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CHARAKTERYSTYKA TERENÓW WIEJSKICH WIELKOPOLSKI
U ytki rolne stanowi

63,6% ogółu powierzchni województwa (1,9 mln ha).

Do rolników indywidualnych nale y 78% ziemi, a przeci tne gospodarstwo jest wi ksze ni
w kraju i wynosi 9,4 ha. Du e gospodarstwa 20-50 ha stanowi ponad 15% ogółu i wyst puj
w przewa aj cej liczbie w rejonie pilskim. Mieszka cy wsi stanowi

42% ludno ci

województwa.
Rolnictwo na terenie województwa wielkopolskiego jest dobrze rozwini te. Region
jest bezwzgl dnym liderem w produkcji ywno ci. Znaczna cz

gospodarstw uzyskuje

plony zbli one do osi ganych w krajach Europy Zachodniej. Wielkopolska jest czołowym
w kraju regionem w produkcji zwierz cej, wi kszy ni przeci tnie w kraju jest obszar uprawy
warzyw. Województwo wykazuje du

zdolno

przystosowania do zmian koniunkturalnych

na rynku, czego przykładem s pojawiaj ce si nowe uprawy takie jak szparagi, pieczarki
oraz ywno
s

ekologiczna, tworzenie gospodarstw łowieckich czy hodowla koni. Nowo ci

wyst puj ce

coraz

cz ciej

w

krajobrazie

wielkopolskiej

wsi

gospodarstwa

agroturystyczne.
W podnoszenie wydajno ci i jako ci produkcji rolnej zaanga owany jest
w Wielkopolsce znaczny potencjał naukowy Akademii Rolniczej w Poznaniu oraz szeregu
instytutów naukowych, które współpracuj

z partnerskimi placówkami w Europie i na

wiecie. Działa sie wyspecjalizowanych instytucji zajmuj cych si wprowadzaniem nowych
odmian ro lin i przygotowaniem materiału siewnego. Wa n rol w upowszechnianiu post pu
i wiedzy rolniczej spełniaj o rodki hodowli zarodowej i doradztwa rolniczego.
Wielkopolska wie jest dobrze wyposa ona w urz dzenia infrastruktury technicznej,
a liczba podstawowych maszyn rolniczych cz sto znacznie przekracza redni krajow .
Wskazuje to na dobr sytuacj ekonomiczn i tendencje rozwojowe wielu gospodarstw.
Wyró niaj ca si

pozycja wielkopolskiego rolnictwa w kraju oraz jego wiod ce

znaczenie dla gospodarki regionu w pełni uzasadniaj podj cie zintegrowanych działa na
rzecz podnoszenia jego efektywno ci i rozwoju według nowoczesnych standardów
europejskich. Kierunkiem strategicznym, zbli aj cym do warunków funkcjonowania w Unii
Europejskiej, b dzie zmniejszenie roli rolnictwa w kształtowaniu przyszłych struktur
obszarów wiejskich. Zakłada si

wielofunkcyjny rozwój wsi w zakresie infrastruktury

otoczenia rolnictwa oraz zagospodarowanie w tych dziedzinach nadwy ki osób dzi
zatrudnionych w rolnictwie. Jest to jeden z najwa niejszych czynników, który pozwoli
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zintensyfikowa produkcj roln i stworzy gospodarstwa towarowe zdolne do kooperacji
i wolnej konkurencji z gospodarstwami farmerskimi krajów Unii Europejskiej.
SYTUACJA OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENACH WIEJSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
W LATACH 1999-2003
Problem bezrobocia dotyczy wszystkich grup społecznych, jednak coraz dotkliwiej
zaznacza si on na wsi. Dotyczy to szczególnie obszarów, gdzie zlikwidowano Pa stwowe
Gospodarstwa Rolne. Zjawisko bezrobocia na wsi ma nieco inny charakter ni w mie cie, jest
trwalsze, a wiejski rynek pracy mniej elastyczny. Dlatego te problem bezrobocia na terenach
wiejskich przyj ł jako ciowo inny wymiar ni w miastach. Miasta dysponuj ce rozleglejszym
rynkiem pracy stwarzaj mieszka com wi ksze szanse na jej znalezienie ni ma to miejsce na
obszarach wiejskich. Dodatkowo wie uto samiana jest zazwyczaj z ludno ci zajmuj c si
rolnictwem i pracuj c

we własnych gospodarstwach, tymczasem coraz wi ksza cz

mieszka ców wsi to osoby yj ce w rodzinach nie posiadaj cych gospodarstw rolnych.
Na przestrzeni ostatnich kilku lat osoby zatrudnione w rolnictwie w niepokoj co
szybkim tempie traciły i nadal trac

prac . Liczba pracuj cych w rolnictwie stanowi

ok. 25% wszystkich pracuj cych w kraju. Tylko nieliczne gospodarstwa osi gaj dochody
z pozarolniczej działalno ci gospodarczej. wiadczy to o tym, i rozwój przedsi biorczo ci na
wsi jest stosunkowo niewielki, a pozarolnicze miejsca pracy s nieliczne.
Likwidacja PGR sprawiła,

e du y odsetek ludno ci zatrudnionej w rolnictwie

pozostał bez pracy. Ludzie ci w wi kszo ci posiadaj

wykształcenie podstawowe lub

zawodowe, st d szansa na znalezienie przez nich pracy była i jest niewielka. Bezrobociu
rejestrowanemu na wsi towarzyszy tzw. bezrobocie ukryte, które szacowane jest na kilkaset
tys. osób.
Trudna sytuacja w województwie spowodowana jest charakterystyk

niektórych

powiatów. Wysoki udział rolnictwa w ich gospodarkach pogł bia niedobór miejsc pracy.
Bezrobocie na wsi stanowi wi c nie tylko problem gospodarczy, ale tak e społeczny. Sytuacja
mieszka ców wsi i obszarów wiejskich na rynku pracy jest równie trudna ze wzgl du na to,
e cz sto nie posiadaj oni cech poszukiwanych przez pracodawc . Wynika to głównie z ich
niewielkiego

pozarolniczego

do wiadczenia

zawodowego

lub

nieodpowiedniego

wykształcenia. Jest to cz ciowo wynikiem ograniczonego dost pu młodzie y wiejskiej
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do szkolnictwa wy szego i redniego, niedostatecznie rozwini tego systemu kształcenia
ustawicznego dla dorosłych oraz cz sto pozostawania bez pracy przez dłu szy czas.
W województwie wielkopolskim bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili w ko cu
grudnia 2003 r. 45,6% (w kraju 41,7%) ogółu bezrobotnych.
Najmniejszy odsetek tej grupy bezrobotnych wyst puje w województwie l skim
17,4%, najwi kszy natomiast w województwie podkarpackim 63,1%, wi tokrzyskim 54,6%
oraz małopolskim 53,9%. Wielkopolska znajduje si na 11 miejscu w ród województw pod
wzgl dem udziału procentowego mieszka ców wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych.
% udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych
w poszczególnych województwach
według stanu z ko ca grudnia 2003r.
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W ko cu grudnia 2003 r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie
wielkopolskim wynosiła 112966 osób, w tym 59102 kobiety.
Analizuj c dane dotycz ce bezrobotnych zamieszkałych na wsi dla województwa
wielkopolskiego w latach 1999-2003, mo na zauwa y popraw sytuacji w ród tej kategorii
osób bezrobotnych. Przy wzro cie liczby bezrobotnych – dynamika wzrostu w ci gu
omawianego okresu wynosiła 141% – zmniejszył si

procentowy udział bezrobotnych

zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych (spadek o 3,1 punktu procentowego).
Według danych z ko ca grudnia 2003 r. Wielkopolanie zamieszkali na wsi stanowili
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3,6% ogólnej liczby bezrobotnych w kraju i w odniesieniu do ko ca 1999 r. udział ten wzrósł
o 0,2 punktu procentowego.
Bezrobotni zamieszkali na wsi w województwie wielkopolskim w latach 1999-2003
dane z ko ca ka dego roku
% udział bezrobotnych
liczba bezrobotnych
liczba bezrobotnych
zamieszkałych na wsi w
lata
ogólnej liczbie
ogółem
zamieszkałych na wsi
bezrobotnych

2003
2002
2001
2000
1999

247 869
249 238
237 268
193 326
164 639

112 966
113 782
110 519
91 563
80 128

45,6
45,7
46,6
47,4
48,7

Procentowy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie
bezrobotnych

w

odniesieniu

do

subregionów

województwa

wielkopolskiego

jest

zró nicowany.
W ko cu 2003 r. w subregionie pozna skim wynosił 32,8% tj. 27027 osób, w pilskim
47,4% tj. 18673 osoby, w kaliskim 51,1% tj. 28177 osób, w leszczy skim 52,2% tj. 13406
osób, natomiast najwi kszy udział mieszka ców wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych
zarejestrowano w subregionie koni skim 56,9% tj. 25683 osoby.

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi w latach 1999-2003
w subregionach województwa wielkopolskiego - dane z ko ca ka dego roku
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W latach 1999-2003 w powiatowych urz dach pracy województwa wielkopolskiego
zarejestrowano ł cznie 434292 osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi, w tym 190583 kobiety
(stanowiło to 42,4% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w województwie).
Napływ bezrobocia w latach 1999-2003 ogółem
w województwie wielkopolskim
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Najwi kszy wzrost ukształtował si w roku 2001 w stosunku do roku 2000 i wyniósł
6516 osób, tj. 8%.
Napływ bezrobotnych zamieszkałych na wsi w latach 1999-2003 w województwie wielkopolskim
% wzrost spadek
% udział kobiet w
liczby
bezrobotni
ogólnej liczbie
bezrobotnych
lata
w tym kobiety
bezrobotnych
zarejestrowani
ogółem w
zamieszkałych na wsi
stosunku do
poprzedniego roku

2003
2002
2001
2000
1999
razem

93 254
89 307
87 514
80 998
83 219
434 292

40 584
38 466
36 737
36 643
38 153
190 583

43,5
43,1
42,0
45,2
45,8
43,9

4,4
2,0
8,0
-2,7
-

W poszczególnych miesi cach lat 1999-2003 wyst powało du e zró nicowanie
w ilo ci rejestracji w powiatowych urz dach pracy osób zamieszkałych na wsi. Najmniej osób
rejestrowało si od marca do maja, najwi kszy napływ odnotowano w styczniu i we wrze niu.
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Wył czenia z ewidencji osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi
W latach 2000-2003 wył czono z ewidencji 318235 osób bezrobotnych zamieszkałych
na wsi. Zasadniczym powodem wył czenia z ewidencji bezrobotnych było:
podj cie pracy 174480 osób,
niepotwierdzenie gotowo ci do podj cia pracy 94245 osób,
szkolenie lub sta 19137 osób,
dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 12973 osoby.
Odpływ bezrobotnych zamieszkałych na wsi w latach 1999-2003 w województwie wielkopolskim

bezrobotni wył czeni
z ewidencji

lata
2003
2002
2001
2000
1999
razem

w tym kobiety

94 070
86 044
68 558
69 563
brak danych
318 235

z powodu
podj cia pracy

39 544
39 542
30 051
30 993
brak danych
140 130

51 720
45 923
37 957
38 880
34 681
209 161

Napływ i odpływ bezrobotnych zamieszkałych na wsi
w latach 1999-2003
200000

86044

180000

69563

160000

94070

68558

140000
120000
100000
80000
60000

83219

80998

1999

2000

87514

89307

93254

2001

2002

2003

40000
20000
0

napływ

odpływ

Bezrobotne kobiety zamieszkałe na wsi
Analizuj c lata 1999-2003, w województwie wielkopolskim wzrastała liczba
bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi. W roku 1999 ich liczba wynosiła 46306 osób,
w 2001 r. 58642 osoby, natomiast w ko cu 2003 r. 59102 osoby. Zmniejsza si natomiast
odsetek kobiet zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych zamieszkałych na wsi.
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Najwy szy ukształtował si w roku 1999, kiedy to kobiety stanowiły 57,8% i w 2000 r.
56,7%. W roku 2002 bezrobotnych kobiet było 51%, natomiast w ko cu roku 2003 procent
ten wynosił 52,3 ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

lata
2003
2002
2001
2000
1999

Udział bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet
udział bezr. kobiet zam.
udział bezr. kobiet zam.
liczba bezrobotnych
na wsi w ogólnej liczbie
na wsi w ogólnej liczbie
w tym kobiety
zamieszkałych na wsi
bezrobotnych w
bezrobotnych kobiet
województwie
w województwie

