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POZAROLNICZA DZIAŁALNO  GOSPODARCZA  
W GMINIE SZADEK W LATACH 1989–2003 
 

Wprowadzenie 
Pozarolnicza działalno  gospodarcza, rozumiana jako ka da 

działalno  handlowa, usługowa i produkcyjna z wył czeniem 
produkcji rolniczej, uto samiana jest przede wszystkim z terenami 
miejskimi. Tego typu działania człowieka towarzysz  miastom od 
chwili ich powstania, a miasta rozwijaj  si  dzi ki nim.  
Nie oznacza to jednak, i  pozarolnicza działalno  gospodarcza nie 
odgrywa istotnej roli w rozwoju wsi. Tereny wiejskie 
charakteryzuj  si  jedynie odmienn  organizacj  społeczno-
gospodarcz  (b d c  jednym z elementów warunkuj cych ró nice 
mi dzy miastem i wsi ). Na wsi widoczna jest przede wszystkim 
znacznie mniejsza koncentracja oraz zaw ony zestaw 
poszczególnych typów działalno ci gospodarczej. Przykładem s  
niektóre funkcje usługowe, np. administracyjne i reprezentacyjne 
(urz dy administracyjne, placówki dyplomatyczne, urz du 
s downicze), które trudno znale  na terenach wiejskich, a je li ju  
s , to zazwyczaj o znacznie mniejszej randze ni  w miastach.  
Nie umniejsza to jednak znaczenia obszarów wiejskich jako 
potencjalnych obszarów lokalizacji działalno ci gospodarczej. Po 
wczesnej fazie urbanizacji (X–XI w.), kiedy działalno  
gospodarcza zacz ła koncentrowa  si  w zespołach osadniczych 
stanowi cych zacz tki miast (gród – podgrodzie - osada targowa)1, 
ju  w XIII w. wyst piło zjawisko przenoszenia produkcji 
rzemie lniczej dla podgrodzi w odległe rodowiska wiejskie  
                                                           
* Mgr Mariusz Lamprecht jest asystentem w Katedrze Zagospodarowania 

rodowiska i Polityki Przestrzennej UŁ. 
1 Przesuni cie działalno ci gospodarczej z terenów wiejskich na tereny pierwszych 
miast zwi zane było z koncentracj  ludno ci, w tym tak e tej najzamo niejszej – 
władzy ksi cej i dworu. 
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(np. opartych na sile wody pił tartacznych oraz młynów słu cych 
do przemiału zbo a, folowania sukna czy przygotowywania słodu 
piwnego). Rol  obszarów wiejskich w rozwoju gospodarczym 
potwierdza tak e obserwowane od połowy minionego stulecia 
zjawisko przemieszczania si  przemysłu z wielkich i du ych miast 
do miast mniejszych i osiedli wiejskich, okre lane mianem 
przesuni cia przemysłowego „miasto – wie ” (urban – rural 
manufacturing shift)2. 

Rozwój pozarolniczej działalno ci gospodarczej na terenach 
wiejskich gminy Szadek3 

W najstarszych dziejach gminy istotn  rol  odegrały liczne 
wsie, czego dowodem mo e by  wczesna geneza Szadka, który 
podobnie jak inne miasta nie mógł powsta  i funkcjonowa  bez 
zaplecza wiejskiego. Spo ród najbardziej znanych i najwi kszych 
wymieni  mo na: Wielk  Wie , która z pewno ci  istniała w 
połowie XIII w., oraz lokowane na prawie niemieckim w 1392 r. 
Szadkowice (Schadkovicze lub Satkowice) – wie  folwarczna  
i osada le na nale ca do wojewody sieradzkiego, Przatów (dawniej 
Przathów), a tak e Sikucin nazywany w XVI w. Sykuczynem,  
Reduchów (w XVI w. Raduchów), Wilamów – w XVI w. okre lane 
jako Wyelimowo. Współcze nie obszar wiejski gminy Szadek 
składa si  z 25 sołectw o ł cznej powierzchni 134 km2, które 
zamieszkuje 5339 osób, w tym 2611 kobiet, a g sto  zaludnienia 
wynosi niespełna 40 os./km2 (2002 r.). Nowe uwarunkowania 
rozwoju gospodarczego tych terenów wprowadza trwaj ca od 
kilkunastu lat, transformacja systemowa, na które nakładaj  si  
nowe dla polskiej gospodarki procesy wynikaj ce z wł czenia 
                                                           
