
RRoozzddzziiaałł  VV..
TTyyppoollooggiiaa  oobbsszzaarróóww  wwiieejjsskkiicchh  ppoodd  wwzzggllęęddeemm
ssttrruukkttuurryy  sskkłłaaddoowwyycchh  oossiiąąggnniięętteeggoo  rroozzwwoojjuu
ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo

Prezentowane w niniejszej publikacji wyniki I etapu wieloletniego pro-
jektu, jakim jest „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”, są efektem
przyjętych przez zespół badawczy pewnych założeń, omówionych za-
sadniczo w rozdziale II i III, do których obecnie należy powrócić. Przy-
pomnijmy, że przez rozwój społeczno-gospodarczy rozumiemy
przemiany dokonujące się w takim kierunku, aby w coraz większym
stopniu zaspokajały zbiorowe i indywidualne potrzeby społeczności lo-
kalnej. Wprawdzie rozwój jest pojęciem z natury swej dynamicznym, to
na tym etapie prac nad projektem koncentrujemy się na określeniu je-
go obecnego (a więc w danym momencie, w ujęciu statycznym) pozio-
mu. Poziom rozwoju obszarów wiejskich to osiągnięty stopień
zaspokojenia potrzeb przez lokalnych mieszkańców wsi. Pojęcie „roz-
wój społeczno-gospodarczy” ma charakter teoretyczny, co więcej, nie
jest możliwa jego prosta operacjonalizacja, gdyż ma charakter katego-
rii wielokryterialnej (szerzej [Puljiz, Maleković, Polić, Jurlin 2005; Hef-
ner 2007; Stanny 2013; Churski (red.) 2014]). Analiza treści tego pojęcia
doprowadziła autorów badania do wyróżnienia jedenastu składowych,
które nie miały charakteru empirycznego, ale dla których możliwa by-
ła operacjonalizacja za pomocą pewnych zbiorów wskaźników. 

W poprzednim rozdziale rozpoznano rozkład przestrzenny pozio-
mu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich. Pojawiło się
jednak pytanie dotyczące wewnętrznego zróżnicowania obszarów wiej-
skich z punktu widzenia kombinacji cech składowych opisujących ten
poziom rozwoju, inaczej mówiąc relacji składowych rozwoju w po-
szczególnych badanych jednostkach lub ich grupach. Wiąże się to
z dwoma pytaniami: (1) czy gminy osiągające względnie podobny po-
ziom rozwoju społeczno-gospodarczego odznaczają się podobną kom-
binacją (relacją) poziomu rozwoju poszczególnych jego składowych, 
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(2) czy ten sam poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jest uzyski-
wany w różny sposób, a więc przez różne kombinacje poziomu rozwoju
składowych. Inaczej mówiąc, jakie scenariusze rozwoju (przy jakich re-
lacjach jego składowych) są typowe dla obszarów wiejskich w Polsce? 

Poszukując odpowiedzi na te pytania zdecydowano się na niehierar-
chiczną analizę statystyczną, której produktem końcowym będzie typolo-
gia badanych jednostek terytorialnych pod względem różnic kombinacji
składowych osiągniętego rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyjęty pię-
trowy sposób składania pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego w mia-
rę syntetyczną, obrazującą osiągnięty jego poziom (a więc wyróżnienie
jego składowych), pozwolił również na określenie poziomu składowych
rozwoju. Te cząstkowe syntetyczne miary składowych stały się głównymi
zmiennymi biorącymi udział w identyfikowaniu jednorodnych typów gmin
(skupień), wyróżnianych ze względu na podobieństwo kombinacji osią-
gniętego przez nie stopnia rozwoju. Zbiór badanych jednostek podzielony
więc został na „typy” jednostek podobnych pod względem kombinacji
cech. Jednocześnie poszczególne typy znacznie różnią się między sobą. 

Procedurę statystyczną oparto na metodzie optymalizacji danego
grupowania Dynamic clouds clustering Diday’s (Chmur Dynamicznych Di-
daya), którą zaproponował Erwin Diday [Diday 1971, s. 19–33]94. Metoda
polega na przenoszeniu obiektów z jednej grupy (chmury, skupienia, ty-
pu) do innej95, w poszukiwaniu najlepszego zestawu klas (typów) według
zadanego kryterium „dobroci” grupowania (optymalizacji), w tym wy-
padku kryterium k-średnich [Panek 2009, s. 129–131]). Algorytm Didaya
jest deterministyczny, oparty na modelu grawitacyjnym96 w przestrzeni
wielowymiarowej [Griguolo, Mazzanti 1992], zaś odległości między cen-
trami grawitacyjnymi a poszczególnymi punktami liczone są jako odle-
głości euklidesowe [Panek 2009, s. 44]. Model grawitacyjny wymagał
nadania poszczególnym badanym jednostkom masy, przyjęto że jest nią
liczba mieszkańców obszarów wiejskich poszczególnych gmin.