112 966
113 782
110 519
91 563
80 128

59 102
58 062
58 642
51 956
46 306

23,8%
23,3%
24,7%
26,9%
28,1%

44,7%
44,7%
45,9%
46,6%
47,9%

W odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych w kraju bezrobotne kobiety
zamieszkałe na wsi w województwie wielkopolskim stanowiły 1,9%.
Najwi kszy problem ze znalezieniem pracy w latach 2000-2003 miały kobiety
z wykształceniem zasadniczym zawodowym – pow. 38% bezrobotnych kobiet, oraz
gimnazjalnym – cho

tutaj tendencja była malej ca (w 2000 roku 32,3%, w roku

2001 – 31,1%, w roku 2002 – 30,6%, natomiast w roku 2003 – 30,5%).
Najmniejszy odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi stanowiły kobiety
z wykształceniem wy szym (w poszczególnych latach: 2000 r. – 1,3%, 2001 r. – 1,6%,
2002 r. – 2,2% i 2003 r. – 2,5%), a tak e ze rednim ogólnokształc cym (w poszczególnych
latach: 2000 r. – 5,2%, 2001 r. – 5,5%, 2002 r. – 5,3% i 2003 r. – 5,5%)
Na przełomie analizowanego okresu zmniejsza si procent kobiet w wieku 18-24 lata
w stosunku do ogólnej liczby bezrobotnych kobiet zamieszkałych na wsi. W roku 2000
procent ten wynosił 36,9 (19154 osoby), natomiast w 2003 r. 32,8 ( 19362 osoby).
Du y problem ze znalezieniem zatrudnienia maj kobiety długotrwale bezrobotne:
powy ej 12 miesi cy w roku 2000 – 16,2% kobiet, w roku 2001 – 16,6%, w roku 2002 –
16,4% a w roku 2003 – 15,6%. Najmniejszy procent bezrobotnych kobiet zamieszkałych na
wsi w wieku 18-24 lat stanowi kobiety pozostaj ce bez pracy w okresie do 3 m-cy.
Bezrobotna młodzie zamieszkała na wsi
W województwie wielkopolskim w ko cu 2003 r. bezrobotni w wieku 18-24 lata
zamieszkali na wsi stanowili 15,3% ogólnej liczby bezrobotnych oraz 51,7% ogólnej liczby
bezrobotnej młodzie y.
W ród mieszka ców wsi odsetek młodzie y wyniósł 33,5%. Dla porównania –
młodzie w ogólnej liczbie bezrobotnych stanowiła 29,6%.
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Analizuj c dane w odniesieniu do lat 2000-2003 mo na zauwa y popraw sytuacji
w ród tej grupy bezrobotnych. Udział młodzie y w populacji bezrobotnych zamieszkałych na
wsi w ko cu roku 2003 w porównaniu z ko cem roku 2000 zmniejszył si o 4,1 punktu
procentowego.
Porównanie liczby bezrobotnej młodzie y zamieszkałej na wsi z ogóln liczb bezrobotnej młodzie y
Lata

Liczba bezrobotnych
w wieku 18-24 lat ogółem stan w ko cu danego roku

2003
2002
2001
2000

73 338
80 424
81 477
67 461

Liczba bezrobotnych
w wieku 18-24 lat
zamieszkałych na wsi –
stan w ko cu danego roku

% udział bezrobotnej młodzie y
zamieszkałej
na wsi w ogólnej
liczbie bezrobotnych
zamieszkałych na wsi

37 883
40 924
41 611
34 473

33,5
36,0
37,7
37,6

Według stanu z ko ca grudnia 2003 r. w odniesieniu do ko ca roku 2000 dynamika
wzrostu liczby bezrobotnej młodzie y zamieszkałej na wsi wyniosła 109,9%, co oznacza
zwi kszenie liczby bezrobotnej młodzie y o 3410 osób. Najwi ksza liczba w ród tej kategorii
bezrobotnych zamieszkuj cych tereny wiejskie ukształtowała si w roku 2001 i wyniosła
41611 osób.
Liczba bezrobotnych w wieku 18-24 lata, w tym zamieszkałych na wsi stan w ko cu ka dego roku
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Bezrobotni z prawem do zasiłku zamieszkali na wsi
W ko cu 2003 r. w województwie wielkopolskim w ród mieszka ców wsi 16,7%
posiadało prawo do zasiłku. W ród kobiet z prawem do zasiłku 38,6% stanowiły kobiety
z terenów wiejskich, natomiast w ród m czyzn pobieraj cych zasiłek 48% to mieszka cy
wsi. Z ka dym rokiem maleje odsetek osób, którym to prawo przysługuje. W ko cu roku
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2003 w stosunku do ko ca roku 1999 odsetek bezrobotnych zamieszkałych na wsi
uprawnionych do zasiłku zmniejszył si o 7,1 punktu procentowego.
Bezrobotni mieszka cy wsi województwa wielkopolskiego z prawem do zasiłku –
dane z ko ca ka dego roku

lata
2003
2002
2001
2000
1999

liczba bezrobotnych
zamieszkałych na
wsi ogółem

w tym z prawem do
zasiłku

112 966
113 782
110 519
91 563
80 128

18 920
20 206
23 488
19 128
19 060

% udział bezrobotnych z
prawem do zasiłku
zamieszkałych na wsi w
ogólnej liczbie
bezrobotnych
mieszka ców wsi

% udział bezrobotnych z
prawem do zasiłku
zamieszkałych na wsi w
ogólnej liczbie
bezrobotnych
uprawnionych do zasiłku

16,7
17,8
21,3
20,9
23,8

43,9
43,9
44,7
45,2
47,7

Na przestrzeni lat 1999-2003 prawo do zasiłku obejmowało bardzo zbli ony procent
osób zamieszkałych na wsi w odniesieniu do ogólnej liczby bezrobotnych.

Procentow y udział bezrobotnych z praw em do zasiłku
w ogólnej liczbie bezrobotnych
w w ojew ództw ie w ielkopolskim w latach 1999-2003
30,0

24,3
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20,0

22,2

21,9

18,5

23,8

17,4

21,3

20,9

15,0

17,8

16,7

2002

2003

10,0
5,0
0,0
1999

2000

2001

bezrobotni zamieszkali na w si

bezrobotni ogółem

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zamieszkałych na wsi
W latach 1999-2003 w województwie wielkopolskim prac podj ło 475816 osób,
z czego 209161, tj. 44% to osoby zamieszkałe na wsi. W korzystniejszej sytuacji na rynku
pracy w ród tej grupy bezrobotnych znajduj si m czy ni. Udział kobiet podejmuj cych
prac w roku 2003 wyniósł 40,4% i był to najni szy wska nik w ci gu badanego okresu.
W latach 2000 i 2001 udział ten wynosił 44,8%.
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Liczba bezrobotnych - w tym kobiet - zamieszkałych na wsi, którzy podj li prac w latach 1999-2003

podj cia pracy bezrobotni zamieszkali
na wsi

podj cia pracy –
bezrobotni ogółem

lata
2003
2002
2001
2000
1999

118 621
106 392
86 945
87 576
76 282

51 720
45 923
37 957
38 880
34 681

podj cia pracy –
bezrobotne kobiety
zamieszkałe na wsi

20 917
20 505
17 011
17 399
14 835

Porównuj c dane z poszczególnych lat najwi kszy przyrost podj

pracy przez

bezrobotnych zamieszkałych na wsi nast pił w roku 2002 w stosunku do roku 2001 i wyniósł
7966 osób, tj. 21%.
W roku 2001 w stosunku do 2000 wska nik ten spadł o 923 osoby,
tj. 2,4%. Dynamika wzrostu podj

pracy w badanym okresie wyniosła 149,1%, tj.17039

osób.

Bezrobotni zamieszkali na wsi wył czeni z ewidencji, w tym z powodu podj cia pracy
w województwie wielkopolskim w latach 2000-2003
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W latach 2000-2003 programami aktywizacji bezrobotnych w województwie
wielkopolskim obj to ł cznie 98425 osób, z czego 41102, tj. 41,8% to osoby bezrobotne
zamieszkałe na wsi.
Z danych statystycznych wynika, e najwi ksz grup osób skierowano na szkolenie
lub sta absolwencki 19137 osób (46,6%) oraz do prac interwencyjnych 10834 osoby (26,4%)
i robót publicznych 5535 osób (13,5%).

12

Innymi formami prac subsydiowanych – w tym umowami absolwenckimi – obj to
5071 osób, tj. 12,3% bezrobotnych zamieszkałych na wsi, najmniejsza grupa bezrobotnych
525 osób, tj. 1,3% podj ła prac w ramach po yczki na uruchomienie własnej działalno ci
gospodarczej lub utworzenie dodatkowego miejsca pracy.
Dynamika wzrostu liczby osób obj tych aktywnymi formami przeciwdziałania
bezrobociu w okresie 2000-2003 wyniosła 199,1%, tj. 8936 osób.
Liczba osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi obj ta aktywnymi formami
przeciwdziałania bezrobociu w latach 2000-2003
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Struktura osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi według wieku
W ród bezrobotnych mieszka ców wsi w województwie wielkopolskim przewa aj
osoby młode, w wieku 15-24 lat. W ko cu 2003 liczba bezrobotnych w tej grupie wynosiła
37884 osoby. Procentowy udział bezrobotnej młodzie y w ogólnej liczbie bezrobotnych
zamieszkałych na wsi w roku 2003 w stosunku do roku 2000 zmniejszył si o 4,2 punktu
procentowego.
W tym samym okresie znacznie zwi kszył si udział bezrobotnych zamieszkałych na
wsi powy ej 45 roku ycia o 4,3 punktu procentowego.
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Procentowy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w poszczególnych kategoriach wiekowych w ogólnej
liczbie bezrobotnych zamieszkałych na wsi
wiek w latach - dane z ko ca ka dego roku
lata
15-24
25-34
35-44
45-54
powy ej 55
2003
33,5
28,3
20,2
16,2
1,8
2002

36,0

27,6

20,3

14,8

1,4

2001

37,7

27,1

20,6

13,5

1,1

2000

37,7

27,0

21,6

12,8

0,9

Struktura osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi wg wykształcenia
Pod wzgl dem poziomu wykształcenia w populacji bezrobotnych zamieszkałych na
wsi najwi cej jest osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (w ko cu 2003 roku
49035 osób, co stanowi 43,4% ogólnej liczby bezrobotnych) oraz z wykształceniem
gimnazjalnym i ni szym (37717 osób, tj. 33,4%). Najmniejsz

grup

stanowi

osoby

z wykształceniem wy szym (2157, tj. 1,9%).
Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia w latach 2000-2003 nie uległa
zasadniczym zmianom. Zwróci uwag nale y na grup osób z wykształceniem wy szym procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych w roku 2003 w stosunku do roku 2000
zwi kszył si o 0,9 punktu procentowego oraz na grup osób z wykształceniem gimnazjalnym
i ni szym – udział ten zmalał o 1,2 punktu procentowego.
Procentowy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi według poziomu wykształcenia
w ogólnej liczbie bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie wielkopolskim
wykształcenie - dane z ko ca ka dego roku
policealne
lata
rednie
zasadnicze
gimnazjalne
wy sze
i rednie
ogólnokształc ce
zawodowe
i poni ej
zawodowe
2003
1,9
17,7
3,5
43,4
33,4
2002