2 Nale y wyja ni , i  przez termin: przesuni cie przemysłowe „miasto – wie ”, 
rozumiane s  ró nice w przeci tnych wska nikach uprzemysłowienia ró nych 
kategorii obszarów i przewa nie nie oznacza adnego fizycznego przemieszczenia 
istniej cych przedsi biorstw, zatrudnienia i innych czynników z miast na wsie, 
lecz wynika z ró nicowania si  ich efektywno ci w dotychczasowych 
lokalizacjach wobec wzrostu b d  spadku atrakcyjno ci tych ostatnich.  
J. Grzeszczak, Przesuni cie „miasto – wie ” w przemy le krajów Unii 
Europejskiej,  „Zeszyty IGiPZ PAN” 1998, nr 55, Warszawa.  
3 Informacje nt. firm zarejestrowanych w Ewidencji Działalno ci Gospodarczej 
gminy Szadek zebrał Michał Mikołajczyk, student V roku geografii w Katedrze 
Zagospodarowania rodowiska i Polityki Przestrzennej. 
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naszego kraju do struktur Unii Europejskiej. Przemiany te, to jedno 
z najwa niejszych zjawisk społeczno-gospodarczych w historii nie 
tylko Polski, ale tak e innych krajów Europy rodkowej  
i Wschodniej. 

Podczas ostatnich 15 lat (1989–2003) na obszarach wiejskich 
gminy Szadek w Ewidencji Działalno ci Gospodarczej (dalej EDG) 
zostało zarejestrowanych 400 firm. W ród tych przedsi biorstw 
znajduje si  180 firm o charakterze handlowym, 179 zakładów 
usługowych (po ok. 45% ogółu firm) oraz 41 przedsi biorstw 
produkcyjnych (10% ogółu firm).4 Dynamika rozwoju 
przedsi biorczo ci nie była stała. Widoczne s  wyra ne okresy, w 
których nasilała si  inicjatywa gospodarcza na terenie gminy (dalej 
w rozumieniu obszarów wiejskich gminy Szadek), lub nast pował 
wyra ny spadek w liczbie zarejestrowanych firm (tab. 1). 

Najwi ksze nat enie zakładania nowych firm widoczne jest 
w latach 1991–1993 (maksimum w 1991 r. – 50 firm).  
W wymienionych latach powstało ponad 30% wszystkich firm 
zało onych w latach 1989–2003. Tak wysoki wska niki nie został 
ju  wi cej w gminie odnotowany. 

 
Tabela 1. Liczba zarejestrowanych i zlikwidowanych firm na terenach 

wiejskich gminy Szadek w latach 1989–2003 

 Rok Liczba firm 
zarejestrowanych 

Liczba firm  
zlikwidowanych 

Firmy funkcjonuj ce 
(spo ród zało onych  
w latach 1989–2003) 

 1989 15 1 14 
 1990 30 3 41 
 1991 50 18 73 
 1992 44 27 90 
 1993 33 18 105 
 1994 22 20 107 
 1995 21 18 110 
 1996 25 14 121 
 1997 26 19 128 
 1998 26 22 132 
                                                           
