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CZYNNIKI WPYWAJCE NA PODEJMOWANIE
DZIAALNOCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARACH
WIEJSKICH W WYBRANYCH GMINACH PODREGIONU
OLSZTYSKIEGO
Pawe Pita, Iwona Pomianek
Szkoa Gówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W artykule przedstawiono warunki podejmowania dziaalnoci gospodarczej
na obszarach wiejskich z uwzgldnieniem m.in. motywów, jakimi kierowali si przedsibiorcy przy podejmowaniu decyzji o zaoeniu przedsibiorstwa oraz o wyborze kierunku
dziaania. Badania empiryczne, obejmujce populacj 44 przedsibiorców, przeprowadzono w 2008 r. na terenie czterech wybranych gmin podregionu olsztyskiego, tj. Bartoszyce, Lidzbark Warmiski, Dywity oraz witki. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wynika,
i przygotowanie do uruchomienia dziaalnoci gospodarczej zajmowao ankietowanym
rednio kilkanacie miesicy, a jako gówne motywy zaoenia wasnej rmy wskazywano
najczciej utrat poprzedniej pracy i zagroenie bezrobociem, ch wykorzystania nadarzajcej si okazji oraz zapotrzebowanie na dane dobra lub usugi na rynku docelowym.
Przy wyborze kierunku dziaalnoci co trzeci ankietowany zdawa si na przypadek, a co
czwarty kierowa si zapotrzebowaniem rynku.
Sowa kluczowe: motywy podejmowania dziaalnoci gospodarczej, przedsibiorczo ,
obszary wiejskie, podregion olsztyski