1,7

17,8

3,3

44,1

33,1

2001

1,2

18,0

3,5

44,0

33,3

2000

1,0

17,6

3,4

43,4

34,6

Struktura osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi według sta u i czasu pozostawania bez
pracy
Analizuj c lata 2000-2003 z ka dym rokiem zwi ksza si ilo osób pozostaj cych
bez pracy powy ej 12 miesi cy. W ko cu roku 2003 liczba długotrwale bezrobotnych
mieszka ców wsi wynosiła 58916 osób, tj. 52,2% ogółu zarejestrowanych i w stosunku do
ko ca 2000 roku liczba ta wzrosła o 18083 osoby, tj.44,3%.
W ród osób długotrwale bezrobotnych najwi kszy wzrost nast pił w przedziale
wiekowym 45-54 lata o 5195 osób oraz 15-24 lata o 3651 osób.
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Odsetek osób długotrwale bezrobotnych wyniósł w ko cu 2003 roku 52,2% i wzrósł
w stosunku do roku 2000 o 7,6 punktu procentowego.
Procentowy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi według czasu pozostawania bez pracy w ogólnej liczbie
bezrobotnych zamieszkałych na wsi w województwie wielkopolskim
czas pozostawania bez pracy w miesi cach - dane z ko ca ka dego roku
lata
do 1 roku
1-3
3-6
6-12
12-24
powy ej 24
2003
6,7
12,9
13,1
15,2
19,1
33,1
2002

6,1

11,9

14,0

17,1

21,4

29,5

2001

6,4

13,9

15,5

17,3

20,8

26,1

2000

6,7

15,6

16,1

17,0

22,3

22,3

Do wiadczenie zawodowe jest wa nym elementem branym pod uwag

przez

pracodawców przy zatrudnianiu pracownika. Dlatego najmniejszy problem ze znalezieniem
pracy miały osoby ze sta em pracy powy ej 5 lat. Najliczniejsz

grup

bezrobotnych

stanowiły w ko cu 2003 osoby bez sta u pracy (25406 osób) oraz z niewielkim sta em:
do 1 roku (15431 osób) i od 1 do 5 lat (25106 osób).
Odsetek bezrobotnych mieszka ców wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych bez sta u
pracy wynosił w ko cu 2003 roku 49,8% (w ko cu 2000 roku 52,4%).
Procentowy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi według sta u pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych
zamieszkałych na wsi w województwie wielkopolskim.
sta pracy w miesi cach - dane z ko ca ka dego roku
lata
do 1 roku
1-5
5-10
10-20
20-30
30 i wi cej
bez sta u
22,5
2003
13,7
22,2
15,1
16,5
9,1
1,0
22,9
2002
14,7
22,2
14,5
16,3
8,6
0,8
2001

15,3

21,4

14,3

16,4

8,1

0,6

23,8

2000

16,9

20,5

13,5

16,3

7,6

0,5

24,6
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ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
SZANSE I ZAGRO ENIA
Mo liwo ci przeobra e wsi w województwie wielkopolskim stwarzaj :
•

korzystne poło enie geograficzno-ekonomiczne znacznej cz ci obszarów, zwłaszcza
w s siedztwie i zasi gu aglomeracji miejskich, na linii północ-południe oraz linii
zachód-wschód z centralnym poło eniem Poznania,

•

wysoki udział u ytków rolnych w ogólnej powierzchni województwa,

•

obszar u ytków rolnych w przeliczeniu na mieszka ca wi kszy ni

przeci tnie

w Polsce i krajach UE,
•

znaczne zasoby przyrodnicze i dziedzictwa kulturowego, generalnie korzystny stan
rodowiska naturalnego na wsi, sprzyjaj ce uzyskaniu wysokiego poziomu ładu
przestrzennego,

•

du e mo liwo ci rozwoju szkolnictwa

redniego kształc cego młodzie

wiejsk

w zakresie nowoczesnych usług zwi zanych z produkcj rolnicz i z gospodarstwami
domowymi poprzez reorganizacj zawodowego szkolnictwa rolniczego,
•

dobrze rozwini te szkolnictwo rolnicze na poziomie wy szym,

•

zasoby tanich surowców naturalnych.

Do głównych zagro e rozwoju województwa w zakresie przeobra e wsi nale y zaliczy :
•

przeludnienie agrarne, zwłaszcza na południu Wielkopolski,

•

znaczne bezrobocie strukturalne i ukryte (niezarejestrowane) na obszarach wiejskich,

•

postawy bierne i zachowawcze mieszka ców wsi – nieufno
przedsi wzi

do wspólnych

gospodarczych o charakterze długookresowym, brak tradycji w rozwoju

przedsi biorczo ci na wsi, brak działa
pozostawianie

przedsi biorczo ci

stymuluj cych rozwój przedsi biorczo ci,

„własnemu

losowi”,

brak

zaufania

do

przedsi biorców,
•

niski poziom edukacji mieszka ców wsi,

•

generalnie niski poziom infrastruktury technicznej i społecznej, brak dobrej jako ci
dróg utwardzonych na obszarach wiejskich,

•

stosunkowo du y udział w u ytkach rolnych gleb słabych,

•

niski poziom wykorzystania osi gni

•

niewielki obrót ziemi rolnicz ,

•

niski poziom zdolno ci kredytowej gospodarstw rolnych.

post pu biologicznego,
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WIADCZENIA PRZYSŁUGUJ CE BEZROBOTNYM Z TERENÓW WIEJSKICH
Osobie podlegaj cej ubezpieczeniu społecznemu rolników, z któr stosunek pracy lub
stosunek słu bowy został rozwi zany z przyczyn dotycz cych zakładu pracy i która nie jest
uprawniona do zasiłku, przysługuje pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników
w okresie pierwszych czterech kwartałów po rozwi zaniu stosunku pracy lub stosunku
słu bowego, dodatek szkoleniowy oraz odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od nast pstw
nieszcz liwych wypadków powstałych w zwi zku z odbywaniem szkolenia, na zasadach
przewidzianych dla bezrobotnych. Starosta powiatu mo e sfinansowa

koszty szkolenia

w celu podj cia zatrudnienia lub pozarolniczej działalno ci poza gospodarstwem rolnym,
przyzna jednorazowo rodki na podj cie pozarolniczej działalno ci lub na zakup ziemi, nie
wył czaj c działalno ci wytwórczej lub usługowej zwi zanej z rolnictwem.

wiadczenia

przyznaje si osobie podlegaj cej ubezpieczeniu społecznemu rolników, je eli w okresie
18 miesi cy poprzedzaj cych dzie

zgłoszenia wniosku o przyznanie

wiadczenia

pozostawała w stosunku pracy lub stosunku słu bowym i osi gała wynagrodzenie stanowi ce
podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynosz ce co
najmniej minimalne wynagrodzenie za prac przez okres 365 dni i stosunek ten został
rozwi zany z przyczyn dotycz cych zakładu pracy; podatek z gospodarstwa rolnego lub
działu specjalnego nie przekracza kwoty podatku rolnego z 5 ha przeliczeniowych albo
w przeliczeniu na 1 członka gospodarstwa domowego niemaj cego stałych pozarolniczych
ródeł dochodu, nie przekracza kwoty podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego.
Mieszka cy terenów wiejskich mog zarejestrowa si w powiatowych urz dach pracy
jako bezrobotni, je li nie s

wła cicielami lub posiadaczami nieruchomo ci rolnej

o powierzchni u ytków rolnych przekraczaj cej 2 hektary przeliczeniowe lub nie podlegaj
ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy, jako współmał onek lub
domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni u ytków rolnych przekraczaj cej
2 hektary przeliczeniowe. Nie mog

by

równie

wła cicielami lub posiadaczami

gospodarstwa stanowi cego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów
podatkowych, chyba

e dochód z działów specjalnych produkcji rolnej obliczony dla

ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych nie przekracza wysoko ci przeci tnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2,0 ha przeliczeniowych,
ustalonego przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów o podatku rolnym lub nie podlega
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ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmał onek lub
domownik w takim gospodarstwie.
Prawo do zasiłku przysługuje osobie, która wykonywała prac w rolniczej spółdzielni
produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych, b d cych członkiem tej spółdzielni, je eli
podstaw wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co
najmniej najni szego wynagrodzenia.
INSTYTUCJE INFORMACYJNE I DORADCZE DLA MIESZKA CÓW WSI
1. Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
Działalno

Oddziału Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów

Wiejskich w Poznaniu na rzecz wspierania rozwoju doradztwa rolniczego i podwy szenia
kwalifikacji zawodowych kadr doradczych zacz ła si w 1974 roku.
Oddział Krajowego Centrum Doradztwa w Poznaniu znany jest z:
•

Organizacji ró nych form podwy szania kwalifikacji zawodowych doradców
O rodków Doradztwa Rolniczego, w tym tak e prowadzenia seminariów z zakresu
„metodyki doradztwa rolniczego” dla osób podejmuj cych prac

w doradztwie

rolniczym.
•

Wydawania materiałów informacyjno-szkoleniowych dla kadry in ynieryjnotechnicznej pracuj cej w rolnictwie, w tym tak e publikacji dotycz cych
dostosowywania ró nych dziedzin rolnictwa do integracji z Uni Europejsk .

•

Przygotowywania wspólnej oferty szkoleniowej ró nych organizatorów doskonalenia
zawodowego kadry in ynieryjno- technicznej pracuj cej w rolnictwie.

•

Gromadzenia

informacji

o

wynikach

bada

naukowych

przeznaczonych

do upowszechniania do praktyki rolniczej i wydawania informatora z tego zakresu.
•

Gromadzenia informacji o publikacjach wydawanych dla potrzeb doradztwa
rolniczego przez O rodki Doradztwa Rolniczego, Krajowe Centrum Doradztwa
Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, jednostki badawczo-rozwojowe resortu
rolnictwa, uczelnie rolnicze.
W Oddziale KCDR w Poznaniu funkcjonuj

nast puj ce merytoryczne komórki

organizacyjne:
•

Dział Informacji, Programów i Wydawnictw odpowiedzialny za współudział
w tworzeniu krajowego systemu informacji dla potrzeb doradztwa i realizacji polityki
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rozwoju obszarów wiejskich, współprac

w opracowywaniu analiz i prognoz

dotycz cych doradztwa na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
•

Dział Doskonalenia Zawodowego i Szkole

zajmuj cy si

programowaniem

i wdra aniem zmian zwi zanych z rozwojem doradztwa rolniczego, doskonaleniem
zawodowym pracowników instytucji i organizacji pracuj cych na rzecz rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich, współprac z partnerami zagranicznymi w zakresie
podnoszenia

kwalifikacji

zawodowych

rolników

i

pracowników

instytucji

i organizacji pracuj cych na rzecz rozwoju rolnictwa oraz programowaniem
podwy szania kwalifikacji zawodowych pracuj cych w rolnictwie.
•

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego zadania to opracowywanie analiz
i

prognoz

dotycz cych

doradztwa

na

rzecz

rozwoju

i przygotowania wsi do zmian zwi zanych z integracj

obszarów
z Uni

wiejskich
Europejsk ,

promowanie przedsi biorczo ci jako dodatkowych lub alternatywnych

ródeł

dochodu, udział w realizacji programów doradczych w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich, a tak e wdra anie i upowszechnianie wyników bada

naukowych

dotycz cych rozwoju obszarów wiejskich.
•

Dział Doradztwa w Agobiznesie odpowiedzialny za informacyjne, edukacyjne
i doradcze wspieranie zmian strukturalnych w rolnictwie i jego otoczeniu,
upowszechnianie innowacji z zakresu post pu w metodach wytwarzania produktów
rolniczych, udział w realizacji krajowych i zagranicznych programów wspierania
rozwoju rolnictwa i przedsi biorczo ci na wsi.