4 W przypadku firm prowadz cych działalno  w ramach kilku sektorów 
gospodarki narodowej (najcz ciej typ PPHU – przedsi biorstwo produkcyjno-
handlowo-usługowe) przydział do odpowiedniego sektora wynikał z dominuj cej 
brany, w jak  było zaanga owane dane przedsi biorstwo. 
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Tabela 1. c. d.  
 1999 18 11 139 
 2000 29 15 153 
 2001 19 11 161 
 2002 14 15 160 
 2003 28 1 187 
 Razem 400 213 187 

ródło: opracowanie własne na podstawie Ewidencji Działalno ci Gospodarczej 
Urz du Gminy i Miasta Szadek 

 
By  mo e jest to spowodowane nasyceniem terytorium gminy 
podmiotami gospodarczymi, lub wiadczy o zmniejszaj cej si  
inicjatywie gospodarczej mieszka ców gminy, b d  o coraz 
trudniejszych warunkach gospodarowania. W drugiej połowie lat 
dziewi dziesi tych liczba firm zakładanych była niemal równa 
likwidowanym (lata 1995, 1997, 1998) a w roku 2002 liczba firm 
zlikwidowanych nawet przewy szyła liczb  firm zarejestrowanych. 
Mierniki te pozwalaj  przypuszcza , i  druga połowa lat 
dziewi dziesi tych i pocz tek XXI w. były szczególnie trudne dla 
przedsi biorczo ci na terenach wiejskich gminy Szadek. Trudno 
stwierdzi  czy upadek firm był bezpo rednim wynikiem silnej 
konkurencji, braku rynku zbytu czy nieudanych inwestycji. Jednak 
pomimo tych trudno ci widoczny jest stały wzrost liczby 
przedsi biorstw funkcjonuj cych na terytorium gminy (z wyj tkiem 
2002 r.). Najbardziej dynamiczny wzrost widoczny jest w latach 
1989–1993 oraz po 2002 r. co jest po rednio tak e rezultatem 
stosunkowo niewielkiej liczb firm likwidowanych. 

W rozmieszczeniu firm na terenie gminy widoczne s  
znaczne dysproporcje (tab. 2). Najwi cej przedsi biorstw  
w omawianym okresie zostało zarejestrowanych w sołectwie 
Szadkowice – ponad 25% wszystkich firm powstałych na terenach 
wiejskich gminy Szadek. Atrakcyjne dla inwestorów wydaj  si  
równie  sołectwa: Boczki, Kotliny, Prusinowice, Przatów oraz 
Wielka Wie : w ka dym powstało powy ej 20 firm, a wi c ponad 
10% wszystkich przedsi biorstw zarejestrowanych w EDG na 
terenie gminy. W niemal wszystkich pozostałych sołectwach liczba 
przedsi biorstw zarejestrowanych w EDG jest ni sza od redniej 
dla gminy (14 przedsi biorstw).  Pod wzgl dem liczby firm, które 
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uległy likwidacji, najgorzej prezentuj  si  Górna Wola, Lichawa, 
Piaski, Reduchów, Rzepiszew i Wola Krokocka (gdzie 
zlikwidowano pow. 60% spo ród wszystkich zało onych tam 
przedsi biorstw) oraz Szadkowice gdzie zlikwidowano 59% firm.  

 

Tabela 2. Rozmieszczenie i rozwój ilo ciowy firm powstałych w latach  
1989–2003 w gminie Szadek wg sołectw 

 

 Sołectwo Firmy zało one Firmy 
zlikwidowane 

Saldo (firmy 
istniej ce) 

 Boczki 25 10 15 
 Borki Prusinowskie 4 2 2 
 Choszczewo 16 8 8 
 Dziadkowice 12 7 5 
 Górna Wola 9 6 3 
 Góry Prusinowskie 5 2 3 
 Grzybów 11 6 5 
 Karczówek 14 7 7 
 Kotliny 26 15 11 
 Krokocice 18 10 8 
 Kromolin Stary 10 4 6 
 Lichawa 8 6 2 
 Łobudzice 4 2 2 
 Piaski 9 6 3 
 Prusinowice 21 11 10 
 Przatów 21 8 13 
 Reduchów 1 1 0 
 Rzepiszew 7 7 0 
 Sikucin 19 11 8 
 Szadkowice 110 65 45 
 Tarnówka 11 3 8 
 Wielka Wie  21 10 11 
 Wilamów 7 4 3 
 Wola Krokocka 4 3 1 
 Wola Łobudzka 7 1 6 
 RAZEM 400 215 185 
ródło: opracowanie własne na podstawie Ewidencji Działalno ci Gospodarczej 