WSTP
Czynniki lokalizacyjne dziaalnoci gospodarczej, zwizane z rent pooenia, stanowi istotne determinanty inicjowania i rozwoju funkcji pozarolniczych na obszarach
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noci ekonomicznej, dywersy kacji struktury rodzajowej, czy poziomu nasycenia rmami, zaleny jest zatem nie tylko od inicjatywnoci mieszkaców, jakoci kapitau spoecznego lub sytuacji ekonomicznej gminy. Istotn rol speniaj przestrzenne czynniki
lokalizacyjne, takie, jak pooenie w strefach bezporedniego oddziaywania wikszych
miast, blisko wanych szlaków komunikacji drogowej, gsto sieci miejskiej, pooenie w centrum lub na peryferiach regionu, a take status administracyjny (gmina wiejska
lub miejsko-wiejska) [Czarnecki 2006]. Znaczce s równie takie cechy pooenia, jak:
odlego od miasta oraz jego wielko , odlego od przej granicznych, portów i lotnisk oraz walory turystyczno-przyrodnicze.
Obserwowany spadek dochodowoci gospodarstw rolnych, a tym samym poziomu
ycia mieszkaców wsi, zrodzi potrzeb poszukiwania nowych, alternatywnych róde
dochodów i nansowania realizacji potrzeb bytowych i produkcyjnych na obszarach
wiejskich. Sprostanie nowym, cywilizacyjnym wyzwaniom, dotyczcym m.in. ograniczania bezrobocia, tworzenia szans awansu yciowego dla modych mieszkaców wsi,
wie si nie tylko z przeksztaceniami samego rolnictwa, lecz take ze zmian caego
obszaru. Wie coraz czciej staje si miejscem zamieszkania dla osób nie zwizanych
z rolnictwem, std w koncepcjach dotyczcych przyszoci obszarów wiejskich uwzgldnia naley równie moliwoci wykorzystania innego ni rolnictwo potencjau i zasobów, a take naturalnych walorów wsi [Drzewiecki 2002].
Wany czynnik stanowi infrastruktura, która tworzy zoon cao , ale wpyw poszczególnych jej elementów na rozwój przedsibiorczoci jest zrónicowany i zmienny
w czasie [Spychalski 2004]. Jak wykazay badania Palonki, Picek i Roek-widerskiej
[1993], aglomeracje miejskie i przemysowe, ze wzgldu na zagszczenie przestrzenne
i zy stan rodowiska naturalnego, trac sw dawn atrakcyjno dla potencjalnych przedsibiorców. Z kolei w skali gminy, najdogodniejsz lokalizacj dla przedsibiorstwa stanowi miejscowo , w której mieci si siedziba wadz gminnych – ze wzgldu na wiksz
koncentracj obiektów i urzdze infrastruktury oraz dogodne poczenia ze wszystkimi
miejscowociami w gminie – zaleno ta jest silniejsza w przypadku gmin miejskowiejskich ni wiejskich. Ponadto, gminy lece na terenach zurbanizowanych, w strefach
oddziaywania miast i aglomeracji miejskich, charakteryzuj si wyszym poziomem infrastruktury oraz wyszym wska nikiem rozwoju przedsibiorczoci ni gminy typowo
wiejskie, zwaszcza rolnicze.
Badania przeprowadzone przez Mroczek [1998] w latach dziewi dziesitych XX
w. na grupie przedsibiorców, którzy zaoyli swoje rmy w pocztkowym okresie
transformacji systemowej dowodz, i gównym motywem pobudzajcym wacicieli
przedsibiorstw prywatnych do uruchomienia dziaalnoci byy potrzeby samospenienia
i niezalenoci, wyraajce si w pragnieniu podjcia pracy na wasny rachunek, która
umoliwiaby wykorzystanie wiedzy i dowiadczenia oraz spenienie ambicji zawodowych. Pragnienie podniesienia wasnego statusu materialnego byo wymieniane dopiero w drugiej kolejnoci. Co pity badany kierowa si chci podjcia ryzyka. Jedynie
w przypadku rm zakadanych na pocztku lat dziewi dziesitych, nieliczni ankietowani jako przyczyn rozpoczcia dziaalnoci gospodarczej na wasny rachunek wskazywali
utrat dotychczasowej pracy bd te zagroenie bezrobociem. Niewiele byo przypadków, gdy tradycje rodzinne stanowiy ródo dowiadcze przedsibiorców. Podobne
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wnioski wynikaj równie z innych bada, m.in. Banachowicz [1993], Otoliskiego
i Brzozowskiego [1997] oraz Grabowskiego i Kulawczuka [1992].
Systemy wartoci mieszkaców polskiej wsi zawieraj przesanki do racjonalizowania podstaw ich dziaalnoci ekonomicznej. Zacztki przedsibiorczoci genetycznej,