2. Wielkopolska Izba Rolnicza
Izby rolnicze w Polsce zostały powołane do ycia ustaw o izbach rolniczych z dnia
14 grudnia 1995 roku (Dz. U. z dnia 4 stycznia 1996 r.).
Izby s

samorz dem rolniczym działaj cym na rzecz rozwi zywania problemów

rolnictwa i reprezentuj cym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Członkami izb
rolniczych z mocy ustawy s wszystkie osoby fizyczne i prawne, które s płatnikami podatku
rolnego lub dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej, zamieszkuj ce lub maj ce
siedzib na obszarze danego województwa.
Wielkopolska Izba Rolnicza, we współpracy ze zwi zkami zawodowymi rolników,
prowadzi szerok działalno

maj c na celu popraw sytuacji ekonomicznej rolników i ich

gospodarstw. Analizuje sytuacj na rynku rolnym i w oparciu o aktualne notowania cen
prowadzi kalkulacje rolnicze, publikuje materiały w formie raportów, analiz, zestawie
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i sprawozda oraz artykuły doradcze. Organizuje tak e szereg spotka i szkole dla rolników,
wł czaj c si w upowszechnianie doradztwa rolniczego.
3. Punkty Konsultacyjno-Doradcze
Celem działania Punktów Konsultacyjno-Doradczych jest ułatwienie małym i rednim
przedsi biorcom dost pu do bezpłatnych, podstawowych usług doradczych zwi zanych z
prowadzeniem działalno ci gospodarczej. Punkty słu
rozpocz

własn

działalno

tak e pomoc

osobom chc cym

gospodarcz . W Wielkopolsce działa 13 Punktów

Konsultacyjno-Doradczych zlokalizowanych w miastach powiatowych.
Podstawowy zakres usług

wiadczonych przez Punkty Konsultacyjno-Doradcze

obejmuje poradnictwo na temat administracyjnoprawnych aspektów prowadzenia działalno ci
gospodarczej oraz zarz dzania przedsi biorstwem. Zadaniem PKD jest tak e bie ce
aktualizowanie i informowanie o dost pnej na rynku ofercie finansowania zewn trznego.
Informacje

te

dotycz

głównie

oferty

banków

skierowanej

do

sektora

MSP,

z podaniem szczegółów na temat warunków udzielania po yczki/kredytu. Punkty posiadaj
informacje na temat oferty innych instytucji finansowych, takich jak firmy leasingowe oraz
fundusze po yczkowo-por czeniowe. PKD udzielaj

szczegółowych informacji na temat

mo liwo ci i zasad uzyskiwania bardziej zło onych usług dost pnych w sieci o rodków
Krajowego Systemu Usług dla MSP oraz instytucjach spoza sieci. Ponadto s zobowi zane do
udzielania informacji na temat innych projektów pomocowych dla sektora MSP, w tym
projektów podj tych w ramach realizacji dokumentu „Kierunki działa Rz du wobec małych
i rednich przedsi biorstw do 2002 roku” oraz Programu Phare, a w szczególno ci o
mo liwo ciach i zasadach korzystania z instrumentów wsparcia dost pnych w Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci oraz Regionalnych Instytucjach Finansuj cych,
b d cych regionalnym partnerem PARP.
4. Gminne Centra Informacji
Aby wł czy Polsk w proces budowy ery informacyjnej poprzez wykorzystanie
nowoczesnych technologii społecze stwa informacyjnego, stwarzanie warunków do
bezpo redniego dost pu do informacji, kształtowanie

wiadomo ci społecze stwa oraz

rozwijanie jego potencjału intelektualnego i gospodarczego, opracowany został dokument pod
nazw „ePolska – Strategia rozwoju społecze stwa informacyjnego w Polsce na lata 2001 –
2006”. Sformułowane w tym dokumencie główne cele, które powinny zosta osi gni te
w ramach budowy społecze stwa informacyjnego, to m.in.:
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•

przygotowanie społecze stwa polskiego do szybkich przemian technologicznych,
społecznych i gospodarczych zwi zanych z tworzeniem si

społecze stwa

informacyjnego,
•

przygotowanie społecze stwa polskiego do wyzwa nowego rynku pracy i nowych
metod pracy,

•

stworzenie warunków dla trwałego i zrównowa onego rozwoju regionalnego
z uwzgl dnieniem nowoczesnych technik społecze stwa informacyjnego.
Szczególnie istotne jest zaznajomienie z nowoczesnymi technologiami osób

zamieszkuj cych małe miejscowo ci i wsie, gdzie dost p do tych technologii jest znacznie
ograniczony i utrudniony, jako e tego typu tereny s obszarami mało atrakcyjnymi dla
potencjalnych inwestorów telekomunikacyjnych.
Z tego wzgl du jednym z działa przewidzianych w dokumencie „ePolska…” jest
utworzenie sieci centrów informacyjnych, które zapewni społeczno ciom lokalnym dost p
do komputerów i internetu. Centra te, zwane Gminnymi Centrami Informacji, oprócz
zapewnienia dost pu do informacji znajduj cych si

w zasobach sieci globalnej oraz

umo liwienia korzystania z komputerów, powinny ponadto podejmowa ró norakie inne
działania, maj ce na celu rozwój społeczno ci lokalnej. Pełni rol biur po rednictwa pracy,
o rodków szkoleniowych czy te doradztwa podatkowego, przyczyniaj c si do edukacji
społeczno ci lokalnej, promocji turystycznej gminy b d

miasta, tworzenia małych

i rednich przedsi biorstw oraz zmniejszenia bezrobocia.
Przykładowe działania, które realizuj Gminne Centra Informacji:
•

Usługi w zakresie udost pniania informacji z internetu (dotycz cych pracy,
mo liwo ci kształcenia i dla osób prowadz cych działalno

gospodarcz ).

•

Udost pnianie sprz tu komputerowego oraz oprogramowania.

•

Organizowanie szkole w zakresie umiej tno ci posługiwania si komputerem oraz
poruszania si po internecie.

•

Udzielanie informacji dotycz cych podstawowych form korzystania z internetu
(zakładanie i obsługa kont e-mailowych, obsługa przegl darek, rodzaje i korzystanie
z wyszukiwarek, grupy dyskusyjne, poszukiwanie, zapisywanie i obsługa najcz ciej
u ywanych darmowych programów dost pnych w sieci, tworzenie i administrowanie
stron www).

•

Prowadzenie, aktualizowanie i udost pnianie internetowej bazy ofert pracy oraz bazy
danych pracodawców.
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•

Prowadzenie strony internetowej Gminnego Centrum Informacji zawieraj cej
informacje o usługach wiadczonych przez Centrum.

•

Udzielanie informacji na temat instytucji publicznych i pozarz dowych zajmuj cych
si problematyk rynku pracy i bezrobocia.

•

Usługi w zakresie umieszczania, tworzenia i aktualizacji stron www dla urz dów,
instytucji, firm, osób prywatnych oraz umieszczania ogłosze

w serwisach

internetowych.
•

Pomoc bezrobotnym w poszukiwaniu pracy a tak e przy przygotowaniu CV, oferty,
podania o prac , etc.

•

Pomoc dla osób prowadz cych oraz chc cych rozpocz

prowadzenie działalno ci

gospodarczej poprzez udzielanie informacji na temat prawno-finansowych aspektów
rozpoczynania i prowadzenia działalno ci gospodarczej, a tak e informacji
o sposobach finansowania działalno ci gospodarczej, produktach finansowych dla
przedsi biorców oraz programach wspieraj cych mał i redni przedsi biorczo .
•

Organizowanie spotka pracodawców z osobami poszukuj cymi pracy.

•

Informacja na temat aktualnych przepisów dotycz cych prawa pracy, prowadzenia
działalno ci gospodarczej, praw i obowi zków bezrobotnego, podatków, ubezpiecze ,
zabezpiecze socjalnych, etc.

•

Gromadzenie specjalistycznej literatury dotycz cej zagadnie b d cych przedmiotem
działalno ci

Centrum

oraz

wydawanie

własnych

materiałów

informacyjno-

szkoleniowych.
•

Usługi biurowe (redagowanie i przepisywanie pism, kopiowanie dokumentów,
wysyłanie faksów).

•

Działalno

•

Współpraca ze szkołami i innymi instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi.

•

Organizowanie kursów, szkole i konferencji.

•

Współpraca z organizacjami pozarz dowymi.

•

Prowadzenie doradztwa zawodowego i po rednictwa pracy.

•

Organizowanie kursów i szkole dla osób bezrobotnych.

•

Pomoc dla rolników w zakresie ubiegania si o fundusze UE.

•

Informacja na temat Unii Europejskiej, mo liwo ci podejmowania pracy za granic

reklamowa, promocyjna i wydawnicza.

oraz programów i funduszy pomocowych UE.
Obecnie na terenie województwa działaj 72 Gminne Centra Informacji.
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5. Szkolne O rodki Kariery
Szkolne O rodki Kariery (SzOK) działaj

w szkołach i pomagaj

uczniom

w zaplanowaniu przyszło ci zawodowej i kształtowaniu umiej tno ci zawodowych. W ich
działalno ci najwa niejsze jest ułatwianie młodzie y podejmowania wiadomych decyzji ju
na etapie szkoły redniej. Szkolne O rodki Kariery maj wyrównywa szanse edukacyjne
i zapewni mo liwo

korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej w uczeniu

si i rozwi zywaniu problemów edukacyjno-zawodowych młodzie y. Maj te przygotowa
do wej cia na rynek pracy młodzie (głównie z małych miejscowo ci) ko cz c nauk
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
SzOKi prowadz równie działania realizowane przez uczniów, takie jak organizacja
targów pracy, spotka

z pracodawcami, osobami wykonuj cymi ciekawe zawody,

z przedstawicielami wy szych uczelni, czy te

obserwowanie

absolwentów szkoły. Realizacja takich przedsi wzi

pozwala na zdobywanie do wiadcze

i

nawi zywanie

cennych

znajomo ci,

pozyskiwanie

cie ek zawodowych

umiej tno ci

autoprezentacji,

negocjowania warunków, zdobywania zaufania innych osób. Wszystko to jest bardzo cenne
przy szukaniu pracy w przyszło ci.
Obecnie na terenie Wielkopolski działa 15 SzOK-ów w szkołach ponadgimnazjalnych.
6. Lokalne Okienka Przedsi biorczo ci
Lokalne Okienka Przedsi biorczo ci (LOP) powstaj

od pocz tku 2004 roku

z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki i Pracy w gminach na terenie całego kraju. S to
punkty, w których przedsi biorcy z danego obszaru mog dowiedzie si wszystkiego o
procedurach zwi zanych z rejestracj działalno ci gospodarczej i o formach wsparcia z
bud etu pa stwa i rodków Unii Europejskiej. Powstanie LOP-ów jest odpowiedzi na wyniki
raportu „Przedsi biorczo

w Polsce” opracowanego przez MGiP z którego wynika, e

przedsi biorcy rozpoczynaj cy własn działalno

oczekuj przede wszystkim pomocy w

dost pie do informacji gospodarczej oraz porad prawnych w zakresie ustaw reguluj cych
działalno

gospodarcz .

W Lokalnych Okienkach Przedsi biorczo ci mo na przede wszystkim zarejestrowa
działalno

gospodarcz . Przedsi biorcy mog w jednym tylko okienku w urz dzie gminy

zło y zgłoszenie ewidencyjne, wniosek o dokonanie wpisu do krajowego rejestru REGON
oraz zgłoszenie identyfikacyjne (lub aktualizacyjne) NIP. Gmina odgrywa tu bardzo wa n
rol po rednika mi dzy przedsi biorc a innymi instytucjami i urz dami, dzi ki czemu skraca
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drog formalno ci, któr musieli do tej pory pokonywa przedsi biorcy zakładaj cy własny
biznes.
Pracownicy „okienek” dysponuj

szczegółow

wiedz

o

ródłach finansowania

i formacji wsparcia dla przedsi biorców zarówno z bud etu pa stwa, jak i rodków unijnych.
Do dyspozycji zainteresowanych s tak e informacje o polskich instytucjach wiadcz cych
pomoc przedsi biorcom
Pomoc dla przedsi biorców wiadczona jest bezpłatnie.
7. Mobilne Centra Informacji Zawodowej
W pa dzierniku br. roku swoj działalno

w gminach w całej Polsce rozpoczn

Mobilne Centra Informacji Zawodowej. Ich zadaniem b dzie udost pnianie informacji
o lokalnych rynkach pracy i pomoc w kształtowaniu aktywnych postaw w poszukiwaniu
pracy dla tych, którzy w szczególno ci zagro eni s wykluczeniem społecznym. To przede
wszystkim szansa dla osób z małych wsi i miasteczek. Mobilne Centra Informacji Zawodowej
powstaj z inicjatywy Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako element programu „Pierwsza
Praca”. Ich tworzeniem i koordynacj działania zajmuj si Ochotnicze Hufce Pracy, które od
lat realizuj ogólnopolski system pomocy skierowany do młodzie y w zakresie edukacji,
wychowania i aktywno ci zawodowej. Przewidywane jest stworzenie 50 Mobilnych Centrów
Informacji Zawodowej, w tym jeden Centralny O rodek Metodyczny usytuowany przy
Komendzie Głównej jako merytoryczny o rodek innowacji i koordynacji rozwoju całego
systemu. Mobilne Centra b d

