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Polska wieś bardzo się zmieniła, a tempo zmian nasiliło się po akcesji
Polski do Unii Europejskiej – taka jest powszechna opinia o stanie pol-
skiej wsi. Mówi się wręcz, że największymi beneficjentami naszego
członkostwa we Wspólnocie są rolnicy, rolnictwo i obszary wiejskie,
a pozytywne zmiany widać gołym okiem. No właśnie… Czy wszystkie
zmiany są pozytywne? Czy rzeczywiście są aż tak duże? Czy wszystko da się
dojrzeć „gołym okiem”?

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpra-
cy z Instytutem Rozwoju Rolnictwa i Wsi Polskiej Akademii Nauk,
wdrożyła projekt badawczy, którego celem jest pomiar stopnia roz-
woju społeczno-gospodarczego polskiej wsi. Efektem dwuletnich
prac zespołu naukowców jest niniejszy raport: „Monitoring rozwoju
obszarów wiejskich”, który stanowi nie tylko swoistą fotografię zróż-
nicowania przestrzennego gmin wiejskich i miejsko-wiejskich dla
2010 roku, lecz także może (i powinien) być podstawą dalszych pogłę-
bionych badań. 

Jednym z zasadniczych założeń projektu jest jego powtarzalność.
Zamierzamy w cyklach dwuletnich poddawać analizie ten sam (co naj-
mniej) zestaw zmiennych. Pozwoli to na uchwycenie dynamiki i kierun-
ków zmian zachodzących w każdej gminie wiejskiej. W wieloletniej
perspektywie umożliwi to między innymi ocenę skuteczności podejmo-
wanych działań na rzecz obszarów wiejskich oraz wskazanie zmienia-
jących się potrzeb lokalnych społeczności. Celem raportu jest także
zdiagnozowanie lokalnych i regionalnych barier rozwojowych, z jakimi
borykają się gminy. Ponadto chcielibyśmy, aby niniejsze opracowanie
było jednym z punktów wyjścia do ustalania możliwych kierunków po-
lityki społeczno-gospodarczej, adresowanej do obszarów wiejskich
i tamtejszych mieszkańców. 
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Przygotowanie tak kompleksowego badania nie byłoby możliwe bez
pomocy wielu osób i instytucji. Wszystkim, którzy pomogli nam
w opracowaniu tego raportu, w tym przede wszystkim zespołowi ba-
dawczemu, kierowanemu przez dr hab. Monikę Stanny, chciałbym bar-
dzo serdecznie podziękować. Słowa podziękowania należą się też
pracownikom wszystkich instytucji udostępniających dane do projek-
tu, w tym gmin, którzy cierpliwie odpowiadali na nasze pytania i proś-
by. Bardzo cenne było merytoryczne wsparcie Rady Programowej
i Kapituły Fundacji EFRWP.

Jestem przekonany, że pomysł na to badanie, który przyszedł mi
kilka lat temu do głowy, znalazł fantastyczny finał w postaci niniejsze-
go opracowania. Z tym większą radością dzielę się nim z Państwem.

Marek Zagórski
prezes zarządu Fundacji 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Wprowadzenie



RRoozzddzziiaałł  II..
OOggóóllnnee  cceellee  ii cchhaarraakktteerr  bbaaddaańń

Pod wieloma względami zmiany, jakie w ostatnich latach obserwujemy
na polskiej wsi, upodabniają ją do miasta. Jednak to, co „gołym okiem wi-
dać”, to zasadniczo inne niż jeszcze dwadzieścia lat temu zaopatrzenie
sklepów wiejskich, sposób ubierania się mieszkańców wsi, coraz większa
dbałość o porządek wokół domu, powszechność posługiwania się samo-
chodami osobowymi czy telefonami komórkowymi itp. Tego rodzaju ob-
serwacje są jednak bardzo powierzchowne, bo nie odnoszą się do takich
spraw jak: zmiany struktur gospodarczych i społecznych, rozwarstwie-
nie społeczności wiejskiej, trudności na lokalnych rynkach pracy, wkra-
czanie na wieś funkcji gospodarczych i społecznych słabo lub wcale
niepowiązanych z rolnictwem itp. A to właśnie są rzeczywiste problemy
polskiej wsi, których rozwiązywanie lub ich poniechanie będzie decydo-
wało o jej dalszych przemianach. Nie jest również łatwo dostrzec ogrom-
ne zróżnicowanie przestrzenne, jeśli tylko chce się wyjść poza schemat
wschód–zachód kraju, tzw. Ziemie Odzyskane i Ziemie Dawne. 

Zasadniczą cechą wsi (obszaru wiejskiego) jest przestrzenność. Ob-
szar wiejski można określić jako przestrzeń relatywnie słabiej niż miasto
zaludnioną, przy czym mieszkańcy skupiają się w bardzo wielu jej punk-
tach, nie tworząc jednak dużych miejscowości. Ta specyficzna cecha ob-
szarów wiejskich związana jest historycznie z jej strukturą gospodarczą,
bezwzględnie dominująca funkcja rolnicza wymagała bowiem łatwego do-
stępu do pól, co zapewniały relatywnie niewielkie osady. Jeśli rozrastały
się ponad miarę racjonalnych w danym rejonie odległości do pól, stawały
się miastami i skupiały ludność niezwiązaną bezpośrednio z rolnictwem.
Z czasem, wraz z pojawianiem się coraz bardziej rozwiniętej struktury
funkcji gospodarczych na wsi oraz rozwojem instytucji pełniących funk-
cje administracyjne, usługowe, a także rozwojem infrastruktury (zwłasz-
cza tzw. punktowej), stary układ osadniczy okazywał się barierą dla
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rozwoju. Zasięg działania takich instytucji obejmował krąg sąsiednich wsi,
co przyczyniało się do ukształtowania lokalnych centrów (czasem małych
miasteczek), z reguły były to miejscowości większe, połączone siecią dróg
z sąsiednimi mniejszymi osadami, przez nie obsługiwanymi. W taki uprosz-
czony sposób można przedstawić powstawanie tego, co nazywamy układem
lokalnym (co w terminologii administracyjnej odpowiada gminom). Jeśli
miejscowość centralna układu stawała się miastem – powstawało to, co dziś
określamy jako gminę miejsko-wiejską, jeśli zachowywała charakter wsi –
wiejską. Podział przestrzeni na gminy ma również tę cechę, że ukształtowa-
ne jednostki administracyjne, mimo że sąsiadują ze sobą, to jednak często
różnią się pod wieloma względami. Badania pokazują, że zróżnicowanie
przestrzeni wiejskiej analizowane według owych różnic ujawnia wiele zja-
wisk, które zacierają się przez „uśrednienie” wówczas, gdy agregacja prze-
strzeni poddawanej obserwacji operuje jednostkami większymi (powiat,
województwo). Z tych względów więcej informacji o obszarach wiejskich
dostarcza zejście do agregacji gminnej jako tej, która ujawnia zróżnicowa-
nia lokalne. Na tym właśnie gminnym poziomie istotne są dane statystycz-
ne, stanowiąc podstawę badań, które – przynajmniej w podstawowej części
– są opracowywane przez GUS, jak również przez inne instytucje państwo-
we, ale tylko w zakresie ich zainteresowań (co dotyczy np. Państwowej Ko-
misji Wyborczej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, różnych ministerstw). 

Istotą podejmowanego projektu jest próba zapełnienia istniejącej lu-
ki informacyjnej poprzez systematyczne obserwacje dokonujących się
zmian w zróżnicowanej przestrzeni wiejskiej w agregacji gminnej; celem
zaś – szukanie wyjaśnienia, dlaczego dokonują się one szybciej w jednych
warunkach, a wolniej w innych, wskazanie lokalnych i regionalnych ba-
rier, które napotyka rozwój społeczno-gospodarczy na wsi i pokazanie,
jakie ścieżki rozwoju dostępne są poszczególnym typom układów lokal-
nych, a także w jakim stopniu ścieżki te są przez nie wykorzystywane.

Aby nie mnożyć niejasności należy wyjaśnić kilka pojęć wykorzysta-
nych w tak ogólnie określonym celu podjętych badań. Pierwszym z nich
są „zmiany”. Pojęcie to zakłada badanie dynamiki zjawisk. Określenie
zróżnicowania ich dynamiki umożliwią obserwacje dokonane według
tych samych zasad metodologicznych, w kolejnych punktach czasowych.
Założeniem badań w ramach „Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich”
jest dokonywanie takich obserwacji w stałych cyklach. Punktem wyjścia
jest badanie pierwsze (etap I), dające statyczny obraz rzeczywistości, ale
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jednocześnie punkt odniesienia dla badań następnych. Badanie to jest
również okazją do skontrolowania trafności przyjętych rozstrzygnięć
metodologicznych. Trafność tę można wprawdzie sprawdzić, konfrontu-
jąc uzyskane wyniki z rezultatami innych badań, jednak jest to możliwe
tylko częściowo, bo zjawiska, które chcemy badać, są do tej pory słabo
rozpoznane i opisane. Co więcej – istniejące analizy posługiwały się inny-
mi (przynajmniej w szczegółach) metodami, co ma wpływ na ograniczo-
ną porównywalność uzyskiwanych rezultatów.

Przez „typ układu lokalnego” w opracowaniu rozumieć się będzie zbiór
gmin, niekoniecznie sąsiadujących ze sobą, ale wykazujących podobień-
stwo pod względem kombinacji cech branych pod uwagę. Jest to pojęcie
różne od często spotykanego w analizach statystycznych pojęcia typu wy-
znaczającego pewną hierarchię. Tego rodzaju typologie porządkują linio-
wo analizowane jednostki pod względem np. odległości dzielących je od
tzw. wzorca lub „typu idealnego”, a odległość ta, badana równocześnie
w wielu wymiarach, wyznacza tzw. typologiczną odległość od niego.
W konsekwencji można ułożyć je w pewną hierarchię porządkującą we-
dług relacji stopnia spełniania warunków wyznaczonych przez wzorzec
[szerzej Młodak 2006]. Typologia, stanowiąca jeden z rezultatów tego
opracowania ma inny charakter, dzieli jednostki poddawane analizie (gmi-
ny) na zbiory podobnych – jednocześnie pod wieloma względami – nie
przesądzając, która z kombinacji zmiennych jest bardziej korzystna czy
lepsza. Kryterium zasadniczym jest więc nie porządek, ale podobieństwo.

Zasadniczym przedmiotem analizy w realizowanym, już z założenia,
wieloletnim projekcie będzie poziom oraz dynamika rozwoju społeczno-
-gospodarczego. Pojęcie „rozwoju społeczno-gospodarczego” jest wielo-
znaczne zarówno na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym [więcej
Stanny 2013, rozdział 2 i 3]. Wieloznaczność ta powoduje, że w badaniach
spotkać można wiele wskaźników, zakładając, że pozwalają mierzyć 
właśnie poziom rozwoju. Najczęściej wykorzystywana w tym celu jest wy-
sokość produktu krajowego brutto na mieszkańca, czasem – przy porów-
naniach międzynarodowych – korygowana przez wartość nabywczą
waluty w danym kraju. Wskaźnik ten ma wiele zalet, ale również jest kry-
tykowany jako nadmierne uproszczenie [Stigliz, Sen, Fitoussi 2013, s. XXX–
–XXXIII]. Dla celów realizowanego projektu jest to jednak wskaźnik bez-
użyteczny z tego względu, że jest on liczony dla całego kraju, a następnie
„rozszacowywany” na poszczególne województwa, biorąc pod uwagę ich
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wielkość oraz strukturę gospodarczą. Dla mniejszych jednostek (powia-
tów, gmin) jest on niedostępny, a dalsze rozszacowywanie przy przyjętej
metodologii prowadziłoby do znacznych niedokładności, rosnących wraz
ze wzrostem szczegółowości agregacji. Rozszacowanie na małe jednostki,
a dodatkowo na miasto i wieś, byłoby nieracjonalne ze względu na rosną-
cą – wraz ze schodzeniem w dół – skalę błędu.

Pod wieloma względami lepszym, a przede wszystkim niosącym bar-
dziej wszechstronną i syntetyczną informację, jest wskaźnik HDI (Human
Development Index) używany przez ONZ od lat dziewięćdziesiątych XX wie-
ku. Jego algorytm wykorzystuje (od 2010 r.) następujące informacje: śred-
nią długość życia, średnią liczbę lat nauki szkolnej w populacji osób 25 lat
i więcej, średnią oczekiwaną długość edukacji osób ją rozpoczynających
oraz skorygowany przez wartość nabywczą produkt krajowy brutto
w przeliczeniu na mieszkańca. W stosunku do tej miary nie jest do końca
jasne, czy odnosi się ona do rozwoju społeczno-gospodarczego, czy też ra-
czej tylko do rozwoju społecznego. Niezależnie jednak od tego jest on rów-
nież nieprzydatny dla projektu operującego agregacją na poziomie
gminnym. Średnia gmina wiejska w Polsce ma w przybliżeniu 7000 miesz-
kańców. Nawet gdyby wszystkie dane potrzebne dla obliczenia wskaźnika
HDI były dostępne w agregacji gminami, byłyby one niewiarygodne. Np.
średnia długość życia jest wskaźnikiem niosącym niezwykle ważną i wiele
mówiącą informację, jednak nie można jej liczyć dla tak małych populacji,
jak poszczególne gminy. Wartość takiej informacji byłaby w ogromnym
stopniu narażona na przypadkową zmienność spowodowaną np. zdarze-
niami losowymi, których względna waga w populacjach dużych jest mała,
rośnie jednak wraz ze zmniejszaniem się populacji, dla której dokonywane
są obliczenia. O trudnościach z PKB wspomniano wcześniej, a szerzej trak-
tują o tym Joseph Stigliz, Amartya Sen i Jean-Paul Fitoussi [2013, s. 23–58].

Modyfikacją wskaźnika HDI zaproponowaną dla mniejszych jedno-
stek jest LHDI (Local Human Development Index), którego test na danych
dla Polski przedstawiono w Krajowym Raporcie o Rozwoju Społecznym. Pol-
ska 2012. Rozwój regionalny i lokalny [2012]. Wskaźnik ten uwzględnia trzy
komponenty: zdrowie, edukację oraz zamożność. O ile dobór komponen-
tów wydaje się przekonujący, o tyle pewne wątpliwości może budzić dobór
wskaźników dla skali lokalnej. Wśród nich znajdują się: oczekiwana dalsza
długość trwania życia noworodka, współczynnik zgonów na nowotwory
i choroby serca, odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną w wieku
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3–4 lata, średnia z wyników egzaminu gimnazjalnego dla części matema-
tyczno-przyrodniczej oraz średni poziom zamożności mieszkańców. Roz-
kład przestrzenny uzyskanej miary syntetycznej w agregacji powiatami1,
której obraz prezentuje rysunek I.1., wypadł bardzo interesująco, jednak 
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1 http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/polityka_rozwoju/Documents/raport_podsumowanie_
undp_2012_www.pdf
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Rysunek I.1.
WWsskkaaźźnniikk  LLHHDDII  wweeddłłuugg  ppoowwiiaattóóww

Źródło: Arak P., Ivanov A., Peleah M., Płoszaj A., Rakocy K., Rok J., Wyszkowski K. 2012, Krajowy Ra-
port o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny. Na zlecenie Ministerstwa Roz-
woju Regionalnego – Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa, s. 13.



części danych po ich zdezagregowaniu do układu gmin byłaby, jak się
wydaje, również obciążona znacznymi błędami. Zwłaszcza podatne na
przypadkowość byłyby wskaźniki dotyczące długości życia i cząstkowe
współczynniki zgonów.

Prace nad mierzeniem zróżnicowania przestrzennego rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego, odnoszące się do obszarów wiejskich, podej-
mowane były w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, z tą jednak
różnicą, że o ile proponowane przez UNDP (United Nations Develop-
ment Programme) wskaźniki HDI i LHDI w założeniu miały mieć cha-
rakter uniwersalny i nadawać się do wykorzystania we wszystkich
krajach w celu porównań międzynarodowych, o tyle poszukiwana
w IRWiR miara miała być powiązana z aktualnymi problemami wystę-
pującymi na polskiej wsi i uwzględniać obecny stopień jej rozwoju. Au-
torzy wyraźnie zastrzegali, że poszukiwany wskaźnik dotyczy
wyłącznie kraju i aktualnych problemów, nie jest więc ani uniwersal-
ny, ani nie powinien być niezmienny w czasie, w przypadku ewentual-
nego powtarzania badań.

W wyniku wielu dyskusji w zespole badawczym2 uznano, że pojęcie
„rozwój społeczno-gospodarczy” nie może być bezpośrednio przełożo-
ne na język wskaźników empirycznych. Ustalono, że rozwiązaniem re-
latywnie najlepszym będzie rozłożenie tego pojęcia na dwa składowe
komponenty: rozwój gospodarczy i rozwój społeczny, które również po-
winny zostać rozłożone na odrębne pola badawcze – subkomponenty.
Przyjęty schemat badań przedstawia rysunek I.2.

Dla poszczególnych subkomponentów dobierano zbiory wskaźników
empirycznych, które podlegały standaryzacji, a następnie każdemu
z nich nadawano pewną wagę. Na ich podstawie powstawała skala zróż-
nicowania badanych obszarów pod względem danego subkomponentu.
Również subkomponentom nadawano wagi i opracowywano skalę dla po-
miaru komponentu, a te (także ważone) były podstawą dla konstrukcji
poszukiwanej skali poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego3. Do oce-
ny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego zastosowano równolegle
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2 Badania (w ramach grantu KBN H02C 069 29) prowadzone były w zespole, w skład które-
go wchodzili Andrzej Rosner – kierownik grantu, Krystian Heffner, Izasław Frenkel i Monika
Stanny.
3 Szczegółowy opis poszczególnych faz analizy można znaleźć w publikacji: [Rosner (red.)
2007].



dwie taksonomiczne metody porządkowania liniowego, jedna to metoda
bezwzorcowa (sum standaryzowanych), druga, wzorcowa (taksonomicz-
nego miernika rozwoju). Rysunek I.3. przedstawia rozkład przestrzenny
miernika syntetycznego uzyskany tylko według pierwszego podejścia,
bowiem wyniki tych klasyfikacji były zbieżne (r = +0,98). Pozwoliło to na
stwierdzenie, że procedury te nie wpływają istotnie na kolejności porząd-
kowania gmin4. W każdej z nich przyjęto odmienny sposób grupowania
w klasy. 

Powtórzenie omawianych badań byłoby obecnie bardzo trudne lub
zgoła niemożliwe ze względu na dane empiryczne, które wówczas udało
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Źródło: Rosner A. (red.), 2007, Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego ob-
szarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. IRWiR PAN, Warszawa, s. 37, 40.

Rysunek I.2.
SScchheemmaatt  bbaaddaańń  nnaadd  ppoozziioommeemm  rroozzwwoojjuu  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo  rreeaalliizzoowwaannyycchh

ww rraammaacchh  ggrraannttuu  nnrr  HH0022CC  006699  2299  ww IIRRWWiiRR  PPAANN  ww llaattaacchh  22000055––22000077  

Poziom dezagraryzacji

Poziom 
rozwoju 

gospodarczego

Poziom 
rozwoju 

społecznego

Poziom rozwoju 
społeczno-

-gospodarczego

Charakterystyka sektora rolniczego

Charakterystyka sektora pozarolniczego

Stopień zrównoważenia lokalnego rynku pracy
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Charakterystyka czynnika edukacyjnego

Aktywność społeczna

4 Więcej na temat stosowania syntetycznych mierników rozwoju w modelu wieloinformacyj-
nym (opis metod, przykładów, porównanie wyników) w pracach: Krakowiak-Bal [2005, s. 80], 
Młodak [2006, s. 47–149], Strahl [2006, s. 160–182], Rosner, Stanny [2007a, s. 58, 70, 80, 92], Pa-
nek [2009, s. 57–104], Stanny [2013, s. 69–79].



się do nich zebrać. Wykorzystano między innymi wyniki Spisu Po-
wszechnego z 2002 roku, przy czym nie tylko publikowane, ale również
przeliczenia przygotowane specjalnie na użytek tamtego projektu, któ-
re wykraczały poza plan opracowań GUS. Wobec zmian metodologii
Spisu Powszechnego z roku 2011 obecnie byłoby to niemożliwe.
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Objaśnienie: grupowanie na pięć równolicznych klas kwintylowych; od 1 – poziom najniższy do 5 – poziom najwyższy.

Źródło: Heffner K., Stanny M., 2007, Zróżnicowanie gmin wiejskich ze względu na poziom rozwoju
społeczno-gospodarczego, [w:] Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obsza-
rów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, A. Rosner (red.). IRWiR PAN, Warszawa, s. 58.

Rysunek I.3.
SSyynntteettyycczznnaa  oocceennaa  ppoozziioommuu  rroozzwwoojjuu  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo



Problemy związane ze zróżnicowaniem przestrzennym rozwoju ob-
szarów wiejskich były przedmiotem analizy w kolejnym projekcie reali-
zowanym w IRWiR PAN [Stanny 2013]. Przyjęty tam schemat składania
pojęcia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (rys. I.4.) wynikał
z zadań, które oprócz samego jego pomiaru obejmowały też analizę
profili struktur społecznych i gospodarczych oraz charakterystykę lo-
kalnych uwarunkowań rozwoju. Konstrukcję skali pomiaru rozwoju
częściowo oparto na analizach wcześniejszych, uwzględniono jednak
problemy związane z ograniczoną dostępnością danych5. 

17

Rozdział I. Ogólne cele i charakter badań

Źródło: Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 
IRWiR PAN, Warszawa, s. 125.

Rysunek I.4.
SSkkłłaaddoowwee  pprrzzyyjjęęttee  ddoo  bbaaddaanniiaa  ssttrruukkttuurryy  ppoozziioommuu  rroozzwwoojjuu

ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo  ww rraammaacchh  ggrraannttuu  nnrr  NN  NN111144  220077663344  rreeaalliizzoowwaanneeggoo
ww IIRRWWiiRR  PPAANN  ww llaattaacchh  22000088––22001122

5 Niestety, często dane niezbędne do zobrazowania jakiegoś czynnika były niedostępne lub po-
chodziły sprzed kilku lat, np. z NSP 2002 lub PSR 2002. Jednak w porównaniu do badań wcze-
śniejszych pojawiły się też nowe możliwości pomiaru niektórych elementów, np. informacje
o organizacjach pozarządowych, dane o liczbie i kwocie dotacji w ramach PROW.
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W przeciwieństwie do wcześniejszych badań, które teoretyczne po-
jęcie poziomu rozwoju „rozkładały” na prostsze czynniki w dwóch eta-
pach (komponenty i subkomponenty), w tym badaniu rozkład
dokonany został tylko w jednym. Poziom rozwoju społeczno-gospodar-
czego określono za pomocą sześciu „składowych” wymienionych na ry-
sunku I.4. Oba podejścia różnią się ponadto w kwestii nadawania wag
poszczególnym elementom oraz metody normalizacji zmiennych. Po-
mimo takich różnic metodologicznych wynik końcowy uzyskany w obu
badaniach był zbliżony (porównaj rys. I.5.), współczynnik korelacji wy-
nosił r= +0,88. Trudno jednak powiedzieć, w jakim stopniu na uzyska-
ne wyniki wpłynęła różnica metody badań, a w jakim zmiany, które
dokonały się w badanej rzeczywistości w okresie je dzielącym.

Poza badaniami z zakresu nauk społecznych, próby analizy prze-
strzennego zróżnicowania podejmowane były w Instytucie Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG PIB). Można tu wymienić badania
nad wskaźnikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej6, któ-
ry wykorzystywał dane na temat jakości gruntów, stosunków wod-
nych, okresu wegetacji, nachylenia terenu itp., które następnie
syntetyzowano w celu uzyskania jednej wartości dla każdej gminy.
Nieco inną metodę zastosowano w IUNG PIB dla wyznaczenia tzw.
rolniczych obszarów problemowych [Jadczyszyn 2009]. Dla pojęcia
rolniczego obszaru problemowego wyznaczono kryteria o charakterze
dychotomicznym, a każda z badanych gmin mogła je spełniać lub nie
spełniać. Następnie sumowano, ile z wyznaczonych kryteriów spełnia
dana jednostka. Liczba spełnianych kryteriów wskazywała na to, jak
bardzo obszar danej gminy jest „problemowy” z punktu widzenia
funkcji rolniczej.

Zwłaszcza po roku 2000 w różnych ośrodkach naukowych powstawa-
ły próby syntetycznych analiz przestrzennego zróżnicowania obszarów
wiejskich w Polsce, dotyczyły one jednak innych aspektów rzeczywisto-
ści. Badano m.in. wiejskie obszary problemowe [Rosner (red.) 1999; Ro-
sner (red.) 2002], obszary sukcesu społeczno-gospodarczego [Bański
2008; Czapiewski 2010], zróżnicowanie potencjału endogenicznego [Bań-
ski, Czapiewski 2009], zróżnicowanie funkcji społeczno-gospodarczych
[Bański, Stola 2002; Stanny 2008], stopień dostępności miejskich rynków
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6 [Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 2007].



pracy [Komornicki, Śleszyński 2009; Gruchociak 2012; Czarnecki 2013],
dostępność czasową ośrodków regionalnych [Komornicki i in. 2010],
atrakcyjność inwestycyjną gmin [Godlewska-Majkowska (red.) 2010] itp.
Cechą wspólną tych badań było to, że wszystkie one wychodziły od anali-
zy pewnego pojęcia teoretycznego, które następnie operacjonalizowano
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Źródło: Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. 
IRWiR PAN, Warszawa, s. 172.

Rysunek I.5.
PPoozziioomm  rroozzwwoojjuu  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo  



i dobierano szereg wskaźników empirycznych. Wskaźniki te (ew. po
nadaniu im wag) w różne sposoby syntetyzowano i klasyfikowano. Tak
więc ogólny schemat badań: operacjonalizacja – dobór wskaźników –
syntetyzowanie ich stał się metodą przydatną niezależnie od tego, cze-
go dotyczyły analizy przestrzeni wiejskiej.

Wspomniane badania charakteryzują się tym, że są jednorazowe,
nie pozwalają na uchwycenie dokonujących się na wsi zmian. Realizo-
wany projekt „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich” tym właśnie
różni się od badań wcześniejszych, że zakłada powtarzalność w stałych
interwałach czasowych. W latach badań poziomu rozwoju społeczno-
-gospodarczego zbierane będą te same dane i w taki sam sposób opra-
cowywane. Po zakończeniu pierwszego etapu badań, uzyskane wyniki
będą konfrontowane z następnymi, co pozwoli na uchwycenie zmian
w porządku gmin wyznaczonym przez skalę poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego oraz ułatwi określenie, które gminy (czym się cha-
rakteryzujące) w porządku tym awansowały, a których pozycja
przesunęła się w dół skali. 

Jednak nie tylko zmiany pozycji poszczególnych jednostek będą ana-
lizowane, lecz także to, które komponenty rozwoju społeczno-gospo-
darczego miały na to wpływ, a więc – jakie czynniki decydowały
o relatywnym sukcesie gminy lub jej porażce. W końcowej części opra-
cowania przedstawiona zostanie typologia gmin z punktu widzenia
struktury składowych ich poziomu rozwoju. Analiza dynamiki i kierun-
ków dokonujących się przemian prowadzona będzie zarówno w całym
zbiorze, jak i w podzbiorach wyznaczonych przez procedurę typologicz-
ną. Badania te mogą rzucić nowe światło na mechanizmy rozwoju
w układzie lokalnym, ujawnić bariery, jakie on napotyka, oraz wskazać
sposoby przezwyciężania tych barier przez władze samorządowe.

Trzeba sobie jednak zdawać sprawę również z tego, że raz przyjęta
metoda badania poziomu rozwoju może ulegać pewnym (choć niewiel-
kim) zmianom. Ich przyczyna tkwi w samej istocie rozwoju, którego wy-
znaczniki ewoluują. Dla przykładu, jeszcze stosunkowo niedawno bardzo
ważnym wskaźnikiem była liczba abonentów telefonicznych w relacji do
liczby mieszkańców. Ze względu na pojawienie się nowych technologii
(telefonii komórkowej) wskaźnik ten stracił na znaczeniu, pojawiły się
jednak inne (nie zawsze jeszcze opracowywane i możliwe do wykorzysta-
nia, ale prawdopodobnie w najbliższych latach to ulegnie zmianom),
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związane z wykorzystaniem Internetu, na przykład w kontaktach z ban-
kami, urzędami podatkowymi czy systemem opieki zdrowotnej.

Pewne problemy powstają również w związku ze specyfiką podzia-
łu administracyjnego w agregacji gminami. Najogólniej – wyróżnia on
gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie i wiejskie. Nie jest jednak nie-
zmienny, praktycznie co roku podlega pewnym korektom. Polegają one
głównie na nadawaniu statusu miasta miejscowościom wcześniej wiej-
skim, rzadziej – na tworzeniu nowych gmin, korekcie ich granic (prze-
suwaniu poszczególnych wiosek z jednej do drugiej) lub odbieraniu
miejscowości statusu miasta. 

Ostatnie zmiany podziału polegające na odebraniu miejscowości
praw miejskich zdarzyły się w 1973 roku i nie należy ich raczej oczeki-
wać w niedalekiej przyszłości. Jednak w roku 2003 miejscowość Weso-
ła została włączona do pobliskiej Warszawy i tego rodzaju zmiany
mogą wystąpić. Najczęściej, jak już wspomniano, korekty polegają na
nadawaniu miejscowościom praw miejskich; w roku 2010 w ten sposób
pojawiło się sześć nowych miast, a w 2011 – pięć. Około połowy wnio-
sków składanych w tej sprawie jest rozpatrywanych pozytywnie, a zło-
żonych jest ponad siedemdziesiąt, przy czym czas ich rozpatrywania
nie jest określony. Wśród nich są również takie, które dotyczą części
miasta, jaka (według wnioskodawców) powinna zostać samodzielnym
miastem (np. Ząbkowice, obecnie część Dąbrowy Górniczej). Więk-
szość miejscowości starających się o uzyskanie praw miejskich ma po-
nad 1000 mieszkańców, ale niektóre sytuują się poniżej tej granicy
i uzyskują prawa miejskie (np. Prószków w woj. opolskim), a inne,
znacznie większe – z ponad 3500 – mają z tym znaczne problemy.

Kryteria brane pod uwagę są nieostre, wśród nich wymienia się
liczbę mieszkańców, charakter zabudowy, rolę, jaką pełnią w lokalnej
sieci osadniczej itp. W rezultacie w Polsce jest wiele wsi mających po-
nad 5000 mieszkańców (głównie na terenach południowo-wschodnich)
oraz miasta z mniej niż 1000 mieszkańców. 

Z tych względów w niektórych przypadkach operowanie podziałem
wieś–miasto jest mylące, przyjmuje się wówczas agregat mieszany, tere-
ny wiejskie i miasta do pewnej liczby mieszkańców7. Takie rozwiązania
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7 Uzasadnienie dla takiego podejścia odnajdujemy w badaniach Szymańskiej [1992, s. 92], 
Sokołowskiego [1999], Czapiewskiego [2010, s. 15].



bywały stosowane na przykład w programie operacyjnym SAPARD,
w którym definiowano, kto może być beneficjentem danego działania.
Wychodzono przy tym z założenia, że najmniejsze miasta niewiele się
różnią od wsi i wymagają podobnego wsparcia finansowego.

W przypadku programów badawczych przewidzianych na kilka lat,
rozwiązanie takie jest o tyle kłopotliwe, że przyjęcie (dowolnej) granicy
wielkości miasta włączonego do analizy prowadzi do kłopotów związa-
nych z tym, że liczba ludności miasta ulega zmianom. Gdyby przyjąć
granicę pięciu tysięcy mieszkańców, to zaledwie w ciągu jednego tylko
roku 2008 trzy miasta (Karpacz, Muszyna i Zagórz) ją przekroczyły,
a trzy inne zmniejszyły liczbę mieszkańców z ponad pięciu tysięcy do
poniżej tego limitu (Duszniki-Zdrój, Reszel, Nowe Skalmierzyce). 

