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O projekcie 
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich
zanowni Państwo,

Chciałbym zachęcić Państwa do zapoznania się z kolejną – trzecią 
ycją raportu – Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (MROW) – 

ędącego podsumowaniem dwóch lat badań i analiz dotyczących pozio-
u rozwoju społeczno-gospodarczego terenów wiejskich w Polsce. 

Należy podkreślić, że nasze opracowanie jest jedynym tego typu 
rojektem w Polsce, który zasięgiem obejmuje obszary wiejskie całego 
raju w podziale na gminy. Uwzględnia on kluczowe aspekty związane 
rozwojem społeczno-gospodarczym polskiej wsi, w tym m.in. proble-
atykę dezagraryzacji gospodarki lokalnej, charakterystykę sektora 
lniczego i pozarolniczego, zagadnienia związane z dostępnością prze-
rzenną gminy, lokalnymi finansami publicznymi, rynkiem pracy, pro-
sami demograficznymi, jakością systemu edukacyjnego, zamożno-
ią i rozwarstwieniem społeczności lokalnych oraz warunkami 

ytowymi i aktywnością społeczną. 
Wykorzystywane w nim dane uzyskujemy z kilkudziesięciu instytu-

i publicznych oraz z badań ankietowych, przeprowadzanych w każdej 
minie. Ważnym atutem projektu jest również cykliczność analizy tych 
mych danych oraz niezmienność przyjętej metody badawczej. 

ałożony długi horyzont czasowy oraz zastosowana interwałowa meto-
a monitorowania zmian, zapewniają stałą obserwację procesów spo-
czno-ekonomicznych, jak również weryfikację trafności wykorzysta-

ych instrumentów prorozwojowych.
W 2014 roku opublikowaliśmy wyniki pierwszego etapu MROW 2014, 

ejmujące badanie poziomu i struktury rozwoju obszarów wiejskich 
 Polsce, które dały swoistą fotografię sytuacji społeczno-gospodarczej 
a poziomie lokalnym. Dwa lata temu badania rozszerzono o analizę 
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procesów i zmian, zachodzących na terenach wiejskich na przestrzeni 
dwóch lat dzielących oba opracowania, podejmując próbę zdefiniowa-
nia mechanizmów, które miały wpływ na dynamikę rozwoju. Efekty 
tych badań zawarto w raporcie MROW 2016. W obecnie prezentowa-
nym opracowaniu MROW 2018 nie tylko powtórzono badania według 
przyjętej metodologii, ale główny akcent rozważań położono na analizę 
struktur społeczno-gospodarczych, ich przestrzenne zróżnicowanie 
i dynamikę. Analiza umożliwiła identyfikację zarówno zmian, jakie 
zachodzą w całym kraju pod względem struktury rozwoju społeczno- 
-gospodarczego, jak i sprawdzenie jej porządku oraz trwałości.

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich jest najważniejszym projek-
tem badawczym Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 
który realizujemy we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa  
Polskiej Akademii Nauk. Na podkreślenie zasługuje fakt, że część 
danych prezentowanych w ramach MROW została wykorzystana przez 
ekspertów OECD, którzy opracowali raport p.t. Przegląd polityki rozwo-
ju obszarów wiejskich: Polska (OECD 2018). Pragniemy zwrócić uwagę 
Państwa, że część wniosków i rekomendacji z tego raportu jest zbieżna 
z tym, co prezentujemy – już od jego I edycji – w kolejnych badaniach 
MROW. 

Przygotowanie raportu nie byłoby możliwe, gdyby nie praca i zaan-
gażowanie wielu osób. Słowa uznania i podziękowania należą się 
w pierwszej kolejności zespołowi realizującemu badania, a tym samym 
autorom raportu. W sposób szczególny dziękujemy również instytu-
cjom, które odpowiadając na nasze prośby udostępniały nam potrzeb-
ne dane. Nieocenione było także wsparcie Rady Programowej i Kapituły 
Fundacji EFRWP. 

Zapraszam Państwa do lektury niniejszego opracowania. Mam 
nadzieję, że wnioski, jakie udało się nam zebrać, będą stanowiły pod-
stawę do dalszej dyskusji nad kierunkami rozwoju obszarów wiejskich 
w naszym kraju.

Krzysztof Podhajski
prezes zarządu Fundacji EFRWP

O projekcie Monitoring obszarów wiejskich



Wprowadzenie. 
Tytułem wstępu do III etapu MROW

Badanie rozwoju społeczno-gospodarczego, które realizujemy w projek-
cie Monitoring rozwoju obszarów wiejskich jest rodzajem badania stosowa-
nego, także o charakterze pracy rozwojowej. Oznacza to, że Autorzy 
podjęli się  przeprowadzenia eksperymentalnych analiz w celu zdobycia 
nowej wiedzy, dostarczając przy tym także przesłanek do wykorzystania 
w praktyce społeczno-gospodarczej. Charakteryzuje je jednak szczególna 
cecha, otóż rozwiązywanie problemów badawczych, choć kończy się 
odpowiedzią, to ujawniają się kolejne problemy, wcześniej nieznane, na 
które warto szukać odpowiedzi. Pytania, na które chciałoby się odpowie-
dzieć, mnożą się wraz ze wzbogacaniem obrazu analizowanych zjawisk. 
Podstawowym jednak problemem w projekcie MROW jest poszukiwanie 
odpowiedzi na doskonale znane pytania: jak zróżnicowany przestrzennie 
jest rozwój rozwoju obszarów wiejskich, dlaczego zmiany następują szyb-
ciej w jednych obszarach, a wolniej w innych, jakie są lokalne i regionalne 
bariery rozwoju społeczno-gospodarczego na wsi, co im sprzyja, a także, 
jakie są powody, że zmiany nie następują równomiernie w całym kraju.

W I etapie badania – MROW 2014 szukano głównie odpowiedzi na 
pytanie dotyczące zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodar-
czego obszarów wiejskich, jak i jego składowych. Zidentyfikowany został 
profil struktury społeczno-gospodarczej tego rozwoju. Aby mógł być to 
punkt wyjścia do dalszych analiz, należało opracować zasady konstrukcji 
map, pokazujących zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospo-
darczego obszarów wiejskich w Polsce oraz kryteria grupowania gmin 
w typy, podobne pod względem struktury czynników wpływających na 
osiągnięty poziom rozwoju. Realizacja tego celu wymagała uprzednio 
utworzenia definicji operacyjnej, pozwalającej na określenie osiągniętego 
poziomu. W wyniku przeprowadzonej analizy udało się wyodrębnić jede-
naście zmiennych – składowych, które biorą udział w tworzeniu skali 
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poziomu rozwoju, jednak same składowe nie miały charakteru empirycz-
nego, a więc nie spełniały postulatu operacyjności, podstawowego 
z punktu widzenia badań. Każda z tych jedenastu składowych dodatko-
wo musiała zostać zoperacjonalizowana, o czym szerzej w I rozdziale.

W II etapie – MROW 2016, powtórzono badanie według sprawdzo-
nej wcześniej metodologii oraz podjęto się pionierskiej analizy dynami-
ki przemian, zachodzących na terenach wiejskich. Sformułowano 
wówczas pytanie, czy wszystkie składowe uczestniczą w równym stop-
niu w kreowaniu dokonujących się zmian, czy też jedne zmieniają się 
stosunkowo dynamicznie, podczas gdy inne podlegają relatywnie bar-
dzo powolnym zmianom. Ten etap badań miał dodatkowy walor, szcze-
gólnie ważny dla zespołu badawczego – pozwalał sprawdzić przydat-
ność założonych wcześniej teoretycznie rozwiązań metodologicznych. 
Część z nich okazała się płodna poznawczo, z innych w kolejnym bada-
niu rezygnowano. W tym wymiarze II etap był więc pomocny w formu-
łowaniu zadań i sposobów szukania rozwiązań w III etapie.

Obecne opracowanie jest z kolei III etapem, zawierającym wyniki 
prac uzyskanych w tym wieloletnim projekcie. Po raz kolejny powtórzo-
no analizę poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i jego struktury 
oraz rozszerzono o nowy element badania dynamiki tej struktury. Poza 
identyfikacją czynników powodujących zmiany poziomu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, podjęto próbę zbadania 
trwałości i zmienności struktury rozwoju, sprawdzając kierunek prze-
pływów kolejnych typów gmin. Zmodyfikowano także narzędzia służą-
ce  obserwacji przestrzennego zróżnicowania dynamiki zmian składo-
wych rozwoju.

W badaniu tym, podobnie jak w poprzednich etapach, przyjęto 
wspólną zasadę prezentacji wyników dla każdej składowej (jak i synte-
tycznej miary rozwoju społeczno-gospodarczego). Po przeanalizowaniu 
zmiennych empirycznych, najpierw określono jej poziom rozwoju, 
następnie zbadano podobieństwo rozkładów uzyskanych w MROW 
2018 i MROW 2014, aż ostatecznie ustalono przestrzenne zróżnicowa-
nie dynamiki przemian. 

W tym celu wszystkie gminy zostały podzielone na trzy grupy. 
Pierwszą grupę gmin nazwano „zmieniającymi się z dynamiką ponad-
przeciętną”, drugą – „z dynamiką przeciętną”, i trzecią „z dynamiką 
poniżej przeciętnej”. Ważnym elementem w III etapie MROW była 
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typologiczna analiza zróżnicowania struktur społeczno-gospodarczych 
badanych jednostek terytorialnych. Poszukiwano odpowiedzi na pyta-
nie: w jakim kierunku ewoluują zidentyfikowane typy struktury (wyra-
żone jako charakterystyczne kombinacje wyników pomiarów składo-
wych rozwoju). Czy kierunek ten sprzyja realizacji postulatu wzrostu 
spójności terytorialnej, czy przeciwnie? A może wzrasta różnorodność 
typów struktury i jeśli rozwój obszarów wiejskich będzie powiększał 
różnice między nimi, czy możliwe będzie dokonywanie pomiaru spójno-
ści zbioru gmin?

Badanie dynamiki objęło okres pierwszej połowy obecnej dekady, 
jaki wyznaczają dane wykorzystane w I i III etapie badań. Autorzy 
zastrzegają, że w dalszym ciągu czas dzielący oba te pomiary jest krót-
ki, co wymaga ostrożnego wyciągania wniosków o tendencjach zmian 
społeczno-gospodarczych. Natomiast niewątpliwie uzyskany rezultat 
jest bardzo pomocny przy wyznaczaniu kierunków przyszłych analiz. 
Aktualne jest wciąż pytanie: w jaki sposób dalsza praca badawcza 
powinna być realizowana, aby odpowiednio obserwować i reagować na 
wyzwania wynikające z trendów rozwojowych obszarów wiejskich, jak 
i potrzeb społeczności je zamieszkujących. 

Na wyraźną prośbę urzędów marszałkowskich (o czym więcej w dal-
szej części książki) dane prezentowane są także w agregacji wojewódz-
kiej, ale w ograniczonym zakresie. Zastosowana metodologia pozwala 
na przygotowanie wyników dla dowolnie określonego obszaru w grani-
cach podziału administracyjnego Polski. 

Nasze serdeczne podziękowania chcielibyśmy teraz przekazać 
wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do możliwości 
utworzenia porównywalnej dla całego kraju bazy danych empirycznych 
w agregacji gminami. Utworzenie takiej bazy było przedsięwzięciem 
karkołomnym, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę liczbę instytucji, które 
musiały nam udostępnić swoje zasoby statystyczne. A są to: Główny 
Urząd Statystyczny, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, osiem okręgowych 
komisji egzaminacyjnych (OKE), Państwowa Komisja Wyborcza, 
Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, Ministerstwo Rozwoju, Urząd Komunikacji Elektronicznej, 
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, 16 urzędów marszałkowskich. 
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Wprowadzenie. Tytułem wstępu do III etapu MROW

Dziękujemy więc zarówno osobom kierującym wymienionymi jed-
nostkami, jak i pracownikom merytorycznym poszczególnych komó-
rek, które przygotowywały dane według zadanych przez nas kryteriów. 
Niektórym z nich należą się szczególne podziękowania za cierpliwość 
jaką wykazywali, wyjaśniając sposób uzyskiwania danych, szczegóły 
algorytmów i wskazując nam pułapki, na które należy zwrócić uwagę 
przy ich interpretacji. Podziękowania należą się również 2173 urzędom 
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w kraju, które co dwa lata dzielnie 
podejmują zadanie wypełnienia tzw. Ankiety Gminnej MROW. 

Powstała baza MROW spełnia dodatkową funkcję – zintegrowane 
dane zwiększają bowiem możliwości i stopnień wykorzystania informacji 
dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego, rozproszone wcześniej 
w różnych instytucjach w kraju. Jest to dla niniejszego projektu, jak  
i potencjalnych jego odbiorców unikatowe źródło wiedzy. Korzystali  
z MROW nie tylko krajowi badacze obszarów wiejskich, ale także eksperci 
OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) opracowując 
raport przeglądu polityk wiejskich dla Polski (OECD 2018). Zaintere-
sowanie tym projektem wykazały także władze Wielkopolskiego Urzędu 
Marszałkowskiego czy Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz 
innych urzędów samorządu terytorialnego (w różnym zakresie). Wyra-
żamy głęboką nadzieję, że badanie to trafia także do właściwych władz 
rządowych, jak i rozlicznych organizacji pozarządowych. 

Na zakończenie chcemy podziękować Radzie Programowej oraz 
Kapitule Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej za stworze-
nie życzliwych warunków do realizacji tak dużego i wieloetapowego 
projektu, a Recenzentom za rzeczowe i wnikliwe uwagi, udoskonalające 
ten „ewoluujący produkt”, jakim niewątpliwie są trzy kolejne etapy 
Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich, zwane w skrócie MROW I, II i III.

