
Rysunek III.29.
PPrrzzyyrroosstt  nnaattuurraallnnyy  nnaa  11000000  mmiieesszzkkaańńccóóww  [[WW2244]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

W przypadku przedstawianego projektu korzystanie z tej miary jest
uzasadnione, bo pozostałe wskaźniki pokazują cechy strukturalne,
a przyrost naturalny – bieżący efekt procesu demograficznego dla wiel-
kości populacji. Wskaźnik jest liczony jako wielkość średnia dla lat
2009–2011, opiera się na statystyce zdarzeń demograficznych (urodzeń
i zgonów), obliczony dla jednego roku mógłby być przy tak małych po-
pulacjach jak gminne przypadkowy. 
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3,0 i więcej (579)
1,0–3,0 (470)
-1,0–1,0 (422)
-3,0 – -1,0 (349)
do -3,0 (353) 

(w ‰) 



Wskaźnik przyrostu naturalnego pokazuje, że obecnie około 800 gmin
w Polsce w wyniku procesu demograficznego zmniejsza zaludnienie.
Oznacza to, że liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń. Zjawisko to
występuje w obszarach starych demograficznie i jednocześnie takich,
które w strukturze ludności mają relatywnie mały udział młodych ko-
biet – potencjalnych matek. Obejmuje więc obszar wiejski Polski cen-
tralnej i wschodniej, a wyjątkiem są regiony sąsiadujące z większymi
miastami. Skrajnie niekorzystna sytuacja pod omawianym względem
występuje w większości gmin wojwództw podlaskiego i lubelskiego oraz
na terenach odległych od Kielc w województwie świętokrzyskim,
zwłaszcza w jego rejonie wschodnim i południowym. Jednocześnie
w prawie 400 gminach przyrost naturalny przekracza 4‰, sytuacja ta-
ka jest w niemal wszystkich gminach województwa pomorskiego oraz
w części gmin wielkopolskich, a także w południowej części Małopolski. 

Przykład wskaźnika przyrostu naturalnego dobrze pokazuje jak
mylące mogą być miary uśrednione, przedstawiane dla obszaru kraju
lub w agregacji wojewódzkiej. Nie pokazują one całej różnorodności
procesów dokonujących się w kraju, ale co więcej – sprzyjają przeocze-
niu tego, że w pewnych częściach Polski następują zmiany bardzo nie-
korzystne, wymagające działań interwencyjnych.

Cztery przedstawione wskaźniki stały się podstawą do skonstru-
owania syntetycznej skali charakteryzującej zasób ludnościowy gminy
w kategoriach struktury demograficznej. Pierwszy z nich, odsetek osób
w wieku poprodukcyjnym, potraktowany został jako destymulanta, 
pozostałe trzy jako stymulanty (rys. III.26). Między tymi wskaźnika-
mi występują związki korelacyjne, przy czym wskaźnika pierwszego
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Tabela III.11.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  PPrroobblleemmaattyykkaa  ddeemmooggrraaffiicczznnaa  [[DD]]  

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee DD  ––  mmiiaarraa  WW2211 WW2222 WW2233 WW2244ssyynntteettyycczznnaa
DD  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa 1,000 -0,917 0,642 0,881 0,827

WW2211 -0,917 1,000 -0,345 -0,868 -0,827
WW2222 0,642 -0,345 1,000 0,267 0,325
WW2233 0,881 -0,868 0,267 1,000 0,824
WW2244 0,827 -0,827 0,325 0,824 1,000

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



(destymulanty) – ujemne ze wszystkimi pozostałymi. Zależności mię-
dzy wskaźnikami będącymi stymulantami są dodatnie, ale poza jednym
wyjątkiem (zależność między przyrostem naturalnym i relacją dzieci–
–starzy) są one słabe. Jest to zrozumiałe, część z tych wskaźników ma
silniejszy związek z ruchem migracyjnym, część z naturalnym.

Przy konstrukcji skali syntetycznej przyjęto dla dwóch wskaźników
wagę po 30% (odsetek osób w wieku poprodukcyjnym oraz liczba ko-
biet na 100 mężczyzn w wieku 25–29 lat), dla dwóch pozostałych [W23]
i [W24] – po 20%. Mniejsza waga dla relacji dzieci–starzy oraz przyro-
stu naturalnego uzasadniona jest tym, że w pewnym sensie są to wskaź-
niki pośrednie, zwłaszcza przyrost naturalny jest zależny od liczby
zgonów, a te od udziału osób starych, zaś liczba urodzeń – od liczby po-
tencjalnych matek, a więc od zjawisk opisywanych przez wskaźnik
pierwszy i drugi. Podobne zależności występują między wskaźnikiem
trzecim (relacja dzieci–starzy) a pierwszym i drugim, choć są one bar-
dziej złożone.

Tabela III.12.
CChhaarraakktteerr  ii wwaaggaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ddoo  uussttaalleenniiaa  sskkaallii  cchhaarraakktteerryyssttyykkii

ddeemmooggrraaffiicczznneejj  mmiieesszzkkaańńccóóww

WWsskkaaźźnniikkii  sskkłłaaddoowweejj:: CChhaarraakktteerr WWaaggaa  ==  110000PPRROOBBLLEEMMAATTYYKKAA  DDEEMMOOGGRRAAFFIICCZZNNAA
W21 – odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym destymulanta 30
W22 – współczynnik feminizacji w wieku 25–34 lata stymulanta 30
W23 – wskaźnik relacji dzieci–starzy stymulanta 20
W24 – przyrost naturalny na 1000 mieszkańców stymulanta 20
Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Syntetyczna wycena zasobu ludzkiego przedstawiona w kategoriach
demograficznych pokazuje wyraźnie niższy jego poziom na terenie Pol-
ski wschodniej i centralnej w porównaniu z pozostałymi rejonami kra-
ju (porównaj rys. III.30.). Wyjątek stanowi tylko część obszarów
wiejskich znajdujących się w sąsiedztwie aglomeracji katowickiej, któ-
rej zasób ludzki jest również relatywnie niski. Na terenie Polski
wschodniej i centralnej wyraźnie wyróżniają się dodatnio obszary wo-
kół dużych miast, zwłaszcza Warszawy, Radomia, Kielc, w mniejszym
stopniu Białegostoku, Lublina, Łodzi i Płocka. 
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Rysunek III.30.
CChhaarraakktteerryyssttyykkaa  ddeemmooggrraaffiicczznnaa  mmiieesszzkkaańńccóóww  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa  [[DD]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Najkorzystniejsza sytuacja pod względem demograficznym występuje
w województwie pomorskim, w centralnej części Wielkopolski, wokół
Bydgoszczy i Torunia oraz w południowej części Małopolski. Granica mię-
dzy regionem Polski wschodniej i centralnej o szczególnie niekorzystnych
procesach demograficznych, a pozostałymi regionami w znacznym stop-
niu odpowiada granicy rozbiorowej, a więc jest wynikiem jeszcze dziewięt-
nastowiecznych różnic w poziomie i kierunku rozwoju obszarów wiejskich
między ówczesną Rosją, Prusami i Austro-Węgrami.
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Przedziały równoliczne

5
4
3
2
1



*     *     *
Zarówno zmiany demograficzne dotyczące całej populacji wiejskiej,
jak też ich rozkłady przestrzenne wymagają szczególnej uwagi, mogą
bowiem prowadzić do powstawania bardzo niekorzystnych zjawisk
w strukturze, jak i możliwości reprodukcji tej zbiorowości. Z tego
względu na marginesie komentowania sposobu uzyskania stali synte-
tycznej charakteryzującej zróżnicowanie przestrzenne pod wzglę-
dem zasobów ludnościowych oraz wskaźników użytych dla jej
budowy, zdecydowano się przedstawić dodatkowe informacje, niewłą-
czone do konstrukcji skali. Pozwalają one pogłębić bardzo skrótowe
komentarze dotyczące znaczenia poszczególnych sygnalizowanych
zjawisk.

Pierwsza z nich dotyczy reprodukcji ludności wiejskiej. Mimo że
w około połowie gmin (obszarów wiejskich w przypadku gmin miej-
sko-wiejskich) wskaźnik przyrostu naturalnego jest dodatni, można
oczekiwać pogłębiania się zjawiska zmniejszania się populacji wiej-
skiej. Co więcej, wystąpi ono nie tylko na obszarach Polski centralnej
i wschodniej, ale na terenie niemal całego kraju. Pokazuje to wskaź-
nik przedstawiony na rysunku III.31. Został on nazwany wskaźni-
kiem zastępowania pokoleń, a pokazuje relację między liczebnością
piętnastu roczników dzieci (0–14 lat) i również piętnastu roczników
młodzieży (15–29 lat). Oczywiście starsze roczniki z grupy młodzie-
ży podlegały już procesom migracji, a więc zrozumiałe jest, że są
mniej liczne. Ale warto zauważyć, że są mniej liczne również w re-
gionach słabo uczestniczących w procesach migracyjnych. Sądząc
z rozkładu przestrzennego tego wskaźnika procesy zmniejszania się
zaludnienia w perspektywie kilku, kilkunastu lat obejmą przede
wszystkim region Dolnego Śląska, część pogranicza zachodniego
Kielecczyzny oraz północną część województwa łódzkiego. Przyczy-
ną tego zjawiska będzie proces zmniejszania się dzietności kobiet,
a w konsekwencji zmniejszania się liczby urodzeń. Liczba urodzeń
przez pewien jeszcze czas będzie falowała zgodnie ze zmianami li-
czebności młodych kobiet na wsi, jeśli w tej grupie wieku znajdą się
roczniki kolejnego echa wyżu – nieco wzrośnie, jeśli niżu – zmniejszy
się. Ogólną tendencją przez pewien jeszcze czas będzie jednak
zmniejszanie się dzietności, czego skutkiem będzie mniejsza liczba
urodzeń.
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Rysunek III.31.
WWsskkaaźźnniikk  zzaassttęęppoowwaallnnoośśccii  ppookkoolleeńń

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Drugim zjawiskiem, na które warto zwrócić uwagę, jest struktura ludno-
ści w wieku poprodukcyjnym. Wydłużanie się średniego trwania życia
powoduje, że w populacji osób w podeszłym wieku, określanych jako oso-
by stare, zwiększa się odsetek osób bardzo starych. W demografii zjawi-
sko to bywa określane jako wzrost starej starości, przy czym jako granicę
„starej starości” przyjmuje się zwykle 80 lat. Rysunek III.32. pokazuje, że
w warunkach polskiej wsi osoby powyżej 80 roku życia w blisko 500 gmi-
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(osoby w wieku 0–14 lat 
na jedną osobę w wieku 15–29 lat)

0,76 i więcej (437)
0,72–0,76 (423)
0,68–0,72 (549)
0,64–0,68 (414)
do 0,64 (350)



nach (prawie w co czwartej gminie wiejskiej lub na obszarze wiejskim
gmin miejsko-wiejskich) stanowią ponad 1/4 wszystkich osób w wieku po-
produkcyjnym. Stwarza to potężne wyzwanie dla polityki społecznej, któ-
ra będzie musiała zorganizować system usług opiekuńczych dla tej grupy
ludności. Warto więc dodać, że dane demograficzne pokazują, iż udział
tej grupy wieku zarówno wśród osób w wieku poprodukcyjnym, jak
i w całej populacji będzie wykazywał tendencję do wzrostu.

Rysunek III.32.
OOddsseetteekk  lluuddnnoośśccii  ww wwiieekkuu  8800  llaatt  ii wwiięęcceejj  ddoo  lluuddnnoośśccii  ww wwiieekkuu  ppoopprroodduukkccyyjjnnyymm

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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26 i więcej (459)
24–26 (397)
22–24 (465)
20–22 (458)
do 20 (394)

(w %)



Obok usług opiekuńczych wyzwaniem stojącym przed polityką spo-
łeczną będzie również adaptowanie do zmieniającej się struktury popu-
lacji struktury usług opieki zdrowotnej, a także (co już częściowo się
dokonało) systemu emerytalnego56.

77..  ZZrróówwnnoowwaażżeenniiee  llookkaallnneeggoo  rryynnkkuu  pprraaccyy

Wiejski rynek pracy wyróżnia wiele czynników komplikujących kla-
syczny schemat oparty na podaży i popycie w danych warunkach i przy
danych kosztach. Komplikacja ta związana jest, po pierwsze, z jego
przestrzennym charakterem: znaczna część wiejskich zasobów pracy
jest niemobilna przestrzennie. Są to zasoby pracy tworzone przez oso-
by pozostające w różnego rodzaju związkach z pracującymi w gospo-
darstwach rolnych (przede wszystkim chodzi o związki małżeńskie, ale
nie tylko, również o następców, osoby sprawujące opiekę nad członkiem
gospodarstwa domowego itp.). Po drugie, schemat, o którym mowa, 
dotyczy gospodarki rynkowej, podczas gdy na wsi znaczna część za-
trudnienia to praca we własnym gospodarstwie rolnym. Przy czym go-
spodarstwo rolne w polskich realiach jako miejsce pracy ma wyraźną
specyfikę, jest rodzinnym miejscem pracy. Mówiąc o rodzinnym cha-
rakterze większości polskiego rolnictwa, niewielu zdaje sobie sprawę
z tego, jakie konsekwencje niesie ze sobą ta jego specyfika.

W rodzinnym gospodarstwie nie istnieje kategoria płacy za pracę,
bardzo ważna dla rynkowego schematu, o którym wspomniano. Skoro
płaca za pracę nie istnieje, to również inne znaczenie ma pojęcie za-
trudnienia. W gospodarstwie rodzinnym pracuje nie ten, kto jest w nim
zatrudniony, ale zatrudniony w nim jest ten członek rodziny, który nie
ma innego zatrudnienia. W konsekwencji każdy członek rodziny rolni-
ka, jeśli przebywa z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i nie
jest zatrudniony poza gospodarstwem – znajduje je w gospodarstwie.
I nie jest ważne, czy jego praca jest w tym gospodarstwie niezbędna,
podobnie jak w gospodarstwie domowym zawsze jest coś do zrobienia,
tak i w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Przysłowiowy już płot można
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56 Problem demograficznego starzenia się ludności wiejskiej (kierunki zmian) i konsekwencji
z tego wynikających opisywali: [Rosner, Stanny 2008; Stanny 2012b, c; Kotowska 2006].



malować raz na parę lat, ale można też dwa razy w roku. I zwiększenie
zatrudnienia w gospodarstwie nie musi oznaczać, że pozostałe osoby
mniej czy krócej pracują, pracują tyle samo, zawsze znajdują sobie za-
jęcie, choć nie jest ono obiektywnie niezbędne. Co więcej, osoby, które
mają tzw. niezarobkowe źródła dochodów (głównie renty i emerytury)
nie przestają z tego powodu pracować w gospodarstwie. 

Takie połączenie (a raczej nierozdzielenie) gospodarstwa domowego
i rolnego powoduje ogromne zamieszanie w statystyce zatrudnienia.
Jeszcze nie tak dawno na podstawie danych Spisu Powszechnego z 1998
roku szacowano, że w rolnictwie zatrudnienie znajduje 27% krajowych
zasobów pracy, następny Spis wykazał, że jest to 14%. Dokładniejsza
analiza pozwala stwierdzić, że mniej więcej w połowie spadek udziału
zatrudnienia rolniczego w stosunku do krajowych zasobów pracy był
wynikiem pozornie drobnych korekt w definicjach pojęć spisowych.

Jedyne  podjęte przez GUS badanie szczegółowe dotyczące bezro-
bocia ukrytego w rolnictwie rodzinnym przeprowadzone zostało w ro-
ku 1996 przy okazji Powszechnego Spisu Rolnego. Wzorując się na
sposobie podejścia do tej kwestii w przedwojennych badaniach Instytu-
tu Gospodarstwa Społecznego [Landau, Pański, Strzelecki 1939], zada-
no rolnikom (kierującym gospodarstwem) pytanie, czy wśród osób
pracujących w gospodarstwie są osoby, które mogłyby podjąć pracę
stałą w pełnym wymiarze poza nim i nie wpłynęłoby to na wielkość pro-
dukcji gospodarstwa. Okazało się, że osób takich w skali kraju jest
około 880 000, to znaczy, że praca co piątej osoby pracującej w gospo-
darstwie jest, z punktu widzenia produkcji gospodarstwa, zbędna.

Rodzinny charakter gospodarstw rolnych ma wbudowany mecha-
nizm powodujący, że jeśli istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia po-
za gospodarstwem – część osób podejmuje je, jeśli możliwość taka
przestaje istnieć i członkowie gospodarstwa domowego tracą zatrud-
nienie – znajdują je w gospodarstwie. Celem gospodarowania przestaje
wówczas być maksymalizacja produkcji czy dochodów, a staje się nim
poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego członków rodziny. Dzieje się
to jednak kosztem tworzenia tzw. przerostów zatrudnienia, a więc bez-
robocia w formie ukrytej.

W rodzinach rolniczych (tzn. z użytkownikiem gospodarstwa
rolnego) żyje około 60% ludności wiejskiej. Badania pokazują, że zaled-
wie około 10% osób bezrobotnych na wsi (w rozumieniu nadanym mu

133

III.7. Zrównoważenie lokalnego rynku pracy



przez odpowiednie ustawy), to osoby z rodzin rolniczych, pozostali – to
osoby z gospodarstw domowych bezrolnych lub dysponujących dział-
ką57. W rezultacie, wśród ludności w rodzinach rolniczych problem nad-
wyżek zasobów pracy przybiera postać bezrobocia w formie ukrytej,
a jego forma jawna charakterystyczna jest dla ludności bezrolnej.

Problem skali nadwyżek zasobów pracy w formie jawnej, a więc
głównie wśród ludności bezrolnej (i gospodarstw domowych z działka-
mi) też nie jest jednoznaczny (szerzej [Frenkel 1998]). Statystyka poka-
zuje skalę bezrobocia mierzoną na dwa sposoby, przez Badanie
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) oraz tzw. bezrobocie reje-
strowane – wynikające z danych urzędów pracy. Dane BAEL dla projek-
tu są nieprzydatne, badanie prowadzone jest na próbie i nie można
danych dezagregować na gminy. Dane dotyczące bezrobocia rejestrowa-
nego można przedstawić w agregacji gminami, mają one jednak pewną
specyfikę. Przede wszystkim są uzależnione od przepisów prawa, pozor-
nie drobna nowelizacja przepisów może mieć duże znaczenie dla ogłasza-
nych przez urzędy pracy danych. Na przykład objęcie bezrobotnych
zarejestrowanych ubezpieczeniem zdrowotnym spowodowało, że liczba
bezrobotnych skokowo powiększyła się o blisko 300 tys. osób. Specyfika
tych danych polega również na tym, że nie wszyscy rzeczywiście bezro-
botni rejestrują swój status w urzędach, ale również nie wszyscy zareje-
strowani w rzeczywistości są bezrobotni. Wiele osób zarejestrowanych
znajduje zatrudnienie w tzw. szarej strefie, podobnie jak wielu bezrobot-
nych, zwłaszcza jeśli nie przysługuje im zasiłek, nie rejestruje swojego
statusu. Znaną sprawą jest to, że wielu zarejestrowanych bezrobotnych
nie jest zainteresowanych ofertami podjęcia zatrudnienia.

Specyfika wiejskiego rynku pracy to również kwestia przestrzenności
obszarów wiejskich. Jeśli w zasięgu codziennych dojazdów znajduje się
możliwość zatrudnienia w mieście, powstają tzw. migracje wahadłowe. Ich
występowanie uzależnione jest jednak nie tylko od odległości, ale również
dostępności komunikacyjnej, relacji kosztów dojazdu do wysokości możli-
wej do uzyskania płacy. Jeśli w takich warunkach nie ma dostatecznie
atrakcyjnego rynku pracy – nasilają się migracje definitywne ze wsi, kierują
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57 Różnica polega na tym, że gospodarstwo w zasadzie powinno mieć powyżej 1 ha użytków rol-
nych, jeśli ziemi jest mniej określa się ją jako działkę. Wśród działek wyróżnia się jeszcze tzw.
działki rolne, ale szczegółowy opis kryteriów i ich zmian w kolejnych spisach powszechnych wy-
kracza poza zakres obecnych uwag.



się one głównie do miast lub ich najbliższego sąsiedztwa. Ma to jednak
konsekwencje, bo nie tylko zmniejsza się lokalna podaż pracy w środowi-
sku odpływu migracyjnego, ale również ma to wpływ na strukturę tej po-
daży. Sprzyja to zjawiskom depopulacji, starzenia się zasobów pracy
i lokalnej populacji, powstają dysproporcje między płcią osób w wieku ma-
trymonialnym itp. O zjawiskach tych była mowa w rozdziale III.6.