Wśród ogólnych celów i założeń badań trzeba więc wymienić agre-
gację przestrzenną, dla której analizy będą prowadzone, w tym przy-
padku będzie to agregacja gminami, jednak określenie to jest
niewystarczające, wymaga rozwinięcia w części opracowania poświę-
conej omówieniu przyjętych metod badawczych.
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RRoozzddzziiaałł  IIII..
ZZaałłoożżeenniiaa  pprroojjeekkttuu  bbaaddaawwcczzeeggoo

W projekcie powtarzalnego badania „Monitoring rozwoju obszarów
wiejskich” konieczne jest rozstrzygnięcie wszystkich metodologicz-
nych kwestii, które pojawiały się w badaniach poziomu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego opisanych w poprzednim rozdziale oraz
uwzględnienie pewnej specyfiki związanej z założeniem, że obecne
ustalenia powinny być respektowane również w przyszłych cyklach
badań. Oznacza to, że przyjęta metoda pomiaru głównej wielkości –
poziomu rozwoju – powinna być stała. Również stały powinien być in-
terwał dzielący kolejne jego pomiary.

Jedno z podstawowych założeń dotyczy częstotliwości badania:
przyjęto dwuletni interwał zestawiania danych statystycznych i prze-
prowadzania na nich działań pokazujących zróżnicowanie przestrzen-
ne rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Częstotliwość
ta wydaje się bardzo duża, ponieważ badane procesy dokonują się
stosunkowo wolno, jednak przyjęcie dwuletniego cyklu pozwoli nie-
mal na bieżąco określić pozycję jednostek (lub ich typów), stwierdzić,
które z nich przesuwają się w górę skali, a które w dół. Pozwoli rów-
nież ustalić, jakie są przepływy między typami jednostek, a więc na
przykład, czy zasięg oddziaływania rynków pracy dużych miast wzra-
sta, czy też nie wzrasta, ale na przykład ogranicza się do podobnego
zasięgu przy jednoczesnym wzroście intensywności oddziaływania.
Analizy tego rodzaju mogą wymagać pogłębionych badań prowadzo-
nych w okresach przerw między analizami podstawowymi, jakimi 
będą kolejne, co dwa lata, pomiary poziomu rozwoju społeczno-gos-
podarczego.

Sam charakter badanej wielkości oznacza, że skala pomiarowa,
która powstanie, będzie tzw. skalą typu porządkowego, a więc będzie
odwzorowywać relację równości i większości. Z punktu widzenia
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metodologicznego nie będzie możliwe powiedzenie, że dana jednost-
ka jest wysoko rozwinięta pod badanym względem, ale że jest ona
rozwinięta lepiej (bo znajdzie się na skali wyżej) od pewnych – wska-
zanych – jednostek, a gorzej (bo niżej) od innych (także wskaza-
nych). Będzie można również określić, jakie i ile jednostek znalazło
się na tym samym poziomie rozwoju. Możliwe będzie ponadto okre-
ślenie poziomu ich rozwoju społeczno-gospodarczego w relacji do
jednostek pozostałych. Jest to zresztą dość oczywista konsekwencja
zarówno charakteru samej mierzonej wielkości, jak i rodzaju skali
pomiarowej [więcej Nowak 2007, s. 154, 185]. Nie będziemy zatem
twierdzić, że gmina X jest wysoko rozwinięta w sensie bezwzględ-
nym, a jedynie porównamy ją pod tym względem z innymi, by wie-
dzieć, jak wygląda „na ich tle”8. 

Oczywiście wynik pomiaru zależy od przyjętych założeń, a więc od
doboru składowych głównego pojęcia, sposobu jego operacjonalizacji
(użytych wskaźników), nadawanych wag, metody normalizacji zmien-
nych itp. Zmiany metody badań skutkują w tym przypadku różnicami
w uzyskiwanych wynikach, co jest konsekwencją tego, że są one w pew-
nym stopniu zależne od przyjmowanych, niekiedy bardzo szczegóło-
wych, założeń. Dlatego założenia te będą w opracowaniu dokładnie
wymieniane i uzasadniane, bo wiarygodność pomiaru jest konsekwen-
cją stopnia uzasadnienia przyjmowanych założeń, z których przynaj-
mniej część ma charakter arbitralnych rozstrzygnięć. Ponieważ nie
można tego uniknąć, ważne jest przedstawienie argumentów, które
przeważyły przy podejmowaniu takich decyzji.

Nie można też abstrahować od tego, że przyjęta metoda uzależniona
jest od dostępności danych empirycznych. Podczas ich zbierania okazy-
wało się, że dla wielu ważnych pól analizy nie można uzyskać założonych
danych, nawet tak podstawowych, jak liczba osób zatrudnionych poza
rolnictwem wśród mieszkańców gminy. GUS w bazie BDL posiada co
prawda informację o zatrudnieniu pozarolniczym, jednak odnośnik do
tabeli ujawnia, że są to osoby zatrudnione na terenie gminy (nie zawsze
jej mieszkańcy) w podmiotach gospodarczych zatrudniających co naj-
mniej dziewięć osób. W przypadku obszarów wiejskich pominięcie małych
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8 W naukach społecznych skale tego rodzaju są bardzo często używane, służą do pomiaru np.
prestiżu zawodów czy dystansu społecznego wobec grup etnicznych.



podmiotów gospodarczych w znacznym stopniu deformuje rzeczywi-
stość. Podobne są sytuacje pozornej dostępności informacji, ale dopiero
szczegółowa analiza czego one dotyczą i jak są zbierane, pozwala ustalić
ich przydatność, co wymaga bardzo ostrożnego doboru danych.

Pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego, podobnie jak w przypadku
wspomnianych wcześniej badań, rozłożone zostało na pewne elementy
składowe. Uznano, że takich elementów jest jedenaście i mają one nie-
równą wagę. Wymieniono je na rysunku II.1., na którym są dodatkowo
pogrupowane na takie, które dotyczą: dostępności przestrzennej, kwestii
gospodarczych, społecznych i wiążących się z jakością życia. Dobór tych
grup składowych jest związany z wcześniejszymi doświadczeniami ba-
dawczymi, z których wynikało, że niezwykle ważna dla rozwoju społecz-
no-gospodarczego układu lokalnego jest, z jednej strony, na przykład
dostępność dla (powiedzmy) osób podróżujących czy przewożonych to-
warów, a z drugiej – łatwość dojazdu mieszkańców do sąsiednich ośrod-
ków, a zwłaszcza rynków. Podobnie jest także z dostępnością ośrodka
zlokalizowanego poza jednostką rynku pracy oraz łatwym dojazdem do
instytucji infrastrukturalnych obsługujących daną jednostkę, a więc do-
jazd z poszczególnych sołectw gminy do miejscowości gminnej oraz miej-
scowości wyższego rzędu w hierarchii układu administracyjnego.

Pewien problem stanowiło wyodrębnienie oddzielnej składowej sku-
piającej charakterystykę wyposażenia infrastrukturalnego. Pominięcie
tego elementu w ogólnym schemacie ma jednak swoje uzasadnienie, bo
niektóre elementy wchodzące w zakres infrastruktury zostały rozpro-
szone między już istniejącymi składowymi (np. zostały wykorzystane
w składowych „dostępność przestrzenna” lub „problematyka edukacyj-
na”). Drugim powodem niewyodrębnienia tej składowej była wyjątkowo
mała osiągalność danych w bazach GUS i innych instytucji. Trzecim
wreszcie – specyfika wyposażenia w obiekty infrastruktury, które często
są pojedynczymi instytucjami występującymi w każdej gminie. Taki cha-
rakter ma na na przykład ośrodek zdrowia, gminny ośrodek pomocy spo-
łecznej, posterunek policji itp. Co więcej, w gminach miejsko-wiejskich
zazwyczaj są one zlokalizowane w mieście, choć zasięg ich działania obej-
muje również teren wiejski gminy. Z tego powodu uznano, że ważniejsza
jest dostępność tych punktów niż sztuczne przedstawianie na przykład
liczby mieszkańców przypadających na ośrodek zdrowia, gdyż byłby to
współczynnik natężenia mieszkańców gminy na jeden obiekt. 
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Rysunek II.1.
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Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

W poprzedniej części opracowania wskazano na problemy zasięgu prze-
strzennego badań, zwracając uwagę na specyfikę podziału administra-
cyjnego, w którym występują gminy wiejskie, miejsko-wiejskie i miejskie.
Ze względu na to, że przedmiotem analizy są obszary wiejskie, zakres ba-
dań określić należy jako dotyczący gmin wiejskich i obszarów wiejskich
gmin miejsko-wiejskich. Obecny etap badań odnosi się do tak zdefiniowanej

26

Rozdział II. Założenia projektu badawczego

Poziom rozwoju 
społeczno-

-gospodarczego
Problematyka demograficzna

Spoistość (zamożność i kompetencje) społeczności lokalnej 

Dostępność przestrzenna

Stopień dezagraryzacji gospodarki lokalnej

Sektor rolniczy

Sektor pozarolniczy

Lokalne finanse publiczne

Problematyka edukacyjna

Stopień zrównoważenia rynku

Aktywność społeczna

Elementy warunków mieszkaniowych

RR
EE

LL
AA

TT
YY

WW
NN

EE
    

WW
AA

GG
II

przestrzenność kwestie gospodarcze kwestie społeczne element jakości życia

Objaśnienia kolorów:



zbiorowości obejmującej łącznie 2173 jednostki według podziału admini-
stracyjnego obowiązującego na koniec 2010 roku. Nie oznacza to jednak,
że wszystkie dane empiryczne opracowano wyłącznie dla obszarów wiej-
skich, bo część wykorzystywanych wskaźników w przypadku gmin miej-
sko-wiejskich obliczono, biorąc pod uwagę całe gminy (łącznie z miastem).
Dzieje się tak w trzech przypadkach, po pierwsze wówczas, gdy nie istnie-
je możliwość wydzielenia części wiejskiej, jeśli w sposób zasadniczy infor-
macje wykorzystane są niepodzielne na część wiejską i miejską. Taki
charakter mają na przykład wskaźniki opierające się na informacjach
związanych z budżetem jednostki, który gminę traktuje jako niepodzielną
całość. Druga sytuacja dotyczy zmiennych opisujących m.in. działanie in-
stytucji obejmujących swoim zasięgiem zarówno miasto, jak i obszar wiejski.
Takim przypadkiem są na przykład dane dotyczące systemu szkolnego,
rejestracji bezrobotnych. Wreszcie trzecia sytuacja, kiedy mimo technicz-
nych możliwości rozdzielenia danych dotyczących obszaru wiejskiego
gminy miejsko-wiejskiej od jej części miejskiej, uznano, że wyodrębnienie
miasta zuboży wartość informacyjną wskaźnika. Przykładem są wskaźni-
ki opisujące funkcje pozarolnicze w gminie, na przykład wykorzystujące
dane z systemu REGON. W dalszych częściach opracowania przy oma-
wianiu użytych wskaźników za każdym razem zaznaczane będzie, czy da-
ne dotyczą całych gmin, czy tylko ich obszaru wiejskiego.

Dobór danych empirycznych zakładał, że muszą być one dostępne
dla wszystkich badanych jednostek i zbierane według jednego wzorca
metodycznego. Co więcej, że w przyszłych cyklach badań będą one
również dostępne i porównywalne z obecnymi. Założenie to w prakty-
ce okazało się niebanalne, np. wśród danych zbieranych w strukturach
GUS są takie, dla których obowiązuje dokładny wzorzec ich pozyskiwa-
nia, ale i takie, które poszczególne wojewódzkie urzędy statystyczne ze-
stawiają na użytek opracowań regionalnych lub na zamówienie na
przykład urzędów marszałkowskich, różniąc się w poszczególnych re-
gionach sposobem ich naliczania. Ze względu na ogólnopolski charak-
ter badań nie można było zatem z nich korzystać. Informacje tego
rodzaju często są również zestawiane jednorazowo, co uniemożliwiało-
by korzystanie z nich w przyszłych badaniach.

W opracowaniu wykorzystano dane z różnych źródeł, które spełnia-
ły omawiany warunek jednolitego wzorca metodycznego i powszechnej
dostępności. Korzystano więc z bazy Banku Danych Lokalnych Głównego
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Urzędu Statystycznego (BDL GUS), z danych Centralnej Ewidencji Pojaz-
dów i Kierowców (CEPiK) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (MSW),
danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (ARIMR), ośmiu okręgowych komisji egzaminacyjnych
(OKE), Państwowej Komisji Wyborczej (PKW), Ministerstwa Finansów
(MF), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS), Ministerstwa In-
frastruktury i Rozwoju (MIiR, dawnego Ministerstwa Rozwoju Regional-
nego), Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), Stowarzyszenia
KLON/JAWOR, szesnastu urzędów marszałkowskich oraz ze specjalnie
przeprowadzonej ankiety z pracownikami 2173 urzędów gmin. 

Trzeba dodać, że ankieta zawierała pytania bardzo proste, dotyczą-
ce komunikacji publicznej wewnątrz gminy, dostępu (dojazdu) do miej-
scowości gminnej drogą utwardzoną, średniego czasu dojazdu do
siedziby powiatu, stolicy regionu i miejscowości stanowiącej ważny ry-
nek pracy. Rozesłano ją za pomocą poczty elektronicznej, następnie po
mniej więcej miesiącu powtórnie skierowano do jednostek, które nie
odpowiedziały za pierwszym razem, a do tych, które nie odpowiedziały
również za drugim razem – telefonowano. Odpowiedzi udzielał wskaza-
ny pracownik urzędu gminy. Informacje dotyczące średniego czasu do-
jazdu były weryfikowane za pomocą serwisu Mapy Google – ©2013
Google. Przy dużej rozbieżności w wielkości danych ponownie kontak-
towano się z urzędem gminnym, w celu doprecyzowania informacji.
W rezultacie udało się uzyskać odpowiedzi dotyczące 100% jednostek.

Postulat pełnej porównywalności metodologicznej kolejnych cykli
badawczych, jak już wcześniej wspomniano, jest ze względów meryto-
rycznych zbyt rygorystyczny. Pewne wskaźniki czy nawet składowe mo-
gą tracić na znaczeniu, inne zyskiwać. Za każdym razem uwzględnienie
korekt związanych z takimi sytuacjami musi mieć silne uzasadnienie.

Chociaż dane zbierane były ze źródeł wiarygodnych, każda informa-
cja wymagała skontrolowania, czy dotyczy wszystkich jednostek oraz
tego, czy nie zawiera dających się zauważyć błędów. W czasie kontroli
danych okazało się na przykład, że w kilku gminach nie było uczniów
kończących gimnazjum. Naniesienie informacji na mapę ujawniło, że są
to gminy wiejskie leżące w sąsiedztwie miasta o tej samej nazwie, 
stanowiącego oddzielną gminę miejską, a uczniowie gimnazjum z bada-
nej jednostki dojeżdżają do szkół w mieście. 
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Innym przykładem są dane otrzymane z ZUS o liczbie ubezpieczo-
nych. Ogólnie ich agregacja w udostępnionym formacie pozwala na wy-
dzielenie części wiejskiej z obszaru gminy miejsko-wiejskiej. Jednak aż
dla 126 jednostek zidentyfikowano brak danych dla obszaru wiejskiego,
co sugeruje, że nie zamieszkuje tam ani jeden płatnik ubezpieczenia
ZUS. Informacja ta w takiej formie była trudna do zaakceptowania.
Próby wyjaśnienia jej w instytucji administrującej niczego nie wniosły.
Mimo wielu zalet tej cechy, postanowiono z niej jednak zrezygnować ze
względu na niepełność i niepewność uzyskanych informacji. Z kolei ta-
kich problemów nie stwierdzono dla kategorii „świadczeniobiorcy”,
czyli osób pobierających emeryturę lub rentę z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych. Dylematy takie ujawniły się również w trakcie analizy 
danych na temat liczby płatników składek oraz świadczeniobiorców
z KRUS9. 

Podobnie niejasnych sytuacji było więcej, wszystkie one zostały wy-
jaśnione na etapie kontroli materiału statystycznego. W kilku przypad-
kach (z różnych powodów) nie udało się uzyskać danych, wówczas były
one doszacowywane10. Przyjęto założenie, że wskaźnik w tej sytuacji
jest średnią ze wskaźników gmin sąsiednich należących do tego same-
go powiatu. Z metody tej korzystano jednak w bardzo nielicznych przy-
padkach, zastosowano ją kilkanaście razy w zbiorze danych
składających się z niemal 120 000 informacji.

Każda zmienna była również analizowana z punktu widzenia jej roz-
kładu statystycznego11. Zdarzało się, że w rozkładzie tym pojawiały się
pojedyncze jednostki o szczególnie wysokiej lub szczególnie niskiej war-
tości. Kontrola (łącznie z telefoniczną weryfikacją danych w gminie) nie-
kiedy wykazywała, że wartość ta jest prawidłowa, jednak ma bardzo
niekorzystny wpływ na rozkład zmiennej po przeprowadzeniu normali-
zacji. Dotyczyło to dokładnie dwóch wielkości związanych z budżetem
gminy Kleszczów (na jej terenie leży odkrywkowa kopalnia węgla dla
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9 Analiza danych z KRUS ujawniła, że w przypadku 5 gmin (o kodzie TERYT 0409012;
1420102; 1810032; 2002112; 2214062) brak jest płatników ubezpieczenia KRUS. Ewidencja świad-
czeniobiorców rent i emerytur z KRUS nie budziła żadnych zastrzeżeń.
10 Doszacowywane były częściowo dane dla gminy Jaśliska (TERYT: 1807102) w powiecie kro-
śnieńskim, która została utworzona dopiero w 2010 roku. Tym samym od 2010 roku liczba jed-
nostek gminnych w Polsce wynosi 2173 (rok wcześniej było 2172).
11 Wykorzystano metody opisu i wnioskowania statystycznego.



elektrowni Bełchatów, a gmina uzyskuje z tego tytułu bardzo znaczne
wpływy, ale również ponosi wydatki). W tych przypadkach wprowadza-
no korektę rozkładu, redukując jej wartość według schematu: wartość
wskaźnika dla jednostki poprzedzającej plus jedno odchylenie standar-
dowe. Co prawda zmieniało to „odległość” dzielącą jednostki znajdujące
się na biegunach skali danego wskaźnika, nie miało jednak wpływu na
ich porządek. Celem takiego działania było zwiększenie różnicowania
między jednostkami znajdującymi się w centrum rozkładu po jego nor-
malizacji.

W opracowaniu znajdują się trzy rodzaje map (kartogramów właści-
wych) ukazujących zróżnicowania przestrzenne związane z głównym
wątkiem – określeniem zróżnicowań poziomu społeczno-gospodar-
czego: mapy poszczególnych wskaźników empirycznych (47), mapy syn-
tetyczne dla jedenastu składowych i dla końcowej skali oraz mapa
typologiczna. Dla ułatwienia lektury, mapy dotyczące tych samych kwe-
stii problemowych12 utrzymane zostały w tej samej kolorystyce. 

Przedziały dla zmiennych empirycznych na mapach opracowano
w taki sposób, aby pokazać czytelnie zróżnicowanie kraju. W tym przy-
padku charakterystyka logiczna wykorzystywanych skal pomiaru nie
determinowała typu rozkładu, możliwe więc było wybieranie takich
przedziałów, jakie najlepiej charakteryzowały specyfikę zjawiska.
W większości przypadków zrezygnowano z podziałów równolicznych
(o tej samej liczbie jednostek w klasach) oraz z przedziałów o takim sa-
mym interwale na skali. Kierowano się dwoma kryteriami: aby obsza-
ry o bardzo zbliżonej charakterystyce nie były dzielone między
sąsiednie klasy oraz aby liczebności jednostek w przedziałach nie były
drastycznie różne, co zacierałoby obraz rzeczywistego zróżnicowania.
W legendzie obok opisu przedziału zaznaczono w nawiasie ile bada-
nych jednostek obejmuje dany przedział.

Wszystkie mapy syntetyczne przedstawione zostały przy zastoso-
waniu pięciu przedziałów równolicznych (po 20% jednostek), co zwią-
zane jest z tym, że skale pomiarowe mają charakter porządkowy. Dla
ułatwienia klasę środkową (3.) można odczytywać jako „sytuację bliską
pod danym względem przeciętnej”, klasę 2. jako „odbiegającą in minus
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12 Z rozróżnieniem barw dla czterech grup: dostępności przestrzennej, kwestii gospodarczych,
kwestii społecznych i elementu warunków życia.



od przeciętnej”, 1. – „odbiegającą znacznie od przeciętnej” i analogicz-
nie klasę 4. jako „odbiegającą in plus od przeciętnej” oraz klasę 5. jako
„odbiegającą znacznie od przeciętnej in plus”.

Oddzielnego omówienia wymaga mapa typologiczna, której liczba
klas i ich liczebność jest wynikiem przyjętej procedury statystycznej
(szerzej rozdział V). Kolorystyka tej mapy jest opracowana według in-
nych zasad. Rozkład informacji na mapie nie ma porządku hierarchicz-
nego, dlatego użyte barwy nie zostały ustawione jednoznacznie
w sekwencję. Zadaniem przyjętej kolorystyki jest zwiększenie czytel-
ności informacji (rozróżnialność typów i przestrzenna dokładność ich
występowania, a także do pewnego stopnia ich merytoryczne podo-
bieństwa). 

Rozdział II. Założenia projektu badawczego
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W projekcie przyjęto, że rozwój społeczno-gospodarczy obszarów
wiejskich na szczeblu lokalnym charakteryzuje jedenaście składo-
wych wymienionych na rysunku I.4., nie zostało jednak wyjaśnione, co
rozumie się przez samo pojęcie „rozwój”, ani znaczenia, jakie zostało
przypisane do poszczególnych jego składowych. Pojęcie to jest bardzo
wieloznaczne, co więcej, w ekonomii i rozważaniach o problemach spo-
łeczno-gospodarczych występuje zazwyczaj w połączeniu z takimi
przymiotnikami jak: gospodarczy, społeczny, społeczno-gospodarczy,
zrównoważony, trwały, wielofunkcyjny itp13. Nie wchodząc w teore-
tyczne rozważania, posłużymy się tzw. definicją projektującą, a więc
taką, która wyznacza sposób rozumienia pojęcia w danym opracowa-
niu, w tym przypadku – w projekcie badawczym „Monitoring rozwoju
obszarów wiejskich”. Pojęcie to odnoszone będzie do stanu lub zmian
(w pierwszym przypadku mowa będzie o poziomie rozwoju, w drugim
o jego dynamice) dokonujących się w układzie lokalnym. 

Przez rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich w dal-
szych częściach tej pracy rozumieć należy przemiany prowadzące do
zaspokajania w coraz większym stopniu zbiorowych i indywidualnych
potrzeb lokalnych mieszkańców. Rozwój jest więc pojęciem z natury
swojej dynamicznym, jednak obecny etap prac nad projektem dotyczy
nie tyle rozwoju, ile osiągniętego już poziomu, a więc obrazu statyczne-
go (zależnego od wcześniejszych, niekiedy nawet odległych w czasie,
procesów). Poziom rozwoju lokalnego to zatem osiągnięty stopień za-
spokajania potrzeb przez społeczność lokalną i jej członków. Dopiero
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13 Porównaj na przykład prace: Cloke, Marsden, Mooney (red.) [2006]; Duczkowska-Małysz,
Szymecka (red.) [2009]; Grosse, Hardt [ 2011]; Heffner [2007]; Kaleta [1998]; Kłodziński [1996];
Van der Ploeg i in. [2000]; Spychalski [2005]; Stanny [2013]; Stanny, Czarnecki [2011]; Wilkin
[2008]; Woods [2005]; Zawalińska [2009].



następne cykle pracy nad projektem pozwolą na pokazanie obecnie do-
konujących się zmian, a więc dynamiki tak rozumianego procesu roz-
wojowego14.

Celem rozwoju społeczno-gospodarczego powinno być dążenie do
stworzenia warunków życia, pozwalających lokalnym mieszkańcom od-
czuwać coraz większą satysfakcję z kontaktów z otaczającą ich rzeczy-
wistością lub doprowadzić do sytuacji, w której ich wymagania wobec
tej rzeczywistości będą wzrastały. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego,
że zaspokojenie wielu obiektywnych potrzeb napotyka brak ich uświa-
domienia i w początkowym okresie np. dostęp do wielu udogodnień, ta-
kich jak kanalizacja, traktowane bywa przez mieszkańców wsi jako
zbytek. W badaniach wielokrotnie stwierdzano, że np. rozwój infra-
struktury technicznej, a zwłaszcza wodociągów, kanalizacji, telefoniza-
cja, a nawet elektryfikacja napotykał barierę nieuświadomionych
potrzeb, co w pierwszym okresie przejawiało się bardzo ograniczonym
korzystaniem z nich15. Jednocześnie zaspokojenie jednych potrzeb nie-
mal natychmiast powoduje ujawnianie się innych, wcześniej nieuświa-
damianych sobie przez lokalnych mieszkańców. Jednak potrzeby raz
uświadomione stają się już oczywistością. Przykładem posłużyć mogą
dwa zjawiska o wysokiej wzajemnej zależności, mianowicie w latach
dziewięćdziesiątych regres komunikacji zbiorowej między wsiami okazał
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14 Warto zauważyć, że tak rozumiane pojęcie rozwoju, jeśli nałożyć nań dodatkowe warunki,
można przekształcić w rozwój zrównoważony. Rzecz jasna warunki te musiałyby dotyczyć kwe-
stii środowiskowych, jednak operacjonalizacja składowej środowiskowej jest kwestią niezwykle
trudną, a nie jest pewne, czy rozwiązywalną. O ile z grubsza wiadomo, jakie czynniki brać pod
uwagę przy wyznaczaniu obszarów zdegradowanego środowiska i jakie wartości powinien re-
prezentować obszar cenny środowiskowo, o tyle przestrzeń między tymi biegunami rozkładu
jest trudna do waloryzacji. Ponadto wskaźniki używane dla wyznaczania tych biegunowych ob-
szarów nie nadają się do zastosowania jako elementy budujące skalę dla całego zbioru.
Problem ten sygnalizowany jest obecnie z tego względu, że w zespole pracującym nad projektem
rozważana jest możliwość w przyszłości rozszerzenia prac w taki sposób, aby uwzględniały one
postulaty łączone z pojęciem rozwoju zrównoważonego.
15 W badaniach prowadzonych przez Marka Kłodzińskiego i Andrzeja Rosnera w latach dzie-
więćdziesiątych w okolicach Malborka napotkali oni wieś, która w całości została skanalizowa-
na, jednak w okresie pierwszego roku ani jedno z gospodarstw nie zostało do niej podłączone.
Mieszkańcy wsi pytani o kanalizację odpowiadali, że „nie było jej i było dobrze”, a za podłącze-
nie i korzystanie trzeba płacić, więc nie zamierzają podłączać swoich domów. Przy okazji innych
badań prowadzonych przez Andrzeja Rosnera i Monikę Stanny przed ponad dekadą, podobne
zjawisko dotyczyło telefonów stacjonarnych. Do wsi popegeerowskiej w pobliżu Połczyna-Zdr-
oju, telekomunikacja doprowadziła linię, zamontowała puszki z doprowadzonym kablem telefo-
nicznym, ale ze względu na opłatę za indywidualne przyłącze, tylko jedno gospodarstwo domowe
z tej usługi skorzystało. Niebawem zresztą powszechna stała się telefonia komórkowa.



się współzależny z rozwojem motoryzacji indywidualnej16 (szerzej
o tym w rozdziale III.1.).

Brak wyrobionych potrzeb korzystania z udogodnień, jakie niesie
postęp technologiczny, nie jest jednak najważniejszym problemem, jaki
napotyka się przy analizie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.
Po części przynajmniej jest on spowodowany niskimi dochodami ludno-
ści wiejskiej oraz niewielkimi aspiracjami, zwłaszcza pokolenia ludzi
starych na wsi. Przez rozwój społeczno-gospodarczy będziemy więc ro-
zumieli w tej pracy kształtowanie się takich struktur gospodarczych,
jakie pozwolą na osiąganie na lokalnym rynku pracy dochodów satysfak-
cjonujących mieszkańców i pozwalających im na realizację ambicji oraz
nadziei na to, że pojawiające się nowe potrzeby w akceptowalnym hory-
zoncie także zostaną zaspokojone. Równie ważne jest poczucie spraw-
stwa zmian dokonujących się w otoczeniu, a więc uczestnictwo w życiu
społecznym, umiejętność i chęć organizowania się i współdziałania.
Sprzyja temu poprawa sytuacji w zakresie edukacji, posiadanych przez
mieszkańców kompetencji itp. Dopiero spełnienie obu warunków, go-
spodarczego i społecznego, powoduje, że środowisko wiejskie staje się
przyjazne mieszkańcom. Stopień ich spełnienia oznacza więc osiągnięty
poziom rozwoju społeczno-gospodarczego.

Pomiar tak rozumianego rozwoju, jak wcześniej wspomniano, ma
charakter skali porządkowej. Co więcej, skala ta nie ma początku ani
końca. Początkiem byłby obszar niezamieszkany, a więc taki, na terenie
którego nie można znaleźć żadnych relacji między mieszkańcami, za-
tem nie tworzą oni również społeczności. Nie dokonuje się na nim pro-
ces gospodarczy ani nie ma wyposażenia mogącego mu służyć. Koniec
skali nie istnieje, gdyż nie sposób określić, jakie cechy musiałby speł-
niać obszar „całkowicie rozwinięty”, zwłaszcza że postęp technologicz-
ny i wymóg stałego dostosowywania się do niego sprawia, że proces
rozwoju nie ma końca.

Pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego układów lokalnych w Pol-
sce wykorzystuje fragment tak rozumianej skali. Tym niemniej wystar-
czająco ujawnia on występowanie charakterystycznego zróżnicowania
obszarów wiejskich. Nie można jednoznacznie powiedzieć, czy jest to
fragment duży czy mały, a więc czy zróżnicowanie to jest nieznaczne
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16 Zwanej także komunikacją indywidualną, co czasem prowadzi do nieporozumień znaczeniowych.



czy też nadmierne. Odpowiedź na tak postawione pytanie zahacza
o kwestie związane z przyjętymi założeniami o charakterze wartościu-
jącym. Z punktu widzenia propagowanego w UE działania w kierunku
spójności (zwłaszcza jeśli chodzi o jej wymiar przestrzenny) – można 
sądzić, że są duże. Jeśli staniemy na stanowisku, że ze względu na przyję-
te założenia dotyczące kraju jako całości, ważne jest powstawanie silnych
centrów rozwoju – pojawia się w konsekwencji dyrektywa, która uzasad-
nia występowanie niespójności i prowadzi do ich zwiększania.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że ten sam cel – rozwój społeczno-gos-
podarczy – nie oznacza, że musi się on odbywać według takiego same-
go wzorca w różnych strukturalnie, funkcjonalnie, mających różne
warunki położenia itp., układach lokalnych. Dobór składowych do bu-
dowy skali rozwoju charakteryzuje się tym, że nie wyznaczają one kon-
kretnych kierunków rozwoju, ale pewne jego cechy o charakterze –
w polskich warunkach – wspólnym dla wielu możliwych jego kierun-
ków. Na przykład zrównoważenie rynku pracy (w sytuacji nadwyżki po-
daży zasobów pracy nad popytem na nią) można osiągać poprzez
tworzenie miejsc pracy na terenie danej jednostki (w jej sąsiedztwie),
ale taki sam efekt daje również sprzyjanie odpływowi nadwyżek zaso-
bów pracy poprzez migrację. Podobnie jest z pozostałymi składowymi.
Jednak są one dobrane w taki sposób, aby dostrzec różne aspekty da-
nego zjawiska, w tym również niekorzystne efekty np. nadmiernych mi-
gracji. Ujawnią się one w postaci kształtowania się niekorzystnych
struktur demograficznych. Tak więc zestaw dobranych składowych
stanowi pewien system powiązanych ze sobą elementów. Zawężanie ich
zbioru lub dodawanie nowych elementów mogłoby zakłócić funkcjono-
wanie tego sytemu.