 
Monika Stanny
Andrzej Rosner 

Łukasz Komorowski



Rozdział I. Struktura projektu badawczego  
i przyjętych ogólnych założeń 
metodologicznych

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (MROW), jak sama nazwa 
wskazuje, jest projektem wieloletnim, a jego przedmiotem jest śledzenie 
zmian składających się na poziom i kierunki rozwoju społeczno- 
-gospodarczego obszarów wiejskich. Obecna publikacja prezentuje 
wyniki kolejnego etapu badań, już trzeciego, jakie uzyskujemy w ra- 
mach prowadzonych eksploracji1. W pierwszym etapie badań skupi- 
liśmy się na określeniu poziomu rozwoju oraz jego zróżnicowaniu pod 
względem przestrzennym oraz strukturalnym, a także powiązaniu 
między nimi. Był to jednocześnie punkt wyjścia do analiz prowadzo- 
nych w kolejnych etapach, w których nacisk położono na zróżnicowa- 
nie przestrzenne dynamiki dokonujących się zmian. Natomiast na 
obecnym etapie badań skupiamy się na identyfikacji mechanizmów 
zmian poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 
i sprawdzeniu porządku oraz trwałości zmieniającej się struktury 
rozwoju określanego przez jego składowe. 

Samo pojęcie „rozwoju społeczno-gospodarczego”, termin podsta-
wowy dla projektu, bez dodatkowych wyjaśnień może być rozumiany 
w różny sposób. Łączy się to z faktem, że rozwój społeczno-gospodar-
czy może dokonywać się w różnych kierunkach. W pewnych warun-
kach może wiązać się np. głównie ze zmianami w rolnictwie – głównej 
funkcji gospodarczej, w innych – ze zmniejszaniem się jego znaczenia 

1  A. Rosner, M. Stanny 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne 
zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, Fundacja 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa;  
A. Rosner, M. Stanny 2016, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II, Fundacja Europejski 
Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa; A. Rosner.,  
M. Stanny 2017, Socio-economic development of rural areas in Poland, The European Fund for the 
Development of Polish Villages Foundation (EFRWP), Institute of Rural and Agricultural 
Development,  Polish Academy of Sciences (IRWiR PAN), Warsaw.
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i roli w lokalnej gospodarce, a więc w rozwoju funkcji pozarolniczych 
w celu ograniczenia rolnictwa, jako źródła utrzymania mieszkańców. 
Inne kierunki, czy też inne struktury zjawiska rozwoju, występować 
będą na obszarach rozdrobnionego rolnictwa i tradycji łączenia pracy 
w gospodarstwie, z pracą poza nim, a inne tam, gdzie w strukturze 
gospodarczej znaczącą rolę odgrywają wielkoobszarowe gospodarstwa 
rolne oparte na najemnej sile roboczej. Inaczej przebiegają procesy 
rozwoju (i inne kształtują struktury) na obszarach podmiejskich, a inne 
na terenach oddalonych od ośrodków miejskich.

Mimo iż rozwój społeczno-gospodarczy może przebiegać w różny 
sposób, zależnie od lokalnych warunków (w tym od wcześniej ukształ-
towanych struktur), jest to pojęcie nieostre. Wiąże się z możliwościami 
definiowania  go na różne sposoby, a jego zakres czy też jego elementy 
składowe bywają wyliczane w różny sposób, co powoduje, że zakres 
pojęcia ulega przesunięciom. Czasem jest to przesunięcie spowodowa-
ne przez wzmocnienie nacisku na problemy gospodarcze czy kwestie 
społeczne, a czasem np. na aspekt technicznego wyposażenia. Ogra-
niczeniu problemu nieostrości pojęcia służy w naszych rozważaniach 
wyliczenie elementów składowych wchodzących w jego skład oraz 
określenie ich względnej wagi (por. rys. I.1.).

W projekcie tym rozwój społeczno-gospodarczy rozumiany jest 
jako proces prowadzący do kształtowania się struktur gospodar-
czych i społecznych przebiegający w takim kierunku, aby w coraz 
większym stopniu struktury te odpowiadały potrzebom mieszkań-
ców, pozwalały im zaspokajać rosnące potrzeby i aspiracje. 
Szczególne znaczenie w procesie tym odgrywa powstawanie warun-
ków do uzyskiwania dochodów na satysfakcjonującym poziomie oraz 
akceptacja dokonujących się w środowisku lokalnym przemian i aktyw-
ne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Przez „poziom rozwoju” 
rozumiemy stopień zaspokojenia tak określonych potrzeb w danym 
momencie, a więc stopień zaawansowania dokonujących się procesów 
składających się na poprawę (awans na skali) poziomu rozwoju. 
Oczywiście „stopień zaspokojenia potrzeb” może być taki sam lub 
podobny w bardzo różnych warunkach, przy bardzo różnych kombina-
cjach struktur gospodarczych i społecznych, a więc nie istnieje jedna 
ścieżka, po której posuwają się w tym procesie wszystkie wiejskie ukła-
dy lokalne (rozumiane tu jako gminy). 
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Przedmiotem analizy w projekcie są obszary wiejskie kraju, ich 
struktury gospodarcze i społeczne. Brak jasno przedstawionych, zda-
wałoby się banalnych wyjaśnień, powodował pewne nieporozumienia, 
które ujawniły się w trakcie prezentacji poprzednich badań z projek-
tu. W potocznym postrzeganiu wsi jest ona nadal często kojarzona 
niemal wyłącznie z rolnictwem, a jej rozwój – z procesami moderniza-
cji gospodarstw rolnych i wspieraniu przez politykę rolną procesów 
związanych z produkcją rolną, kształtowaniem odpowiedniej struktu-
ry produkcji, zmniejszaniem jej kosztów, przetwarzaniem płodów 
rolnych itp. Z punktu widzenia naszego projektu, rolnictwo jest jedną 
z funkcji gospodarczych występujących na wsi, w wielu regionach 
kraju funkcją główną, dającą zatrudnienie i dostarczającą utrzyma-
nia znacznej części mieszkańców, ale funkcją nie jedyną. Procesy 
zmian dokonujące się w rolnictwie sprzyjają poprawie poziomu roz-
woju społeczno-gospodarczego poszczególnych układów lokalnych, 
ale jej nie determinują. Co więcej, zmiany dokonujące się w pozarolni-
czej części lokalnej gospodarki wiejskiej często sprzyjają zmianom 
w rolnictwie, dzieje się tak np. wówczas, gdy powstają pozarolnicze 
miejsca pracy, które pozwalają ograniczyć przerosty zatrudnienia 
w gospodarstwach rodzinnych, a pośrednio zwiększają dochody 
z pracy zatrudnionego w gospodarstwie. Poprawa wykształcenia lud-
ności wiejskiej sprzyja wzrostowi aspiracji rolników, co przekłada się 
na poprawę  wyposażenia gospodarstw, wprowadzania nowych rozwią-
zań technicznych i organizacyjnych. Poszczególne składowe pojęcia 
rozwoju społeczno-gospodarczego są ze sobą ściśle powiązane i rozpa-
trywanie poszczególnych elementów w oderwaniu od pozostałych 
może prowadzić do dużych uproszczeń. Z tego względu, choć oma-
wiane są one w publikacji po kolei, a więc jako samodzielne wielkości, 
cały czas zwraca się uwagę na występowanie między nimi współza-
leżności i wzajemne ich warunkowanie się.

Autorzy projektu przyjęli arbitralne założenie, że względna łączna 
waga składowych o charakterze gospodarczym wynosi 49%, społecz-
nych 35%, składowej związanej z dostępnością przestrzenną 10%, 
a z warunkami mieszkaniowymi 6%. Założenie to było poprzedzone 
wieloma analizami i dyskusjami, jednak warto podkreślić, że osta- 
teczne rozstrzygnięcie nie opierało się na analizach formalnych związ-
ków między składowymi (choć one również były sprawdzane), ale na 



wynikach merytorycznej dyskusji, w której wykorzystano skumulowa-
ne doświadczenia zespołu badawczego wynikające z wieloletniej pracy 
nad problematyką zmian, dokonujących się na obszarach wiejskich. 
W podobny sposób wyznaczono wagi poszczególnych składowych dba-
jąc, aby suma wag składowych danej grupy odpowiadała łącznej wadze 
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Rysunek I.1.
Wyróżnione składowe rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich  
i przyznane im relatywne wagi
Źródło: opracowanie własne.



wyznaczonej dla danej grupy (tzn. aby suma wag składowych o charak-
terze gospodarczym wynosiła 49%, a społecznych – 35%).

Każda ze składowych poziomu rozwoju jest bezpośrednio niedo-
stępna badaniu empirycznemu, mają one charakter pewnych abstrak-
cji czy też pojęć teoretycznych, choć mniej ogólnych, niż pojęcie rozwo-
ju społeczno-gospodarczego. Z tego względu na użytek badań konieczna 
była ich dalsza operacjonalizacja, polegająca na doborze kilku wskaźni-
ków empirycznych (zmiennych diagnostycznych)2, łącznie możliwie 
dobrze pokrywających zakres konotacji danej składowej oraz określe-
nie sposobu „sumowania” ich wartości w celu otrzymania miary dla 
danej składowej (rys. I.2.). Kwestie te zostały szczegółowo opisane w pierw-
szym etapie badań MROW, tu zaś, upraszczając, przypomnimy tylko, że 
wskaźniki obliczone dla każdej gminy podlegały procedurze statystycz-
nej – analizie taksonomicznej (opartej na mierniku bezwzorcowym), 

2  Przy doborze wskaźników empirycznych kierowano się następującymi kryteriami (por. 
Śmiłowska 1997): istotność z punktu widzenia analizowanego zjawiska, precyzyjność i jedno-
znaczność, wyczerpanie zakresu definiowanego zjawiska, logiczność powiązań, zachowanie 
proporcjonalności, mierzalność liczbowa poziomu danej zmiennej, dostępność informacji dla 
wszystkich badanych gmin w ujęciu dynamicznym.
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Rysunek I.2.
Schemat operacjonalizacji pojęcia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
Źródło: opracowanie własne.



złożonej z etapów omówionych na schemacie – patrz rys. I.3. (więcej na 
temat metody: Młodak 2006; Panek, Zwi erzchowski 2013). Normalizacji 
zmiennych dokonano metodą unitaryzacji zerowej z zachowaniem 
postulatu jednolitej preferencji, postulatu addytywności, postulatu sta-
łości rozstępu i postulatu dodatniości (więcej: Kukuła 2000; Jarocka 
2015). 

Rezultatem takich procedur statystycznych było uzyskanie jedena-
stu skal pomiarowych, odpowiadających jedenastu składowym pozio-
mu rozwoju. Skale te następnie podlegały procedurom statystycznym, 
prowadzącym do powstania jednej, bardziej ogólnej skali poziomu roz-
woju społeczno-gospodarczego (analogicznie jak na rys. I.3). Z punktu 
widzenia metodologii badań skala ta ma charakter porządkowy, odwzo-
rowuje relacje „równy” i „większy niż” między obiektami analizy, nie 
pozwala jednak na określenie „o ile większy” jest wynik pomiaru dla 
jednej gminy w porównaniu z inną (patrz rys. I.4.). Dla ułatwienia inter-
pretacji wartości uporządkowanych na skali od 1 do 2173 (tyle ile jest 
gmin objętych badaniem), wszystkie skale pomiarowe składowych 
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Rysunek I.3.
Etapy postępowania pomiaru zmiennej syntetycznej w analizie 
taksonomicznej
Źródło: opracowanie własne.



poziomu rozwoju, jak i skala poziomu rozwoju społeczno-gospodarcze-
go zostały podzielone na pięć równolicznych części, każda po 20% usze-
regowanego zbioru gmin (tzw. klas kwintylowych).

Badania siły oddziaływania poszczególnych zmiennych na procesy 
rozwojowe oparto na teorii korelacji (wzajemnej zależności cech). Aby 
we właściwy sposób opisać te zależności, ważnym etapem było wybra-
nie analitycznej postaci funkcji. Przyjęto, iż współczynnik badający 
relację pomiędzy zmiennymi diagnostycznymi (empirycznymi) oparty 
będzie na korelacji liniowej Pearsona (r). Wszystkie te zmienne są opi-
sane na skalach ilorazowych, a więc skalach mocniejszych logicznie, ale 
słabszych merytorycznie wobec tych, które opisują kolejne miary syn-
tetyczne. Z kolei właśnie wszystkie mierniki syntetyczne (zagregowane 
miary kolejnych składowych) są opisane na skalach porządkowych. 
Dlatego tu  dla zmiennych zagregowanych wykorzystane zostaną staty-
styki nieparametryczne: rho Spearmana (R) i tau Kendalla (T). Obie  
są miarami zależności monotonicznej zmiennych losowych, lecz inne 
jest ich wyprowadzenie i interpretacja (Abdi 2007). Tau Kendalla  
należy interpretować w kategoriach prawdopodobieństwa, natomiast 
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Rysunek I.4.
Schemat składania pojęcia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego a siła 
skal pomiarowych
Źródło: opracowanie własne.



rho Spearmana należy interpretować w kategoriach procentu warian-
cji rang jednej zmiennej, wyjaśnianej przez drugą zmienną (więcej: 
Siegel, Castellan 1988).

Prezentowane w niniejszej monografii wyniki analizy danych 
z trzeciego etapu badań (MROW 2018) uzyskane zostały w identyczny 
sposób jak w etapie pierwszym (MROW 2014). Dzięki temu  powstała 
możliwość przyjrzenia się procesowi zmian, jakie zaszły w okresie 
pięciu lat dzielących oba etapy badań – analizę tę nazwano bada-
niem dynamiki. W tym celu skale 11 mierników syntetycznych składo-
wych poziomu rozwoju, jak i samej miary supersyntetycznej poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego dla obu okresów przekształcono 
w szeregi rangowe (co nie zmniejszyło ich wartości poznawczych, 
gdyż mają one charakter porządkowy) i podjęto próbę ich porówna-
nia. Metoda porównania jest nowatorska3. U jej podstaw stanęło 
pojęcie „przeciętnego” czy też „średniego” tempa przemian (także 
jako synonim: dynamiki rozwoju). Jakie dylematy towarzyszyły auto-
rom i jakie rozwiązania przyjęto? Gdyby analiza dotyczyła tylko 
dwóch jednostek sprawa byłaby bardzo prosta. Jednostka awansują-
ca „wyprzedza” inną, a więc ta, która awansuje rozwija się w tempie 
ponadprzeciętnym, a ta która jest „wyprzedzana” – poniżej przecięt-
nego. Tempo przeciętne – to średnie tempo rozwoju obu jednostek. 
Jeśli jednak jednostek jest więcej, przeciętne tempo odnosi się do 
całego zbioru, a w szczególności zarówno gmina wyprzedzająca, jak 
i wyprzedzana mogą rozwijać się w tempie powyżej przeciętnego, ale 
wyprzedzana wolniej niż wyprzedzająca. W stosunku do jednostki 
wyprzedzanej nie musi to oznaczać jej degradacji, choć relatywnie 
traci swoje miejsce w rozkładzie. Nie można jednak na tej podstawie 
wnioskować, że dynamika jej rozwoju była słaba, bowiem była ona 
słabsza od dynamiki zmian gminy awansującej (ale mogła być prze-
ciętna lub nawet ponadprzeciętna). 

