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Podstawowe informacje o projekcie

• Tytuł: „Struktura społeczna wsi i jej świadomościowe korelaty”; 
projekt finansowany przez NCN (DEC-2013/11/B/HS6/01811) 

• Zespół (interdyscyplinarny): Maria Halamska, Radosław Hoffmann, 
Sylwia Michalska, Monika Stanny, Ruta Śpiewak, Dominika 
Zwęglińska

• Czas realizacji: lipiec 2014 – sierpień 2017

• Wyniki: seria  „Studia nad strukturą społeczną wiejskiej Polski”
• T.1 „Stare i nowe wymiary społecznego zróżnicowania” Scholar 2016

• T.2 „Wymiary zróżnicowania przestrzennego” Scholar 2017, w druku

• T.3 „Świadomościowe korelaty struktury społecznej” Scholar 2018, w 
przygotowaniu



Cele projektu

1. Opis współczesnej struktury społecznej mieszkańców obszarów 
wiejskich w Polsce i analiza jej zróżnicowania

2. Charakterystyka procesów zmian, które ją ukształtowały

3. Ukazanie wpływu usytuowania w strukturze na zachowania, opinie 
postawy



Główne problemy badawcze

1. Rekonstrukcja istniejącej struktury oraz analiza procesów, które do niej 
doprowadziły

2. Zróżnicowanie struktury społecznej i możliwości analizy tego 
zróżnicowania: przestrzeń przyswojona i naznaczana  czy struktura 
społeczna może naznaczyć przestrzeń?

3. Jak badać strukturę społeczną wsi w jej zróżnicowaniu i specyfice? 
umiejscowione przestrzenie społeczne jako kontekst społeczny 
(normatywne i porównawcze grupy odniesienia)

4. Czy istnieje wpływ kontekstu społecznego na zachowania, poglądy, 
postawy i samooceny  jakie są mechanizmy jego wpływu ?

5. Postrzegane miejsce w strukturze społecznej i jego psychospołeczne 
korelaty



Metody i źródła

• Metody: metoda porównawcza, metoda sondażowa, studium 
przypadku, metody analizy statystycznej (m. innymi indeksy dynamiki 
przestrzennej oraz metody analizy taksonomicznej opartej na 
algorytmie k-średnich, naturalnych nieciągłości Jenksa, korelacje, 
zestawienia)

• Źródła:

• Zastane: baza danych badania Diagnoza Społeczna 2003 i 2013, wyniki badań 
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich I i II etap, dane BDL na poziomie 
powiatu i inne

• Baza danych własnych badań: 480 gospodarstw domowych oraz 1051 ankiet 
indywidualnych



Rekonstrukcja istniejącej struktury …

Zmiany struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej latach 2003-2013 (%)

Grupy społeczno-zawodowe 

(wg KZiS 2010  ISCO 08)

1991 2003 2013

1. Menedżerowie, kierownicy, wyżsi urzędnicy

2. Specjaliści

3. Technicy i personel pośredni

4. Urzędnicy, pracownicy biurowi

5. Pracownicy usług osobistych, sprzedawcy

6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy

7. Robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy;

8. Operatorzy maszyn i urządzeń; 

9. Pracownicy przy pracach prostych

10. Siły zbrojne

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badań PGSS 1991, 

DS 2003, DS 2013.

0,4

1,8

7,0

3,3

6,5

46,4

16,4

7,8

10,0

0,0

2,5

6,6

7,5

5,2

8,8

37,7

15,5

9,0

7,0

0,4

2,8

9,3

5,2

4,7

10,9

27,4

22,5

9,5

7,3

0,4



… oraz analiza procesów, które do niej doprowadziły

 

Procesy Lata Kraje 
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 

dezagraryzacja      Europa 

zachodnia proletaryzacja      

gentryfikacja     

 

dezagraryzacja     Polska 

proletaryzacja    

gentryfikacja      

Źródło: opracowanie własne 



… nowe wymiary społecznego zróżnicowania

• Proces gentryfikacji wsi  socjologiczna analiza (teoretyczna i 
empiryczna) nowego procesu społecznego