Trudność z określeniem największych barier rozwojowych obsza-
rów wiejskich wynika między innymi z tego, że wskazuje się na ich róż-
ne przyczyny: niskie dochody, niekorzystną strukturę agrarną, ubogi
rynek pracy w układach lokalnych itp. Warto więc zauważyć, że wymie-
nione problemy są ze sobą ściśle powiązane, bo niskie dochody są kon-
sekwencją zarówno nadwyżki podaży na lokalnym rynku pracy, jak
i nadmiernego zatrudnienia w rolnictwie rodzinnym. Wysokie zatrud-
nienie w rolnictwie (nieważne, czy w relacji do powierzchni czy udzia-
łu rolnictwa w wytwarzaniu PKB) spowalnia przemiany strukturalne
w tym najważniejszym na wsi dziale gospodarczym. Jeśli dodamy do 
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tego relatywnie niskie kompetencje na rynku pracy mieszkańców wsi,
zwłaszcza starszego pokolenia, okazuje się, że kategoria rynku pracy
pojawia się przy każdej próbie wyjaśnienia problemów społeczno-gos-
podarczych na wsi.

Rozwiązania tych problemów poszukuje się zasadniczo w dwóch
kierunkach: zwiększenia przepływu nadmiaru zasobów pracy do miast
(w formie migracji) albo w tworzeniu na wsi (lub w lokalnym ośrodku
miejskim) miejsc pracy poza rolnictwem (tzw. wielofunkcyjność wsi17).
W rzeczywistości rozwój odbywa się częściowo poprzez migracje,
a częściowo poprzez rozwój pozarolniczej sfery działalności gospodar-
czej na wsi18. Dla poszczególnych układów lokalnych proporcje te ukła-
dają się odmiennie. 

Zauważmy przy tym, że istnienie warunków utrudniających zaspo-
kajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców zachęca do migracji tam, gdzie
są potencjalnie większe szanse na zaspokojenie potrzeb, o których mo-
wa. Dla większości, jeśli migracje te planowane są jako stałe, ich kie-
runkiem docelowym jest miasto, przy czym najwięcej oferują tu duże
miasta, jeśli jako czasowe – zagranica. Migracje takie podejmowane są
przez ludzi młodych, a ich konsekwencją jest demograficzna starość
obszarów opuszczanych przez nich oraz zmniejszająca się gęstość za-
ludnienia. Często zmniejsza się ona nadmiernie, co prowadzi do nieko-
rzystnych zjawisk demograficznych, regresu infrastruktury społecznej,
a nawet zanikania całych jednostek osadniczych – głównie wsi małych,
leżących na obrzeżach gmin. 

Proporcje między funkcją rolniczą i różnego typu funkcjami poza-
rolniczymi są niezwykle istotnym problemem, bowiem ich naruszenie
może wywołać bardzo niekorzystne i trudne do przeciwdziałania im
konsekwencje. Z jednej strony, nadmierne migracje (odpływ) mogą po-
wodować zjawiska znane z tzw. ściany wschodniej, a więc trudny do za-
trzymania spadek zaludnienia połączony z deformacjami struktur
demograficznych19. W dalszej kolejności regres infrastruktury społecz-
nej, zanikanie słabszych ogniw sieci osadniczej itp. Z drugiej strony,
nadmierny rozwój funkcji pozarolniczych prowadzi do zlewania się
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17 Więcej: Kłodziński [2008]; Czarnecki [2011]; Wilkin [2011].
18 Więcej: Rosner [2011]; Stanny [2013].
19 Empirycznie konsekwencje takich relacji zjawisk opisywali: Eberhardt [1989]; Stasiak [1987,
1992, 2006]; Stasiak, Horodeński [2005]; Rosner (red.) [2007]; Rosner [2012].



miejscowości ze sobą, przekształcenia użytków rolnych w drobne działki
o nietowarowym charakterze i zachwianie ładu przestrzennego obsza-
rów wiejskich, przekształcając je w obszar podobny do przedmieścia
nieposiadającego centrum20. Zjawiska takie obserwować można w nie-
których rejonach Polski południowo-wschodniej, w których poszczegól-
ne wioski zbliżają się lub nawet przekraczają pięć tysięcy mieszkańców,
a także na obrzeżach aglomeracji Górnego Śląska, gdzie wsie stają się
osiedlami robotniczymi oddalonymi od rynków pracy.

Jeśli mowa o wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich trzeba
pamiętać, że w rzeczywistości mamy na myśli układy lokalne obejmu-
jące również małe i średnie miasta, znajdujące się w zasięgu racjonal-
nych (pod względem czasu i kosztów) dojazdów do pracy. Tak więc
rozwój wielofunkcyjny zakłada nie zawsze tworzenie nowych miejsc
pracy pozarolniczej na wsi, ale tworzenie ich dla ludności wiejskiej –
przy założeniu, że nie zmienia ona miejsca zamieszkania. Mogą więc
być ulokowane na terenach formalnie miejskich (zwłaszcza w małych
i średnich miastach), ale tworzone z myślą o zatrudnieniu osób za-
mieszkałych w sąsiednich wsiach21. 

Kwestia dojazdów do pracy łączy się bezpośrednio z dostępnością
komunikacyjną zarówno miejscowości gminnych z sąsiednimi gmina-
mi, jak i z sołectwami tej samej gminy. Izolacja przestrzenna (komuni-
kacyjna) poszczególnych wiosek w znacznym stopniu utrudnia ich
rozwój. Regres połączeń autobusowych kursujących między wsiami
wymusza rozwój motoryzacji indywidualnej, jednak jest ona nie tyle
wynikiem zamożności społeczeństwa, ile koniecznością związaną za-
równo z potrzebą dojazdów do miejsc pracy, jak i do takich instytucji
jak urząd gminy, ośrodek zdrowia, ośrodek pomocy społecznej itp. Ba-
dania22 ujawniają, że częściowo potrzebę przemieszczania się przejmu-
ją również autobusy szkolne, nie mogą one jednak zastąpić komunikacji
publicznej ze względu na specyficzny rozkład jazdy, brak kursów
w okresach wakacyjnych i ferii szkolnych, a także niewystarczającą
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20 Więcej: Czarnecki [2009]; Szmytkie, Zuzańska-Żyśko [2010]. 
21 Oczywiście pojawia się w tym przypadku problem konkurencji o miejsca pracy między
mieszkańcami tych miast i osobami dojeżdżającymi do pracy ze wsi. Jest on jednak tak szeroki,
że wymagałby omówienia w oddzielnym opracowaniu.
22 Stwierdzono to między innymi przy okazji badań terenowych prowadzonych w grancie nr 
N N114 122337 pod kierownictwem Andrzeja Rosnera [patrz publikacja: Rosner 2012].



liczbę miejsc w pojeździe. Problem dostępności przestrzennej (pierw-
sza składowa pojęcia rozwój społeczno-gospodarczy na rysunku I.4.)
jest więc bardzo istotny. 

Proces rozwoju funkcji pozarolniczych w układach lokalnych,
zwłaszcza na wsi, prowadzi do zmniejszania się roli rolnictwa w struk-
turze gospodarki na danym terenie. W badaniach nazwany został dezagra-
ryzacją, a w języku potocznym oznacza proporcje między rolnictwem
i działami pozarolniczymi w lokalnej gospodarce, co łączy się z faktem,
że w procesie rozwoju wzrasta znaczenie funkcji pozarolniczych kosz-
tem rolnictwa. W ogromnej większości przypadków jest on korzystny
zarówno dla rolnictwa (sprzyja procesom restrukturyzacyjnym,
zwłaszcza przez ograniczanie nadmiernego zatrudnienia w gospodar-
stwach), jak i działów pozarolniczych, bo oznacza ich wzrost. Ma jedno-
znacznie pozytywny wpływ na lokalny rynek pracy. Nie musi jednak
rozwiązywać wszystkich jego problemów, a czasem stwarza nowe. Za-
leży to od istnienia na danym terenie nadwyżek pracy w stosunku do
potrzeb (a więc bezrobocia w formie jawnej i ukrytej w zatrudnieniu
rolniczym), ich struktury (posiadanych kompetencji, rozkładu prze-
strzennego, struktury według wieku i płci itp.). Relatywne zrównowa-
żenie rynku pracy nie zawsze trzeba oceniać jako zjawisko korzystne;
w układach lokalnych może być ono wynikiem stosunkowo rozwinięte-
go rynku pracy, ale również, na obszarach długotrwale migracyjnie od-
pływowych – braku jej podaży. W tej drugiej sytuacji często równowaga
rynku pracy łączy się z głębokimi deformacjami struktur demograficz-
nych w wyniku selektywności migracji.

Problem dezagraryzacji, a więc zmiany proporcji między rolnic-
twem i działami pozarolniczymi, może się dokonywać zarówno na ob-
szarach o tradycyjnym, mało wydajnym rolnictwie, jak i takich, których
rolnictwo znajduje się na wysokim poziomie rozwoju. Również sektor
pozarolniczy może mieć charakter względnie nowoczesny lub być 
ilościowo rozwinięty, jednak składać się nań może bardzo tradycyjny
sposób wytwarzania, zaś zasięg jego oddziaływania (głównie zbytu)
może ograniczać się do lokalnego popytu. Wszystkie kombinacje w tym
zakresie występują w Polsce. Przykładem może być relatywnie nowo-
czesne rolnictwo w rejonie grójeckiego „zagłębia sadowniczego” 
przy jednoczesnym słabym rozwoju funkcji pozarolniczych. W innych
rejonach nowoczesnemu rolnictwu towarzyszy wysoki stopień rozwoju
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funkcji pozarolniczych (przykłady można znaleźć wśród gmin wielko-
polskich).

Trzeba także pamiętać, że restrukturyzacja rolnictwa może rów-
nież – choć na razie w ograniczonym zakresie – dokonywać się także
w inny sposób, nie tylko polegający na procesach koncentracji i ogra-
niczaniu zatrudnienia. Tradycyjnie rolnictwo rozumiane jest wyłącz-
nie jako dział produkcji żywności, możliwa jest jednak jego ewolucja
w kierunku wytwarzania również innych dóbr, w tym między innymi
surowców przemysłowych (np. dla energetyki) lub dóbr publicznych.
Tego rodzaju rolnictwo wielofunkcyjne wpisuje się również w problem
rozwoju funkcji gospodarczych i społecznych na wsi [szerzej: Wilkin
(red.) 2010].

Jeśli przyjmiemy, że przez rozwój społeczno-gospodarczy rozu-
mieć będziemy coraz lepsze zaspokajanie potrzeb lokalnych społecz-
ności (zarówno potrzeb zbiorowych, jak też indywidualnych), to
trzeba zauważyć, że cel ten może być osiągany w różny sposób. Inne
struktury będą się kształtować w regionach turystycznych, w są-
siedztwie ośrodków miejskich, na obszarach rolnictwa rozdrobnio-
nego dawnej Galicji z jej specyficzną siecią osadniczą, i inne na
przykład na terenach dawnych PGR-ów. Dlatego nie można mówić
o jednym modelu rozwoju, ale ważne jest poznanie wielości ścieżek
rozwoju i zasięgu przestrzennego każdej z nich. Jednym z celów
opracowania jest wskazanie tej różnorodności oraz określenie, które
rodzaje układów lokalnych wykazują obecnie większe zaawansowa-
nie procesów rozwojowych i jakie bariery powodują, że niektóre po-
zostają w tyle za innymi.

Próba odpowiedzi na przedstawione pytania wymaga systematycz-
nego analizowania przyjętych składowych pojęcia „rozwój społeczno-
-gospodarczy” w oparciu o dane empiryczne oraz wyjaśnienia ich prze-
strzennych uwarunkowań. Problem kształtujących się typów (kierun-
ków) rozwoju będzie tematem rozdziału V opracowania. Wcześniej
jednak konieczne jest określenie pozycji poszczególnych jednostek
gminnych na skali rozwoju (rozdział IV), a ta musi zostać poprzedzona
analizą empiryczną jego składowych (rozdział III).

W tym celu dla każdej składowej rozwoju społeczno-gospodarczego
opracowane zostały wskaźniki empiryczne służące do jej opisu. Starano
się, aby wskaźniki te nie tylko miały charakter danych wiarygodnych,
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zbieranych według znanej i wspólnej dla całego kraju metodologii, że-
by były możliwe do uzyskania również w przyszłych cyklach badaw-
czych, ale również, aby naświetlały poszczególne składowe z różnych
punktów widzenia. Jako przykład niech posłuży wspomniany już pro-
blem zrównoważenia rynku pracy, gdzie mogłoby się wydawać, że opi-
suje go stopa bezrobocia liczona przez powiatowe urzędy pracy (PUP).
Zastosowane podejście pozwala na głębsze spojrzenie na tę kwestię,
dane PUP nie uwzględniają takich aspektów zrównoważenia omawia-
nego rynku, jak kwestia bezrobocia ukrytego w rolnictwie lub bierności
zawodowej (ucieczki z rynku pracy w kierunku dochodów niezarobko-
wych osób w wieku produkcyjnym) itp. W miarę możliwości stwarza-
nych przez dostępne dane podejmowano starania wieloaspektowego
spojrzenia na składowe, co wiązało się z koniecznością wykorzystania
stosunkowo większej liczby zmiennych i nadania im odpowiednich wag.
Listę wskaźników empirycznych wykorzystanych w opracowaniu
przedstawia aneks.

Wszystkie wskaźniki empiryczne podlegały procedurze normaliza-
cji statystycznej, która doprowadziła je do porównywalności. Taka po-
stać zmiennych pozwala również kontrolować ich wpływ na miary
syntetyczne, konstruowane dla każdej ze składowych poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego. Celem budowy takiego miernika syntetycz-
nego (miary multikryterialnej, metacechy) jest uzyskanie jednostkowej
zmiennej, posiadającej określone własności, która łączy w sobie specy-
fikę poszczególnych cech diagnostycznych oraz jak najrzetelniej od-
zwierciedla badane zjawisko. Jej właściwością jest porządkowanie
zjawiska złożonego za pomocą jednej wartości. 

Z bogatej oferty metod porządkowania liniowego [czytaj: Grabiński
1984; Panek 2009], w projekcie zastosowano procedurę sum unitaryza-
cji zerowanej [Kukuła 2000; Młodak 2006], należącą do grupy taksono-
micznych metod bezwzorcowych. Opiera się ona na uśrednieniu
unormowanych (przez rozstęp cechy) wartości zmiennych empirycz-
nych, przez przypisanie im odpowiednich wag. Normalizacji stymulan-
ty dokonujemy przez odjęcie liczby najmniejszej w danym zbiorze od jej
wartości podstawowej (normalizowanej) i podzielenie wyniku przez
rozstęp (czyli różnicę wartości najmniejszej i największej w danym
zbiorze). Natomiast destymulanty normalizujemy poprzez odjęcie jej
wartości podstawowej od wartości maksymalnej w danym zbiorze 
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i podzielenie wyniku przez rozstęp23. W wyniku zastosowania tej formu-
ły otrzymujemy zmienne o wartościach należących do przedziału [0;1].

Obliczenie wskaźnika syntetycznego następuje na podstawie wzoru:

1Wi = __ Σ
m

j=1
mi a'ijnn

gdzie:
a'ij – znormalizowana wartość j-tej cechy w i-tym obiekcie (po zamia-

nie destymulant na stymulanty),
n – ilość obiektów, gdzie:
mi – współczynnik wagi cechy o numerze i.

Poglądy na temat ważenia cech (tzn. nadawania im zróżnicowanego zna-
czenia wyrażonego mnożeniem ich wartości przez odpowiednie nieujem-
ne czynniki) są bardzo zróżnicowane. Dotyczą one zarówno tego, czy
w ogóle należy stosować systemy wag, jak i samego sposobu ich określa-
nia [porównaj: Grabiński 1985; Kukuła 2000]. Dotychczasowe doświad-
czenie i wiedza autorów na temat badanego zjawiska oraz przyjęcie
założenia, że pewne cechy są dla nas ważniejsze niż inne, pomogło wypra-
cować ścieżkę postępowania przy nadawaniu wag poszczególnym skła-
dowym. Mianowicie, po statystycznej ocenie zmiennych na podstawie ich
analizy opisowej i korelacyjnej przystąpiono do metody ocen ekspertów
(panelu eksperckiego). Dlatego przyjęto wagi, o których czytelnik będzie
na bieżąco informowany podczas lektury rozdziału III.

Zastosowanie powyższej procedury doprowadziło do uzyskania kla-
syfikacji gmin według oceny poszczególnych składowych poziomu roz-
woju społeczno-gospodarczego. Zhierarchizowane jednostki następnie
pogrupowano w klasy podobnego poziomu rozwoju, stosując podział na
pięć równolicznych klas (kwintyli). Postępowanie takie ułatwi interpre-
tację rozkładów zmiennych syntetycznych na załączonych w opraco-
waniu kartogramach.
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23 ai – aminTransformacja ta została przeprowadzana według wzoru: a'i = ______________ , gdzie: a'i – znor-
(amax – amin)

malizowana i-ta zmienna; ai – normalizowana i-ta zmienna; amin – minimalna wartość występu-
jąca w zbiorze danej zmiennej; amax – maksymalna wartość występująca w zbiorze danej zmien-
nej; (amin – amax) – rozstęp danej zmiennej.



11..  DDoossttęęppnnoośśćć  pprrzzeessttrrzzeennnnaa  ggmmiinn

Jak wcześniej już sygnalizowano, problem dostępności przestrzennej
obszarów wiejskich jest niezwykle ważny, przy czym chodzi tu zarów-
no o dostępność zewnętrznych wobec gminy rynków, a więc możliwość
korzystania z nich przez mieszkańców gminy, jak i dostępność gminy
dla osób i firm spoza niej. Brano pod uwagę możliwość korzystania
z rynków pracy zlokalizowanych poza tą jednostką administracyjną,
a także niedostępnych na szczeblu gminy usług specjalistycznych,
w tym usług publicznych. Z drugiej strony, im łatwiejsza komunikacyj-
na dostępność gminy dla ludzi, towarów i usług pochodzących z ze-
wnątrz, tym większa szansa na napływ do niej zewnętrznego kapitału,
a więc również na powstawanie nowych miejsc pracy.

Kwestia przestrzeni ma jednak wiele aspektów. Jednym z nich jest
skomunikowanie sołectw należących do gminy z jednostką centralną
(wsią gminną), jak i między sobą, drugim – położenie gminy w stosun-
ku do pewnych ważnych punktów znajdujących się poza nią i możliwo-
ści pokonania dzielącej ją od tych punktów odległości w racjonalnym
czasie i po racjonalnych kosztach. Punkty te to między innymi: miasto
powiatowe, miasto z najważniejszym rynkiem pracy i ośrodkiem edu-
kacji dla młodzieży, centrum usługowo-handlowe itp. (często, ale nie za-
wsze, jest to miasto będące siedzibą powiatu, do którego należy gmina),
miasto wojewódzkie, ważne węzły komunikacyjne itp. Można by tu tak-
że dodać odległość (lub czas potrzebny na dojazd) do najbliższego szpi-
tala specjalistycznego czy lotniska. 

Bazy danych, do których udało się dotrzeć, są jednak bardzo ubogie
w tego rodzaju informacje. Źródła danych GUS od dłuższego czasu w ogó-
le nie zawierają takich informacji, inne bazy danych mają materiały wyryw-
kowe i często bardzo specjalistyczne, podczas gdy brak jest tych całkiem
podstawowych. Na przykład nie sposób znaleźć danych o tym, w ilu miej-
scowościach w danej gminie znajduje się przystanek komunikacji publicz-
nej (PKP, PKS, prywatnych przewoźników) czy też do ilu sołectw dochodzi
droga o utwardzonej powierzchni. Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa
dostępności danych o charakterze jakościowym, a więc o stanie dróg lokal-
nych, częstotliwości kursowania autobusów, przejezdności dróg zimą itp. 

W tej sytuacji zdecydowano się na zebranie danych o charakterze an-
kietowym, przy czym kwestionariusz wraz z listem przewodnim rozesłano
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drogą elektroniczną do wszystkich 2173 urzędów gminnych w badanych
jednostkach. Zebranie kompletnego materiału trwało kilka miesięcy i wy-
magało wielu przypomnień e-mailowych, rozmów telefonicznych i pokony-
wania dodatkowych przeszkód, jak na przykład nieustannego tłumaczenia,
kto i w jakim celu dane zbiera, czy jest do tego uprawniony, czy dane te mo-
gą być udostępnione itp. Wydawało się, że parę prostych pytań, takich jak
o czas potrzebny zwykle na dojazd do miasta powiatowego najczęściej wy-
korzystywanym przez mieszkańców środkiem lokomocji – to informa-
cja, której może udzielić każdy urzędnik w gminie. W praktyce w wielu
urzędach konieczna była decyzja, kto i na jakiej podstawie może się wypo-
wiedzieć, co skutkowało trudnościami w utworzeniu zbioru danych kom-
pletnych, możliwych do dalszego opracowania.

Dla utworzenia syntetycznej skali dostępności przestrzennej wyko-
rzystano sześć wskaźników:
[W1] – przeciętny czas potrzebny na dojazd do miasta wojewódzkiego

według przynależności administracyjnej danej gminy,
[W2] – przeciętny czas dojazdu do najbliżej położonego miasta powia-

towego o znaczącej roli dla lokalnego rynku pracy,
[W3] – odsetek sołectw w gminie skomunikowanych transportem pu-

blicznym (przystanek autobusowy lub kolejowy), z wyłącze-
niem transportu szkolnego,

[W4] – odsetek sołectw, do których dochodzi droga o nawierzchni
utwardzonej (asfaltowej),

[W5] – liczba zarejestrowanych samochodów osobowych ogółem na
100 mieszkańców,

[W6] – odsetek starych samochodów (wyprodukowanych przed 2000 r.)
w ogólnej liczbie zrejestrowanych aut.

Trzy z nich potraktowano jako stymulanty (3., 4. i 5.), a pozostałe jako
destymulanty dla tworzonej skali dostępności przestrzennej. Cztery
pierwsze uzyskano w wyniku przeprowadzonych badań ankietowych24,
pozostałe, a więc piąty i szósty – utworzono na podstawie materiałów
udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pochodzących
z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) za rok 2010.
Skonstruowane wskaźniki, ze względu na brak możliwości wyłączenia
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24 Ankietę opracowaną przez zespół IRWiR PAN – EFRWP, skierowano do urzędów gmin w li-
stopadzie 2012 roku. Badanie zakończono w maju 2013 roku uzyskaniem informacji od 100% ba-
danych jednostek. Koordynatorem technicznym badania była Edyta Kozdroń (EFRWP). 



obszaru miejskiego z zakresu pozyskanej informacji, obejmują również
miasta w przypadku gmin miejsko-wiejskich25. 

Warto zwrócić uwagę, że materiały zbierane za pomocą formularza an-
kietowego miały charakter subiektywnych opinii, jednak dotyczyły spraw
w niewielkim tylko stopniu wiążących się z poglądami respondenta; były to
pytania o proste fakty, a nie o ich ocenę. Pewne niedokładności mogły wią-
zać się z tym, jak np. traktować przystanek zlokalizowany poza terenem wsi,
przy szosie omijającej zabudowania. W liście przewodnim dołączonym do
formularza wyjaśniono, że jeśli ma on nazwę tego sołectwa, zwykle korzy-
stają z niego jego mieszkańcy; należy przyjąć, że jest to sołectwo mające po-
łączenie komunikacyjne. Nacisk w wyjaśnieniach (zarówno dołączonych do
kwestionariusza, jak i telefonicznych) kładziony był na pojęcie „sołectwo”,
określenia „wieś”, „miejscowość” itp. są bardzo nieprecyzyjne, zwłaszcza
w tych regionach, w których wsie mają tzw. kolonie, przysiółki itp. 

Również pewną trudność stwarzało określenie charakteru drogi we
wskaźniku czwartym. Różne typy nawierzchni występujące na drogach
lokalnych powodowały, że również w tym przypadku respondenci mie-
wali wątpliwości. Przyjęto wykładnię, że chodzi o drogi, po których bez
przeszkód mogą się poruszać autobusy.

Rozkład przestrzenny wskaźnika pierwszego przedstawia rysunek III.1.
Zgodnie z oczekiwaniami czas dojazdu z miejscowości gminnej do sie-
dziby władz województwa zależny jest przede wszystkim od odległości,
w związku z czym centrum regionalne jest bardziej dostępne dla miesz-
kańców sąsiednich gmin, niż położonych na obrzeżach regionu. Zasta-
nawiające, że korekty takiego koncentrycznego układu powodowane
przebiegiem głównych tras komunikacyjnych są bardzo niewielkie. 

Wyniki ujawniają, że obecny podział administracyjny powoduje wy-
stępowanie kilku znaczących obszarów o szczególnie długim czasie do-
jazdu do miasta wojewódzkiego; jest to Pomorze środkowe, pogranicze
warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz pas obejmujący południowo-
-wschodnią część Wielkopolskiego, łączący się ze wschodnią częścią Ku-
jawsko-Pomorskiego i zachodnią częścią Mazowieckiego. Istnienie tak
źle skomunikowanych obszarów wiąże się ze zniknięciem w podziale ad-
ministracyjnym z 1999 roku województw: koszalińskiego, słupskiego, pilskie-
go, dalej suwalskiego oraz m.in. kaliskiego, konińskiego, włocławskiego,
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25 W badaniu ankietowym z uwagi na fakt, iż w przypadku gminy miejsko-wiejskiej urząd jest
jeden, nie było sensu rozłącznego traktowania części miejskiej i wiejskiej. 



ostrołęckiego, bialskopodlaskiego, czy radomskiego. Występowanie tych
zwartych dużych obszarów może w przyszłości prowadzić do ich margi-
nalizacji, jeżeli w realizowanej polityce regionalnej [patrz dokumenty:
KSRR 2010, KPZK 2011] zachwiana zostanie względna równowaga po-
między realizowanymi celami konkurencyjności, a celami spójności26. 

Rysunek III.1.
PPrrzzeecciięęttnnyy  cczzaass  ppoottrrzzeebbnnyy  nnaa  ddoojjaazzdd  ddoo  mmiiaassttaa  wwoojjeewwóóddzzkkiieeggoo  [[WW11]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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120 i więcej
90–120 (484)
60–90 (617)
45–60 (216)
do 45 (298)

(w minutach)

26 Zwłaszcza w przypadku kontynuowania przez władze poszczególnych województw polityki
rozwoju, opartej na centrum regionalnym (wyłączne wzmacnianie biegunów wzrostu).



Wymienione obszary o szczególnie długim czasie dojazdu do miasta
wojewódzkiego charakteryzują się zwartym kształtem i dużym zasięgiem
przestrzennym (porównaj rys. III.1. oraz [KPZK 2011, s. 90, mapa 16]).
Mniej rozległe w tym zakresie rejony obejmują np. południowe części wo-
jewództwa mazowieckiego czy obszary górskie – Bieszczady, Sudety, Be-
skidy. Szczególnym przykładem pewnego braku uporządkowania
w natężeniu badanej dostępności jest obszar województwa lubuskiego.
Z rozkładu wskaźnika wynika, iż dwoisty układ ośrodków centralnych re-
gionu wpływa na pewną dezorientację co do hierarchiczności tych jedno-
stek (Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry). Zjawisko to mniej
widoczne jest w przypadku Torunia i Bydgoszczy – miejskiego obszaru
funkcjonalnego województwa kujawsko-pomorskiego. 

Miasta regionalne stanowią atrakcyjne rynki pracy dla ludności ze wsi,
jednak udokumentowanie tego jest z kilku powodów szczególnie trudne.
Jednym z nich jest nieprzestrzeganie przez migrantów przepisów meldun-
kowych, a na statystyce meldunków opiera się bieżąca statystyka ludności.
Innym zaś fakt, że przyrosty zaludnienia odnotowywane są głównie na ob-
szarach podmiejskich (zarówno w miastach, jak i na terenach wiejskich).
Znaczna część mieszkańców tych obszarów dojeżdża do pracy w mieście
będącym ośrodkiem regionalnym, w tym mieście uczy się, dokonuje zaku-
pów itp. Zaludnienie takich miejscowości jak podwarszawskie Piaseczno,
Ząbki, Pruszków czy Piastów wykazuje znacznie większą dynamikę niż za-
ludnienie Warszawy. W przypadku kilku innych miast wojewódzkich notu-
je się nawet zmniejszanie liczby mieszkańców (np. Łódź, Kielce, Bydgoszcz,
Lublin), a jednoczesne jej powiększanie na terenach sąsiednich.

Tego rodzaju zjawisko w znacznie mniejszym stopniu dotyczy miast
powiatowych, tylko nieliczne z nich (przeważnie takie, które przed zmia-
nami podziału administracyjnego z 1999 roku pełniły funkcje miast woje-
wódzkich) mają wyraźną strefę podmiejską. Sprzyja temu znacznie
gęstsza sieć ośrodków powiatowych niż wojewódzkich, a w konsekwencji
większa możliwość podejmowania pracy w takim mieście bez zmiany
miejsca zamieszkania. Warto zauważyć, że o ile około 1/4 respondentów
deklarowało, że na dojazd do miasta wojewódzkiego potrzebne są co naj-
mniej dwie godziny, o tyle w przypadku miast powiatowych za „długi”
czas dojazdu można uznać pół godziny. 

Brak czytelnej korelacji odległości do miasta powiatowego z czasem
dojazdu, którą można wyczytać z rysunku III.2., może mieć związek
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z tym, że większe znaczenie niż odległość fizyczna do ośrodka powiato-
wego ma układ dróg powiatowych i lokalnych oraz ich stan techniczny.
Większa łatwość dojazdu do ośrodka powiatowego niż regionalnego
okupiona jest jednak znacznie mniejszą zazwyczaj ofertą miast powia-
towych, jeśli chodzi o rynek pracy, możliwość kształcenia czy specjali-
stycznego leczenia. 

Rysunek III.2.
PPrrzzeecciięęttnnyy  cczzaass  ddoojjaazzdduu  ddoo  nnaajjbblliiżżeejj  ppoołłoożżoonneeggoo  mmiiaassttaa  ppoowwiiaattoowweeggoo

oo zznnaacczząącceejj  rroollii  ddllaa  llookkaallnneeggoo  rryynnkkuu  pprraaccyy  [[WW22]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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30 i więcej (723)
25–30 (203)
20–25 (493)
15–20 (367)
do 15 (374)

(w minutach)



Choć rozkłady obu wskaźników nie są statystycznie współzależne
(tab. III.1.), to jednak daje się zauważyć, że pewna liczba gmin położo-
nych wzdłuż granic regionalnych ma relatywnie długi czas dojazdu za-
równo do miast regionalnych, jak i powiatowych, choć w przypadku
regionalnych jest to ponad dwie godziny, a powiatowych ponad pół godzi-
ny. Gminy takie ciągną się wzdłuż granicy województw mazowieckiego
i kujawsko-pomorskiego, w południowej części granicy województw ku-
jawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, na pograniczu świętokrzyskiego
i śląskiego, śląskiego i łódzkiego itd. 

Trzeci spośród wskaźników wybranych dla konstrukcji skali do-
stępności przestrzennej, to odsetek sołectw, na terenie których znajdu-
je się przystanek komunikacji publicznej. Przez komunikację publiczną
rozumiano wszelkie środki lokomocji z regularnymi kursami według
rozkładu jazdy, dostępne dla mieszkańców. Nie brano więc pod uwagę
autobusów szkolnych oraz transportu organizowanego dla własnych
pracowników przez zakłady pracy. Autobusy szkolne (tzw. gimbusy) nie
kursują w okresach wakacji, sobót, niedziel i świąt oraz ferii szkolnych,
a ich rozkład jazdy ułożony jest w taki sposób, aby zapewnić uczniom
dojazd na lekcje i powrót po lekcjach do domu. W wielu gminach zwy-
czajowo przewożą one również inne osoby, jednak tylko gdy mają wol-
ne miejsca. 