Gmina zmieniająca w nieznacznym stopniu swoją pozycję w szere-
gu może w rzeczywistości zmieniać się w tempie przeciętnym (śred-
nim); zależy to od tempa rozwoju innych gmin z danego fragmentu 
rozkładu. Dlatego jednostki rozwijające się w tempie „przeciętnym” 

3  Rozważania o charakterze metodologicznym, stanowiące istotną część pracy 
autorów, opublikowane zostały w opracowaniu A. Rosnera (2015, s. 11).
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określane będą nie jako niezmieniające swojej relatywnej pozycji, ale 
pozostające w przedziale, którego środek stanowi ich pozycja w roku 
wyjściowym (według MROW 2014, a dotyczy roku wyjściowego 2010). 
Rozpiętość tego przedziału zależna jest od cech rozkładu. Zatem roz-
ważać będziemy gminy poprawiające (lub pogarszające) swoją pozycję 
o co najmniej x, jako te, które awansują w rozkładzie lub przesuwają się 
w dół. Podstawą do wyznaczenia przedziału przeciętnego tempa roz-
woju będzie wielkość x – mediany wyliczonej z wartości bezwzględnej 
przesunięć (zmian pozycji) na skali wszystkich gmin w danym rozkła-
dzie. Rozstrzygnięcie takie jest w znacznym stopniu arbitralne, można 
bowiem zapytać dlaczego przyjęto wartość przeciętną, a nie np. śred-
nią. Dla zmiennej mierzonej na skali porządkowej możemy obliczyć 
dominantę, czyli przypadek najczęściej występujący, możemy również 
wyznaczyć medianę, ponieważ jesteśmy w stanie uszeregować przy-
padki od najmniejszego do największego. Średniej jednak nie możemy 
wyznaczyć, a przez to nie można wyznaczyć np. odchylenia standardo-
wego czy wariancji (statystyki te opierają się na średniej). Są to opera-
cje niedopuszczalne na skalach porządkowych.

Przedział przeciętnego tempa zmian, oparty na medianie wartości 
bezwzględnej z różnicy pozycji w badanym okresie nie jest stały. 
W przypadku syntetycznej skali dotyczącej poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego dla badanego odstępu czasu, przedział ten objął 
zakres od -80 do +80 pozycji (o czym szerzej będzie w rozdziale IV). 
Inaczej przedział ten kształtował się w przypadku skal dotyczących 
poszczególnych składowych poziomu rozwoju, kiedy wielkość prze-
działu jest związana z charakterem rozkładu zmiennej oraz z tym, czy 
ma ona charakter oporny na zmiany, czy też elastycznie reagujący na 
zmianę czynników na nią wpływających. Ponieważ jednak wszystkie 
pomiary (zarówno składowych, jak i syntetyczny pomiar zmian rozkła-
du poziomu rozwoju) dokonywane są na skalach porządkowych, inter-
pretacja szerokości przedziału uznawanego w badaniach za przedział 
przeciętnego tempa rozwoju musi być bardzo ostrożna. 

Metoda ta nie jest wolna od ograniczeń. Autorzy świadomi są, że 
w przypadku jednostek lokujących się na biegunach rozkładu możliwo-
ści „migracji” gmin są jednostronnie ograniczone. Te z korzystnego 
bieguna nie mogą przesunąć się w kierunku rezultatu jeszcze bardziej 
korzystnego o określony przedział, jeśli już wcześniej mieściły się 
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w tym przedziale, podobnie w przypadku bieguna pomiarów nieko-
rzystnych – nie mogą zostać wyprzedzone w rozkładzie o wyznaczony 
przedział, jeśli zajmowały pozycję oddaloną od końca rozkładu o mniej 
niż wynosił ustalony przedział. Jest to efekt statystyczny, z którego 
należy zdawać sobie sprawę podejmując się interpretacji wyników. 

W badaniu dynamiki zmian przyjęto wspólną zasadę prezentacji 
wyników dla każdej składowej (jak i syntetycznej miary rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego). Otóż wszystkie gminy zostały podzielone na 
trzy podzbiory, takie, które poprawiły w sposób znaczący swoją pozycję 
w szeregu rangowym, które w przybliżeniu nie zmieniły swojej pozycji 
i takie, które przesunęły się w rozkładzie znacząco w kierunku bieguna 
niekorzystnego. Pierwszą grupę nazwano zmieniającymi się z dynami-
ką ponadprzeciętną, drugą – z dynamiką przeciętną, i trzecią z dynami-
ką poniżej przeciętnej. Na wyraźną prośbę urzędów marszałkowskich 
dane prezentowane są także w agregacji wojewódzkiej. Niniejsza meto-
dologia pozwala na przygotowanie wyników dla dowolnie określonego 
obszaru w granicach podziału administracyjnego Polski według jedno-
stek TERYT (tj. rejestru urzędowego podziału terytorialnego prowa-
dzonego przez Główny Urząd Statystyczny w Polsce).

Na koniec tego rozdziału jeszcze jedno wyjaśnienie. Projekt dotyczy 
ogółu obszarów wiejskich w Polsce, jednostką przestrzenną analizy jest 
w zasadzie gmina. Specyfika podziału administracyjnego kraju powo-
duje, że w rzeczywistości jednostką analizy jest gmina wiejska lub 
gmina miejsko-wiejska, bądź tylko jej obszar wiejski (tzw. obszar wiej-
ski gminy miejsko-wiejskiej). W rzeczywistości stwarza to niebanalne 
problemy przy doborze wskaźników empirycznych. Wiele z nich w gmi-
nach miejsko-wiejskich nie może odnosić się tylko do obszarów wiej-
skich. Zasadnicze powody są następujące:

1)  nie ma możliwości wydzielenia części wiejskiej, bowiem podstawowe 
informacje wykorzystane w MROW III nie są podzielone na część 
wiejską i miejską. Charakter taki mają np. wskaźniki opierające się 
na informacjach związanych z budżetem jednostki, który gminę 
traktuje jako niepodzielną całość; 

2)   zmienne opisujące m.in. działanie instytucji, obejmują swoim 
zasięgiem zarówno miasto, jak i obszar wiejski (np. system szkolny, 
pomoc społeczna); 
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3)  mimo technicznych możliwości rozdzielenia danych wspólnych dla 
obszaru wiejskiego gminy miejsko-wiejskiej od jej części miejskiej 
uznano, że wyodrębnienie miasta zuboży wartość informacyjną 
wskaźnika. Przykładem są wskaźniki opisujące funkcje pozarolnicze 
w gminie, np. wykorzystujące dane z systemu REGON. Kierowano 
się tu przekonaniem, że podmioty gospodarcze i instytucje skupione 
w mieście obsługują mieszkańców całej gminy, podobnie jak 
instytucje skupione we wsi centralnej gminy wiejskiej.

Z tego względu, za każdym razem, omawiając wykorzystywany 
w badaniu wskaźnik zwracamy uwagę na to, czego i jakiej jednostki on 
dotyczy. Ich szczegółowy wykaz wraz z informacją, dla jakiego obszaru 
gminy wskaźnik został wyliczony, przedstawia Aneks 1. 
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Struktura badań MROW została tak pomyślana, by pojawiające się 
zmiany administracyjne kraju nie burzyły porządku analizy. Oczywiście 
zmiany te pociągają wiele problemów natury technicznej. Z bazy da- 
nych znikają pewne jednostki, inne pojawiają się, a w jeszcze innych 
zmienia się ich część wiejska (w przypadku nadania lub odebrania 
statusu miasta miejscowości).

Podział administracyjny kraju jest pewną konwencją, służącą sku-
teczniejszemu zarządzaniu, dlatego raz ustalony – w zasadzie obowiązu-
je przez dłuższy czas. I choć z pewnym przybliżeniem odzwierciedla 
wcześniej ukształtowane związki przestrzenne o charakterze gospodar-
czym i społecznym (w tym tzw. ciążenia do ośrodków centralnych dla 
danego rejonu kraju itp.) i umacnia je, to co pewien czas ulega zmianom. 
W innych krajach zdarza się, że jest względnie niezmienny w długich, 
nawet kilkusetletnich okresach (por. Kaczmarek 2005).

Stosunkowo rzadko zmienia się podział w przypadku dużych jedno-
stek, województw, w mniejszym stopniu powiatów. Natomiast zmiany 
podziału administracyjnego dotyczące gmin, mające często charakter 
drobnych korekt i przeprowadzane są relatywnie częściej (Walczak 
2012, Swianiewicz 2015). Wiele z nich dotyczy nadawania lub odbiera-
nia poszczególnym miejscowościom praw miejskich, co powoduje że 
zmienia się status gminy z wiejskiej na miejsko-wiejską lub odwrotnie. 
Co pewien czas wprowadzane są również zmiany polegające na łącze-
niu gmin lub rozdzielaniu istniejącej gminy na dwie jednostki. Niekiedy 
likwidacja gminy polega na podziale jej terytorium między kilka sąsied-
nich jednostek.

Tylko w okresie, którego dotyczą analizy, aż dziesięć miejscowości 
uzyskało status miejski, a odpowiednio gminy przekształcone zostały 
z wiejskiej w miejsko-wiejską. Miasta te, to: Wolbórz (woj. łódzkie), 

25

Rozdział II.  Problemy dotyczące 
porównywalności danych pierwszego  
i trzeciego etapu badań



Nowe Brzesko (woj. małopolskie), Pruchnik (woj. podkarpackie), Gościno 
(woj. zachodniopomorskie), Czyżew (woj. podlaskie), Modliborzyce (woj. 
lubelskie), Mrozy (woj. mazowieckie), Zaklików (woj. podkarpackie), 
Dobrzyca (woj. wielkopolskie) i Stepnica (woj. zachodniopomorskie). 
Ponadto dawna gmina wiejska Zielona Góra (woj. lubuskie) została włą-
czona do miasta, stając się jego dzielnicą, z kolei z miasta Czarna Woda 
(woj. pomorskie) wyłączono część terytorium jako obszar wiejski, 
w wyniku czego gmina z miejskiej stała się miejsko-wiejską.

Każda taka zmiana ma wpływ na kształt bazy danych, wymaga wpro-
wadzania odpowiednich korekt i jeśli dane o charakterze porównywal-
nym dla kolejnych okresów nie są dostępne – oszacowywania ich. Metoda 
tego szacunku za każdym razem jest przedmiotem odrębnych analiz, 
często jednak, jeśli nie ma innych przesłanek, przyjmuje się, że wartość 
brakującej informacji jest średnią ze wskaźników jednostek sąsiednich 
lub jednostek wchodzących w skład danego powiatu. Jednak zauważmy, 
że niedokładności danych związanych ze zmianami podziału admini-
stracyjnego dotyczą nieco mniej niż 0,5% ogólnej liczby analizowanych 
jednostek przestrzennych, o ile więc wykorzystywanie danych dla 
poszczególnych gmin wymaga szczególnej uwagi, to czynnik ten prak-
tycznie nie wpływa na statystyczne wyniki prowadzonych badań.

Tak jak wyżej zaznaczono, podział administracyjny stanowi pewną 
konwencję, jego zmiany (w tym również drobne korekty i zmiany statusu 
miejscowości z wiejskiego na miejski) nie są jednak przypadkowe. Z regu-
ły odzwierciedlają pewne procesy dokonujące się w terenie, takie jak 
wzrost znaczenia pewnych jednostek dla sąsiednich obszarów wiejskich, 
skupianie się w nich pozarolniczych miejsc pracy, wzrost liczby ludności 
kosztem sąsiadujących miejscowości itp. Sama decyzja zmieniająca sta-
tus miejscowości ma charakter w znacznym stopniu arbitralny, choć 
opiera się na analizie spełniania określonych ustawowo kryteriów. Warto 
jednak zauważyć, że w Polsce istnieje kilka miast mających mniej niż 1 tys. 
mieszkańców i jednocześnie wiele wsi ma  więcej niż 5 tys. mieszkańców4. 

4  W latach 1973–2017 najmniejszym pod względem ludności miastem Polski były Wyśmierzyce; 
1 stycznia 2017 liczyły 912 mieszkańców, wyprzedzając Działoszyce o zaledwie 14 osób (926 miesz-
kańców); trzecim miastem, również poniżej tysiąca, jest Suraż (983 mieszkańców). Dla porówna-
nia Kozy, największa pod względem ludności wieś Polski, 1 stycznia 2017 liczyła 12 787 mieszkań-
ców. Status najmniejszego miasta Polski Wyśmierzyce utraciły 1 stycznia 2018, kiedy to status 
miasta odzyskała Wiślica w województwie świętokrzyskim z 503 mieszkańcami (GUS, 2017). 
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O statusie tych jednostek decyduje rola jaką odgrywają w strukturze 
sąsiedniej sieci osadniczej.

Korekty podziału administracyjnego nie są jedyną trudnością przy 
zestawianiu bazy danych. Struktura projektu wymaga, aby dany 
wskaźnik był zbierany według tej samej metody dla wszystkich anali-
zowanych jednostek. Czasem pozornie niewielka zmiana tej metody, 
np. nieznaczna różnica definicji pojęć, może prowadzić do istotnych 
różnic wysokości wskaźnika. Z tego względu przyjęto założenie, że 
jedna cecha statystyczna pochodzi albo z tej samej źródłowej bazy 
danych (np. zestawianej dla gmin przez GUS) albo od instytucji cen-
tralnych czy regionalnych, jeśli zasada jej budowy została opracowana 
odgórnie (np. dane z urzędów marszałkowskich, okręgowych komisji 
edukacyjnych itp.). Jednocześnie przeprowadzana jest analiza kontro-
lująca, czy w okresie badanym nie zaszły zmiany w sposobie definiowa-
nia pojęć oraz w technice zestawiania odpowiednich informacji przez 
instytucje, od których dane są uzyskiwane.