Na jeszcze jedną odmienność wiejskiego rynku pracy należy zwrócić
uwagę, choć w skład niej wchodzą dwa zjawiska o różnej genezie: jedno
ma swoje korzenie utrwalone we wzorcach kulturowych, drugie jest
związane ze specyficzną strategią przetrwania w subiektywnie trudnych
warunkach. Pierwsze polega na tym, że tradycyjnie między gospodar-
stwami rolnymi występowały stosunki nierynkowej wymiany dóbr, usług
i pracy. Często szło się pomagać sąsiadowi przy żniwach, rzadziej pomoc
ta przybierała formę płatnej usługi. Taka pomoc, na zasadach wzajemno-
ści, nie była traktowana jako praca w sensie ekonomicznym, nie miała
swojej ceny wyrażonej w pieniądzu, nie była opodatkowana. Specyficzna
strategia przetrwania polega na podejmowaniu pracy nie rejestrowanej,
czyli w zasadzie w tzw. szarej strefie. Zjawisko to występuje również
w miastach, choć prawdopodobnie w mniejszej skali. Częściowo łączy się
z wysokimi pozapłacowymi kosztami pracy, legalizacja działalności razem
z opodatkowaniem, koniecznością płacenia składek na ubezpieczenie spo-
łeczne itp. mogłaby powodować, że stałaby się nieopłacalna. Ale również
utrwalone wzorce kulturowe nie traktują szarej strefy jako działalności
przestępczej, antyobywatelskiej, ale raczej jako wyraz zaradności w su-
biektywnie trudnych warunkach58. Szara strefa jest także 
wynikiem tworzenia i funkcjonowania mało przejrzystego prawa, wystę-
powania w nim nadmiernych regulacji, zakazów nieznajdujących zrozu-
mienia przynajmniej w części społeczeństwa.

Wiejski rynek pracy charakteryzuje się również pewnymi cechami,
które są dla tego rynku szczególne, ale występują zarówno na wsi, jak
i w mieście. Mowa tu o kwestiach strukturalnych, powodujących, że jed-
nocześnie występują nadwyżki miejsc pracy i nadwyżki jej podaży, które
jednak „nie spotykają się” ze względu na wymogi dotyczące miejsc pracy
i strukturę na przykład kwalifikacji osób poszukujących zatrudnienia.
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58 Nie uzyskuje nagannej oceny społecznej nieopodatkowane dawanie korepetycji czy np.,
w niektórych przynajmniej rejonach kraju, pędzenie bimbru. 



Oba zjawiska: brak miejsc pracy i brak kandydatów do zatrudnienia do-
tyczą wówczas innego segmentu rynku. O ile jednak niedopasowanie
strukturalne łatwo wyjaśnić, o tyle bardziej złożona jest kwestia sygnali-
zowana zarówno przez poszukujących pracy, jak i poszukujących zatrud-
nienia. Obie strony uważają, że na rynku pracy brak „ciekawych” ofert,
ale także brak „dobrze rokujących” kandydatów do zatrudnienia.

Ze względu na specyfikę wiejskiego rynku pracy w projekcie nie
ograniczono się do prostego wskaźnika dotyczącego sytuacji w zakre-
sie zatrudnienia i bezrobocia, ale starano się dobrać kilka wskaźników,
które łącznie pozwalają ocenić zróżnicowanie przestrzenne zrównowa-
żenia rynku pracy. Nie założono też, że w pewnych regionach jest to ry-
nek zrównoważony, w innych niezrównoważony, ale że stopień jego
zrównoważenia jest różny (choć prawdopodobnie pełna równowaga
w badanym zbiorze gmin nie występuje). 

Dla konstrukcji syntetycznej skali zrównoważenia rynku pracy
przyjęto cztery wskaźniki:
[W25] – odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wśród ludności w wie-

ku produkcyjnym,
[W26] – wskaźnik starości zasobów pracy, będący udziałem osób

w wieku produkcyjnym niemobilnym w ogólnej liczbie osób
w wieku produkcyjnym,

[W27] – wskaźnik atrakcyjności migracyjnej dla migracji wewnętrznych,
przedstawiający relację salda migracji do obrotu migracyjnego,

[W28] – ubezpieczeni (płatnicy składki) w KRUS na 100 ha użytków rol-
nych.

Wszystkie wskaźnik obejmują wyłącznie ludność wiejską, poza pierw-
szym [W25], pochodzącym z powiatowych urzędów pracy. Rejestr bez-
robotnych obejmuje mieszkańców gmin miejsko-wiejskich łącznie. Ma
to zresztą swoje uzasadnienie, bowiem w gminie mamy do czynienia
z lokalnym rynkiem pracy, a nie wiejskim i miejskim. Dane bezwzględ-
ne udostępnione zostały przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecz-
nej. Kolejne dwa wskaźniki zbudowano opierając się na bazie BDL. O ile
wszystkie zmienne przyjęte do konstrukcji syntetycznej skali 
dobierano tak, by dotyczyły 2010 roku, o tyle w przypadku wskaźnika
[W27] przyjęto średnią trzyletnią (za lata 2009–2011). Przesądziły te sa-
me względy co przy innym współczynniku demograficznym, tj. przyroście
naturalnym liczonym na 1000 mieszkańców (porównaj wskaźnik [W24] –
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rozdział III.6). Ostatni wskaźnik [W28] powstał z zestawienia w liczniku
danych na temat liczby ubezpieczonych, które udostępnił KRUS59 z po-
wierzchnią użytków rolnych w mianowniku, uzyskaną z ARiMR60. 

Pierwszy z tych wskaźników [W25] opracowany został na podstawie
danych urzędów pracy, jest jedną z dwóch podstawowych miar (obok
wyników BAEL) wykorzystywanych do oceny zmian na rynku pracy.
W przypadku obszarów wiejskich jego przydatność jest jednak ograni-
czona, pokazuje on sytuację w grupie ludności pozarolniczej, jednak jest
mało przydatny dla obszarów o dużym udziale ludności w gospodar-
stwach rodzinnych. Przy konstrukcji skali zrównoważenia rynku pracy
został potraktowany jako destymulanta.

Wskaźnik starości zasobów pracy obliczony został jako udział lud-
ności w wieku produkcyjnym niemobilnym w ogólnej zbiorowości lud-
ności w wieku produkcyjnym [W26]. Ma on istotne znaczenie zarówno
dla analizy sytuacji bieżącej, jak i prognostyczne. Wysoka wartość tego
wskaźnika oznacza, że lokalna populacja jest relatywnie mniej podatna
na rekwalifikację, niechętna zmianom zawodów, wprowadzaniu inno-
wacji itp. Jednocześnie oznacza to, że obszar, na którym występuje ma
charakter odpływowy z punktu widzenia zjawisk migracyjnych, jest on
„wypłukiwany” z młodzieży, która wykazuje tendencję do przenoszenia
się do miast i na obszary podmiejskie. Wskaźnik ten jest traktowany
przy konstrukcji skali zrównoważenia rynku pracy jako destymulanta. 

Również trzeci ze wskaźników [W27] powiązany jest z procesami mi-
gracyjnymi. Wykorzystuje on znaną od dawna i opisaną w XIX wieku
przez Ravensteina prawidłowość61, że ludzie opuszczają miejsca z gorszy-
mi warunkami życia, w tym pracy, i przenoszą się w kierunku takich, któ-
re obiecują oferujące im większe możliwości, między innymi, zarabiania.
Wskaźnik ten obliczony jest jako relacja salda migracji wewnętrznych
w danej jednostce do obrotu migracyjnego (również dla migracji we-
wnętrznych); ze względu na jego konstrukcję waha się w przedziale od -1
do +1, przy czym wartości ujemne wskazują, że dany obszar ma charakter 
odpływowy (dominują czynniki wypychające), a wartości dodatnie – 
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59 Dane należy traktować w przybliżeniu, bowiem udostępniona baza zawierała nieścisłości 
(o których pisano w rozdziale II), co wymusiło dokonanie szacunków dla 16 jednostek.
60 Niestety od 2006 roku w bazie BDL niedostępna jest informacja na temat powierzchni użyt-
ków rolnych w podziale na gminy.
61 Teoria praw migracji Ravensteina została opisana przez: [Lee 1972; Górny, Kaczmarczyk 2003].



napływowy (dominują czynniki przyciągające migrantów). Wskaźnik ten
jest o tyle istotny dla prowadzonych badań, że proces, który opisuje, od-
grywa również ważną rolę dla kształtowania się struktur demograficz-
nych i struktur lokalnych zasobów pracy. Selektywność migracyjna
powoduje, że uczestniczą w nich głównie ludzie młodzi i lepiej od rówie-
śników wykształceni. Obszary odpływowe tracą więc najcenniejszą część
zasobów ludnościowych [Frenkel 1989, 1991; Rosner 1991, 2012].

Ponieważ nie istnieje w okresach międzyspisowych statystyka za-
trudnienia rolniczego62 postanowiono wykorzystać informację pośred-
nią, liczbę ubezpieczonych w KRUS w przeliczeniu na 100 ha użytków
rolnych [W28]. Miara ta daje tylko przybliżone informacje o zatrudnie-
niu rolniczym w relacji do powierzchni, nie uwzględnia zatrudnienia na-
jemnego oraz zatrudnienia części osób mających pracę pozarolniczą,
która powoduje, że są ubezpieczani w ZUS. Oczywiście zatrudnienie
w rolnictwie na 100 ha jest związane ze strukturą obszarową rolnictwa,
ale można również spojrzeć na to z drugiej strony, wysokie zatrudnienie
w rolnictwie na 100 ha jest czynnikiem hamującym przemiany struktu-
ralne i oznacza brak możliwości znalezienia alternatywnych zajęć.
Sprzyja więc występowaniu ukrytego bezrobocia w gospodarstwach ro-
dzinnych. Dlatego przy konstrukcji skali zrównoważenia rynku pracy
wskaźnik ten potraktowany został jako destymulanta (tabela III.13.).

Tabela III.13.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  ZZrróówwnnoowwaażżeenniiee  llookkaallnneeggoo  

rryynnkkuu  pprraaccyy  [[RRPP]]

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee RRPP  ––  mmiiaarraa  WW2255 WW2266 WW2277 WW2288ssyynntteettyycczznnaa
RRPP  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa 1,000 -0,728 -0,503 0,781 0,132

WW2255 -0,728 1,000 0,088 -0,366 -0,170
WW2266 -0,503 0,088 1,000 -0,137 -0,282
WW2277 0,781 -0,366 -0,137 1,000 0,136
WW2288 0,132 -0,170 -0,282 0,136 1,000

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

138

Rozdział III. Składowe rozwoju społeczno-gospodarczego...

62 Dostępne w GUS dane na temat zatrudnienia i struktury dochodów w gospodarstwach rol-
nych (np. z PSR 2010 czy badań Struktury Gospodarstw Rolnych 2005 i 2007) pozwalają na ogól-
ną analizę zjawisk w agregacji krajowej. Tylko nieliczne dane schodzą do poziomu województw.
Problematyką tą zajmuje się Izasław Frenkel, więcej [Frenkel 2007, 2013].



Wybrane wskaźniki w większości mają charakter pośredni, ale sta-
tystyka rynku pracy nie pozwala na utworzenie miar bezpośrednich.
Mają one ten walor, że naświetlają problemy z różnych stron, a więc
miara syntetyczna tworzona jest z przynajmniej częściowym uwzględ-
nieniem złożoności problemu. Ich trafność jest różna, na co wskazano
wcześniej. W rezultacie dyskusji i analizy zależności korelacyjnych przy-
znano im zróżnicowane wagi (tabela III.14.). Najniższa waga dla wskaź-
nika dotyczącego ubezpieczonych w KRUS na 100 ha jest związana nie
tylko z tym, że ma on charakter pośredni i nie obejmuje części zatrud-
nienia rolniczego, lecz także z tym, że KRUS jest systemem mało szczel-
nym, a uzyskane dane budziły wiele wątpliwości co do wiarygodności
i w kilku przypadkach podlegały korektom opartym na szacunkach.

Tabela III.14.
CChhaarraakktteerr  ii wwaaggaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ddoo  uussttaalleenniiaa  sskkaallii  zzrróówwnnoowwaażżeenniiaa

llookkaallnneeggoo  rryynnkkuu  pprraaccyy

WWsskkaaźźnniikkii  sskkłłaaddoowweejj:: CChhaarraakktteerr WWaaggaa  ==  110000ZZRRÓÓWWNNOOWWAAŻŻEENNIIEE  RRYYNNKKUU  PPRRAACCYY
W25 – odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności destymulanta 30

w wieku produkcyjnym
W26 – wskaźnik starości zasobów pracy destymulanta 25
W27 – atrakcyjność migracyjna dla migracji wewnętrznych stymulanta 30
W28 – ubezpieczeni (płatnicy składki) w KRUS na 100 ha użytków destymulanta 15

rolnych
Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Jak już wspomniano, bezrobocie rejestrowane dotyczy głównie ludności
niezwiązanej z rolnictwem indywidualnym, a więc ludności w gospo-
darstwach domowych nieużytkujących gospodarstwa rolnego oraz pra-
cowników najemnych w rolnictwie. Struktura społeczna z dominacją
pracowników najemnych występowała na polskiej wsi w tych regio-
nach, w których wysoki udział w użytkowaniu ziemi miał sektor uspo-
łeczniony, a więc dawne PGR-y. Po ich restrukturyzacji powstały na
tym majątku tzw. gospodarstwa wielkoobszarowe o różnych formach
własności. Znalazła w nich zatrudnienie mniej więcej połowa wcze-
śniejszych pracowników PGR-ów, jednocześnie lokalna struktura go-
spodarcza w tych regionach była i pozostała uboga w pozarolnicze
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miejsca pracy. Obecne wysokie bezrobocie rejestrowane na obszarach
Polski północnej jest dziedzictwem przemian związanych z restruktu-
ryzacją gospodarstw państwowych, jednak obecni bezrobotni na tych
terenach, to już w mniejszości dawni pracownicy PGR-ów, a raczej ich
dzieci. Zależność od gospodarstwa, które dbało nie tylko o dostarczenie
pracy, ale również mieszkań, organizowało przedszkola, komunikację,
zaopatrzenie w żywność i opał została społecznie odziedziczona jako
wzór zachowań, tym bardziej że wielu pracowników wczesnych PGR-ów
było pracownikami rolnymi w gospodarstwach folwarcznych w przed-
wojennych wschodnich rejonach kraju.

Inne przyczyny leżą u podstaw wysokiego bezrobocia jawnego w re-
jonie Radomia, Skarżyska-Kamiennej, Starachowic i Ostrowca Święto-
krzyskiego. Był to region miast powstałych lub silnie rozrastających się
w okresie inwestycji Centralnego Ośrodka Przemysłowego (obecnie
Staropolski Okręg Przemysłowy), w większości trzonem ich gospodar-
ki był jeden, czasem dwa zakłady przemysłowe dostarczające zarówno
mieszkańcom, jak i sąsiedniej ludności wiejskiej miejsc pracy. Zakłady
te, o przestarzałej technologii, w latach dziewięćdziesiątych przecho-
dziły procesy restrukturyzacyjne polegające na zmianach form własno-
ści i wykorzystywanych technologii, ale również ograniczeniu
zatrudnienia. Do dziś gospodarka tych miast nie zdołała wchłonąć ca-
łych uwolnionych wówczas zasobów pracy, przy czym czynnikiem
istotnym była skrajnie monofunkcyjna ich struktura gospodarcza.
Wraz z ograniczeniem zatrudnienia zmniejszał się popyt lokalny, a bez-
robotnych charakteryzowała specyficzna struktura zawodowa, rela-
tywnie niekorzystna struktura wykształcenia itp. 

Jeszcze inne przyczyny wystąpiły u podstaw wysokiego bezrobocia
jawnego w rejonie Włocławka i Gostynina. Są to obszary rolnicze o sto-
sunkowo słabo rozwiniętym przemyśle i usługach zorientowanych
głównie na popyt lokalny. Niskie dochody tradycyjnych gospodarstw
rolnych ograniczały jednak ten popyt, w związku z tym zatrudnienie
w działach pozarolniczych zmniejszało się. Trudności w dostępie do ko-
munikacji publicznej zmniejszyły również możliwości dojazdu do pracy
do takich ośrodków jak Włocławek czy Płock.

Relatywnie niski poziom bezrobocia rejestrowanego (patrz rys. III.33.)
występuje natomiast na obszarach wokół dużych miast, w zasięgu co-
dziennych dojazdów do nich, oraz tam, gdzie już wcześniej ukształtował
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się wielofunkcyjny kierunek rozwoju. W rezultacie niskie bezrobocie
rejestrowane występuje na terenie niemal całej Wielkopolski, w cen-
tralnej części mazowieckiego, a także na obszarze oddziaływania aglo-
meracji Górnośląskiej, Krakowa i (z innych już przyczyn, związanych
z migracjami do Niemiec) części wschodniej i centralnej Opolszczyzny.
Obszary te stanowią jeden duży, zwarty przestrzennie region stosunko-
wo niskiego bezrobocia jawnego.
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Rysunek III.33.
OOddsseetteekk  bbeezzrroobboottnnyycchh  zzaarreejjeessttrroowwaannyycchh  wwśśrróódd  lluuddnnoośśccii  

ww wwiieekkuu  pprroodduukkccyyjjnnyymm  [[WW2255]]

12 i więcej (437)
10–12 (348)
8–10 (439)
6–8 (500)
do 6 (449)

(w %)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



Całkowicie odrębny problem stanowi niskie bezrobocie w formie
jawnej w południowej części województwa podlaskiego i sąsiadujących
terenów mazowieckiego. Są to obszary o niskiej gęstości zaludnienia
i wysokiej starości demograficznej. W konsekwencji liczba ludności
w wieku produkcyjnym jest relatywnie niewielka. Jednocześnie udział
ludności pozarolniczej jest tu stosunkowo mniejszy. Niski poziom bezro-
bocia jest raczej wynikiem małej liczby osób poszukujących pracy, niż
niedostatecznie chłonnego lokalnego rynku pracy pozarolniczej.

Zróżnicowanie obszarów wiejskich pod względem struktury wie-
ku zasobów pracy jest stosunkowo niewielkie, jednak wykazuje pew-
ne charakterystyczne prawidłowości (rys. III.34.). Największy udział
młodych zasobów pracy występuje na obszarze dawnej Galicji, a więc
w regionie, z którego od dawna był stosunkowo najmniejszy odpływ
młodzieży do miast. Drugim zwartym regionem korzystnej struktury
wieku zasobów pracy jest Wielkopolska, obszar wsi rozwijającej się 
(w porównaniu do innych regionów kraju) w kierunku wielofunkcyj-
nym. Ale stosunkowo wysoki udział młodych zasobów pracy ma rów-
nież rejon Radomia, zachodnia część województwa lubelskiego,
region Łomży i Ostrołęki.

Względnie „stare” zasoby pracy występują na terenach ZZiPP,
zwłaszcza w pasie województw zachodnich. Jest to obszar zasiedlany
po II wojnie światowej, charakteryzujący się relatywnie silnym powo-
jennym wyżem demograficznym, którego późne roczniki stanowią
obecnie zasób osób w starszym wieku produkcyjnym.

W analizach ekonomicznych często przyjmuje się, że migracje są
wskaźnikiem zróżnicowania szeroko rozumianej użyteczności danego
obszaru, co wynika z wielokrotnie potwierdzanej prawidłowości doty-
czącej kierunków migracji, w których dominuje odpływ z obszarów
słabszych ekonomicznie do lepiej rozwiniętych. W projekcie również
odwołujemy się do tej prawidłowości, z tym jednak, że za wskaźnik mi-
gracyjny przyjmujemy tzw. atrakcyjność, odnosząc ją do migracji we-
wnętrznych. Mechanizm działania tej prawidłowości oparty jest
w Polsce, naszym zdaniem, na charakterze lokalnych rynków pracy.
Obszary atrakcyjne migracyjnie to takie, które dają relatywnie większe
możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy, a te, których atrakcyj-
ność jest ujemna, a więc mają charakter odpływowy, nie oferują takiej
możliwości. Pewnym wzmocnieniem takiej interpretacji jest fakt, że
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w Polsce, zwłaszcza w migracjach między wsią i miastem, występuje
tzw. młodzieżowy model migracji, a więc w strumieniach migrantów
przeważają ludzie młodzi, którzy ukończyli okres edukacji i rozpoczy-
nają samodzielne życie zawodowe.

Obecnie około 1/3 gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miej-
sko-wiejskich charakteryzuje neutralna wartość wskaźnika atrakcyjno-
ści, to znaczy liczba osób napływających na ich teren i odpływających

143

III.7. Zrównoważenie lokalnego rynku pracy

Rysunek III.34.
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z niego jest zbliżona63. Jest to zjawisko odróżniające obecne procesy
migracyjne od tych z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy zde-
cydowanie wieś była migracyjnie nieatrakcyjna [porównaj: wartości
wskaźników Rosner 1991, s. 42]. Wówczas przypadku migracji w prze-
kroju wieś–miasto zaledwie pięćdziesiąt gmin wykazywało dodatnią
wartość wskaźnika atrakcyjności. Jest to związane z faktem, że wiele
małych i średnich miast wykazuje obecnie tendencję do zmniejszania
zaludnienia. Jednocześnie miasta duże weszły w fazę rozwoju, w której
występuje wzmożony przepływ dotychczasowych mieszkańców dziel-
nic centralnych w kierunku obszarów podmiejskich, w sensie admini-
stracyjnym jeszcze wiejskich, ale zmieniających swój charakter
w kierunku osiedli miejskich (często o podwyższonym standardzie). 