a wic tego sposobu dziaalnoci ekonomicznej, który Weber utosamia z pewnym typem obowizków wobec spoeczestwa, wasnej rodziny i samego siebie, a mniej z kategoriami zysku i konsumpcji, wydaj si by odzwierciedlane przede wszystkim wród
podkrelajcych wag pracy i dziaalnoci zawodowej, jako niezbdnego pola satysfakcji
yciowej. Z drugiej strony, istniej zachowania ekonomiczne powodowane gównie chci zysku, uznawan za podstawowy czynnik wyzwalajcy energi i inicjatyw jednostki
do kreowania rónych form dziaalnoci gospodarczej. Ten drugi typ mylenia wydaje si jeszcze bliszy ludnoci wiejskiej, gdy prawie powszechnie podkrela si znaczenie odpowiedniego standardu materialnego, który wprawdzie nie do koca decyduje
o dobrym, udanym yciu, ale stanowi podstaw realizacji innych wartoci yciowych.
Ten typ motywacji ley u podstaw szeroko rozpowszechnionego przekonania mieszkaców wsi o koniecznoci zmiany dotychczasowego sposobu ekonomicznego funkcjonowania gospodarstwa domowego [Haasiewicz, Kaleta 2000].
Badania przeprowadzone przez Picek [2006] dowodz, e gównymi powodami rozpoczcia pracy na wasny rachunek s: ch poprawy wasnej sytuacji materialnej, ch
usamodzielnienia si oraz utrata poprzedniej pracy. Z kolei, jak wynika z bada Kukulak-Dolaty i Sobockiej-Szczapy [2007], do najwaniejszych motywów podejmowania
dziaalnoci gospodarczej zalicza si: zapewnienie rodków utrzymania rodzinie bd
polepszenie statusu materialnego, niezadowolenie z dotychczas wykonywanej pracy
(najemnej), korzystne uwarunkowania dla rozwoju dziaalnoci gospodarczej (w latach
dziewi dziesitych) oraz potrzeby lokalnego rynku. W wielu przypadkach znaczc rol
odgrywaa tradycja – czyli moliwo (bd te konieczno ) przejcia przedsibiorstwa
po rodzicach.
Jedn z silnych barier rozwoju przedsibiorczoci na obszarach wiejskich jest znaczna rola tradycji i przywizanie do utartych sposobów gospodarowania i postpowania.
Sia przyzwyczajenia czsto powoduje niech do podejmowania nowych sposobów
dziaania. Wynika ona z funkcjonowania na obszarach wiejskich zastygych ukadów
gospodarczych, a silne wizi ssiedzkie i wrcz zamknite rodowisko spoeczne rodz
specy czne zjawisko „ogldania si na ssiadów” oraz niechci do nowatorstwa i osób
z zewntrz. Przedsibiorcy, którzy burz zastane ukady gospodarcze budz najczciej
zdziwienie, rzadziej pozytywne zainteresowanie lub wyczekiwanie na niepowodzenie
nowatora [Kulawczuk 1995]. Kulawczuk zwraca uwag take na problem apatii i bezczynnoci ludnoci wiejskiej (zwaszcza dugotrwale bezrobotnej) zwizany z niekorzystn sytuacj ekonomiczn w obszarach popegeerowskich. Ponadto, ludno wiejska,
zwaszcza o niskim wyksztaceniu, niechtnie podejmuje dziaania w celu opracowania
dokumentów planistycznych, które s niezbdne przy ubieganiu si o wsparcie zewntrzne, prowadzeniu oraz rozszerzaniu dziaalnoci gospodarczej. Co wicej, na terenach
wiejskich istnieje moliwo pokrywania znacznej czci kosztów utrzymania (gownie
zaopatrzenia w ywno ) z wasnych gospodarstw czy te dziaek przyzagrodowych, co
w duym stopniu redukuje zapotrzebowanie na gotówk i zmniejsza naturaln presj ludnoci wiejskiej do podejmowania pracy na wasny rachunek [Kulawczuk 1995].
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Na funkcjonowanie maych i rednich przedsibiorstw wpywaj niekorzystnie take
inne bariery o charakterze kulturowym. Na obszarach wiejskich wci przypisuje si kobietom role zwizane z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. W rodowisku pracy
uznawane s one przez to za mniej dyspozycyjne od mczyzn. Panuje take przekonanie,
e to mczy ni posiadaj wiksze predyspozycje do kierowania przedsibiorstwem – s
bardziej przedsibiorczy, operatywni, przebojowi, energiczni, odporni na stres, komunikatywni, maj twardszy charakter i „smykak do interesów” [Kurek, Sawicka 2003].
Kobiety prowadzce samodzielnie rmy napotykaj tym samym na wicej barier, nie
tylko natury ekonomicznej.