Każdy z wyróżnionych typów stanowił skupisko punktów w przestrze-
ni wielowymiarowej, punkty te posiadały masę, a więc dla ich skupienia
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94 Metoda ta wykorzystywana była już w pracach IRWiR, pierwszy raz zastosowano ją w opra-
cowaniu: Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce [1995].

95 Przenoszenie między klasami następuje do momentu osiągnięcia minimalnej wariancji we-
wnątrz uzyskanych klas.

96 Jako wagę w analizie typologicznej przyjęto liczbę ludności w gminie wg stanu z 31.12.2010 roku.

06_r05.qxd  2014-06-09  01:17  Page 224



(chmury) można było wyliczyć centrum grawitacji. Do opisu typów
i ich interpretacji wykorzystuje się uzyskane parametry środków gra-
witacji każdego typu, całego układu, a także relacji przestrzennych
między nimi. 

Dla łatwiejszej analizy dystansu między parametrami środków grawi-
tacji składowych danego typu i całego układu wprowadzono dwa uprosz-
czenia interpretacyjne. Po pierwsze, zrelatywizowano/znormalizowano
parametry (odległość pomiędzy środkiem grawitacji typu a centralnym
środkiem ciężkości całego układu), przyjmując dla ogółu gmin w kraju,
dla każdej składowej taką samą wartość (=100). Po drugie, wprowadzono
oznaczenia symboliczne, które obrazują relatywną ocenę składowej
w danym typie gmin, którą można scharakteryzować jako bardzo wyso-
ką (++++), wysoką (++), przeciętną (~~~), niską (––), bardzo niską (––––). 

–––– –– ~~~ ++ ++++
R= [xm(j,i) – xg(i)]/S(j) –––––––––>|<–––––––––>|<–––––––––>|<–––––––––>|<––––––––– 

-1.00 -0.20 +0.20 +1.00  [Sj] 

Jeżeli środek ciężkości zmiennej syntetycznej (ocena składowej) w danym
typie jest zbliżony do środka ciężkości tej składowej w całej zbiorowości
gmin, stosowany jest symbol (~~~). Oznacza to, że centrum grawitacji dla
danego typu tej składowej (jej ocena) mieści się w przedziale, którego
punktem centralnym jest środek ciężkości dla całego zbioru gmin, a granice
wyznacza przedział in plus i in minus od -0,2 do +0,2 odchylenia standardo-
wego liczonego dla całego zbioru gmin. Symbol (++) oznacza, że odległość
środka grawitacji dla danego typu odchyla się od średniej dla całego zbio-
ru, mieszcząc się w przedziale od 0,2 do 1,0 odchylenia standardowego, zaś
symbol (++++) wskazuje, że odchylenie średniej dla danego typu jest więk-
sze od odchylenia standardowego. Analogicznie jest w przypadku symboli
z minusem, tyle że średnia wartość (ocena składowej) dla gmin zaliczonych
do danego typu jest mniejsza (niższa) od średniej dla całego zbioru. 

Opisaną procedurę typologiczną przeprowadzono dla przyjętych 
jedenastu składowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Przy-
pomnijmy, że były to: dostępność przestrzenna, stopień dezagraryzacji
gospodarki lokalnej, sektor rolniczy, funkcje pozarolnicze, lokalne fi-
nanse publiczne, problematyka demograficzna, zrównoważenie rynku
pracy, problematyka edukacyjna, aktywność społeczna, zamożność
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i spójność społeczności lokalnej, warunki bytowe mieszkańców. Zmienne
te stworzyły podstawę do grupowania gmin według podobieństwa morfo-
logicznego, zdefiniowanego w tym projekcie rozwoju społeczno-gospodar-
czego obszarów wiejskich. W wyniku przeprowadzonej procedury
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dominacja rolnictwa tradycyjnego (typ 1)
dominacja rolnictwa wielkoobszarowego (typ 2)
przewaga funkcji rolniczej, pośrednie (typ 3)
wielodochodowe, rozdrobnione rolnictwo (typ 4)
wielofunkcyjne, równowaga sektorów (typ 5)
zurbanizowane, redukcja funkcji rolniczej (typ 6)
silnie zurbanizowane (typ 7)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Rysunek V.1.
RRoozzkkłłaadd  pprrzzeessttrrzzeennnnyy  wwyyrróóżżnniioonnyycchh  ttyyppóóww  ggmmiinn
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Tabela V.1.

CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ssttrruukkttuurraallnnaa  ttyyppóóww

1 490 23 15,6 87,2 45,6 104,9 78,1 57,7 82,4 87,1 86 82,7 83,5 68,5
–– –––– ++ –––– –– –––– –– –– –– –– ––––

2 399 18 14,8 92,7 99,9 119,1 96,5 85 105,1 88,9 89,9 89,9 84,3 96,2
–– ~~~ ++++ ~~~ –– ++ –– –– –– –– ~~~

3 466 21 20 97,9 66,4 98,3 91,8 72,8 93,1 98,6 99,6 93,8 95,5 85,3
~~~ –– ~~~ –– –– –– ~~~ ~~~ –– –– ––

4 187 9 12,6 106,6 114,4 74,2 100,1 74,3 103,2 101,6 105,2 100,3 100 101,1
++ ++ –––– ~~~ –– ++ ~~~ ++ ~~~ ~~~ ~~~

5 382 18 19,3 100,7 114,4 109,1 109,5 119,3 107,9 106,2 98,9 104,3 104,9 111,6
~~~ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ~~~ ++ ++ ++

6 197 9 13,5 112,6 152,4 88,6 116 153,7 104,7 111,6 116,9 119,8 121,3 128,6
++ ++++ –– ++ ++ ++ ++ ++++ ++ ++++ ++++

7 52 2 4,2 119,5 184,4 94,9 137,2 254,2 119,1 123,1 124,6 145,4 147,2 151,8
++++ ++++ –– ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++

Ogółem 2173 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

* kolor z legendy mapy na rysunku V.1.

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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statystycznej otrzymano siedem typów gmin (patrz rys. V.1.), oraz cha-
rakterystykę każdego z tych typów. Pozwoliło to na nadanie pewnych
nazw wyróżnionym typom, co ułatwia interpretację uzyskanych rezulta-
tów zastosowanej procedury statystycznej. Należy jednak zastrzec, że
autorzy zdają sobie sprawę z dużego uproszczenia przyjętych określeń. 

Pierwszy typ gmin, skupiający ich największą liczbę (23% ogółu),
przestrzennie skoncentrowany jest na obszarze Polski centralnej oraz
wschodniej. Poza tym obszarem występuje bardzo rzadko, jest kilka jed-
nostek na pograniczu z obwodem kaliningradzkim, kilka w województwie
podkarpackim, pojedyncze na Dolnym Śląsku, w województwach zachod-
niopomorskim, małopolskim. Gminy te zamieszkuje jednak tylko 15,6%
ludności wiejskiej kraju, a więc większość z nich należy do obszarów o re-
latywnie małej gęstości zaludnienia.

Gminy tego typu określić można jako obszary wiejskie z dominacją
rolnictwa tradycyjnego. Potwierdza to statystyczna charakterystyka ty-
pu przedstawiona w tabeli V.1. Dezagraryzacja struktury gospodarczej jest
w nich zaawansowana znacznie słabiej niż średnio na obszarach wiejskich
kraju. Wyróżniają się one wyraźnie pod względem niekorzystnej charakte-
rystyki dostępności przestrzennej, struktury demograficznej miesz-
kańców, warunków mieszkaniowych, słabego sektora gospodarczego
pozarolniczego. Dominacja funkcji rolniczej i słabość sektora pozarolnicze-
go oznacza, że pozarolnicze miejsca pracy skupione są w znacznym stopniu
w instytucjach administracji lokalnej oraz świadczących usługi publiczne
(opieka zdrowotna, oświata, policja itp.), państwo jest zatem w dalszym cią-
gu najważniejszym pracodawcą dla sfery pozarolniczej na tych terenach.

Jedyna składowa wykazująca nieco ponadprzeciętny poziom roz-
woju w gminach typu pierwszego, to charakterystyka sektora rolnicze-
go. Jednak w dłuższym czasie sektor ten nie zapewni utrzymania
wystarczająco wysokiego zaludnienia w gminach tego typu – już obec-
nie w większości z nich zmniejsza się zaludnienie zarówno w wyniku
ujemnego przyrostu naturalnego, jak i stałego odpływu migracyjnego
(więcej: [Rosner 2012]).