Rysunek III.35. pokazuje jednoznacznie, że obecnie atrakcyjne mi-
gracyjnie są obszary podmiejskie wokół ośrodków regionalnych oraz
część gmin podmiejskich położonych wokół ośrodków niższego rzędu.
Bardziej szczegółowe badanie tego zjawiska ujawnia, że wieś w rejonach
podmiejskich zasilana jest przez dwa strumienie migrantów: przybywa-
jący z miast i znacznie mniejszy – przybywający z obszarów wiejskich
położonych peryferyjnie wobec sieci miast dużych i średnich, przy czym
pierwszy z tych strumieni jest znacznie większy od drugiego.

Obecnie strumienie migracji między wsiami (tzw. migracje wieś–wieś)
to głównie migracje związane z zawieraniem małżeństw. W niewielkim
tylko stopniu wpływają one na zmianę rozmieszczenia przestrzennego
ludności wiejskiej, choć ten „niewielki stopień” to nieco większy napływ od
odpływu w obszarach podmiejskich. Zasadniczym czynnikiem związa-
nym z migracjami wpływającym na zmiany rozkładu zaludnienia wsi to
migracje w przekroju wieś–miasto. Saldo ich jest niewielkie, jednak pro-
blem w tym, że strumień ze wsi do miast wypływa z obszarów wiejskich
odległych od dużych miast, a strumień z miast na wieś trafia w rejony pod-
miejskie. Jeśli rozpatrywać bilans tych ruchów – obszary odległe od miast
tracą mieszkańców, a zyskują ich obszary podmiejskie.

Ostatnią już ze zmiennych [W28] uczestniczących w konstrukcji
skali do pomiaru stopnia zrównoważenia lokalnego rynku pracy jest
liczba ubezpieczonych w KRUS na 100 ha użytków rolnych. Przez
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63 W badaniach – patrz rysunek III.35. przyjęto, że wartość neutralna wskaźnika atrakcyjności
migracyjnej to przedział od -0,1 do +0,1.



ubezpieczonych w KRUS rozumiano osoby płacące składki na ubezpie-
czenie. Ze względu na wątpliwości dotyczące szczelności systemu
KRUS, który bywał nadużywany przez osoby niebędące w rzeczywisto-
ści rolnikami oraz ze względu na to, że rolnicy posiadający dodatkowe
źródło dochodów spoza gospodarstwa często tracą uprawnienia do ubez-
pieczenia w KRUS wskaźnik, mający określić zasób pracy kierowany do
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Rysunek III.35.
WWsskkaaźźnniikk  aattrraakkccyyjjnnoośśccii  mmiiggrraaccyyjjnneejj  ddllaa  mmiiggrraaccjjii  wweewwnnęęttrrzznnyycchh  [[WW2277]]

(relacja salda do 
obrotu migracyjnego) W wyniku migracji

wewnętrznych
0,30 i więcej (235)
0,10–0,30 (464)
-0,10–0,10 (788)
-0,30 – -0,10 (547)
do -0,30 (139)

gminy zwiększające
zaludnienie

gminy zmniejszające
zaludnienie

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



rolnictwa w relacji do powierzchni użytkowanej przez ten sektor może
być obciążony stosunkowo niską wiarygodnością. Z danych statystyki
bieżącej nie można jednak uzyskać dokładniejszej miary charakteryzu-
jącej zasoby pracy w rolnictwie rodzinnym. 

Wskaźnik ten ma jeszcze jedną wadę, w zasadzie nakłady pracy na
100 ha są związane ze strukturą obszarową gospodarstw, jeśli są one
wysokie – oznacza to rozdrobnienie agrarne i powinno być traktowane
jako zjawisko niekorzystne. Tak jednak nie musi być w przypadku go-
spodarstw położonych w sąsiedztwie dużych miast, które prowadzą
często bardzo intensywną produkcję na rynek miejski, niewymagającą
dużej powierzchni ziemi. Mogą one być silne ekonomicznie, ale nasta-
wione na produkcję na przykład kwiatów, nowalijek, pieczarek, planta-
cje owoców trudnych do transportu itp. Struktura produkcji oraz
położenie w relacji do rynku powoduje, że relatywnie mały obszar nie
jest barierą dla ich siły ekonomicznej.

W ogromnej większości obszarów o dużej skali zatrudnienia w rela-
cji do powierzchni jest to powiązane z rozdrobnieniem gospodarstw, ale
pośrednio także z faktem, że pracujący w rolnictwie nie mają możliwo-
ści znalezienia alternatywnej pracy poza gospodarstwem. Brak takiej
możliwości staje się przyczyną bardzo powolnego procesu koncentracji
ziemi, a w skrajnych przypadkach nawet występowania procesów prze-
ciwnych – wzrostu rozdrobnienia w wyniku działów rodzinnych. 

Najwyższe wartości wskaźnik [W28] przyjmuje (porównaj rys. III.36.)
w rejonie Polski południowo-wschodniej. W województwie małopolskim
i podkarpackim (obszar dawnej Galicji), gdzie rozdrobnienie agrarne jest
największe (co uwarunkowane jest historycznie i o tym już była mowa
w rozdziale III.3.), również koncentracja osób ubezpieczonych w KRUS
jest największa. Wskaźnik ten, obrazujący stan dla 2010 roku, wykazuje
duże podobieństwo przestrzennego rozkładu ze wskaźnikiem (który
możliwy był do obliczenia na podstawie danych PSR 2002), przedstawia-
jącym pracujących wyłącznie lub głównie w rolnictwie (w gospodar-
stwach indywidualnych) również przeliczony na 100 ha użytków rolnych
[Rosner, Stanny, 2007b, s. 88]. Co więcej, obie mapy mają nawet rozstęp
przedziałów w legendzie niemal taki sam. Mimo tak dużej zbieżności roz-
kładów, występuje kilka różnic. Wśród najważniejszych należy wskazać,
że liczba ubezpieczonych w KRUS jest większa niż liczba pracujących
w rolnictwie indywidualnym w strefie podmiejskiej: Warszawy, Gdańska
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oraz Kielc, Krakowa i w mniejszej skali Białegostoku i Rzeszowa. Nato-
miast więcej pracujących w indywidualnych gospodarstwach rolnych niż
klientów ubezpieczenia KRUS jest w południowej Wielkopolsce. Oczywi-
ście porównywane dane pochodzą z różnych okresów (2010 i 2002 rok),
ale przy zaobserwowanej wysokiej korelacji rozkładu zmiennych uzysku-
jemy potwierdzenie, że system statystyczny KRUS jest niedoskonały [po-
równaj: Neneman, Pilch, Zagórski 2013].
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15 i więcej (597)
12–15 (314)
9–12 (430)
6–9 (405)
do 6 (427)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



Wysokie zatrudnienie w relacji do powierzchni użytkowanej rolni-
czo jest pozornie korzystne z punktu widzenia równowagi rynku pracy,
w rzeczywistości sprzyja przenoszeniu bezrobocia jawnego do formy
ukrytej w rolnictwie, a jednocześnie jest dysfunkcyjne dla procesów
przemian strukturalnych w tym dziale gospodarki. Dobitnie przekonu-
ją o tym doświadczenia z początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku, kiedy to przy restrukturyzacji przemysłu w pierwszej kolejności
zwalniano z pracy osoby mające inne (np. rolnicze) źródła utrzymania.
Szacunki pokazują, że około czterystu tysięcy osób, tzw. chłopów-ro-
botników rzeczywiście nie stało się bezrobotnymi w sensie, jaki nada-
wała mu ustawa o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu [Frenkel
1998]. Wrócili do pracy w swoich, często karłowatych, gospodarstwach,
w których praca ich była zbędna.

Syntetyczna skala zrównoważenia rynku pracy ujawnia, że relatyw-
nie korzystna sytuacja występuje na obszarach wiejskich wokół wszyst-
kich miast centralnych o znaczeniu regionalnym oraz wokół większości
miast wojewódzkich w dawnym podziale administracyjnym, które sta-
tus ten utraciły. Rozległość przestrzenna strefy podmiejskiej jest zależ-
na od wielkości ośrodka centralnego, choć nie można jej jednoznacznie
określić, gdyż w wielu regionach oddziaływanie miasta wyraźnie słabnie
wraz z odległością. Można więc mówić o powstawaniu swego rodzaju
strefy pośredniej, oddzielającej obszary podmiejskie od położonych pe-
ryferyjnie wobec sieci miast – stolic regionów i części miast średniej
wielkości. Taka strefa pośrednia ujawnia się (patrz rys. III.37.) między
innymi wokół Suwałk, Lublina, Olsztyna, ale w mniejszym lub większym
stopniu można dostrzec jej występowanie wokół niemal wszystkich
miast wojewódzkich. Jest ona często nieregularna geometrycznie, ale
jest to rezultat, z jednej strony, wpływu na jej kształt czynnika o charak-
terze merytorycznym – sieci drogowej, z drugiej, metodologicznego –
kształtu granic gminnych oraz posługiwania się przy konstrukcji mapy
szerokimi przedziałami liczącymi po 20% zbioru jednostek.

Obok regularności rozkładu przestrzennego wyników pomiaru
zrównoważenia rynku pracy związanej z siecią miejską dostrzec można
również inne charakterystyczne jego cechy. Najbardziej zrównoważony
rynek pracy obejmuje tereny Wielkopolski, w przybliżeniu ten obszar za-
boru pruskiego, który w okresie międzywojennym znajdował się w grani-
cach Polski. Znacznie bardziej niezrównoważony jest rynek pracy na
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obszarach tzw. Ziem Odzyskanych, a więc na obszarach zasiedlanych po
wojnie, a zwłaszcza tych ich częściach, które charakteryzowały się dużym
udziałem rolnictwa państwowego do czasu restrukturyzacji PGR-ów. Do-
tyczy to przede wszystkim Pomorza środkowego oraz pogranicza z ob-
wodem kaliningradzkim. 

Dokładniejsza analiza ujawnia jeszcze jedną interesującą zależność,
w niektórych rejonach Polski wschodniej względnie zrównoważony 
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Przedziały równoliczne

5
4
3
2
1

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



rynek pracy jest wynikiem jej małej podaży, co wiąże się z wcześniej-
szymi migracjami i relatywnie niewielką gęstością zaludnienia oraz wy-
jątkowo niekorzystną strukturą demograficzną lokalnych populacji.
Uwaga ta dotyczy przede wszystkim części tzw. ściany wschodniej oraz
regionu północnej i północno-wschodniej części województwa mazo-
wieckiego, o czym już wcześniej wspomniano.

88..  PPrroobblleemmaattyykkaa  eedduukkaaccyyjjnnaa

W ostatnich dwóch dekadach coraz większe znaczenie przypisuje się
takiemu czynnikowi rozwoju społecznego i gospodarczego, jakim jest –
najogólniej określając – zasób wiedzy lokalnej społeczności, co wiąże
się także z jakością systemu edukacyjnego. Nie jest to jednak zwykły
składnik pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego danego obszaru, bo
jego wysoki poziom służy zarówno postępowi społecznemu (i jest to je-
go wymiar grupowy), jak i rozwojowi jednostki ludzkiej (wymiar indy-
widualny). 

Ogólnie uważa się, że w ujęciu przestrzennym poziom wiedzy, wy-
kształcenia, a przy tym także kultury jest w zasadzie dziedzictwem
przeszłości. Obecnie jednak, w dobie rewolucji naukowej i technolo-
gicznej, docenienie i zrozumienie roli edukacji dla rozwoju społeczno-
-gospodarczego może znacznie przyspieszyć niwelację historycznie
ukształtowanych różnic w tym zakresie. 

Najczęściej wykorzystywaną miarą problematyki edukacyjnej są
wskaźniki struktury ludności według wykształcenia. Dane te zbiera
GUS w narodowym spisie powszechnym, który przeprowadzany jest co
około 10 lat. W okresach między spisami liczba osób „przypisana” do
poszczególnych progów wykształcenia może być wyłącznie szacunko-
wa. Tym samym poziom agregacji danych jest co najwyżej regional-
ny64, a więc nie ma możliwości włączenia do badań prowadzonych na
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64 Generalnie do poziomu gminy udostępniane były dane dotyczące struktury wykształcenia
z każdego spisu powszechnego. Jednak w metodologii NSP 2011 przyjęto tylko 20% zakres bada-
nej próby, co umożliwiło agregację informacji jedynie do poziomu powiatu. Zatem ostatnie dane
na temat struktury wykształcenia ludności według gmin pochodzą z NSP 2002. Mapę prezentu-
jącą odsetek osób z wykształceniem wyższym i średnim wśród ludności dorosłej na wsi prezen-
tuje m.in. mapa 40 w publikacji Andrzeja Rosnera i Moniki Stanny [2007b, s. 131].



lokalnym poziomie agregacji informacji, na przykład wskaźnika struk-
tury ludności z wyższym wykształceniem. Jednak miara ta jest na tyle
istotna, że warto na wstępie opisu tej problematyki przypomnieć roz-
kłady danych na temat struktury wykształcenia ludności wiejskiej z po-
przednich spisów powszechnych.

Sięgając do Atlasu Demograficznego i Społeczno-Zawodowego Obsza-
rów Wiejskich w Polsce [1995, s. 81 i 82] z map przedstawiających odse-
tek osób w wieku 15 lat i więcej z wykształceniem średnim i wyższym
dla roku 1970 oraz 1988 (według danych Narodowych Spisów Po-
wszechnych), wyraźnie odczytuje się dwie prawidłowości w rozkładzie
tej cechy. W pierwszej kolejności zauważamy koncentrację najwyższej
wartości wskaźnika struktury wokół największych ówcześnie miast
w kraju (Warszawy, Poznania, Krakowa, Wrocławia, Łodzi). Następnie,
to właśnie zachodnie województwa kraju (tzw. ZZiPP), wraz ze znacz-
ną częścią Wielkopolski, wskazywały większy udział ludności wiejskiej
z co najmniej średnim wykształceniem. Bardziej szczegółowa analiza
danych z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku ujawnia również, że 
korzystniejsza struktura wykształcenia cechowała populację wiejską
z terenu dawnego zaboru pruskiego, z pasa gmin ograniczonego od za-
chodu międzywojenną granicą zachodnią kraju, a od wschodu granicą
zaborów pruskiego i rosyjskiego. Była to konsekwencja, wcześniejszego
niż w innych częściach kraju, wprowadzenia obowiązku szkolnego w za-
borze pruskim. 

Te historyczne prawidłowości już nie występują w danych później-
szych, częściowo wpływ na to miał upływ czasu (i dokonująca się wy-
miana pokoleń), a częściowo procesy gospodarcze i związane z nimi
przemieszczenia ludności. Rozkład przestrzenny danych NSP z roku
2002 i 1988 bardzo się różnią [Rosner, Stanny 2007b, s. 131]. Owszem,
wszystkie gminy podmiejskie ośrodków regionalnych liczących 100 tys.
mieszkańców i więcej (tzw. miasta duże) otoczone są pierścieniem
gmin o relatywnie wysokiej wartości cechy (mieszczącej się w najwyż-
szym kwintylu rozkładu). Jednak w rozkładzie regionalnym zauważyć
należy, że relatywnie gorszą strukturą wykształcenia charakteryzują
się między innymi obszary z dużym udziałem dawnych PGR-ów
w strukturze gospodarczej gminy (co można też określić: w strukturze
agrarnej gminy z wysokim udziałem dawnych gruntów uspołecznio-
nych). Dotyczy to szczególnie województw zachodniopomorskiego
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i warmińsko-mazurskiego. Natomiast względnie korzystną strukturę
wykształcenia ludności wiejskiej wykazują regiony Polski południowo-
-wschodniej i południowo-zachodniej. 

W czasie przygotowania niniejszego opracowania do druku, dostęp-
ne były dane z Narodowego Spisu Ludności z 2011 roku dla obszarów
wiejskich, zagregowane do poziomu powiatów (NTS 4). Mimo braku
wyników spisu na poziomie gminy, co uniemożliwia kontynuację obser-
wacji wprost (czyli trendu zmian), możemy stwierdzić, że nadal połu-
dniowo-wschodnie i południowo-zachodnie województwa odznaczają
się najkorzystniejszą strukturą wykształcenia ludności na wsi. Obszar
ten trudno opisać jednym terminem, ale zasadniczo są to gminy o prze-
wadze mieszanych źródeł dochodu. W tych regionach kraju najwcze-
śniej, ale też masowo pojawiły się wiejskie gospodarstwa domowe
utrzymujące się zarówno z rolniczych i pozarolniczych źródeł. 

Edukacja na wsi zawsze odgrywała dwojaką rolę wobec środowi-
ska, w jakim funkcjonowała. Z jednej strony, była „kanałem” awansu
społecznego, z drugiej, instrumentem wzmacniającym procesy społecz-
nej i kulturowej marginalizacji wsi. Składały się na to między innymi 
niski poziom oświaty, niska wartość wykształcenia, struktura szkolnic-
twa z dominującą pozycją szkół zawodowych. Przez długi czas możli-
wość awansu społecznego poprzez edukację pozostawała w zasięgu
jedynie najbardziej ambitnych i zdolnych jednostek, które ostatecznie
opuszczały wieś, osiedlając się w mieście. Miejsce zamieszkania było
ważnym czynnikiem różnicującym kariery szkolne młodzieży, a w kon-
sekwencji poziom uzyskanego wykształcenia oraz pozycję w strukturze
społecznej. W okresie powojennej industrializacji, edukacja była głów-
ną trampoliną dla młodych mieszkańców wsi odchodzących z rolnictwa
i podejmujących pracę w przemyśle. Po roku 1990 pojawiły się nowe
możliwości włączenia edukacji w procesy rozwoju obszarów wiejskich.
Za najważniejsze należy uznać wzrost wartości wykształcenia w społe-
czeństwie, czego konsekwencją był wzrost aspiracji edukacyjnych rów-
nież młodzieży wiejskiej. Ich realizacja mogła dokonać się dzięki
zmianom w strukturze szkolnictwa, upowszechnieniu kształcenia
w szkołach maturalnych i wyższych [porównaj: Chałasiński 1984; Do-
malewski 2010; Szafraniec 2010].

Z perspektywy roli, jaką system edukacyjny odgrywa w rozwoju ob-
szarów wiejskich, istotnym czynnikiem różnicującym jego efekty jest
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fakt decentralizacji zarządzania oświatą po 1990 roku. Scedowanie za-
dań na samorządy, które w różnym stopniu angażują środki własne
(poza subwencją oświatową) w poprawę systemu oświaty i jej otocze-
nia, może być bodźcem do bardzo głębokich, ale i zróżnicowanych tery-
torialnie przeobrażeń, różnokierunkowo wpływających na spójność
edukacyjną dzieci i młodzieży.

Mając do dyspozycji względnie ograniczony zasób mierników opi-
sujących wieloaspektowo problematykę edukacyjną, rozumianą jako
ocenę efektów lokalnego systemu edukacyjnego, zdecydowano się na
cztery wskaźniki. Założono przy tym, iż powinny one obejmować różne
szczeble systemu oświaty oraz:

1) wskazywać efekt popytu i dostępności usług edukacyjnych ofero-
wanych przez gminę. W tym celu wykorzystano dwie zmienne
skonstruowane z danych BDL za rok 2010, obejmujące dzieci i mło-
dzież gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Są to: 
[W29] – odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola w ogólnej

liczbie dzieci w wieku 3–5 lat,
[W30] – współczynnik skolaryzacji brutto na poziomie szkoły pod-

stawowej;
2) wskazywać jakość kształcenia na różnych poziomach edukacyj-

nych. Do opisu tej kwestii posłużyły wyniki egzaminów kompeten-
cyjnych przeprowadzanych przez okręgowe komisje edukacyjne
(OKE)65. Są to:
[W31] – średni wynik (w punktach) ze sprawdzianu kończącego

szkołę podstawową (w 2010 roku), 
[W32] – średni wynik (w procentach) z testu gimnazjalnego – część

matematyczna, przyrodnicza, humanistyczna i język polski
(w 2012 roku66).
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65 Egzaminy są powszechne, przeprowadzane według jednego standardu. Uzyskana informacja
jest zagregowana na podstawie miejsca szkoły ucznia, nie zaś miejsca zamieszkania; obejmuje
gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Dane uzyskano z ośmiu OKE (Gdańska, Jaworzna, Krakowa,
Łodzi, Łomży, Poznania, Warszawy, Wrocławia). Wyniki dotyczą osób zdających według arkusza
standardowego.
66 Wyjątkowo dla tego wskaźnika przyjęto 2012 rok jako rok bazowy. Od tego roku przeprowa-
dzane przez OKE testy gimnazjalne występują w nowej formule, z podziałem na 5 bloków egza-
minacyjnych: H – część humanistyczna z podziałem na H-H z zakresu historii i wiedzy
o społeczeństwie oraz H-P z zakresu języka polskiego; P – część matematyczno-przyrodnicza
z podziałem na P-P z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz P-M z zakresu matematyki oraz
J – język obcy nowożytny z podziałem na poziom podstawowy na poziom rozszerzony.