METODA BADA
Badania empiryczne przeprowadzono w 2008 r. w ramach bada pilotaowych1,
w czterech gminach wiejskich podregionu olsztyskiego: Bartoszyce, Lidzbark Warmiski, Dywity oraz witki. Przy uyciu metody eksperckiej, podczas rozmów z pracownikami urzdów gmin wybrano celowo grup przedsibiorców2, z którymi przeprowadzono wywiady w oparciu o jednolity kwestionariusz. Przeprowadzono cznie 44 wywiady,
przy czym do dalszych analiz zakwali kowano 41 kwestionariuszy, kierujc si ich kompletnoci.

WYNIKI BADA
Najliczniejsz grup badanych stanowiy osoby w wieku powyej 45 lat, tj. w przedziale wiekowym 45-54 ok. 36,6%, za odsetek osób powyej 55 roku ycia wynosi
31,7%. Sporód badanych wacicieli przedsibiorstw, jedynie trzy osoby (7,3%) posiaday co najwyej podstawowe wyksztacenie – byli to mczy ni. Najliczniejsz grup
stanowiy osoby z wyksztaceniem rednim – 51,2%, nastpnie za z wyksztaceniem
zawodowym – 36,6%. Tylko dwie osoby posiaday wyksztacenie wysze (tabela 1).
W trzech przypadkach prowadzeniem rmy zajmowaa si wicej ni jedna osoba.
Kobiety samodzielnie prowadzce przedsibiorstwa stanowiy 39% ankietowanych.
Dla znaczcej czci ankietowanych (64,1%) bieca dziaalno gospodarcza bya
pierwsz prac, jak kiedykolwiek podejmowali (tabela 2). Poowa osób z wyszym
wyksztaceniem, co czwarta osoba z wyksztaceniem rednim i 13% osób z ukoczon
szko zawodow prowadzio wczeniej inn dziaalno gospodarcz (ogóem co pity
ankietowany). Okoo 7,7% zapytanych wacicieli przedsibiorstw (w tym co trzecia osoba z wyksztaceniem co najwyej podstawowym) pracowao wczeniej dla innego pracodawcy,. Taki sam odsetek ankietowanych przed rozpoczciem dziaalnoci na wasny
rachunek mia status osoby bezrobotnej.
W grupie badanych wacicieli przedsibiorstw, 89,2% prowadzio jednoosobow
dziaalno gospodarcz, 8,1% – spóki jawne i 2,7% spóki z ograniczon odpowie1

Grant promotorski MNiSW nr N N 114 0295 33, nr umowy 0295/B/H03/2007/33
Osoby zyczne prowadzce dziaalno gospodarcz oraz przedsibiorstwa zatrudniajce do 49 pracowników
(mikro i mae), dziaajce przynajmniej od roku, zlokalizowane na obszarze badanych gmin
2
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Tabela 1. Charakterystyka ankietowanych wacicieli przedsibiorstw wedug wieku oraz
wyksztacenia (w %)
Table 1. Structure of the surveyed enterprises’ owners regarding their age and education (in %)
Wyszczególnienie

Wyksztacenie waciciela

Ogóem

zawodowe

20–24

niepene
podstawowe
i podstawowe
–

2,4

4,9

–

7,3

25–34

–

–

7,3

2,4

9,8

35–44

–

4,9

9,8

–

14,6

45–54

4,9

14,6

14,6

2,4

36,6

55 i wicej

2,4

14,6

14,6

-

31,7

7,3

36,6

51,2

4,9

100,0

Wiek
waciciela

Ogóem

rednie

wysze

ródo: Badania wasne.
Source: Authors’ research.

Tabela 2. Status zawodowy waciciela przedsibiorstwa w momencie rozpoczynania biecej
dziaalnoci gospodarczej wedug wyksztacenia waciciela (w %)
Table 2. A job status of enterprise owners while starting current economic activity, regarding their
education (in %)
Status zawodowy
Wyszczególnienie

Wyksztacenie
waciciela

pierwsza
praca

inna dziaalno gospodarcza

pracownik
najemny

bezrobotny

–

2,6

–

7,7

5,1

2,6

38,4

Ogóem

niepene podstawowe i podstawowe

5,1

zawodowe

25,6

5,1

rednie

30,8

12,8

–

5,1

48,7

wysze

2,6

2,6

–

–

5,2

64,1

20,5

7,7

7,7

Ogóem

100,0

ródo: Badania wasne.
Source: Authors’ research.