Typ drugi to gminy o dominacji rolnictwa wielkoobszarowego.
Tworzy go 399 jednostek (18% ogółu badanych) i zamieszkuje 14,8% lud-
ności wiejskiej kraju. Gminy zaliczone do tego typu grupują się zasad-
niczo na terenach tzw. Ziem Zachodnich i Północnych Polski
(włączonych w granice państwa polskiego po II wojnie światowej). 
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Region zwykło się określać „obszarem popegeerowskim” ze względu na
koncentrację tam do 1990 roku uspołecznionej gospodarki rolnej. Poja-
wia się on również, choć w mniejszych skupiskach, w Wielkopolsce
i w województwie kujawsko-pomorskim. Poza tymi terenami występu-
je ich bardzo niewiele, ale spotkać je można w sąsiedztwie Radomia,
w południowej części województwa podkarpackiego (w pobliżu Biesz-
czad), w sąsiedztwie Włocławka czy Ostrołęki, nigdzie jednak w tych
regionach nie tworzą większych skupień.

Gminy tego typu charakteryzują się przeciętnym w skali kraju po-
ziomem dezagraryzacji lokalnej struktury gospodarczej, przy czym
charakterystyka sektora rolniczego jest bardzo korzystna, a pozarolni-
czego nie odbiega od przeciętnych wartości dla ogółu obszarów wiejskich.
Wyróżniają się one pod względem korzystnej struktury demograficznej
mieszkańców, która waży na stopniu niezrównoważenia rynku pracy.
Charakterystyka pozostałych kwestii społecznych względem przecięt-
nej dla kraju, wypada mało korzystnie. 

Warto również zauważyć, że gminy typu drugiego nigdy nie pojawiają
się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków regionalnych, miast dużych ani
średniej wielkości. Występują natomiast jako wielkie, zwarte przestrzen-
nie obszary, wypełniając centralną i południową część województw: za-
chodniopomorskiego, zachodnią i południową pomorskiego oraz niemal
całe warmińsko-mazurskie (z wyjątkiem sąsiedztwa Olsztyna).

Gminy typu trzeciego, pod pewnymi względami przypominają typ
pierwszy, jednak różnią się od nich zarówno większą dostępnością
przestrzenną (jest zbliżona do przeciętnej dla całej zbiorowości gmin
wiejskich i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich w kraju),
jak i wyższym stopniem dezagraryzacji lokalnej gospodarki, choć jest
ona mniejsza od przeciętnej dla całego kraju. Natomiast poziom rozwo-
ju sektora pozarolniczego jest wyższy niż w typie pierwszym – w przy-
bliżeniu równy przeciętnemu w całej badanej zbiorowości. 

Do typu pierwszego upodabnia je rozkład przestrzenny. Niemal
wszystkie znalazły się w Polsce centralnej i wschodniej oraz nie sąsiadują
z dużymi i średnimi miastami. Na terenie dawnego zaboru rosyjskiego
(poza sąsiedztwem większych ośrodków miejskich) typ trzeci i pierw-
szy zdecydowanie dominują, a różnica między nimi polega na tym, że
gminy typu pierwszego charakteryzuje położenie bardziej peryferyjne,
a trzeciego – bliskość jest szlaków komunikacyjnych i ośrodków miejskich.
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W porównaniu z typem pierwszym, typ trzeci ma korzystniejszą sytuację
na rynku pracy, lepsze warunki mieszkaniowe, mniejsze problemy ze
strukturą demograficzną oraz z edukacją. O ile więc gminy typu pierw-
szego scharakteryzowane zostały jako jednostki o dominacji rolnictwa
tradycyjnego, o tyle na terenach typu trzeciego, który można określić
jako pośredni z przewagą funkcji rolniczej, tradycyjne struktury za-
częły ulegać korzystnym modyfikacjom.

Poza terenem dawnego zaboru rosyjskiego gminy typu trzeciego
występują w niewielkich skupiskach na terenie dawnej Galicji (zwłasz-
cza w województwie podkarpackim i na północy małopolskiego) oraz
wyspowo w rejonie Sudetów, w okolicach Konina, a pojedyncze również
w województwie lubuskim. Grupa tych gmin skupia 466 jednostek
(21%), które zamieszkuje 20% ludności wiejskiej kraju. A zatem typy
pierwszy i trzeci, charakterystyczne głównie dla obszarów Polski cen-
tralnej i wschodniej, razem stanowią 44% ogółu gmin wiejskich i obsza-
rów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich w Polsce. 