Ponadto, z uwagi na wspomniany już brak podstawowej informa-
cji o strukturze wykształcenia ludności wiejskiej w podziale na gmi-
ny, poszukiwano miary charakteryzującej stosunek społeczności
lokalnej do wykształcenia traktowanego jako wartość. Założono przy
tym, że jeśli struktura wykształcenia radnych jest korzystna, to moż-
na to rozumieć w ten sposób, że ich wykształcenie było brane pod
uwagę w trakcie aktów wyborczych, jeśli niekorzystna – stanowiło ce-
chę kandydata obojętną dla wyborców przy podejmowaniu decyzji
wyborczej. Postanowiono przyjąć jako dodatkowy wskaźnik odsetek
radnych z wykształceniem wyższym i średnim [W33] (źródło BDL,
dane za rok 2010, agregacja: gminy wiejskie i miejsko-wiejskie). Auto-
rzy zdają sobie sprawę, że jest to wskaźnik o bardzo ograniczonej 
mocy informacyjnej, mianowicie odnoszący się wyłącznie do człon-
ków rady gminy, wybranych w demokratycznych wyborach, ale wska-
zuje pośrednio na kryteria, jakimi posługiwali się wyborcy –
mieszkańcy gminy.

Pięć powyżej wymienionych wskaźników zestawiono w macierzy
korelacyjnej (tabela III.15.) w celu sprawdzenia siły ich współzależno-
ści. Mierniki nie wykazują silnej korelacji, zatem rozkłady prze-
strzenne cech są odmienne. Najwyższa współzależność występuje
pomiędzy zmiennymi opisującymi wyniki egzaminów kompetencyj-
nych na poziomie szkoły podstawowej oraz na poziomie gimnazjum 
(r = +0,4). 

Tabela III.15.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  PPrroobblleemmaattyykkaa  eedduukkaaccyyjjnnaa  [[EE]]

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee EE  ––  mmiiaarraa  WW2299 WW3300 WW3311 WW3322 WW3333ssyynntteettyycczznnaa
EE  ––  mmiiaarraa  

ssyynntteettyycczznnaa 1,000 0,720 0,273 0,615 0,527 0,676

WW2299 0,720 1,000 0,159 0,242 0,208 0,332

WW3300 0,273 0,159 1,000 0,012 0,103 -0,003

WW3311 0,615 0,242 0,012 1,000 0,409 0,167

WW3322 0,527 0,208 0,103 0,409 1,000 0,050

WW3333 0,676 0,332 -0,003 0,167 0,050 1,000

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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W ostatnich dwóch dziesięcioleciach oświata na wsi ulegała ko-
rzystnym przeobrażeniom, jednak wciąż najbardziej zaniedbanym
szczeblem tego systemu pozostaje wychowanie przedszkolne. Głów-
nym problemem jest niska jego powszechność i dostępność. Przyjęty
do analizy miernik, mówiący, jaki odsetek dzieci w wieku 3–5 lat obję-
tych jest wychowaniem przedszkolnym, wskazuje, że przeciętnie oko-
ło 50% dzieci wiejskich korzysta z tego typu usług. W przypadku tych
trzech roczników obserwujemy następującą prawidłowość: w kolej-
nych grupach wiekowych odsetek dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym jest coraz wyższy, jednak różnice pomiędzy miastem
a wsią są znaczące [więcej: Domalewski 2010, s. 184]. Dopiero w odnie-
sieniu do dzieci sześcioletnich można mówić o braku różnicy, która
wynika z istniejącego w latach 2004–2011 obowiązku edukacji przed-
szkolnej (tzw. zerówki), wyłącznie dla tej grupy wiekowej. W 2012 ro-
ku przepisy dotyczące obowiązku przedszkolnego zostały zmienione
i rocznym przygotowaniem przedszkolnym objęto każde dziecko
w wieku pięciu lat (w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizo-
wanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przed-
szkolnego), zaś od roku 2014 obowiązkowo wszystkie sześciolatki
rozpoczną naukę w szkole. Zmiany ustawowe oraz zmiany demogra-
ficzne (względnie niski współczynnik urodzeń i niska dzietność) po-
winny sprzyjać powszechności wychowania przedszkolnego. 

Dostępność edukacji przedszkolnej poniekąd wyjaśnia struktura
placówek tego szczebla oświaty. Na obszarach wiejskich dominują od-
działy przedszkolne przy szkołach podstawowych, zaś przedszkola sta-
nowią niespełna 30% placówek wychowania przedszkolnego (niemal
odwrotna relacja jest w mieście). Nierówności w dostępie do edukacji
przedszkolnej zauważalne są nie tylko w wymiarze miasto–wieś, ale
również w obrębie obszarów wiejskich. 

Najniższym wskaźnikiem powszechności wychowania przedszkol-
nego odznaczają się gminy o niekorzystnej strukturze demograficznej
(wschodnie rejony kraju), gminy o wysokim bezrobociu strukturalnym
(m.in. obszar popegeerowski, rejony dawnych monostruktur przemy-
słowych, jak obszar COP) oraz gminy o wysokim udziale gospodarstw
chłopskich. W każdym z tych przypadków, gdy obecność członka rodzi-
ny w domu jest normą, posłanie dziecka do przedszkola jest nieekono-
miczne.
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Rysunek III.38.
OOddsseetteekk  ddzziieeccii  uucczzęęsszzcczzaajjąąccyycchh  ddoo  pprrzzeeddsszzkkoollaa  ww ggrruuppiiee  wwiieekkuu  33––55  llaatt  [[WW2299]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Największą powszechność wychowania przedszkolnego na wsi ob-
serwujemy w województwie opolskim, śląskim i wielkopolskim, czę-
ściowo i w lubuskim. Poza tym wyraźne jest pozytywne oddziaływanie
sąsiedztwa aglomeracji miejskich w tej sferze (rys. III.38.). Przykłado-
wo w gminach podmiejskich Warszawy (od strony zachodniej) wskaźnik
ten sięga ponad 90%. Oczywiście jest to konsekwencja dynamicznego
rozwoju dużych ośrodków regionalnych, gdzie prawidłowością jest wy-
soki udział ludności w wieku produkcyjnym, korzystniejsza struktura
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(w %)

70 i więcej (309)
60–70 (320)
50–60 (384)
40–50 (420)
do 40 (740)



wykształcenia mieszkańców, co przekłada się na wyższą świadomość
znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społecznego dziecka, jak
i jego kariery edukacyjnej. Na powszechność wychowania i zwiększenie
dostępności przedszkoli wpływ ma również sytuacja ekonomiczna sa-
morządów, których dochody własne są na tyle wysokie, że umożliwiają
finansowanie takich publicznych placówek67. 

O ile w przypadku wychowania przedszkolnego powszechność te-
go szczebla edukacji zależna jest w dużej mierze od dwóch czynników
– świadomości mieszkańców i finansów gminy, o tyle w przypadku
szkolnictwa powszechnego (podstawowego) istotną rolę dogrywa do-
stępność przestrzenna, a coraz częściej także jakość kształcenia w da-
nej placówce. Współczynnik skolaryzacji brutto na poziomie szkoły
podstawowej68 jest miarą, która wskazuje popyt na usługi edukacyjne
tego szczebla oferowane w danej gminie. Wskaźnik wynoszący około
100% potencjalnie oznacza, że liczba uczniów szkół podstawowych
w gminie jest równa liczbie dzieci podlegających obowiązkowi szkolne-
mu i mieszkających w tej gminie. Rozkład przestrzenny tej miary 
(rys. III.39.) wskazuje istotną dyspersję. Pewną prawidłowością jest
niski współczynnik skolaryzacji wokół dużych ośrodków miejskich, co
świadczy o świadomej decyzji alokacji dziecka w placówce szkolnej
najczęściej w gminie miejskiej (głównie w dużym mieście). W 5% gmin
współczynnik ten nie osiąga nawet 80% (najniższa wartość to 44%),
jak również w 5% gmin – na drugim biegunie plasują się jednostki,
gdzie współczynnik skolaryzacji wynosi ponad 110% (najwyższa war-
tość to 144%).

Kolejne dwa wskaźniki związane z problemem edukacji dotyczą ja-
kości kształcenia, przy czym uwzględniają dwa różne szczeble systemu
edukacyjnego: podstawowy i gimnazjalny. Oba wskaźniki opisują efek-
ty kształcenia (uśrednione dla uczniów danej gminy, a więc według
miejsca nauki, a nie miejsca zamieszkania) ocenione na podstawie wy-
standaryzowanych badań kompetencyjnych prowadzonych przez 
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67 Przedszkola należą do zadań własnych samorządów gminnych, które w przeciwieństwie do
szkół nie są finansowane z budżetu centralnego.
68 Współczynnik skolaryzacji brutto dla poziomu szkoły podstawowej wyliczamy dzieląc liczbę
wszystkich uczniów szkół podstawowych bez względu na wiek na początku danego roku szkol-
nego przez liczbę ludności w wieku 7–12 lat (wiek przypisany do tego poziomu) według stanu
w dniu 31 XII tego samego roku; wynik podajemy w ujęciu procentowym.



okręgowe komisje edukacyjne (OKE)69. Zróżnicowane procedury udo-
stępniania informacji przez OKE (w gruncie rzeczy informacji publicz-
nej) i brak zestawień (opracowanych do poziomu gminy) w biurze
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie powodują, że badacz
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Rysunek III.39.
WWssppóółłcczzyynnnniikk  sskkoollaarryyzzaaccjjii  bbrruuttttoo  nnaa  ppoozziioommiiee  sszzkkoołłyy  ppooddssttaawwoowweejj  [[WW3300]]

(liczba uczniów szkół podstawowych 
do ogólnej liczby dzieci w wieku 7–12 lat) 

102 i więcej (443)
98 – 102 (524)
94 – 98 (535)
90 – 94 (295)
do 90 (376)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

69 Dostępność pierwotnych danych na poziomie gmin jest zróżnicowana. Generalnie zakres da-
nych jest tożsamy z tym, który poszczególne OKE publikują na swoich stronach internetowych,
a tym samym bezpłatnie przygotowują zestawienia. Wyjątkiem jest OKE w Poznaniu, która zgo-
dziła się przekazać informacje wyłącznie po dokonaniu opłaty.



zmuszony jest do zestawiania danych z poszczególnych OKE (i „skleja-
nia” ich dla wszystkich gmin w kraju). Po pokonaniu jednak powyż-
szych trudności skonstruowano dwa wskaźniki. 

Pierwszy z nich to średni wynik (obliczony w punktach) ze spraw-
dzianu kończącego szkołę podstawową ([W31] rys. III.40.), a więc wynik
pierwszego w życiu ucznia egzaminu ocenianego według porównywalnych
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Rysunek III.40.
ŚŚrreeddnnii  wwyynniikk  zzee  sspprraawwddzziiaannuu  kkoońńccoowweeggoo  ww sszzkkoollee  

ppooddssttaawwoowweejj  [[WW3311]]

25 i więcej (434)
24–25 (434)
23–24 (435)
22–23 (435)
do 22 (435)

(w punktach)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



kryteriów. Należy podkreślić, że wskaźnik dotyczy szkół w danej gmi-
nie, nie zaś uczniów mieszkających w jej granicach. Zdarza się, że
uczniowie uczęszczają do najbliższej szkoły (najbardziej dostępnej) lub
do „lepszej” szkoły (mającą wyższą edukacyjną wartość dodaną70). Do-
tyczy to również i drugiego wskaźnika skonstruowanego na podstawie
danych z OKE, wskazującego średni wynik (w procentach) z testu gim-
nazjalnego (rys. III.41.). Do obliczenia tej miary syntetycznej uwzględ-
niono cztery informacje cząstkowe pochodzące z egzaminów z części
matematycznej, przyrodniczej, humanistycznej i języka polskiego. Wy-
niki uzyskiwane przez uczniów na tego typu egzaminach są efektem za-
równo czynników związanych z indywidualnymi cechami ucznia
(kapitałem ludzkim), jego predyspozycjami, zdolnościami, środowi-
skiem pozaszkolnym, jak i cechami szkoły, a wynik wówczas jest oceną
poziomu nauczania. W niniejszych badaniach przyjęto, że średni wynik
uzyskiwany przez uczniów danego typu szkoły, zlokalizowanej na tere-
nie gminy, jest przede wszystkim wskaźnikiem odnoszącym się do lo-
kalnego systemu edukacyjnego (kapitału społecznego), jego pozycji
w hierarchii spraw stanowiących przedmiot zainteresowania władzy
lokalnej. 

Rozkład przestrzenny wskaźników jest ze sobą skorelowany na po-
ziomie r = +0,407, co oznacza, że istnieje znaczna część gmin, gdzie wy-
sokie wyniki testów kompetencyjnych na szczeblu podstawowym nie
współwystępują z równie wysoką oceną na szczeblu gimnazjalnym (po-
równaj [W31] i [W32]). Zauważono, że współzależność ta jest silna
w kilku rejonach, na przykład gminach podwarszawskich, okolicach
Łodzi, Krakowa. Podobnie w ujęciu regionalnym – korzystniejsze wyni-
ki na obu poziomach edukacji osiągają uczniowie szkół województwa
podkarpackiego i małopolskiego. Relatywnie słabsze wyniki notowane
są na północy Polski (szczególnie niekorzystnie wyróżnia się woj. za-
chodniopomorskie). Interpretacja przestrzennych rozkładów obu
zmiennych jest trudna, tym bardziej że ich konfiguracja jest zmienna
w czasie. Przykładowo, porównując wyniki ze sprawdzianu w szkole
podstawowej w analizowanym roku 2010 z wynikami sprzed 3 lat (dane
OKE-CKE, 2007 rok; patrz mapa 41 w: [Rosner, Stanny 2007b, s. 134]),
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70 Edukacyjna wartość dodana to miara postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki
w danej szkole [więcej: http://ewd.edu.pl/czym-jest-ewd/].



współczynnik korelacji wynosi r = +0,488. Nie można tego samego za-
biegu wykonać dla danych dotyczących testów gimnazjalnych, bowiem
w 2012 roku po raz pierwszy przeprowadzono egzaminy w nowo obo-
wiązującej formule i brak jest danych do porównania. W kategoriach
hipotetycznych wyjaśniać możemy czynniki sprawcze obserwowanych
rozkładów przestrzennych, wskazując, iż znaczący wpływ mają tu tzw.
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Rysunek III.41.
ŚŚrreeddnnii  wwyynniikk  zz tteessttuu  ggiimmnnaazzjjaallnneeggoo  ––  cczzęęśśćć  mmaatteemmaattyycczznnaa,,  pprrzzyyrrooddnniicczzaa,,  

hhuummaanniissttyycczznnaa  ii jjęęzzyykk  ppoollsskkii  [[WW3322]]

57 i więcej (434)
55–57 (434)
53–55 (434)
51–53 (436)
do 51 (435)

(w %)
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miękkie, trudno wymierne czynniki społeczno-psychologiczne oraz ak-
tywność i zaangażowanie nauczycieli, rodziców, dzieci oraz władz gmi-
ny w proces edukacyjny młodzieży.

Ze względu na brak możliwości zbadania struktury ludności we-
dług wykształcenia (przypomnijmy, że wyniki NSP 2011 nie zostały za-
gregowane do poziomu gminy) nie jest możliwe uzupełnienie tegoż
komponentu informacją o udziale mieszkańców gminy z wyższym
i średnim wykształceniem. Jest to duża strata informacyjna, bowiem
przyjąć można, że oficjalnie wykształcenie świadczy o posiadaniu pew-
nej wiedzy, ale potencjalnie również o większej chłonności i otwartości
na zachodzące przemiany. Nieoficjalnie zaś często staje się głównym
źródłem strategicznej przewagi warunków życia jednych społeczności
nad drugimi. 

Poszukiwania miary zastępczej nie zakończono satysfakcjonującym
efektem. W długiej dyskusji w trakcie panelu eksperckiego uznano, iż
włączony zostanie odsetek radnych z wyższym i średnim wykształce-
niem. Korelacja tegoż wskaźnika z rozkładem miary analogicznej z po-
przednich wyborów (z 2006 roku) wynosi r = +0,53, co uznać należy za
względnie silną współzależność rozkładu. Z kolei, badając siłę korelacji
odsetka radnych z wykształceniem co najmniej średnim ([W33], dla
2010 r.) z odsetkiem osób ogółem z takim też wykształceniem (dane
z NPS 2002 r.), stwierdzono względnie średni poziom współzależności
cech (r = +0,36). 

Korzystniejsza pod względem poziomu wykształcenia struktura
radnych występuje w Polsce północnej i zachodniej (wyliczając
szczegółowo są to województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-
-mazurskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, a także znaczna część
wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego), co pokazuje rysunek III.42.
Ponadto znaczna część gmin podmiejskich oraz o rozwiniętej funkcji
turystycznej wyróżnia się wysokim udziałem radnych z wyższym
i średnim wykształceniem (ponad 80%). Relatywnie najwięcej gmin
o najniższej wartości wskaźnika (poniżej 60%, co oznacza, że blisko
co drugi członek rady nie posiada co najmniej średniego wykształce-
nia) jest w wojwództwach łódzkim i lubelskim. Ogólnie rzecz biorąc,
obszar dawnego zaboru rosyjskiego i austriackiego ma mniej ko-
rzystną strukturę wykształcenia radnych gminnych niż zachodnie
i północne regiony kraju.
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Przedstawione powyżej zmienne stanowią bazę do konstrukcji mia-
ry zagregowanej oceniającej lokalny system edukacyjny. Wszystkie
zmienne mają status stymulanty (tabela III.16.). Przy konstrukcji skali
syntetycznej przyjęto dla dwóch zmiennych wagę 22%: odsetek dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym oraz odsetek radnych z wy-
kształceniem co najmniej średnim, następnie po 20% nadano zmien-
nym opisującym jakość kształcenia (wyniki ze sprawdzianu w szkole
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Rysunek III.42.
OOddsseetteekk  rraaddnnyycchh  zz wwyykksszzttaałłcceenniieemm  wwyyżżsszzyymm  ii śśrreeddnniimm  [[WW3333]]

(w %)

90 i więcej (233)
80–90 (498)
70–80 (375)
60–70 (548)
do 60 (519)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



podstawowej oraz wyniki testów gimnazjalnych). Najniższą wagę (16%)
otrzymał współczynnik skolaryzacji brutto na poziomie szkolnictwa
podstawowego. Podyktowane było to tym, że dla tej grupy edukacyjnej
istnieje obowiązek szkolny i wyliczony współczynnik jest mało znaczą-
cy, jeśli chodzi o charakterystykę społeczności.

Tabela III.16.
CChhaarraakktteerr  ii wwaaggaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ddoo  uussttaalleenniiaa  sskkaallii

cchhaarraakktteerryyzzuujjąącceejj  ssyyttuuaaccjjęę  ww zzaakkrreessiiee  eedduukkaaccjjii

WWsskkaaźźnniikkii  sskkłłaaddoowweejj:: CChhaarraakktteerr WWaaggaa  ==  110000PPRROOBBLLEEMMAATTYYKKAA  EEDDUUKKAACCYYJJNNAA
W29 – odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola w ogólnej liczbie stymulanta 22

dzieci w wieku 3–5
W30 – współczynnik skolaryzacji brutto na poziomie szkoły podstawowej stymulanta 16
W31 – średni wynik (w punktach) ze sprawdzianu kończącego szkołę stymulanta 20

podstawową
W32 – średni wynik (w procentach) z testu gimnazjalnego – część stymulanta 20

matematyczna, przyrodnicza, humanistyczna i język polski 
W33 – odsetek radnych z wykształceniem wyższym i średnim stymulanta 22
Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Syntetyczną ocenę w zakresie problematyki edukacyjnej obrazuje ry-
sunek III.43., na którym wyraźnie odznacza się kilka obszarów
o względnie bardzo niekorzystnej sytuacji. Są to zwarte skupiska gmin
w rejonie: południowo-wschodniej Lubelszczyzny, północnego Mazow-
sza połączonego z Kujawami i ziemią dobrzyńską, zachodniego Podla-
sia, Równiny Sępopolskiej w północnej części Warmii oraz pobrzeża
słowińskiego na Pomorzu. Drugi biegun rozkładu tworzą gminy skon-
centrowane wokół takich dużych miast jak: Warszawa, Poznań, Kra-
ków, aglomeracja Górnośląska, Opole, Wrocław, Rzeszów, Kielce, Łódź,
Zielona Góra. Uogólniając regionalnie, to najwięcej gmin o najkorzyst-
niejszej ocenie skupionych jest w województwach: opolskim, śląskim,
małopolskim, podkarpackim, lubuskim. W dalszej kolejności plasują
się województwa świętokrzyskie i wielkopolskie. Przestrzenny rozkład
syntetycznej miary w największym stopniu współzależny jest z rozkła-
dem dwóch zmiennych (w obu przypadkach na poziomie r = +0,7), są to
odsetek radych z wykształceniem wyższym i średnim oraz odsetek
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3–5 lat.
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Rysunek III.43.
PPrroobblleemmaattyykkaa  eedduukkaaccyyjjnnaa  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa  [[EE]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

99..  AAkkttyywwnnoośśćć  ssppoołłeecczznnaa

W XXI wieku często przywoływaną i wręcz popularną kategorią wśród
czynników decydujących o rozwoju wsi stała się aktywność społeczna.
Rozumiemy ją tutaj jako całe spektrum rozmaitych działań i zachowań,
których celem jest rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej.
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Jest to jednak relatywnie trudna do operacjonalizacji (pomiaru empi-
rycznego) składowa rozwoju społeczno-gospodarczego, gdyż nie dość,
że statystyka jest bardzo uboga w tym zakresie, to i sam przedmiot jest
trudny do statystycznego ujęcia. Z obu tych względów możemy posłu-
giwać się miarami pośrednimi, a więc takimi, które nie określają bezpo-
średnio szukanej cechy w języku operacyjnym, ale pozwalają o niej
wnioskować (zasadniczo w oparciu o znane statystyczne zależności).