• Kobiety (płeć i gender) a struktura społeczna  nowa płaszczyzna 
analiz pozycji i roli kobiet (seminarium w kwietniu 2018)



Struktura społeczna a przestrzeń

Przestrzeń nie jest tylko kadrem, w którym toczy się życie 
społeczne, ale jest czynnikiem aktywnym, zdolnym modyfikować 
procesy społeczne. W drugiej połowie XX wieku nauki społeczne, w 
tym także socjologia, zainteresowały się problemami przestrzeni i jej 
wpływu na społeczne zjawiska. Wynikało to z wielu przyczyn, między 
innymi rozczarowaniem wielkimi, ewolucjonistycznymi teoriami 
społecznymi, jak na przykład teoria modernizacji. Powstała w tym 
czasie socjologia przestrzeni stworzyła cały szereg pojęć, określających 
relacje między przestrzenią fizyczną a zjawiskami społecznymi. Taką –
tu służącą za kanwę analizy – jest para pojęć: 
„przestrzeń przyswojona” oraz „przestrzeń naznaczona”. 



Zróżnicowanie struktury 
społecznej: przestrzeń przyswojona

Ziemie byłych zaborów

Obszary głównie rolnicze i 
wielofunkcyjne zurbanizowane
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1.Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy … 

2.Specjaliści 

3.Technicy i personel pośredni 

4.Urzędnicy, pracownicy biurowi 

5.Pracownicy usług osobistych, sprzedawcy 

6.Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy 

7.Robotnicy przemysłowi, rzemieślnicy 

8.Operatorzy i monterzy maszyn  

9.Pracownicy przy pracach prostych 
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Zróżnicowanie struktury społecznej: 
naznaczanie przestrzeni 
• Relacje struktura społeczna - przestrzeń rzadko badane przez 

socjologię (Malikowski 1994, Domański i Pokropek 2011)

• Struktura społeczna wsi: uniwersalne zasady kształtowania 
stratyfikacji społecznej a lokalne partykularyzmy (Robertson 1992): 
„partykularyzacja uniwersalizmów”

• Struktura społeczna określona przez proporcje jako własność 
zbiorowości terytorialnych 

• Operacjonalizacja: baza danych DS 2013 (6502 osoby) na poziomie 
obszarów wiejskich powiatów (314) w podziale na: nowa klasę 
średnią, rolników, robotników. Metoda: analiza taksonomiczna oparta 
na algorytmie k-średnich





Typy struktury społecznej wsi
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klasa średnia

rolnicy
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Kategorie
typ 1: 

mieszany

typ 2: 

inteligencko-

robotniczy

typ 3: 

robotniczy

typ 4: 

rolniczy

Nowa klasa średnia 19,0 40,6 16,9 15,1

Rolnicy 34,1 8,6 16,3 59,0

Robotnicy 47,0 50,7 66,3 25,7

Liczba powiatów 86 52 110 66

% liczby powiatów 27,4 16,6 35,0 21,0



Typy struktury społeczno-zawodowej (po estymacji 
danych) wiejskiej Polski – procedura dla 314 powiatów

• Ocena trafności

• statystyczna weryfikacja step by 
step

• porównanie z terytorialnym 
rozkładem typów poziomu 
rozwoju gospodarczego

• analiza przestrzenna przebiegu 
procesów dezagraryzacji, 
proletaryzacji i gentryfikacji 

mieszany

inteligencko-robotniczy

robotniczy

rolniczy

Typ:



Jak badać strukturę społeczną wsi w jej zróżnicowaniu i 
specyfice ?