dzialnoci. Najwicej byo przedsibiorstw o pro lu handlowym – 62,2%, za rmy
produkcyjne i usugowe stanowiy po 18,9% badanych jednostek. Najliczniejsze grupy
stanowiy rmy zaoone w cigu ostatnich dziesiciu lat – 44,1%, oraz w latach 19881997 – 41,2%. Najduej dziaajca rma zostaa zaoona w 1962 roku.
Rynki regionalne i rynek krajowy obejmoway swoim zasigiem przede wszystkim
przedsibiorstwa z duszym staem. Osoby z wyksztaceniem podstawowym koncentroway swoj dziaalno wycznie na rynku lokalnym, tj. w granicach wsi, gminy lub
co najwyej powiatu. Co drugi przedsibiorca z wyksztaceniem wyszym, co dziesity
ze rednim i co pitnasty po szkole zawodowej koncentrowa si na rynku zagranicznym
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(ogóem 9,8% ankietowanych). Co pity przedsibiorca z wyksztaceniem zawodowym
lub rednim koncentrowa dziaalno na rynku regionalnym, a odpowiednio 13,4%
i 4,7% na rynku krajowym. Najczciej jednak dziaali w skali lokalnej (rys. 1).
rynek zagraniczny
9,8%

rynek krajowy
7,3%

rynek regionalny
17,1%

Rys 1.
Fig. 1.
ródo:
Source:

rynek lokalny
65,8%

Zasig dziaalnoci gospodarczej (w % odpowiedzi)
Scope of the economic activity (in % of answers)
Badania wasne.
Authors’ research.

W prawie wszystkich rmach waciciel by jednoczenie osob prowadzc przedsibiorstwo – w jednym przypadku prowadzeniem rmy zajmowaa si sama wspówacicielka. Najkrócej przygotowywano si do rozpoczcia dziaalnoci okoo roku, najduej – 12 lat (przecitnie kilkanacie miesicy).
Jako gówny motyw zaoenia wasnej rmy, ankietowani najczciej wskazywali na
utrat poprzedniej pracy i zagroenie bezrobociem (39%). Co dziesita osoba braa pod
uwag zapotrzebowanie na dane produkty lub usugi na rynku docelowym, a okoo 12,2%
badanych wykorzystao po prostu nadarzajc si okazj. Po okoo 7,3% ankietowanych
przejo przedsibiorstwa po rodzinie i znajomych lub ulego namowom bliskich, bd
te pragno satysfakcji z kierowania wasnym przedsiwziciem. Nieliczni zostali zachceni pozytywnym przykadem innych osób albo chcieli wykorzysta posiadane kwali kacje i zainwestowa oszczdnoci (rys. 2).
Dwie trzecie osób z wyksztaceniem co najwyej podstawowym jako gówny powód
uruchomienia dziaalnoci na wasny rachunek wskazao na zagroenie bezrobociem,
a jedna trzecia – na nadarzajc si okazj. Zagroenie utrat pracy stanowio motywacj
dla blisko poowy osób po szkole zawodowej lub po studiach wyszych oraz dla nieco
ponad jednej czwartej osób po szkole redniej. Osoby z wyksztaceniem zawodowym
czsto chwytay nadarzajc si okazj (19,9%), wykorzystyway posiadane kwali kacje
(13,4%) oraz kieroway si popytem na rynku (13,4%). Z kolei przedsibiorcy ze rednim
wyksztaceniem czciej przejmowali dziaalno po rodzinie lub znajomych (14,3%)
oraz kierowali si potrzeb samospenienia (14,3%).
Co trzeci ankietowany przy wyborze rodzaju dziaalnoci zdawa si na przypadek,
a co czwarty kierowa si zapotrzebowaniem rynku. Wród innych motywów wymieniano: posiadane kwali kacje (17,5%), pozytywne przykady osób trzecich (15%) oraz
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satysfakcja
z posiadania
i kierowania wasn
firm
inne
7,3%
4,9%

utrata
pracy/
/bezrobocie
39,0%

nadarzajca si
okazja
12,2%

ch ulokowania
oszczdnoci
posiadane
kwalifikacje
2,4%
namowa
pozytywny
4,9%
znajomych/ przykad innych przejcie firmy po
rodzinie, znajomych
/rodziny
osób
7,3%
4,9%
7,3%
Rys. 2. Gówne motywy uruchomienia dziaalnoci gospodarczej (w % odpowiedzi)
Fig. 2. Major motives to set up the economic activity (in % of answers)
ródo: Badania wasne.
Source: Authors’ research.