Analizując społeczności lokalne z pewnej perspektywy, łatwo można
dostrzec, iż ich aktywność społeczna jest bardzo zróżnicowana prze-
strzennie. W kontekście społecznym tłumaczymy to m.in. uwarunkowa-
niami historycznymi, zróżnicowaniem w poglądach politycznych,
strukturą demograficzną, strukturą społeczną ludności czy ogólnie poję-
tym poziomem rozwoju gospodarczego. Aktywność społeczna ma jednak
pewien rys indywidualny, nieredukowalny do działania powszechnych
czynników, bowiem rodzi się z woli działania ludzi, z chęci samoorganiza-
cji oraz zależy od indywidualnych i zbiorowych wyborów i decyzji. Mając
tę złożoność na względzie poszukiwano miar, którymi by można opisy-
wać zdolność mieszkańców do współdziałania w interesie społecznym
poprzez pomiar aktywności obywatelskiej (postawę obywatelską), ak-
tywności społecznej rozumianej w kontekście społeczeństwa obywatel-
skiego (aktywnych obywateli i tworzonych przez nich instytucji
nieformalnych i formalnych) oraz ich aktywności w podejmowaniu inicja-
tyw społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju środowiska lokalnego
(np. aktywność w aplikacji o zewnętrzne wsparcie finansowe). 

Powszechnie przyjętym wskaźnikiem postaw obywatelskich jest
frekwencja wyborcza. W analizie wykorzystane zostały dwie informa-
cje na temat frekwencji społeczności lokalnej: w wyborach samorządo-
wych na stanowisko wójta/burmistrza, które odbyły się w 2010 roku
(wskaźnik [W34]) oraz w wyborach prezydenckich, które również
przeprowadzone były w 2010 roku (wskaźnik [W35]). Dane udostępnio-
ne zostały przez Państwową Komisję Wyborczą i dotyczą całych gmin,
a więc w przypadku gmin miejsko-wiejskich, również mieszkańców
miast. Decyzję o wykorzystaniu tych wskaźników podjęto po przepro-
wadzeniu czterech prób obliczeń (dodatkowo jeszcze dla wyborów do
rad gminnych, do parlamentu – sejmu i senatu). Okazuje się, że rozkład
aktywności obywatelskiej w obu analizowanych przypadkach kieruje
się swoją logiką. 
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Na frekwencję w wyborach samorządowych wydaje się mieć duży
wpływ charakter lokalnej kampanii wyborczej, występowanie lub nie-
występowanie lokalnych konfliktów, stopień zadowolenia z działania
władzy kończącej kadencję i występowanie lub niewystępowanie chęci
zmian w składzie ekipy sprawującej władzę. Rozkład przestrzenny
wskaźnika (rys. III.44.) wskazuje, że najwyższą, ponad 60% mobilizację
społeczną zanotowano w gminach położonych subregionalnie w pięciu
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Rysunek III.44.
FFrreekkwweennccjjaa  wwyybboorrcczzaa  ww wwyybboorraacchh  ssaammoorrzząąddoowwyycchh  ((wwóójjttóóww  ii bbuurrmmiissttrrzzóóww))  [[WW3344]]

(w %)

60 i więcej (432)
55–60 (479)
50–55 (568)
45–50 (432)
do 45 (262)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



województwach Polski centralnej i wschodniej (tzw. byłej Kongresów-
ki/Ziem Dawnych, gdzie stopień zasiedziałości mieszkańców jest wyż-
szy w porównaniu np. do Ziem Zachodnich i Północnych Polski.).
Wysoką frekwencję zanotowano zatem w gminach, które cechują się
relatywnie starszą strukturą ludności według wieku, względnie mono-
funkcyjnym charakterem lokalnej gospodarki. Zdecydowanie w strefie
aglomeracji i wokół niej aktywność obywatelska jest mniejsza (patrz
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Rysunek III.45.
FFrreekkwweennccjjaa  wwyybboorrcczzaa  ww wwyybboorraacchh  pprreezzyyddeenncckkiicchh  ((II  ttuurraa))  [[WW3355]]

(w %)

55 i więcej (370)
50–55 (554)
45–50 (642)
40–45 (440)
do 40 (166)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



między innymi: Wrocław, Kraków, Warszawa, Łódź), co wskazuje na
pewną obojętność mieszkańców wobec lokalnej polityki. Gminy pod-
miejskie dużych miast to z reguły suburbia o dominującej funkcji
mieszkalnej, może stąd zainteresowanie lokalnym środowiskiem samo-
rządowym jest nieznaczne. Mieszkańcy obszarów metropolitalnych71

prowadzą swoje życie zawodowe oraz kulturalne w ośrodku centralnym
i często zainteresowanie polityką samorządową właśnie tam jest więk-
sze niż w miejscu zamieszkania. 

Przeciwnie w wyborach szczebla ogólnokrajowego zdecydowanie
bardziej aktywni są mieszkańcy właśnie stref podmiejskich. W wybo-
rach prezydenckich w 2010 roku frekwencja wyborcza w gminach 
podaglomeracyjnych wyniosła nierzadko ponad 60%. Z rozkładu prze-
strzennego wskaźnika [W35] (rys. III.45.) wynika, że relatywnie wyższy je-
go poziom notowany jest w następujących regionach: na Kaszubach,
w Wielkopolsce, na Mazowszu, Podkarpaciu, Rzeszowszczyźnie i Ślą-
sku Cieszyńskim. Ponadto odznacza się on współzależnością z takimi 
cechami społeczności lokalnej, jak: wykształcenie, struktura demogra-
ficzna, struktura źródeł utrzymania. Również wyższa aktywność oby-
watelska współwystępuje z wyższym wskaźnikiem przedsiębiorczości
(r = +0,5), szczególnie w otulinie dużych miast. Natomiast w odniesie-
niu do południowej części kraju warto wspomnieć, że tereny te za-
mieszkuje ludność silnie związana z Kościołem rzymskokatolickim
i jest to elektorat o tradycyjnych prawicowych poglądach, bardzo ak-
tywny szczególnie w wyborach parlamentarnych i prezydenckich.

Relatywnie niska frekwencja w wyborach prezydenckich72 cechuje
tzw. obszar popegeerowski i dawnego COP-u (głównie obecny obszar
Staropolskiego Okręgu Przemysłowego). Są to rejony o wysokim pozio-
mie bezrobocia rejestrowanego (strukturalnego), z niezamożnym spo-
łeczeństwem (korelacja ze wskaźnikiem średniego dochodu podatnika
PIT wyniosła r = +0,5), których mieszkańcy nie należą do beneficjen-
tów przemian społeczno-gospodarczych po 1989 roku. Również niższy
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71 Obszar metropolitalny to [wg Markowski, Marszał, 2006, s. 15] spójny funkcjonalnie wielko-
miejski układ wielu jednostek osadniczych oraz terenów o wysokim stopniu zurbanizowania,
którego główną cechą jest występowanie funkcji metropolitalnych, a także powiązań funkcjonal-
nych i ekonomicznych. Obszar metropolitalny obejmuje strefę o znacznym bezpośrednim zasię-
gu stałego oddziaływania oraz tereny potencjalnych możliwości rozwojowych.
72 Niska frekwencja, tj. poniżej 40%, dotyczyła zaledwie 8% badanych gmin.



odsetek głosujących obserwuje się w rejonach o dużym udziale mniej-
szości narodowych (jak Opolszczyzna) lub wyznaniowych (jak Podlasie
lub Polesie). Posiłkując się wskaźnikami frekwencji z wcześniejszych
wyborów prezydenckich z 2005 roku [Rosner, Stanny 2007b, s. 139;
Krzemiński 2009, s. 278], stwierdza się dość trwały charakter jej roz-
kładu według typów wyborów. Pomimo dużej zmienności sympatii po-
litycznych w kolejnych wyborach, strefy wpływów poszczególnych
opcji są ciągle dostrzegalne, co potwierdzają badania z zakresu geografii
wyborczej [patrz: Zarycki 1997; Bartkowski 2003].

Kwantyfikacja kolejnego pola aktywności społecznej, czyli siły
współdziałania w interesie społecznym, jest również złożona. Postano-
wiono ją odnieść wprost do pojęcia społeczeństwa obywatelskiego i po-
szukać miar obywatelskiej aktywności grupowej. Społeczeństwo
obywatelskie składa się z aktywnych obywateli i tworzonych przez nich
instytucji – nieformalnych i formalnych. Formalnymi strukturami dzia-
łania obywateli są najczęściej organizacje pozarządowe (NGO). Wypeł-
niają one przestrzeń między wielkimi instytucjami państwa a światem
życia pojedynczych obywateli, dostarczają struktur dla wspólnego dzia-
łania i zaspokajania potrzeb bez „oglądania się” na państwo. Od 12 lat
informacje o organizacjach pozarządowych w Polsce gromadzi i udo-
stępnia zainteresowanym swoje dane Stowarzyszenie KLON/JAWOR.
Zastrzega przy tym, że udostępniane dane mają pewne ułomności. Po-
dobnie jak w przypadku liczby przedsiębiorstw według systemu 
REGON, również dla organizacji pozarządowych, które są już zareje-
strowane, nie istnieje obowiązek informacyjny o zachodzących w nich
zmianach, takich jak zaniechanie aktywności czy zawieszenie działal-
ności. Powoduje to, iż dostępne informacje są nieadekwatne do rzeczy-
wistej liczby i struktury działających organizacji. 

Również w świetle potrzeb niniejszego badania, zwrócono się do
Stowarzyszenia KLON/JAWOR o udostępnienie liczby organizacji po-
zarządowych według typów administracyjnych gmin (stan na 2010 rok).
Z uzyskanych informacji skonstruowano dość popularny wskaźnik liczby
zarejestrowanych organizacji non profit przeliczonych na 10 000 miesz-
kańców [W36], wyznaczony dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Po-
zostawienie miast jest w pełni uzasadnione, bowiem to właśnie
w mieście najczęściej rejestrują swoją siedzibę instytucje tego typu 
(w gminach miejskich rezyduje blisko 50% wszystkich organizacji non

170

Rozdział III. Składowe rozwoju społeczno-gospodarczego...



profit), choć zasięg ich oddziaływania nie jest miejscowy, lecz lokalny
(najczęściej w obrębie powiatu73).

Rozkład przestrzenny tej miary nie jest uporządkowany według
konkretnego kryterium (rys. III.46.). Nie wykazuje również żadnej siły
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Rysunek III.46.
LLiicczzbbaa  oorrggaanniizzaaccjjii  ppoozzaarrzząąddoowwyycchh  nnaa  1100  000000  lluuddnnoośśccii  [[WW3366]]

30 i więcej (580)
25–30 (425)
20–25 (507)
15–20 (393)
do 15 (268)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

73 Według badań GUS [2010, s. 5] organizacje społeczne swoją główną działalność statutową
prowadzą lokalnie, co więcej, prawie 2/3 z nich nie wykracza poza obszar jednego powiatu, zaś
1/3 poza obszar gminy. Lokalny wymiar mają szczególnie organizacje wiejskie, spośród których
ponad 80% główną działalność prowadziło na obszarze swojego powiatu.



związku z którąkolwiek inną miarą uwzględnioną w całym badaniu. Za-
uważa się jedynie większą koncentrację stowarzyszeń, zrelatywizowaną do
liczby mieszkańców w województwach wschodnich (podlaskie, lubelskie
i podkarpackie) oraz zachodnich (lubuskie i dolnośląskie). Ponadto zwarte
grona gmin o wyższej aktywności zbiorowej występują na Opolszczyźnie,
w centrum kraju (powiaty łęczycki, łowicki, zgierski), na Wybrzeżu Słowiń-
skim, Pojezierzu Mazurskim i Pojezierzu Kaszubskim. Z kolei niska aktyw-
ność cechuje województwa: mazowieckie, małopolskie, śląskie – co
szczególnie w strefie podmiejskiej może być związane z większym zalud-
nieniem74 oraz częstszą rejestracją organizacji w dużych miastach.

Mierząc obywatelską działalność grupową na polskiej wsi, należy
mieć jednak na względzie jej pewną specyfikę, odnoszącą się do tradycji
zrzeszania się i funkcjonowania wspólnot. Większość badań ujawnia re-
latywnie słabszą skłonność mieszkańców wsi do samoorganizacji [Kur-
czewski (red.) 2003; Kamiński 2010], która wynika najprawdopodobniej
z pewnej odrębności form oraz tradycyjnych sposobów budowania wię-
zi i wzajemnej współpracy – co nie zawsze jest w stanie odzwierciedlić
oficjalna statystyka. Potwierdzają to również badania Jana Herbsta
[2008, s. 173], jednego z głównych autorów raportów Stowarzyszenia
KLON/JAWOR, w których stwierdza, że na wsi głównym katalizatorem
aktywności zbiorowej nie są instytucje, lecz nieformalne sieci współpra-
cy i pomocy sąsiedzkiej. Potrzeba formalnego zrzeszania się i zawiązy-
wania różnych form stowarzyszeń, została poniekąd wyzwolona na wsi
wraz z pojawieniem się możliwości dofinansowania działań na rzecz
społeczności lokalnych ze środków pozabudżetowych gmin (zasadniczo
z funduszy unijnych). Jednak ten rodzaj aktywności grupowej jest zależ-
ny od liderów społeczności wiejskich, zarówno tych działających z pozy-
cji samorządowca, jak i tych nieformalnych elit, mających po prostu
autorytet i chętnych do działania na rzecz społeczności lokalnej.

Zdając sobie sprawę ze słabości powyższego miernika oraz z tego jak
bardzo niewystarczająca może być ocena działalności społecznej na pod-
stawie oficjalnie zrejestrowanych fundacji i stowarzyszeń, poszukiwano in-
nej miary oceniającej chęć współdziałania w interesie społecznym. Szuka-
no danych, które będą odzwierciedlały prospołeczną aktywność ludności. 
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74 Struktura wskaźnika uwzględniająca w mianowniku liczbę ludności powoduje, że na obsza-
rach o dużej gęstości zaludnienia bezwzględnie duża liczba istniejących organizacji NGO, gene-
ruje ich względnie niskie natężenie. 



Od prawie dekady każdy podatnik podatku dochodowego PIT75 może
przekazywać kwotę do wysokości 1% należnego podatku na rzecz organiza-
cji pożytku publicznego (OPP)76. Działalność ta jest dobrowolna, podatnik
dokonuje wyboru organizacji prowadzącej działalność społecznie użytecz-
ną na rzecz ogółu społeczności, której przekazuje wsparcie finansowe.
Uznano, że liczba takich podatników, którzy zdecydowali się przeznaczyć
ów 1% swojego podatku dochodowego na rzecz OPP jest – w odniesieniu do
całego zbioru osób płacących PIT – miernikiem obrazującym poniekąd po-
ziom zaangażowania w działanie prospołeczne. Dane uzyskano z Minister-
stwa Finansów i obejmują one osoby mieszkające na terenach wiejskich (po
zupełnym wyłączeniu miast), które rozliczały się w 2010 roku.

Uzyskany wskaźnik [W37] prezentuje uporządkowany rozkład war-
tości (rys. III.47.). Wysoką aktywność w korzystaniu z instrumentu
wsparcia działalności społecznie użytecznej (poprzez przekazanie 1%
na OPP) wykazują mieszkańcy następujących obszarów wiejskich: 

1) gmin podmiejskich, niemal wszystkich miast wojewódzkich w kra-
ju. Rozkład natężenia miary w układzie regionów administracyj-
nych ma klasyczny układ continuum centrum–peryferie,

2) województw Polski zachodniej i południowej w porównaniu z woje-
wództwami Polski wschodniej. Linia demarkacyjna w rozkładzie
natężenia miary przebiega wzdłuż byłej granicy rozbiorowej. 

Niskie wartość wskaźnika notuje się w strefie pogranicza woje-
wództwa mazowieckiego ze wszystkimi ościennymi województwami
oraz na peryferiach województw łódzkiego i warmińsko-mazurskiego.
Najmniej korzystnie przedstawia się sytuacja w województwie święto-
krzyskim, gdzie w blisko 80% gmin zaledwie 1% mieszkańców wspiera
działalność wybranych form organizacji pożytku publicznego. 

Analiza korelacyjna tego wskaźnika z innymi miarami włączonymi do
schematu opreacjonalizacji poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
wskazuje na wysoką jego współzależność ze wskaźnikami: atrakcyjności
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75 Dokładnie (od 2007 roku): podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, podatni-
ków opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatników objętych linio-
wą 19% stawką podatku, podatników uzyskujących dochód z odpłatnego zbycia papierów
wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.
76 Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot mający
status osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej działający na podstawie przepisów o stosun-
ku państwa do Kościoła i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadze-
nie działalności pożytku publicznego.



migracyjnej (r = +0,64), zamożności gminy mierzonej np. dochodami wła-
snymi gminy (r = +0,73), jak i zamożności mieszkańców mierzonej np. śred-
nim dochodem podatnika wyliczonym na podstawie PIT (r = +0,89).
Również rozkład przestrzenny wskaźnika [W36] jest współzależny z roz-
kładem miary syntetycznej stopnia dezagraryzacji gospodarki lokalnej 
(r = +0,79) i jej wskaźników cząstkowych (porównaj rys. od III.8. do III.11.). 

Rysunek III.47.
OOddsseetteekk  ppooddaattnniikkóóww  PPIITT  pprrzzeekkaazzuujjąąccyycchh  11%%  nnaa  oorrggaanniizzaaccjjee  ppoożżyyttkkuu

ppuubblliicczznneeggoo  [[WW3377]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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35 i więcej (376)
30–35 (354)
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(w %)



Ostatni blok zmiennych opisujących szeroko pojętą aktywność spo-
łeczną mieszkańców obszarów wiejskich, to dwa wskaźniki mające
ukazać skalę podejmowanych inicjatyw społeczno-gospodarczych na
rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Polem analitycznym uczyniono
absorpcję funduszy unijnych. Wskaźniki obrazują zatem stopień zaan-
gażowania społeczności lokalnej, zarówno osób fizycznych oraz innych
jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, jak
i nieposiadających osobowości prawnej w działania związane z pozy-
skaniem wsparcia finansowego w ramach programów współfinansowa-
nych przez Unię Europejską na różne inicjatywy prorozwojowe.

Wielkość transferów finansowych ze źródeł publicznych na wieś
jest obecnie nieporównywalna z jakimikolwiek działaniami z przeszło-
ści [porównaj Nurzyńska 2011; Drygas 2012]. Pytanie, jakie w tym mo-
mencie sobie stawimy, nie tyle dotyczy efektywności tego wsparcia, ile
aktywności członków społeczności lokalnych w aplikowaniu o środki
unijne na rozwój polskiej wsi. Pomiar ten jest bardzo trudny, bowiem
zróżnicowanie możliwości aplikacyjnych rozmaitych podmiotów, od-
mienne cele interwencji i instrumenty wsparcia, powodują brak uni-
wersalnych miar identyfikujących wymiar tych działań. 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w celu zapewnienia właści-
wego, skutecznego i przejrzystego zarządzania środkami europejskimi
w ramach programów współfinansowanych przez Unię Europejską
stworzyło system SIMIK (System Informatyczny Monitoringu i Kon-
troli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności), z da-
nych którego na potrzeby projektu został zaprojektowany pewien
algorytm. Algorytm jest sumarycznym wskaźnikiem liczby wniosków
o dofinansowanie projektów (przyznanie pomocy) ze środków Unii Eu-
ropejskiej w latach 2007–2013, po pozytywnej formalnej i merytorycz-
nej weryfikacji77, według stanu na 30.06.2012 rok. Jest on przeliczony
według miejsca/miejsc realizacji przedsięwzięcia (jeżeli projekt zasię-
giem obejmował na przykład trzy gminy, dla każdej liczony jest jako
osobne działanie). Prezentowane dane należy jednak traktować jako
przybliżone, wyliczane w jeden ustalony sposób (projekty nie są ważone
np. względem kwoty, każdy projekt „duży czy mały” jest równoznaczny).
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77 Obejmuje następujące programy: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Ka-
pitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna, Regionalne Programy Operacyjne.