Gminy typu czwartego są mniej liczne, jest ich 187 (9%), ale skupia-
ją aż 12,6% ludności wiejskiej. Charakteryzują się one dobrą dostępno-
ścią, wysokim stopniem dezagraryzacji gospodarki, bardzo słabym
sektorem rolniczym i przeciętnym poziomem rozwoju sektora pozarol-
niczego. W skrócie można określić je jako gminy wielodochodowego,
rozdrobnionego rolnictwa (dawniej określane jako chłopsko-robotni-
cze). Relatywnie łatwa „dostępność”, a więc wyposażenie w sieć drogo-
wą i komunikacyjną, jest związana z charakterem sieci osadniczej;
gminy tego typu cechuje występowanie dużych i bardzo dużych wsi
(często przekraczających 1000 mieszkańców, a więc w przybliżeniu
cztery razy większych od przeciętnej dla całego kraju), co pośrednio łą-
czy się z rozdrobnieniem rolnictwa, średni obszar gospodarstwa w wie-
lu z nich waha się w granicach 3 ha. 

Niemal wszystkie gminy typu czwartego skupione są w trzech wo-
jewództwach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Pojedyn-
cze gminy tego typu występują również w województwach łódzkim
i lubelskim, a także na obrzeżach zasięgu oddziaływania na obszary
wiejskie Warszawy, jednak ich charakter jest odmienny niż w Polsce
południowo-wschodniej. Typ czwarty, poza obszarem dawnej Galicji,
kształtuje się wówczas, gdy w wyniku procesów inwestycyjnych wsie
przekształcają się w wiejskie osiedla robotnicze. W działaniu takiego
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czynnika można również upatrywać pojawianie się niewielkich skupisk
lub pojedynczych gmin tego typu na Lubelszczyźnie i w województwie
świętokrzyskim, a więc na obszarze dawnego COP. Na terenach Galicji
ukształtował się on znacznie wcześniej i pod wpływem innych czynni-
ków. Wśród nich wymienić można wysoką gęstość zaludnienia w pobli-
żu głównego ośrodka wczesnej państwowości (Krakowa), a także
charakter dziewiętnastowiecznych aktów uwłaszczeniowych oraz zwy-
czajów spadkowych dotyczących ziemi.

Ponadto gminy typu czwartego cechują: korzystna charakterystyka
edukacyjna i struktura demograficzna. Warto dodać, że są to obszary
kraju relatywnie najsłabiej uczestniczące w migracjach definitywnych,
a w ostatnim okresie zarysowuje się nawet w rejonie ich występowania
tendencja przewagi napływu ludności z miast na wieś nad strumieniem
odwrotnym.

Piąty z wyróżnionych typów gmin obejmuje 382 jednostki (18%),
na terenie których mieszka 19,3% ogółu ludności wiejskiej. Gminy te
w większości leżą w zachodniej części kraju, największe ich skupienia
zaobserwować można w województwie wielkopolskim, gdzie liczebnie
dominują (poza obszarami sąsiadującymi z aglomeracją Poznania), oraz
na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim (poza bezpośrednim sąsiedztwem
Wrocławia i Opola). We wschodniej i centralnej części kraju gminy ty-
pu piątego występują albo na obszarach podmiejskich, gdy silne od-
działywanie miasta centralnego układu dopiero się kształtuje (na
przykład Olsztyn, Słupsk, Koszalin, Białystok, Lublin, Włocławek, Ra-
dom, Konin), albo na obrzeżach układu aglomeracyjnego (Warszawa),
gdzie rozciągają się wzdłuż głównych tras komunikacyjnych wychodzą-
cych poza obszar silnie zurbanizowany (Warszawa, Łódź, Trójmiasto,
Toruń–Bydgoszcz, Szczecin). 

Charakterystyczną cechą gmin typu piątego jest to, że proces dez-
agraryzacji jest w nich zaawansowany na poziomie ponadprzeciętnym
w kraju, zbliżonym do poziomu występującego w gminach typu czwar-
tego, jednak zarówno funkcje rolnicze, jak i pozarolnicze wykazują ce-
chy pozytywnie je wyróżniające. Z tego względu typ ten określić można
jako gminy wielofunkcyjne, wykazujące zrównoważenie sektorów
rolniczego i pozarolniczego.

Na tle wszystkich gmin wiejskich i obszarów wiejskich w gminach
miejsko-wiejskich gminy typu piątego charakteryzują się relatywnie
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korzystnymi składowymi rozwoju odnoszącymi się do kwestii społecz-
nych, a więc aktywnością społeczności lokalnych, zasobnością i spój-
nością, strukturą demograficzną, a także stopniem zrównoważenia
rynku pracy. Warto również zauważyć, że gminy typu piątego (trakto-
wane łącznie) – jako jedyne poza typami szóstym i siódmym (które są
silnie powiązane z gospodarką sąsiednich ośrodków miejskich) – mają
ponadprzeciętnie korzystną sytuację w zakresie lokalnych finansów
publicznych.