tradycje rodzinne (10%). Osoby z wyksztaceniem podstawowym kieroway si na ogó
przypadkiem, przykadami innych osób oraz zapotrzebowaniem na rynku, podczas gdy
osoby z wyksztaceniem minimum zawodowym wybierajc kierunek dziaalnoci czciej uwzgldniay zdobyte kwali kacje (rys. 3).

zapotrzebowanie na rynku

13,3

31,8

13,3

pozytywny przyklad innych osób
przypadek

18,2
40,0

posiadane kwalifikacje

26,7

tradycje rodzinne

13,6

6,7
0%

Rys. 3.
Fig. 2.
ródo:
Source:

27,3

25%

9,1
50%

75%

kobiety
mczy ni
Gówny motyw wyboru rodzaju dziaalnoci gospodarczej (w % odpowiedzi)
Major motives to select a kind of the economic activity (in % of answers)
Badania wasne.
Authors’ research.
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Mczy ni czciej ni kobiety opierali si na pozytywnych przykadach innych osób
i tradycjach rodzinnych oraz polegali na istniejcym popycie na rynku. Kobiety natomiast przy wyborze rodzaju dziaalnoci czciej bazoway na posiadanych kwali kacjach zawodowych.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Przeprowadzone badania opinii ankietowanych przedsibiorców umoliwiaj przedstawienie nastpujcego wizerunku badanej grupy:
1. Dwie trzecie przedsibiorców stanowiy osoby w wieku powyej 45 lat. Pod wzgldem wyksztacenia, ponad poowa badanych miaa wyksztacenie rednie, a jedna
trzecia zawodowe. W trzech przypadkach prowadzeniem rmy zajmowaa si wicej
ni jedna osoba. Kobiety samodzielnie prowadzce przedsibiorstwa stanowiy ponad
jedn trzeci ankietowanych.
2. Dla okoo dwóch trzecich ankietowanych bieca dziaalno gospodarcza stanowia
pierwsz prac, jak kiedykolwiek podejmowali. Ponad 85% rm zostao zaoonych
na pocztku transformacji gospodarczej. Przedsibiorstwa z duszym staem obejmoway swoim zasigiem przede wszystkim rynki regionalne i rynek krajowy, najczciej jednak przedsibiorcy dziaali w skali lokalnej.
3. Przygotowanie do uruchomienia dziaalnoci gospodarczej zajmowao ankietowanym
rednio siedemnacie miesicy, a jako gówne motywy zaoenia wasnej rmy, wskazywano najczciej na utrat poprzedniej pracy i zagroenie bezrobociem, ch wykorzystania nadarzajcej si okazji oraz zapotrzebowanie na dane produkty lub usugi na
rynku docelowym. Niektórzy przejmowali przedsibiorstwa po rodzinie i znajomych
lub ulegali namowom bliskich, bd te pragnli satysfakcji z kierowania wasnym
przedsiwziciem. Nieliczni zostali zachceni pozytywnym przykadem innych osób
albo chcieli wykorzysta posiadane kwali kacje i zainwestowa oszczdnoci.
4. Przy wyborze kierunku dziaalnoci co trzeci ankietowany zdawa si na przypadek,
a co czwarty kierowa si zapotrzebowaniem rynku. Waciciele przedsibiorstw
czciej ni kobiety opierali si na pozytywnych przykadach innych osób i tradycjach rodzinnych oraz polegali na istniejcym popycie na rynku. Kobiety natomiast
przy wyborze rodzaju dziaalnoci przede wszystkim bazoway na posiadanych kwali kacjach zawodowych i polegay na przypadku.