Urz du Gminy i Miasta Szadek 
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W ród sołectw, które posiadaj  dzi  najwi ksz  liczb  firm 
istniej cych, s  Szadkowice, Boczki, Kotliny, Prusinowice, Przatów 
oraz Wielka Wie  a wi c wszystkie te, w których powstało 
najwi cej firm w omawianym okresie. 

Analiza czas trwania firmy z uwzgl dnieniem rodzaju 
prowadzonej działalno ci wskazuje, i  przeci tnie najdłu ej 
funkcjonuj  firmy produkcyjne (1892 dni), nast pnie usługowe 
(1636 dni) i wreszcie handlowe (1597 dni). Przeci tny czas 
funkcjonowania przedsi biorstwa wynosi 4,7 roku (1708 dni). 
Trudno jednak doszuka  si  prawidłowo ci pomi dzy długo ci  
okresu w jakim funkcjonowała firma, liczb  istniej cych firm a ich 
poło eniem na obszarze gminy Szadek. 

Zako czenie 
Kilkana cie lat, które upłyn ło od upadku systemu 

gospodarki centralnie planowanej, przyniosło wiele nowych 
uwarunkowa  rozwoju naszego pa stwa. Konsekwencje te, 
widoczne w ka dej płaszczy nie polskiej gospodarki, maj  jednak 
ró ny regionalnie wymiar. Inne problemy wyst puj  na terenach 
miejskich, charakteryzuj cych si  wysok  koncentracj  działalno ci 
gospodarczej, inne na terenach wiejskich, gdzie podmioty 
gospodarcze wyst puj  w znacznie mniejszej liczbie i wi kszym 
rozproszeniu. W niektórych regionach widoczny jest jako ciowy 
rozwój i faktyczna transformacja gospodarcza, w innych  za  
zwłaszcza wiejskich – narastaj ce problemy zarówno natury 
ekonomicznej, jak i społecznej. Dane statystyczne pozwalaj  
s dzi , i  nast puje rozwój działalno ci gospodarczej na terenach 
wiejskich województwa łódzkiego. Od kilku lat notowany jest 
bowiem wi kszy przyrost podmiotów gospodarczych na terenach 
wiejskich ni  w granicach małych miast5. Podobne zjawisko 
wyst puje w gminie Szadek. Pomimo trudno ci gospodarczych, 
wzrasta liczba funkcjonuj cych tam przedsi biorstw - rednio o 
ponad 12 na rok. wiadczy to o coraz wi kszej aktywno ci 
mieszka ców wsi w zakresie podejmowania pozarolniczej 
działalno ci gospodarczej, z pewno ci  w znacznej mierze 
                                                           
5 Por. M. Lamprecht, Małe miasta i ich rola w rozwoju gospodarczym 
województwa łódzkiego, „Biuletyn KPZK PAN”, artykuł w druku. 
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wymuszonej sytuacj  społeczno-gospodarcz  rolnictwa naszego 
kraju. Rozwój pozarolniczej działalno ci na terenach wiejskich 
gminy Szadek to wa ny wkład w rozwój całej gminy, równie  
miasta. Przedsi biorstwa te  mog  istotnie przyczyni  si  do 
rozwoju gminy, m.in. poprzez przejmowanie i kumulowanie 
kapitału napływaj cego z zewn trz oraz tworzenie miejsc pracy 
ludno ci zmuszonej do rezygnacji z zawodów rolniczych. 
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