Informacje służące do budowy wskaźników pochodzą z wielu źró-
deł: Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców (CEPiK), Ministerstwa Finansów (MF), Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej), Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (MIiR), 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE), Państwowej Komisji 
Wyborczej (PKW), Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), 8 okrę-
gowych komisji edukacyjnych (OKE), urzędów marszałkowskich, 
a także specjalnej ankiety pocztowej wysyłanej przez autorów projektu 
do urzędów gmin. Na tym etapie wykorzystywana jest technika poczty 
elektronicznej, również tzw. ponaglenia wysyłane są drogą elektronicz-
ną. W niektórych przypadkach, jeśli po ponagleniach respondenci nie 
odsyłają ankiety – baza danych uzupełniana jest przez zadanie tych 
samych pytań respondentom przez telefon. W zasadzie respondentami 
badania ankietowego są wójtowie lub sekretarze urzędów gmin, jednak 
autorzy badań nie mają kontroli nad tym, kto faktycznie wypełnia kwe-
stionariusz. Na podstawie szczątkowych danych z rozmów telefonicz-
nych sądzić można, że w wielu przypadkach odpowiedzi udzielają 
urzędnicy wyznaczeni przez wójta. Zwrotność ankiet drogą elektro-
niczną wyniosła ok. 82%, jednak kontakt telefoniczny pozwolił na 
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dotarcie do pozostałych około 400 gmin, które nie wypełniły ankiety po 
dwukrotnym ponagleniu.

Pewnym problemem o charakterze częściowo metodologicznym, a czę-
ściowo merytorycznym, jest również to, że niektóre wskaźniki tracą, a inne 
zyskują na znaczeniu ze względu na zmiany rzeczywistości społecznej, 
rozwój technologii itp. I tak jeszcze stosunkowo niedawno ważnym wskaź-
nikiem wyposażenia infrastrukturalnego była liczba abonentów telefonii 
stacjonarnej w relacji do liczby mieszkańców. Obecnie wskaźnik ten stracił 
na znaczeniu w związku z upowszechnieniem się telefonii komórkowej. 
Podobnie jeszcze bardzo niedawno wskaźnikiem zagospodarowania infra-
strukturalnego była usługa stacjonarnego dostępu (przewodowego i bez-
przewodowego) do sieci Internet, obecnie zastępowana i uzupełniana 
poprzez niestacjonarny (mobilny) Internet. W bardzo dużym tempie wzra-
sta także odsetek rozliczeń podatkowych (PIT) dokonywanych przez 
Internet. Wskaźnik ten dynamicznie wzrósł z powodu zwiększenia dostęp-
ności do sieci internetowej oraz upowszechnieniu się komunikacji online, 
a także obsługi programów komputerowych. W tej sytuacji nie jest do 
końca jasne czy wskaźnik ten w większym stopniu informuje o kompeten-
cjach mieszkańców (umiejętności obsługi komputera), czy też o dostępno-
ści sieci komputerowej. Ten dylemat zmusza nas do poszukiwania nowej 
miary, o bardziej jednoznacznym ładunku informacyjnym w konkretnej 
składowej.

Ponieważ wyniki badań są ściśle uzależnione od zastosowanej metody, 
w dalszych częściach opracowania występuje wiele szczegółowych uwag 
o charakterze metodologicznym lub nawet czysto technicznym. Dla części 
czytelników mogą wydawać się one zbędne, jednak wychodząc z założenia, 
że przyjęte przesłanki oraz zastosowane metody badawcze mogą mieć 
istotny wpływ na uzyskiwane rezultaty, podjęto decyzję o ich możliwie peł-
nym ujawnianiu.
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Rozdział III. Składowe  
rozwoju społeczno-gospodarczego  
– poziom i dynamika zmian

Jak wcześniej zasygnalizowano, poziom rozwoju społeczno-gospodar-
czego zdefiniowany został na użytek badania empirycznego jako wiel-
kość, w skład której wchodzi jedenaście wielkości cząstkowych, tzw. 
składowych. Stanowią one również pewną cechę obszarów wiejskich 
nie empiryczną, ale możliwą do operacjonalizacji przy pomocy pewnej 
liczby wskaźników empirycznych oraz relacji między nimi. Relacje te 
tworzą skalę pomiarową o charakterze porządkowym, która mierzy 
związki zachodzące między jednostkami analizy (gminami) pod wzglę-
dem danej składowej.

Ponieważ jednak celem obecnego opracowania jest nie tylko zbada-
nie zróżnicowania przestrzennego obszarów wiejskich pod danymi 
względami relatywnie aktualnego, bo pochodzącego z roku 2015 (lub im 
bliskiego +/- 1 rok, w zależności od dostępnych danych), ale również 
analiza zmian tego zróżnicowania w czasie. Jako punkt odniesienia 
z okresu poprzedniego przyjęto dane z pierwszego etapu badań, a więc 
dane dla roku 2010. Oznacza to, że aspekty dynamiki rozpatrywanych 
rozkładów oparte zostały na analizie zmian, jakie się dokonały (w śred-
nio) pięcioletnim okresie.

Obecnie w prezentacji danych, zwłaszcza w postaci kartogra-
mów, akcent położony będzie na stanie z uzyskanych źródeł infor-
macji do III etapu, jednak analogiczne kartogramy dla I etapu 
(a także II etapu) można znaleźć w poprzednich publikacjach 
MROW wymienionych w rozdziale I niniejszego opracowania. Aby 
zachować porównywalność rozkładów przestrzennych poszczegól-
nych cech diagnostycznych, legendy w każdym z etapów mają 
zachowane analogiczne przedziały (o wyjątkach informacja będzie 
zawarta w treści). 
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III.1. Dostępność przestrzenna gmin

Położenie danego układu lokalnego względem ośrodków centralnych 
o charakterze subregionalnym i regionalnym jest ważną determinantą 
jej rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednak fakt, że jest ono niejako 
„dane raz na zawsze” nie oznacza, że polityka gospodarcza prowadzona 
przez władze różnych szczebli nie wpływa na charakter procesów roz-
wojowych tej składowej. Wpływ ten oznacza przełamywanie bariery, 
jaką jest odległość w sensie geograficznym, przez rozbudowę takich 
elementów infrastruktury, które ułatwiają dostęp układu lokalnego 
(i skracają jego czas) do odpowiednich węzłów sieci osadniczej.

Kwestia dostępności przestrzennej układu lokalnego ma jednak 
kilka aspektów. Jest to kwestia związana z dostępem do tego układu 
z zewnątrz, ważna zwłaszcza dla ewentualnych inwestorów spoza tere-
nu gminy. Ale jest to również problem dostępności pozarolniczych 
rynków pracy, placówek edukacyjnych, specjalistycznych usług 
medycznych itp. zlokalizowanych w miastach średniej wielkości 
i dużych, przeważnie pełniących funkcję centrów administracyjnych 
powiatowych i wojewódzkich, dla mieszkańców danej gminy. Wreszcie 
– układ lokalny (gmina) stanowi pewną przestrzeń, składającą się 
z wielu miejscowości i terenów zlokalizowanych między nimi. Problem 
dostępności to również kwestia połączeń infrastrukturalnych między 
tymi miejscowościami, a zwłaszcza miejscowości w gminie z jednostką 
centralną lokalnego układu (zazwyczaj siedzibą władz lokalnych).

Dostępność przestrzenna powiązana jest także z tym, w jaki sposób 
odległości o których mowa są zwykle pokonywane przez mieszkańców, 
a więc, jaki jest stan dróg, ich obciążenie przez ruch samochodowy 
(korki), czy wystarczająco rozwinięta jest sieć transportu publicznego 
itp. Mówiąc prościej, jak praktycznie przedstawia się możliwość poru-
szania się między miejscowościami tego układu lokalnego (gminy) i mię-
dzy nim, a ośrodkami skupiającymi rynki (w tym rynek pracy) i usługi. 
Problem jest o tyle ważny, że w okresie po 1989 roku zaszły w tej sferze 
duże zmiany. Relatywnie gęsta sieć autobusów PKS, typowa dla kraju we 
wcześniejszych latach, częściowo zanikła, a jej miejsce zajęli prywatni 
przewoźnicy, działający na zasadach rynkowych, a więc obsługujący 
tylko połączenia dla nich opłacalne. Jak donoszą badania transportu 
publicznego przeprowadzone przez Bartosza Jakubowskiego, Macieja 
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Dulaka (2018), w latach 1993–2016 pozamiejski regularny transport autobu-
sowy stracił prawie 3/4 klientów, przy spadku dostępności oferty o ok. 50%. 
Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej średnie napełnienie autobu-
sów zmniejszyło się o 40%. Na wsi pojawiła się ogromna liczba samocho-
dów prywatnych, przeważnie starych, w znacznym stopniu zużytych 
technicznie, ale umożliwiających właścicielom poruszanie się po okolicy, 
w tym dojazdy do pracy. Z punktu widzenia mieszkańców wsi, właścicie-
li tych pojazdów – było to co prawda rozwiązanie wymuszone i często 
nieekonomiczne dostosowanie się do zachodzących zmian, jednak sku-
teczne. Biorąc z kolei pod uwagę interes społeczny – w tym wpływ na 
środowisko – było to rozwiązanie wątpliwej jakości i generujące różne, 
często odłożone w czasie konsekwencje. Dotyczy to między innymi utyli-
zacji sprowadzanych z zagranicy starych pojazdów, problemu bezpie-
czeństwa na drogach, emisji spalin itp.

Oddzielnym problemem są dojazdy do szkół tzw. gimbusami. 
W wielu wsiach (nie tylko położonych peryferyjnie w układzie gmin-
nym) odgrywają one rolę jedynego publicznego środka komunikacji 
między wsiami. Jeżeli gmina preferuje zamknięte przewozy szkolne, 
wówczas korzystają z niego tylko uczniowie, a specyfika tego rodzaju 
transportu polega na dostosowaniu rozkładów jazdy do planów zajęć 
szkolnych. W związku z czym nie kursują one w czasie wakacji i ferii 
szkolnych, nie stały się zatem sposobem dojazdu do pracy poza 
zamieszkiwaną wsią. Samorządy gminne jednak coraz częściej otwie-
rają szkolne przewozy dla wszystkich5. Z punktu widzenia władz lokal-
nych wieś, do której przyjeżdża gimbus nie jest komunikacyjnie „odcię-
ta od świata”. Kontrakty wówczas zawierane są nie tylko na dowozy do 
szkół, ale też na całodzienne i weekendowe kursy. Przewozy nadal są 
darmowe dla dzieci i młodzieży (a w autobusie jedzie opiekun), zaś inni 
mieszkańcy korzystając z transportu płacą za bilety. 

Dane dotyczące problemów dostępności przestrzennej obszarów 
wiejskich zawarte w źródłach instytucjonalnych są bardzo ubogie, z tego 
względu większość wskaźników związanych z tą problematyką pochodzi 
z badań ankietowych prowadzonych na użytek projektu. Ogółem przy 

5  E. Bryła, 9.03.2018, Mieszkańcy wsi i miasteczek jeżdżą do pracy gimbusami, bo nie ma 
innego transportu. Ale ministerstwo nie chce zmian, wyborcza.pl. Dostęp: http://wyborcza.
pl/7,155287,23107146,mieszkancy-miasteczek-i-wsi-jezdza-do-pracy-gimbusem-bo-nie.html 
[09.03.2018].



przeprowadzaniu analiz kwestii związanych z tą składową wykorzystano 
sześć wskaźników. Ich zestawienie i opis podstawowych charakterystyk 
znajduje się w tab. III.1. Wskaźniki te mają różny charakter, część z nich 
to stymulanty, a część to destymulanty. W badaniach przyznano im 
różne wagi, biorąc pod uwagę zarówno znaczenie danej zmiennej dla 
syntetycznej miary dostępności przestrzennej, jak i fakt, że niektóre 
z nich częściowo wskazują na to samo zjawisko, choć z odmiennej strony. 
Tak jest np. w odniesieniu do zmiennych [W5] i [W6], które są ze sobą 
silnie powiązane. Charakterystykę poszczególnych wskaźników z grupy 
dotyczącej dostępności przestrzennej zawiera tab. III.1.

Zgodnie z oczekiwaniami, mapa na rys. III.1. pokazuje, że co prawda 
czas potrzebny na dojazd ze wsi do miasta wojewódzkiego jest silnie 
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Tabela III.1. 
wskaźniki diagnostyczne składowej „dostępność przestrzenna”  
– charakterystyka i kierunek oddziaływania na procesy rozwojowe

Wskaźnik
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji między 

danymi 
z MROW 2014  
i MROW 2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych  
z miarą 

syntetyczną 
składowej DP wg 

MROW 2018

W1 - Przeciętny czas 
potrzebny na dojazd do 
miasta wojewódzkiego 
według przynależności 
administracyjnej

ankieta 20 destymulanta 0,952 -0,617

W2 - Przeciętny czas 
dojazdu do najbliżej 
położonego miasta 
powiatowego o znaczącej 
roli dla lokalnego rynku 
pracy

ankieta 10 destymulanta 0,896 -0,375

W3 - Odsetek sołectw 
w gminie 
skomunikowanych 
transportem publicznym 
(przystanek autobusowy 
lub kolejowy), 
z wyłączeniem transportu 
szkolnego

ankieta, 
BDL GUS

20 stymulanta 0,772 0,755



33

III.1.   Dostępność przestrzenna gmin

uzależniony od odległości geograficznej do tego miasta, nie jest to jed-
nak zależność bezwzględna. Oto np. autostrada łącząca Warszawę 
z Łodzią powoduje, iż w gminach położonych wzdłuż jej przebiegu czas 
potrzebny na dojazd do miasta jest relatywnie krótki, nawet z gmin 
położonych peryferyjnie w układzie regionalnym. Podobny efekt oddzia-
ływania przebiegu autostrady dostrzec można w przypadku gmin poło-
żonych w zasięgu trasy łączącej Wrocław z Krakowem (przez Opole 
i konurbację górnośląską). Dostępność miast regionalnych tworzy 
wokół nich pierścienie w większości przypadków nieregularne. I tak 
obszar dobrej dostępności Warszawy rozciąga się znacznie dalej na 
zachód od miasta niż na wschód. Podobne zjawisko dostrzec można 
zwłaszcza w przypadku Łodzi, Olsztyna, Lublina i Rzeszowa. Z reguły 
nieregularne kształty obszarów wiejskich położonych w sąsiedztwie 
miast regionalnych o dobrej dostępności przestrzennej do tego miasta 
są powiązane przez z siecią drogową i komunikacją kolejową.