Skupienia gmin typu szóstego i siódmego są stosunkowo nieliczne,
łącznie grupują 249 gmin (11%), ale w gminach tych mieszka aż 17,7%
ludności wiejskiej kraju. Jak wcześniej wspomniano, są to gminy korzy-
stające z renty położenia w sąsiedztwie ośrodków miejskich i silnie po-
wiązane gospodarczo z miastem. Związki te jednak są słabsze
w przypadku typu szóstego, a bardzo silne – siódmego.

Gmin typu szóstego jest w kraju 197 (9%) i skupiają one 13,5% lud-
ności wiejskiej. Są dobrze skomunikowane, a ich gospodarka jest silnie
zdezagraryzowana. Funkcja rolnicza jest słaba, rozwijają się natomiast
funkcje pozarolnicze, pozwala to gminy typu szóstego określić jako zur-
banizowane, z redukcją funkcji rolniczej. 

Szczególnie korzystna jest charakterystyka tych gmin z punktu wi-
dzenia kwestii edukacyjnych i kluczowych kompetencji mieszkańców,
zamożności i spójności społeczności oraz warunków mieszkaniowych.
Wpływ na to ma fakt, że tworzą one rejony podmiejskiej zabudowy
mieszkaniowej zarówno dla migrantów z miast, jak i z odległych od
miasta terenów wiejskich. W tym ostatnim przypadku trzeba pamiętać
o mechanizmach selekcji kierujących migracjami, są one podejmowane
przez ludzi młodych, dobrze wykształconych i przedsiębiorczych, co
ma wpływ zarówno na strukturę demograficzną, jak i charakterystykę
społeczną mieszkańców gmin tego typu.

Gminy typu szóstego lokują się niemal wyłącznie w pobliżu dużych
miast i ośrodków przemysłowych. Stosunkowo duże ich skupisko wy-
stępuje w sąsiedztwie aglomeracji katowickiej i ciągnie się aż do Kra-
kowa. Wieńcem oplatają one Opole, Wrocław, Łódź, Szczecin i Zieloną
Górę. W przypadku innych dużych miast stanowią zazwyczaj drugi
pierścień obszarów wiejskich wokół miasta, podczas gdy pierścień
pierwszy to gminy typu siódmego (Warszawa, Poznań). Można je spo-
tkać również w sąsiedztwie Szczecina, Białegostoku, Olsztyna, Gdańska
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i Torunia, gdzie występują wymieszane z gminami typu piątego i nie-
kiedy siódmego.

Ostatni z wyróżnionych typów – siódmy, grupuje tylko 52 gminy
(2%) i skupia 4,2 % ludności wiejskiej. Stanowią go gminy silnie zurba-
nizowane, które pod względem każdej z rozpatrywanych składowych
odbiegają silnie od przeciętnych wartości dla obszarów wiejskich, z wy-
jątkiem charakterystyki sektora rolniczego. Jednak nawet sektor rolni-
czy, mimo że słabszy niż średnio w gminach wiejskich w kraju, jest
lepiej rozwinięty niż w typie czwartym czy szóstym (dzieje się tak
prawdopodobnie dzięki wysokiemu udziałowi w rolnictwie istniejących
tam tzw. działów specjalnych).

Gminy typu siódmego tworzą pierwszy pierścień obszarów wiej-
skich wokół Warszawy i Poznania. Pojawiają się również w bezpośred-
nim sąsiedztwie największych pozostałych ośrodków regionalnych,
jako pierwszy pierścień składający się z gmin typu siódmego i szóste-
go. Charakterystyka tych gmin pozwala postawić hipotezę, że prędzej
czy później zostaną one włączone administracyjnie do miast, gdyż
przynajmniej część z nich stanowi funkcjonalnie obszar miejski, często
są to osiedla mieszkaniowe (sypialnie) dla ludności sąsiedniego miasta.

Dokonując opisu relacji pomiędzy strukturą poszczególnych typów
posłużymy się wykresem radarowym. Na rysunku V.2. przedstawione
zostały wieloboki odpowiadające charakterystyce poszczególnych wy-
odrębnionych typów. Linia przerywana odpowiada wielkości średniej
dla całego kraju, a ponieważ dane zostały znormalizowane – wielobok
zaznaczony przez nią ma charakter foremny, jego kątami są punkty
równe 100 na każdej z jedenastu osi. 