3-4 osobowymi zespołami doradców zawodowych,

przemieszczaj cymi si po Polsce specjalnymi samochodami, które zostan wyposa one
w sprz t komputerowy, urz dzenia techniczne oraz biblioteki.
Głównym zadaniem MCIZ b dzie przede wszystkim przełamanie bariery dost pu do
informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzie y wchodz cej na
rynek pracy. Ka dy, kto przyjdzie do Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej, b dzie mógł
skorzysta z porad doradcy, zapozna si z zasadami poruszania po rynku pracy, zostanie
poddany specjalistycznym testom predyspozycji zawodowej. Odpowiednie oprzyrz dowanie,
wyposa enie i system szkolenia kadry zapewni realizacj usług na najwy szym europejskim
poziomie.
Centra umo liwi

młodzie y nabycie umiej tno ci aktywnego, elastycznego

planowania rozwoju zawodowego, zdobycie wiedzy i umiej tno ci niezb dnej do wej cia na
rynek pracy po zako czeniu edukacji, znalezienie zatrudnienia, b d uruchomienie własnej
działalno ci gospodarczej. Młodzi ludzie b d
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mieli ułatwiony dost p do informacji

edukacyjno-zawodowych, multimedialnych programów komputerowych, informacji z rynku
pracy, specjalnych zeszytów wicze , treningów, szkole , kursów umiej tno ci, narz dzi
i metod planowania kariery, informacji o mo liwych
zainteresowani b d

mieli mo liwo

cie kach kształcenia. Wszyscy

badania kwestionariuszami psychologicznymi,

zdobycia umiej tno ci dopasowania swojego potencjału do potrzeb rynku pracy oraz
otrzymania konkretnych ofert pracy.
PROGRAMY POMOCOWE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH
Z TERENÓW WIEJSKICH
1. Sektorowy

Program

Operacyjny

Restrukturyzacja

i

Modernizacja

Sektora

ywno ciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
Sektorowy

Program

Operacyjny

„Restrukturyzacja

i

modernizacja

sektora

ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” okre la strategi oraz kierunki działa
w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Program operacyjny wdra any b dzie na
terenie całego kraju w latach 2004 – 2006.

ródłem finansowania b d

rodki publiczne:

bud etu pa stwa, bud etów samorz dów regionalnych i lokalnych oraz Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EAGGF), jak równie
rodki inwestorów prywatnych.
W oparciu o analiz sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spo ywczym
przyj to, e Sektorowy Program Operacyjny pn. „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” b dzie narz dziem w realizacji celu
Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja sektora ywno ciowego i rozwój obszarów
wiejskich. Planowane działania maj słu y realizacji dwóch celów strategicznych programu,
które okre lono jako:
Cel 1 „Poprawa konkurencyjno ci gospodarki rolno- ywno ciowej” – traktowany jako
najwa niejszy cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa ywno ci
w pierwszych latach integracji z UE.
Cel 2 „Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich” – realizowany równie poprzez Plan
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach
Narodowego Planu Rozwoju.
Powy sze cele realizowane b d w ramach dwóch priorytetów:
•

Wspieranie zmian i dostosowa w sektorze rolno- ywno ciowym

•

Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich
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Niezale nym dokumentem programowym, w stosunku do Sektorowego Programu
Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora

ywno ciowego oraz rozwój

obszarów wiejskich, b dzie Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach tego programu
wdra ane b d

takie działania jak: renty strukturalne, programy rolno rodowiskowe,

zalesianie gruntów rolnych, płatno ci dla terenów trudnych dla gospodarki rolnej, płatno ci
dla gospodarstw niskotowarowych, wsparcie dostosowa

do standardów wspólnotowych,

grupy producenckie oraz pomoc techniczna.
Działania wdra ane w ramach obydwu programów b d kompatybilne i b d si
wzajemnie uzupełniały w ramach nadrz dnego celu, jakim jest rozwój obszarów wiejskich.
2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) jest dokumentem operacyjnym, którego
celem jest zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich finansowany z bud etu Unii
Europejskiej oraz ze rodków krajowych.
Na realizacj Planu w latach 2004-2006 przewiduje si wydatkowa kwot 3 563 mln €,
z czego rodki unijne wynios 2 866, 4 mln €, a rodki krajowe równowarto

696, 6 mln €.

PROW obejmuje nast puj ce działania:
Działanie 1 – Renty strukturalne
Renty strukturalne maj

zach ca

rolników w wieku przedemerytalnym do

zaprzestania prowadzenia działalno ci rolniczej i przekazania posiadanych gospodarstw w
sposób słu cy poprawie

ywotno ci gospodarstw rolnych w Polsce oraz zapewni

im

wystarczaj ce ródło dochodu po zaprzestaniu tej działalno ci.
Renta strukturalna przysługuje producentowi rolnemu, b d cemu osob fizyczn , który
uko czył 55 lat, prowadzi działalno

rolnicz na własny rachunek w gospodarstwie rolnym

przez co najmniej ostatnie 10 lat przed zło eniem wniosku o rent strukturaln i przekazał
posiadane gospodarstwo rolne
Wysoko

renty strukturalnej ustala si jako odpowiedni procent kwoty najni szej

emerytury. Podstawowa wysoko

wynosi 210%, natomiast maksymalna 440% kwoty

najni szej emerytury.
Działanie 2 – Wspieranie gospodarstw niskotowarowych
Wspieranie gospodarstw niskotowarowych ma na celu zwi kszenie mo liwo ci
inwestowania gospodarstw rolnych o niewielkim własnym potencjale ekonomicznym.
Gospodarstwa te w znacz cej mierze prowadz produkcj na samozaopatrzenie, a dzi ki
pomocy finansowej mog

podj

działania prowadz ce do rynkowego ukierunkowania
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produkcji, poprawy dochodowo ci oraz szeroko rozumianych dostosowa do funkcjonowania
w warunkach jednolitego rynku. W efekcie pomoc w ramach niniejszego działania
przyczynia si b dzie do stabilizacji sektora rolnego w Polsce.
Działanie 3 – Wspieranie działalno ci rolniczej na obszarach o niekorzystnych
warunkach gospodarowania (ONW)
Działanie to jest instrumentem wsparcia finansowego gospodarstw rolnych,
poło onych na terenach, na których produkcja rolnicza jest utrudniona ze wzgl du na
niekorzystne warunki naturalne. Dopłaty wyrównawcze dla gospodarstw rolnych, poło onych
na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, rekompensuj wy sze koszty
produkcji ponoszone przez te gospodarstwa w stosunku do gospodarstw poło onych poza
strefami ONW. Dopłaty te przeciwdziałaj wyludnianiu si obszarów wiejskich i zatracaniu
ich rolniczego charakteru.
Działanie 4 – Wspieranie przedsi wzi

rolno rodowiskowych i poprawy dobrostanu

zwierz t
Zało eniem Działania zwanego Krajowym Programem Rolno rodowiskowym (KPR),
jest utrwalenie wzorców trwałej i zrównowa onej gospodarki rolnej, zwłaszcza na obszarach
chronionych i zagro onych degradacj
Działanie 5 – Zalesianie gruntów rolnych
Zało eniem Działania jest wsparcie procesu zalesiania gruntów rolnych nie
stanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa, a nast pnie zapewnienie wła ciwej piel gnacji
nowych nasadze we wczesnych etapach ich rozwoju.
Działanie 6 – Dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej
Pomoc w ramach tego działania obejmuje wspieranie gospodarstw rolnych na rzecz
dostosowania do standardów UE w dziedzinie ochrony rodowiska, ochrony ro lin, zdrowia
dobrostanu zwierz t.
Działanie 7 – Grupy producentów rolnych
Wsparcie b dzie udzielane grupom producentów rolnych zakładanym w celu wspólnego
dostosowania standardów produkcji przez członków takich grup oraz wykształcenia systemu
wspólnej sprzeda y produktów. Wsparcie b dzie udzielane na zakładanie i administracyjne
koszty działania grup producentów rolnych przez okres 5 lat od momentu ich powstania.
3. SAPARD
Program SAPARD (ang. Support for Accession Measures for Agriculture and Rural
Development) to instrument przedakcesyjnego wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów
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wiejskich, który został zaproponowany dziesi ciu krajom staraj cym si o członkostwo w
Unii Europejskiej.
W oparciu o zdefiniowane cele Programu SAPARD wybrane zostały dla Polski na lata
2002-2006 . nast puj ce kierunki działania:
•

poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych i rybnych (wspieranie
przetwórstwa produktów pochodzenia zwierz cego oraz owoców i warzyw z
uwzgl dnieniem wsparcia dla grup producenckich),

•

inwestycje

w

gospodarstwach

specjalizuj cych si

rolnych

(wsparcie

modernizacji

gospodarstw

w produkcji mleka i zwierz t rze nych oraz inwestycji

zapobiegaj cych zanieczyszczeniu rodowiska w wyniku prowadzenia działalno ci
rolnej),
•

rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich; wsparcie inwestycji z zakresu
podstawowych elementów infrastruktury technicznej,

•

ró nicowanie działalno ci gospodarczej na obszarach wiejskich (wsparcie dla
inwestycji tworz cych nowe ródła dochodu poza konwencjonalnym rolnictwem oraz
inwestycji promocji i marketingu),

•

szkolenia zawodowe w zakresie poprawy jako ci produkcji, wdra ania nowych
technologii i metod produkcyjnych oraz z zakresu prowadzenia działalno ci
gospodarczej,

•

pomoc techniczna, w ramach której prowadzone b d działania zamierzaj ce do
zwi kszenia efektywno ci wdra ania, monitorowania i kontroli Programu SAPARD
oraz dotarcia do potencjalnych beneficjentów programu.
Program SAPARD został uruchomiony na terenie Polski w lipcu 2002 roku, a jego

instytucj wdra aj c jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o
przyznanie pomocy z Programu SAPARD były składane w oddziałach regionalnych Agencji,
a beneficjenci, których projekty zostały zakwalifikowane do realizacji tam równie
podpisywali umowy, okre laj ce terminarz i szczegóły realizacji projektów. W ramach
poszczególnych działa projekty mogły by składane w ró nych terminach, ale ostatnie z nich
zło ono w lutym 2004 roku.
Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2004 roku,
z terenu Wielkopolski zło ono 3701 wniosków, a zawarto 2752 umowy o pomoc finansow
w ramach programu.
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4. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) jest drugim obok ko cz cego si
Sapardu programem, który ma wesprze restrukturyzacj obszarów wiejskich w Polsce.
Zgodnie z ustaleniami pomi dzy Rz dem RP oraz Bankiem wiatowym, program skierowany
jest do mieszka ców gmin wiejskich. Celem programu jest zwi kszenie pozarolniczego
zatrudnienia, wsparcie procesu umacniania samorz dów i rozwoju regionalnego oraz pomoc
w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezb dnego do uzyskania funduszy Unii
Europejskiej. Chodzi o tworzenie po rednie i bezpo rednie nowych, pozarolniczych miejsc
pracy na obszarach wiejskich poprzez program inwestycji w infrastruktur techniczn na tych
obszarach oraz edukacj , szkolenia i udzielanie mikropo yczek mieszka com wsi. Innym
wa nym celem programu jest dofinansowanie działa maj cych na celu wyrównanie poziomu
rozwoju gospodarczego mi dzy obszarami wiejskimi i miejskimi. PAOW składa si z kilku
komponentów: mikropo yczek, aktywizacji kapitału ludzkiego poprzez przekwalifikowanie
siły roboczej, edukacj , budowanie potencjału instytucjonalnego administracji lokalnej
i regionalnej, rozbudow infrastruktury wiejskiej.
W Wielkopolsce realizacja PAOW obejmuje dwa jego komponenty: komponent
C – infrastruktura wiejska, realizowany w latach 2001–2003 oraz komponent B2 – edukacja,
realizowany od 2004 roku.
5. Płatno ci bezpo rednie
Płatno ci bezpo rednie przysługuj

producentom rolnym posiadaj cym grunty rolne

o powierzchni powy ej 1 ha, przy czym powierzchnia działek rolnych wchodz cych w skład
gospodarstwa nie mo e by mniejsza ni 0,1 ha. Stawka jednolitej płatno ci obszarowej
na 1 ha gruntów wynosi 210,53 zł. Wysoko

dopłat uzupełniaj cych jest uzale niona od

rodzaju upraw. Płatno ci s przyznawane w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura
powiatowego ARiMR.
Od 15 kwietnia 2004 roku rolnicy składali wnioski o przyznanie płatno ci obszarowej
oraz płatno ci z tytułu gospodarstw na obszarach o niekorzystnych warunkach (ONW) do biur
powiatowych Agencji. W ramach płatno ci bezpo rednich oraz ONW otrzymaj oni kwot
ok. 8 mld zł. rocznie, wraz z dofinansowaniem z bud etu krajowego.
6. Kredytowanie rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uwzgl dniaj c stanowisko negocjacyjne Polski
oraz przepisy Unii Europejskiej reguluj ce kwestie pomocy ze rodków krajowych, podj ło
ustalenia o utrzymaniu po akcesji dopłat do oprocentowania kredytów w zakresie:
1. kredytów inwestycyjnych i kl skowych udzielonych do dnia akcesji,
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2. po akcesji udzielane dalej b d dopłaty do kredytów w ramach preferencyjnych linii
kredytowych na:
•

realizacj przedsi wzi

inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo ywczym

i usługach dla rolnictwa,
•

utworzenie lub urz dzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie przekroczyły
40. roku ycia,