Z drugiej strony na mapie na rys. III.1. widać wyraźnie, że najgorsza 
dostępność przestrzenna miasta wojewódzkiego charakteryzuje gminy 
odległe w sensie geograficznym, w większości położone peryferyjnie 
w stosunku do sieci tych miast. Często tworzą one łańcuchy gmin cią-

W4 – Odsetek sołectw, do 
których dochodzi droga 
o nawierzchni utwardzonej 
(asfaltowa)

ankieta, 
BDL GUS

15 stymulanta 0,870 0,401

W5 – Liczba 
zarejestrowanych 
samochodów osobowych 
ogółem na 100 
mieszkańców

CEPiK 15 stymulanta 0,922 0,020

W6 – Odsetek starych 
samochodów 
(wyprodukowanych przed 
2004 r.) w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych aut

CEPiK 20 destymulanta 0,968 -0,481

DP – Dostępność 
przestrzenna

x 100 x
0,883a

0,735b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji Pearsona, 
w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych obliczono współczynnik rho Spearmanaa oraz tau 
Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.



gnące się wzdłuż granic regionalnych. Przykłady takiego łańcucha 
gmin o słabej dostępności do ośrodka regionalnego są między innymi 
na pograniczu województw: świętokrzyskiego i łódzkiego, mazowiec-
kiego i podlaskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Jednak 
obok łańcuchów gmin peryferyjnych mamy również całe zwarte prze-
strzennie rejony kraju o utrudnionej dostępności do miast regional-
nych. Taki największy rejon występuje w szerokim pasie pogranicza 
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Rysunek III.1.
Przeciętny czas potrzebny na dojazd do miasta wojewódzkiego [w1]
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników „III Ankieta Gminna”.



województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, w przybliżeniu na 
terenie dawnych województw koszalińskiego i słupskiego. Kolejne, 
mniejsze pod względem powierzchni, są we wschodniej części warmiń-
sko-mazurskiego, południowo-wschodniej wielkopolskiego, północnej 
mazowieckiego, południowo-wschodniej małopolskiego.

Warto podkreślić, że dane na podstawie których utworzono mapę 
na rys. III.1. pochodzą z ankiety, a więc źródła cechującego się subiek-
tywnym podejściem respondentów do analizowanej kwestii. Dlatego 
w przypadku odpowiedzi znacznie odstających w określaniu czasu, 
weryfikowano wartości za pomocą aplikacji Google Maps. Wyniki ukła-
dają się bardzo logicznie i w znacznym stopniu zgodnie z oczekiwania-
mi autorów opartymi na własnych przemyśleniach i doświadczeniach 
(por. Śleszyński 2014, s. 190).

Mniej czytelny rozkład przestrzenny wskaźnika [W2] (przeciętny 
czas dojazdu do najbliżej położonego miasta powiatowego o znaczącej 
roli dla lokalnego rynku pracy) przedstawia kartogram na rys. III.2. 
Jest to związane z tym, że centrów powiatowych jest znacznie więcej 
niż wojewódzkich, a ich zasięg oddziaływania na sąsiednie obszary 
wiejskie – mniejszy. Niemniej i w tym przypadku dostrzec można 
pewne prawidłowości, a jedną z nich jest to, że gminy najsłabiej skomu-
nikowane z centrum powiatowym rzadko tylko występują wyspowo, 
otoczone obszarami o lepszej dostępności do takich centrów. Bardzo 
często natomiast tworzą skupiska, z reguły o nieregularnych kształtach, 
częściej przypominające łańcuchy niż zwarte rejony. Niektóre z tych 
łańcuchów ciągną się wzdłuż granic państwowych, tak jest w przypad-
ku granicy ze Słowacją i w środkowej części granicy z Niemcami, na 
południe od Słubic.

Zwarte przestrzennie rejony słabej dostępności do centrów powiato-
wych przeważnie są relatywnie niewielkie, skupiają po parę gmin położo-
nych peryferyjnie w stosunku do centrów subregionalnych. Warto jed-
nak zauważyć, że kilka z nich ma większą powierzchnię, i tak w rejonie 
pogranicza województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopol-
skiego aż dziewięć gmin graniczących ze sobą tworzy region o trudnej 
dostępności do centrów powiatowych.

W pytaniu ankietowym, na podstawie którego został ten wskaźnik 
policzony, zwrócono się do respondenta z prośbą o podanie czasu 
dojazdu do miasta powiatowego, ważnego rynku pracy dla mieszkań-
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ców gminy. Zakładano przy tym, że nie musi to być siedziba władz 
powiatu, którego częścią jest ta gmina. W praktyce okazało się, że do 
wyjątków należało wskazywanie innego miasta niż siedziby własnego 
powiatu. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że czas dojazdu do tego 
miasta określany był z miejscowości będącej siedzibą gminy, dla wielu 
mieszkańców jest on odpowiednio dłuższy, gdyż muszą z własnej wsi 
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Rysunek III.2.
Przeciętny czas dojazdu do najbliżej położonego miasta powiatowego  
o znaczącej roli dla lokalnego rynku pracy [w2]
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników „III Ankieta Gminna”.



udać się do wsi centralnej w gminie lub innego węzła komunikacyjnego, 
a następnie dopiero do miasta. Z punktu widzenia mieszkańca obszaru 
wiejskiego spoza miejscowości centralnej gminy, czas podany w odpo-
wiedzi na ankietę, a w konsekwencji użyty w legendzie mapy na rys. 
III.2., jest więc raczej zaniżony.
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Rysunek III.3.
Odsetek sołectw w gminie skomunikowanych transportem publicznym 
(przystanek autobusowy lub kolejowy), z wyłączeniem transportu 
szkolnego [w3]
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników „III Ankieta Gminna”.



Pochodzący z ankiety wskaźnik [W3], podobnie jak poprzednie 
wskaźniki, ma szczególnie duże znaczenie dla mieszkańców wsi. Brak 
we wsi przystanku autobusowego lub kolejowego wymusza na miesz-
kańcach szukania innych, konkurencyjnych wobec nich, sposobów 
przemieszczania się między wsiami i dojazdów do miast. Przede 
wszystkim jest to prywatna motoryzacja, kosztowna i nie dla wszyst-
kich dostępna – wymagająca ponadto posiadania prawa jazdy, ponosze-
nia kosztów paliwa i napraw często psujących się starych samochodów. 
Korzyść z niej jest przede wszystkim taka, że uniezależnia od rozkła-
dów jazdy komunikacji publicznej, bądź ją zastępuje.

Doświadczenia wskazują, że komunikacja publiczna jest często 
zawodna, relatywnie droga, rozkłady jazdy na przystankach nieaktual-
ne, a liczba połączeń na dobę mała. Stali pasażerowie, regularnie 
korzystający z tego rozwiązania, znają rozkład jazdy i potrafią się 
dostosować, jednak podróżni korzystający nieregularnie (np. w celu 
załatwienia sprawy w pobliskim mieście lub w urzędzie gminnym) czę-
sto są zagubieni i pozbawieni rzetelnej informacji. Tak więc oba rodza-
je przełamywania bariery związanej z poruszaniem się w przestrzeni, 
komunikacja zbiorowa i indywidualna, z punktu widzenia mieszkańców 
wsi, mają określone wady i zalety. 

W stosunku do okresu sprzed 1989 roku, komunikacja publiczna 
wyraźne traci na znaczeniu, dotyczy to zarówno liczby wsi mających do 
niej dostęp, jak i częstotliwości kursów. W skali kraju w niemal 1/4 gmin 
brak przystanków komunikacji zbiorowej dotyczy prawie 1/2 sołectw, 
a tylko w 1/3 gmin potrzeby w tym zakresie wydają się zaspokojone, 
choć fakt posiadania przystanku nie informuje jeszcze o częstotliwości 
połączeń w rozkładzie jazdy. Badanie trwałości takiego rozkładu wska-
zuje, że choć zanotowano pomiędzy MROW 2014 a MROW 2018 pewną 
zmianę (r=0,772), to liczebność klas wg przyjętych przedziałów jest 
względnie stała.

Pod względem rozwoju komunikacji zbiorowej występuje zależność 
między rozwojem sieci obsługiwanej przez nią, a strukturą osadniczą. 
Relatywnie najgorsza sytuacja pod tym względem występuje w Polsce 
centralnej, zwłaszcza na terenie województw łódzkiego, mazowieckie-
go, podlaskiego i lubelskiego, a więc w rejonie relatywnie mniejszych 
wsi i stosunkowo często rozproszonej ich zabudowy (patrz rys. III.3.). 
Najkorzystniej na tym tle prezentują się regiony Polski południowej, 
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czemu sprzyja struktura osadnicza, a zwłaszcza znaczna liczba sołectw 
o zwartej lub skupionej zabudowie i dużej liczbie mieszkańców.

Na kartogramie przedstawionym na rys. III.3. zwraca uwagę nieja-
sna pod omawianym względem sytuacja wsi położonych w sąsiedztwie 
miast będących siedzibą władz regionalnych. Są to z reguły miasta 
duże, otoczone pierścieniem lub nawet pierścieniami gmin, w których 
występują intensywne dojazdy do pracy w mieście. W wielu przypad-
kach, według danych z ankiety, gminy te mają słabo rozwiniętą sieć 
komunikacji publicznej (zobacz sąsiedztwo Łodzi). Być może jest to 
efekt objęcia tych terenów komunikacją miejską lub podmiejską, której 
ankietowani nie brali pod uwagę, skupiając się głównie na przystan-
kach kolejowych i tzw. PKS-ach. Jednak obszary podmiejskie, otaczają-
ce duże miasta, zamieszkuje w dużej części ludność zamożna, więc 
może to być również efekt wypierania komunikacji zbiorowej przez 
motoryzację indywidualną. Niezależnie jednak od tego, co jest przyczy-
ną takiego wyniku badań ankietowych, ewentualne przekłamania doty-
czą niewielkiej liczby gmin i mają znikomy wpływ na wyniki prowadzo-
nych analiz.

Braki komunikacji zbiorowej (wykorzystującej głównie autobusy) 
tylko częściowo można wyjaśnić niedostatkiem sieci drogowej. W skali 
kraju drogi o nawierzchni utwardzonej dochodzą do wszystkich 
sołectw w 79% gmin, a w kolejnych 12% omijają mniej niż co dziesiątą 
wieś (w MROW 2014 stanowiły 72% i 13%). Zwraca uwagę bardzo 
korzystna pod tym względem sytuacja w Polsce południowej, w woje-
wództwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolno-
śląskim w których, według danych ankietowych, tylko w wyjątko-
wych sytuacjach drogi utwardzone omijają pojedyncze sołectwa. Co 
więcej, spośród wymienionych województw przypadki takie, też nielicz-
ne, występują tylko w województwie dolnośląskim.

Deficyt lokalnej sieci drogowej o nawierzchni utwardzonej w zna-
czącej skali dotyczy tylko województwa podlaskiego, a zwłaszcza jego 
wschodniej części (rys. III.4.). Nawet w Polsce centralnej, w rejonach 
występowania wsi o zabudowie rozproszonej, braki w lokalnej sieci 
drogowej o nawierzchni utwardzonej są niewielkie. Inna sprawa, że nie 
udało się uzyskać informacji o stanie technicznym tej klasy dróg i co 
prawda część z nich może mieć nawierzchnie bardzo zużyte, jednak 
inne obserwacje pokazują, że samorządy lokalne przywiązują dużą 
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wagę do ich remontów, zaś urzędy marszałkowskie budowę dróg lokal-
nych uznają za priorytet w podnoszeniu jakości życia na obszarach 
wiejskich. Nasuwa się w związku z tym uwaga, że ograniczenia 
komunikacji publicznej między wsiami zbiegły się w czasie ze zna-
czącą poprawą jakości dróg lokalnych (głównie gminnych i powia-
towych).

Rysunek III.4.
Odsetek sołectw, do których dochodzi droga o nawierzchni utwardzonej 
[w4]
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników „III Ankieta Gminna”.
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Do pewnego stopnia wymuszony dynamiczny rozwój motoryzacji 
indywidualnej osiągnął poziom bardzo wysokiego nasycenia samocho-
dami obszarów wiejskich. W prawie 1/4 gmin na 100 mieszkańców 
(wliczając w to dzieci i osoby w wieku podeszłym!) przypada więcej niż 
60 zarejestrowanych pojazdów, co oznacza, że statystycznie prawie 
każda osoba dorosła posiada samochód – por. rys. III.5. W analizowa-

Rysunek III.5.
liczba zarejestrowanych samochodów osobowych ogółem na 100 
mieszkańców [w5]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
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nym przedziale czasu nastąpiło wyraźne zwiększenie nasycenia wskaź-
nika przy wysokiej zbieżności trendów przestrzennych (r=0,922). 
Według MROW 2014 dokładnie w 1/3 gmin na co drugiego statystycz-
nego mieszkańca przypadało jedno auto osobowe, zaś według prezen-
towanego MROW 2018 odsetek gmin przy tym progu wskaźnika wzrósł 
do 66% – a zatem podwoił się! 

Można by oczekiwać, że najwięcej samochodów na 100 osób wystą-
pi na obszarach podmiejskich, a więc zamieszkiwanych przez ludność 
relatywnie zamożną. Dane przedstawione na rys. III.5. nie potwierdza-
ją tego jednak, wskazują natomiast, że relatywnie słabsze (choć rów-
nież wysokie) natężenie omawianego zjawiska występuje w Polsce 
południowej, a więc w tym regionie kraju, w którym stosunkowo naj-
więcej sołectw posiada przystanki komunikacji publicznej. Potwierdza 
to przekonanie, że rozwój transportu indywidualnego na wsi w niewiel-
kim stopniu jest wynikiem wzrostu zamożności mieszkańców, łączy się 
natomiast z potrzebą przemieszczania się, której komunikacja zbioro-
wa nie zaspokaja w zadowalającym stopniu.

Najsilniejsze nasycenie wskaźnika [W5] występuje na terenie woje-
wództwa łódzkiego, w zachodniej części mazowieckiego, a także w woje-
wództwach wielkopolskim oraz opolskim. W przypadku województwa 
opolskiego jest to prawdopodobnie związane z częstymi wyjazdami 
zarobkowymi do Niemiec, zwłaszcza mieszkańców tego regionu posiada-
jących podwójne obywatelstwo. Rynek starych samochodów w tym kraju 
jest dla mieszkańców polskiej wsi szczególnie atrakcyjny, a związany  
z pracą pobyt za granicą ułatwia poszukiwanie atrakcyjnych ofert.