W stosunku do okresu wcześniejszego w latach dziewięćdziesiątych
nastąpił regres komunikacji publicznej obsługującej tereny wiejskie.
Dawne rozkłady jazdy PKS zdominowane były przez kursy lokalne, jed-
nak stopień wykorzystania miejsc w autobusach był stosunkowo mały.
W miejsce likwidowanych, ze względów ekonomicznych, kursów auto-
busowych PKS wchodzili prywatni przewoźnicy, przeważnie dysponu-
jący mniejszymi środkami transportu, tzw. busami, którymi jednak
obsługują tylko trasy opłacalne ekonomicznie27. Nowi prywatni prze-
woźnicy wkroczyli również na rynek tras autobusowych dłuższych,
międzyregionalnych, a także międzynarodowych. Równocześnie likwi-
dacji uległo wiele połączeń kolejowych o lokalnym znaczeniu i niskim
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27 Prywatne firmy zajmujące się komunikacją publiczną kierują się, rzecz jasna, rachunkiem
ekonomicznym, co powoduje, że większość kursów skupionych jest w godzinach dojazdów do
pracy i powrotów z niej oraz na trasach najczęściej uczęszczanych. Poza tymi godzinami lokalne
kursy (wewnątrzgminne) są stosunkowo rzadkie. Ponadto przewoźnicy unikają dróg lokalnych
w złym stanie technicznym.



stopniu rentowności. W przypadku komunikacji publicznej o lokalnym zna-
czeniu kryteria ekonomiczne zdominowały kryteria społeczne, co spowo-
dowało wzrost izolacji przestrzennej obszarów wiejskich położonych poza
głównymi ciągami komunikacyjnymi [porównaj KPZK, 2010, s. 32, mapa 4].

W rezultacie tych zmian zaledwie 1/3 badanych jednostek (693 gmi-
ny) ma obecnie zapewnioną komunikację publiczną obejmującą wszystkie
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(w %)

100 (693)
90–99 (207)
75–90 (471)
60–75 (312)
mniej niż 60 (490)

Rysunek III.3.
OOddsseetteekk  ssoołłeeccttww  ww ggmmiinniiee  sskkoommuunniikkoowwaannyycchh  ttrraannssppoorrtteemm  ppuubblliicczznnyymm

((pprrzzyyssttaanneekk  aauuttoobbuussoowwyy  lluubb  kkoolleejjoowwyy)),,  zz wwyyłłąącczzeenniieemm  ttrraannssppoorrttuu  sszzkkoollnneeggoo  [[WW33]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



sołectwa. Trzeba przy tym pamiętać, że wśród sołectw mających przy-
stanki komunikacji publicznej są takie, w których na przystanku staje
jakiś środek lokomocji tylko jeden lub dwa razy na dobę. Aż w 490 gmi-
nach (22%) mniej niż 60% sołectw posiada połączenie komunikacją pu-
bliczną.

Rozkład przestrzenny wskaźnika trzeciego (rys. III.3.) ujawnia, że
pod względem komunikacji publicznej nieco korzystniejsza sytuacja
istnieje na obszarach charakteryzujących się występowaniem więk-
szych wsi (a więc na terenie dawnej Galicji) oraz w Polsce zachodniej
i północnej. Najwięcej gmin o słabym zagęszczeniu komunikacji pu-
blicznej jest w województwach: podlaskim, mazowieckim i łódzkim.
Ogólnie jednak nasycenie obszarów wiejskich w połączenia komunika-
cyjne uznać można za dalekie od wystarczającego. 

Biorąc pod uwagę wyłącznie wskaźniki o charakterze ilościowym sy-
tuacja w tym zakresie nie jest zła, bowiem mediana (wartość środkowa
rozkładu) wynosi 83%, co oznacza, że przeciętnie osiem na dziesięć so-
łectw objętych jest jakimś rodzajem komunikacji publicznej. Znacznie
gorzej sytuacja się przedstawia wówczas, gdy weźmie się pod uwagę
wskaźniki jakościowe, które są znacznie trudniejsze do zebrania i z re-
guły tylko fragmentaryczne28. W wielu przypadkach jakość dróg między
wsiami wewnątrz gminy oraz łączących wsie z centrum gminnym tylko
formalnie spełnia standardy drogi utwardzonej (zwłaszcza na wiosnę są
one w bardzo złym stanie technicznym). Gminy we własnym zakresie
przeprowadzają ich naprawy, jednak są to działania doraźne.

Możliwości inwestycyjne gmin w infrastrukturę drogową29 znacz-
nie poprawiły się w okresie członkostwa Polski w UE. Z raportu Naj-
wyższej Izby Kontroli, opublikowanego w 2011 roku [NIK 2011, s. 7, 10
i następne] wynika, że samorządy terytorialne skutecznie zabiegały
o środki finansowe na budowę, przebudowę, remonty i utrzymanie sieci
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28 W wielu wsiach posiadających przystanki częstotliwość połączeń jest bardzo niewielka.
W przypadku mrozów, śniegu itp. kursy są odwoływane. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych na
terenie ówczesnego województwa lubelskiego prowadzone były badania w wybranych gminach
na temat związku między jakością wyposażenia infrastrukturalnego a jakością życia mieszkań-
ców [szerzej: Pięcek 1999]. We wszystkich uczestniczących wówczas w badaniach gminach
stwierdzono, że są wsie, do których nie można było zimą dojechać, a w przypadkach nagłych, na
przykład lekarz dostawał się konno. Normą było również robienie przez mieszkańców zapasów
żywności na zimę, aby jak najrzadziej wybierać się do sąsiednich wsi na zakupy.
29 Drogi gminne stanowią 57,9% wszystkich dróg w kraju.



drogowej. Dotyczyło to zarówno środków z budżetu własnego, Narodo-
wego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, jak i funduszy unijnych.
Efektem był wzrost nakładów, który w latach 2003–2010 zwiększył się
ponadtrzykrotnie, w tym nakładów inwestycyjnych ponadczterokrot-
nie. Wzrost ten nie skutkował jednak istotną poprawą stanu technicz-
nego dróg gminnych.
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(w %)

100 (1583)
90–99 (301)
80–90 (165)
70–80 (72)
do 70 (52)

Rysunek III.4.
OOddsseetteekk  ssoołłeeccttww,,  ddoo  kkttóórryycchh  ddoocchhooddzzii  ddrrooggaa  oo nnaawwiieerrzzcchhnnii  

uuttwwaarrddzzoonneejj  ((aassffaallttoowweejj))  [[WW44]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



W skali kraju dane na temat sieci drogowej są trudno dostępne,
ostatnie kompleksowe badanie, między innymi na ten temat, prowadził
GUS w 1988 roku, jednak jego wyniki zostały tylko częściowo opubliko-
wane30. Waga problemu dostępności przestrzennej obszarów wiejskich
dla toczących się procesów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz
szczątkowość dostępnych danych spowodowała, że podjęto próbę ze-
brania danych we własnym zakresie, co przy wszystkich ogranicze-
niach okazało się decyzją w pełni uzasadnioną.

Rysunek III.4. odpowiada mapie 1.03 Atlasu Demograficznego i Społecz-
no-Zawodowego Obszarów Wiejskich w Polsce [1995, s. 4], opartej na bada-
niach GUS z 1988 roku, a porównanie ich ujawnia ogromny postęp
w zakresie połączeń drogowych na szczeblu lokalnym, jaki się dokonał
w ostatnich 20 latach. Jednak podobnie jak wówczas, również obecnie wi-
doczny jest deficyt tego rodzaju dróg w północno-wschodniej części kraju.
Najtrudniejsza sytuacja jest na terenie tzw. ściany wschodniej, a więc
w północnej części pogranicza wschodniego. Obecnie problem braku dróg
lokalnych o twardej nawierzchni nie występuje już na terenie Polski połu-
dniowej, a sporadycznie tylko w gminach Polski zachodniej.

Mimo że statystyczna skala problemu nie jest duża, dolegliwość ja-
ką dla mieszkańców jest brak połączenia ich wsi drogą utwardzoną po-
woduje, że problem ten w dalszym ciągu trzeba traktować bardzo
poważnie. Brak połączeń drogowych o dobrym standardzie traktować
trzeba jako bardzo ważną barierę rozwoju, chociaż obecnie dotyczy re-
latywnie niewielkiego obszaru kraju.

Proces przyspieszonej indywidualnej motoryzacji polskiej wsi był re-
zultatem pojawienia się na rynku relatywnie tanich, używanych samo-
chodów w większości importowanych z zagranicy. Powodowało to jednak
zmniejszenie opłacalności prowadzenia usług komunikacji zbiorowej,
czego efektem było ograniczenie liczby kursów. Procesy te, indywidual-
nej motoryzacji i ograniczania komunikacji zbiorowej, wzajemnie się 
warunkowały. Prowadziło to jednak do wzrostu poczucia izolacji 
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30 Mowa jest o Badaniach Wyposażenia Miast i Miejscowości Wiejskich w Podstawowe Placów-
ki i Urządzenia. Badanie według stanu z dnia 31.12.1987 roku. Niektóre dane z tych badań wyko-
rzystano przy opracowywaniu pierwszego rozdziału „Wybrane elementy charakterystyki sieci
osadniczej, infrastruktury, warunków mieszkaniowych i struktury agrarnej” Atlasu Demograficz-
nego i Społeczno-Zawodowego Obszarów Wiejskich w Polsce, pod red. Izasława Frenkla i Andrzeja
Rosnera, Polskie Towarzystwo Demograficzne i IRWiR PAN, Warszawa 1995.



przestrzennej przez tych mieszkańców wsi, którzy z różnych względów
nie dysponowali własnym transportem lub ogólnie rzecz ujmując – nie
mieli odpowiednich kompetencji do kierowania samochodem.

Jako zmienne empiryczne opisujące dostępność przestrzenną gminy
postanowiono również wykorzystać dwa wskaźniki dotyczące motory-
zacji indywidualnej, jeden z nich ma charakter stymulanty, jest to wy-
mieniony wcześniej wskaźnik [W5]: liczba samochodów osobowych
ogółem zarejestrowanych na 100 mieszkańców oraz drugi, będący de-
stymulantą [W6]: odsetek starych samochodów, tzn. wyprodukowanych
przed 2000 rokiem w ogólnej liczbie zarejestrowanych.

Nasycenie obszarów wiejskich samochodami jest obecnie duże, staty-
stycznie w przybliżeniu jeden samochód przypada na dwie osoby. W rze-
czywistości liczba samochodów jest mniejsza, gdyż rejestr nie jest na
bieżąco uaktualniany i znajdują się w nim pojazdy już nieistniejące lub nie-
użytkowane. Wydaje się jednak, że potrzebę przemieszczania się miesz-
kańcy obszarów wiejskich zaspokoili we własnym zakresie. Znacznie
gorzej ocenić trzeba konsekwencje polskiego modelu motoryzacji wsi: śro-
dowiskowe, ekonomiczne oraz bezpieczeństwa na drogach. Dominują
obecnie pojazdy emitujące relatywnie dużo spalin, charakteryzujące się zu-
życiem dużej ilości paliwa i w kiepskim stanie technicznym. 

Rysunek III.5. pokazuje, że różnice przestrzenne nasycenia samocho-
dami obszarów wiejskich są stosunkowo nieduże i spośród dwóch czyn-
ników: zamożności mieszkańców i ograniczeń możliwości korzystania
z komunikacji zbiorowej ten drugi czynnik ma, jak się zdaje, większe zna-
czenie. Wskazuje na to relatywnie duża liczba samochodów w posiadaniu
mieszkańców północnej części województwa podlaskiego, Bieszczad czy
też zachodniej części województwa mazowieckiego. Jednak także duża li-
czaba samochodów w gminach podkrakowskich, podłódzkich czy pod-
wrocławskich może wskazywać, że pierwszy czynnik, zamożność,
również odgrywa w tym przypadku istotną rolę.

Jak wcześniej powiedziano, znaczna część samochodów zarejestro-
wanych na terenach wiejskich to pojazdy stare. Warto zwrócić uwagę na
legendę rysunku III.6. – widać, że aż w 353 gminach ponad 90% zareje-
strowanych samochodów ma ponad dziesięć lat, a w gminie skrajnej jest
to 98%. Na drugim końcu skali na mapie graniczną wartość ustalono na
75%, a więc bardzo wysoko, a tylko 167 gmin (6,8%) znalazło się poniżej
tej granicy.
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Wiek samochodów na obszarach wiejskich (i co się z tym wiąże stan tech-
niczny i bezpieczeństwo ruchu drogowego) kształtuje się bardzo nieko-
rzystnie, warto jednak zwrócić uwagę na specyficzny rozkład przestrzenny
omawianego wskaźnika. Samochodów stosunkowo młodszych jest więcej
w gminach sąsiadujących z dużymi miastami, zwłaszcza Warszawą, Pozna-
niem, aglomeracją katowicką i Krakowem. Są to obszary o niewielkim
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55 i więcej (332)
50–55 (410)
45–50 (525)
40–45 (527)
do 40 (379)

Rysunek III.5.
LLiicczzbbaa  zzaarreejjeessttrroowwaannyycchh  ssaammoocchhooddóóww  oossoobboowwyycchh  ooggóółłeemm  

nnaa  110000  mmiieesszzkkaańńccóóww  [[WW55]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



udziale rolnictwa w strukturze gospodarki lokalnej. Z drugiej strony – naj-
więcej starych samochodów występuje w gminach województw lubel-
skiego oraz warmińsko-mazurskiego. Poza tymi województwami gmin
o skrajnie dużym udziale samochodów starych (90% i więcej) jest niewiele
i głównie występują na obrzeżach regionów, z dala od ośrodków przemysło-
wych, na terenach o przewadze rolnictwa w strukturze gospodarczej.

Rysunek III.6.
OOddsseetteekk  ssttaarryycchh  ssaammoocchhooddóóww  ((wwyypprroodduukkoowwaannyycchh  pprrzzeedd  22000000  rr..))  

ww ooggóóllnneejj  lliicczzbbiiee  zzrreejjeessttrroowwaannyycchh  aauutt  [[WW66]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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90 i więcej (353)
85–90 (932)
80–85 (512)
75–80 (219)
do 75 (157)

(w %)



Wskaźniki wybrane do utworzenia skali charakteryzującej do-
stępność przestrzenną gmin nie są ze sobą powiązane korelacyjnie
(tabela III.1.). Nawet w przypadku wskaźników 3. i 4. (a więc odset-
ka sołectw, do których dochodzi droga utwardzona i odsetka sołectw,
do których dochodzi komunikacja publiczna), współczynnik korela-
cji jest bardzo słaby i wynosi r = +0,25. Jednocześnie jest to najwyż-
sza wartość współczynnika korelacji, jaką stwierdzono między
omówionymi wskaźnikami. Oznacza to, że kwestię dostępności prze-
strzennej wskaźniki te charakteryzują z różnych punków widzenia,
a tworzona skala syntetyczna nie preferuje jakiegoś aspektu proble-
mu dostępności.

Tabela III.1.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  DDoossttęęppnnoośśćć  pprrzzeessttrrzzeennnnaa  

ggmmiinnyy  [[DDPP]]

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee DDPP  ––  mmiiaarraa  WW11 WW22 WW33 WW44 WW55 WW66ssyynntteettyycczznnaa

DDPP  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa 1,000 -0,645 -0,307 0,713 0,429 0,057 -0,476

WW11 -0,645 1,000 0,145 -0,053 -0,057 -0,018 0,269

WW22 -0,307 0,145 1,000 -0,112 -0,106 -0,011 0,129

WW33 0,713 -0,053 -0,112 1,000 0,251 -0,076 -0,146

WW44 0,429 -0,057 -0,106 0,251 1,000 0,002 -0,145

WW55 0,057 -0,018 -0,011 -0,076 0,002 1,000 -0,014

WW66 -0,476 0,269 0,129 -0,146 -0,145 -0,014 1,000
Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Wszystkie omówione (i wymienione w tabeli III.2.) wskaźniki poddano
procedurze normalizacji, a następnie, uwzględniając ich charakter,
zostały one przeważone i zsumowane, co prowadziło do powstania
skali określającej syntetyczną miarę dostępności przestrzennej gmi-
ny. Począwszy od tego momentu uzyskany rozkład trzeba traktować
bardzo ostrożnie, ponieważ skala ta ma charakter porządkowy. Tak
jak zapowiadano w rozdziale II, dla map syntetycznych przyjęto sta-
ły podział skali zmiennej zagregowanej na pięć równolicznych grup
(kwintyli). 
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Tabela III.2.
CChhaarraakktteerr  ii wwaaggaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ddoo  uussttaalleenniiaa  sskkaallii  ddoossttęęppnnoośśccii

pprrzzeessttrrzzeennnneejj  ggmmiinn

WWsskkaaźźnniikkii  sskkłłaaddoowweejj::
DDOOSSTTĘĘPPNNOOŚŚCC  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNAA  GGMMIINNYY CChhaarraakktteerr WWaaggaa  ==  110000

W1 – przeciętny czas potrzebny na dojazd do miasta wojewódzkiego 
według przynależności administracyjnej destymulanta 20

W2 – przeciętny czas dojazdu do najbliżej położonego miasta 
powiatowego o znaczącej roli dla lokalnego rynku pracy

destymulanta 10

W3 – odsetek sołectw w gminie skomunikowanych transportem 
publicznym (przystanek autobusowy lub kolejowy), z wyłączeniem stymulanta 20
transportu szkolnego

W4 – odsetek sołectw, do których dochodzi droga o nawierzchni 
utwardzonej (asfaltowej)

stymulanta 15

W5 – liczba zarejestrowanych samochodów osobowych ogółem 
na 100 mieszkańców stymulanta 15

W6 – odsetek starych samochodów (wyprodukowanych przed 2000 r.) 
w ogólnej liczbie zrejestrowanych aut

destymulanta 20

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Syntetyczna miara dostępności przestrzennej [DP] – patrz rysu-
nek III.7. potwierdza, że obszary wiejskie położone w sąsiedztwie
ośrodków regionalnych charakteryzują się relatywnie bardzo wysoką
dostępnością. Zasięg tego rodzaju obszarów jest jednak zróżnicowa-
ny, rozległy wokół Warszawy, Rzeszowa, Szczecina, aglomeracji Gór-
nego Śląska, a znacznie mniejszy wokół Łodzi, Olsztyna czy
Białegostoku. Jednocześnie w każdym województwie znaleźć można
gminy, często ich skupiska, charakteryzujące się niską dostępnością
przestrzenną. Stosunkowo dużo jest ich w województwie mazowiec-
kim, poza rozległym zasięgiem oddziaływania Warszawy, w południo-
wej, północnej i północno-zachodniej jego części. Te dwa ostanie
subregiony oddziela pas gmin bardziej dostępnych, co wiąże się
z przebiegiem głównych tras komunikacyjnych. Niska dostępność
przestrzenna dotyczy także Pomorza środkowego oraz wschodniej
części województwa warmińsko-mazurskiego, a także północnej czę-
ści pogranicza wschodniego.
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Rysunek III.7.
DDoossttęęppnnoośśćć  pprrzzeessttrrzzeennnnaa  ggmmiinnyy  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa  [[DDPP]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Rozkład przestrzenny syntetycznej miary dostępności obszarów wiej-
skich, jak się zdaje, jest wypadkową kilku czynników determinujących
go – renty geograficznej [Kopczewska 2008, s. 24; Stanny 2013, s. 238],
tj. położenia w stosunku do ośrodków regionalnych i innych ważniej-
szych ośrodków przemysłowych, przebiegu głównych tras komunika-
cyjnych oraz czynników o charakterze historycznym. Ta ostatnia grupa
determinant warta jest oddzielnego zasygnalizowania. Gminy o słabej
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dostępności przestrzennej wprawdzie występują rozproszone na terenie
całego kraju, ale (z wyjątkiem Pomorza środkowego) jest ich wyraźnie
więcej na terenie dawnego zaboru rosyjskiego. Pojawiają się częściej na
pograniczu dawnego zaboru rosyjskiego i pruskiego, obszaru stanowiące-
go kiedyś peryferie tych dwóch wielkich mocarstw, do pewnego stopnia
zatem dziedzictwo tamtych czasów jest obecnie dostrzegalne. Podobnie
można rozumieć niską dostępność przestrzenną wschodniej części woje-
wództwa warmińsko-mazurskiego, były to odległe peryferie wschodnie
Prus Wschodnich, pogranicze Rosji i Prus, a następnie Polski i Niemiec,
a peryferyjność tego obszaru nie została do końca przełamana.

22..  DDeezzaaggrraarryyzzaaccjjaa  ggoossppooddaarrkkii  llookkaallnneejj

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego przez wieki dawało wy-
jątkową pozycję rolnictwu, jednak w miarę rozwoju gospodarczego je-
go znaczenie słabło. Rozwój miast i zlokalizowanych w nich działów
pozarolniczych, a także zmiany technik uprawy roli na terenach wiej-
skich spowodowały zmniejszenie udziału rolnictwa w wytwarzaniu
produktu krajowego i zatrudnieniu. Zmianom ulegała również struktu-
ra rolnictwa, dzięki czemu dochody pracujących w rolnictwie miały nie
odbiegać nadmiernie od dochodów ludności pozarolniczej. Cel ten był
możliwy do osiągnięcia przy wykorzystaniu zmian technologicznych
w rolnictwie, postępowi w naukach rolniczych (ich przykładem może
być tzw. zielona rewolucja), mechanizacji pracy. Jednak zastosowanie
tych zdobyczy prowadziło – jeśli zmianie ulegała również struktura rol-
nictwa – do: koncentracji ziemi, kapitału i produkcji, co pozwalało
zmniejszać zatrudnienie w rolnictwie. Produkt rolnictwa wytwarzało
zatem coraz mniej osób, a więc wzrastała wydajność pracy oraz dochód
przypadający na zatrudnionego.

Założeniem tzw. reform rolnych: międzywojennej Poniatowskiego
i powojennej PKWN było dostarczenie możliwie dużej liczbie osób (ro-
dzin wiejskich) ziemi, aby przeciwdziałać ówczesnej biedzie na wsi.
W dłuższej perspektywie sprzyjało to jednak rozdrobnieniu agrarnemu
oraz wysokim wskaźnikom zatrudnienia w rolnictwie (niezależnie od
tego, czy liczyć je jako udział w zatrudnieniu krajowym czy w relacji do
powierzchni użytków rolnych, a więc na 100 ha). 
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Rozwój działów pozarolniczych gospodarki powodował przesuwa-
nie się ludności ze wsi do miast i z rolnictwa do działów pozarolniczych.
Bezpośrednio po II wojnie światowej szacowano, że na wsi mieszka 
2/3 ludności kraju, w roku 1966 była to już 1/2, a obecnie ludność wiej-
ska stanowi około 40% populacji krajowej. Jednocześnie wśród ludności
wiejskiej stale zmniejszał się udział osób związanych z rolnictwem po-
przez przebywanie w gospodarstwach domowych rolników oraz osób
uzyskujących główne źródło utrzymania z rolnictwa, a więc takich, dla
których praca w rolnictwie była zajęciem głównym. Odchodzenie od
rolnictwa odbywało się na różne sposoby, poprzez podejmowanie rów-
noległej pracy poza gospodarstwem (tzw. chłopi-robotnicy31), poprzez
podejmowanie pracy pozarolniczej przez dzieci rolników pozostających
w gospodarstwie, a także poprzez migracje do miast. 

W poszczególnych okresach skala odpływu z rolnictwa zmieniała
się, związane to było przede wszystkim z siłą „ssania” pozarolniczego
rynku pracy oraz zmienną podażą związaną z falowaniem demograficz-
nym. W szczególności okres największych migracji ze wsi do miast (lata
siedemdziesiąte) wiązał się z wchodzeniem na rynek pracy roczników
powojennego wyżu demograficznego, więc mimo dużej liczby nowych
miejsc pracy, związanych z inwestycjami okresu gierkowskiego, ich
wpływ na zatrudnienie rolnicze był stosunkowo słaby. Ponadto w tym
okresie okazało się, że gospodarka miejska jest w stanie dać zatrudnie-
nie większej liczbie osób, niż miasto może wchłonąć. Sprzyjało to
zwiększeniu znaczenia codziennych dojazdów do pracy młodzieży wiej-
skiej (migracja wahadłowa). Szacować można, że w tym okresie mło-
dzież wiejska „migrowała zawodowo” o około 8–10 lat wcześniej, niż
zmieniała miejsce zamieszkania na miejskie. Powodem były bardzo wy-
sokie koszty zakwaterowania w mieście poza systemem spółdzielni
mieszkaniowych i długie kolejki oczekujących w tych spółdzielniach.

Badania32 prowadzone w rejonach najbardziej intensywnych mi-
gracji do miast ujawniły destrukcyjny wpływ nadmiernych migracji na
wiejskie struktury demograficzne, infrastrukturę społeczną, perspekty-
wy rozwoju społeczności lokalnej, lokalną gospodarkę i sieć osadniczą.
Gdyby obszary te w dalszym ciągu rozwijały się poprzez dominację
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funkcji rolniczej, ich zaludnienie uległoby drastycznemu zmniejszeniu
w wyniku redukcji zapotrzebowania na pracę, silnym deformacjom ule-
głyby struktury demograficzne, obszar taki starzałby się i wyludniał,
a w dalszej perspektywie tracił zdolność rozwoju.

Możliwości przeciwdziałania niekorzystnym procesom na terenach
o dominacji funkcji rolniczej upatrywano w tzw. wielofunkcyjnym rozwoju
wsi [pisali o tym m.in. Kłodziński 2006, 2012; Czarnecki 2009, 2011; Kamiń-
ska, Heffner 2011]. Polega on na tworzeniu miejsc pracy pozarolniczej nie
tylko w miastach, lecz także na obszarach wiejskich, co pozwalałoby na roz-
wój gospodarczy, społeczny, na zmniejszenie presji migracyjnej i tworzenie
na wsi warunków życia zbliżonych do miejskich. Wielofunkcyjny rozwój ob-
szarów wiejskich oznaczał również stworzenie szans na pracę na wsi oso-
bom wykształconym, przedsiębiorczym, a zatem niwelowałby negatywne
skutki selekcyjności procesów migracyjnych, które „wypłukiwały” ze wsi
najbardziej aktywne, wykształcone i młode jednostki.

Proces rozwoju wielofunkcyjnego obszarów wiejskich wiąże się
z kształtowaniem na wsi struktur gospodarczych, w których rolnictwo,
zmniejszając zatrudnienie i przechodząc procesy koncentracji, nie de-
wastuje lokalnej struktury demograficznej i społecznej. Młodzi ludzie
kończący okres życia związany z edukacją i wkraczający w wiek aktyw-
ności zawodowej mają wybór, mogą migrować do miast lub podejmo-
wać pracę na rozwiniętym (już nie tylko związanym z rolnictwem)
lokalnym rynku pracy. Mogą również na lokalnym rynku poszukiwać
możliwości pracy na rachunek własny.

Rozwój wielofunkcyjny wiąże się w sposób oczywisty z procesem
redukcji znaczenia rolnictwa w lokalnej strukturze gospodarczej, na-
stępuje dezagraryzacja tej struktury, przy czym nie musi ona oznaczać
zmniejszenia się sektora rolnego (na przykład pod względem skali pro-
dukcji), lecz pojawienie się obok rolnictwa również innych działów go-
spodarki. Dezagraryzacja jest więc procesem relatywnego słabnięcia
pozycji rolnictwa w lokalnej strukturze gospodarczej33.

W warunkach polskiej wsi – poza wyjątkami, jakimi są niektóre ob-
szary podmiejskie, proces rozwoju wielofunkcyjnego jest jeszcze niedo-
statecznie zaawansowany. Wskazuje na to, między innymi, bardzo
wysokie zatrudnienie w rolnictwie w przeliczeniu na 100 ha użytków
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rolnych, będące, z jednej strony, skutkiem słabo zawansowanych proce-
sów koncentracji ziemi, z drugiej – bardzo ograniczonych możliwości
odpływu siły roboczej z rolnictwa do działów pozarolniczych. Co wię-
cej, nawet przy obecnej strukturze agrarnej wymuszającej wysokie za-
trudnienie rolnicze, badania34 wykazują występowanie w rolnictwie
rodzinnym przerostów zatrudnienia poza rzeczywiste potrzeby. Warto
podkreślić, że przerosty te występują przy obecnej strukturze rolnic-
twa, ale w miarę zmian tej struktury rzeczywiste zapotrzebowanie na
pracę w rolnictwie będzie się zmniejszać, będzie zatem czynnikiem
przeciwdziałającym zmianom strukturalnym.

Odchodzenie od dominacji funkcji rolniczej w lokalnej strukturze
gospodarczej można traktować jako warunek rozwoju społeczno-gos-
podarczego, konieczny dla przeciwdziałania: procesom depopulacyj-
nym, utrzymywaniu się bezrobocia ukrytego w rolnictwie rodzinnym,
wypłukiwaniu z wiejskich społeczności lokalnych jednostek innowacyj-
nych, aktywnych i przedsiębiorczych. Jednocześnie proces ten nie tyl-
ko nie musi osłabiać sektora rolnego, ale poprzez wywoływanie zmian
strukturalnych może go wzmacniać.

W badaniach przyjęto trzy wskaźniki empiryczne dla oceny lokal-
nego stopnia zaawansowania procesów dezagraryzacyjnych:
[W7] – Odsetek podmiotów gospodarczych pozarolniczych w ogólnej licz-

bie podmiotów gospodarczych. Przy konstrukcji tego wskaźnika
założono, że gospodarstwo rolne, które korzysta z płatności bez-
pośrednich jest podmiotem gospodarczym działającym w sferze
rolnictwa. Dane pozyskano z ARiMR i obejmują one liczbę benefi-
cjentów płatności bezpośrednich w kampanii 2010 według miej-
sca działki. W praktyce więc wskaźnik ten został obliczony jako
odsetek płatników podatku dochodowego od osób prawnych,
którzy w zeznaniu CIT-8 za 2010 rok wykazali podatek należny
i płatników PIT za 2010 rok od osób fizycznych prowadzących
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w pełnym wymiarze poza nim bez szkody dla produkcji gospodarstwa. Późniejsze badania,
w tym spisy powszechne i spisy rolne, pośrednio potwierdziły, że przerosty zatrudnienia wystę-
pują, ale nie pozwalają one (ze względu na inną metodę badań) na stwierdzenie, czy zwiększają
się, czy maleją.



działalność gospodarczą oraz prowadzących działy specjalne
produkcji rolnej (w zbiorze będącym sumą tych podmiotów i go-
spodarstw rolnych korzystających z dopłat bezpośrednich).
Wskaźnik ten został opracowany dla całych gmin, a więc w przy-
padku gmin miejsko-wiejskich dotyczy on zarówno części miej-
skiej, jak i wiejskiej.

[W8] – Ponieważ we wskaźniku wymienionym wcześniej korzystano z in-
formacji o liczbie podmiotów gospodarczych, a więc równorzęd-
nie traktowano podmioty duże i całkiem małe, wskaźnik drugi
[W8] pośrednio uwzględnia ten aspekt problemu rozwoju poza-
rolniczych działów gospodarki na obszarach wiejskich. Jest on
oparty na strukturze dochodów budżetu lokalnego, został obli-
czony jako wpływy do tego budżetu z podatku PIT i CIT przypa-
dające na 1 zł wpływów z podatku rolnego. Tylko część podatków
PIT i CIT wpływających w danej gminie zasila budżet lokalny35,
jest to jednak stały odsetek, taki sam we wszystkich gminach, na-
tomiast podatek rolny jest w całości dochodem budżetu gminy.
Wskaźnik ten skonstruowano na podstawie danych z BDL
i w przypadku gmin miejsko-wiejskich dotyczy on zarówno części
miejskiej, jak i wiejskiej. W uzupełnieniu, bo o tym będzie szerzej
w rozdziale III.5, dane obejmujące informacje na temat finansów
gmin nie są dzielone na miasto i wieś. Gospodarka finansowa gmi-
ny traktuje jej obszar jako jeden organizm, wykluczając możli-
wość uzyskania informacji wyłącznie na temat jej części wiejskiej.