•

realizacj przedsi wzi

inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo ywczym i

usługach dla rolnictwa przez grupy producentów rolnych powstałe na mocy ustawy z dnia
15 wrze nia 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich zwi zkach oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. 2000, nr 88 ,poz. 983),
•

realizacj przedsi wzi

inwestycyjnych w ramach „Bran owego programu wspólnego

u ytkowania maszyn i urz dze rolniczych”,
•

realizacj

przedsi wzi

inwestycyjnych

w

ramach

„Bran owego

programu

restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobi w Polsce”,
•

realizacj przedsi wzi

inwestycyjnych w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji

i modernizacji przemysłu mi snego i przetwórstwa jaj w Polsce”,
•

realizacj

przedsi wzi

inwestycyjnych

w

ramach

„Bran owego

programu

mleczarskiego”,
•

realizacj przedsi wzi

inwestycyjnych w ramach „Bran owego programu wspierania

restrukturyzacji i modernizacji przemysłu utylizacyjnego w Polsce”,
•

zakup nieruchomo ci rolnych przeznaczonych na utworzenie lub urz dzenie gospodarstwa
rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 64 poz. 592)
o kształtowaniu ustroju rolnego,

•

inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji,

•

wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej
znajduj cych si na obszarach dotkni tych kl sk suszy, gradobicia, nadmiernych opadów
atmosferycznych, powodzi, huraganu, po aru, plagi gryzoni lub osuwisk ziemi,

•

zakup gruntów rolnych,

•

utworzenie lub urz dzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego
przez Ministrów Rolnictwa i Gospodarki

ywno ciowej oraz Finansów, programu

osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Pa stwa.
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7. Programy aktywizacji zawodowej realizowane przez Wojewódzki Urz d Pracy
w Poznaniu
Z inicjatywy samorz du województwa wielkopolskiego Wojewódzki Urz d Pracy
w Poznaniu uczestniczy w przygotowaniu i realizacji wojewódzkich i powiatowych
programów aktywizacji bezrobotnych z terenów wiejskich.
Realizacja programów przyczynia si do aktywizacji zawodowej osób z grupy ryzyka
zawodowego poprzez:
•

zapobieganie

zjawisku

wykluczenia

społecznego

poprzez

skrócenie

okresu

pozostawania bez pracy oraz pogł biania si negatywnych (biernych) postaw wobec
pracy,
•

przeciwdziałanie negatywnym skutkom wykluczenia społecznego wynikaj cym
z długotrwałego pozostawania bez pracy,

•

zdobycie przez osoby uczestnicz ce w programie ródeł utrzymania, co poprawi ich
sytuacj

społeczno-ekonomiczn

oraz przyczyni si

do ograniczenia poziomu

pogł biaj cej si biedy i ubóstwa, na które nara one s osoby długotrwale bezrobotne.
a. Program „Rowy”
Program „Rowy” został opracowany w 2003 roku w celu poprawy stanu
melioracyjnego województwa wielkopolskiego poprzez wykonywanie prac zwi zanych
z melioracj podstawow , czyli konserwacj wałów przeciwpowodziowych i konserwacj
kanałów oraz w zwi zku z trudn

sytuacj

osób długotrwale bezrobotnych z terenów

wiejskich i o wysokim zagro eniu bezrobociem. Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu we
współpracy z Wielkopolskim Zarz dem Melioracji i Urz dze Wodnych w Poznaniu wyszedł
z inicjatyw zorganizowania robót publicznych skierowanych do ww. grupy osób.
W 2003 roku program realizowany był w subregionie koni skim, gdzie wykazał si
wysok

efektywno ci . Został on pozytywnie oceniony przez Sejmik Województwa

Wielkopolskiego oraz Komisj Bud etow Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, które
zleciły realizacj projektu w 2004 roku na terenie całego województwa wielkopolskiego.
Program „Rowy” na rok 2004 przygotowany został na podstawie otrzymanego
z Wielkopolskiego Zarz du Melioracji i Urz dze

Wodnych w Poznaniu planu

rzeczowo-finansowego dotycz cego realizacji robót konserwacyjnych na urz dzeniach
melioracji podstawowych na terenie Wielkopolski. Jego realizacja przyczyni si do poprawy
stanu melioracyjnego województwa wielkopolskiego poprzez wykonanie prac zwi zanych
z melioracj podstawow , czyli konserwacj wałów przeciwpowodziowych i konserwacj
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kanałów oraz aktywizacji zawodowej 964 osób poprzez utworzenie stanowisk pracy
w ramach robót publicznych przez okres 6 miesi cy.
Program zakłada kompleksowe, zbiorowe działania partnerów lokalnego rynku pracy
czyli Wielkopolskiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Poznaniu, Gospodarstwa
Pomocniczego przy WZMiUW Rejonowego Oddziału w Koninie, Gminnych Spółek
Wodnych, Zwi zków Spółek Wodnych, Urz dów Gmin, Powiatowych Urz dów Pracy oraz
Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu.
„ROWY” – zestawienie porównawcze 2004 i 2003 r.
Ilo
Ilo
Rok uczestników
powiatów
programu

Kwota
z Funduszu
Pracy
(w zł)

Nakłady
WZMiUW
(w zł)

Czas
trwania
programu

Liczba osób
zatrudnionych
po programie

Długo
cieków
(w km)

Długo
wałów
(w km)

2004

964

31

5 508 034

914 665

6 miesi cy

96

2 733,4

511,5

2003

52

4

147 913

72 319

3 miesi ce

13

22,5

91,7
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b. Program „Lepsza droga”
Program „Lepsza droga” realizowany był w 2003 roku. Celem programu było
wykonanie prac zwi zanych z popraw

stanu dróg wojewódzkich przy równoczesnej

aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych z terenów wiejskich zaanga owanych
w realizacj programu.
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu we współpracy z Wielkopolskim Zarz dem
Dróg Wojewódzkich wyszedł z inicjatyw zorganizowania robót publicznych skierowanych
do tej grupy. Zakres prac wykonywanych w ramach programu obejmował konserwacj
nawierzchni, sprz tanie i porz dkowanie poboczy dróg wojewódzkich na terenie
Wielkopolski. Program, realizowany w dziesi ciu powiatach, wykazał si

wysok

efektywno ci , w zwi zku z czym podj to decyzj o jego realizacji w 2004 roku.
Celem realizacji programu jest przede wszystkim aktywizacja zawodowa osób z grupy
ryzyka

zawodowego

przeciwdziałanie

poprzez

zapobieganie

negatywnym

skutkom

zjawisku

wykluczenia

wykluczenia

społecznego,

społecznego

wynikaj cym

z długotrwałego pozostawania bez pracy oraz zdobycie przez osoby uczestnicz ce
w programie

ródeł utrzymania, co poprawi ich sytuacj

społeczno-ekonomiczn

oraz

przyczyni si do ograniczenia poziomu pogł biaj cej si biedy i ubóstwa, na które nara one
s osoby długotrwale bezrobotne.
W 2004 roku w programie udział bierze 116 osób, dla których utworzone zostały
stanowiska pracy w ramach robót publicznych przez okres 6 miesi cy. Beneficjentami
programu

s

bezrobotni

z

powiatów:

chodzieskiego,

czarnkowsko-trzcianeckiego,

gnie nie skiego, kaliskiego, kolskiego, koni skiego, ko cia skiego, nowotomyskiego,
ostrowskiego, szamotulskiego, redzkiego, tureckiego, wrzesi skiego i złotowskiego.

Rok

„Lepsza droga” – zestawienie porównawcze 2004 i 2003 r.
Kwota
Ilo uczestników
Ilo
z Funduszu Pracy
programu
powiatów
(w zł)

Czas trwania
programu

2004

116

14

672 322,08

6 miesi cy

2003

96

10

179 017,00

3 miesi ce
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c. Pomoc absolwentów w wypełnianiu wniosków rolników o fundusze z UE
W dniu 2 kwietnia 2004 r. zostało podpisane porozumienie mi dzy Ministrem
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej Jerzym Hausnerem oraz Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Wojciechem Olejniczakiem. Porozumienie przewidywało aktywizacj
zawodow bezrobotnych w wieku do 25 lat oraz absolwentów szkół wy szych. Mieli oni
zajmowa si pomoc rolnikom zamieszkałym w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich,
ubiegaj cym si o rodki z funduszy Unii Europejskiej, w tym płatno ci bezpo rednie.
Porozumienie miało te

na celu partnerskie współdziałanie jednostek organizacyjnych

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, starostów, zarz dów gmin oraz innych
podmiotów na rzecz udzielania pomocy rolnikom.
Zgodnie z umow , która weszła w ycie z dniem podpisania, Minister Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wyst pił do zarz dów gmin o zaanga owanie bezrobotnych. Niezb dnej
pomocy gminom w szkoleniu udzieliła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
oraz Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Młodzi
bezrobotni kierowani byli przez powiatowe urz dy pracy. Minister Gospodarki i Pracy
wyst pił do starostów powiatów o zawarcie umów dotycz cych utrzymywania jednej b d
dwóch osób, które uko czyły szkolenia.
Bezrobotni, zgodnie z umow , zatrudnieni s w formie sta u lub subsydiowanego
zatrudnienia.
Analiza zało e
wykazuje, i ł czna ilo

programowych poczynionych przez powiatowe urz dy pracy
bezrobotnych, którzy powinni wzi

udział w programie wynosi

308, z czego najwi cej przypada na powiaty: kaliski, pozna ski, czarnkowsko-trzcianecki,
ostrowski, turecki oraz złotowski, a najmniej na powiaty: mi dzychodzki, redzki, obornicki,
leszczy ski i wolszty ski.
Najbardziej popularn form aktywizacji pozostaj , zgodnie z umow , sta e (74%
wszystkich bezrobotnych planowo skierowanych do prac). Mniejsz rol odgrywaj roboty
publiczne 16,9% i prace interwencyjne 6,5%. Natomiast marginalne znaczenie ma w tym
wypadku program specjalny 2,6%, który jako forma aktywizacji realizowany b dzie tylko
w powiecie ko cia skim.
Ministerstwo Gospodarki i Pracy przyznało rodki na realizacj programu do ko ca
listopada 2004 r. w wysoko ci 1 401,2 tys. zł.
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d. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Po przyst pieniu Polski do struktur europejskich dla polskich przedsi biorców oraz
rolników rozpocz ł si okres wzmo onych prac nad opracowywaniem aplikacji skierowanych
do funduszy strukturalnych. Wykorzystanie