LITERATURA
Banachowicz E., 1993: Jaki jest polski przedsibiorca. Przegld Organizacji nr 12/1993.
Czarnecki A., 2006: Wpyw czynników lokalizacyjnych na rozwój dziaalnoci pozarolniczej
na obszarach wiejskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa
i Agrobiznesu, tom VIII, zeszyt 4.
Drzewiecki M., 2002: Podstawy agroturystyki, O cyna Wydawnicza Orodka Postpu Organizacyjnego, Bydgoszcz.

Acta Sci. Pol.

Czynniki wpywajce na podejmowanie dziaalnoci gospodarczej...

97

Dzieranowski W., Tokaj-Krzewska A. (red.), 2002: Raport o stanie sektora maych i rednich
przedsibiorstw w Polsce w latach 2000-2001. Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci,
Warszawa.
Grabowski M., Kulawczuk P., 1992: Odbudowa maych przedsibiorstw. Transformacja gospodarcza nr 25, Instytut Bada nad Gospodark Rynkow, Gdask.
Haasiewicz A., Kaleta A., 2000: Przedsibiorczo na obszarach wiejskich. Fundacja Programów
Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa.
Kukulak-Dolata I., Sobocka-Szczapa H., 2007: Praca na wasny rachunek w Polsce – wyniki bada
jakociowych [w:] Kryska E. (red.): Praca na wasny rachunek – determinanty i implikacje, IPiSS, Warszawa.
Kulawczuk P.,1995: Rozwój przedsibiorczoci wiejskiej [w:] Bk M. (red.), Rozwój gospodarki
wiejskiej. Przedsibiorczo jako droga do restrukturyzacji wsi w Polsce, Instytut Bada
nad Demokracj i Przedsibiorstwem Prywatnym Krajowej Izby Gospodarczej i Grupa
Windsor, O cyna Naukowa, Warszawa.
Kurek I.M., Sawicka J., 2003: Zmiany sytuacji kobiet na wiejskim rynku pracy w Polsce, w latach
1996-2003 [w:] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Ekonomika i Organizacja
Gospodarki ywnociowej nr 50 (2003), Warszawa.
Mroczek E., 1998: Nowi polscy przedsibiorcy. Przegld Organizacji 1/98.
Otoliski E., Brzozowski B., 1997: Pozarolnicza dziaalno gospodarcza na wsi. Przegld Organizacji nr 5/97.
Palonka K., Picek B., Roek-widerska A., 1993: Infrastruktura a rozwój przedsibiorczoci [w:]
Duczkowska-Maysz K. (red.): Przedsibiorczo na obszarach wiejskich. W stron wsi
wielofunkcyjnej. IRWiR PAN, Warszawa.
Picek B.: Portret zbiorowy wiejskich przedsibiorców [w:] Szafraniec K.: Kapita ludzki i zasoby
spoeczne wsi. Ludzie – spoeczno lokalna – edukacja. IRWiR PAN, Warszawa 2006.
Spychalski G. 2004. Regional development strategy implementation in the West Pomeranian region, EJPAU 7(2), #04.

FACTORS INFLUENCING ON SETTING UP THE ECONOMIC ACTIVITY ON
RURAL AREAS IN SELECTED COMMUNES OF OLSZTYNSKI SUBREGION
Abstract. The paper presents conditions of setting up the economic activity on rural areas,
including motives that guided the entrepreneurs while making decision on setting up enterprises and selecting a kind of an activity. The research have been conducted in 2008 within
forty four entrepreneurs, in four selected communes of olsztynski subregion: Bartoszyce,
Lidzbark Warmiski, Dywity and witki. The data analysis has revealed that preparations
before setting up enterprises took on average several months. Moreover, such factors as threat of unemployment, an opportunity or demand for the products on the market were their
main motives. While considering the kind of the activity, one out of three respondents left
everything to chance, whereas one out of four respondents made the decision on the base
of the market demand.
Key words: motives, entrepreneurship, rural areas, olsztynski subregion
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