeznaczaj ce swoj  produkcj  wy cznie lub g ównie na potrzeby w asne równie
najcz ciej okre la y, e podstaw  ich utrzymania stanowi ród o nierolnicze. Gospodarstwa produku-

ce wy cznie na potrzeby w asne w ponad 77% okre li y si  jako gospodarstwa nierolnicze, a gospo-
darstwa przeznaczaj ce produkcj  roln  g ównie na potrzeby w asne, ale równie  cz ciowo na ry-
nek - w ponad 60 %.

 W grupie gospodarstw produkuj cych g ównie na potrzeby w asne i cz  produkcji przeznaczaj -
cych równie  na rynek, zauwa a si  do  znaczny odsetek (29,4%) gospodarstw utrzymuj cych si  ze
róde  mieszanych - g ównie nierolniczych, co oznacza, e praca w gospodarstwie rolnym stanowi do-

datkowe ród o utrzymania dla danego gospodarstwa domowego.

Tabl. 27. Struktura gospodarstw domowych z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego
(dzia ki rolnej) wed ug róde  utrzymania i celu produkcji

ród a utrzymania gospodarstwa

Ogó em rolnicze
mieszane
- g ównie
rolnicze

mieszane
- g ównie

nierolnicze
nierolniczeWyszczególnienie

w odsetkach

O g ó  e m

O g ó  e m .............................................................  100,0 12,4 17,2 15,9 54,5
Nieprowadz ce dzia alno ci rolniczej ..................... 100,0 0,3 0,2 0,1 98,9
Produkuj ce wy cznie na potrzeby w asne ............ 100,0 2,7 2,2 17,9 77,3
Produkuj ce g ównie na potrzeby w asne ............... 100,0 4,8 5,5 29,4 60,3
Produkuj ce g ównie na rynek ................................ 100,0 28,3 40,6 18,9 12,2

W tym z u ytkownikiem gospodarstwa powy ej 1 ha
Razem ................................................................... 100,0 17,1 24,0 17,2 41,7
Nieprowadz ce dzia alno ci rolniczej ..................... 100,0 0,4 0,2 0,5 98,6
Produkuj ce wy cznie na potrzeby w asne ............ 100,0 5,5 4,3 19,4 70,9
Produkuj ce g ównie na potrzeby w asne ............... 100,0 7,5 8,8 33,2 50,5
Produkuj ce g ównie na rynek ................................ 100,0 28,7 41,4 18,6 11,3

 Gospodarstwa przeznaczaj ce swoj  produkcj  g ównie na rynek w 28,3% okre la y si  jako go-
spodarstwa wy cznie rolnicze. Jednak najwi cej gospodarstw produkuj cych g ównie na rynek, jako
ród o utrzymania wskaza o mieszane – g ównie rolnicze stanowi c 40,6%.

Grupa spo eczno – ekonomiczna gospodarstw domowych

 Klasyfikacja gospodarstw wed ug grup spo eczno–ekonomicznych dokonywana jest na podstawie
ównego i dodatkowego ród a utrzymania gospodarstwa domowego.

 W ród ogó u gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego, gospodarstwa do-
mowe rolników i pracowników u ytkuj cych gospodarstwo rolne stanowi y cznie 26,6 tys. ( 36,7%)
ogó u gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego.

 Rozpatruj c struktury wed ug grupy spo eczno – ekonomicznej gospodarstw domowych u ytkuj -
cych gospodarstwa rolne do 1 ha oraz powy ej 1 ha u ytków – rolnych zauwa a si  istotne ró nice.

 Gospodarstwa domowe u ytkuj ce gospodarstwa rolne o powierzchni powy ej 1 ha u ytków rol-
nych to nadal grupy rolników i jednocze nie pracowników, u ytkuj cych gospodarstwo rolne, które
odgrywaj  rol  dominuj , stanowi c cznie 25,1% ogó u gospodarstw domowych z u ytkownikiem
gospodarstwa rolnego o powierzchni powy ej 1 ha. Drug  co do wielko ci grup  gospodarstw domo-
wych w 2002 r. stanowi y gospodarstwa utrzymuj ce si  ze róde  niezarobkowych (21,2%) i do
wysoki prawie 19% odsetek gospodarstwa domowe pracowników.
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 W grupie gospodarstw do 1 ha u ytków rolnych, najwy szy odsetek (53,1%) stanowi y gospodar-
stwa domowe „niezarobkowiczów” (tzn. emerytów, rencistów oraz utrzymuj cych si  z innych nieza-
robkowych róde ). W ród gospodarstw u ytkuj cych dzia ki rolne wysoki odsetek (32,6%) odnoto-
wano w grupie gospodarstw pracowników.

Tabl. 28. Gospodarstwa domowe z u ytkownikiem indywidualnego gospodarstwa rolnego (dzia ki rolnej)
wed ug grup spo eczno - ekonomicznych

Gospodarstwa domowe Ogó-
em

Rolni-
ków

Pracow-
ników

ytku-
cych

gospo-
darstwo

rolne
(dzia
roln )

Pra-
cowni-
ków

Pracu-
cych

na ra-
chunek

asny

Emery-
tów

Renci-
stów

Utrzy-
muj -

cych si
z innych
nieza-
robko-
wych
róde

Utrzy-
muj -

cych si
z docho-

dów
asno-
ci

Pozo-
sta e

W tysi cach

O g ó  e m ....................... 72,4 18,1 8,4 16,6 6,4 11,1 8,5 2,7 0,1 0,5
W odsetkach

cicieli zwierz t gospo-
darskich ........................ 1,7 0,4 0,8 1,9 1,2 3,3 2,8 3,1 0,8 1,7
ytkowników dzia ek rol-
nych .............................. 28,1 2,1 10,6 39,9 22,9 49,9 46,0 49,1 24,0 32,7
ytkowników indywidual-
nych gospodarstw rol-
nych o powierzchni po-
wy ej 1 ha .................... 70,2 97,5 88,6 58,2 75,9 46,8 51,2 47,8 75,2 65,6

 W 2002 r. w ród ogó u gospodarstw domowych zwi zanych z rolnictwem gospodarstwa domowe
emerytów liczy y 11,1 tys., rencistów 8,5 tys.( cznie stanowi y one prawie 27% odsetek gospodarstw
domowych). Odnotowuje si  do  wysoki (25,0%) odsetek gospodarstw domowych rolników w po-
równaniu do odsetka gospodarstw domowych pracowników (czyli gospodarstw utrzymuj cych si  wy-

cznie lub g ównie z pracy najemnej), który wynosi  22,9% ogó u gospodarstw zwi zanych
z rolnictwem .