Wielobok reprezentujący typ siódmy gmin zurbanizowanych jest
największy – z wyjątkiem jednej osi oznaczonej jako sektor rolniczy
krzywa kreśli figurę umieszczoną zewnętrznie w stosunku do wszyst-
kich pozostałych. Oznacza to, że poziom rozwoju społeczno-gospo-
darczego tego typu jest wyższy od wszystkich pozostałych pod
względem każdej składowej, z wyłączeniem charakterystyki sektora
rolniczego. 

Jeśli pominiemy składową „sektor rolniczy”, to kolejny po typie
siódmym będzie wielobok utworzony przez typ 6. Wskazuje to, że typy
siódmy i szósty mają charakter zbliżony, jednak w siódmym znalazły
się gminy, w których procesy urbanizacji są bardziej zaawansowane.
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Rysunek V.2.
PPoorróówwnnaanniiee  sskkłłaaddoowwyycchh  rroozzwwoojjuu  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo  

wwyyrróóżżnniioonnyycchh  ttyyppóóww  ggmmiinn

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt. 

Na drugim biegunie, najbardziej wewnętrznym, wielobok reprezentu-
je typ pierwszy – typ gmin z „dominacją rolnictwa tradycyjnego”. Jed-
nak jest on zlokalizowany wewnątrz pozostałych typów poza jednym
wierzchołkiem – związanym z charakterem sektora rolniczego. Ozna-
cza to, że gminy zaliczone do typu pierwszego cechują się relatywnym
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opóźnieniem w rozwoju pod względem wszystkich składowych, z wy-
jątkiem tej oceniającej rolnictwo.

Pozostałe typy gmin, a więc drugi, trzeci, czwarty i piąty, reprezen-
towane są przez wieloboki wielokrotnie przecinające się z innymi.
Oznacza to, że wewnętrzne struktury ich poziomu rozwoju (czy też po-
ziomy rozwoju poszczególnych składowych rozwoju społeczno-gospo-
darczego) są różne. Odmienności te mogą być spowodowane innymi
uwarunkowaniami historycznymi, kulturowymi, naturalnymi lub wyni-
kać z prowadzonej polityki regionalnej. Ten sam problem, na przykład
dążenie do zrównoważenia rynku pracy, może być rozwiązywany po-
przez procesy migracyjne (jak w gminach typu drugiego) lub przez roz-
wój funkcji pozarolniczych i relatywnie silne rolnictwo (typ piąty) albo
przez wielodochodowość w połączeniu ze słabnącą funkcją rolnictwa
(typ czwarty), co już wcześniej omówiono w rozdziale IV. 

Na wybór sposobu realizacji celu wpływ mają struktury ukształto-
wane wcześniej, w omawianym przypadku gminy typu drugiego to ob-
szary zaludnione przez osadnictwo powojenne, a więc przez ludność
relatywnie bardziej niż tzw. ludność zasiedziała skłonną do migracji.
Obszary te nie rozwinęły funkcji pozarolniczych w okresie dominacji
na tych terenach rolnictwa państwowego, a pod względem kapitału
społecznego i ludzkiego również należą bo ubogich. Odpływ nadwyżek
zasobów pracy (odpływ młodzieży na inne tereny) doraźnie łagodzi wy-
stępujące napięcia na rynku pracy, nie stwarza jednak przesłanek przy-
szłego rozwoju. 

Ten sam cel na obszarach występowania gmin typu piątego rozwią-
zywany jest nie poprzez migracje, lecz rozwój funkcji pozarolniczych.
Sprzyja temu relatywnie wysoki zasób kapitału społecznego i ludzkie-
go oraz struktura agrarna (której korzenie tkwią jeszcze w okresie
uwłaszczenia w pierwszej połowie XIX wieku). Ukształtowały się na
tym terenie (głównie w Wielkopolsce i na Śląsku) relatywnie silne go-
spodarstwa rodzinne, wcześniej niż w innych regionach kraju powstał
powszechny system szkolny, a także rozwinęły się organizacje, takie jak
kółka rolnicze, kasy zapomogowe itp., które uczyły współdziałania
i tworzyły klimat sąsiedzkiego zaufania.

