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oraz źródeł finansowania 
ferm zwierząt 
futerkowych w Polsce. 
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Cel badania
Oszacowanie zatrudnienia na fermach zwierząt futerkowych w Polsce.

Oszacowanie udziału kapitału zagranicznego w branży hodowli zwierząt 
futerkowych na terenie Polski.



Metodologia
Czas realizacji badania: 10-23.08.2017

Miejsce realizacji: badanie ogólnopolskie

Wielkość próby: n=60, błąd maksymalny 10 proc., poziom ufności 0,95.

Technika badawcza: badanie zrealizowane metodą telefonicznych,
standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych.

Próba: Losowa, stanowiąca liczebną reprezentację wszystkich ferm zwierząt
futerkowych na terytorium Polski zarejestrowanych w Głównym Inspektoracie
Weterynarii. Badaniem objęte zostały fermy mięsożernych zwierząt futerkowych,
stanowiące zdecydowaną większość wszystkich ferm zwierząt futerkowych w
Polsce. Operatem losowania jednostek badania jest baza teleadresowa
jednostek będąca powszechnie uznanym spisem zawierającym niezbędne
punkty adresowe i spełniający następujące metodologicznie konieczne warunki:
aktualności, kompletności, wyłączności i dostępności.



Wyniki badania
W sierpniu 2017 r. Instytut Inicjatyw Gospodarczych i Konsumenckich 
INSTIGOS przeprowadził badanie dotyczące zatrudnienia na fermach 
zwierząt futerkowych w Polsce oraz ich źródeł finansowania.

Właściciele ferm zwierząt futerkowych dobrowolnie udzielili informacji 
na temat liczby pracowników fermy oraz odpowiadali na pytanie czy 
korzystają lub kiedykolwiek w przeszłości korzystali z kapitału 
zagranicznego w formie środków finansowych lub innych zasobów 
rzeczowych i niematerialnych.

Większość ferm stanowią hodowle rodzinne.



Wyniki badania
Z badania wynika, że w ciągu roku przeciętna ferma zatrudnia 

12,9 pracowników. 

Szacuje się, że w Polsce fermy zwierząt futerkowych zatrudniają 

w sumie 13 047 pracowników rocznie.*

*Przyjmując  ogólną liczbę wszystkich ferm zwierząt futerkowych wg rejestru Głównego Inspektoratu Weterynarii podającemu, że na koniec roku 2015 ilość nadzorowanych 
podmiotów utrzymujących zwierzęta futerkowe był równy liczbie 1014. Dane na podstawie: Główny Inspektorat Weterynarii, Sprawozdanie z realizacji zadań Inspekcji 
Weterynaryjnej w 2015 r., https://www.wetgiw.gov.pl/artykuly/274/pliki/20160704142057_sprawozdaniezdziaalnociiwwroku2015.pdf.



Wyniki badania
Minimalna liczba pracowników fermy to 1, a maksymalna to 92 (w tym 
zarówno pracownicy stali oraz sezonowi).

48% ferm zatrudnia pracowników sezonowych w liczbie od 1 do 48. 

Najwięcej ferm w Polsce jest na terenie województwa wielkopolskiego 
(31%). Oszacowano, że w tym województwie zatrudnionych na fermach 
zwierząt futerkowych jest 4039 osób. Kolejne miejsca zajmują 
województwa zachodniopomorskie, mazowieckie, pomorskie, 
podkarpackie i lubuskie. 



Województwo
Szacowane zatrudnienie na 

fermach wg województwa 

Procentowy udział województw w 

całkowitym zatrudnieniu na 

terenie Polski 

woj. wielkopolskie 4039 31%

woj. zachodniopomorskie 1215 9%

woj. mazowieckie 1072 8%

woj. pomorskie 1001 8%

woj. podkarpackie 911 7%

woj. lubuskie 858 7%

woj. lubelskie 822 6%

woj. podlaskie 661 5%

woj. kujawsko-pomorskie 500 4%

woj. dolnośląskie 393 3%

woj. małopolskie 375 3%

woj. śląskie 357 3%

woj. łódzkie 304 2%

woj. świętokrzyskie 232 2%

woj. opolskie 197 2%

woj. warmińsko-mazurskie 107 1%

Suma 13047 100%

Zatrudnienie na fermach zwierząt futerkowych 
wg województwa
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Wyniki badania

92% ferm korzysta wyłącznie z kapitału polskiego, 

7% deklaruje udział zagranicznych źródeł finansowania, 

a 1% odmówił odpowiedzi.
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92%
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Udział kapitału zagranicznego w fermach 
zwierząt futerkowych w Polsce

Udział kapitału zagranicznego Wyłącznie kapitał polski Brak odpowiedzi



Wnioski
Dotychczasowe szacunki dotyczące zabronienia na fermach zwierząt
futerkowych na poziomie 10 tys. osób były zaniżane. W chwili obecnej fermy
zatrudniają około 13 tys. pracowników. Średnio jedna ferma zatrudnia blisko 13
osób, zarówno na stałe jak i sezonowo. Największe zatrudnienie wykazano w
Województwie Wielkopolskim.

Zdecydowana większość, 92% ferm deklaruje całkowity udział polskiego
kapitału. Zaledwie 7% korzysta lub korzystała z zagranicznych źródeł
finansowania lub zasobów rzeczowych i niematerialnych. 1% respondentów
odmówił udzielenia odpowiedzi na to pytanie. Na tej podstawie można
wnioskować, że hodowle zwierząt futerkowych w Polsce są branżą niemal
całkowicie krajową.



Instytut Inicjatyw Gospodarczych i Konsumenckich „INSTIGOS”

Ul. Floriana Znanieckiego 4A/50
03-980 Warszawa
http://instigos.org/

Autorzy badania: 
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Dziękujemy za uwagę