Dotyczą one gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Zmienna została zre-
latywizowana do liczby ludności faktycznie zamieszkałej w gminie. Jej
rozkład przestrzenny prezentuje rysunek III.48.
Najwyższą aktywnością w aplikowaniu o środki unijne odznaczają się
gminy Polski północnej (z wyjątkiem stref podmiejskich Szczecina
i Trójmiasta). Zwarte grupy gmin o względnie wysokiej aktywności 
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Rysunek III.48.
LLiicczzbbaa  wwnniioosskkóóww  oo ddooffiinnaannssoowwaanniiee  pprroojjeekkttóóww  wwssppóółłffiinnaannssoowwaannyycchh  zzee  śśrrooddkkóóww

UUnniiii  EEuurrooppeejjsskkiieejj  nnaa  llaattaa  22000077––22001133  nnaa  1100  000000  mmiieesszzkkaańńccóóww  [[WW3388]]

Wnioski po weryfikacji formalnej, stan na koniec roku 2012, wg SIMIK

95 i więcej (627)
80–95 (279)
65–80 (331)
50–65 (408)
do 50 (528)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



występują na ścianie wschodniej województwa podlaskiego, lubelskie-
go, na granicy Kujaw i Mazowsza oraz w części województwa święto-
krzyskiego. Ponieważ wskaźnik odnosi się do liczby ludności w gminie,
jest on obarczony konsekwencją wynikającą z koncentracji ludności (na
północy kraju mamy najniższą gęstość zaludnienia). Niską aktywność
w aplikacji o środki unijne notują województwa małopolskie i podkar-
packie oraz strefy podmiejskich dużych miast78. Są to najbardziej za-
ludnione obszary w kraju. Uwagę zawraca bardzo niska aktywność
w całym województwie wielkopolskim i opolskim. 

Rozwój obszarów wiejskich jest przede wszystkim współfiananso-
wany przez UE w ramach tzw. II filara wspólnej polityki rolnej (WPR).
W latach 2007–2013 jest nim dedykowany fundusz (EFRROW), który
został skonstruowany właśnie z myślą o wspieraniu (między innymi)
inicjatyw podejmowanych przez wiejskie społeczności oraz mieszkań-
ców wsi, a mających na celu podnoszenie jakości życia na wsi, w tym
poprawę stanu środowiska naturalnego, a także na tworzenie pozarol-
niczych miejsc pracy. 

Innym wskaźnikiem aktywności w pozyskiwaniu środków przez
społeczności lokalne jest liczba wniosków złożonych za pośrednictwem
lokalnych grup działania (LGD) w ramach tzw. osi LEADER PROW
2007–2013, przeliczona na wartość względną w stosunku do liczby
mieszkańców gminy, w której realizowany był projekt [W39]. W tym
przypadku, w jeszcze większym stopniu niż przy danych z systemu SI-
MIK, poprawność obliczeń jest niepewna. Powodem jest trudny do we-
ryfikacji formalnej sposób udostępniania informacji. Dane bowiem
pochodzą z urzędów marszałkowskich – instytucji wdrażających pro-
gramy i były przygotowywane indywidualnie (nie w scentralizowany
sposób) przez pracowników urzędów na potrzeby tego opracowania.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako instytucja zarządzająca nie
dysponuje danymi zagregowanymi do poziomu gmin, stanowiącymi ro-
dzaj ewidencji projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich (PROW). Dlatego informacje na temat liczby
wniosków o dofinansowanie (przyznanie pomocy) po formalnej i mery-
torycznej weryfikacji, złożonych za pośrednictwem LGD, uzyskano
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78 Możliwości aplikacyjne poszczególnych jednostek administracyjnych były pochodną algoryt-
mu podziału środków UE na województwa w ramach poszczególnych programów [szerzej Nu-
rzyńska 2011, s. 165 i następne].



bezpośrednio z szesnastu urzędów marszałkowskich. Podobnie jak
w poprzednim przypadku jest on sumą wszystkich wniosków, przeli-
czony według miejsca/miejsc realizacji przedsięwzięcia dla gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich, według stanu zrealizowanych i realizowanych
oraz zakwalifikowanych projektów według stanu na 2012 rok. Budowa
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Rysunek III.49.
LLiicczzbbaa  wwnniioosskkóóww  oo ddooffiinnaannssoowwaanniiee  pprroojjeekkttóóww  ww rraammaacchh  ppooddeejjśścciiaa  LLEEAADDEERR  

nnaa  llaattaa  22000077––22001133  zzłłoożżoonnyycchh  zzaa  ppoośśrreeddnniiccttwweemm  LLGGDD  
nnaa  1100  000000  mmiieesszzkkaańńccóóww  [[WW3399]]

Wnioski po weryfikacji formalnej, stan na koniec roku 2012, wg danych urzędów marszałkowskich

20 i więcej (322)
15–20 (243)
10–15 (395)
5–10 (618)
do 5 (595)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



algorytmu jest analogiczna, dlatego również prezentowane wyniki na-
leży traktować jako przybliżone. 

Otrzymany rozkład miernika empirycznego [W39] (rys. III.49.) jest
trudny do jednoznacznej interpretacji. Największą aktywność w uzyskiwa-
niu środków na rozwój obszarów wiejskich w ramach PROW wykazała
społeczność województw wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, lubel-
skiego i podkarpackiego. Najmniej korzystnie prezentuje się Mazowsze,
gdzie oprócz kilku gmin powiatu siedleckiego, na pozostałym obszarze
przedstawiciele społeczności lokalnych nie podejmują bądź nieskutecznie
podejmują działania aplikacyjne za pośrednictwem LGD. Rozkład nie jest
skorelowany z rozmieszczeniem lokalnych grup działania (bowiem pokry-
wają one 90% obszaru kraju). Można jednak postawić hipotezę, że jest on
zależny od stopnia operatywności ludzi działających w ramach LGD, ich
przygotowania do składania aplikacji, chęci i umiejętności wspólnego dzia-
łania, a także ich dobrych relacji z władzami lokalnymi.

Wskaźniki empiryczne składające się na opis komponentu „aktywność
społeczna”, są w zasadzie ze sobą nieskorelowane (tabela III.17.). Wyjąt-
kiem jest relatywnie silna współzależność w rozkładzie przestrzennym fre-
kwencji wyborczej w wyborach prezydenckich i udziału podatników
płacących 1% na rzecz OPP. Te dwie zmienne również są silnie skorelowa-
ne z miarą syntetyczną, co potwierdza, że ogólnie pojęta aktywność spo-
łeczności lokalnych jest ściśle powiązana z takimi cechami, jak: struktura
demograficzna, struktura wykształcenia czy struktura źródeł utrzymania.

Tabela III.17.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  AAkkttyywwnnoośśćć  ssppoołłeecczznnaa  [[AASS]]

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee AASS  ––  mmiiaarraa  WW3344 WW3355 WW3366 WW3377 WW3388 WW3399ssyynntteettyycczznnaa

AASS  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa 1,000 0,186 0,622 0,397 0,705 0,201 0,290

WW3344 0,186 1,000 0,157 0,121 -0,284 0,161 0,101

WW3355 0,622 0,157 1,000 -0,110 0,511 -0,171 -0,090

WW3366 0,397 0,121 -0,110 1,000 -0,119 0,256 0,275

WW3377 0,705 -0,284 0,511 -0,119 1,000 -0,121 -0,144

WW3388 0,201 0,161 -0,171 0,256 -0,121 1,000 0,182

WW3399 0,290 0,101 -0,090 0,275 -0,144 0,182 1,000

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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Miara syntetyczna stopnia aktywności społecznej została obliczona
przy uwzględnieniu wszystkich sześciu opisanych wskaźników, które
określono jako stymulanty rozwoju. Uznając, że działania, których celem
jest rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej najtrafniej objaśnia-
ją miary opisujące liczbę organizacji non profit na 10 000 mieszkańców
oraz udział podatników podatku PIT korzystających z możliwości przeka-
zania 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego,
przypisano im wagę po 25 punktów. Kolejne 50 punktów podzielono po po-
łowie na aktywność obywatelską i aktywność społeczności lokalnych
w uzyskiwaniu środków przez działania społecznie użyteczne. Skierowa-
no po 15 punktów na frekwencję wyborczą w wyborach prezydenckich
oraz na liczbę wniosków złożonych w ramach LGD na 10 000 mieszkań-
ców. Pozostałe dwie miary otrzymały po 10 punktów (patrz tabela III.18.). 

Tabela III.18.
CChhaarraakktteerr  ii wwaaggaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ddoo  uussttaalleenniiaa  sskkaallii  

aakkttyywwnnoośśccii  ssppoołłeecczznneejj

WWsskkaaźźnniikkii  sskkłłaaddoowweejj:: CChhaarraakktteerr WWaaggaa  ==  110000AAKKTTYYWWNNOOŚŚĆĆ  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA
W34 – frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych (wójtów stymulanta 10

i burmistrzów)
W35 – frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich (I tura) stymulanta 15
W36 – liczba organizacji pozarządowych na 10 000 ludności stymulanta 25
W37 – odsetek podatników PIT przekazujących 1% na organizacje stymulanta 25

pożytku publicznego
W38 – liczba wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych 

ze środków Unii Europejskiej na lata 2007–2013 stymulanta 10
na 10 000 mieszkańców (stan na 2012 rok)

W39 – liczba wniosków o dofinansowanie projektów w ramach podejścia 
LEADER na lata 2007–2013 złożonych za pośrednictwem LGD stymulanta 15
na 10 000 mieszkańców (stan na 2012 rok)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Rozkład przestrzenny miary zagregowanej (rys. III.50.) wskazuje współ-
zależność pomiędzy stopniem aktywności społecznej mieszkańców a od-
ległością od ośrodka regionalnego. Im bliżej strefy wpływu aglomeracji,
tym koncentracja mieszkańców funkcjonujących prospołecznie jest
większa. Co więcej, zasięg dyfuzji z miasta wojewódzkiego jest tym większy,
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im wyższej rangi jest to ośrodek centralny. Rejony homogeniczne pod
względem kulturowym, etnicznym, wyznaniowym również odznaczają się
podwyższoną animacją na rzecz społeczeństwa lokalnego (jak Kaszuby).
Względnie bierni społecznie są mieszkańcy obszarów popegeerowskich
(pewna „wyuczona” postawa), Opolszczyzny (emigracyjny charakter re-
gionu) oraz stref subregionalnych województw Polski centralnej (peryfe-
rie o względnie starzejącym się społeczeństwie).

Rysunek III.50.
AAkkttyywwnnoośśćć  ssppoołłeecczznnaa  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa  [[AASS]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.
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1100..  ZZaammoożżnnoośśćć  ii ssppóójjnnoośśćć  ssppoołłeecczznnoośśccii  llookkaallnneejj

Zamożność społeczności lokalnej i jej spójność są ważnymi czynnikami
pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, aczkolwiek bardzo
trudnymi do operacjonalizacji na podstawie dostępnych danych staty-
stycznych. W przypadku zamożności nie chodzi jednak tylko o brak in-
formacji w bazach statystycznych, ale również o to, że część z nich,
związana z szarą strefą gospodarczą, z definicji nie pojawia w statysty-
kach (w przeciwnym przypadku przestałaby być „szara”), wywiera jed-
nak wpływ na rzeczywistość społeczną. W założonej strukturze analizy
poziomu rozwoju blok wskaźników dotyczących zagadnień zamożności
i spójności społeczności lokalnej pomyślany był szeroko. Miał obejmo-
wać problemy zarówno poziomu życia zależnego od dochodów, rozumia-
nych jako jeden z celów rozwoju (i mierzonych według wskaźników
związanych – właśnie z dochodami), spójności (zwartości) – a więc po-
średnio problemu kosztów społecznych uzyskanego poziomu zamożno-
ści, wyrażających się w rozwarstwieniu społecznym (któremu należy
zapobiegać i możliwie to zjawisko minimalizować). W końcu miał ustalić
poziom kompetencji mieszkańców, umiejętności mają bowiem wpływ na
sprawne poruszanie się w świecie zmieniających się technologii i otwie-
rających się nowych możliwości samorealizacji. 

Trudno jednym terminem określić przede wszystkim problemy
związane z nadmiernym rozwarstwieniem, wykluczeniem społecznym
i uzależnieniem od systemów i instytucji wspierających niesamodziel-
ną ekonomicznie część społeczności lokalnej. Zmiany, jakie dokonały
się w kraju po 1989 roku, przyniosły wymierne korzyści społeczno-
ściom wiejskim, ale niektóre grupy ludności nie tylko z nich nie skorzy-
stały, ale nawet stały się ich ofiarami. 

Grupy społeczne, które poniosły koszty zmian to przede wszystkim:
dawni pracownicy PGR-ów, robotnicy dojeżdżający do miast do pracy
w zakładach restrukturyzowanych lub bankrutujących, a także inne,
relatywnie mniejsze grupy ludności, takie jak niektórzy rolnicy posia-
dający bardzo małe gospodarstwa, osoby, których umiejętności za-
wodowe okazały się zbędne w związku z szybkimi zmianami technolo-
gicznymi, pewna grupa nauczycieli szkół zawodowych itp. Część z nich
potrafiła dostosować się do nowych warunków, znajdując pracę lub po-
dejmując działalność gospodarczą na własny rachunek. Inni z kolei 
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starali się o zachowanie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego
przez ucieczkę z rynku pracy do bierności zawodowej i chroniąc się
w systemie niezarobkowych źródeł utrzymania (np. rent zdrowotnych).
Osobną grupą jest również znaczna część młodzieży, dla której formą
ucieczki od bezrobocia była nauka w szkołach wyższych. Rolę takich
„przechowalni” opóźniających moment wejścia młodego człowieka na
rynek pracy, pełniły zasadniczo prywatne uczelnie funkcjonujące
w miastach o mniejszym znaczeniu administracyjnym w układzie re-
gionalnym. 

W każdej z tych grup społecznych jakaś część stała się długotrwale
bezrobotnymi, z czasem uzależniając się od zasiłków dla bezrobotnych
i z systemu pomocy społecznej. Wielkość tej grupy osób w danej spo-
łeczności lokalnej uzależniona jest od wielu czynników, niektóre z nich
były przedmiotem analizy wówczas, gdy budowane były wskaźniki dla
innych składowych pojęcia „poziom rozwoju społeczno-gospodarcze-
go”, na przykład przy okazji analizy dostępności przestrzennej obszaru
wiejskiego. Nie zajmowano się jednak wówczas liczebnością grup za-
grożonych społeczną i ekonomiczną marginalizacją.

Kompetencje, o których wspomniano, to umiejętności posługiwania
się nowymi technologiami (np. komputerem), korzystania z nowych
źródeł informacji (np. za pośrednictwem Internetu), a także znajomość
języków obcych, posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów itp.
Pod względem zakresu konotacji część tej składowej poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego związana jest z pojęciem kapitału ludzkiego,
choć go nie wyczerpuje. Jest również powiązana z pojęciem struktury
społecznej (w tym wypadku związanego z rozwarstwieniem), z proble-
mami edukacji, analizą rynku pracy itp. Można również dopatrzyć się
pewnych związków omawianej składowej poziomu rozwoju z pojęciem
jakości życia, ale jakość życia jest kategorią szerszą i tylko niektóre jej
aspekty, takie jak uzależnienie ekonomiczne od systemów redystrybu-
cji dochodów zostały poruszone.

Analiza dostępnych danych pozwoliła na utworzenie pięciu wskaź-
ników empirycznych łącznie charakteryzujących problem zamożności
i spójności społecznej. Są to: 
[W40] – średni roczny dochód płatnika podatku PIT,
[W41] – odsetek osób długotrwale bezrobotnych wśród ludności w wie-

ku produkcyjnym,
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[W42] – odsetek osób w rodzinach objętych systemem pomocy spo-
łecznej w ogóle ludności gminy,

[W43] – liczba podłączeń stacjonarnego Internetu na 100 mieszkańców,
[W44] – średni wynik testu gimnazjalnego z języka obcego, nowożytne-

go w części podstawowej (% maksymalnej liczby punktów moż-
liwych do zdobycia).

Pierwszym wkaźnikiem jest średni roczny dochód płatnika podatku
PIT [W40]. Wyższe dochody w tym przypadku są pochodną struktury
gospodarczej oraz akceptowanych na lokalnym rynku kosztów pracy.
Dochody płatników PIT również łączą się z wydajnością pracy, jednak
jest ona silnie powiązana ze strukturą gospodarki. Z punktu widzenia
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego zmienna ta jest jedno-
znacznie stymulantą. Dane pochodzą z systemu POLTAX, a udostęp-
nione zostały przez Ministerstwo Finansów; obejmują gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie79. Wyliczony wskaźnik jest średnią z dwóch kolej-
nych lat 2009–2010.

Drugim z wykorzystanych wskaźników jest odsetek osób długotrwa-
le bezrobotnych wśród ludności w wieku produkcyjnym [W41]. Dane na
temat liczby długotrwale bezrobotnych z definicji80 udostępniło Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej z bazy rejestrów powiatowych
urzędów pracy za 2010 rok. Dane obrazują sytuację zarówno w gmi-
nach wiejskich, jak i miejsko-wiejskich.

Wskaźnik ten wymaga pewnego komentarza, w mianowniku znala-
zła się kategoria osób w wieku produkcyjnym, a więc zarówno czynni
zawodowo, jak i bierni. Zazwyczaj spotkać można inną miarę, udział
długotrwale bezrobotnych wśród ogółu zarejestrowanych jako bezro-
botni. Jest ona uzasadniona, jeśli przedmiotem analizy jest dynamika
rynku pracy. Uzasadnieniem dla budowy wskaźnika, który w mianow-
niku ma ogół ludności w wieku produkcyjnym jest to, że wskaźnik ten
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79 W zeznaniach składanych przez małżonków uwzględniana jest wyłącznie gmina pierwszego
podatnika oraz podatek należny jest dzielony pomiędzy podatników proporcjonalnie do ich do-
chodu.
80 Bezrobotny długotrwale – oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego
urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem
okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. Wyrażenie „łącznie” ozna-
cza, że nie musi być tutaj ciągłości w rejestracji, byle osoba w ciągu 2 lat wstecz miała „uzbiera-
ne” przynajmniej 12 miesięcy rejestracji w PUP jako osoba bezrobotna, więcej w: [Ustawa
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; Dz.U. z 2004 r. nr 99].



interpretowany jest jako pośrednia, cząstkowa i niedoskonała miara
skali zjawiska zagrożenia marginalizacją części społeczności lokalnej.
Jest miarą cząstkową, bo wykorzystywaną łącznie z innymi, pośrednią,
bo nie wiadomo, ile z tych osób związanych jest dochodami z szarą stre-
fą gospodarki (o czym wcześniej wspomniano), i wreszcie niedoskona-
łą – bo w zbiorowości osób znajdującej się w mianowniku są osoby
bierne zawodowo z przyczyn obiektywnych, jak i takie, dla których na
przykład przejście na rentę lub wcześniejszą emeryturę było ucieczką
z rynku pracy. Niemniej wskaźnik ten, przy wszystkich niedoskonało-
ściach, ujawnia zjawiska społeczne związane z charakterem lokalnego
rynku pracy i wywoływanym przez ten rynek rozwarstwieniem spo-
łecznym. W badaniach jest on traktowany jako destymulanta rozwoju
społeczno-gospodarczego.

Trzeci wskaźnik obliczony został jako udział osób przebywających
w rodzinach, w których są osoby objęte systemem zasiłków z pomocy
społecznej81 w relacji do ogólnej liczby osób zamieszkujących gminę
[W42]. Wskaźnik ten ujawnia, jaka część społeczności lokalnej jest
uzależniona od systemów redystrybucji dochodów ze względu na
przeciwdziałanie biedzie. Ważne przy tym, że zasady polityki socjalnej
realizowane za pośrednictwem systemu pomocy społecznej są iden-
tyczne na terenie całego kraju, a więc takie same w regionach zamoż-
niejszych i uboższych. Nie oznacza to jednak, że w regionach
uboższych większy jest udział ludności korzystającej z zasiłków pomo-
cy społecznej, może się tak zdarzyć, że region uboższy będzie pod
względem zamożności mniej zróżnicowany wewnętrznie, a statystycz-
nie zamożniejszy – bardziej. Wówczas udział ludności korzystającej
z tego rodzaju wsparcia mógłby być większy w regionie zamożniej-
szym niż uboższym. 

Wskaźnik ten w badaniach ma charakter destymulanty. Źródłem
informacji były sprawozdania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
[MPiPS-03-R] za 2010 rok, dla gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

Wskaźnik czwarty to liczba podłączeń stacjonarnego Internetu na
100 mieszkańców [W43]. Dane na temat liczby klientów korzystających
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81 Przez osoby objęte systemem zasiłków z pomocy społecznej rozumiemy według Sprawozda-
nia MPiPS-03-R osoby w rodzinach, którym przyznano decyzją świadczenia z pomocy społecz-
nej. Świadczenia przyznane są w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich
rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania).



z usługi stacjonarnego (przewodowego i bezprzewodowego) dostępu do
sieci szrokopasmowego Internetu udostępnił Urząd Komunikacji Elek-
tronicznej. Są to informacje za 2010 rok, ich agregacja pozwoliła na stwo-
rzenie wskaźnika odnoszącego się wyłącznie do obszarów wiejskich.

Nasycenie obszarów wiejskich podłączeniami do Internetu w rela-
cji do liczby mieszkańców ma charakter stymulanty dla poziomu roz-
woju społeczno-gospodarczego. Wiąże się częściowo z kompetencjami
mieszkańców, a częściowo z zamożnością. W gospodarstwie domowym
podłączenie stacjonarne do Internetu jest płatne, a przede wszystkim
wymaga posiadania komputera i umiejętności posługiwania się nim.
Jednocześnie brak takich kompetencji może oznaczać, że comiesięczny
wydatek „na Internet” uważa się za zbędny, skoro nie potrafi się z nie-
go korzystać, a potrzeba korzystania z informacji, do jakich daje on do-
stęp, nie jest na tyle silna, by opanować tę umiejętność.