rodków pochodz cych z bud etu Unii

Europejskiej jest nie tylko szans na popraw sytuacji gospodarczej polskich przedsi biorstw
i gospodarstw rolnych, ale równie szans na ograniczenie bezrobocia i popraw sytuacji
wielu polskich rodzin.
Wojewódzki Urz d Pracy jest instytucj wdra aj c dla trzech działa

z zakresu

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Działania 2.1 „Rozwój
umiej tno ci powi zany z potrzebami regionalnego rynku pracy +i mo liwo ci kształcenia
ustawicznego w regionie”, Działania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodz cych z
rolnictwa” oraz Działania 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagro onych procesami
restrukturyzacyjnymi”. W ramach wszystkich tych działa

mog by tworzone projekty,

których beneficjentami b d osoby zamieszkuj ce tereny wiejskie.
Pierwsze z omawianych działa

zorientowane jest na zwi kszenie mobilno ci

zawodowej mieszka ców. Celem działania jest tak e lepsze dostosowanie potrzeb
szkoleniowych i kwalifikacji mieszka ców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez
monitoring regionalnego rynku pracy oraz upowszechnianie zebranych informacji.
Celem drugiego z wy ej wymienionych działa jest dostosowanie osób odchodz cych
z rolnictwa do zmieniaj cych si warunków społeczno-ekonomicznych. Problem ten nabiera
coraz wi kszego znaczenia wskutek procesów unowocze niania produkcji rolnej, a co za tym
idzie ograniczenia konkurencyjno ci małych gospodarstw. Szans s tu nowo powstaj ce
pozarolnicze miejsca pracy na obszarach wiejskich. Beneficjentami ostatecznymi dla tego
działania s rolnicy, domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie (osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy u osób fizycznych lub prawnych prowadz cych działalno
rolnicz ) chc ce podj

zatrudnienie w sferze pozarolniczej.

Trzecie z działa realizowanych przez Wojewódzki Urz d Pracy skierowane jest na
dostosowanie do nowych warunków społeczno-ekonomicznych osób zagro onych procesami
restrukturyzacyjnymi. Szans dla tych osób jest przekwalifikowanie, co daje mo liwo
znalezienia pracy w innych dziedzinach gospodarki. Beneficjentami ostatecznymi dla tego
działania s pracownicy przemysłów i sektorów podlegaj cych procesowi restrukturyzacji
i inne osoby zagro one utrat pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych.
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Dokumenty

programowe

Regionalnego nakładaj

Zintegrowanego

Programu

Operacyjnego

Rozwoju

na projektodawców ograniczenia co do proponowanych form

realizowania projektów.
W ramach działania 2.1 w dziedzinie wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych
przewiduje si :
•

szkolenia dla pracuj cych osób dorosłych zgłaszaj cych z własnej inicjatywy ch
podwy szania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
w tym w zakresie j zyków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT),

•

szkolenia podwy szaj ce kwalifikacje doradców rolniczych,

•

szkolenia i usługi doradcze dla rolników i domowników w zakresie podejmowania
dodatkowej działalno ci zbli onej do rolnictwa,

•

usługi doradcze wspomagaj ce kształtowanie kariery zawodowej pracuj cych osób
dorosłych zgłaszaj cych z własnej inicjatywy ch

podwy szania lub dostosowywania

kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy,
•

usługi doradcze dla studentów,

•

praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

•

krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wy szych.

W ramach bada i analiz dla potrzeb regionalnego rynku pracy przewiduje si ponadto
projekty z zakresu organizacji metod wymiany informacji pomi dzy instytucjami
zaanga owanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych
i szkoleniowych w celu wzmocnienia współpracy pomi dzy tymi instytucjami.
Dla obu pozostałych działa proponuje si nast puj ce rodzaje projektów:
•

szkolenia i kursy, maj ce na celu nabycie kwalifikacji i umiej tno ci zawodowych
zwi zanych z nowym zawodem,

•

po rednictwo pracy na terytorium RP,

•

informacja zawodowa,

•

usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osi gni cia nowych
umiej tno ci zawodowych (w tym indywidualne plany działa

polegaj ce na

udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom
zagro onym utrat pracy)
•

subsydiowanie zatrudnienia.
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Wojewódzki Urz d Pracy w najbli szym czasie ogłosi konkurs otwarty na projekty
w ramach omawianych działa

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego. Konkurs taki ogłaszany b dzie raz w roku, wnioski mo na b dzie składa
w dowolnym terminie, ich weryfikacja formalna prowadzona b dzie na bie co, natomiast
ocena merytoryczna przeprowadzana b dzie w wyznaczonych terminach podanych do
wiadomo ci publicznej.
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PODSUMOWANIE
Opracowanie po wi cone jest przede wszystkim analizie tendencji i uwarunkowa
przemian rynku pracy na obszarach wiejskich w Wielkopolsce – od 1999 r. do ko ca grudnia
2003 r. Analizowane s

tak e wybrane aspekty zró nicowa

lokalnych dla rozwoju

społeczno-gospodarczego wsi z terenów województwa wielkopolskiego jak i całego kraju1.
Bior c pod uwag skal makro dla Polski mo na zauwa y , i wysokie bezrobocie
w całej gospodarce przy jednoczesnych nadwy kach pracy w rolnictwie, małej mobilno ci
rolników i ludno ci wiejskiej, niech ci do podejmowania migracji zarobkowej oraz
nienajlepszej infrastrukturze i relatywnie niezbyt wysokiej jako ci ycia to główne bariery
rozwoju rynku pracy na obszarach wiejskich. Jednocze nie mo na wyró ni kilka wielkich
regionów o bardzo znacz cych, z punktu widzenia charakteru rynku pracy ró nicach.

stopa bezrobocia

liczba bezrobotnych

30 i wi cej
25–30
20–25
15–20

50 tys. osób

15 i mniej

ródło: Szacunki własne WUP na podstawie GUS 2003
Stopa wiejskiego bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych na wsi (grudzie 2003 r.)

Stopa bezrobocia na wsi dla konkretnych województw ró ni si znacz co w skali
kraju. Jest to uwarunkowane przede wszystkim czynnikami demograficzno-zawodowymi oraz
historycznymi. Najgorzej sytuacja przedstawia si na obszarach wiejskich Ziem Zachodnich
i Północnych, gdzie odchodzenie od dawnej uspołecznionej cz ci rolnictwa w latach 90-tych
przybrało najmniej po dan form , bowiem ródła utrzymania przesun ły si w stron form
1

dane zawarte w podsumowaniu dotycz ce stopy bezrobocia na obszarach wiejskich oparte s na szacunkowych
obliczeniach Wojewódzkiego Urz du Pracy
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niezarobkowych (obci aj cych bud et) zamiast w stron

alternatywnych kierunków

zatrudnienia. Stopa wiejskiego bezrobocia w głównych województwach tego regionu jest
znacz co wy sza od

redniej krajowej i si ga a

do 33,8% w województwie

warmi sko-mazurskim, 33,7% w zachodniopomorskim i 27,7% w lubuskim.
Wiejski rynek pracy w Wielkopolsce jawi si , na tle całego kraju do

korzystnie.

Stopa bezrobocia kształtuje si na poziomie 17,0% i nale y do najni szych w Polsce. Jest to
specyficzny region o mieszanej strukturze agrarnej: rodzinnej i wielkoobszarowej, relatywnie
wysokiej kulturze rolnej, dobrej strukturze wykształcenia ludno ci wiejskiej, wysokiej
aktywno ci społecznej (np. najwy sza frekwencja w wyborach, najwy szy stopie
samoorganizacji społecznej w lokalnych stowarzyszeniach). Relatywnie g stsza sie
o rodków miejskich oraz dobrze ukształtowane centra sieci osadniczej wiejskiej, przy
korzystnych charakterystykach demograficznych i społecznych, sprzyjały w ostatnich latach
zarówno przekształceniom w rolnictwie jak i rozwojowi lokalnej przedsi biorczo ci.

25,0
20,0
15,0

Polska
Wielkopolska

10,0
5,0
0,0
1999

2000

2001

2002

2003

ródło: Szacunki własne WUP na podstawie GUS (1999 – 2003)
Stopa wiejskiego bezrobocia w Polsce i województwie wielkopolskim w latach 1999 – 2003

Z uwagi na du e zró nicowanie przestrzenne problemów wiejskiego rynku pracy
w Wielkopolsce, wyró ni mo na trzy charakterystyczne obszary. Jest to (1) obszar wiejski
ziem północnych zlokalizowanych w subregionie pilskim, teren skupiaj cy w przeszło ci
wi kszo

rolnictwa sektora pa stwowego, a obecnie wielkoobszarowego, opartego na pracy

najemnej. Szczególnym zjawiskiem wyst puj cym w tym regionie jest punktowe, skrajnie
wysokie bezrobocie skupione w tzw. osiedlach popegeerowskich – jednostkach osadniczych
wyizolowanych przestrzennie, powstałych jako rozwi zanie funkcjonalne dla modelu
rolnictwa, który przestał istnie , natomiast słabo zintegrowanych z gospodark
Obecnie badania socjologiczne wskazuj ,

e młodzie
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lokaln .

w tych osiedlach zagro ona jest

powielaniem postaw bezradno ci rodziców, co mo e prowadzi do utrwalania si problemu
długotrwałego bezrobocia i samo reprodukuj cej si biedy. Rozpatruj c liczb tego rodzaju
bezrobotnych w wielko ciach absolutnych, problem nie wydaje si

du y w skali

województwa, natomiast w skali lokalnej czy sublokalnej (jednostek osadniczych) okazuje
cał

swoj

specyfik

(np. stopa wiejskiego bezrobocia wynosiła 24,2% w powiecie

złotowskim, 23,7% w chodzieskim i 22,6% w czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2003 r.).
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Makroregionem (2) o całkiem innych cechach rynku pracy jest obszar południowy i
południowo-wschodni (tj. głównie subregiony kaliski i leszczy ski). Jest to region
o relatywnie wysokiej g sto ci zaludnienia na obszarach wiejskich, stosunkowo g stej sieci
miejskiej i utrwalonych tradycjach ł czenia pracy w gospodarstwie rolnym z prac
pozarolnicz . Relatywnie wysokie przeludnienie agrarne w tym regionie zwi zane jest
głównie z powrotem do rolnictwa osób trac cych zatrudnienie na miejskim rynku pracy, ale
równie

z tym,

e młodzie

ma obecnie znacznie utrudniony start zawodowy poza

gospodarstwem i z konieczno ci powi ksza zb dne zatrudnienie w gospodarstwach rodziców.
Stopa wiejskiego bezrobocia wynosi tutaj od 11,4% w powiecie k pi skim do 19,5%
w powiecie ostrowskim.
Du y (3) region stanowi tereny Wielkopolski Centralnej i Wschodniej, obejmuj ce
obszary subregionów pozna skiego i koni skiego. Z punktu widzenia problemów rynku
pracy jest to region silnie zró nicowany, gdzie niska stopa wiejskiego bezrobocia w
powiatach pozna skim (tj. 8,7%) i gnie nie skim (tj. 7,5%) zdecydowanie wyró nia si na tle
pozostałych powiatów. Te ostatnie charakteryzuj si siln kumulacj obu głównych form
bezrobocia wiejskiego: jawnej i ukrytej w rolnictwie. Bezrobocie w formie ukrytej w tym
regionie charakteryzuje si mi dzy innymi tym, e zbiorowo

bezrobotnych tworz ludzie

młodzi i bardzo młodzi, którzy w latach dziewi dziesi tych natrafili na bariery utrudniaj ce
(zwi kszaj ce szeroko rozumiane koszty) migracj

do miast. Co wi cej, wobec

restrukturyzacji głównych zakładów przemysłowych ludno

wiejska w znacznym stopniu

utraciła dost p do miejskich rynków pracy, a wysokie bezrobocie miejskie wpłyn ło na
zmniejszenie chłonno ci rynku miast na produkty rolnicze. W rezultacie stopa wiejskiego
bezrobocia kształtuje si tutaj na poziomie znacz co wy szym od redniej województwa
i si ga a do 23,5% w powiecie słupeckim, 23,3% w kolskim, 22,7% jaroci skim i 22,4%
w koni skim.
Poniewa ludno

zamieszkała na wsi nie jest populacj jednorodn z punktu widzenia

statusu zawodowego, dlatego te

mo na w ród niej wyodr bni

dwie grupy: ludno

zwi zan z gospodarstwami rolnymi (tj. ok. 50% mieszka ców wsi w Wielkopolsce) oraz
ludno

bezroln

(50%). Subpopulacje te ró ni

równie sytuacj na rynku pracy.
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si

zarówno struktur

zawodow , jak

Ludno

zamieszkała na wsi w wieku 15 lat i wi cej wg aktywno ci zawodowej, płci i zwi zków z
gospodarstwem rolnym w 2002 r.
Ogółem
(w tys.)

