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Udział rodzinnej i najemnej siły roboczej w nakładach 
pracy ogółem w gospodarstwach indywidualnych

Wstępne wyniki Powszechnego Spisu Rolnego 2020 wykazały, że nakłady pracy na
prowadzenie działalności rolniczej we wszystkich gospodarstwach rolnych w województwie
wyniosły 83,7 tys. AWU*, z tego zdecydowana większość w gospodarstwach
indywidualnych - 82,2 tys. AWU*. 

Struktura wieku użytkowników gospodarstw
indywidualnych według grup powierzchni 

użytków rolnych
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Wstępne wyniki PSR 2020 wskazują, że im większa powierzchnia gospodarstwa rolnego,
tym młodsze osoby w nim pracowały.
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Nakłady pracy według grup obszarowych powierzchni
użytków rolnych w gospodarstwach rolnych

Udział pracy rodzinnej w nakładach pracy
w gospodarstwach rolnych

Wśród gospodarstw dominowały gospodarstwa prowadzone siłami użytkownika
i jego rodziny, w mniejszości były te, w których zatrudniano pracowników najemnych. 
W gospodarstwach rolnych 95,5% ogółu nakładów pracy ponoszonych na prowadzenie
działalności rolniczej stanowiła rodzinna siła robocza (79,0 tys. AWU*).
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Nakłady pracy Ogółem Rodzina
użytkownika

Pracownicy 
najemni stali

Pozostali
pracujący

spoza rodziny
w tys. AWU* w %

PSR 2010 124,8 98,3 0,5 1,3
PSR 2020 82,2 96,1 0,8 3,1
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*AWU - umowna jednostka nakładów pracy w rolnictwie, oznaczająca ekwiwalent 
  pełnego etatu.  
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