Ostatni wskaźnik omawianej tu składowej poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego dotyczy bezpośrednio problemu kompetencji, a kon-
kretnie porozumiewania się w językach obcych [W44]. Został on
zbudowany na podstawie danych z testu gimnazjalnego według standar-
dowego arkusza dla tzw. podstawowej części w zakresie nowożytnego ję-
zyka obcego. Wskazuje on średni wynik uczniów szkół gimnazjalnych
w gminie (na obszarach wiejskich najczęściej w gminie jest tylko jedno
gimnazjum), obliczony jako procent maksymalnej liczby punktów moż-
liwych do zdobycia. Wskaźnik został skonstruowany na podstawie da-
nych udostępnionych przez osiem okręgowych komisji edukacyjnych
w Polsce (źródło jak wskaźnik [W32]). Co prawda dane dotyczą grupy
młodzieży kończącej gimnazja, ale uzyskiwane przez nie rezultaty testu
językowego można pośrednio interpretować jako wskaźnik znaczenia,
jakie środowisko ucznia przykłada do znajomości języków. Jest to dodat-
kowo wskaźnik o tyle ważny, że dotyczy pokolenia, które z pewnością bę-
dzie znacznie bardziej mobilne przestrzennie niż pokolenie ich rodziców
ze względu m.in. na łatwość podróżowania w Unii Europejskiej. Wskaź-
nik ten ma w badaniu charakter stymulanty.

Zależności korelacyjne między wyliczonymi wskaźnikami są słabe,
przy czym ich rozkłady statystyczne są współzależne z miarą synte-
tyczną składowej [S] (porównaj tabela III.19.). Warto zauważyć, że naj-
większą zależność obserwujemy między rozkładem przestrzennym
wskaźnika dotyczącego długotrwałego bezrobocia i uzależnienia od
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systemu pomocy społecznej, a więc między wskaźnikami pokazującymi
brak społecznej spójności grup. Również relatywnie silniejsza jest za-
leżność między wskaźnikiem mówiącym o wysokości dochodów płatni-
ków podatku PIT i liczbą podłączeń do stacjonarnego Internetu. Jest to
zależność zrozumiała – osiągający wyższe dochody częściej mogą sobie
pozwolić na wydatek związany z komputerem i podłączeniem do sieci.
Co więcej, osoby osiągające wyższe dochody to z reguły osoby lepiej
wykształcone i mające silniej ukształtowane potrzeby korzystania z in-
formacji, jakie można dzięki Internetowi uzyskać.

Tabela III.19.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  ZZaammoożżnnoośśćć  ii ssppóójjnnoośśćć  

ssppoołłeecczznnoośśccii  llookkaallnneejj  [[SS]]

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee SS  ––  mmiiaarraa  WW4400 WW4411 WW4422 WW4433 WW4444ssyynntteettyycczznnaa
SS  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa 1,000 0,791 -0,749 -0,739 0,577 0,494

WW4400 0,791 1,000 -0,383 -0,414 0,469 0,272
WW4411 -0,749 -0,383 1,000 0,513 -0,263 -0,217
WW4422 -0,739 -0,414 0,513 1,000 -0,260 -0,259
WW4433 0,577 0,469 -0,263 -0,260 1,000 0,173
WW4444 0,494 0,272 -0,217 -0,259 0,173 1,000

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Jak już wspomniano, wysokość średniego rocznego dochodu opodatkowa-
nego PIT jest silnie powiązana ze strukturą gospodarki lokalnej. Relatyw-
nie wyższe dochody występują tam, gdzie zatrudnieni mają wyższe
kwalifikacje, miejsca pracy są lepiej wyposażone, na rynku pracy nie wy-
stępują duże nadwyżki podaży (lub mają charakter strukturalny, związa-
ny z kwalifikacjami poszukujących pracy). Okazuje się, że w warunkach
polskich wysokie dochody płatnicy PIT osiągają w gminach położonych
w sąsiedztwie dużych i średnich miast oraz na obszarach, przez które
przechodzą główne szlaki komunikacyjne (rys. III.51.). Pod omawianym
względem najbardziej rozległy obszar podmiejski występuje wokół War-
szawy oraz w rejonie aglomeracji Górnego Śląska. Charakterystyczne, że
obszar podmiejski Warszawy rozciąga się dalej na zachód od miasta niż na
wschód, a oddziaływanie aglomeracji Katowic sięga na wschodzie do Kra-
kowa, a na zachodzie niemal do Opola. 
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Warta uwagi jest również rozległa strefa wysokich dochodów płatni-
ków podatku PIT w rejonie dolnośląskim, obejmuje ona obszar pod-
miejski Wrocławia i rozciąga się na zachód aż do granicy województwa,
wzdłuż przebiegu autostrady. Podobny, ale słabszy, wpływ wywiera sieć
drogowa tras Warszawa – Katowice czy Warszawa – Lublin na docho-
dy mieszkańców (płatników podatku PIT) właśnie tych gmin tranzyto-
wych. Obok wpływu na zamożność mieszkańców, położenia gminy
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Rysunek III.51.
ŚŚrreeddnnii  rroocczznnyy  ddoocchhóódd  ppłłaattnniikkaa  ppooddaattkkuu  PPIITT  [[WW4400]]

20 000 i więcej (489)
18 000–20 000 (369)
16 000–18 000 (519)
14 000–16 000 (540)
do 14 000 (256)

(w zł)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



w sąsiedztwie ośrodków miejskich, zwłaszcza dużych, oraz tras komu-
nikacyjnych warto odnotować trzeci czynnik – lokalizację dużych za-
kładów przemysłowych. Takie znaczenie dla sąsiednich terenów ma
np. elektrownia Bełchatów i związana z nią kopalnia węgla brunatnego,
elektrownia Turoszów oraz wiele innych dużych zakładów o wyraźnym
oddziaływaniu na lokalne rynki pracy.

Najniższe dochody podatnicy PIT osiągają w Polsce wschodniej,
zwłaszcza w rolniczych częściach województw podlaskiego i lubelskie-
go. Rysunek III.51. pokazuje, że dochody płatników PIT (a więc głównie
nierolników) porządkują dwie przenikające się prawidłowości, są wyż-
sze w Polsce zachodniej niż wschodniej oraz na obszarach podmiej-
skich, niż położonych peryferyjnie w stosunku do sieci dużych miast
i głównych ciągów komunikacyjnych.

Z punktu widzenia spójności społeczności lokalnej występowa-
nie zjawiska długotrwałego bezrobocia ma charakter negatywny
w tym sensie, że spójność oznacza brak zjawisk wykluczających
społecznie pewne grupy ludności, a długotrwałe pozostawanie poza
rynkiem pracy osób poszukujących zatrudnienia prowadzi do mar-
ginalizacji ich udziału w życiu społecznym. Wskaźnik udziału osób
długotrwale bezrobotnych wśród ogółu ludności w wieku produk-
cyjnym [W41] wykazuje bardzo charakterystyczny rozkład prze-
strzenny (patrz rys. III.52.). Osób tych jest relatywnie dużo na
terenach, gdzie przed transformacją ustrojową notowano wysoki
udział sektora państwowego w strukturze rolnictwa, a więc głównie
na terenie województw zachodniopomorskiego i warmińsko-mazur-
skiego. Obecnie, około dwadzieścia lat po restrukturyzacji PGR-ów,
nie jest to zapewne bezrobocie dawnych pracowników gospodarstw
państwowych, ale efekt ukształtowanej struktury gospodarczej na
tych obszarach oraz trudności miejscowej ludności w dostosowaniu
się do zmienionych realiów gospodarczych. Jest to kwestia struktu-
ry zawodów, poziomu wykształcenia, a nade wszystko umiejętności
brania za siebie odpowiedzialności. Jak już wcześniej wspomniano,
wśród pracowników dawnych PGR-ów, przybyłych na tzw. Ziemie
Odzyskane po wojnie, znaczny odsetek stanowili pracownicy daw-
nych gospodarstw folwarcznych z ziem, które znalazły się w wyniku
wojny poza polską granicą wschodnią. Po wojnie pracowali oni
w gospodarstwach państwowych, które organizowały im przestrzeń
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życiową dostarczając pracę, mieszkania i inne dobra, o które nie
musieli samodzielnie się starać. Utrwaliło to w tej grupie ludności
pewną bezradność wobec spraw codziennych, oczekiwanie, że bez
własnej aktywności i przedsiębiorczości życiowej problemy, na któ-
re natrafiają, same się rozwiążą lub ktoś je rozwiąże za nich. Posta-
wa taka sprzyja pozostawaniu na marginesie życia społecznego
i utrudnia funkcjonowanie w warunkach gospodarki rynkowej, wy-
magającej aktywności i elastycznego przystosowywania się do
zmieniających się okoliczności.

Również struktura gospodarcza na terenach występowania daw-
nych PGR-ów nie stwarza łatwego rynku pracy. Są to w większości ob-
szary o słabo rozwiniętych pozarolniczych funkcjach gospodarczych,
bez miast o rozwiniętym przemyśle, który byłby gotów wchłonąć słabo
wykształconą siłę roboczą ze wsi, dawniej zdominowanych przez go-
spodarstwa państwowe. Gospodarstwa te zatrudniały zarówno specjali-
stów z różnych dziedzin związanych z ich produkcją, jak i pracowników
nisko wykwalifikowanych. Wyselekcjonowana pozytywnie część daw-
nych pracowników PGR-ów znalazła zatrudnienie w gospodarstwach,
które powstały na tych gruntach, większość pracowników słabo wy-
kwalifikowanych pozostała bez pracy. Dziś w znacznym stopniu mamy
do czynienia z następnym pokoleniem mieszkańców tych terenów, jed-
nak dawne podziały społeczne w znacznym stopniu są powielane po ro-
dzicach [porównaj: Halamska 2001; Tarkowska, Korzeniewska 2002;
Karwacki 2006].

Relatywnie duża grupa długotrwale bezrobotnych występuje rów-
nież: na wąskim pasie gmin pogranicza wschodniego, na terenie Kotli-
ny Kłodzkiej, w południowej części województwa mazowieckiego oraz
na obrzeżach kujawsko-pomorskiego (porównaj rys. III.52.). W znako-
mitej większości są to obszary zmniejszające zaludnienie, stare demo-
graficznie i o strukturze gospodarczej, w której dominuje rolnictwo.
Na terenach tych lokalna przedsiębiorczość napotyka trudności zwią-
zane z niskim lokalnym popytem generowanym przez ludność związaną
z rolnictwem. Trzeba również pamiętać, że obok przedsiębiorczości
lokalnej na wsi występuje szara strefa gospodarki, bardzo możliwe, że
na terenach o dominacji funkcji rolniczej odgrywa ona istotną rolę
w strukturze gospodarczej. Część tzw. szarej strefy gospodarczej na
wsi związana jest z tradycją chłopską pomocy sąsiedzkiej, świadczenia
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pewnych usług za odrobek itp. To, co gospodarka rynkowa uważa za
szarą strefę gospodarki, w tych przypadkach jest usankcjonowane
przez kulturę wiejską i tradycję współdziałania w ramach lokalnych
dobrych praktyk. Z punktu widzenia ekonomii jest jednak czynni-
kiem dodatkowo zmniejszającym lokalny popyt na usługi i niektóre
dobra.
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Rysunek III.52.
OOddsseetteekk  oossóóbb  ddłłuuggoottrrwwaallee  bbeezzrroobboottnnyycchh  wwśśrróódd  lluuddnnoośśccii  

ww wwiieekkuu  pprroodduukkccyyjjnnyymm  [[WW4411]]

7 i więcej (504)
5–7 (369)
4–5 (512)
2–4 (533)
do 2 (255)

(w %)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



Rysunek III.53.
OOddsseetteekk  oossóóbb  ww rrooddzziinnaacchh  oobbjjęęttyycchh  ssyysstteemmeemm  ppoommooccyy  ssppoołłeecczznneejj  

ww ooggóóllee  lluuddnnoośśccii  ggmmiinnyy  [[WW4422]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Dla konstrukcji skali zamożności i spójności społeczności lokalnych po-
dobny charakter jak skala długotrwałego bezrobocia ma wskaźnik po-
kazujący, jaka część mieszkańców gminy korzysta z systemu pomocy
społecznej. Wskazuje on na wielkość tej grupy ludności, która w warun-
kach lokalnych nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić własnych po-
trzeb na poziomie nawet tak niskim, że wymaga wsparcia poprzez
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(w %)

10 i więcej (382)
8–10 (309)
6–8 (490)
4–6 (603)
do 4 (389)



redystrybucję dochodów w ramach pomocy socjalnej. Rozkład prze-
strzenny tego wskaźnika jest stosunkowo wysoko skorelowany z roz-
kładem długotrwałego bezrobocia, bo oba zjawiska są ze sobą
powiązane (porównaj rys. III.53.). Osoby bezrobotne, po utracie prawa
do zasiłku z tego tytułu, często stają się „klientami” struktur pomocy
społecznej. Oba wskaźniki pokazują więc podobne zjawisko: występo-
wanie osób, które w ramach lokalnej gospodarki nie potrafią znaleźć
dla siebie miejsca i uzyskać dochodów potrzebnych dla akceptowanego
społecznie poziomu życia.

Ważnym czynnikiem wpływającym na zamożność społeczności lo-
kalnych są kompetencje mieszkańców oraz dostępność technologii po-
zwalających z tych kompetencji korzystać. Przyjętym wskaźnikiem dla
tego aspektu badania był dostęp do Internetu82 [W43]. Wskaźnik ten
został zrelatywizowany do liczby mieszkańców, mimo iż bardziej wła-
ściwe byłoby odniesienie go do liczby gospodarstw domowych. Jednak
w podziale na gminy dane te nie są dostępne w corocznej statystyce.
O liczbie gospodarstw domowych dowiadujemy się wyłącznie ze spisów
powszechnych, które przeprowadzane są co około 10 lat.

Korzystanie z Internetu wymaga dostępu do komputera i umiejęt-
ności posługiwania się nim, tak więc wskaźnik ten w rzeczywistości
obejmował nie tylko tradycyjnie rozumiane wyposażenie w sprzęty go-
spodarstwa domowego, lecz także wiązał się z kompetencjami miesz-
kańców. Trudno sobie wyobrazić, aby posiadanie komputera z dostępem
do sieci ograniczało się do funkcji zabawki (zwłaszcza, że istnieje wiele
innych, prostszych sprzętów pełniących taką funkcję), a nawet kompu-
ter używany jako liczydło i maszyna do pisania wymaga pewnych umie-
jętności, połączony zaś z Internetem – staje się (nie zawsze świadomie
dla użytkownika) źródłem wiedzy i informacji, a także wygodnym narzę-
dziem do komunikowania się z innymi użytkownikami sieci.

Rozkład przestrzenny nasycenia obszarów wiejskich w technologię
ICT związany jest z kilkoma czynnikami: z ograniczeniami wynikającymi
z braku odpowiedniej infrastruktury, a także ze strukturą demograficzną
(relatywnie jest ich mniej w obszarach z dużym udziałem ludzi starych),
ze strukturą gospodarczą (więcej jest ich na obszarach o silniejszym
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82 Badania na temat wykorzystania ICT przez mieszkańców wsi (rolników) prowadził zespół
z IGiPZ PAN, więcej: [Czapiewski, Kulikowski, Bański, Bednarek-Szczepańska, Mazur, Ferenc
2012, s. 45]



rozwoju funkcji gospodarczych pozarolniczych, w tym funkcji tury-
stycznej) oraz z występowaniem długotrwałego bezrobocia i uzależnie-
nia części mieszkańców od systemów pomocy socjalnej (porównaj
[Czapiewski i in. 2012]). Relatywnie słabo nasycone nowoczesną tech-
nologią komputerową są obszary o stosunkowo dużym udziale grup
osób zagrożonych ubóstwem i nieprzystosowanych do funkcjonowania
w warunkach gospodarki rynkowej, wymagającej indywidualnej aktyw-
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Rysunek III.54.
LLiicczzbbaa  ppooddłłąącczzeeńń  ssttaaccjjoonnaarrnneeggoo  IInntteerrnneettuu  nnaa  110000  mmiieesszzkkaańńccóóww  [[WW4433]]

10 i więcej (406)
8–10 (475)
6–8 (496)
4–6 (486)
do 4 (310)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



ności. Najwięcej osób (po uwzględnieniu tych zależności) ma dostęp do
stacjonarnego, szerokopasmowego Internetu, jeśli mieszkają wokół du-
żych miast, w regionach turystycznych, a także w południowo-zachod-
niej części kraju. Odwrotna sytuacja jest na terenach dawnych PGR-ów
oraz (poza obszarami podmiejskimi) w Polsce centralnej i wschodniej.
Rozkład ten nie obejmuje dostępu lokalnej społeczności do Internetu
mobilnego, ale można przypuszczać, że po jego uwzględnieniu83 roz-
kład zmiennej nie uległby drastycznym zmianom, jedynie liczba użyt-
kowników na pewno byłaby wyższa.

Możliwości, jakie daje korzystanie z Internetu na obszarach wiejskich,
zwłaszcza w zakresie komunikowania się z innymi użytkownikami sieci
oraz instytucjami, są tak duże, że należy oczekiwać w najbliższych latach
dynamicznego rozwoju instalacji w wiejskich gospodarstwach domowych
dostępu do sieci. Sieć komputerowa może w znacznym stopniu ograniczyć
znaczenie dostępności przestrzennej obszarów wiejskich, choć dostęp-
ność w sensie fizycznym zawsze będzie odgrywała ważną rolę. Niemniej
możliwości pracy na odległość (tzw. telepracy [porównaj: Machol-Zajda
2003]) stanie się prawdopodobnie ważnym czynnikiem rozwoju obszarów
wiejskich, kiedy młodzież zapoznająca się w szkołach z techniką kompu-
terową masowo wejdzie na rynek pracy. Obecnie jesteśmy na początku
dokonujących się przemian w tym zakresie, na co dowód dostarczyła au-
torom próba stworzenia wskaźnika zbudowanego na podstawie informacji
na temat internetowego rozliczania się mieszkańców wsi z podatku PIT.
Okazało się, że udział osób korzystających z tej formy rozliczania się szyb-
ko rośnie, jednak na razie można go liczyć w promilach płatników.

Do kategorii kompetencji należy zaliczyć również znajomość języ-
ków obcych. Statystyki nie podają jednak informacji na ten temat. Ja-
ko pośredni wskaźnik wykorzystano wyniki testu egzaminacyjnego
gimnazjalistów, wychodząc z założenia, że są one nie tylko oceną pracy
ucznia, ale również informują, jak przez społeczność lokalną traktowa-
ny jest ten przedmiot w szkole. Rodzice inną wagę przykładają do ocen
z WF, wychowania plastycznego itp., a inną do języka polskiego, mate-
matyki czy fizyki i takie rozróżnienie przedmiotów na ważniejsze
i mniej ważne z punktu widzenia środowiska, w którym przebywa

195

III.10. Zamożność i spójność społeczności lokalnej

83 Należy dodać, że podjęte próby uzyskania informacji na ten temat zarówno w UKE, jak
też u operatorów sieci, zakończyły się niepowodzeniem.



uczeń, oddziałuje również na jego skłonność do poważniejszego lub
mniej poważnego podejścia do uzyskiwanych ocen.

Wykorzystanie tego wskaźnika było możliwe ze względu na jedno-
rodną w całym kraju skalę ocen testu. Pod uwagę wzięto tylko wynik
uzyskany z języka obcego nowożytnego w tej części egzaminu, który
jest obowiązkowy dla wszystkich gimnazjalistów, tzw. części podstawo-
wej (według arkusza standardowego). Nie rozróżniano przy tym, jaki
język był przez uczniów wybierany. Wskaźnik obliczony został jako
średni procent zdobytych punktów w teście (przyjmując jako 100%
maksymalną możliwą punktację).

Rysunek III.55. pokazuje, że najwyższe wartości wskaźnika wystą-
piły w części województwa opolskiego oraz na pograniczu wschodnim.
Oba te rejony kraju charakteryzuje wspólna cecha: znacząca liczba
mieszkańców deklaruje niepolską narodowość. Wschodnia część
Opolszczyzny to obszary zamieszkiwane przez Ślązaków opolskich,
a część ludności autochtonicznej deklaruje narodowość niemiecką. Na
pograniczu wschodnim występują mniejszości: litewska, białoruska
i tatarska. Pas ten kończy się w pobliżu początku granicy z Ukrainą, ale
w tym przypadku trudno mówić o mniejszości narodowej czy też lud-
ności pogranicza ze względu na efekty akcji Wisła, która rozproszyła
ludność ukraińską zamieszkującą kiedyś te tereny po całym kraju,
a zwłaszcza na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 

Dane wskazały również, że językiem obcym najczęściej wybiera-
nym przez gimnazjalistów jest angielski, ale we wschodniej części
Opolszczyzny dominuje niemiecki, a w północnej części pogranicza
wschodniego – rosyjski. Jest to związane właśnie ze specyfiką ludności
autochtonicznej tych obszarów, o czym wyżej wspomniano. 