• Koncepcja umiejscowionych przestrzeni społecznych

• „Umiejscowione przestrzenie społeczne (espaces sociaux localisés) to produkt 
usytuowania różnych wyspecjalizowanych działalności ekonomicznych 
(przemysłowych, turystycznych, rolniczych, leśnych ...) i tym samym różnych 
strzępów struktury społecznej (charakterystycznej przez niedo-reprezentację 
wyższej klasy średniej (cadres superieur) i burżuazji, nadreprezentację klas 
ludowych a szczególnie robotników przy mniejszości rolników, a także 
mnożenie się drugich domów). (...) Umiejscowione przestrzenie społeczne 
świata wiejskiego są przede wszystkim upostaciowieniem specyficznej 
morfologii społecznej, bardzo odmiennej od średniej krajowej, kształtowanej 
na odległość przez – na ogół nieskoordynowane – działania różnego rodzaju 
ośrodków władzy; polityki krajowe i europejskie, rynki krajowe i 
międzynarodowe” (Laferté: 2014:425, tłum. MH).

• Umiejscowione przestrzenie społeczne jako kontekst społeczny 



Do nauk społecznych powróciło pojęcie kontekstu społecznego a 
socjologia ilościowa zaczęła operować pojęciem „zmiennej 
kontekstowej opisującej właściwości środowiska społecznego, w jakim 
funkcjonuje dana osoba. Mówi się też o „efektach kontekstowych 
(contextual effects ), „efektach strukturalnych” (structural effects), 
„efektów kompozycyjnych” (compositional effects) czy „efektach 
sąsiedztwa” (neighbourhood effects) czy o zjawisku „zakażenia 
behawioralnego przez kontekst” (behavioral contagation)(Zarycki 
2002).

Ich wpływ można śledzić na poziomie jednostkowym i 
zbiorowym a zasadniczą rolę odgrywają tu normatywne i porównawcze 
grupy odniesienia (Merton 2002, Zaborowski 1988)  



Charakterystyka badań empirycznych

• Dobór powiatów do badań: cztery powiaty najbliższe modelowemu 
układowi cech typu struktury społecznej

• Dobór losowy 6 wsi (z list alfabetycznych) w każdym powiecie

• Kwotowo - warstwowy dobór prób. W każdym powiecie 120  
gospodarstw domowych (Kwestionariusz gospodarstw domowego) 
wybranych wg struktury źródeł utrzymania. Informacje o 1480 
osobach. Kwestionariusz indywidualny z wszystkimi dorosłymi 
członkami (1051 osób na 1202 dorosłe). Liczba gospodarstw 
domowych proporcjonalna do liczby mieszkańców danej wsi w 
zbiorowości 6 wylosowanych.  



 

Cecha zbiorowości 

 

 

Skierniewice 

 

 

Myszków 

 

Koszalin 

 

Lubartów 

    

 

Stosunek do ziemi i rolnictwa:  

Gd nie posiadające ziemi 

Gd bez związków z rolnictwem*  
45,8% 26,7% 67,5% 25,0% 

57% 78% 78% 30% 

Społeczno-demograficzne:  
Udział kategorii 0-17 do kategorii 68 i więcej 1,2 2,3 2,1 1,5 
Małżeństwa 75,6% 86,4% 76,7% 83,2% 
Rozwodnicy 3,4% 2,5% 5,8% 3,4% 
Wykształcenie co najmniej średnie 47,8% 45,9% 45,5% 28,2% 

Struktura społeczna:  
Proporcja udziałów: KL do NKŚ 3,0 3,2 2,4 15,4% 

Stosunek do pracy:  
Gd bez osób pracujących 33,3% 28,3% 25,8% 31,7% 
Bezrobotni 1,3% 7,0% 6,8% 5,1% 
Pracujący powyżej 40 godzin tygodniowo 21,6% 48,0% 35,1% 41,4% 
Stabilność zatrudnienia (proporcja)**: 4,0 2,3 3,5 3,0 
Miejsce pracy członków Gd tylko na wsi 30,0% 34,7% 25,4% 48,3% 