[W9] – Ostatni wskaźnik oparty został na danych dotyczących ubezpie-
czeń społecznych. Wyliczono go jako odsetek osób świadczenio-
biorców (pobierających renty i emerytury) z ZUS w stosunku do
sumy świadczeniobiorców z ZUS i z KRUS. Dane wykorzystane do
budowy tego wskaźnika uzyskano za pośrednictwem centralnych
organów tych instytucji od ich agend terenowych, a konstruowany
wskaźnik dotyczy wyłącznie obszarów wiejskich. Autorzy badania
podjęli też zadanie skonstruowania wskaźnika o większej mocy
znaczeniowej, który odniósłby się do liczby ubezpieczonych (osób 
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35 Gmina w 2010 roku dostała 36,94% wpływów z PIT i 6,71% z CIT od podmiotów znajdujących
się na jej terytorium. Ustawa [z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teryto-
rialnego (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 127, poz. 857)] ustala udział
gmin w PIT na poziomie 39,34%, lecz jest to jedynie poziom docelowy, co wynika z jej art. 89.



fizycznych w ubezpieczeniu społecznym). Jednak analiza otrzyma-
nych z KRUS i ZUS materiałów wykazała, że w wielu przypadkach
ich wiarygodność jest ograniczona. Najtrudniejszym problemem
do formalnego zaakceptowania tych danych było stwierdzenie, że
„surowe” dane o liczbie ubezpieczonych w podziale na gminy
w prawie 7% przypadków wykazały zero. Co oznaczać powinno, że
ani jedna osoba z danej gminy nie posiadała ubezpieczenia zdro-
wotnego36. Oczywiście sytuacje te próbowano wyjaśnić, konsultu-
jąc sprawę u źródła odpowiednich informacji. Okazało się to jednak
nieskuteczne. Również próby pewnych korekt na podstawie sza-
cunków nie dały zadowalających wyników. Ostatecznie z danych
tych zrezygnowano, mając nadzieję, że w przyszłości system ewi-
dencji ubezpieczonych według gmin będzie bardziej dokładny. 

Co prawda wszystkie trzy wskaźniki zawierają pewne systemowe błę-
dy, jednak analiza ich rozkładu przestrzennego pokazuje obraz zgodny
z oczekiwaniami i niesprzeczny z innymi informacjami o poszczegól-
nych regionach kraju. Można więc sądzić, że o ile wartość bezwzględna
wskaźników budzi pewne zastrzeżenia, o tyle ich zróżnicowanie prze-
strzenne odzwierciedla rzeczywistość.

Pierwszy z przedstawionych wskaźników (patrz rys. III.8.), a więc
udział podmiotów gospodarczych pozarolniczych w ogólnej liczbie
firm, pokazuje wyraźnie podział na Polskę wschodnią, na obszarze któ-
rej w strukturze gospodarczej wsi dominującą rolę odgrywa rolnictwo
i Polskę zachodnią, o bardziej zaawansowanych procesach rozwoju
wielofunkcyjnego. Granicą między tymi dwiema wielkimi częściami
kraju jest (w przybliżeniu) dawna granica zaborowa. Szczególnie słabo
zaawansowany proces odchodzenia od dominacji funkcji rolniczej doty-
czy województw podlaskiego i lubelskiego.
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36 W ZUS były to 123 jednostki, podczas gdy przynajmniej częściowo ubezpieczonymi (w ubez-
pieczeniu zdrowotnym) powinni być np. pracownicy urzędu gminnego. Natomiast w bazie KRUS
problem był jeszcze bardziej złożony. Wynikał bowiem z faktu, iż oddziały terenowe KRUS obej-
mowały obszar nietożsamy z obszarem administracyjnym gminy i nie zawsze posiadały w swo-
ich bazach wystarczające identyfikatory przypisujące osobę do gminy zamieszkania (wystąpił
również formalny problem identyfikacji części wiejskiej i miejskiej w przypadku gmin miejsko-
-wiejskich). W rezultacie zabieg „ręcznego przypisywania osób do gmin” nie dał zadowalających
efektów (obarczony był ryzykiem błędu). Nawet próba łącznego potraktowania danych dla mia-
sta i wsi w przypadku gminy miejsko-wiejskiej dała wyniki na nieakceptowanym poziomie wia-
rygodności. 



Rysunek III.8.
OOddsseetteekk  ppooddmmiioottóóww  ggoossppooddaarrcczzyycchh  ppoozzaarroollnniicczzyycchh  ww ooggóóllnneejj  lliicczzbbiiee  

ppooddmmiioottóóww  ggoossppooddaarrcczzyycchh  [[WW77]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Rozkład przestrzenny omawianego wskaźnika ujawnia ponadto, że na
terenach wiejskich wokół dużych i średnich miast powstają strefy roz-
woju funkcji pozarolniczych, jednak w przypadku Lublina, Łodzi i Rze-
szowa ich zasięg jest stosunkowo niewielki, a zaawansowanie
omawianych przekształceń strukturalnych słabe. Omawiany wskaźnik
może zniekształcać rzeczywistość w rejonach występowania dużych
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udziałów dawnych PGR-ów w strukturze użytków rolnych, część go-
spodarstw powstałych na ich majątku ma formę prawną spółek, a więc
firm, które podlegają rejestracji w systemie REGON. Skala błędu przez
to powodowanego nie ma jednak istotnego znaczenia. 

Na szczególną uwagę w rozkładzie wskaźnika opartego na udziale
firm pozarolniczych w ogólnej ich liczbie zasługuje również to, że roz-
wój funkcji pozarolniczych mierzonych za jego pomocą silnie zaryso-
wuje się wokół ośrodków miejskich, zwłaszcza centrów regionalnych.
Oznacza to, że wiejskie obszary podmiejskie rozwijają się nie tylko
opierając się na miejskim rynku pracy i dojazdach do miast, ale również
powstają na ich terenie liczne firmy obsługujące miasto (hurtownie,
centra handlowe, zakłady kooperujące z firmami miejskimi) oraz lokal-
nych mieszkańców. Firmy te tworzą własny, lokalny rynek pracy tylko
pośrednio związany z rynkiem pracy zlokalizowanym w mieście. 

Szczególnie rozległy zasięg oddziaływania sąsiedztwa miast na ob-
szary wiejskie występuje w przypadku Warszawy (zwłaszcza w kierunku
zachodnim od miasta), Poznania, Wrocławia, Szczecina i aglomeracji
Katowic. Natomiast dane pokazują, że liczne w ostatnich latach inwe-
stycje w trasy komunikacyjne dotychczas nie wpłynęły w sposób wyraź-
ny na przyspieszenie przemian wzdłuż ich przebiegu. Prawdopodobnie
wpływ taki, zwłaszcza dróg ekspresowych, ujawni się z pewnym opóź-
nieniem37. 

Drugi z omawianych wskaźników (patrz rys. III.9.), oparty na infor-
macjach podatkowych, wskazuje, że położenie obszaru wiejskiego
w stosunku do ośrodków miejskich ma silniejsze znaczenie dla rozwoju
funkcji pozarolniczych niż podział kraju na część wschodnią i zachod-
nią. Wiąże się to ze specyfiką samej miary, która podlega pewnym swo-
istym prawidłowościom. Do nich należy na przykład to, że obszary
dawnej Galicji, a więc obszar gospodarstw rolnych chłopów-robot-
ników, w ogromnej części wykazuje charakter zaawansowanych prze-
mian w kierunku wielofunkcyjnym. W stosunku do poprzednio
omawianego wskaźnika relatywnie słabsze zaawansowanie tych prze-
mian występuje natomiast na Pomorzu środkowym, zwłaszcza w czę-
ści województwa zachodniopomorskiego. Są to obszary dawnych
PGR-ów, prawdopodobnie niewielkie wpływy z PIT i CIT do budżetu
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37 W przypadku autostrad – zjawiska takiego należy oczekiwać w sąsiedztwie zjazdów z nich.



gminy w tym regionie wiążą się z relatywnym ubóstwem ludności.
Wpływ może mieć też fakt, że liczne zarejestrowane firmy pozarolnicze
z tego terenu to tzw. samozatrudnienie, a więc firmy jednoosobowe, wy-
kazujące minimalne dochody i płacące odpowiednio niskie podatki.

Warto przy okazji zwrócić uwagę, że w Polsce istnieją 104 gminy,
w których wpływ do lokalnego budżetu z podatku rolnego jest wyższy
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Rysunek III.9.
WWppłłyyww  zz ppooddaattkkuu  CCIITT  ii PPIITT  ddoo  bbuuddżżeettuu  ggmmiinnyy  pprrzzyyppaaddaajjąąccyy  nnaa  11 zzłł  wwppłłyywwuu

zz ppooddaattkkuu  rroollnneeggoo  [[WW88]]

(w zł)

16 i więcej (459)
8–16 (321)
4–8 (469)
2–4 (481)
do 2 (443)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



niż z udziału w podatkach PIT i CIT. Jeśli weźmie się pod uwagę bar-
dzo niski podatek rolny w stosunku do innych podatków, oznacza to, że
gminy te stanowią typ skrajnie monofunkcyjny rolniczo, a przemiany
różnicujące ich strukturę gospodarczą znajdują się we wstępnej fazie.
Większość z nich grupuje się w dwóch regionach: w województwie war-
mińsko-mazurskim, wzdłuż granicy z obwodem kaliningradzkim oraz
w południowej części województwa lubelskiego, na pograniczu z Ukra-
iną. Poza tymi dwoma wyraźnymi skupiskami pozostałe rozrzucone są
na terenie całego kraju (z wyjątkiem Wielkopolski), przeważnie w rejo-
nach pograniczy regionów, a także na obszarach o skrajnie wysokim
udziale dawnych PGR-ów w użytkowaniu gruntów.

W pozostałych gminach wpływy do budżetu gminy z podatków zwią-
zanych z działalnością pozarolniczą są wielokrotnie wyższe niż z podatku
rolnego. W wyjątkowych przypadkach, gdy na terenie gminy znajduje się
wielki zakład przemysłowy (elektrownia Opole, kopalnia węgla brunatne-
go w Kleszczowie itp.) są one nawet ponad 1000 razy wyższe. Oczywiście
mowa tylko o części tych podatków, która zasila budżety lokalne.

Trzeci z wykorzystanych wskaźników (patrz rys. III.10), oparty na
statystyce ubezpieczeń społecznych, również częściowo tylko potwier-
dza rozkłady przestrzenne stopnia zaawansowania procesów odchodze-
nia od monofunkcyjności rolniczej obszarów wiejskich. Główne
tendencje, a więc różnica między Polską wschodnią i zachodnią oraz
kształtowanie się obszarów podmiejskich o wielofunkcyjnym charakte-
rze, uzyskują potwierdzenie, natomiast rozkład wskaźnika ujawnia bardzo
słabo zaawansowany proces odchodzenia od rolnictwa na większości
obszaru województwa podlaskiego oraz wysoki udział świadczeniobior-
ców KRUS w części gmin województwa dolnośląskiego, południowej
części lubuskiego, a także we wschodniej części zachodniopomorskiego
(na terenach dawnego koszalińskiego). Były to obszary o wysokim
udziale dawnych PGR-ów, a więc rolnictwa opartego na najemnej sile ro-
boczej (ubezpieczonej w systemie ZUS-owskim). Obecny relatywnie
mały udział świadczeniobiorców z ZUS na tych terenach może być
opóźnioną konsekwencją restrukturyzacji gospodarstw wielkoobszaro-
wych, w trakcie której zmniejszyła się o około połowę liczebność zatrud-
nionych w tym sektorze rolnictwa, lub stanowić tzw. efekt statystyczny
programów osłonowych dla ludności związanej z gospodarstwami pań-
stwowymi. Kwestia ta nie jest jasna i wymaga dalszych badań. 
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Na możliwość występowania efektów statystycznych wskazuje granica
między województwami opolskim i dolnośląskim, po stronie wschodniej tej
granicy; na terenie województwa opolskiego udział rencistów i emerytów
z ZUS jest znacząco wyższy niż po stronie zachodniej – w sąsiednich gmi-
nach dolnośląskich. Przyczyny mogą tkwić w strukturze i procesach demo-
graficznych Opolszczyzny. Podobnie rozkład wskaźnika w woj. zachod-
niopomorskim, gdzie podregion koszaliński (dawne woj. koszalińskie) od-
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Rysunek III.10.
OOddsseetteekk  śśwwiiaaddcczzeenniioobbiioorrccóóww  ((rreenntt  ii eemmeerryyttuurr))  zz ZZUUSS  ww ssttoossuunnkkuu  ddoo  ssuummyy

śśwwiiaaddcczzeenniioobbiioorrccóóww  zz ZZUUSS  ii zz KKRRUUSS  [[WW99]]

(w %)

75 i więcej (397)
60–75 (480)
45–60 (428)
30–45 (407)
do 30 (461)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



znacza się bardzo niskim udziałem osób pobierających świadczenia z ZUS
w relacji do sumy świadczeniobiorców ZUS i KRUS, może być efektem sta-
tystycznym (niemniej jednak zadziwiająca jest zbieżność granic wojewódz-
kich sprzed 1999 roku z dyspersją wskaźnika właśnie na tym obszarze). 

Jak wcześniej wspomniano, każdy z wykorzystanych wskaźników po-
siada pewne cechy specyficzne, żaden nie oddaje dokładnie treści, jakie
wiążą się z pojęciem dezagraryzacji, ale każdy z nich ujawnia pewne jej
cechy, a inne pomija. Z tego względu korzystanie z trzech wskaźników
dla budowy skali syntetycznej jest w pełni uzasadnione. Wszystkie one są
stymulantami w sensie statystycznym, to znaczy niska miara wskaźnika
sprzyja niskiemu poziomowi skali syntetycznej, a wysoka – wysokiej.
Zmienne nie są ze sobą skorelowane (tabela III.3.). Mimo że rozkłady
przestrzenne wskaźników wykazują pewne ogólne podobieństwa, zwią-
zek statystyczny między nimi jest bardzo słaby. Niskie zależności między
wskaźnikami potwierdzają, że każdy z nich akcentuje inny aspekt stopnia
zaawansowania procesu dezagraryzacji gospodarki lokalnej.

Tabela III.3.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  SSttooppiieeńń  ddeezzaaggrraarryyzzaaccjjii  

ggoossppooddaarrkkii  llookkaallnneejj  [[DDAA]]

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee DDAA  ––  mmiiaarraa  WW77 WW88 WW99ssyynntteettyycczznnaa
DDAA  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa 1,000 0,881 0,328 0,846

WW77 0,881 1,000 0,291 0,502
WW88 0,328 0,291 1,000 0,152
WW99 0,846 0,502 0,152 1,000

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Zdecydowano jednak przypisać im różną wagę przy konstrukcji skali syn-
tetycznej (patrz tabela III.4.). Różnica między wagami wskaźników jest nie-
wielka, ale niższa waga trzeciego spowodowana była tym, że – z jednej
strony – jest to wskaźnik ważny, pod pewnymi względami lepiej odpowia-
dający intencji badań, z drugiej jednak strony – uzyskane dane zawierały
wiele nieścisłości, szacunków i niejasnych metodologicznie korekt dokony-
wanych przez instytucje udostępniające nam dane. I właśnie ten drugi
czynnik wpłynął na nieznaczne zmniejszenie wagi wskaźnika trzeciego
w stosunku do dwóch pozostałych.
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Tabela III.4.
CChhaarraakktteerr  ii wwaaggaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ddoo  uussttaalleenniiaa  sskkaallii  ssttooppnniiaa

ddeezzaaggrraarryyzzaaccjjii  ggoossppooddaarrkkii  llookkaallnneejj

WWsskkaaźźnniikkii  sskkłłaaddoowweejj::
SSTTOOPPIIEEŃŃ  DDEEZZAAGGRRAARRYYZZAACCJJII  GGOOSSPPOODDAARRKKII  LLOOKKAALLNNEEJJ CChhaarraakktteerr WWaaggaa  ==  110000

W7 – odsetek podmiotów gospodarczych pozarolniczych w ogólnej liczbie 
podmiotów gospodarczych stymulanta 35

W8 – wpływ z podatku CIT i PIT do budżetu gminy przypadający na 1 zł 
wpływu z podatku rolnego stymulanta 35

W9 – odsetek świadczeniobiorców (rent i emerytur) z ZUS w stosunku 
do sumy świadczeniobiorców z ZUS i z KRUS stymulanta 30

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Rysunek III.11.
SSttooppiieeńń  ddeezzaaggrraarryyzzaaccjjii  ggoossppooddaarrkkii  llookkaallnneejj  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa  [[DDAA]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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Przedziały równoliczne
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Rozkład przestrzenny gmin według syntetycznej miary stopnia dez-
agraryzacji gospodarki lokalnej przedstawia rysunek III.11. Zgodnie
z oczekiwaniami ukazuje on słabszy stopień zaawansowania procesu
w Polsce centralnej i wschodniej (w przybliżeniu na terenach dawnego za-
boru rosyjskiego), niż w pozostałych częściach kraju. Jednocześnie na
obszarze kraju porządek ten, mający źródła historyczne, nakłada się na
inny porządek według continuum centrum–peryferie. Obszary wiejskie
wokół dużych miast, przede wszystkim ośrodków regionalnych, wykazują
znacznie większy stopień wielofunkcyjności niż rejony odległe od tych
centrów. Zasięg oddziaływania poszczególnych ośrodków miejskich jest
różny, częściowo wiąże się on z wielkością miasta będącego regionalnym
centrum, ale od tej prawidłowości dostrzega się wyjątki. Można do nich
zaliczyć niewielki promień oddziaływania na obszary sąsiednie o wiejskim
statusie w okolicy Lublina i Łodzi. Opole – znacznie mniejsze od Wrocła-
wia i Łodzi, wykazuje bardziej rozległy wpływ na obszary sąsiednie. Sto-
sunkowo słaby (słabszy niż oczekiwano) wpływ na rozwój wielofunkcyjny
obszarów wiejskich wywiera położenie wzdłuż głównych ciągów komuni-
kacyjnych, choć zarysowuje się ono np. na trasie szosy Radom – Kielce,
Warszawa – Białystok czy Warszawa – Katowice.

33..  CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ffuunnkkccjjii  rroollnniicczzeejj

Rolnictwo jest działem gospodarki szczególnym, zauważmy tylko, że
w strukturach rządu istnieje specjalny resort: Ministerstwo Rolnictwa,
któremu stosunkowo niedawno dołożono do tej nazwy drugi człon „i Roz-
woju Wsi” (w 1999 roku, kiedy ministrem był Artur Balazs). System ubez-
pieczeń społecznych dla rolników jest odrębny, obsługiwany przez
oddzielną instytucję – KRUS, niezależną od ZUS. Stosunki produkcji
w przeważającej części podmiotów gospodarczych działających w sferze
rolnictwa są inne niż w pozostałych działach – są to gospodarstwa rodzin-
ne. W stosunku do tych gospodarstw utrzymano odrębny system podat-
kowy. Szczególne miejsce rolnictwa w gospodarce narodowej i polityce
gospodarczej można pokazywać na wielu jeszcze innych przykładach.

W zależności od tego, jaki język charakterystyki przyjmie się, z ja-
kiej perspektywy się na nie spojrzy, obraz może być skrajnie różny.
Z jednej strony, postępy nauk rolniczych i ich wdrażanie do praktyki 
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gospodarczej lokują rolnictwo wśród działów innowacyjnych. Na rynek
trafiają produkty związane z nowymi odmianami roślin, rasami zwie-
rząt itd. Z drugiej strony, ze względu na specyfikę wymiany pokolenio-
wej w rodzinach rolniczych, jest ono w wielu wypadkach traktowane
jako tradycyjne, oporne na nowe rozwiązania.

Przy ocenie polskiego rolnictwa spotkać można również dość skraj-
ne opinie, które nie wykluczają się, ale wskazują, jak wiele kryteriów
trzeba brać pod uwagę38. Jeśli odnosić się do pojęcia bezpieczeństwa
żywnościowego, rolnictwo należy do najważniejszych, strategicznych
działów gospodarki. Jednocześnie – jeśli weźmiemy pod uwagę stale
malejący wkład rolnictwa w wytwarzanie PKB i jego obecny udział
w granicach 3% – można zauważyć, że jest to może nie dział schyłkowy,
ale o coraz bardziej marginalnym znaczeniu. Jeśli dodać do tego, że rol-
nictwo skupia około 13% krajowych zasobów pracy (a odnosząc się tyl-
ko do ludności wiejskiej udział wynosi 30%), wówczas okazuje się, że
ma ono istotny wpływ na równowagę rynku pracy. Jednocześnie ozna-
cza to, że wydajność pracy w rolnictwie, a w konsekwencji opłata pra-
cy zatrudnionego w nim, jest znacznie poniżej analogicznych miar dla
pozostałych działów. Z tego względu konieczne są mechanizmy redy-
strybucji dochodów, które częściowo mogą łagodzić tę sytuację.

Celem projektu nie jest jednak analiza roli rolnictwa w gospodarce
narodowej, lecz jego rola w rozwoju gospodarki na szczeblu lokalnym,
a zwłaszcza zróżnicowanie przestrzenne, jakie w nim występuje. Tak
określony cel oznacza również wybór języka analizy, bo z punktu widze-
nia prowadzonych badań nie jest ważna charakterystyka według cech
agrotechnicznych, jakości gruntów, kierunków produkcji itp., ale cech
strukturalnych sprzyjających lub utrudniających przemiany gospodar-
cze w układzie lokalnym.

Zmiany, jakim podlega rolnictwo, oznaczają przede wszystkim proces
koncentracji ziemi, kapitału i produkcji w mniejszej liczbie dużych, silnych
ekonomicznie gospodarstw. Będą one prowadzić do zmniejszenia zapotrze-
bowania rolnictwa na pracę, a w konsekwencji do wzrostu dochodów rolni-
czych w przeliczeniu na zatrudnionego. Patrząc na to z innej strony, zmiany
te będą włączały gospodarstwa rolne w procesy rynkowe, zwiększały ich
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towarowy charakter kosztem produkcji prowadzonej na potrzeby własne.
Tempo tego warunku przemian jest jednak uzależnione od możliwości od-
pływu części zatrudnionych z rolnictwa do pracy poza nim. Dopóki takie
możliwości są ograniczone, tradycyjny model rozdrobnionego rolnictwa
działa łagodząco na brak równowagi na rynku pracy, „przechowując” poza
nim pewną (wcale niemałą) liczbę osób, których praca w gospodarstwie
jest w zasadzie zbędna (ma charakter przerostów zatrudnienia). 

Charakterystyka w ten sposób rozumianego rolnictwa za pomocą
wskaźników empirycznych jest utrudniona ze względu na to, że nie są sys-
tematycznie zbierane dane nawet o tak podstawowym znaczeniu, jak li-
czebność gospodarstw czy liczba pracujących w nich. Teoretycznie można
je uzyskać ze spisów powszechnych, jednak ich częstotliwość jest mała (za-
zwyczaj co ok. 10 lat), ponadto tylko niektóre dane grupowane są w agrega-
cji gminami. Częste zmiany definicji podstawowych pojęć stwarzają
zawsze dodatkowy problem z porównywalnością danych z kolejnych spi-
sów. Dla przykładu – według NSP 1988 roku rolnictwo zatrudniało 27% kra-
jowych zasobów pracy, a według następnego Spisu z 2002 roku – 14%.
Jednak udział rolnictwa w zatrudnieniu w około połowie zmniejszył się ze
względu na zmiany definicyjne, a tylko w połowie był to proces rzeczywisty.
Luki informacyjnej nie zapełniają również spisy rolne. Często mają one
ograniczony zakres merytoryczny lub przeprowadzane są na próbach, a –
co ważne – rzadko tylko pozwalają na agregowanie danych gminami39.

W tej sytuacji powstała konieczność określenia, jakie cechy przypisać
można do „nowoczesnego” rolnictwa, i oprzeć się na danych pośrednio
charakteryzujących lokalne rolnictwo wykorzystując te wskaźniki. Na
użytek projektu autorzy uznali, że relatywnie nowoczesne rolnictwo to
takie, w skład którego wchodzą gospodarstwa obszarowo duże, racjo-
nalnie zorganizowane, prowadzone przez osoby wykwalifikowane. Ta-
kie gospodarstwa powinny mieć charakter towarowy i zatrudniać tylko
niezbędną, uzasadnioną ekonomicznie, liczbę osób. 

Ze względu na trudności w uzyskaniu danych empirycznych konieczne
okazało się zrezygnowanie ze wskaźników dotyczących ogólnej liczby go-
spodarstw i wykorzystanie danych tylko o gospodarstwach składających
wnioski o dopłaty bezpośrednie w organach Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Dla tej grupy możliwe było również wyliczenie
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wskaźnika informującego o średnim obszarze gospodarstwa indywidual-
nego powyżej 1 ha użytków rolnych, które otrzymują płatności w ramach
PB (wskaźnik [W10]). Dodajmy, że dane dotyczą 2010 roku i w przypad-
ku gmin miejsko-wiejskich obejmują całą jednostkę.

Oparcie się na danych ARiMR prowadzi do pewnych uproszczeń.
Jeśli weźmiemy pod uwagę definicję gospodarstwa występującą w róż-
nych aktach prawnych, w badaniach spisowych oraz te wykorzystywa-
ne przez ARiMR okaże się, że definicje te prowadzą do innej liczby
gospodarstw, innego średniego obszaru gospodarstwa itp. Każda z tych
konwencji terminologicznych ma pewne wady i zalety, w zależności od
celu, dla którego się je tworzy i wykorzystuje. Z punktu widzenia pro-
wadzonej analizy ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tych różnic.

Wskaźnikiem pośrednim organizacji rolnictwa może być uproszczona
miara rozłogu gospodarstw, a więc liczba działek z których gospodarstwo
się składa. Jedną z barier rozwoju rolnictwa w Polsce jest opór rolników
przed próbami przeprowadzenia scaleń gruntów. Nie do rzadkości należą
gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 ha składające się nawet z kilku-
dziesięciu działek. Pociąga to za sobą zwiększone koszty produkcji i trud-
ności w zarządzaniu. Wskaźnik [W11], który pośrednio charakteryzuje ten
problem, to liczba działek przypadająca na 100 ha użytków rolnych. Suro-
we dane dotyczące liczby działek pochodzą z ARiMR i dotyczą liczby dzia-
łek ewidencyjnych według stanu na 2010 rok, a obejmują nie tylko obszar
wiejski, ale i miasto w gminie miejsko-wiejskiej. 

Jedną z cech rolnictwa rodzinnego jest późne usamodzielnianie się
następców rolnika, znacznie późniejsze niż występuje w innych gru-
pach zawodowych. Mechanizm jest bardzo prosty – jeśli przyjmiemy, że
rolnikowi rodzi się dziecko, gdy ma on 25 lat, to ma ono 40 lat w mo-
mencie, gdy ojciec osiąga wiek emerytalny. Dopiero wtedy może formal-
nie przejąć funkcję kierującego gospodarstwem, co nie zawsze oznacza
wycofanie się rodziców z faktycznego pełnienia funkcji decyzyjnych. 

Struktura wykształcenia ludności jest przez GUS badana wyłącznie
przy okazji spisów powszechnych. Oznacza to, że niedostępne są dane
o aktualnej strukturze wykształcenia oraz jego kierunkach wybieranych
w populacji rolników, co stanowiłoby istotny wskaźnik przydatny do
określenia przestrzennego zróżnicowania rolnictwa. Stąd potrzeba po-
szukiwania wskaźnika pośredniego; ten aspekt zróżnicowania procesów
zmian w rolnictwie nie może zostać w badaniach pominięty, łączy się on
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bowiem z kwestiami rozważanymi często w kategoriach kapitału ludzkie-
go, kapitału wiedzy itp.

Polska jest obecnie jeszcze na takim etapie upowszechnienia syste-
mu edukacyjnego, że każde kolejne młode pokolenie charakteryzuje się
korzystniejszą strukturą wykształcenia od pokolenia swoich rodziców.
Młodszy wiek i lepsze wykształcenie oznacza również większą otwar-
tość na zmiany. Można postawić taką hipotezę, że w rodzinach rolni-
czych opóźniony start w samodzielność ekonomiczną łączy się, co
prawda, z większym doświadczeniem, ale tym samym zmniejsza to
skłonność do wprowadzania innowacji. 

Jako wskaźnik pośredni wykorzystano więc informację o udziale
procentowym rolników składających wnioski o płatności bezpośrednie
w wieku do 40 lat w ogólnej liczbie wnioskodawców [W12]. Przyjmując
takie kryterium, uznano, że kierujący gospodarstwami rolnymi w wie-
ku do 40 lat to grupa tzw. młodych rolników. Dane, tak jak poprzednie,
uzyskano z ARiMR dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, ale obejmu-
ją inną kampanię, bo dla 2011 roku.

Omówione wskaźniki w założeniu charakteryzują różne aspekty
strukturalne rolnictwa, z tego względu zależność statystyczna między
nimi nie może być argumentem na rzecz wyłączenia (lub pozostawie-
nia) któregoś z nich w dalszych pracach badawczych. Dla porządku
zwróćmy jednak uwagę, że wskaźniki [W10] i [W11] są ze sobą skorelo-
wane na poziomie r = -0,58, co oznacza, że obszary wiejskie kraju,
w których średni obszar gospodarstwa rolnego jest większy, to w więk-
szości obszary, w których poszczególne działki użytków rolnych są
większe. Natomiast wskaźniki te wykazują znacznie słabszy związek
korelacyjny z trzecim [W12] – patrz tabela III.5.

Tabela III.5.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  SSeekkttoorr  rroollnniicczzyy  [[SSRR]]

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee SSRR  ––  mmiiaarraa  WW1100 WW1111 WW1122ssyynntteettyycczznnaa
SSRR  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa 1,000 0,790 -0,850 0,651

WW1100 0,790 1,000 -0,580 0,175
WW1111 -0,850 -0,580 1,000 -0,374
WW1122 0,651 0,175 -0,374 1,000

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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Jak wcześniej zostało powiedziane, polskie rolnictwo znajduje się
jeszcze przed fazą rozwoju, której charakterystycznym przejawem jest
zmniejszanie się liczby gospodarstw, przy wzroście ich obszaru i skali wy-
twarzanej produkcji. Niektóre regiony co najwyżej osiągają wstępną fazę
tych przekształceń. Jednak Polska jest wyraźnie podzielona na kilka re-
gionów o różnej strukturze obszarowej gospodarstw (rys. III.12.). Zróżni-
cowanie to ma źródła przede wszystkim w odmiennej ich historii.

Obszarem skrajnie rozdrobnionego rolnictwa są dwa województwa,
małopolskie i podkarpackie, w których ogromną większość stanowią gmi-
ny o średnim obszarze gospodarstwa poniżej 4 ha, a wśród nich część na-
wet poniżej 3 ha. Jest to obszar zbliżony do terenów dawnej Galicji.
Charakteryzuje się bardzo dużą gęstością zaludnienia terenów wiejskich,
osadnictwem, w skład którego wchodzi wiele dużych i bardzo dużych wsi
(niektóre z nich przekraczają 5000 mieszkańców, a w wielu gminach śred-
nia wielkość wsi to ponad 1000 osób, przy średniej w kraju około 250).
W strukturze osadniczej występuje również relatywnie dużo przemysło-
wych ośrodków małej i średniej wielkości, stanowiących rynek pracy dla
mieszkańców okolicznych wsi. Z tego między innymi powodu mieszkańcy
tego regionu niezbyt często uczestniczyli w migracjach do miast, ukształ-
tował się natomiast wzór tzw. gospodarstw chłopów-robotników, a więc 
gospodarstw osób pracujących jednocześnie w gospodarstwie i poza nim40. 

