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Od rolnictwa do innych form aktywności 

 

Autorzy: Dr hab. Agata Balińska,  

Dr hab. Nina Drejerska SGGW, prof. SGGW 

 

W ramach zadania 2.4. projektu Smart Village współfinansowanego ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego dokonano identyfikacji i analizy pozarolniczych funkcji obszarów 

wiejskich dających możliwości zatrudnienia mieszkańcom wsi. Wyodrębniono aktywności w 

zakresie turystyki, edukacji, opieki, produkcji i przetwórstwa, handlu i usług dla ludności (w tym 

usług gastronomicznych) i biznesu oraz produkcji energii odnawialnej (wybrane przykłady schemat 

1). Aktywności te czerpią z dziedzictwa obszarów wiejskich, część z nich zakłada współistnienie z 

gospodarstwem rolnym, a część jest alternatywą dla tych, którzy nie prowadzą działalności rolniczej 

lub chcą jej zaprzestać.  

 

 

Schemat 1. Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich 

Źródło: opracowanie własne, zdjęcia własne oraz nieznanych autorów na licencji: CC BY-SA. 

 

Na wybór kierunku i schematu odchodzenia od rolnictwa wpływa szereg uwarunkowań 

wewnętrznych i zewnętrznych. Potencjał rozwojowy terenów wiejskich województwa 

mazowieckiego jest różnorodny. Poszukując form pozarolniczej aktywności zawodowej nie można 

ograniczać się do jednego schematu. W poszukiwaniu rozwiązania można postawić kilka pytań i 

udzielić na nie odpowiedzi. W opracowaniu 2-4 „Schematy przechodzenia z rolnictwa w inne 

dziedziny gospodarki (agroturystyka, przemysł, usługi, itp.” postawiono następujące pytania: Jak 

daleko od Warszawy mieszkam (wymiar czasowy i przestrzenny)? Jaką infrastrukturę techniczną 

mam do dyspozycji (np., światłowód)? Czy w otoczeniu są cenne walory przyrodnicze (lasy paki 

krajobrazowe itp.)? Czy w otoczeniu są cenne walory kulturowe? Czy jest to teren typowo rolniczy? 

Czy istnieją możliwości współpracy z innymi mieszkańcami, podmiotami i instytucjami? Jakie są 

zasoby mojego gospodarstwa (powierzchnia, budynki, budowle, zagospodarowania działki 
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siedliskowej)? Jakie są moje atuty (wiedza, umiejętności, cechy osobowości) oraz atuty członków 

mojej rodziny?  W opracowaniu tym zaproponowano odpowiedzi i wskazano kierunki, które bardziej 

szczegółowo zostały opisane w produkcie 2.1.9 „Propozycje rozwiązań przechodzenia z rolnictwa w 

inne dziedziny gospodarki (agroturystyka, przemysł, usługi, itp.)”. Należy podkreślić, że zarówno 

odpowiedzi, jak i wskazane aktywności pozarolnicze są jedynie przykładem. Celem tych opracowań 

nie było bowiem wskazanie schematu przechodzenia z rolnictwa do innych działów gospodarki, 

bowiem taki schemat może funkcjonować jedynie w teorii. W praktyce każdy mieszkaniec wsi, 

poszukujący właściwego dla siebie kierunku aktywności zawodowej musi dokonać analizy 

potencjału i uwarunkowań.  Zaprezentowane w tym opracowaniu schematy, propozycja pytań są 

jedynie wskazówką, która powinna pomóc w podjęciu decyzji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