Jeszcze inaczej problem ten rozwiązywany jest w gminach zaliczo-
nych do typu czwartego. Rozdrobnione rolnictwo nie miało szans na za-
chowanie wysokiej pozycji w strukturze dochodów gospodarstw
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domowych, jednak relatywnie dobrą dostępność miejskich rynków pra-
cy, stosunkowo gęsta sieć ośrodków miejskich oraz utrwalony wzór łą-
czenia pracy w gospodarstwie i poza nim nie sprzyjały migracjom
definitywnym. Rozwinęły się natomiast tzw. migracje wahadłowe, a więc
codzienne dojazdy do pracy w mieście. Jednocześnie duże wsie, nierzad-
ko przekraczające tysiąc mieszkańców, a wiele z nich liczyło nawet od
trzech do pięciu tysięcy, pozwalały na rozwój lokalnej przedsiębiorczo-
ści trafiającej na lokalny popyt większy, niż w przypadku obszarów rol-
niczych o wsiach małych. Brakowi migracji definitywnych sprzyjał
również jeszcze dziewiętnastowieczny zwyczaj spadkowy, prowadzący
do wyposażania każdego z dzieci rolnika w ziemię. Fakt posiadania na-
wet małego skrawka „ojcowizny”, zwłaszcza w regionie, w którym głód
ziemi miał długą tradycję, przeciwdziałał migracjom. W rezultacie re-
gion ten jest obszarem największej gęstości zaludnienia na wsi w Polsce.

Mimo że przedstawiona procedura typologiczna ma charakter nie-
hierarchiczny, występuje silna zależność między jej rezultatem a po-
miarem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Zależność tę
pokazano w tabeli V.2. Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich
okazał się bardzo silnie uzależniony od czynników związanych z położe-
niem względem dużych i średnich ośrodków miejskich. Wszystkie gminy
silnie zurbanizowane (typ siódmy) i prawie wszystkie zurbanizowane,
z redukcją funkcji rolniczej (typ szósty) znalazły się w najwyższej kla-
sie rozkładu według poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Jed-
nocześnie zdecydowana większość gmin charakteryzujących się
dominacją rolnictwa tradycyjnego (ponad 80%) mieści się w najniższej
klasie tego rozkładu, a pozostałe w drugiej kolejnej. Oznacza to, że ani
jedna z gmin tego typu nie osiągnęła poziomu rozwoju przeciętnego
w skali całego kraju.

Pozostałe typy gmin: drugi, trzeci, czwarty i piąty, a więc te, któ-
rych wieloboki na wykresie przecinają się, nie wykazują tak jedno-
znacznego związku kombinacji składowych skali rozwoju z jego
poziomem. Można zauważyć, że rozwój o charakterze wielofunkcyjnym
łączy się z co najmniej przeciętnym jego poziomem w skali całego ba-
danego zbioru, natomiast wielodochodowość gospodarstw i dominacja
rolnictwa wielkoobszarowego w strukturze gospodarczej może wystę-
pować zarówno w gminach o wysokim poziomie rozwoju społeczno-go-
spodarczego, jak i niskim. 
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Tabela V.2.
UUddzziiaałł  pprroocceennttoowwyy  ggmmiinn  wwyyrróóżżnniioonnyycchh  ttyyppóóww  wweeddłłuugg  kkllaass  ppoozziioommuu  rroozzwwoojjuu

ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo

GGrruuppyy  kkwwiinnttyylloowwee  ppoozziioommuu  rroozzwwoojjuu  ssppoołłeecczznnoo--ggoossppooddaarrcczzeeggoo****  

TTyypp** OOggóółłeemm

bbaarrddzzoo  nniisskkii nniisskkii pprrzzeecciięęttnnyy wwyyssookkii bbaarrddzzoo  wwyyssookkii

1 83,1 16,9 .. .. .. 100

2 4,5 28,8 41,1 25,3 0,3 100

3 2,1 47,9 41,4 8,6 .. 100

4 0,5 7,0 35,3 49,7 7,5 100

5 .. .. 3,1 51,6 45,3 100

6 .. .. .. 1,5 98,5 100

7 .. .. .. .. 100,0 100

** kolory odpowiadają kolorom legendy na rysunku V.1.
** kolory są zgodne z kolorami legendy na rysunku IV.2.

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Zestawienie wyników pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodar-
czego z analizą typologiczną opierającą się na składowych tego rozwo-
ju ujawnia więc kilka ogólnych prawidłowości.
� Wysokiemu poziomowi rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów

wiejskich sprzyja bardzo silne korzystanie z renty położenia wzglę-
dem dużych miast i ich rynków, w tym rynku pracy.

� Dominacja rolnictwa tradycyjnego jest czynnikiem niesprzyjającym
rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów wiejskich.

� Rozwój o charakterze wielofunkcyjnym obszarów wiejskich, nawet
położonych z dala od ośrodków miejskich, pozwala osiągać co naj-
mniej przeciętny jego poziom.

� Wielodochodowość gospodarstw rolnych łączy się z ograniczeniem
znaczenia funkcji rolniczej. W zależności od tego, czy miejsce rolnic-
twa zajmują inne funkcje gospodarcze, może się to łączyć z sukcesem
lub jego brakiem pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospo-
darczego.
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