Gospodarstwa chłopów-robotników nie mogły być duże, nie pozwala-
łyby wówczas na łączenie pracy w dwóch miejscach. Rozdrobnieniu
sprzyjały również niedobory pozarolniczych miejsc pracy, których konse-
kwencją były często działy rodzinne oraz zwyczaje spadkowe. Ale nie mo-
gły być duże w tym regionie również dlatego, że duże wsie oznaczałyby
znaczne odległości między (często skupioną) zabudową wsi a należącymi
do niej polami. Również charakter reformy uwłaszczeniowej z 1848 roku
nie sprzyjał powstawaniu większych gospodarstw, a także brak wolnej zie-
mi, która mogłaby podlegać parcelacji w ramach tzw. reform Poniatow-
skiego czy PKWN. Utrzymywaniu się skrajnie rozdrobnionego rolnictwa
sprzyjał też panujący w tym regionie zwyczaj spadkowy dzielenia ziemi mię-
dzy wszystkie dzieci rolnika. Obecnie jednak większość gospodarstw tego re-
gionu nie ma już charakteru typowego gospodarstwa rolnego, ewoluują
one raczej w kierunku gospodarstw hobbystycznych, produkujących
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głównie na potrzeby własne rodziny i rozwijającej się na tym obszarze
kraju funkcji turystycznej. 

Rysunek III.12.
ŚŚrreeddnnii  oobbsszzaarr  ggoossppooddaarrssttww  ((ww  hhaa))  oossóóbb  sskkłłaaddaajjąąccyycchh  wwnniioosskkii

oo ppłłaattnnoośśccii  bbeezzppoośśrreeddnniiee  [[WW1100]]  

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Na drugim biegunie pod względem struktury obszarowej znajdują się
tereny województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego
oraz części lubuskiego i pomorskiego. W znacznej części gmin tego 
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20 i więcej (279)
15–20 (209)
10–15 (393)
5–10 (723)
do 5 (569)

(w ha)



regionu średni obszar gospodarstwa wynosi powyżej 15 ha, a w 279 gmi-
nach nawet powyżej 20 ha (oczywiście mowa o średnim obszarze go-
spodarstw, z których składano wnioski o dotacje bezpośrednie do
ARiMR). Na tym terenie struktura obszarowa ukształtowała się głów-
nie w wyniku działania dwóch czynników: nadzielania gruntów ponie-
mieckich po II wojnie światowej oraz restrukturyzacji PGR-ów, która
prowadziła zarówno do powstawania gospodarstw wielkoobszarowych,
powyżej 100 ha, jak i wykupywania mniejszych działek przez miejsco-
wych rolników w celu powiększenia swoich gospodarstw41. 

Trzeci region to obszar województw: lubelskiego, świętokrzyskiego,
łódzkiego, mazowieckiego (zwłaszcza jego południowej części) i wschod-
nie tereny wielkopolskiego. Ukształtowana struktura obszarowa tego re-
gionu jest w znacznym stopniu związana z uwłaszczeniem w 1864 roku
na terenie zaboru rosyjskiego i w pewnym stopniu z późniejszymi refor-
mami (przede wszystkim PKWN, która między innymi zmniejszyła prze-
ludnienie Kielecczyzny, co sprzyjało pewnym przemianom strukturalnym
w rolnictwie). Średni obszar gospodarstwa na tym terenie waha się
w granicach 6–8 ha, przy czym w rejonach silniej uczestniczących w mi-
gracjach do miast (zwłaszcza w latach siedemdziesiątych) jest on nieco
większy, mamy tu na myśli województwa: podlaskie, wschodnią część lu-
belskiego i północną mazowieckiego.

Jeszcze inne czynniki decydowały o strukturze obszarowej Wielko-
polski i Śląska. Obszar ten w wyniku uwłaszczenia uzyskał strukturę
o charakterze dwubiegunowym, z jednej strony powstawały tam gospo-
darstwa relatywnie większe (czemu sprzyjał proces uwłaszczenia)
z drugiej – drobne, głównie przez uwłaszczenie pracowników gospo-
darstw folwarcznych. Późniejsze przemiany, łącznie z reformą PKWN
i restrukturyzacją mniej licznych na tym terenie PGR-ów, nie zmieniły
w sposób zasadniczy tendencji odziedziczonej po XIX wieku, choć
wprowadzały do nich pewne korekty.

Ogólnie można powiedzieć, że na tzw. Ziemiach Dawnych, a więc
tych, które w okresie międzywojennym znajdowały się na terenie Pol-
ski, czynnikiem odgrywającym ważną rolę w kształtowaniu się struk-
tur obszarowych rolnictwa był sposób przeprowadzenia reform
uwłaszczeniowych. Zarówno reforma rolna międzywojenna, łączona
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z nazwiskiem Poniatowskiego, jak i dekrety PKWN likwidujące gospo-
darstwa dworskie, wprowadzały tylko stosunkowo drobne korekty do
tych struktur. Również ograniczony rynek ziemi w okresie PRL-u nie-
wiele zmienił, choć w okresie tym występowały pewne tendencje do
koncentracji. Były one jednak osłabiane przez próby przechwytywania
przez państwo ziemi chłopskiej przeznaczonej do sprzedaży.

Inaczej kształtowały się struktury obszarowe gospodarstw rolnych
na Ziemiach Odzyskanych. Zasób wolnej ziemi pozwolił na to, by nie
powstawały na tym terenie gospodarstwa bardzo drobne, częściowo ze
względów ideologicznych preferowane były gospodarstwa tzw. średnia-
ków. Obok nich tworzono gospodarstwa państwowe, które po przemia-
nach 1989 roku podlegały restrukturyzacji. Wówczas to część gruntów
państwowych trafiło do istniejących gospodarstw, co pozwoliło na po-
większenie ich obszaru.

Warto zwrócić uwagę, że w całym okresie międzywojennym i po II woj-
nie światowej czynnikiem znacznie mniejszej wagi był rynek ziemi
chłopskiej. Korekty struktury obszarowej, jakie wprowadzał, sprzyjały
pewnemu powiększaniu się średniego obszaru gospodarstwa, ale nie
zacierały różnic między regionami o odmiennych strukturach ukształ-
towanych w wyniku ich odmiennej historii.

Rozdrobnienie działek rolnych jest do pewnego stopnia powiązane
ze strukturą obszarową gospodarstw, zadziałały w tym przypadku dwa
czynniki: zagospodarowywanie po II wojnie światowej tzw. Ziem Odzy-
skanych oznaczało w ogromnym stopniu zacieranie granic wcześniej-
szych działek. Na tych terenach działki są stosunkowo duże i ich rozłóg
stanowi znacznie mniejszą barierę dla racjonalnej produkcji rolnej. Sy-
tuacja skrajnie odmienna występuje na terenach dawnej Galicji. Wspo-
mniane wcześniej zwyczaje spadkowe nie tylko sprzyjały działom
rodzinnym i pośrednio rozdrabnianiu gospodarstw, ale podziałowi pod-
dawano również poszczególne działki. Uznawano, że wymaga tego
sprawiedliwy podział gospodarstwa między dzieci rolnika. W rezulta-
cie obecnie jest na tym terenie 27 gmin, w których na 100 ha użytków
rolnych składa się średnio ponad 500 działek, a w 176 gminach ponad
200 działek. Podobne rozdrobnienie działek występuje w południowej
części województw: lubelskiego oraz na pograniczu mazowieckiego,
świętokrzyskiego i łódzkiego. Pozostałe części dawnego zaboru rosyj-
skiego charakteryzują się również stosunkowo dużym rozdrobnieniem
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działek (w granicach 50–150 działek na 100 ha użytków rolnych), ale
jest ono wyraźnie mniejsze niż na terenie dawnej Galicji.

Rysunek III.13. pokazuje, że granica między stosunkowo korzyst-
niejszą sytuacją pod względem wielkości działek rolniczych dzieli kraj
na dwie części: zachodnią i północną oraz wschodnią i południową,
przebiega ona od pogranicza warmińsko-mazurskiego i podlaskiego na
północy do pogranicza dolnośląskiego i opolskiego na południu.

Rysunek III.13.
LLiicczzbbaa  ddzziiaałłeekk  nnaa  110000  hhaa  [[WW1111]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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150 i więcej (406)
100–150 (433)
50–100 (576)
25–50 (575)
do 25 (183)



Trzeci z wybranych wskaźników, udział młodych rolników wśród
składających wnioski o dopłaty bezpośrednie (tj. kierujących gospodar-
stwem przed 40. rokiem życia – według definicji PROW), charaktery-
zuje się między innymi tym, że skala zróżnicowania gmin jest znacznie
mniejsza (rys. III.14). Między gminami silnie rozdrobnionymi i takimi,
w których obszar gospodarstw jest relatywnie duży, wskaźnik dla roz-
drobnionych był ponadpięciokrotnie mniejszy, podobnie w przypadku
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31–34 (540)
28–31 (487)
25–28 (354)
do 25 (416)

(w %)

Rysunek III.14.
OOddsseetteekk  sskkłłaaddaajjąąccyycchh  wwnniioosskkii  oo ppłłaattnnoośśccii  bbeezzppoośśrreeddnniiee  ww wwiieekkuu  ddoo  4400  llaatt

ww ooggóóllnneejj  lliicczzbbiiee  wwnniioosskkooddaawwccóóww  [[WW1122]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



rozdrobnienia działek – różnice też były bardzo duże, to pod względem
udziału młodych rolników są one znacznie mniejsze. Znakomita więk-
szość gmin mieści się w przedziale 20–35%. Mimo to w rozkładzie prze-
strzennym dostrzec można pewne charakterystyczne prawidłowości.

Stosunkowo mało młodych rolników prowadzi swoje gospodarstwa
tam, gdzie są większe możliwości stwarzane przez rynek pracy. Tak
więc udział młodych rolników wśród prowadzących gospodarstwa rolne
jest mniejszy na obszarach podmiejskich, gdzie rynek pracy, zarówno lo-
kalny, jak i sąsiedniego miasta, stanowi konkurencję dla angażowania się
w pracę rolniczą. Można to wyraźnie dostrzec wokół Warszawy, Pozna-
nia, Olsztyna, Bydgoszczy, Torunia, Gdańska, Kielc, Szczecina itp.

Z drugiej strony – jest mały udział młodych rolników na obszarach
skrajnie rozdrobnionego rolnictwa, dawnych obszarach chłopsko-robot-
niczych i w rejonie województwa śląskiego, na terenie którego znaczna
część wsi ewoluowała w kierunku osiedli-sypialni dla robotników zwią-
zanych z przemysłem aglomeracji śląskiej.

Wysoki udział rolników młodych występuje natomiast na obszarach
województwa lubelskiego, podlaskiego i północnej części mazowieckie-
go. Można również dostrzec następującą prawidłowość: łańcuchy gmin
o relatywnie dużym udziale rolników młodych często układają się w po-
bliżu granic regionalnych, a więc z dala od ośrodków centralnych, oferu-
jących alternatywne wobec gospodarstwa miejsca pracy.

Ogólnie można powiedzieć, że badania potwierdzają wyniki analiz
prowadzonych na młodych mieszkańcach wsi przez Krystynę Szafra-
niec [2005; 2010], że rolnictwo, praca w gospodarstwie, nie jest pożąda-
nym kierunkiem kariery życiowej przez młodych mieszkańców wsi.
Jeśli w układzie lokalnym lub w zasięgu codziennych dojazdów powsta-
je wybór innej drogi życiowej, jest ona z reguły dla młodzieży wiejskiej
bardziej atrakcyjna niż przejęcie gospodarstwa rodziców.

Warto więc zanotować dwa wnioski nasuwające się na podstawie ba-
dań. Pierwszy z nich dotyczy teraźniejszości – rolnictwo, mimo objęcia go
specjalnymi instrumentami polityki wspierania dochodów nie jest atrak-
cyjne dla młodzieży, co może prowadzić do powstawania znaczącej liczby
gospodarstw bez następców. Drugi – pojawienie się takich gospodarstw
powinno w przyszłości sprzyjać procesom koncentracji ziemi w rolnic-
twie. Jednak polityka rolna będzie hamować tendencję do pozbywania się
ziemi i związanych z nią przywilejów, takich jak dopłaty bezpośrednie.
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Z tego względu należy oczekiwać, że w polskich warunkach następować
będzie powiększająca się luka między strukturą własności ziemi rolniczej
i strukturą jej faktycznego użytkowania. Prowadzi to do postulatu zwięk-
szenia elastyczności przepisów dotyczących dzierżaw ziemi, w przeciw-
nym wypadku zostaną one zepchnięte do szarej strefy.

Na użytek konstrukcji skali syntetycznej opisującej poziom rozwoju sek-
tora rolnego (traktowanego również jako stopień zaawansowania zmian
strukturalnych) przyjęto, że wskaźniki [W10] (średni obszar gospodarstwa)
i [W12] (udział młodych rolników) mają charakter stymulanty, a drugi (licz-
ba działek przypadających na 100 ha użytków rolnych) jest destymulantą.
Przypisano im słabo zróżnicowane wagi – patrz tabela III.6. Nieco niższa
waga wskaźnika trzeciego uzasadniona jest tym, że udział młodych rolników
tylko częściowo kształtował się spontanicznie, pewien wpływ miało tu dzia-
łanie w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), przyznające premie dla mło-
dych rolników obejmujących gospodarstwo po rodzicach. Działanie to nie
objęło wszystkich zainteresowanych, ale realizowane było „według kolejno-
ści zgłoszeń”. Rozkład przestrzenny udziału młodych rolników wśród rolni-
ków składających wnioski o dopłaty bezpośrednie mógł więc być w pewnym
stopniu rezultatem funkcjonowania tego instrumentu WPR.

Tabela III.6.
CChhaarraakktteerr  ii wwaaggaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ddoo  uussttaalleenniiaa  cchhaarraakktteerryyssttyykkii  

sskkaallii  sseekkttoorraa  rroollnniicczzeeggoo

WWsskkaaźźnniikkii  sskkłłaaddoowweejj:: CChhaarraakktteerr WWaaggaa  ==  110000SSEEKKTTOORR  RROOLLNNIICCZZYY
W10 – średni obszar gospodarstwa (w ha) osób składających wnioski stymulanta 35

o płatności bezpośrednie
W11 – liczba działek na 100 ha destymulanta 35
W12 – odsetek składających wnioski o płatności bezpośrednie w wieku stymulanta 30

do 40 lat w ogólnej liczbie wnioskodawców
Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Przedstawione na mapie syntetycznej (rys. III.15.) wyniki ujawniają, że
z punktu widzenia funkcji rolniczej relatywnie korzystna sytuacja (najbar-
dziej sprzyjające warunki dla gospodarczo pożądanej koncentracji ziemi
w mniejszej liczbie dużych, silnych ekonomicznie gospodarstw) występuje
w Polsce zachodniej i północnej, przy czym region ten obejmuje tzw. Ziemie
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Odzyskane, Wielkopolskę, północną część województwa mazowieckiego,
województwo podlaskie oraz pogranicze wschodnie na terenie wojewódz-
twa lubelskiego. Jest to bardzo niejednorodny obszar, w skład którego
wchodzą zarówno rejony po restrukturyzacji dawnych PGR-ów, obszary
o niskim zaludnieniu w wyniku długotrwałych procesów migracyjnych
oraz np. Wielkopolska, której obszary wiejskie wykazują wysoki, w pol-
skich warunkach, poziom wielofunkcyjności.

Rysunek III.15.
SSttooppiieeńń  rroozzwwoojjuu  ssttrruukkttuurraallnneeggoo  sseekkttoorraa  rroollnniicczzeeggoo  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa  [[SSRR]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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Mniejsze możliwości wystąpienia zjawisk prowadzących do koncen-
tracji ziemi rolniczej występują natomiast w Polsce południowo-wscho-
dniej, na terenie województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego oraz w centralnej i południowej części województwa
mazowieckiego, zachodniej lubelskiego, a także w części gmin łódzkiego.
Nie należy również oczekiwać występowania tego rodzaju zjawisk na
obszarach wokół większych miast zarówno w Polsce wschodniej, jak
i zachodniej. W tym przypadku przeszkodą może być wysoka cena zie-
mi oraz presja na przeznaczanie jej na cele pozarolnicze w związku
z procesami suburbanizacji.

44..  RRoozzwwóójj  ffuunnkkccjjii  ppoozzaarroollnniicczzyycchh

Układ lokalny pozbawiony całkowicie działalności pozarolniczej, zwłasz-
cza w warunkach struktury osadniczej występującej w Polsce, nie mógł-
by funkcjonować. Historycznie zresztą na wsi zawsze były pewne usługi,
bez których nie mogłaby istnieć również działalność rolnicza. Można tu
wymienić kowalstwo, karczmy, handel produktami niewytwarzanymi na
wsi itp. Współcześnie potrzeba występowania na wsi (w układach lokal-
nych) działalności pozarolniczej wzrasta z wielu powodów. Wymaga tego
funkcjonowanie państwa (administracja), usługi publiczne (szkolnictwo,
przychodnie lekarskie, służby dbające o bezpieczeństwo i przestrzeganie
prawa itp.). Ale również wymaga tego konieczność utrzymania pewnego
poziomu zaludnienia obszarów wiejskich w sytuacji, gdy rolnictwo do-
starcza środków utrzymania coraz mniejszej liczbie osób. Nadmierne
zmniejszenie zaludnienia prowadzi do bardzo wysokich kosztów jednost-
kowych: utrzymania infrastruktury, służb odpowiedzialnych za sprawne
funkcjonowania państwa w terenie, niewydolność systemów usług nie-
rynkowych, niedostępność usług rynkowych i w konsekwencji do wylud-
nienia się obszaru. W fazie poprzedzającej takie wyludnienie struktura
demograficzna ludności staje się szczególnie niekorzystna (dominują lu-
dzie w wieku podeszłym), dla których bardzo trudno jest stworzyć
i utrzymać system opieki na starość. Doświadczenia z tego rodzaju zjawi-
skami w skali mikro dostarczają lata siedemdziesiąte na tzw. ścianie
wschodniej [porównaj: Stasiak 1992], gdzie wyludniło się wówczas i zni-
kło z map sieci osadniczej co najmniej kilkanaście wsi.
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Działalność pozarolnicza sprzyja także możliwości zachowania na
wsi wielopokolenionych rodzin, a więc nieodzownych form funkcjonowa-
nia gospodarstw. Rodzina składa się zazwyczaj z paru pokoleń, jej rozwój
demograficzny nie dokonuje się w tym samym rytmie, co rozwój rodzin-
nych zasobów pracy. Na przemian występują okresy, kiedy rodzinne za-
soby pracy są większe i takie, kiedy są mniejsze, co uwarunkowane jest
fazą demograficzną jej rozwoju. W gospodarstwie występują więc okresy
względnej równowagi pomiędzy podażą i zapotrzebowaniem na pracę
i okresy, gdy jest ona zachwiana. W okresie nadwyżek rodzinnych zaso-
bów pracy korzystne dla gospodarstwa jest, aby część członków rodziny
znalazła zatrudnienie poza gospodarstwem, bo jeśli nie ma takiej możli-
wości pojawiają się okresowe przerosty zatrudnienia w gospodarstwie
lub migracje z niego, które jednak z reguły nie mają charakteru okreso-
wego. Mogą one prowadzić do powstawania gospodarstw bez następców,
taka sytuacja miała miejsce w latach siedemdziesiątych, kiedy liczbę go-
spodarstw zagrożonych brakiem następców szacowano na ok. 30% ich
ówczesnej ogólnej liczby. Jednocześnie lata siedemdziesiąte to okres re-
kordowo wysokich migracji ze wsi do miast [Rosner 1991, s. 41].

Relatywnie niewielka liczba gospodarstw bez następców sprzyja
przemianom strukturalnym w rolnictwie, ich nadmiar – podupadaniu
gospodarstw prowadzonych przez ludzi starych, rencistów, emerytów,
osoby niepodatne na wprowadzanie innowacji, przybierające strategie
na przetrwanie. 

Argumentów na rzecz potrzeby rozwoju pozarolniczych funkcji go-
spodarczych na wsi można przytoczyć wiele. Część z nich połączona
jest z procesami związanymi z rynkiem pracy, inne np. z poziomem ży-
cia. Jeśli wieś ma być przyjaznym dla mieszkańców środowiskiem spo-
łeczno-gospodarczym, dostarczającym im źródeł utrzymania oraz
sposobności do zaspokajania potrzeb na poziomie porównywalnym do
tego, jakie występuje w mieście, to w układzie lokalnym muszą powsta-
wać miejsca pracy oraz instytucje służące zaspokajaniu tych potrzeb.
Muszą one w sumie tworzyć środowisko życia pozwalające nie tylko na
pracę, lecz także na zaspokajanie aspiracji w zakresie edukacji, dostę-
pu do kultury, informacji, rozwijania zainteresowań, poczucia uczest-
nictwa, sprawstwa itp.

Rozwój pozarolniczych funkcji na obszarach wiejskich natrafia jednak
na wiele barier, ale również niesie pewne profity związane z lokalizacją.
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Barierą jest przede wszystkim niski popyt lokalny. Powoduje on, że
w pewnej fazie rozwoju, kiedy większość pozarolniczych działalności
gospodarczych podejmowana jest z myślą o rynku lokalnym, stosunko-
wo szybko pojawia się bariera rozwoju wynikająca z tego, że każde no-
we przedsięwzięcie napotyka silną konkurencję powstałych wcześniej,
a oferujących te same lub bardzo podobne zakresy działań. 

O ile na początku lat dziewięćdziesiątych masowo otwierano pry-
watne sklepy wiejskie, to już po kilku latach powstanie nowego sklepu
albo okazywało się nieopłacalne, albo z rynku wypychało inny, powsta-
ły wcześniej. Mechanizmy konkurencji powodowały, że pojawiło się
(czy też zyskało na znaczeniu) nowe podejście, powiększanie zasięgu
przestrzennego, do którego adresowany był produkt. Co więcej, po-
wstanie firmy o zasięgu ponadlokalnym tworzyło nisze dla innych firm
kooperujących (transportu, hurtowni itp.). Z punktu widzenia gospo-
darki lokalnej zasadnicze znaczenie miało więc to, gdzie takie firmy się
zaopatrywały i dokąd kierowały swój produkt.

Z tego punktu widzenia niezwykle atrakcyjne wydawało się rozwi-
janie na wsi funkcji turystycznej. Charakteryzuje się ona tym, że sprze-
dawany jest produkt miejscowy, natomiast turyści, płacąc za usługi
turystyczne, zostawiają pieniądze przywiezione spoza tego układu lo-
kalnego. Atrakcyjność dla gospodarki lokalnej rozwoju funkcji tury-
stycznej powodowała, że również obszary niemające walorów
turystycznych usiłowały rozwijać turystykę. Nielicznym się to udało42.
Przykłady działalności ożywiającej gospodarczo gminy: parki tema-
tyczne (np. park dinozaurów w gminie Bałtów w woj. świętokrzyskim),
miejscowości/wioski tematyczne (np. wieś Cichowo w gminie Krzywiń
w woj. wielkopolskim promuje skansen „Soplicowo”, dysponujący
obiektami tworzącymi plan filmowy; gmina Wojciechów w woj. lubel-
skim stała się wsią kowalskich tradycji), produkt regionalny (np. w powie-
cie hajnowskim dzięki sąsiedztwu Puszczy Białowieskiej i dziedzictwu
kulturowemu regionu wykreowano produkt „Kraina Żubra”), obiekt
specjalistyczny (np. Szlak oscypkowy, który tworzą bacówki zlokali-
zowane od Zakopanego do Nowego Targu), gospodarstwo edukacyjne
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42 Popyt na turystykę wiejską w Polsce jest jednak ograniczony i wielu gminom nie udało się
ściągnąć turystów. Badania kilka lat temu przeprowadzone przez Marię Bednarek-Szczepańską
[2010] wykazały, że w ciągu roku miejsce noclegowe przeznaczone na cele turystyki wiejskiej
w woj. lubelskim wykorzystywane było średnio około siedmiu dni w roku. 



(np. Pasieka „Barć” w Kamiannej na Podkarpaciu43, zarówno jest tam
skansen, sklep przy pasiece, jak i produkuje się miody i inne produkty z nie-
go pochodzące) itp. Jednak potrzebny jest oryginalny pomysł, co może być
problemem. Sukces Bałtowa spowodował, że obecnie jest otwartych lub
w trakcie budowy ponad dwadzieścia parków dinozaurów44. Podobnie po-
wiódł się pomysł tworzenia wiejskiego miniogrodu zoologicznego, ale zo-
stał skopiowany przez wiele gmin, przez co stracił na atrakcyjności.

Zbliżone w charakterze przedsięwzięcia powstają również w in-
nych krajach, ale o nieporównywalnie większej skali. Przykładem mo-
że być „Eden Projekt”45 w Kornwalii, którego celem była aktywizacja
gospodarcza i społeczna marginalnych obszarów rolniczych w Wiel-
kiej Brytanii. Jest to kompleks ogrodów botanicznych z różnych stref
klimatycznych zbudowany na zdewastowanym pod względem środo-
wiskowym terenie pokopalnianym. W skład kompleksu wchodzi zaple-
cze dydaktyczne, hotelowe, gastronomiczne itp. W okresie 10 lat od
otwarcia kompleks odwiedziło 13 milionów gości, w tym znaczna część
to wycieczki szkolne z obszaru kraju. 

Ważną funkcją pozarolniczą, zwłaszcza w pobliżu większych miast,
jest również mieszkalnictwo dla osób zatrudnionych w tych miastach.
Ich podatki trafiają do lokalnego budżetu, na terenie gminy realizują
znaczną część zakupów, co daje miejsca pracy w lokalnym handlu
i usługach. Jednocześnie produkt ich pracy nie ma charakteru lokalne-
go, jest sprzedawany w większości poza terenem gminy. 

Mniejsze znaczenie, ale również istotne i często niedoceniane przez
władze lokalne, ma indywidualne budownictwo rekreacyjne, tzw. dru-
gich domów46. Z reguły zagospodarowuje ono tereny marginalne
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43 W pasiece z roku na rok wzrasta zatrudnienie, pracownikami pasieki są mieszkańcy Kamian-
nej. Prawie połowa wioski (czynnych zawodowo) znalazła tu pracę. Praktyki zawodowe odbywa-
ją tam studenci i uczniowie szkół rolniczych z kraju i z zagranicy (Brazylii, Hiszpanii, Włoch,
Holandii, Francji); [http://www.agroturystyka.edu.pl/pdf/marka.pdf].
44 http://www.parkmania.pl/parki-rozrywki-w-Polsce/3/kategoria/Parki-dinozaurow-w-Polsce.html
45 http://www.edenproject.com/. Inne przykłady: domek dla lalek w rozmiarach normalnego do-
mu w prowincji Saskatchewan w Kanadzie jest wzorem sztuki ożywiającej opuszczone miejsca
[http://weburbanist.com/2012/11/07/life-sized-dollhouse-abandoned-home-to-giant-playhouse/],
czy budynek ze „zsuwającą się” fasadą w Kent w Wielkiej Brytanii [http://weburbanist.com/
2013/10/02/sliding-facade-reveals-decay-behind-misleading-appearances/].
46 Zjawisko „drugich domów”, ich znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich badali K. Heffner
i A. Czarnecki z zespołem (grant N N114 122935 MNiSW), wyniki opublikowali w 2011 r. [Heffner,
Czarnecki (red.) 2011].



z punktu widzenia rolnictwa, natomiast dostarcza zatrudnienia lokal-
nym mieszkańcom przy budowie domów, ich remontach, a ponadto se-
zonowo zwiększa zakupy w lokalnych sklepach i punktach usługowych.
Pieniądze tego rodzaju działkowiczów trafiają więc do lokalnej gospo-
darki, a jednocześnie nie wytwarzają oni produktów na lokalny rynek,
a więc powiększają lokalny popyt nie konkurując o niego własnymi pro-
duktami.

Pozarolnicze funkcje gospodarcze na obszarach wiejskich to nie
tylko funkcje związane z produkcją dóbr, usług, obrotem towarowym
i transportem, ale także, jak przedstawiono, inne rodzaje aktywności
lokalnej społeczności zmierzające do wzrostu lokalnych dochodów za-
równo mieszkańców, jak i gminnego budżetu. Jak już wcześniej zwró-
cono uwagę, statystyka dostarcza bardzo skromne możliwości analizy
stopnia rozwoju funkcji pozarolniczych na terenach wiejskich (w ukła-
dach lokalnych). Wiąże się to przede wszystkim z nieprecyzyjnymi za-
sadami związanymi z systemem REGON (w rezultacie których dane
są tylko przybliżone) oraz z faktem, że bieżąca statystyka zatrudnienia
pomija osoby pracujące w podmiotach gospodarczych małych, zatrud-
niających do dziewięciu osób, a takie właśnie podmioty często wystę-
pują na terenach wiejskich. Podmioty te nie mają obowiązku składania
sprawozdań statystycznych Z-01 stanowiących bazę dla statystyki za-
trudnienia. Dane z ewidencji REGON zawierają również podmioty 
gospodarcze, które zostały zgłoszone, jednak nigdy nie podjęły działal-
ności oraz takie, które są nieaktywne (bowiem nie ma obowiązku wy-
rejestrowania z tego powodu). Poza tym nie jest znana liczebność
faktycznych podmiotów gospodarczych działających poza systemem
prawnym (rejestrem REGON), w tzw. szarej strefie. Autorzy są świa-
domi konsekwencji informacyjnych, jakie niesie ze sobą korzystanie
z danych systemu REGON; pisali również o tym w: [Rosner, Stanny
2007b, s. 76].

Dodatkowe zamieszanie w statystyce wprowadziło tzw. samoza-
trudnienie. Zwiększyło ono w sposób niekontrolowany liczbę pod-
miotów w systemie REGON, przy czym w części jest to fikcja
statystyczna. Część osób rejestrujących się jako firma jednoosobowa
nie zmieniła miejsca pracy ani jej charakteru, a tylko sposób płace-
nia składek ZUS i formalnoprawny status. Nie zmieniło to jednak nic
w sferze rzeczywistości.
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Trzeba jednak pamiętać, że niedoskonałości statystyki związanej
z systemem REGON oraz statystyki zatrudnienia pozarolniczego mają
charakter systematyczny, błędne byłoby na ich podstawie wnioskowanie
o skali zjawiska, natomiast znacznie mniejszy błąd powstaje wówczas,
gdy wnioskowanie dotyczy rozkładu przestrzennego lub dynamiki. Wy-
korzystując tę „systematyczność” błędu zbudowany został na bazie da-
nych BDL pierwszy wskaźnik poziomu rozwoju funkcji pozarolniczych
w układzie lokalnym [W13].

Drugi wskaźnik [W14] oparto na statystyce podatków i dotyczył
liczby podatników prowadzących działalność gospodarczą pozarolni-
czą i rozliczających się podatkiem PIT oraz płatników CIT na tysiąc
mieszkańców [W14]. Wreszcie trzeci [W15], związany jest ze strukturą
podmiotów w systemie REGON. Ponieważ funkcjonowanie państwa
wymaga występowania w każdej gminie pewnej liczby podmiotów, ta-
kich jak: urząd gminy, policja, szkoła, ośrodek zdrowia itp., a więc tych,
które świadczą usługi publiczne do których państwo jest zobowiązane
przez obowiązujący system prawny, udział procentowy tego rodzaju
podmiotów w ogólnej liczbie zarejestrowanych w systemie REGON in-
formuje o tym, czy funkcje pozarolnicze (i związane z tym zatrudnie-
nie) to rzeczywisty rozwój gospodarki, czy też tylko „wyposażenie”
gminy w instytucje realizujące funkcje państwa w terenie47. Oczywiście
wysoki udział procentowy tego rodzaju instytucji oznacza niski poziom
rozwoju funkcji pozarolniczych, wskaźnik ten ma więc charakter desty-
mulanty.

Wszystkie zmienne prezentują stan na 2010 rok i dotyczą gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich. Wskaźniki [W13] i [W15] zostały opraco-
wane na bazie BDL, a wskaźnik [W14] na podstawie surowych danych
uzyskanych z Ministerstwa Finansów.