Tezę o wymuszonym przez regres komunikacji zbiorowej gwałtow-
nym wzroście motoryzacji indywidualnej na wsi potwierdzają również 
dane dotyczące udziału samochodów starych, ponad dziesięcioletnich, 
w ogólnej liczbie zarejestrowanych – patrz rys. III.6. W ponad 1/3 gmin 
w Polsce samochody stare stanowią ponad 90% ogólnej ich liczby 
(w pierwszym badaniu MROW odsetek gmin był dokładnie o połowę 
mniejszy, patrz Stanny, Rosner 2014, s. 56). I, co charakterystyczne, rela-
tywnie młodsze samochody skupiają się w gminach tworzących pier- 
ścienie wokół dużych miast, a zwłaszcza Warszawy, Poznania, Łodzi, 
Wrocławia, Krakowa oraz na terenie wiejskim wokół konurbacji górno-
śląskiej. Są to obszary zamieszkałe przez ludność związaną z mias- 
tem poprzez pracę, naukę itp., relatywnie zamożną, ale jednocześnie 
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stosunkowo dobrze skomunikowane z miastem, często obsługiwane 
przez przedsiębiorstwa zajmujące się komunikacją miejską. 

Posiadanie samochodu nie jest więc koniecznością życiową, ale 
raczej wiąże się z zamożnością i statusem społecznym. Z drugiej stro-
ny, wschodnie regiony kraju, zwłaszcza gminy województw lubelskiego 
i podlaskiego charakteryzuje relatywnie mniejsze wyposażenie w pry-

Rysunek III.6.
Odsetek starych samochodów (wyprodukowanych przed 2004 r.) w ogólnej 
liczbie zarejestrowanych aut [w6]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
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watne auta, przy jednoczesnym bardzo wysokim udziale pojazdów 
starych. Zależności te prezentuje rys. III.7., gdzie pogrupowano gminy 
w cztery typy, w zależności od dwóch zmiennych: natężenia samocho-
dów na 100 osób i udziału samochodów starych (powyżej 10 letnich) 
w ogólnej liczbie samochodów. Wszystkie dane dotyczą samochodów 

Rysunek III.7.
grupowanie gmin względem mediany natężenia samochodów na 100 osób 
oraz mediany udziału samochodów starych (powyżej 10 letnich) w ogólnej 
liczbie samochodów 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
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osobowych, a podstawą grupowania jest wartość danego wskaźnika dla 
gminy, wobec jego mediany dla całego zbioru gmin (pozycja powyżej 
lub poniżej mediany). Wartość mediany dla wskaźnika [W5] wyniosła 
54 samochody na 100 osób, zaś dla [W6] otrzymano wartość 89% star-
szych niż z 2004 roku aut w ich liczbie ogółem.

Warta uwagi jest też sytuacja występująca w gminach wojewódz-
twa opolskiego. Relatywnie wysokie nasycenie samochodami prywat-
nymi występuje na terenie całego województwa, choć nieco niższe 
w części wschodniej niż zachodniej. Jednocześnie w części wschodniej 
(zamieszkiwanej przez tzw. mniejszość niemiecką) udział starych 
samochodów jest wyraźnie mniejszy, niż w części zachodniej. Można 
sądzić, że jest to wynikiem większej zamożności mieszkańców rejonu 
wschodniego tego województwa oraz łatwiejszej penetracji przez nich 
niemieckiego rynku używanych samochodów.

Budowa syntetycznej skali zróżnicowania obszarów wiejskich pod 
względem ich dostępności przestrzennej oparta została na wszystkich wyli-
czonych w tab. III.1. wskaźnikach, które po odpowiednich przekształce-
niach statystycznych utworzyły skalę pomiarową dostępności przestrzen-
nej. Procedura badawcza była więc identyczna jak w przypadku etapu 
pierwszego projektu, ale oparta na danych zebranych 5 lat później. Wyniki 
analizy przedstawiono na kartogramie na rys. III.8. Ponieważ skala ma 
charakter porządkowy, dla większej przejrzystości została podzielona na 
pięć równolicznych części, każda po 20% uszeregowanego zbioru gmin.

Uzyskane wyniki wskazują, zgodnie z oczekiwaniami, że wokół 
dużych miast skupiają się obszary łatwej dostępności przestrzennej, 
przy czym zasięg oddziaływania miasta jest zależny między innymi od 
jego wielkości. Największy podmiejski rejon łatwej dostępności obej-
muje obszary wiejskie wokół Warszawy, Szczecina, Poznania, Wrocławia 
i Krakowa. W wielu przypadkach pierścienie te nie są domknięte, np. 
warszawski od wschodu, poznański od południa, a wrocławski od połu-
dniowego zachodu, krakowski od północnego wschodu. Druga prawi-
dłowość, którą pokazuje mapa na rys. III.8., to słabsza dostępność 
przestrzenna obszarów wiejskich (poza podmiejskimi) Polski central-
nej i wschodniej niż zachodniej i południowej. Dodatkowo rejon słabej 
dostępności przestrzennej znajduje się na obszarze zachodniej części 
województwa pomorskiego i wschodniej zachodniopomorskiego, a więc 
na terenie dawnego województwa koszalińskiego i słupskiego.
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Ponieważ przedstawione wyniki analizy danych z trzeciego etapu 
badań uzyskane zostały w identyczny sposób jak w etapie pierwszym, 
powstała możliwość przyjrzenia się procesowi zmian jakie zaszły 
w okresie pięciu lat dzielących oba etapy badań. W tym celu skale 
dostępności dla obu okresów przekształcono w szeregi rangowe (co nie 
zmniejszyło ich wartości poznawczych, gdyż mają one charakter 
porządkowy) i podjęto próbę ich porównania. Założono na tym etapie 

Rysunek III.8.
Syntetyczna miara oceny w zakresie dostępności przestrzennej [DP]
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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analizy, że gdyby poprawa dostępności dokonywała się we wszystkich 
jednostkach z taką samą dynamiką – wówczas szeregi rangowe dla obu 
porównywanych stanów, różniących się tylko datą obserwacji, byłyby 
takie same. Awans (przesunięcie w kierunku bieguna wartości korzyst-
nych) w szeregu rangowym oznacza, że rozwój dostępności danej jed-
nostki odbywał się z większą dynamiką niż w jednostkach wyprzedza-
nych. Tamte, wyprzedzane, mogły również rozwijać się z dynamiką 
nawet ponadprzeciętną, ale mniejszą, niż jednostka wyprzedzająca je. 
Jednostki wyprzedzane traciły jednak pozycje wcześniej zajmowane 
w szeregu rangowym.

Wszystkie gminy zostały podzielone na trzy podzbiory: 
l  takie, które poprawiły w sposób znaczący swoją pozycję w szeregu 

rangowym, 
l te, które w przybliżeniu nie zmieniły swojej pozycji, oraz 
l  takie, które przesunęły się w rozkładzie znacząco w kierunku bieguna 

niekorzystnego. 

Pierwszą grupę gmin nazwano zmieniającymi się z dynamiką 
ponadprzeciętną, drugą – z dynamiką przeciętną, i trzecią z dynamiką 
poniżej przeciętnej. Podział ten wymagał wyznaczenia operacyjnego 
kryterium. Zostało ono wyznaczone w ten sposób, iż obliczona zastała 
mediana z bezwzględnych wielkości przesunięć w szeregu wszystkich 
gmin. Wynosiła ona dla analizy dostępności przestrzennej +/-80 pozy-
cji, co zdefiniowało także tzw. przedział środkowy przeciętnej dynamiki 
zmian dostępności przestrzennej gmin pomiędzy rokiem wyjściowym 
analizy, a rokiem kończącym badany okres. Gminy, które poprawiły 
swoją pozycję o co najmniej 80 miejsc, określone zostały jako rozwija-
jące się w tempie ponadprzeciętnym, a pogarszające o tę wartość – w tem-
pie poniżej przeciętnego.

Przy przyjętych założeniach około połowy badanych jednostek 
gminnych w Polsce znalazło się w przedziale dynamiki przeciętnej, a po 
ok. 1/4 w pozostałych przedziałach. Rozkład przestrzenny zróżnicowa-
nia dynamiki rozwoju przedstawia mapa na rys. III.9. Ujawnia ona, że 
relatywnie przeciętne tempo przemian wystąpiło zarówno w rejonach 
o niskim poziomie dostępności (środkowa część województwa zachod-
niopomorskiego oraz tereny pograniczne zachodniopomorskiego 
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i pomorskiego), jak i tam, gdzie dostępność przestrzenna była relatyw-
nie dobra (większość gmin woj. podkarpackiego, pogranicze dolnoślą-
skiego i opolskiego). Największy udział gmin o ponadprzeciętnym 
tempie wystąpił w województwach: łódzkim oraz małopolskim. Gminy 
w Łódzkiem odznaczyły się jednocześnie największym wśród woje-
wództw odsetkiem jednostek, które wykazały ponadprzeciętne tempo 
zmian. W województwach lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim 

Rysunek III.9.
Zmiany pozycji gmin na skali oceny dostępności przestrzennej
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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odnotowano wyraźną przewagę gmin o niższej niż w kraju dynamice 
zmian nad gminami o dynamice ponadprzeciętnej (rys. III.10.). Ogólnie 
jednak rozkład przestrzenny omawianej miary nie ujawnił wyraźnych 
prawidłowości. 

W poszukiwaniu prawidłowości dotyczących zmian w dostępności 
przestrzennej badanych jednostek, podjęto próbę polegającą na zloka-
lizowaniu ich w układzie współrzędnych kartezjańskich, przyjmując 
założenie, że im korzystniejszy wynik pomiaru, tym mniejsza pozycja 
w szeregu rangowym, oraz że pozycja z roku wyjściowego okresu bada-
nego odkładana jest na osi odciętych (X), a z roku końcowego tego 
okresu na osi rzędnych (Y) (rys. III.11.). Gdyby wszystkie jednostki 
rozwijały się z taką samą dynamiką, punkty reprezentujące je układa-
łyby się na linii prostej pochylonej o 450. Punkty lokujące się powyżej 
tej linii oznaczają przesunięcie gminy w kierunku niekorzystnym w sze-
regu rangowym, a poniżej – w kierunku korzystnym.

Rysunek III.10.
Struktura gmin pod względem zmian poziomu dostępności przestrzennej 
w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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Linia trendu (na wykresie linia czerwona) potwierdza występowa-
nie tendencji do słabego różnicowania obszarów wiejskich pod wzglę-
dem przemian w zakresie dostępności przestrzennej gminy. Dane na 
których została zaobserwowana, dotyczą okresu względnie krótkiego. 
Potwierdzenie występowania takiego procesu wymaga obserwacji w dłuż-
szym okresie. Pamiętajmy ponadto, że przyjęta procedura badawcza 
w pewnym stopniu zakłóca uzyskane rezultaty, szczególnie w przypad-
ku jednostek lokujących się na biegunach rozkładu. Te z korzystnego 
bieguna nie mogły przesunąć się w kierunku rezultatu jeszcze korzyst-
niejszego o określony przedział, jeśli już wcześniej mieściły się w tym 
przedziale, podobnie w przypadku bieguna pomiarów niekorzystnych 
– nie mogły zostać wyprzedzone w rozkładzie o wyznaczony przedział, 
jeśli zajmowały pozycję oddaloną od końca rozkładu o mniej niż wyno-
sił ustalony przedział.

Rysunek III.11.
Rozkład badanych jednostek według zmian dostępności przestrzennej 
w układzie współrzędnych
Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczono linię trendu o charakterze liniowym.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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Obszary wiejskie, w przeciwieństwie do terenów miejskich, charakteryzuje 
rozproszenie przestrzenne zaludnienia. Historycznie zlokalizowane na 
nich było rolnictwo i leśnictwo, funkcje gospodarcze wykorzystujące duże 
przestrzenie – bardzo ważne w przeszłości, a i teraz istotne. W miarę 
postępu technologicznego w rolnictwie oraz w naukach rolniczych, 
produkcja rolna, a więc głównie żywności, wymagała coraz mniej pracy 
osób zatrudnionych przy jej wytwarzaniu. O ile jeszcze sto lat temu na wsi 
praca w rolnictwie tzw. ludności samodzielnej (czyli posiadającej własne 
źródło dochodu) stanowiła źródło utrzymania dla ok. 85% (Pierwszy 
powszechny spis… 1921), to obecnie znajduje w nim zatrudnienie ok. 12% 
krajowych zasobów pracy (wg NSP 2011). Zmieniała się również rola 
leśnictwa, bowiem las dostarczał przede wszystkim drewna budowlanego 
i zwierzyny łownej, obecnie znaczenie jego  przesunęło się w kierunkach 
związanych z turystyką, rekreacją i dobrami środowiskowymi 
(bioróżnorodność, ostoja wielu gatunków zwierząt pod ochroną itp.), choć 
znaczącą rolę wciąż odgrywa funkcja gospodarcza (Lasy w Polsce 2015).

Procesy, o których mowa, analizować można w kategoriach pogłębia-
jącego się społecznego podziału pracy. Z jednej strony wzrost zatrudnie-
nia w działach pozarolniczych, takich jak zatrudnienie w placówkach 
naukowych z dziedziny nauk rolniczych, budowy maszyn rolniczych itp., 
oraz wdrażającym wyniki ich prac, przemyśle produkującym środki pro-
dukcji dla rolnictwa, ograniczały zapotrzebowanie rolnictwa na pracę. 
Z drugiej, zmniejszaniu się zapotrzebowania na pracę w rolnictwie 
rodzinnym sprzyjały również zmiany obyczajowe, takie jak odejście od 
pieczenia chleba czy wytwarzania masła w gospodarstwie na własny 
użytek i przejście do kupowania ich na rynku, a więc rezygnacja z wielu 
prac wykonywanych wcześniej w gospodarstwie na rzecz korzystania 
z produkcji przemysłowej i z usług. 