Zamożność:  
Dochody: udział dochodów średnich 51,3% 59,2% 40,9% 51,6% 
Dochody: proporcja niskie/wysokie*** 0,35 1,6 0,5 1,3 
Gd o wskaźniku MWŻ****> 18 punktów  37,5% 43,3% 64,2% 32,5% 
 

Objaśnienia:* to znaczy nie posiadające ziemi oraz nie prowadzące produkcji rolnej na posiadanej ziemi;  ** 

stosunek stabilnych form zatrudnienia (prowadzenie gospodarstwa rolnego, umowę pracy na czas nieokreślony 

lub dłuższy niż rok, własną działalność gospodarcza ) do form prekaryjnych (umowa pracy na czas określony, 

krótszy niż rok, bezpłatna pomoc, praca dorywcza-na podstawie umów terminowych, praca bez formalnej 

umowy lub z umową ustną); ***bardzo niskie + niskie oraz wysokie + bardzo wysokie; **** MWŻ – 

materialne warunki życia: wskaźnik sumujący powierzchnie mieszkaniowa,  standard wyposażenia domu w 

instalacje i urządzenia wyposażenia oraz poziom dochodów.   

Jak daleko 

do (po)nowoczesności: 

podstawowe cechy 

badanych 

zbiorowości 



Wpływ kontekstu społecznego: analiza

• Założenie: konstytutywnym elementem kontekstu społecznego jest 
kształt struktury społecznej, określający udział różnych grup 
społeczno-zawodowych oraz istniejące między nimi stosunki 
społeczne.

• Wpływ na zachowania jednorodnych segmentów struktury: nowej 
klasy średniej i klasy ludowej

• Analiza wpływu kontekstu społecznego na:
• Styl życia 

• Opinie

• Postawy (poziom autorytaryzmu)

• Samooceny



Elementy 

stylu życia:

nowa klas średnia

i klasa ludowa. 

Aktywni zawodowo.

 

Elementy stylu życia 
 

Myszków 

 

Koszalin 

 

Lubartów 

NKŚ Kl NKŚ Kl NKŚ Kl 

 

Stosunek do pracy 

Pracuje więcej niż 40 h/tydzień 38,2 49,0 40,7 32,6 21,4 45,3 

 

Gospodarowanie pieniędzmi, sytuacja materialna 

Gd posiada oszczędności 55,9 23,1 50,8 48,9 57,1 37,2 

Gd ma kredyty 38,2 39,4 49,2 47,8 14,3 39,9 

Dobra sytuacja materialna GD 88,2 50,0 86,4 75,0 100,0 43,2 

 

Czas wolny 

Nie uprawia żadnego sportu 55,9 71,2 40,7 53,3 35,7 82,4 

Gd posiada płatną TV 64,7 38,5 81,4 79,3 100,0 60,8 

Nie czytał ani jednej książki w tym roku** 47,1 75,0 28,8 62,0 28,6 79,7 

 

Towarzyskość 

Był na 3 i < spotkaniach towarzyskich ** 70,6 37,5 83,1 59,8 64,3 35,8 

Zróżnicowanie kręgu towarzyskiego***  4,1 4,2 4,6 4,1 4,4 3,5 

 

Religijność: regularne praktyki**** 

35,3 22,1 25,4 23,9 64,3 29,1 

 

Credo życiowe: poczucie sensu, osiąganie 

ważnych celów mimo trudności 

 

70,6 

 

55,8 

 

54,2 

 

58,7 

 

64,3 

 

43,2 

Objaśnienia:  * samozaopatrzenie – odsetek gd, które nie mają wykazują obniżki wydatków na żywność z racji konsumpcji 

produktów z gospodarstwa; ** badania były realizowane na przełomie kwietnia i maja;*** wskaźnik -  odpowiedzi z 6 

pytań, różnicujące znajomych wg wieku, poglądów politycznych, zamożności, sposobu spędzania wolnego czasu, gustów 

kulinarnych, poziomu wykształcenia;**** uczestniczy w nabożeństwach i innych praktykach 4 razy w miesiącu i częściej; 