Pierwszy z omawianych wskaźników – liczba podmiotów zarejestro-
wanych w systemie REGON na 1000 osób w wieku produkcyjnym po-
kazuje, że większość ośrodków regionalnych otoczona jest przez
obszary wiejskie, na których występuje duże zagęszczenie pozarolni-
czych podmiotów gospodarczych – rysunek III.16. Warto więc zwrócić
uwagę, że w przypadku kilku tego rodzaju ośrodków obszar podmiejski
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47 Udział podmiotów świadczących usługi publiczne (suma podmiotów sektora publicznego
i prywatnego z sekcji O, P, Q, R do ogólnej liczby podmiotów w REGON).



o zagęszczeniu działalności pozarolniczej nie występuje lub jest rela-
tywnie mały, zasięg oddziaływania miasta jest więc ograniczony do naj-
bliższego sąsiedztwa, a i tu siła oddziaływania miasta jest niewielka.
Taka sytuacja występuje wokół Rzeszowa, Lublina i w mniejszym stop-
niu Kielc. W przypadku pozostałych ośrodków regionalnych strefa ich
oddziaływania jest bardzo wyraźna i stosunkowo rozległa, choć nie 
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Rysunek III.16.
LLiicczzbbaa  ppooddmmiioottóóww  zzaarreejjeessttrroowwaannyycchh  ww ssyysstteemmiiee  RREEGGOONN  

nnaa  11000000  oossóóbb  ww wwiieekkuu  pprroodduukkccyyjjnnyymm  [[WW1133]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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zawsze regularna. Taka nieregularność występuje wokół Warszawy,
strefa podmiejska rozciągnięta jest na zachód znacznie silniej niż na
wschód. Jeśli dwa duże ośrodki miejskie znajdują się relatywnie blisko
siebie, ich strefy podmiejskie zlewają się w jeden subregion, dotyczy to
np. Bydgoszczy i Torunia.

Wskaźnik zagęszczenia podmiotów pozarolniczych w relacji do
ludności poza porządkiem centrum–peryferie wyraźnie pokazuje
drugi porządek: rolniczy wschód kraju i znacznie wyraźniej odcho-
dzący od dominacji funkcji rolniczej na obszarach wiejskich – zachód.
Warto jednak zaznaczyć, że tylko częściowo różnice te można wyja-
śnić przez uwarunkowania historyczne, znaczna część dawnej Galicji
oraz część obszaru dawnych Prus Wschodnich to obszary o niewiel-
kiej liczbie pozarolniczych podmiotów gospodarczych na wsi.
W przypadku dawnej Galicji wpływ na to ma prawdopodobnie utrwa-
lony wzór podejmowania pracy poza gospodarstwem o charakterze
najemnym. Taki charakter miał rozpowszechniony w tym regionie
model gospodarstw chłopów-robotników (patrz rozdział III.3.). Inny
charakter mają obszary północne województwa warmińsko-mazur-
skiego. Występowały tu liczne PGR-y, ludność zatrudniona w nich po-
wiązana była z gospodarstwem państwowym nie tylko poprzez pracę,
lecz także mieszkania, zakładowe sklepy, stołówki, przychodnie,
przedszkola itp. [Ignar 1974]. Rozwinięte funkcje socjalne gospo-
darstw nie nauczyły robotników rolnych brania odpowiedzialności za
siebie i swoją rodzinę, własnej zaradności i przedsiębiorczości [Wil-
kin 1997; Tarkowska 1998; Halamska 2001]. Jak pokazują liczne bada-
nia postawa bezradności i biedy jest często dziedziczona przez dzieci
z rodzin związanych dawniej z PGR-ami. Dodatkowym czynnikiem
w przypadku tego rejonu kraju jest bliskość granicy z obwodem kali-
ningradzkim i umowa o małym ruchu granicznym, która część drob-
nej przedsiębiorczości mieszkańców lokalizuje w szarej strefie, a więc
nie jest objęta przez statystykę. 

Bardzo zbliżony rozkład przestrzenny pokazuje drugi z opracowa-
nych wskaźników, liczba płatników podatku PIT – osoby fizyczne pro-
wadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji
rolnej i CIT na 100 mieszkańców – rysunek III.17. Również w tym przy-
padku nakładają się na siebie dwa porządki: centra–peryferie oraz
wschód–zachód kraju. 
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Mimo że dane w obu przypadkach budzą pewne zastrzeżenia meryto-
ryczne, pochodzą z różnych systemów sprawozdawczych, z których je-
den ewidencjonuje firmy (REGON), a drugi liczy podatników (system
skarbowy), korelacja między rozkładem obu wskaźników wynosi r = +0,92.
Wynik ten w znacznym stopniu uwiarygodnia użyte wskaźniki i wspie-
ra decyzję o ich wykorzystaniu.
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Rysunek III.17.
LLiicczzbbaa  ppooddaattnniikkóóww  pprroowwaaddzząąccyycchh  ddzziiaałłaallnnoośśćć  ggoossppooddaarrcczząą  ii rroozzlliicczzaajjąąccyycchh  ssiięę

ppooddaattkkiieemm  PPIITT  oorraazz  ppłłaattnniikkóóww  CCIITT  nnaa  11000000  mmiieesszzkkaańńccóóww  [[WW1144]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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Potwierdza się także spostrzeżenie dotyczące nieregularności stre-
fy podmiejskiej Warszawy (rozciągniętej w kierunku zachodnim) oraz
zlewania się strefy Bydgoszczy i Torunia. Oba wskaźniki pokazują rów-
nież wysoki stopień rozwoju funkcji pozarolniczych wzdłuż zachodniej
i południowej granicy Wielkopolskiego, mimo że na obszarze tym brak
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Rysunek III.18.
OOddsseetteekk  ppooddmmiioottóóww  śśwwiiaaddcczząąccyycchh  uussłłuuggii  ppuubblliicczznnee  ww ooggóóllnneejj  lliicczzbbiiee  ppooddmmiioottóóww

zzaarreejjeessttrroowwaannyycchh  ww ssyysstteemmiiee  RREEGGOONN  [[WW1155]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

13 i więcej (438)
11–13 (481)
9–11 (635)
7–9 (477)
do 7 (141)

(w %)



jest dużych miast. Jaki czynnik wpłynął na powstanie tego pasa gmin
wielofunkcyjnych – bez specjalnych badań trudno przesądzić. 

Jak już wspomniano, trzeci z wykorzystanych wskaźników – udział 
procentowy podmiotów świadczących usługi publiczne w ogólnej liczbie 
podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON – ma charakter desty-
mulanty i odnosi się do struktury podmiotów gospodarczych działających
na terenie układów lokalnych (a więc w przypadku gmin miejsko-wiejskich
odnosi się do całej jednostki gminnej, łącznie z miastem). Jeśli udział ten
jest duży, oznacza to, że ogólna liczba podmiotów zarejestrowanych jest
mała. Pośrednio wskazuje również, że państwo jest ważnym pracodawcą
na rynku pozarolniczym. Rysunek III.18. pokazuje, że gminy o wysokim
udziale podmiotów gospodarczych związanych z administracją lokalną
i usługami publicznymi skupiają się głównie w dwóch lokalizacjach: w pa-
sie województw wschodnich (podlaskie, lubelskie, podkarpackie) oraz
w pasach ciągnących się wzdłuż granic regionalnych na terenie niemal ca-
łego kraju, przy czym pasy te są szersze w Polsce centralnej i wschodniej,
a węższe i często poprzerywane w regionach zachodnich. W niektórych
miejscach mapy dostrzec można również ślady takich pasów występujące
wzdłuż granic dawnych województw, sprzed ostatniej reformy podziału ad-
ministracyjnego. Jednocześnie gminy tego rodzaju tylko w wyjątkowych
sytuacjach występują w pobliżu dużych ośrodków miejskich. Taka lokaliza-
cja gmin o wysokim udziale wymienionej grupy instytucji wśród podmio-
tów gospodarczych wskazuje, że wskaźnik ten może służyć jako jedna
z miar przydatnych do delimitacji obszarów o charakterze peryferyjnym.

Tabela III.7.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  FFuunnkkccjjee  ppoozzaarroollnniicczzee  [[SSPPRR]]

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee SSPPRR  ––  mmiiaarraa  WW1133 WW1144 WW1155ssyynntteettyycczznnaa
SSPPRR  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa 1,000 0,799 0,787 -0,890

WW1133 0,799 1,000 0,922 -0,450
WW1144 0,787 0,922 1,000 -0,435
WW1155 -0,890 -0,450 -0,435 1,000

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Omawiany wskaźnik [W15] jest skorelowany ujemnie z pozostałymi wy-
korzystanymi dla pomiaru poziomu wielofunkcyjności gospodarczej
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w układzie lokalnym. Poziom zależności jest zbliżony: z pierwszym (opar-
tym na systemie REGON) wynosi r = -0,45, a z drugim (wykorzystującym
statystykę podatków) r = -0,44 (tabela III.7.). Relatywnie słabe zależności
korelacyjne ujawniają, że wskaźnik ten odnosi się do innych aspektów
rozwoju wielofunkcyjnego, niż dwa pozostałe. Z tego względu nadana mu
została nieco większa waga przy budowie skali syntetycznej dla składo-
wej rozwoju społeczno-gospodarczego, wynosi ona 40%, podczas gdy
wskaźniki pozostałe mają przypisaną wagę po 30% (tabela III.8.).

Tabela III.8.
CChhaarraakktteerr  ii wwaaggaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ddoo  uussttaalleenniiaa  sskkaallii  rroozzwwoojjuu  

ffuunnkkccjjii  ppoozzaarroollnniicczzyycchh

WWsskkaaźźnniikkii  sskkłłaaddoowweejj:: CChhaarraakktteerr WWaaggaa  ==  110000FFUUNNKKCCJJEE  PPOOZZAARROOLLNNIICCZZEE
W13 – liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON stymulanta 30

na 1000 osób w wieku produkcyjnym
W 14 – liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą 

i rozliczających się podatkiem PIT oraz płatników CIT stymulanta 30
na 1000 mieszkańców

W15 – odsetek podmiotów świadczących usługi publiczne w ogólnej destymulanta 40
liczbie podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Skala stopnia zaawansowania procesu rozwoju pozarolniczych funkcji
gospodarczych na obszarach wiejskich jest wypadkową trzech składo-
wych o bardzo zbliżonym rozkładzie przestrzennym. Dlatego nie jest
zaskoczeniem, że wskazuje ona na dwa przenikające się porządki: cen-
trum–peryferie oraz bardziej zaawansowany proces rozwoju pozarolni-
czych funkcji w zachodniej części kraju i słabiej we wschodniej. Warto
jednak zwrócić uwagę, że pozwala ona na kilka dodatkowych spostrze-
żeń. Okazuje się, że pełnienie przez Suwałki przez 35 lat funkcji miasta
wojewódzkiego wystarczyło, aby w rejonie wcześniej skrajnie rolni-
czym rozwinęły się funkcje pozarolnicze i północno-wschodni kraniec
kraju, kiedyś uznawany za biegun niekorzystnych zjawisk występują-
cych na tzw. ścianie wschodniej (zjawiska depopulacyjne, regres w za-
kresie infrastruktury, skrajna monofunkcyjność rolnicza), wszedł na
ścieżkę rozwoju wielofunkcyjnego. Podobne zjawisko dotyczy rejonu
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Bieszczad, obszaru, w którym w latach siedemdziesiątych wyludniło
się definitywnie kilka miejscowości, a obecnie subregion ten staje się
obszarem bardziej zaawansowanym w rozwoju wielofunkcyjnym niż
obszary wiejskie otaczające centrum regionalne – Rzeszów. 

Z drugiej strony, okazuje się, że wschodnia część województwa
opolskiego, a więc obszar zamieszkały przez ludność autochtoniczną,
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Rysunek III.19.
SSttooppiieeńń  rroozzwwoojjuu  sseekkttoorraa  ggoossppooddaarrcczzeeggoo  ppoozzaarroollnniicczzeeggoo  

––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa  [[SSPPRR]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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szczególnie często podejmującą migracje zarobkowe do Niemiec i znaj-
dującą się w zasięgu dojazdów do aglomeracji katowickiej, wykazuje
mniejsze zaawansowanie procesu rozwoju funkcji pozarolniczych niż za-
chodnia, zasiedlana po wojnie, część tego województwa. Zwraca także
uwagę to, że w województwie wielkopolskim, relatywnie zaawansowa-
nym w rozwoju pozarolniczych funkcji na obszarach wiejskich, wyróż-
nia się niekorzystnie subregion między Piłą i Złotowem, pod względem
stopnia rozwoju funkcji pozarolniczych bardziej zbliżony do peryferyj-
nych obszarów w Polsce wschodniej, niż sąsiednich obszarów woje-
wództw: wielkopolskiego, pomorskiego czy zachodnio-pomorskiego. 

55..  LLookkaallnnee  ffiinnaannssee  ppuubblliicczznnee  

Lokalne finanse publiczne są ściśle powiązane od strony dochodowej
z czterema czynnikami: strukturą gospodarki, poziomem jej rozwoju,
systemem dotacji i subwencji oraz systemem prawnym, ustalającym ob-
ciążenia finansowe lokalnych podmiotów prawnych i fizycznych (oraz
ich podział na dochody lokalne i centralne). Od strony wydatków można
je, najogólniej mówiąc, podzielić na bieżącą konsumpcję i inwestycje.
Z punktu widzenia tego projektu badawczego zasadnicze znaczenie ma-
ją dochody budżetu lokalnego, zwłaszcza dochody własne gminy. Infor-
mują one o tym, ile środków lokalna gospodarka i mieszkańcy (w danej
sytuacji prawnej) są w stanie wypracować na rzecz działań wspólnych,
opisanych jako zakres działań własnych gminy. 

System podatkowy w odmienny sposób traktuje rolnictwo i działy po-
zarolnicze. Gospodarstwa rolne, będące z punktu widzenia ekonomii pod-
miotami gospodarczymi, są obciążone podatkiem w odrębny sposób niż
podmioty działające w sferze pozarolniczej. Podobnie rolnicy pracujący
w gospodarstwach rodzinnych i osoby pracujące w sferze pozarolniczej
płacą podatki według innych zasad. Różnice te wywierają wpływ na docho-
dy lokalnych finansów publicznych (budżetów gmin). Najogólniej mówiąc,
gminy o wysokim udziale gospodarki pozarolniczej są zamożniejsze niż te
o dominacji rolnictwa w strukturze gospodarczej. Pewnym czynnikiem ko-
rygującym jest fakt, że podatek płacony przez gospodarstwa rolne (poda-
tek rolny) pozostaje w całości dochodem budżetu lokalnego, a wpływy
z podatku PIT i CIT są dzielone między budżet centralny i lokalny.
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Można się zastanawiać nad tym, czy odrębne traktowanie rolnictwa
i pozostałych działów gospodarki w przypadku polityki finansowej jest
słuszne, zwłaszcza że stale pojawiają się koncepcje zmian tej sytuacji
i wprowadzenia podatku PIT i CIT do rolnictwa (nie przesądzając jego
poziomu). Argumenty zarówno za, jak i przeciw są silne, z jednej stro-
ny podkreśla się, że gospodarstwa rolne (i w konsekwencji dochody rol-
ników) są bardzo silnie zróżnicowane, że różnego rodzaju transfery na
rzecz rolnictwa są niedokładnie adresowane z powodu braku szczegó-
łowych informacji o dochodach (np. dotacje budżetu do KRUS przy nie-
zróżnicowanej składce płaconej przez rolników prowadzących
gospodarstwa rodzinne stają się dotacją zarówno do emerytur tych,
których nie stać na wyższe składki, jak i tych, których gospodarstwa
wypracowują znaczne zyski). Wskazuje się również, że preferencje, ja-
kie ma rolnictwo w polityce podatkowej, nie sprzyjają jego zmianom
strukturalnym, że odchodzenie od rolnictwa części zatrudnionych
w nim poprzez łączenie dochodów z rolnictwa i innych źródeł powodu-
jące utratę przywileju ubezpieczenia w KRUS sprzyja ukrywaniu do-
chodów pozarolniczych i poszerzaniu się szarej strefy gospodarki.

Z drugiej strony jest problem z ustaleniem, co miałoby być podsta-
wą opodatkowania w rolnictwie wobec braku powszechnego systemu
rejestracji produkcji rolnej, znacznej liczby gospodarstw przeznaczają-
cych dużą część (lub całość) produkcji na spożycie własne. Ponadto
podkreśla się, że dochody z rolnictwa są niskie (na co wskazują takie
miary jak parytet dochodowy) i wszelkie próby większego ich obciąże-
nia podatkowego mogą prowadzić do skutków kosztownych i nieko-
rzystnych społecznie.

Niewątpliwie znacząca poprawa tej sytuacji nastąpiłaby w przypad-
ku pojawienia się silniejszych tendencji do koncentracji w rolnictwie,
jednak nie można ich oczekiwać, skoro pozarolniczy rynek pracy w nie-
wielkim stopniu „wysysa” zasoby pracy aktualnie zaangażowane w go-
spodarstwach. 

Jednym z zasadniczym problemów lokalnych finansów publicznych
jest ogromne zróżnicowanie tej ich części, która wypracowywana jest
przez lokalną gospodarkę. Jest ono bardzo duże zarówno w przelicze-
niu na mieszkańca, jak i pod względem udziału w lokalnym budżecie.
Polskie regulacje prawne powodują, że są gminy o niezwykle dużych
budżetach (głównie takie, na terenie których znajdują się wielkie zakłady
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przemysłowe czy pokłady surowców kopalnych), jak i takie, których do-
chody (liczone zarówno na głowę mieszkańca, jak i w relacji do budżetu)
są wielokrotnie niższe. Istnieją co prawda mechanizmy zmniejszające
to zróżnicowanie, jednak są one krytykowane jako niesprawiedliwe,
a niekiedy również jako dysfunkcyjne48. 

Poważnym problemem jest także powiązanie systemu podatkowego
PIT z systemem meldunkowym. Płatnik tego podatku nie jest co prawda
zobowiązany do płacenia go w miejscu zameldowania, ale jeśli chciałby
opłacać podatki w miejscu faktycznego zamieszkania, musiałby podjąć
wysiłek złożenia odpowiednich deklaracji. Wiele osób tego nie robi ze
względu na niechęć do biurokratycznej mitręgi, co zresztą sprzyja po-
większaniu dochodów budżetów gmin, z których następuje rzeczywisty
(a nie tylko statystyczny) odpływ ludności. Statystyka migracji opiera się
na danych meldunkowych, jednak wiele wskazuje na to, że rzeczywiste
przemieszczenia ludności są znacznie większe. W dużych miastach i na
terenach sąsiadujących z nimi faktycznie mieszka i pracuje wiele osób za-
meldowanych w gminach odległych od miasta i tam płaci podatki. Jest to
również (obok dotacji wyrównawczej) mechanizm korygujący silne zróż-
nicowanie wielkości budżetów poszczególnych jednostek.

Z punktu widzenia projektu badawczego trudnym problemem jest do-
bór wskaźników potrzebnych do konstrukcji skali pokazującej syntetycz-
nie zróżnicowanie gmin pod względem możliwości tworzenia dochodów
budżetowych. Wskaźniki te muszą stanowić bezdyskusyjną stymulantę
lub destymulantę mierzonej wielkości. Jednocześnie takie zmienne, jak
np. zadłużenie lokalnych finansów, mogą zarówno wynikać z tego, że do-
chody budżetu gminy nie starczają na bieżące funkcjonowanie zgodne
z przepisami, jak i być wynikiem dużej aktywności inwestycyjnej. Mogą
również oznaczać, że gmina jest aktywna w pozyskiwaniu projektów
współfinansowanych przez środki UE i musi na bieżąco ponosić koszty
projektu, których część zostanie jej zwrócona po zakończeniu prac.

Dane dotyczące finansów publicznych dotyczą gminy jako całości, nie
jest możliwe wyodrębnienie części przypadającej na obszary wiejskie.
Nie byłoby to też racjonalne, gdyż w gminach miejsko-wiejskich wiele
placówek zlokalizowanych w mieście obsługuje ludność wiejską. Dotyczy
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48 Kwestia ta jest na tyle złożona, że główny mechanizm spłaszczania tego zróżnicowania roz-
patrywany był przez Trybunał Konstytucyjny. 



to placówek edukacyjnych, medycznych itp. Z drugiej strony, w mia-
stach tych skupione są zazwyczaj pozarolnicze miejsca pracy, a w kon-
sekwencji w strukturze zatrudnienia miasta skupiają większą część
pracujących poza rolnictwem, a więc płatników PIT. 

Analiza dostępnych danych dotyczących lokalnych finansów pu-
blicznych, mimo że zbiór ich jest stosunkowo bogaty, pokazuje, że inter-
pretacja tych w większości jest niejednoznaczna. Co więcej, na podstawie
danych jednorocznych trudno się do nich odnieść. Takie wskaźniki jak
udział inwestycji w wydatkach budżetu czy skala zadłużenia mogą się
co roku znacznie zmieniać, jeśli władze gminy podjęły decyzję o dokona-
niu znaczących inwestycji w danym roku. Jest wówczas duże prawdopo-
dobieństwo, że przynajmniej częściowo będą finansowane z kredytu,
a więc dane statystyczne wykażą istnienie zadłużenia, a w następnym
roku skala inwestycji będzie silnie ograniczona. Z tych powodów nie-
mal wszystkie użyte wskaźniki obliczono jako średnie trzyletnie (z lat
2009–2011). Zabieg ten stosuje się, by uniknąć incydentalnych wahań
ich wartości składowych.

Do konstrukcji skali mierzącej zdolność gospodarki lokalnej do wy-
twarzania lokalnych finansów publicznych wykorzystano (po długiej
dyskusji i licznych próbach), pięć wskaźników. Skonstruowano je, opie-
rając się na danych z BDL, jednak niezbędne okazało się uzupełnienie
ich danymi z Ministerstwa Finansów. Warto przypomnieć, że informa-
cje dotyczące finansów lokalnych zawsze liczone są dla jednostek admi-
nistracyjnych, a więc w przypadku gmin o statusie miejsko-wiejskim
łącznie z miastami. Przyjęte zmienne to:
[W16] – udział procentowy dochodów własnych w budżecie gminy; 
[W17] – wartość wskaźnika G względem wskaźnika Gg (tj. relacja mię-

dzy wskaźnikiem określającym wielkość dochodów podatko-
wych gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy
i analogicznym wskaźnikiem obliczonym łącznie dla wszyst-
kich gmin w kraju). Wykorzystanie tego wskaźnika przesądzi-
ło o rezygnacji z często wykorzystywanego wskaźnika –
dochodów własnych budżetu gminy w przeliczeniu na miesz-
kańca. Oba wskaźniki są skorelowane tak wysoko, że w prakty-
ce wykorzystanie ich oznaczałoby nie do końca kontrolowanie
wagi tego, co one pokazują, gdyż pokazują niemal to samo; 

[W18] – dochody budżetu gminy z PIT i CIT na mieszkańca; 
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[W19] – udział procentowy środków na finansowanie i współfinansowa-
nie programów i projektów UE w dochodach budżetu gminy; 

[W20] – udział procentowy wydatków majątkowych w ogóle wydatków
budżetu gminy. 

Warto zwrócić uwagę, że trzy pierwsze z wyliczonych wskaźników są ze
sobą dodatnio skorelowane, nie są natomiast skorelowane ze wskaźnika-
mi czwartym i piątym. Czwarty i piąty są jednak wzjemnie skorelowane
(tabela III.9.). Mamy więc do czynienia z sytuacją dwóch grup wskaźni-
ków, z których pierwsza na różne sposoby łączy się z wielkością wypra-
cowywanego budżetu gminy, druga natomiast podkreśla raczej
aktywność władz lokalnych w zakresie inwestycji w przyszłość. Wszyst-
kie wymienione wskaźniki potraktowane zostały jako stymulanty, jed-
nak pierwszym trzem nadano wagę po 28%, a wskaźnikom czwartemu
i piątemu po 8% (tabela III.10.). Przyjęcie takich wag było efektem kon-
sultacji z praktykami (wójtami i burmistrzami gmin oraz ekspertami od
tej problematyki). Niższe wagi otrzymały dwa wskaźniki o charakterze
inwestycyjnym [W19 i W20], bowiem trudny do rozstrzygnięcia jest tu
dylemat: czy powinny one być relatywizowane do liczby mieszkańców,
czy odpowiednio do dochodów bądź wydatków gmin. W rezultacie
wskaźnikom tym przyznano niższe wagi. Wzięto w tym przypadku rów-
nież pod uwagę, że interpretacja ich nie zawsze w całym przedziale
zmienności jest jednoznaczna. Uznano, że wyższe wagi otrzymają trzy
pierwsze wskaźniki, bowiem są to typowe stymulanty, nieniosące ryzy-
ka błędu interpretacyjnego. Różnice wag uwzględniają zatem fakt pew-
nego pogrupowania zmiennych i większej trafności pod kątem
poszukiwanej cechy syntetycznej grupy pierwszej niż drugiej.

Tabela III.9.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  LLookkaallnnee  ffiinnaannssee  ppuubblliicczznnee  [[FF]]

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee FF  ––  mmiiaarraa  WW1166 WW1177 WW1188 WW1199 WW2200ssyynntteettyycczznnaa
FF  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa 1,000 0,956 0,659 0,857 0,361 0,277

WW1166 0,956 1,000 0,535 0,748 0,241 0,159
WW1177 0,659 0,535 1,000 0,642 0,182 0,166
WW1188 0,857 0,748 0,642 1,000 0,121 0,160
WW1199 0,361 0,241 0,182 0,121 1,000 0,566
WW2200 0,277 0,159 0,166 0,160 0,566 1,000

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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Tabela III.10.
CChhaarraakktteerr  ii wwaaggaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ddoo  uussttaalleenniiaa  sskkaallii  zzddoollnnoośśccii

ggoossppooddaarrkkii  llookkaallnneejj  ddoo  ggeenneerroowwaanniiaa  llookkaallnnyycchh  ffiinnaannssóóww  ppuubblliicczznnyycchh

WWsskkaaźźnniikkii  sskkłłaaddoowweejj:: CChhaarraakktteerr WWaaggaa  ==  110000LLOOKKAALLNNEE  FFIINNAANNSSEE  PPUUBBLLIICCZZNNEE
W16 – udział procentowy dochodów własnych gminy w dochodach stymulanta 28

ogółem
W17 – wartość wskaźnika G wykorzystywana przy wyliczaniu dotacji stymulanta 28

wyrównawczych
W18 – dochody budżetów gmin z podatku PIT i CIT na mieszkańca stymulanta 28
W19 – udział procentowy środków na finansowanie i współfinansowanie stymulanta 8

programów i projektów unijnych w dochodach gminy 
W20 – udział procentowy wydatków majątkowych w ogóle wydatków stymulanta 8

budżetu gminy 
Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Rysunek III.20. ujawnia, że gminy, które w większym stopniu wypraco-
wują własny budżet, w większości położone są w Polsce zachodniej
oraz w sąsiedztwie dużych i średnich miast. Stosunkowo wysokie do-
chody własne występują w gminach o walorach turystycznych, a więc
nadmorskich, Pojezierza Mazurskiego oraz bieszczadzkich. Nie doty-
czy to jednak gmin górskich (zarówno położonych w Karpatach, jak
i Sudetach), w których rozwinięta funkcja turystyczna korzysta
z uprawnień przewidzianych dla agroturystyki, a więc form organiza-
cyjnych traktowanych przez system podatkowy preferencyjnie. 

Udział dochodów własnych w budżecie jest bardzo silnie zróżnicowa-
ny. Ponad 10% ogółu gmin tworzy dochody własne w mniej niż w 1/5 do-
chodów budżetu ogółem, a średnio w całej zbiorowości gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich udział dochodów własnych jest nieco większy niż 1/3
dochodów budżetu. Różnego rodzaju instrumenty (przynajmniej poten-
cjalnie) mogące służyć redystrybucji finansów publicznych w agregacji
lokalnej zmniejszają faktyczne zróżnicowanie wielkości budżetu w prze-
liczeniu na mieszkańca. Jednym z nich jest mechanizm specjalnego opo-
datkowania gmin bogatych (o wysokich dochodach na mieszkańca) na
rzecz innych, potocznie zwany „janosikowym” [Poniatowicz 2011, s. 237].
Drugim elementem jest subwencja49 dla gmin biedniejszych [Borodo
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49 Reguluje to ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorial-
nego, rozdział 4 (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526).



2008]. Operacyjnie do naliczenia zarówno opodatkowania, jak i sub-
wencji wyliczany jest wskaźnik G, oparty na dochodach podatkowych
przeliczanych na jednego mieszkańca50. Podobny mechanizm występuje
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Rysunek III.20.
UUddzziiaałł  pprroocceennttoowwyy  ddoocchhooddóóww  wwłłaassnnyycchh  ggmmiinnyy  ww ddoocchhooddaacchh  ooggóółłeemm  [[WW1166]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

50 i więcej (359)
40–50 (339)
30–40 (595)
20–30 (653)
do 20 (227)

(w %)

50 Wskaźnik Gg oblicza się, dzieląc sumę dochodów podatkowych wszystkich gmin w Polsce
przez liczbę mieszkańców kraju, a wskaźnik G to liczba, która wyniknie z podzielenia dochodów
podatkowych danej gminy (podatków lokalnych oraz udziału w podatkach dochodowych od osób
fizycznych i prawnych) przez liczbę jej mieszkańców.



w Niemczech (od 1991 roku), gdzie landy zachodnie dokonują wpłat na
rzecz landów wschodnich i określany jest tam podatkiem solidarno-
ściowym (Solidaritätszuschlag). 

Rozkład zmiennej [W17] przedstawiony na rysunku III.21., pokazuje
gminy obciążone janosikowym i gminy uzyskujące dotację równoważą-
cą w części podstawowej, a także gminy, które nie kwalifikują się do ko-
rzystania z tego mechanizmu. Wskaźnik został opracowany dla danych
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Rysunek III.21.
WWaarrttoośśćć  wwsskkaaźźnniikkaa  GG  wwyykkoorrzzyyssttyywwaannaa  pprrzzyy  wwyylliicczzaanniiuu  

ddoottaaccjjii  wwyyrróówwnnaawwcczzyycchh  [[WW1177]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

150 i więcej (71) – płatnicy „janosikowego”
92–150 (253)
65–92 (658)
50–65 (607)
do 50 (583)

beneficjenci subwencji 
wyrównawczej w części podstawowej

(% średniej krajowej)



z 2010 roku. Jego rozkład jest silnie skorelowany z udziałem dochodów
własnych w budżecie (r = +0,96), co było do przewidzenia, gdyż wskaź-
nik ten opracowany został w celu naliczania subwencji i ważną rolę
odgrywa w nim wielkość dochodów własnych budżetu w przeliczeniu
na mieszkańca. Rysunek III.21. ujawnia, że zaledwie 72 gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie kwalifikują się do grupy płatników, podczas gdy aż
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Rysunek III.22.
DDoocchhooddyy  bbuuddżżeettóóww  ggmmiinn  zz ppooddaattkkuu  PPIITT  ii CCIITT  nnaa  mmiieesszzkkaańńccaa  [[WW1188]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

(zł/os.)

350 i więcej (568)
300–350 (247)
250–300 (322)
200–250 (408)
do 200 (628)



1848 jednostek (85%) stanowią beneficjenci tzw. janosikowego. Oznacza
to, że w rzeczywistości mechanizm tej subwencji opodatkowuje miasta
na rzecz wsi. Jest on krytykowany, rzecz jasna przez płatników, a chwa-
lony przez beneficjentów. Jednak jeden argument z dyskusji nad nim
wart jest przytoczenia: wysokość tej formy podatku naliczana jest we-
dług wskaźnika G i Gg wyliczonego według danych z roku poprzednie-
go. Powoduje to, że obciążenia związane z subwencją mogą być
naliczane w okresie kryzysu na podstawie danych z okresu boomu go-
spodarczego lub odwrotnie.