Rozwijający się przemysł koncentrował się głównie w miastach, 
wykorzystywał miejską infrastrukturę, sieci transportowe łączące mia-
sta (drogowe czy energetyczne), a także zasoby pracy. Jednak te ostat-
nie pochodziły w znacznym stopniu ze wsi. Jeszcze po drugiej wojnie 
światowej w Polsce na wsi mieszkało 2/3 ludności kraju, masowe 
migracje do miast oraz przekształcenie się wielu dużych wsi w miasta 
spowodowały, że w 1966 roku miasta skupiały połowę ludności, a obec-
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nie jest to już 60%. Przepływy ludności związane były z tym, że zasoby 
pracy ludności wiejskiej w wyniku procesów demograficznych wzrasta-
ły, a jednocześnie zapotrzebowanie na pracę na wsi, skupione głównie 
w rolnictwie, zmniejszało się.

Obecnie przepływy ludności między miastem i wsią zmalały (według 
danych GUS nawet występuje słaba tendencja do migracji z miast na 
wieś), jednak jest to związane z mniejszą dyscypliną meldunkową (GUS 
migracje liczy analizując zgłoszenia przemeldowań ludności) oraz 
z tym, że migracje ze wsi do miast są równoważone przepływami lud-
ności z miast do obszarów podmiejskich. Te zaś przekształcają się 
w osiedla mieszkaniowe dla osób pracujących w mieście. Natomiast 
tereny wiejskie, położone z dala od ośrodków miejskich w dalszym 
ciągu wykazują odpływ migracyjny ludności do miast.

Skutkami ubocznymi migracji, związanymi z tzw. selekcyjnością, 
są: starzenie się populacji wiejskiej, relatywnie powolne poprawianie 
się struktury wykształcenia mieszkańców, a także zakłócenia propor-
cji według płci, zwłaszcza młodszych grup mieszkańców wsi. Do 
miast odpływają głównie ludzie młodzi, dynamiczni, przedsiębiorczy 
i dobrze wykształceni. Odpływa też więcej kobiet niż mężczyzn. 
Tradycyjna, rolnicza wieś, staje się nieatrakcyjnym miejscem życia 
i pracy. Takiego samego charakteru dla młodych ludzi nabiera wiej-
skie środowisko społeczne, składające się w znacznej mierze z ludzi 
starych i słabo wykształconych, a pośrednio również niechętnych 
wprowadzanym innowacjom.

Mechanizmy te powodują, że w części obszarów wiejskich zmniej-
sza się zaludnienie, co pośrednio wpływa na dalsze osłabienie atrakcyj-
ności zamieszkiwania na nich (Rosner 2012; Liu, Li 2017). Inne rejony 
wiejskie zmieniają strukturę lokalnej gospodarki, powstają nowe miej-
sca pracy pozarolniczej, które powstrzymują młodych ludzi przed 
migracją. Są to miejsca pracy zarówno na wsi, jak i w sąsiednich mia-
stach w odległości umożliwiającej codzienne dojazdy. Występowanie 
lokalnego rynku pracy pozarolniczej wpływa także na rolnictwo, prze-
ciwdziała powstawaniu przeludnienia agrarnego, a jeśli praca pozarol-
nicza jest atrakcyjna – może w dłuższym okresie wywoływać zmiany 
strukturalne w rolnictwie. Zarówno środowisko gospodarcze, jak i spo-
łeczne staje się atrakcyjniejsze, dynamiczne i bardziej podatne na 
akceptację innowacji technicznych i ewolucję norm obyczajowych, 
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które powoli upodabniają się do tych występujących w miastach. 
Następuje więc pod wieloma względami zbliżenie warunków życia na 
wsi i w mieście, czasem określane jako urbanizacja wsi lub gentryfika-
cja wsi (Halamska, Michalska, Śpiewak 2016, Czarnecki 2009).

W warunkach polskich, średnio, w skali kraju, proces odchodzenia 
na obszarach wiejskich od dominacji funkcji rolniczej, jest relatywnie 
słabo zaawansowany, choć zróżnicowanie regionalne pod tym wzglę-
dem jest znaczące. W dalszym ciągu pracę w rolnictwie znajduje ok. 
10% krajowych zasobów pracy, podczas gdy w europejskich krajach 
wysoko rozwiniętych (w tym znaczących eksporterach produktów rol-
nictwa) wskaźnik ten wynosi poniżej 2% (Frenkel 2018, s. 58). Duża 
liczba zatrudnionych w rolnictwie powoduje w konsekwencji relatyw-
nie niskie dochody liczone na pracującego w nim (Zegar 2018, s. 288 
i następne). Zmniejszanie się liczby zatrudnionych w rolnictwie jest 
więc warunkiem poprawy dochodów ludności rolniczej, a pośrednio 
także jakości życia rolników (Rosner, Stanny 2018, s. 281). Wymaga 
jednak zmian zarówno w otoczeniu społecznym rolnictwa (przede 
wszystkim chłonnego rynku pracy dla ludności wiejskiej), jak i zmian 
strukturalnych w rolnictwie, które jest w większości regionów nad-
miernie rozdrobnione, a niekorzystny rozłóg pól powoduje, że nawet 
niewielkie gospodarstwa składają się z wielu działek (Dacko 2006; 
Dacko, Dacko 2014).

Składowa rozwoju społeczno-gospodarczego nazwana przez auto-
rów stopniem dezagraryzacji gospodarki lokalnej, to charaktery-
styka obszarów wiejskich z punktu widzenia stopnia zaawansowa-
nia procesów przekształcania wsi rolniczej w wieś wielofunkcyjną. 
Wieś rolnicza podatna jest na zjawiska depopulacji i marginalizacji 
społecznej, wynikającej ze zmniejszania się zaludnienia, zaś wieś wie-
lofunkcyjna – to taka, która oferuje mieszkańcom możliwość pracy 
poza rolnictwem, a rolnictwu daje możliwość przekształcania się trady-
cyjnych gospodarstw chłopskich w nowocześniejsze formy gospodaro-
wania, takie jak farmy zwierząt, gospodarstwa specjalistyczne itp., 
a w dłuższej perspektywie – na poprawę jego struktury. W tym rozu-
mieniu dezagraryzacja nie tylko nie umniejsza znaczenia rolnictwa, ale 
nawet stwarza warunki dla jego rozwoju. Zmniejsza natomiast znacze-
nie rolnictwa w strukturze źródeł utrzymania ludności wiejskiej 
(o czym autorzy pisali w: Rosner, Stanny 2014, s. 81; 2018, s. 281).
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W przedstawianych badaniach wykorzystano trzy wskaźniki cha-
rakteryzujące łącznie postępujący wzrost roli funkcji pozarolniczych 
w dostarczaniu mieszkańcom źródeł utrzymania, a więc odchodzenia 
od dominacji rolnictwa w jej strukturze gospodarczej. W pierwszym 
z nich wykorzystano fakt, że gospodarstwo rolne jest rodzajem przed-
siębiorstwa, co prawda nierejestrowanego w systemie REGON, ale 
pełniącego szereg funkcji gospodarczych. Na użytek wskaźnika 
w liczniku wykorzystano informację o liczbie podmiotów gospodar-
czych zarejestrowanych w REGON, a w mianowniku sumę tych pod-
miotów i teoretycznych gospodarstw rolnych (założono bowiem, że 
gospodarstwo rolne, które korzysta z płatności bezpośrednich jest 

Tabela III.2.
wskaźniki diagnostyczne składowej „stopień dezagraryzacji gospodarki 
lokalnej” - charakterystyka i kierunek oddziaływania na procesy rozwojowe

Wskaźnik
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji 

między danymi 
z MROW 2014  
i MROW 2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych  
z miarą 

syntetyczną 
składowej DA  

wg MROW 2018

W7 - Odsetek podmiotów 
gospodarczych pozarolniczych 
w ogólnej liczbie podmiotów 
gospodarczych

MF  
i ARiMR

35 stymulanta 0,995 0,955

W8 - Wpływ z podatku PIT i CIT 
do budżetu gminy 
przypadający na 1 zł wpływu 
z podatku rolnego

BDL 
GUS

35 stymulanta 0,982 0,371

W9 - Liczba 
świadczeniobiorców emerytur 
KRUS na 100 osób w wieku 
poprodukcyjnym

KRUS  
i BDL 
GUS

30 destymulanta 0,979 -0,929

DA – Stopień dezagraryzacji 
gospodarki lokalnej

x 100 x
0,993a

0,930b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji 
Pearsona, w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych obliczono  współczynnik rho 
Spearmanaa oraz  tau Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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podmiotem gospodarczym działającym w sferze rolnictwa). Wskaźnik 
ten pokazuje więc jaki udział w ogólnej liczbie firm i gospodarstw 
stanowią takie, których działalność ma charakter pozarolniczy. 
Podobnie pośredni charakter mają pozostałe wskaźniki. Wykorzystano 
w nich fakt, że rolnictwo jest opodatkowane na innych zasadach niż 
działalność pozarolnicza, oraz że oba te agregaty, rolnictwo i sfera 
gospodarki pozarolniczej, różnią się pod względem systemów emery-
talnych. Dokładniejsza charakterystyka tych wskaźników zawarta 
jest w tab. III.2.

Relatywnie nieco niższa waga wskaźnika opartego na danych 
KRUS wynika z tego, że system ten jest nie do końca szczelny – znane 
są liczne przypadki działań osób mających tylko pozorny związek z rol-
nictwem, które czynią starania aby znaleźć się w tym systemie emery-
talnym ze względu na niższe składki. Co prawda świadczenia emerytal-
ne w systemie KRUS są również niższe, ale warto zwrócić uwagę na 
fakt, że dotacja budżetu państwa na wydatki realizowane przez ten 
system jest zdecydowanie wyższa w przypadku KRUS niż ZUS, a więc 
mimo niższych świadczeń obserwowana ucieczka do KRUS ma racjo-
nalne podstawy z punktu widzenia ubezpieczonych.

Mapa (patrz rys. III.12.) pokazuje, że udział podmiotów gospodar-
czych pozarolniczych wśród ogółu podmiotów gospodarczych (zare-
jestrowanych w REGON oraz zarejestrowanych w ARiMR gospo-
darstw beneficjentów płatności bezpośrednich, według miejsca 
działki i bez ograniczeń obszarowych) wykazuje bardzo wyraźne 
zróżnicowanie przestrzenne. Jest ono uporządkowane przez dwie 
prawidłowości: 
1)  podmioty pozarolnicze stanowią wysoki odsetek ogółu podmiotów 

gospodarczych na obszarach podmiejskich i wykazuje on zmniejsza- 
nie się w miarę wzrostu odległości od miast, zwłaszcza dużych,

2)  relatywnie wysoki jest udział podmiotów gospodarczych 
pozarolniczych w Polsce zachodniej, a niski we wschodniej, choć 
precyzyjniej można wyznaczyć granicę między tymi regionami, 
odwołując się do podziałów historycznych. W tym rozumieniu 
Polska wschodnia, to obszar dawnego zaboru rosyjskiego, a granica 
między regionem o wyraźnej przewadze rolnictwa w strukturze 
podmiotów gospodarczych i o przewadze podmiotów pozarolniczych 
przebiega w przybliżeniu między Wielkopolską i Mazowszem.
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Charakterystyczne, że wszystkie spośród 372 gmin (co stanowi 17% 
ogólnej liczby badanych) o najniższym udziale podmiotów pozarolni-
czych w strukturze gospodarczej znajduje się na wschód od omawianej 
granicy, a prawie wszystkie o wysokim udziale podmiotów pozarolni-
czych, przekraczającym 60% (gmin takich jest 15%), to albo gminy 
podmiejskie albo położone w zachodniej części kraju. Zarówno rozkład 

Rysunek III.12.
Odsetek podmiotów gospodarczych pozarolniczych w ogólnej liczbie 
podmiotów gospodarczych [w7]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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przestrzenny, jak i liczebność gmin w poszczególnych klasach są 
względnie stałe (porównanie MROW 2014 : MROW 2018). 

Wskaźnik oparty na liczbie podmiotów gospodarczych ma tę sła-
bość, że nie bierze pod uwagę ich wielkości, ani pod względem wytwa-
rzanej wartości (rozumianej w kategoriach ekonomicznych), ani wpły-
wu na lokalny rynek pracy, czy też skupionej w nich liczby miejsc pracy. 
Nie informuje również o skali udziału w dostarczaniu społeczności 

Rysunek III.13.
wpływ z podatku CIt i PIt do budżetu gminy przypadający na 1 zł wpływu 
z podatku rolnego [w8]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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lokalnej źródeł utrzymania. Słabość tę w pewnym stopniu niweluje 
użycie dwóch następnych wskaźników. I tak [W8] ujawnia jaka jest 
relacja wpływów do lokalnego budżetu z podatków CIT i PIT w stosun-
ku do podatku rolnego. 

Wysokie wpływy do budżetu gminy z podatków PIT i CIT ozna-
czają, że występujące w niej pozarolnicze podmioty gospodarcze są 
liczne lub duże (w znaczeniu wysokiej liczby zatrudnionych). Wskaźnik 
ten informuje więc, jakie znaczenie dla finansów publicznych mają 
pozarolnicze funkcje gospodarcze zlokalizowane na danym terenie. 
Rozkład przestrzenny na rys. III.13. pokazuje, że funkcje pozarolnicze 
rozwijają się na obszarach wiejskich w sąsiedztwie miast dużych i śred-
nich, zaś podział terytorium kraju na część wschodnią i zachodnią ma 
w tym przypadku mniejsze znaczenie. Choć gęstość sieci miejskiej, 
zwłaszcza miast większych, w takich województwach jak lubelskie i pod-
laskie decyduje o tym, że wpływy do budżetu związane z funkcją 
pozarolniczą są w większości gmin relatywnie niskie. W porównaniu 
do I etapu badania, rozmieszczenie przestrzenne pozostało prawie 
niezmienione, jednak wzrosła liczebność górnych przedziałów, kosz-
tem liczebności przedziałów dolnych. 

