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Ludność wsi 
i jej aktywność zawodowa

Monika Stanny
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Roczne przyrosty/ubytki ludności w wieku produkcyjnym

3



Sumaryczny wskaźnik obciążenia ekonomicznego
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym 

na 100 osób w wieku produkcyjnym
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Zróżnicowania przestrzenne

Wieś to agregat silnie zróżnicowany wewnętrznie 

i pozostający w licznych związkach z miastami.

Aspekt demograficzny

… ku pełniejszemu wykorzystaniu zasobów pracy

5



Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR 2008, GUS.

przedzia³y równoliczne (w%)

8 - 13
13 - 15
15 - 17
17 - 19
19 - 43
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Relacja liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym 
do ludności w wieku poprodukcyjnym

wiek:
przedprodukcyjny/poprodukcyjny

do 1.1
1.1 - 1.3
1.3 - 1.5
1.5 - 1.8
1.8 i wiêcej

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDR 2008, GUS. 7



Problemy zatrudnienia i bezrobocia
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STRUKTURA ZAWODOWA LUDNOŚCI  WZGLĘDEM  AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ

*Obliczenia własne na podstawie NSP 2002



Aktywność zawodowa na wsi w 2002 roku (wg NSP)

LUDNOŚĆ W GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH Z GOSPODARSTWEM 

ROLNYM
WIEJSKA LUDNOŚĆ BEZROLNA

Wskaźnik zatrudnienia (15+)

Wz = 52,8%

Stopa bezrobocia

Sb = 13,4%

Wskaźnik zatrudnienia (15+)

Wz = 34,3%

Stopa bezrobocia

Sb = 31%

ok.60 % ok.40 %
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Wskaźnik zatrudnienia ludności 
w wieku produkcyjnym (2002 r.)

pracuj¹ cy/
100 os ób w wieku prod.

do 48
48 - 54
54 - 60
60 - 65
65  i wiêcej

średnia 56,2 Źródło: opracowanie własne na podstawie NSP 2002, GUS. 10



Bezrobocie jawne

W 2009 roku ilość bezrobotnych na wsi wynosiła

- ok. 1,3 mln (rejestracja) 

- ok. 700 tys. (badania BAEL)

LUDNOŚĆ W GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH Z GOSPODARSTWEM 

ROLNYM
WIEJSKA LUDNOŚĆ BEZROLNA

Stopa bezrobocia w 2002 r. (NSP)

Sb = 13,4%
Stopa bezrobocia w 2003 r. (BAEL)

Sb = 11%
Stopa bezrobocia w 2007 r. (BAEL)

Sb = 5%

Stopa bezrobocia w 2002 r.(NSP)

Sb = 31%
Stopa bezrobocia w 2003 r. (BAEL)

Sb = 28%
Stopa bezrobocia w 2007 r. (BAEL)

Sb = 14%
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Stopa bezrobocia Stopa zbędności w rolnictwie
(BDR 2008) rodzinnym (PSR 1996)
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Œrednia 7,7

w %

0.9 - 3.7
3.7 - 5.2
5.2 - 6.6
6.6 - 8.0
8.0 - 9.5
9.5 - 11.7
11.7 - 24.9



Wnioski:
Do 2014 roku cały przyrost ludności w wieku

produkcyjnym w Polsce odbędzie się na 

obszarach wiejskich. 

Ubytek zasobów pracy wystąpi po roku 2015. Pojawią się
bardziej korzystne warunki do restrukturyzacji rolnictwa.

Po roku 2020 nastąpi starzenie się zasobów pracy.

W rozkładzie przestrzennym zjawisk demograficznych wyraźny 
jest wpływ zaszłości historycznych.

Przestrzenne zróżnicowanie aktywności zawodowej ludności na 
wsi uwarunkowane jest strukturą i funkcją małego obszaru.
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Wnioski
Zrównoważony rynek pracy występuje w

1/strefie podmiejskiej dużych miast 

(wysoki popyt na pracę = wysoka podaż pracy)

2/ regionie wschodnim kraju 

(niska podaż pracy = niski popyt na pracę).

Można oczekiwać wzrostu niezrównoważenia, ze względu 
na potrzebę zmniejszania bierności zawodowej i bezrobocia 
oraz efekt procesów modernizacji rolnictwa oraz 
substytucji pracy. 

Jeżeli gospodarka pozarolnicza nie wchłonie ujawnianych 
nadwyżek to spodziewać się można wzrostu bezrobocia 
ukrytego. 
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Migracje 

….. do dużych miast? 

Rozwój wielofunkcyjny 

…. szczególnie małych miast?

Dojazdy do pracy 

– migracje wahadłowe?
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