Wyszczególnienie
razem

Ludno

m czy ni

kobiety

razem

rolnicza

m czy ni

Ludno

kobiety

razem

bezrolna

m czy ni

kobiety

Aktywni zawodowo

636,4

360,6

275,8

343,3

194,5

148,8

293,1

166,1

127,0

pracuj cy

522,8

303,8

219,0

305,8

175,1

130,7

217,0

128,7

88,3

bezrobotni

113,6

56,8

56,8

37,6

19,4

18,2

76,1

37,4

38,7

464,5

184,2

280,3

202,9

80,6

122,3

261,7

103,7

158,0

Nieustalony status

5,6

2,8

2,8

1,8

0,9

0,9

3,8

1,9

1,9

Wielkopolska
Stopa bezrobocia
(w %)

1 106,5

547,6

558,9

548,0

276,0

272,0

558,6

271,7

286,9

17,9

15,8

20,6

10,9

10,0

12,2

26,0

22,5

30,4

Bierni zawodowo
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Współczynnik aktywno ci zawodowej ludno ci zamieszkałej na wsi wg płci i zwi zków z gospodarstwem
rolnym w 2002 r.

Sytuacja ludno ci nie zwi zanej z rolnictwem na rynku pracy jest zdecydowanie
trudniejsza, nie tylko w porównaniu z ludno ci zwi zan z indywidualnymi gospodarstwami
rolnymi, ale tak e z ludno ci

zamieszkał

w miastach. Ze wzgl du na nieposiadanie

gospodarstwa rolnego mog rejestrowa si jako osoby bezrobotne, ale szanse zatrudnienia
w pobli u swojego miejsca zamieszkania s najcz ciej znikome. Miejsc pracy na obszarach
wiejskich jest bardzo mało, co powoduje z jednej strony narastanie problemu bezrobocia
jawnego w tej grupie, drugiej natomiast hamuje odpływ ludno ci z rolnictwa. Rozwi zaniem
problemów pracy tej grupy ludno ci byłby wielofunkcyjny rozwój wsi, który pozwoliłby na
utworzenie miejsc pracy w agroturystyce, produkcji ywno ci wysokiej jako ci, produkcji
ywno ci ekologicznej, produkcji energii z niekonwencjonalnych ródeł czy przez rozwijanie
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społecznych funkcji wsi, takich jak kultywacja krajobrazu, ochrona rodowiska i wiele
innych. Istotnym

ródłem miejsc pracy mogłyby by

zakłady przetwórstwa owocowo-

warzywnego, usługi okołoprzemysłowe i okołorolnicze oraz handel na terenach wiejskich, do
czego potrzebna jest jednak dobra infrastruktura drogowa i komunikacyjna. Działania te
wymagaj przyjaznego klimatu inwestycyjnego, aby wie mogła przyci ga i absorbowa
nowe rodki finansowe, dzi ki którym w wiejskiej rzeczywisto ci pojawiłoby si wi cej
funkcji pozarolniczych.
Sytuacja ludno ci zwi zanej z rolnictwem ró ni si

w zale no ci od tego, czy

prowadzi ona gospodarstwo w oparciu o własne zasoby pracy, czy wykorzystuje sił najemn
oraz czy produkuje na własne potrzeby, czy te

prowadzi gospodarstwo towarowe.

Problemem dla tej grupy osób jest przede wszystkim niska produktywno

pracy

w porównaniu do innych sektorów w gospodarce i rolnictwa innych krajów europejskich, co
powoduje, i poziom dochodów wi kszo ci rolników jest niski. Na tej podstawie mo na
wnioskowa , i zasoby pracy w rolnictwie musz ulec zmniejszeniu, je li ma to by sektor
konkurencyjny, a dochody rolników maj kształtowa si na godziwym (społecznie uznanym)
poziomie. St d te pojawia si problem cz ciowej b d całkowitej rezygnacji z pracy
rolniczej du ej cz ci społeczno ci zwłaszcza w indywidualnych, małych gospodarstwach
rodzinnych. W przyszło ci, wraz z malej c rol rolnictwa w zatrudnieniu na wsi, dalej
spada b dzie udział pracy na roli w dochodach u ytkowników gospodarstw rolnych. Nie
nale y jednak spodziewa si , i dokona si to przy szybkiej redukcji liczby gospodarstw
rolnych. Zatem jedyn

szans , aby mogły one utrzymywa

si

i to nie ze wiadcze

społecznych, jest stworzenie mo liwo ci uzupełniania dochodów z produkcji rolnej
dochodami z innej działalno ci.
Bior c pod uwag

aspekt przestrzenny, poziom rozwoju rolnictwa i gospodarki

wiejskiej Wielkopolski północnej i zachodniej pozwala stwierdzi , i
gospodarka obszarów wiejskich mog

by

sektor rolny,

traktowane jako równorz dny, a nawet

konkurencyjny ze sferami pozarolniczymi filar strategii rozwoju regionu.
Dla pozostałej cz ci województwa wielkopolskiego, tj. regionów

rodkowych,

południowych i wschodnich rysuje si natomiast gro ba marginalizacji rolnictwa, stagnacji
lub powolnego rozwoju – poza powiatem pozna skim – gospodarki obszarów wiejskich.
Regiony zdominowane przez rolnictwo marginalne, niskotowarowe, nie s

w stanie

dynamizowa rozwoju gospodarki obszarów wiejskich. Słabo rozwini te formy aktywno ci
pozarolniczej na wsi blokuj tak e rozwój rolnictwa komercyjnego na tym obszarze.
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Mo na mie pewn nadziej na o ywienie wsi w tej cz ci Wielkopolski, opieraj c
si na przesłankach demograficznych. Wysoki odsetek ludzi młodych w wieku produkcyjnym
i przedprodukcyjnym jest elementem, który przyczyni si

mo e do poprawy struktury

rolnictwa i rozwoju tych terenów, jednak w horyzoncie czasowym co najmniej 5-10 lat.
Wówczas szans mog by dziedziny nowe, poniewa ze wzgl du na przeci tnie młodszy
wiek osoby te maj wi ksze mo liwo ci adaptacyjne do nowoczesnych rodzajów pracy.
Stworzenie na wsi wielu miejsc pracy o takim charakterze jest bez radykalnych posuni
raczej niemo liwe, ale wa ne jest aby przybywało ich przynajmniej w takim tempie, w jakim
przybywa b dzie nadwy kowych zasobów pracy. Co równie , z uwagi na dotychczasowy
kierunek przebiegu zjawisk społecznych i ekonomicznych, mo e okaza si niewykonalne
w perspektywie rednio i długookresowej z kilku powodów.
Po pierwsze, mamy do czynienia ze zjawiskiem falowania wy ów i ni ów
demograficznych, co oznacza, e najpierw grupa ludno ci w wieku produkcyjnym b dzie
znaczniejsza: wiek emerytalny osi gaj

roczniki ni u demograficznego, a w wiek

produkcyjny wkraczaj roczniki wy u. W zwi zku z tym zasoby pracy na wsi, w ci gu
najbli szych 10 lat, mog powi kszy si o około 140 tys. osób.

100%

233 552

80%
wiek 8-17

60%

wiek 55-64
90 610

40%
20%
0%
liczba osób

Ludno

wsi w województwie wielkopolskim wg wybranych kategorii wiekowych
(stan na koniec grudnia 2003 r.)

Po drugie, post p technologiczny b dzie miał charakter pracooszcz dny i wywoła
dalszy spadek zapotrzebowania na prac . Poza tym przyczyni si do koncentracji produkcji
w relatywnie małej grupie gospodarstw wysoce towarowych, zdolnych do spełnienia
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wymogów konkurowania na rynku co najmniej regionalnym. Pozostałe gospodarstwa za
b d musiały poszukiwa działalno ci poza rolnictwem.
Po trzecie, zmiany w zatrudnieniu w rolnictwie zachodzi

mog

równie

pod

wpływem zmian w relatywnych cenach czynników wytwórczych. O ile spodziewany jest
wzrost ceny ziemi rolniczej (w zwi zku z mo liwo ci otrzymywania dopłat bezpo rednich
do ha u ytków rolnych), o tyle cena kapitału (oprocentowanie kredytów) dla rolników
powinna zmale , poniewa

w sektorze, po przyst pieniu do UE, pojawiły si

nowe

mo liwo ci finansowania inwestycji zwi zane z funduszami unijnymi, w których cz
wydatków jest refundowana. Mimo i fundusze te nie s łatwe do wykorzystania, to w miar
ich absorbcji nast powa b dzie dalszy proces zast powania pracy kapitałem. Zatem zmiany
zachodz ce w strukturze sektora rolnego b d sprawia i rolnictwo wielkopolskie b dzie
upodabnia si do rolnictwa zachodnioeuropejskiego gdzie relacja produkcji do zatrudnienia
jest kilkukrotnie mniejsza.
Jako czynnik dodatkowo niekorzystny wymieni

nale y tak e jako ciowo słaby

kapitał ludzki (poziom wykształcenia), który ma znacz cy wpływ na mo liwo

pozyskania

pracy. W przypadku mieszka ców wsi jest on ni szy w porównaniu z lepiej wykształconymi
mieszka cami miast, co umiejscawia ich mniej korzystnie w konkurencji na rynku pracy.
Poza tym, w zwi zku z ró nicami w strukturze zatrudnienia mo na stwierdzi , i stopa
bezrobocia na wsi dotychczas była mniej wra liwa i bardziej opó niona w reakcji na wzrost
gospodarczy, natomiast szybciej reagowała na załamanie koniunktury.
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stopa bezrobocia ogółem
stopa bezrobocia na wsi
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ródło: GUS i GUS-BAEL
Wra liwo

bezrobocia rejestrowanego na zmiany we wzro cie gospodarczym w Polsce
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Powy sze spostrze enia i wnioski wskazuj

na skal

wyzwa , jakie stoj

przed

restrukturyzacj rolnictwa i obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Polega one
powinny – w perspektywie najbli szych kilkunastu lat – na spadku liczby zatrudnionych w
tym dziale gospodarki (wg projekcji Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa jest to 1-1,5 mln
osób w skali całego kraju). Jednocze nie wi za si to musi z konieczno ci aktywizacji
zawodowej osób, które ju teraz tworz kategori nadmiaru siły roboczej.
Obok zasadniczych czynników zewn trznych takich jak: przyci ganie na wie
inwestycji i strumieni kapitałowych; programów informacyjno-doradczych; rozwój
infrastruktury czy wreszcie decentralizacja gestii i

rodków, aby podoła

wyzwaniom

strategia działania musi by podparta równie kapitałem społecznym ludno ci wiejskiej.
Historia polskiego chłopstwa oraz losy ludno ci wsi w drugiej połowie XX wieku nie
sprzyjały rozwojowi kapitału społecznego. Najpierw obrona indywidualnego rolnictwa przed
kolektywizacj , a nast pnie narzucanie ró nych form kooperacji budz wyj tkow nieufno
chłopów do współdziałania. Obecnie natomiast wybujały indywidualizm wczesnego etapu
gospodarki rynkowej nie sprzyja działaniom podejmowanym wspólnie. Bez tego jednak
szanse na szybki rozwój obszarów wiejskich b d ograniczone. Polskiej wsi potrzebny jest
rozwój kapitału społecznego, odbudowuj cy si oddolnie, gdzie korzy ci z tego płyn ce
pochodzi b d z do wiadczenia i widocznego przykładu.
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