 



Najważniejsze podziały w Polsce 
w opinii nowej klasy średniej 
oraz klasy ludowej
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1.zwolennikami i przeciwnikami obecnego rządu

2. ludźmi biednymi i bogatymi

3.bezrobotnymi i mającymi prace

4. młodymi i starszymi, pamiętającymi PRL

5. dobrze i słabo wykształconymi

6. pracownikami fizycznymi i umysłowymi

7. mieszkającymi w miastach i na wsi

8. wierzącymi i niewierzącymi



Autorytaryzm nowej klasy 
średniej i  klasy  ludowej. 
Aktywni zawodowo

Skala F (adaptacja Korzeniowskiego)

A. Najważniejszą rzeczą, której trzeba nauczyć 
dzieci jest całkowite posłuszeństwo wobec 
rodziców
B. Każdy dobry kierownik - aby zyskać uznanie i 
posłuch – powinien być surowy i wymagający 
wobec ludzi, którzy mu podlegają
C. Jedynym sposobem na to, by mieć dziś jakąś 
orientację w świecie jest zdanie się na doradców i 
specjalistów
D. Jak się dobrze zastanowić, to trzeba przyznać, 
że istnieją na świecie tylko dwa typy ludzi: silni i 
słabi
E. Zawsze się powinno okazywać szacunek tym, 
którzy sprawują władzę
F. Powinniśmy ufać tym politykom, którzy chcą 
budować nasze państwo w oparciu o wartości 
chrześcijańskie
G. Homoseksualiści to ludzie zboczeni zasługujący 
na potępienie
H. Musi być coś nie w porządku z ludźmi nie 
wierzącymi w Boga
I. Jeżeli się dobrze zastanowić, to jest oczywiste, że 
są narody lepsze i gorsze
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Samooceny nowej klasy średniej 
i klasy ludowej. Aktywni 
zawodowo.

Test Morrisa Rosenberga  (wersja polska)

1. Uważam, że jestem osobą przynajmniej tak 
wartościowa jak inni
2. Uważam, że posiadam wiele pozytywnych 
cech
3. Ogólnie rzecz biorąc, jestem skłonny sadzić, że 
nie wiedzie mi się
4. Potrafię robić różne rzeczy tak dobrze, jak 
większość innych osób
5. Uważam, że mam niewiele powodów, aby być 
z siebie dumnym
6. Lubię siebie
7. Ogólnie rzecz biorą, jestem z siebie 
zadowolony
8. Chciałbym mieć więcej szacunku dla samego 
siebie
9. Czasami czuję się bezużyteczny
10. Niekiedy uważam, że jestem do niczego
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Mam nadzieję, że analiza ta potwierdza hipotezę o wpływie
kontekstu społecznego na zachowania, poglądy, postawy, oceny
samego siebie. Jest to wpływ na wielu poziomach: dokonuje się w
procesie socjalizacji przez normatywne grupy odniesienia, ale także
przez uczestnictwo w codziennym życiu społecznym, tworząc ramy dla
społecznych porównań. Ten wpływ zależy przede wszystkim od
charakteru (wzoru) międzyklasowych relacji, kształtującego się pod
wpływem lokalnej kultury a także relacji z miastem.

•



Podsumowanie:

• Projekt podejmujący analizę nowych aspektów struktury społecznej 
wsi

• Projekt „podwójnie” interdyscyplinarny: złożone, wzajemnie 
uzupełniające się wątki analizy + skład zespołu

• Innowacje metodologiczne: zlokalizowana przestrzeń społeczna i 
metoda jej wyłaniania

• Dwojaki wpływ struktury społecznej w zbiorowościach wiejskich: 
kontekst lokalny i pozycja w stratyfikacji

• Projekt jako (częściowy) obszar przygody
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