Trzeci ze wskaźników, którym nadano wysoką wagę, jest związany
ze strukturą budżetu, a jest to wielkość wpływów do budżetu gminy
z podatków PIT i CIT w przeliczeniu na mieszkańca (rys. III.22.). Do-
chodem gminy jest tylko część wypracowanych w gminie ww. podatków,
jednak udział budżetu gminy w nich jest stały, a więc zróżnicowanie
przestrzenne tak opracowanego wskaźnika pokazuje nie tylko wielkość
dochodów gminy, ale również zróżnicowanie struktury gospodarczej
układów lokalnych.

Informacje, jakie można wyczytać z rozkładu przestrzennego te-
go wskaźnika, pokrywają się w ogromnym stopniu z tymi, jakie poka-
zywały mapy dotyczące poziomu dezagraryzacji, zróżnicowania
struktur demograficznych, a także przedstawionymi wyżej rozkłada-
mi wskaźników związanych z lokalnymi finansami publicznymi. Docho-
dy z PIT i CIT w przeliczeniu na mieszkańca są wyższe w zachodniej
części kraju niż we wschodniej i wyższe w sąsiedztwie dużych i śred-
niej wielkości miast, niż na obszarach odległych od takich ośrodków
miejskich (rys. III.23.).

Tego rodzaju prawidłowości przestrzennych nie wykazują oba
wskaźniki, którym nadano niższą wagę, czyli związanym głównie z in-
westycjami. Pierwszy z nich pokazuje zaangażowanie władz gminy
w uzyskiwanie środków unijnych (większość programów UE, których
beneficjentem może być władza lokalna, ma charakter inwestycji) dru-
gi – udział w budżecie wydatków majątkowych, z których zdecydowa-
ną większość stanowią wydatki inwestycyjne (rys. III.24.). 

Warto więc zwrócić uwagę, że wśród gmin inwestujących znaczną
część budżetu znajdują się zarówno niektóre jednostki z pogranicza
wschodniego, jak i niektóre gminy sąsiadujące z największymi miasta-
mi (zwłaszcza Warszawą, Poznaniem, Krakowem), a więc gminy
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o krańcowo różnej strukturze gospodarczej, demograficznej itp. Jed-
nak wysoki procent budżetu gminy przeznaczony na inwestycje ozna-
cza inne sumy w gminach zamożnych i biedniejszych, więc mimo
ponoszonego wysiłku inwestycyjnego przez niektóre gminy Polski
wschodniej nie musi to oznaczać tendencji do wzrostu spójności w wy-
miarze przestrzennym.
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Rysunek III.23.
UUddzziiaałł  pprroocceennttoowwyy  śśrrooddkkóóww  nnaa  ffiinnaannssoowwaanniiee  ii wwssppóółłffiinnaannssoowwaanniiee  pprrooggrraammóóww

ii pprroojjeekkttóóww  uunniijjnnyycchh  ww ddoocchhooddaacchh  ggmmiinnyy  [[WW1199]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

12 i więcej (583)
10–12 (352)
8–10 (407)
6–8 (454)
do 6 (377)

(w %)



Syntetyczna skala oparta na wymienionych wskaźnikach dotyczą-
cych finansów publicznych pokazuje wyraźnie, że bardziej zasobne
budżety mają gminy Polski zachodniej niż wschodniej oraz gminy po-
łożone w zasięgu silnego oddziaływania rynków dużych miast. Grani-
cą między tymi dwoma wielkimi regionami jest historyczna granica
zaboru pruskiego, a nie Wisła, przy czym pod pewnymi względami 
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Rysunek III.24.
UUddzziiaałł  pprroocceennttoowwyy  wwyyddaattkkóóww  mmaajjąąttkkoowwyycchh  ww ooggóóllee  wwyyddaattkkóóww  

bbuuddżżeettuu  ggmmiinnyy  [[WW2200]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

(w %)

28 i więcej (541)
24–28 (352)
20–24 (471)
16–20 (417)
do 16 (392)



(w tym również związanych z finansami publicznymi), dawna Galicja
wykazuje podobieństwo do Polski wschodniej i centralnej, a pod inny-
mi – do zachodniej.

Rysunek III.25.
SSyyttuuaaccjjaa  ww zzaakkrreessiiee  llookkaallnnyycchh  ffiinnaannssóóww  ppuubblliicczznnyycchh  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa  [[FF]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

W granicach słabiej rozwiniętej i mniej zamożnej części Polski wschod-
niej i centralnej występują wyspy wokół ośrodków miejskich, zwłaszcza
Warszawy, Łodzi, Torunia i Bydgoszczy, Krakowa oraz Białegostoku.
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Przedziały równoliczne

5
4
3
2
1



Znacznie słabsze i mniej rozległe przestrzennie oddziaływanie na ob-
szary sąsiednie występuje w przypadku Rzeszowa, Lublina, Kielc, Płoc-
ka, Suwałk, Ciechanowa i Ostrołęki, a więc części miast tworzących
centra regionalne i takich, które utraciły status miast wojewódzkich
w ostatniej reformie podziału administracyjnego.

W zachodniej, zamożniejszej części kraju, szczególnie rozległe obsza-
ry wiejskie wyróżniające się zamożnością powstały wokół Poznania,
Wrocławia i aglomeracji katowickiej, nieco mniej rozległe – wokół Szcze-
cina oraz w rejonie turystycznym w pobliżu Koszalina i Kołobrzegu.

66..  PPrroobblleemmaattyykkaa  ddeemmooggrraaffiicczznnaa  ggmmiinn

Celem rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie lokalnym jest
wzrost możliwości zaspokajania potrzeb i aspiracji mieszkańców. Ci sa-
mi mieszkańcy tworzą jednocześnie bardzo ważny zasób tego układu
lokalnego, warunkujący możliwości i kierunki rozwoju. Rozważając za-
tem kwestie rozwoju należy, z jednej strony, brać pod uwagę specyficz-
ne potrzeby związane ze strukturami ludności, a więc pożądany
kierunek dokonujących się zmian, z drugiej – możliwości ich realizacji
przy istniejącym lokalnym zasobie ludnościowym. 

Podstawową charakterystyką zasobu ludnościowego jest struktura
demograficzna, wprawdzie niewystarczająca do analizy zjawisk gospo-
darczych i społecznych, nieobejmująca też wielu bardzo istotnych cech,
jednak jest niezbędna dla „zakotwiczenia” takich danych, jak: wy-
kształcenie, przedsiębiorczość, kompetencje mieszkańców (umiejęt-
ność prowadzenia pojazdów, obsługi komputerów, znajomość języków
itp.). Wyposażenie lokalnej społeczności w takie cechy trzeba widzieć
w kontekście podstawowych danych o strukturze wieku, płci i zdolno-
ści do odtwarzania się populacji w procesie demograficznym.

Zróżnicowanie przestrzenne struktur demograficznych jest wynikiem
oddziaływania trzech czynników: ruchu naturalnego (urodzenia i zgony),
migracji wewnętrznych (napływu ludności do danej jednostki i odpływu
z niej dokonującego się wewnątrz kraju) oraz migracji zagranicznych (na-
pływu i odpływu ludności przekraczającej granice kraju). O ile dane do-
tyczące ruchu naturalnego i migracji wewnętrznych są stosunkowo
dostępne i opracowane statystycznie, o tyle informacje o migracjach
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zagranicznych mają charakter szczątkowy. Z różnych badań i szacun-
ków wiadomo, że około dwóch milionów mieszkańców kraju przebywa
za granicą, jednak badania te nie określają, ilu migrantów pochodzi ze
wsi, a ilu z miast oraz nie identyfikują ich z gminą, którą opuścili. Nie
wiadomo również, jaka część tego ruchu przekształci się w migrację
stałą, a jaka ma charakter zagranicznych pobytów czasowych. 

Podawana przez GUS statystyka migracji zagranicznych dotyczy tyl-
ko szczególnych przypadków i całkowicie nie odpowiada rzeczywistym
przepływom ludności. Opiera się na ewidencji paszportowej, uwzględnia-
jąc charakter wydawanego dokumentu (na pobyt stały). Zwłaszcza po
akcesji Polski do Unii Europejskiej i uwalnianiu rynku pracy dla cudzo-
ziemców oficjalna statystyka migracji zagranicznych straciła zupełnie na
znaczeniu. W tym miejscu warto zaznaczyć, że statystyka ludności ewi-
dencjonowana w danej gminie obejmuje ludność zameldowaną, a nie
uwzględnia migrantów przebywających czasowo za granicą. 

Mimo tych niedokładności lokalne struktury demograficzne są sil-
nie powiązane ze zjawiskami społeczno-ekonomicznymi. W przypadku
ruchu naturalnego ludności związek ten dotyczy zależności wyjaśnia-
nych poprzez stopień zaawansowania tzw. przejścia demograficznego
[szerzej problem opisują: Kotowska 1999; Van de Kaa 1999; Okólski
2005]. Migracje wewnętrzne głównie poprzez swą selektywność powo-
dują, że liczba ludności w niektórych regionach zmniejsza się, a jej
struktura wykazuje specyficzne zniekształcenia, w innych natomiast
zaludnienie ulega zwiększeniu, zmieniając również (w tym przypadku
w sposób korzystny) struktury według płci, wieku, wykształcenia itp.
[Rosner 2012; Lee 1972].

Obecne zróżnicowanie przestrzenne ludności zamieszkującej obszary
wiejskie w Polsce według cech demograficznych ma swoje korzenie w kil-
ku, częściowo tylko niezależnych od siebie, procesach. Pierwszym z nich
były masowe ruchy ludności po II wojnie światowej związane z zasiedla-
niem Ziem Zachodnich i Północnych Polski (dalej ZZiPP), tzw. Ziem Od-
zyskanych. Upraszczając nieco, można uznać, że na tereny te napłynęły
trzy fale ludności: przesiedleńcy z dawnych obszarów Polski wschodniej,
osadnicy wojskowi wracający z frontu oraz ludność z przeludnionych ob-
szarów Polski centralnej (np. z południowej Kielecczyzny). Struktura we-
dług płci i wieku ludności napływającej na te tereny różniła się od
struktury mieszkańców innych regionów kraju; w szczególności wśród
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osadników wojskowych dominowali mężczyźni w określonych grupach
wieku. Generalnie była to relatywnie młodsza populacja.

Prawidłowością demograficzną jest to, że ludność osadnicza wykazu-
je silniejszą skłonność do podejmowania migracji niż tzw. ludność zasie-
działa, dlatego pod koniec lat czterdziestych i w latach pięćdziesiątych
czynnikiem zmieniającym zarówno liczebność ludności wiejskiej, jak
i struktury demograficzne na terenach tzw. Ziem Odzyskanych były
migracje i cechująca je selektywność. Dodatkowym czynnikiem sprzy-
jającym ruchliwości przestrzennej był fakt, że znaczna część mieszkań-
ców wsi, głównie ci, którzy wcześniej nie mieli własnych gospodarstw,
nie mieli doświadczeń w prowadzeniu gospodarstw rolnych, nie otrzy-
mali ziemi i poszukiwali pracy najemnej. Część z nich znalazła ją w po-
wstających gospodarstwach państwowych, bardziej przedsiębiorczy
migrowali do miast.

We wczesnym okresie powojennym (lata czterdzieste i pięćdziesiąte)
na terenach ZZiPP wyższe niż w pozostałych częściach kraju były wskaź-
niki urodzeń i rodzin wielodzietnych. Z biegiem czasu różnice dotyczące
struktury demograficznej i procesów reprodukcji demograficznej zaciera-
ły się. Zaczął działać drugi z głównych czynników kształtowania struktur
demograficznych na wsi i ich przestrzennego zróżnicowania – migracje do
miast, zwłaszcza w latach siedemdziesiątych. Masowe migracje ze wsi do
miast spowodowały, że o ile po wojnie 2/3 ludności kraju mieszkały na wsi,
to w 1966 roku liczba ludności wiejskiej i miejskiej się zrównała, a obecnie
prawie 2/3 ludności mieszka w miastach.

O ile w okresie wcześniejszym migracje (per saldo) do miast odegra-
ły mniejszą rolę w kształtowaniu struktur ludności wiejskiej51, to w la-
tach siedemdziesiątych był to czynnik bardzo istotny. Rocznie (netto) ze
wsi do miast migrowało około 200 000 osób, a w okresie szczytowym
nawet ćwierć miliona. Strumień przeciwny, z miast na wieś wahał się
w przedziale 100 000–120 000 osób rocznie. Był to okres, w którym
w wieku najbardziej nasilonych migracji znalazły się roczniki powojen-
nego wyżu demograficznego. Skala ubytku migracyjnego była w przybli-
żeniu równa ówczesnemu przyrostowi naturalnemu, mimo że był to
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51 Powtarzana czasem teza o masowych migracjach ze wsi do miast w okresie planu sześciolet-
niego nie znajduje potwierdzenia w danych. W okresie tym 2/3 przemieszczeń netto ze wsi do
miast było wynikiem zmian w podziale administracyjnym na miasto i wieś (nadawanie i odbiera-
nie praw miejskich miejscowościom), a tylko 1/3 efektem migracji.



także czas powstawania tzw. echa wyżu powojennego. Co ważne, mi-
gracje z owych lat były selektywne w sensie przestrzennym. 

Nasilony odpływ ze wsi do miast dotyczył przede wszystkim Polski
wschodniej i centralnej, spotykał się on z relatywnie małym napływem
z miast na wieś. Spowodowało to zmniejszenie zaludnienia zwłaszcza
regionów wschodnich, względnie większą starość demograficzną popu-
lacji zamieszkującej tę część kraju, jak również zachwiało proporcje
między płciami w wieku zawierania małżeństw. 

Inaczej kształtowały się procesy migracyjne na obszarze dawnej Gali-
cji i jeszcze inaczej w Wielkopolsce i na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
Ludność obszaru dawnej Galicji w niewielkim stopniu uczestniczyła w pro-
cesach migracyjnych. Zarówno strumień ze wsi do miast, jak i w przeciw-
nym kierunku był stosunkowo niewielki. Jednak w tym okresie
ukształtował się model gospodarstw chłopów-robotników, a więc osób co-
dziennie dojeżdżających do pracy. W literaturze dojazdy te uzyskały nazwę
migracji wahadłowych, a z punktu widzenia potrzeby uzyskiwania przez
mieszkańców wsi pozarolniczych źródeł utrzymania pełniły podobną rolę,
jak w innych regionach kraju migracje definitywne do miast.

Wielkopolska oraz obszary ZZiPP generowały relatywnie duży
strumień migracji do miast, ale saldo tych migracji było znacznie
mniejsze ze względu na to, że w głównej mierze na te obszary kierował
się strumień z miast na wieś. W rezultacie efektem migracji na terenie
zwłaszcza Wielkopolski było powiększanie się udziału gospodarstw do-
mowych niepowiązanych z gospodarstwem rolnym. W strumieniu ze
wsi do miast wypływającym z tego regionu znaczącą (jeśli nie dominu-
jącą) liczebność stanowiły dzieci rolników, a napływały na wieś głównie
osoby niezwiązane z rolnictwem. Już wówczas wieś wielkopolska roz-
wijała się, odchodząc od dominacji funkcji rolniczej, podczas gdy regiony
centralne i wschodnie (z wyjątkiem bezpośredniego zaplecza dużych
miast) pozostawały gospodarczo terenami niemal monofunkcyjnymi –
rolniczymi. Migracje do miast odbywały się głównie tzw. kanałem edu-
kacyjnym, a więc ich celem często była kontynuacja nauki52. 

W rezultacie tego zróżnicowania przestrzennego Polska wschodnia
i centralna charakteryzowały się relatywnie bardzo wysokimi ujemnymi
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52 Dobrze pokazywały to badania Zakładu Społeczno-Ekonomicznej Struktury Wsi IER z lat
1974 i 1978 przeprowadzane cyklicznie za pomocą ankiety „Rodzina i gospodarstwo”.



wskaźnikami atrakcyjności migracyjnej, region Wielkopolski i Ziem Za-
chodnich – również ujemnymi, ale wyraźnie bliższymi zeru, które ozna-
cza bardziej ekwiwalentną wymianę ludności (równe strumienie
napływu i odpływu). W skali kraju tylko około 40–50 gmin podmiejskich
charakteryzowała atrakcyjność migracyjna dodatnia. 

Odrębny region pod względem demograficznym stanowił Górny
Śląsk, pozostający pod wpływem przemysłu aglomeracji katowickiej,
w którym wsie stopniowo przekształcały się w osady robotnicze oraz
wschodnia część Opolszczyzny, region tzw. mniejszości niemieckiej,
który od lat siedemdziesiątych do dziś charakteryzuje się intensywny-
mi migracjami czasowymi za granicę (głównie do Niemiec).

Trzecim czynnikiem wpływającym na struktury demograficzne obsza-
rów wiejskich i ich przestrzenne zróżnicowanie była i nadal pozostaje faza
rozwoju demograficznego związana z tzw. przejściem demograficznym 
(o czym wspomniano wcześniej). Polska znajduje się w okresie przekształ-
ceń demograficznych, które charakteryzuje powolny wzrost średniego
trwania życia, a jednocześnie stosunkowo szybkie zmniejszanie się dzietno-
ści kobiet. Okres ten skutkuje między innymi wysokim i rosnącym odset-
kiem osób w wieku podeszłym, niskim (czasem ujemnym) przyrostem
naturalnym, powstawaniem zagrożenia, że pokolenie rodziców nie zostanie
odtworzone ilościowo w pokoleniu ich dzieci. Jednocześnie następują istot-
ne zmiany społeczne, ulega szybkiej poprawie struktura wykształcenia,
zmianom ulega model rodziny, wiek zawierania małżeństw, wzrasta liczba
rozwodów itp. W Polsce populacja ludności miejskiej pod względem fazy
przejścia demograficznego poprzedza wiejską, a obszary wiejskie zachod-
niej części kraju, jak się zdaje, poprzedzają wschodnie. Przejście demogra-
ficzne to czynnik o charakterze uniwersalnym w tym sensie, że dotyczy
całej populacji globalnej, jednak jego faza jest silnie zróżnicowana prze-
strzennie, uzależniona od zamożności, kultury czy religii.

Trzeba pamiętać, że wszystkie wymienione czynniki kształtujące
strukturę demograficzną polskich obszarów wiejskich i jej przestrzenne
zróżnicowanie działają równocześnie53, nakładają się na siebie, a ponadto
pozostają pod wpływem dodatkowych czynników, takich jak charakter 
sieci miejskiej, polityka gospodarcza, zamożność społeczności, rozwar-
stwienie społeczne itp.

117

III.6. Problematyka demograficzna gmin

53 Opisane procesy badali m.in.: Frenkel [1976, 1988]; Rosner [1991]; Zdrojewski [2000].



Obecnie migracje ze wsi do miast w skali kraju w przybliżeniu rów-
noważą migracje z miast na wieś. Saldo migracji jest zbliżone do zera,
lekką przewagę wykazuje strumień napływu na wieś. Są one jednak
bardzo silnie zróżnicowane przestrzennie. Odpływ ze wsi dotyczy
przede wszystkim Polski wschodniej i centralnej oraz obszarów położo-
nych peryferyjnie w stosunku do centrów regionalnych. Natomiast na-
pływ z miast na wieś kieruje się głównie na tereny podmiejskie.
W rezultacie zmniejsza się zaludnienie regionów wschodnich i central-
nych, natomiast wokół większych miast na terenach wiejskich następu-
je – w sensie administracyjnym – koncentracja ludności wiejskiej. 

Ma to silne konsekwencje dla przestrzennego zróżnicowania struk-
tur ludnościowych. Obszary nasilonego odpływu, w przybliżeniu te sa-
me, które należały do odpływowych w okresie nasilonych migracji
w latach siedemdziesiątych, ulegają procesowi starzenia demograficz-
nego. Jest to wynik selekcyjności migracji, uczestniczą w nich przede
wszystkim ludzie młodzi, kończący etap edukacji i rozpoczynający
okres samodzielności ekonomicznej54. 

Do budowy skali charakteryzującej zasób ludnościowy gminy w ka-
tegoriach struktury demograficznej przyjęto cztery wskaźniki, które
utworzono z danych bazy BDL dla roku 2010. Wszystkie zmienne doty-
czą wyłącznie ludności wiejskiej. Dwa z nich uwzględniają najbardziej
typowe cechy struktury ludności według wieku, jeden z kolei odnosi się
do struktury według płci, zaś ostatni jest miernikiem relacji pomiędzy
dwoma podstawowymi składnikami ruchu naturalnego (tj. urodzeń
i zgonów). Zatem kolejne zmienne to:
[W21] – odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym, 
[W22] – współczynnik feminizacji w wieku 25–34 lata,
[W23] – wskaźnik relacji dzieci–starzy,
[W24] – przyrost naturalny na tysiąc mieszkańców.
Pierwszy [W21] jest wskaźnikiem starości demograficznej, ukazującej
udział osób w wieku podeszłym w danej populacji. Na użytek projektu
przyjęto, że wskaźnik ten będzie się odnosić do grupy wieku definiowanej
w kategoriach demografii ekonomicznej, a więc obliczony został udział
osób w wieku poprodukcyjnym, przyjmując że dla kobiet jest to 60 lat
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54 Wszystkie badania procesów migracyjnych ujawniają, że dominująca grupa migrantów to
osoby w wieku 20–29 lat.



i więcej, a dla mężczyzn 65 i więcej. Rysunek III.26. pokazuje, że niemal
wszystkie gminy demograficznie stare, z przedziału 18% i więcej lud-
ności w wieku poprodukcyjnym, to gminy skupione na terenie dawnego
zaboru rosyjskiego, a więc we wschodniej i centralnej części kraju. Jed-
nocześnie mapa ujawnia, że populacja gmin położonych w tym regionie
wokół miast wojewódzkich, a więc ukształtowana pod wpływem migra-
cji ludności z miast jest młodsza, niż położona z dala od tych miast.

Rysunek III.26.
OOddsseetteekk  lluuddnnoośśccii  ww wwiieekkuu  ppoopprroodduukkccyyjjnnyymm  [[WW2211]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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18 i więcej (579)
16–18 (457)
14–16 (509)
12–14 (469)
do 12 (159)

(w %)



W rozkładzie przestrzennym zmiennej warto zwrócić uwagę na
dwie dodatkowe prawidłowości. Jedna dotyczy wschodniej części woje-
wództwa opolskiego, a więc regionu migracji zagranicznych tzw. mniej-
szości niemieckiej. Migracje stałe zagraniczne z tego regionu dotyczą
również głównie ludności młodej, jednak część strumienia stanowią
migracje całych rodzin. Dlatego jest to region o ludności demograficz-
nie starej, jednak w znacznej części regionu jest to starość płytsza niż
w Polsce centralnej i wschodniej.

Druga prawidłowość dotyczy wschodniej i fragmentami południo-
wej granicy województwa warmińsko-mazurskiego (zwłaszcza w są-
siedztwie Suwałk). Jest to granica między ludnością osadniczą,
przybyłą po II wojnie światowej i zasiedziałą. Procesy demograficzne
w gminach sąsiadujących ze sobą przebiegają odmiennie w zależności
od historycznych losów tych populacji.

Procesy migracyjne odpowiadają jednak nie tylko za zróżnicowanie
przestrzenne według struktury wieku. Prawidłowością znaną już
w XIX wieku było to, że większą skłonność do migracji wykazują kobie-
ty niż mężczyźni. W rezultacie tereny odpływu migracyjnego charakte-
ryzują się przewagą liczebną mężczyzn nad kobietami w grupach
wieku intensywnych migracji i takich, które ukształtowały się wcze-
śniej pod ich wpływem, a więc ludności trochę starszej. W jeszcze star-
szych grupach wpływ na proporcję wieku wywiera inny porządek
wymierania mężczyzn i kobiet, z tego względu na potrzeby analizy ze-
stawiono dane dla grupy wieku 25–34 lata. Grupa 25–29 lat jest jeszcze
poddana silnym ruchom migracyjnym, 30–34 lata to grupa, w której
natężenie migracji jest już niewielkie, ale jej struktura została ukształ-
towana pod wpływem wcześniejszych przemieszczeń. 

Warto dodać, że mowa o grupie wieku (25–34 lata), w której wystę-
puje relatywnie największe natężenie zawierania małżeństw, oraz jest
to wiek kobiet, w którym rodzą największą liczbę dzieci. Tak więc za-
chwianie proporcji między liczbą kobiet i mężczyzn w tej grupie wieku
ma silne konsekwencje dla procesów reprodukcji ludności.

Przyczyny większej skłonności młodych kobiet niż młodych męż-
czyzn do podejmowania migracji są wyjaśniane w różny sposób – wy-
daje się, że każde z tych wyjaśnień jest prawdziwe i ujawnia czynniki,
które sumują się, dając w rezultacie omawianą prawidłowość. Wskazu-
je się więc na to, że kobiety częściej niż mężczyźni kontynuują naukę na
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poziomie wyższym, co oznacza, że tzw. kanał edukacyjny migracji ze wsi
w większym stopniu sprzyja migracji kobiet. Ale również zwraca się uwa-
gę na wzorce zawierania małżeństw, dziewczyna pochodząca ze wsi
(zwłaszcza wykształcona) ma większe szanse znalezienia męża w mie-
ście niż chłopak ze wsi żony miejskiej. Wreszcie podkreśla się to, że do-
minującym wzorcem następstwa pokoleń w rodzinnych gospodarstwach
rolnych było przekazanie gospodarstwa synowi. W konsekwencji rynek
pracy na wsi dla kobiet okazywał się mniejszy niż dla mężczyzn.

Rysunek III.27.
WWssppóółłcczzyynnnniikk  ffeemmiinniizzaaccjjii  ww wwiieekkuu  2255––3344  llaattaa  [[WW2222]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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100 i więcej (293)
95–100 (401)
90–95 (500)
85–90 (505)
do 85 (474)

(K/100 M)



Niezależnie od interpretacji przyczyn takiej selektywności migra-
cji, przewaga liczebna młodych mężczyzn nad kobietami na wsi ma 
poważne konsekwencje. Najbardziej zauważalna jest trudność w zna-
lezieniu partnerki matrymonialnej przez młodego mężczyznę, zwłasz-
cza pozostającego w rodzinie rolniczej. Skala problemu na obszarach
silnego odpływu migracyjnego może być znaczna. Według danych
NSP z 1978 roku (a więc po kilku latach nasilonych migracji ze wsi do
miast), w niektórych gminach pogranicza wschodniego na 100 kawale-
rów w wieku 20–29 lat przypadało tylko 48 panien z tej grupy wieku55.
W późniejszym okresie w wyniku osłabnięcia natężenia odpływu mi-
gracyjnego skala dysproporcji według płci uległa zmniejszeniu, nadal
jest jednak zjawiskiem istotnym, ważnym na przykład ze względu na
reprodukcję populacji. 

Aktualne dane pokazują (rys. III.27.), że w prawie tysiącu gmin 
(a więc nieco tylko mniej niż w połowie) na 100 młodych mężczyzn
przypada nie więcej niż 90 młodych kobiet. Relatywny brak kobiet wy-
stępuje zwłaszcza w Polsce centralnej i wschodniej, a więc na terenach
odpływu migracyjnego do miast i jednocześnie relatywnie starej popu-
lacji. Oznacza to, że obszary te będą się w dalszym ciągu wyludniać, na-
leży spodziewać się na ich terenie wysokich wskaźników umieralności
(ze względu na udział ludności starej) i niskiej liczby urodzeń (ze wzglę-
du na małą liczebność potencjalnych matek, kobiet w wieku najwyższej
płodności). Co prawda wskaźniki dzietności na terenach wiejskich Pol-
ski wschodniej są nieco wyższe niż w pozostałych regionach kraju, jed-
nak nie zrekompensuje to małej liczebności kobiet.

Zjawisko relatywnego niedostatku młodych kobiet w centralnej
i wschodniej części kraju nie dotyczy obszarów w sąsiedztwie najwięk-
szych miast. Gminy podmiejskie są bowiem celem migracji z miast,
a także części migracji odbywających się między wsiami. Zakwatero-
wanie w pobliżu miasta jest tańsze niż w mieście, również niższe są
koszty utrzymania, w wyniku tego pewna część migracji, w założeniu
w kierunku miast, w rzeczywistości odbywa się ze wsi odległych od
miasta na wieś w jego pobliżu.

Najczęściej wykorzystywanym graficznym obrazem struktury wieku
i płci populacji jest tzw. piramida wieku. Kształt tej piramidy informuje
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przede wszystkim o relacjach jej dolnej części (roczników dzieci) do
części środkowej (reprezentującej ludność dorosłą) i górnej (ludność
starą). Z kształtu takiej piramidy można wnioskować o zmianach lud-
nościowych, jakie będą się dokonywały w najbliższym okresie. Tak
zwana piramida progresywna, mówiąca o tym, że populacja będzie się
powiększała, charakteryzuje się szeroką podstawą (liczebnie duże
roczniki dzieci) i relatywnie małym wierzchołkiem (stosunkowo mało
ludzi starych). Przeciwieństwem jej jest piramida regresywna, pokazu-
jąca, że populacja będzie maleć, a w strukturze wzrastać będzie udział
ludzi starych. Piramida taka ma „podciętą” podstawę (informującą
o małej liczebności roczników dzieci) i szeroki wierzchołek (liczebnie
duże roczniki osób w wieku podeszłym).

Wykorzystując te cechy „piramidy wieku” opracowano wskaźnik
pokazujący relację między wielkością roczników dziecięcych (0–14
lat) i osób w wieku starszym (60 i więcej lat). Rozkład przestrzenny
tego wskaźnika [W23] pokazuje rysunek III.28. Potwierdza on spo-
strzeżenia wynikające z map prezentowanych wcześniej, że obszar
wiejski Polski centralnej i wschodniej charakteryzuje struktura lud-
ności typowa dla tzw. piramidy regresywnej, a więc takiej, która za-
powiada kurczenie się populacji. Obszar Wielkopolski, tzw, Ziem
Odzyskanych oraz Galicji ma relatywnie korzystniejszą strukturę
wieku ludności, wskazującą, że jeśli wystąpią tam procesy zmniej-
szenia zaludnienia, będą one znacznie łagodniejsze, a raczej spodzie-
wać się można stabilizacji liczby ludności lub jej niewielkiego
wzrostu. 

Oddzielnego komentarza wymaga region Opolszczyzny oraz woje-
wództwa śląskiego. Co prawda statystycznie są one zbliżone pod wzglę-
dem omawianego wskaźnika do terenów Polski centralnej i wschodniej,
jednak wpływ na to miały inne czynniki, w przypadku Opolszczyzny –
migracje zagraniczne, a Górnego Śląska – problemy restrukturyzacji
przemysłu skupionego w aglomeracji katowickiej. 

Do konstrukcji syntetycznej miary pokazującej zróżnicowanie sytu-
acji demograficznej na obszarach wiejskich, poza przedstawionymi wy-
żej trzema wskaźnikami, wykorzystano jeszcze jeden, najczęściej
używany dla opisu zmian ludnościowych – przyrost naturalny [W24].
Powszechne korzystanie z tego współczynnika ma swoje źródło w tym,
że jest on bardzo łatwy do interpretacji, pokazuje, czy dana populacja
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wzrosła czy zmalała w przeciągu roku i jak duża była ta zmiana. Ma on
również swoje wady, jest liczony jako różnica między liczbą (lub stopą)
urodzeń i liczbą (lub stopą) zgonów. Może zatem przyjmować taką samą
wartość wtedy, kiedy oba czynniki są duże i wtedy, kiedy oba są małe,
ale różnią się w obu przypadkach o taką samą wielkość. Z tego powodu
współczynnik ten często jest wykorzystywany jako miara pomocnicza,
razem z innymi miarami charakteryzującymi strukturę populacji.

124

Rozdział III. Składowe rozwoju społeczno-gospodarczego...

Rysunek III.28.
WWsskkaaźźnniikk  rreellaaccjjii  ddzziieeccii––ssttaarrzzyy  [[WW2233]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

(osoby w wieku 0–14 lat 
na jedną osobę w wieku 60+)

1,15 i więcej (402)
1–1,15 (413)
0,85–1 (486)
0,7–0,85 (493)
do 0,7 (379)