Również relatywnie dobre efekty testu gimnazjalnego z języka obce-
go osiągali uczniowie z wiejskich obszarów wokół niektórych dużych
miast, zwłaszcza Warszawy, Krakowa i Poznania. Można to łączyć z cha-
rakterem społeczności lokalnych zamieszkujących te tereny, na przy-
kład grup zamożnych migrantów przybyłych z dzielnic centralnych
miasta, relatywnie często podróżujących za granicę czy migrantów
z różnych regionów kraju, z których część mogła mieć doświadczenia
z wyjazdami zagranicznymi w celach zarobkowych. Obie takie grupy
ludności doświadczyły wcześniej, jak ważna jest znajomość języków ob-
cych i przywiązują dużą wagę do postępów w nauce swoich dzieci.
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Rysunek III.55.
ŚŚrreeddnnii  wwyynniikk  tteessttuu  ggiimmnnaazzjjaallnneeggoo  zz jjęęzzyykkaa  oobbcceeggoo,,  nnoowwoożżyyttnneeggoo  

ww cczzęęśśccii  ppooddssttaawwoowweejj  [[WW4444]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Konstruując syntetyczną skalę spoistości społeczności lokalnych
(szczególnie uwzględniając jej zamożność i kompetencje), wymienio-
nym pięciu wskaźnikom przypisano zróżnicowane wagi (patrz tabe-
la III.20.). Udział pierwszego z nich, a więc średniego dochodu
płatników PIT, oceniono na 30% skali syntetycznej. Dwa kolejne wskaź-
niki odnoszą się do continuum spójność–rozwarstwienie społeczności,
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(% maksymalnej liczby 
punktów możliwych do zdobycia)

65 i więcej (257)
60–65 (422)
55–60 (747)
50–55 (511)
do 50 (236)



łącznie przyznano im 40% udziału w skali syntetycznej (oczywiście
z punktu widzenia tej skali są one destymulantami). Następnie 40% po-
dzielono po 20% dla wskaźnika dotyczącego długotrwale bezrobotnych
i 20% dla odnoszącego się do udziału w społeczności lokalnej benefi-
cjentów pomocy społecznej.

Tabela III.20.
CChhaarraakktteerr  ii wwaaggaa  wwsskkaaźźnniikkóóww  wwyykkoorrzzyyssttaannyycchh  ddoo  uussttaalleenniiaa  sskkaallii  zzaammoożżnnoośśccii

ii ssppóójjnnoośśccii  ssppoołłeecczznnoośśccii  llookkaallnneejj

WWsskkaaźźnniikkii  sskkłłaaddoowweejj:: CChhaarraakktteerr WWaaggaa  ==  110000ZZAAMMOOŻŻNNOOŚŚCCII  II SSPPÓÓJJNNOOŚŚCCII  SSPPOOŁŁEECCZZNNOOŚŚCCII  LLOOKKAALLNNEEJJ
W40 – średni roczny dochód płatnika podatku PIT stymulanta 30
W41 – odsetek osób długotrwale bezrobotnych wśród ludności w wieku destymulanta 20

produkcyjnym
W42 – odsetek osób w rodzinach objętych systemem pomocy destymulanta 20

społecznej w ogóle ludności gminy
W43 – liczba podłączeń stacjonarnego Internetu na 100 mieszkańców stymulanta 15
W44 – średni wynik testu gimnazjalnego z języka obcego, nowożytnego 

w części podstawowej (% maksymalnej liczby punktów możliwych stymulanta 15
do zdobycia)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Pozostałe 30% udziału w skali syntetycznej podzielono między dwa
wskaźniki dotyczące kompetencji społeczności lokalnej, a więc nasyce-
nia obszarów wiejskich komputerami z podłączeniem do Internetu
(15%) oraz wyników testu językowego uczniów (15%). Wynik skali wyko-
rzystującej tego rodzaju wagi poszczególnych wskaźników przedstawia
rysunek III.56.

Przestrzenne zróżnicowanie kraju przez utworzony wskaźnik ujaw-
nia, że korzystne charakterystyki społeczności lokalnych pod względem
poszukiwanej cechy występują wokół dużych miast, przy czym zwraca
uwagę rozległa strefa wokół Warszawy i Poznania oraz strefa obejmują-
ca obszary podmiejskie Krakowa, Katowic, Opola i Wrocławia. W tym
ostatnim przypadku zauważamy, że osią tej wielkiej strefy jest autostra-
da A4 (na odcinku Rzeszów – Legnica), która przyczyniła się do prze-
mian gospodarczych i społecznych w tej części kraju. Oczywiście nie
odegrałaby ona takiej roli, gdyby nie fakt, że łączy duże ośrodki miejskie
oddalone od siebie kolejno o mniej więcej godzinę podróży autostradą.
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Niekorzystną charakterystykę mają natomiast trzy województwa północ-
ne: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Nasuwa się
tu myśl, że jeśli rzeczywiście autostrada stała się czynnikiem przemian
w Polsce południowej szkoda, że z planów budowy głównych ciągów ko-
munikacyjnych znikła planowana kiedyś tzw. via Baltica, droga łącząca
Niemcy z republikami bałtyckimi przebiegająca przez północną część Pol-
ski. Niekorzystna charakterystyka społeczności lokalnych dotyczy również
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Rysunek III.56.
ZZaammoożżnnoośśćć  ii ssppóójjnnoośśćć  ssppoołłeecczznnoośśccii  llookkaallnneejj  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa  [[SS]]

Przedziały równoliczne

5
4
3
2
1

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.



południowo-wschodniej części kraju (z wyjątkiem obszarów podmiej-
skich), czyli województwa: podkarpackie, lubelskie, wschodnią część świę-
tokrzyskiego oraz południową mazowieckiego i region wschodniej części
kujawsko-pomorskiego, a także północną mazowieckiego.

Ogólnie można jednak powiedzieć, że zamożniejsze i spójne spo-
łeczności lokalne występują w sąsiedztwie dużych miast oraz na tere-
nach o bardziej zaawansowanej wielofunkcyjnej gospodarce. Tego
rodzaju gospodarka sprzyja rozwojowi lokalnego rynku pracy, premiu-
je kompetencje uzyskiwane przez mieszkańców i stwarza im większe
szanse realizacji i zaspokajania aspiracji.

1111..  EElleemmeennttyy  wwaarruunnkkóóww  mmiieesszzkkaanniioowwyycchh

Warunki mieszkaniowe włączone zostały jako oddzielna składowa po-
ziomu rozwoju społeczno-gospodarczego z dwóch powodów. Pierw-
szym z nich jest odczucie, że wśród analizowanych czynników brak
takiego, który bezpośrednio wiąże się z pojęciem jakości życia. Co
prawda pewne aspekty jakości życia zostały wcześniej uwzględnione
(takie jak kwestie zamożności czy rozwarstwienia społecznego), ale da-
lece nie wszystkie. Dostępne dane nie pozwalają jednak wprowadzić
ważnych elementów jakości życia ze względu na brak możliwości uzy-
skania wskaźników związanych ze zdrowotnością, średnią długością
życia, dostępnością usług publicznych itp. Pośrednio dostępność tego
typu usług związana jest też z możliwościami przemieszczania się
w przestrzeni (komunikacja publiczna, prywatne środki transportu)
oraz czasem potrzebnym na dojazd do ośrodków nadrzędnych w lokal-
nej i regionalnej sieci osadniczej (co również, w miarę możliwości stwa-
rzanych przez dane, zostało uwzględnione). Po drugie – w polskich
warunkach mieszkanie ma specjalną wartość, co wiąże się z niedostat-
kiem mieszkań, ich bardzo wysoką (w relacji do dochodów ludności) ce-
ną oraz niskim standardem technicznym znacznej części mieszkań na
wsi. Co prawda znikły już z polskiej wsi strzechy i znikają domy drew-
niane, ale wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków stanowią
w dalszym ciągu problem tylko częściowo rozwiązany.

Jeszcze stosunkowo niedawno charakterystyka statystyczna zasobów
mieszkaniowych wyróżniała takie ich elementy, jak palne lub niepalne
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pokrycie dachu. Problem rozwiązany został przez masowe wprowadze-
nie na wieś dachów z eternitu. Okazało się jednak, że rozwiązanie kwe-
stii palnych pokryć dachowych prowadziło do nowych zagrożeń, eternit
oceniono jako niebezpieczny dla zdrowia ze względu na zawarty w nim
azbest. Proces modernizacji budownictwa wiejskiego polegający na za-
stępowaniu eternitu bardziej bezpiecznymi pokryciami trwa nadal, jed-
nak statystyka nie podaje ani tego, w jakim tempie on przebiega, ani
jaka część dachów z eternitu została zastąpiona innymi pokryciami.

Historia zmian jakościowych zasobów mieszkaniowych na wsi w okre-
sie ostatnich kilkudziesięciu lat pozwala wyróżnić kilka etapów. Pierwszym
z nich była elektryfikacja. Sposób jej przeprowadzania oraz ówczesne prze-
widywania dotyczące zużycia energii elektrycznej na wsi powodują, że
obecnie mówi się o konieczności re-elektryfikacji, gdyż sieci nie wytrzymu-
ją powstających obciążeń, a niepewność w dostawach prądu stanie się
istotną barierą dla lokalnej przedsiębiorczości. Brak jest jednak danych po-
zwalających określić w układzie przestrzennym skalę tego zjawiska. Drugi
etap polegał na zastępowaniu słomianych strzech przez papę, a później
eternit (co przedstawiono powyżej). Proces ten obejmował zwłaszcza tere-
ny dawnego zaboru rosyjskiego, na terenie zaboru pruskiego wcześniej już
w znacznym stopniu strzechy zastąpiła dachówka ceramiczna. 

Traktowanie mieszkania jako szczególnej wartości również na tere-
nie Małopolski i Podkarpacia sprzyjało zastępowaniu dawnych budynków
nowymi, powstającymi ze środków pochodzących z migracji zarobko-
wych (głównie do USA) i wykorzystujących zawyżone, niezwykle korzyst-
ne dla migrujących, kursy walut zachodnich (zwłaszcza na czarnym
rynku). Sieci migracyjne, głównie związane z wcześniejszą migracją
z tego rejonu kraju do Ameryki powodowały, że wielu mieszkańców
miało członków rodziny, dawnych sąsiadów, znajomych osiadłych za
oceanem, co ułatwiało załatwienie formalności związanych z wyjazdem
i uzyskanie tam pracy. Zaoszczędzone środki zyskiwały wielokrotnie na
wartości po przyjeździe do kraju, co pozwalało na podjęcie budowy
(czasem ostentacyjnie dużej). Obserwacje jeszcze z lat osiemdziesią-
tych ujawniały, że gorzej było z pokryciem kosztów utrzymania no-
wych, nadmiernie dużych domów, toteż często tylko część ich
powierzchni była wykorzystywana przez mieszkańców. W rezultacie,
na południu Polski obok starych, zużytych technicznie mieszkań wiej-
skich pojawił się biegun domów dużych i o wysokim standardzie.
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Warto również wspomnieć, że w gospodarstwach rolnych budowę lub
remont podnoszący standard mieszkań poprzedzały inwestycje w budynki
gospodarcze. Zwłaszcza po wprowadzeniu polityki rolnej lat siedemdzie-
siątych, dającej przywileje tzw. gospodarstwom specjalistycznym84. Ozna-
czało to jednak relatywne spowolnienie budownictwa mieszkaniowego.

Spis Powszechny z 1988 roku (późniejsze spisy nie podejmowały
równie szczegółowo tej problematyki) pokazał, że odsetek wykorzysty-
wanych mieszkań sprzed 1945 roku był znacznie większy na terenie
tzw. Ziem Zachodnich i Północnych oraz w Wielkopolsce. Jednocześnie
ruch budowlany w okresie lat osiemdziesiątych skupiał się głównie
w Polsce wschodniej i południowo-wschodniej. Jednak pomimo że
wschodnia część kraju miała młodsze zasoby mieszkaniowe – standard
ich był niższy, niż starszych zasobów Polski zachodniej (porównaj ma-
py 1.08, 1.09 i 1.10 w: [Atlas demograficzny… 1995, s. 9–11]). 

Proces poprawy warunków mieszkaniowych w ostatnich dziesiąt-
kach lat na wsi powodował także, że kryteria ich opisu ulegają zmianom.
Nieaktualny jest już podstawowy wcześniej wskaźnik – doprowadzenie
wody bieżącej do budynku. Zwłaszcza w okresie programu SAPARD ma-
sowe inwestycje w wodociągi spowodowały, że nie niesie już tej wagi in-
formacji, jaką wcześniej mu przypisywano. Podobnie na znaczeniu
straciła informacja o telefonii stacjonarnej, bo w dużym stopniu zastąpi-
ły ją „komórki”. Ważnych danych dotyczących nowych elementów wypo-
sażenia mieszkań, takich jak zasięg telefonii komórkowej czy prędkość
dostępu do Internetu – na razie nie można uzyskać z instytucji zajmują-
cych się statystyką. W tej sytuacji przyjęto tylko trzy wskaźniki dla oce-
ny zróżnicowania przestrzennego warunków mieszkaniowych na wsi: 
[W45] – odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje centralnego ogrze-

wania (dalej CO), 
[W46] – odsetek mieszkań stale zamieszkanych85 wyposażonych w ustęp

spłukiwany z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej,
[W47] – powierzchnia użytkowa mieszkań przypadająca na jednego

mieszkańca.
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84 Gospodarstwa takie uzyskiwały specjalny dokument „Książeczkę gospodarstwa specjali-
stycznego”, która dawała pierwszeństwo w dostępie do niektórych środków produkcji, maszyn
rolniczych i materiałów budowlanych.
85 Większość tzw. drugich domów lokowanych na wsi ma miejski standard wyposażenia, czyli
z bieżącą ciepłą/zimną wodą, łazienką, spłukiwanym WC.



Wszystkie zmienne opracowano na podstawie danych GUS pocho-
dzących z BDL za 2010 rok, wyłącznie dla obszarów wiejskich.

Dwa pierwsze wskaźniki są ze sobą dodatnio skorelowane, natomiast
nie występuje zależność statystyczna między powierzchnią użytkową
przypadającą na jednego mieszkańca a wyposażeniem technicznym tego
mieszkania (tabela III.21.). Kwestia ta jest złożona, wiąże się z faktem, że
nowe budownictwo, o wyższym standardzie, jest jednocześnie oszczędne
jeśli chodzi o powierzchnię. Duże powierzchniowo budynki to przede
wszystkim zabudowania poniemieckie na Ziemiach Odzyskanych oraz
budynki wzniesione w wyniku migracji zarobkowych do USA z Polski po-
łudniowej – a więc wzniesione wcześniej, niż upowszechnienie się na wsi
sieci wodociągów i kanalizacji. Z drugiej strony, obszary zmniejszające
zaludnienie (głównie w Polsce wschodniej), nawet przy braku nowego bu-
downictwa, poprawiają wskaźnik zagęszczenia mieszkań. Jest to kwestia
relacji między dynamiką dwóch procesów: zmniejszania się zaludnienia
i wypadania starych mieszkań z istniejących zasobów.

Tabela III.21.
MMaacciieerrzz  kkoorreellaaccjjii  wwsskkaaźźnniikkóóww  sskkłłaaddoowweejj::  EElleemmeennttyy  wwaarruunnkkóóww  

mmiieesszzkkaanniioowwyycchh  [[WWMM]]

WWyysszzcczzeeggóóllnniieenniiee WWMM  ––  mmiiaarraa  WW11 WW22 WW33ssyynntteettyycczznnaa
WWMM  ––  mmiiaarraa  ssyynntteettyycczznnaa 1,000 0,931 0,917 0,276

WW11 0,931 1,000 0,815 0,087
WW22 0,917 0,815 1,000 -0,021
WW33 0,276 0,087 -0,021 1,000

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Wyposażenie mieszkania w centralne ogrzewanie [W45] traktować
można jako wskaźnik nie tylko podłączenia do sieci wodociągowej, lecz
także osiągania złożonych korzyści związanych z tym podłączeniem.
A zatem wyposażenie mieszkań w CO to niejako wyższy poziom podłą-
czenia do wodociągów, polegający na korzystaniu ze złożonych możli-
wości, jakie ono za sobą niesie. Centralne ogrzewanie pojawia się na
wsi wówczas, gdy proste korzyści z sieci wodociągowej (posiadanie
w domu kranu z wodą o sprawdzonej jakości) przestaje już wystarczać
i staje się czymś oczywistym.

203

III.11. Elementy warunków mieszkaniowych



Rysunek III.57.
OOddsseetteekk  mmiieesszzkkaańń  wwyyppoossaażżoonnyycchh  ww iinnssttaallaaccjjee  cceennttrraallnneeggoo  

ooggrrzzeewwaanniiaa  [[WW4455]]

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.

Rysunek III.57. pokazuje, że wyposażenie mieszkań w CO rozpowszech-
nione jest bardziej w Polsce zachodniej (Ziemie Odzyskane i Wielkopol-
ska) niż wschodniej. Na terenach zachodnich średnio ponad połowa
budynków mieszkalnych posiada już to udogodnienie, podczas gdy
w regionie wschodnim i centralnym bardzo wiele gmin jest jeszcze
w słabo zaawansowanej fazie upowszechniania takiego ogrzewania.
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75 i więcej (342)
70–75 (245)
60–70 (697)
50–60 (549)
do 50 (340)

(w %)



Spośród 889 gmin, w których mniej niż 60% mieszkań korzysta z CO
znakomita większość położona jest w województwach podlaskim, lubel-
skim i mazowieckim oraz w rejonach peryferyjnych województw łódz-
kiego i świętokrzyskiego.

Również pośrednią konsekwencją upowszechniania się infrastruktu-
ry wodociągowej jest możliwość instalacji ustępu spłukiwanego. Staty-
styka już od dawna pokazywała, że potrzeba posiadania w mieszkaniu
WC jest na wsi dość powszechna, jednak barierą było odprowadzanie
ścieków. W wielu budynkach mieszkalnych kwestię tę rozwiązywano za
pomocą budowy tzw. szamba, czyli zbiorników na ścieki regularnie
opróżnianych. Rozwiązanie to miało wiele wad, było kosztowne, obcią-
żało środowisko, wymagało częstych kontroli poziomu ścieków w zbior-
niku. Trzeba przy tym pamiętać, że doprowadzenie wody do budynków
mieszkalnych na wsi powodowało gwałtowne zwiększenie jej zużycia
w porównaniu ze zużyciem wody przynoszonej ze studni, a więc rów-
nież wzrastała ilość odprowadzanych ścieków. Obecnie statystyka odnoto-
wuje występowanie na wsi WC z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej
(patrz [W46]). Nie oznacza to jeszcze, że ścieki są oczyszczane, ale sta-
nowi etap prowadzący do takiego stanu. 

Stopień upowszechnienia WC z odprowadzeniem do sieci jest wy-
raźnie zróżnicowany regionalnie, niższy w obrębie dawnego zaboru
rosyjskiego, wyższy we wszystkich pozostałych regionach kraju. Ry-
sunek III.58. pokazuje, że zaledwie jedna gmina o niskim (do 55%
mieszkań) upowszechnieniu tego rozwiązania technicznego znajduje
się poza obszarem Polski centralnej i wschodniej (na terenie dawnej
Galicji). 

Relatywnie wysoki stopień upowszechnienia WC występuje na ob-
szarach wiejskich wokół dużych miast. Warto jednak zauważyć, że pod
tym względem zasięg oddziaływania miasta na sąsiednie tereny wiej-
skie jest zróżnicowany, w regionie centralnym i wschodnim wyraźnie
mniejszy niż w pozostałych. Również poziom wyposażenia mieszkań
w obszarach podmiejskich w urządzenia techniczne jest niższy w Pol-
sce centralnej i wschodniej, choć wyższy niż w rejonach odległych od
dużych ośrodków miejskich. Wyraźnie widać to w przypadku Lublina,
Kielc, Łodzi i Białegostoku.

Ostatni ze wskaźników dobranych dla charakterystyki warun-
ków mieszkaniowych ludności, powierzchnia użytkowa mieszkań
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przypadająca na jedną osobę [W47], ma złożony charakter. Z jednej
strony stare budownictwo Polski centralnej i wschodniej różni się od
zasobów tzw. budynków poniemieckich, które z reguły były większe.
Z drugiej – nowe budownictwo na tzw. Ziemiach Dawnych zastępowa-
ło stare, w ogromnym stopniu zużyte zasoby, przy czym nowe budyn-
ki były zazwyczaj większe od wypadających z użytkowania. I wreszcie
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Rysunek III.58.
OOddsseetteekk  mmiieesszzkkaańń  zzaammiieesszzkkaannyycchh  ssttaallee,,  wwyyppoossaażżoonnyycchh  ww uussttęępp  ssppłłuukkiiwwaannyy

zz ooddpprroowwaaddzzeenniieemm  ddoo  ssiieeccii  kkaannaalliizzaaccyyjjnneejj  [[WW4466]]

85 i więcej (419)
75–85 (650)
65–75 (517)
55–65 (347)
do 55 (232)

(w %)

Źródło: Opracowanie własne zespołu realizującego projekt.