Ostatni z wykorzystanych wskaźników tej grupy ma charakter 
destymulanty, gdyż opiera się on na danych o ludności w grupie 
wieku poprodukcyjnym, wskazując, jakie znaczenie dla lokalnej 
populacji miały dochody z rolnictwa w okresie, gdy osoby te były 
w wieku produkcyjnym. Wskaźnik ten włączony został w II etapie 
badań, jako miara zastępcza za inny, którego konstrukcja oparta 
była na danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (wyjaśnienie 
w MROW II, 2016, Rosner, Stanny 2016, s. 25). Rozkład przestrzenny 
wartości wskaźnika [W9] potwierdza obie zauważone wcześniej 
prawidłowości, zarówno znaczenie sąsiedztwa miast dla struktur 
gospodarczych obszarów wiejskich, jak i podział kraju na część 
wschodnią, bardziej rolniczą, i zachodnią, w której na obszarach 
wiejskich nawet oddalonych od ośrodków miejskich, relatywnie sil-
niej rozwinęły się funkcje pozarolnicze. Zauważalny jest także pozy-
tywny kierunek zmian w natężeniu tego zjawiska. Otóż zmniejsza 
się liczba gmin o największym udziale emerytów pozostających 
w systemie KRUS w przeliczeniu na 100 osób w wieku emerytal-
nym. Co drugi emeryt korzysta z KRUS już tylko w 23% gmin (w 2010 
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roku udział gmin wynosił 27%). Potwierdza to także spadek warto-
ści mediany wskaźnika z 35% do 28% w okresie 2010–2015.

Syntetyczna miara stopnia dezagraryzacji gospodarki lokalnej 
(przedstawiona na rys. III.15.) ujawnia, że obszar dawnego zaboru rosyj-
skiego, a więc Polska centralna i wschodnia, to rejon dominacji funkcji 

Rysunek III.14.
liczba świadczeniobiorców emerytur KRUS na 100 osób w wieku 
poprodukcyjnym [w9]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego i Banku Danych Lokalnych GUS.
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rolniczej w strukturze gospodarczej wsi, przy czym tylko wokół najwięk-
szych jego miast (Warszawy, Łodzi, Kielc i Białegostoku) ukształtowały 
się wyraźne strefy podmiejskie o rozwiniętej gospodarce pozarolniczej. 
Nawet Lublin, a więc miasto pełniące w długim okresie funkcję centrum 
regionalnego, ma strefą podmiejską słabo zaznaczoną (brak tam gmin 
o ponadprzeciętnym poziomie rozwoju w omawianym tu zakresie).

Rysunek III.15.
Syntetyczna miara oceny w zakresie dezagraryzacji gospodarki  
lokalnej [Da]
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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Poza obszarami wokół centrów regionalnych w Polsce środkowej 
i wschodniej tylko w rejonie miast przemysłowych (Skarżyska 
Kamiennej i Starachowic), rozwiniętych w ramach projektu międzywo-
jennego Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP), powstał obszar 
wsi o rozwiniętych funkcjach pozarolniczych. Ogólnie jednak niemal 
wszystkie spośród 40% gmin o wyraźnej przewadze rolnictwa w struk-
turach gospodarczych, znajduje się w granicach dawnego zaboru rosyj-
skiego, a niemal wszystkie spośród 40% gmin drugiego bieguna skali – 
poza jego terenem lub w sąsiedztwie kilku największych miast. 

Kształtowanie się struktur gospodarczych, nawet w przypadku ukła-
dów lokalnych, jest procesem powolnym, dlatego też zmiany w szeregu 
rangowym gmin pod względem stopnia dezagraryzacji są relatywnie 
niewielkie. Kryterium podziału zbioru gmin na rozwijające się z dynami-
ką ponadprzeciętną, przeciętną i poniżej przeciętnej wyznaczone zostało 
według tej samej metody, co w przypadku pozostałych składowych roz-
woju, jednak jego wartość krytyczna okazała się wśród nich najmniejsza. 
W rezultacie gminy, które zmieniły swoją pozycję w szeregu rangowym 
przesuwając się w górę (zyskując korzystniejszą pozycję) o co najmniej 
40 pozycji uznane zostały za zmieniające się z dynamiką ponadprzecięt-
ną, a z taką samą liczbą pozycji, ale w dół skali – z dynamiką poniżej 
przeciętnej.

Rozkład przestrzenny wyznaczonych w przyjętej metodzie klas (rys. 
III.16.) co prawda wskazuje na to, że większość spośród gmin tracących 
pozycje występuje w zachodniej części kraju, i że są to często gminy poło-
żone peryferyjnie w stosunku do centrów regionalnych, jednak pamiętać 
trzeba, że w okresie pięcioletnim zmiany struktur gospodarczych gmin są 
niewielkie. Gdyby jednak próbować szukać jakichś prawidłowości, można 
by przyjąć, że dane sugerują wzrost rozwarstwienia pod względem stopnia 
dezagraryzacji w części kraju zachodniej i północnej, lepiej rozwiniętej pod 
względem wielofunkcyjności obszarów wiejskich, i również niewielkie 
spłaszczenie zróżnicowania pod tym względem w Polsce wschodniej. 

W rozkładzie przestrzennym trzech klas dynamiki zarysowuje się 
linia podziału – przekątna, wyznaczona w przybliżeniu od Suwałk do 
Opola, która została już zidentyfikowana w poprzednim badaniu MROW 
2016. Przedstawione tendencje są śladowo tylko zarysowane, jak wskazu-
je wykres na rys. III.17., zmiany w szeregu rangowym dla etapu pierwsze-
go i trzeciego są bardzo niewielkie, a korelacja między nimi wynosi aż 
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T=0,930. Składowa ta odznacza się najwyższym stopniem stabilności 
(por. Aneks 3), co tym samym wskazuje, iż ma ona najmniejszy wpływ na 
zmiany w rozkładzie przestrzennym poziomu rozwoju społeczno-gospo-
darczego obszarów wiejskich w badanym okresie.

Przedstawione wyżej spostrzeżenia potwierdzają również dane przed-
stawione na rys. III.18., gdzie zmiany pozycji gmin w omawianych szere-

Rysunek III.16.
Zmiany pozycji gmin na skali oceny stopnia dezagraryzacji gospodarki 
lokalnej 
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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gach rangowych zestawione zostały w układzie województw. Okazuje się, 
że najkorzystniejsze zmiany wystąpiły na obszarach wiejskich wojewódz-
twa podkarpackiego (ponad 2/3 gmin poprawiło swoją pozycję, a tylko 3% 
pogorszyło). Autorzy zadają sobie pytanie czy sukces ten jest trwały? 

Inne badania wskazują, że dezagraryzacja w tym regionie kraju 
może polegać nie tyle na wzroście znaczenia sektora pozarolniczego, co 
na wycofywaniu się z działalności rolniczej części dotychczasowych 
rolników (por. Czudec, Cierpiał-Wolan 2013, Kołodziejczak 2017). 
Podobne zjawiska, choć dokonujące się w mniejszej skali, mogą decydo-
wać o zmianach pod względem poziomu dezagraryzacji w wojewódz-
twie małopolskim czy świętokrzyskim. Biorąc jednak pod uwagę roz-
drobnioną strukturę agrarną szczególnie w tym pierwszym regionie 
kraju, ocena tego zjawiska nie może być jednoznaczna.

Bardziej niepokoi fakt, że gminy wielkopolskie, zwłaszcza położo-
ne w południowej części regionu tracą dotychczasową pozycję pod 

Rysunek III.17.
Rozkład badanych jednostek według zmian dezagraryzacji w układzie 
współrzędnych
Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczona jest linia trendu o charakterze liniowym.

Źródło: opracowanie własne.
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względem stopnia dezagraryzacji. Analogicznie alarmujące może być 
obserwowane zjawisko w części regionu opolskiego oraz kujawsko
-pomorskiego, a także na terenie dawnych Prus Wschodnich. Pomimo, 
że aż 40% gmin traci swoją pozycję, to ta niekorzystna zmiana w szere-
gu rangowym nie musi oznaczać regresu, a tylko mniej dynamiczny 
rozwój. Dla pełniejszej oceny tej sytuacji trzeba jednak poczekać do 
kolejnych edycji projektu, które pozwolą na obserwację zjawiska w dłuż-
szym niż obecnie okresie. 

III.3. Charakterystyka funkcji rolniczej

Stopień dezagraryzacji gospodarki lokalnej, a więc zaawansowania 
procesu zmniejszania się udziału rolnictwa w strukturze źródeł 
utrzymania ludności wsi, jest miarą dotyczącą proporcji między 
rolnictwem i działami pozarolniczymi w strukturze gospodarczej. Nie 

Rysunek III.18.
Struktura gmin pod względem zmian poziomu dezagraryzacji 
w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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przesądza on w żadnej mierze o tym, jaki charakter mają oba te działy, 
a tylko o ich relatywnej wielkości. Z tego względu poza kwestią proporcji 
obu działów, którą można traktować również jako stopień zaawansowania 
procesu odchodzenia od dominacji funkcji rolniczej na wsi, ważna staje 
się charakterystyka obu tych sektorów. Ten sam poziom dezagraryzacji 
może bowiem wystąpić zarówno wówczas, gdy oba mają charakter 
nowoczesny, jak i wówczas gdy archaiczny. W szczególności wysoki 
poziom dezagraryzacji może wystąpić, jeśli odchodzenie od pracy 
w rolnictwie nie zmienia jego cech strukturalnych ani nie powoduje 
lepszego przystosowania do warunków rynku, zaś odpływ pracowników 
dokonuje się w kierunku źródeł utrzymania niezwiązanych z pracą, ale 
np. z pomocą socjalną. Taki kierunek odchodzenia od dominacji funkcji 
rolniczej może zagrażać między innymi obszarom depopulacyjnym, 
w których zaawansowany jest stopień starości demograficznej.

Z punktu widzenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
rolnictwo jest działem gospodarki, który trzeba charakteryzować 
przy pomocy pojęć z zakresu ekonomii i socjologii. Oznacza to, że 
w jego opisie rezygnujemy z takich cech, jak warunki przyrodnicze, 
jakość gleb, struktura produkcji (np. w podziale na roślinną i zwierzęcą), 
poziom nawożenia, mechanizacja prac polowych, udój mleka od jednej 
krowy i tym podobne, które są ważne dla agrotechnicznego kontekstu, 
ale zbędne dla prowadzonych rozważań. Dla takiego rozumienia rolnic-
twa jakie występuje w przedstawianych badaniach – optymalne byłoby 
uzyskanie informacji na temat zatrudnienia w tym sektorze, wagi rolnic-
twa w dostarczaniu źródeł utrzymania lokalnej społeczności, czy wystę-
powania nadwyżek lub niedostatków siły roboczej w gospodarstwach itp. 
To, co autorów projektu szczególnie interesuje, to próba określenia 
w jakim stopniu lokalne rolnictwo ma charakter nowoczesnego, dostoso-
wanego do rynku działu gospodarczego, a w jakim jest to tradycyjny 
sposób na życie w rodzinnych gospodarstwach, w których trudno odróż-
nić gospodarstwo rolne od domowego, pełniące – w razie potrzeby – 
funkcje socjalne wobec rodziny bardziej, niż te orientujące się na rynek. 
Nowoczesne rolnictwo, w rozumieniu jakie przyjęte zostało na użytek 
badań, to takie, w skład którego wchodzą relatywnie duże gospodarstwa, 
prowadzone przez osoby posiadające przygotowanie zawodowe (zakła-
damy, że częściej są to osoby młode), potrafiące przystosowywać się do 
zmian zachodzących w polityce rolnej.
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Zasób dostępnych danych statystycznych dotyczących rolnictwa 
w agregacji przestrzennej gminami jest bardzo ubogi. Większość 
dostępnych w bieżącej statystyce danych ma charakter syntetyczny, dla 
całego kraju, rzadziej regionów, albo pochodzi z badań przeprowadza-
nych na próbach, które nie pozwalają na agregowanie danych w gminy 
(porównaj: GUS, 2018, Rolnictwo…). Taki charakter ma np. Badanie 
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL; GUS, 2018, Zeszyt…), które 
dostarcza informacji o liczbie pracujących i bezrobotnych, ale tylko 
według miejsca zamieszkania wieś/miasto, a w przypadku udostępnia-
nia danych dotyczących gospodarstw rolnych – występuje grupowanie 
powierzchni użytków rolnych (do 1 ha, 1,01–5 ha, 5,01–10 ha, 10 ha i wię-
cej). Bogatsze zestawy danych charakteryzujących rolnictwo dostępne 
są tylko w latach spisowych, a więc przeważnie w odstępach około dzie-
sięcioletnich. Jednak w badaniach jak niniejsze, monitorujących w spo-
sób ciągły zmiany w natężeniu zjawisk, są one nieprzydatne ze względu 
na brak bieżącej dostępności informacji. Natomiast stanowią doskonały 
materiał do przygotowania diagnozy stanu, która może pełnić funkcję 
materiału objaśniającego. Ostatnią pogłębioną analizę przestrzenną w uję-
ciu miast i gmin wiejskich z wykorzystaniem danych Powszechnego 
Spisu Rolnego z 2010 roku (tzw. spisu z natury) prezentuje publikacja 
GUS z 2014 roku, opracowana pod redakcją Benicjusza Głębockiego pt.: 
Powszechny Spis Rolny 2010 – Zróżnicowanie przestrzenne rolnictwa (GUS, 
2014, Powszechny Spis Rolny …). 

Powyższe założenia przyczyniły się do poszukiwania informacji 
statystycznej w instytucjach obsługujących sektor rolny (jak KRUS, 
ARiMR, MRiRW). Ostatecznie, po wykorzystaniu części danych do 
operacjonalizacji składowej „dezagraryzacja”, tu posłużono się 
wyłącznie danymi pochodzącymi z ARiMR, zdając sobie sprawę 
z tego, że z jednej strony dotyczą one prawdopodobnie nie wszyst-
kich gospodarstw rolnych, lecz pewnej ich grupy (zresztą prawdo-
podobnie zdecydowanej większości), a więc gospodarstw korzysta-
jących z dopłat bezpośrednich z funduszy Unii Europejskiej. 
Jednak z drugiej strony liczba beneficjentów korzystających z fun-
duszy PROW jest liczbą zawyżoną, kiedy odnosimy ją do gospo-
darstw rolnych. Nie jest jasne w jakim stopniu zbiór ten, analizowany 
z punktu widzenia struktury obszarowej jednostek, odpowiada rzeczy-
wistemu użytkowaniu ziemi, a w jakim odzwierciedla jego stan prawny 
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(por. Suchoń 2015, s. 243). Można podejrzewać, że system dzierżaw 
sąsiedzkich, nieujawnianych przez rolników, jest czynnikiem zakłócają-
cym informacje o strukturze gospodarstw ze względu na niejasne rela-
cje między stanem prawnym i faktycznym w tym zakresie.

Rodzinny charakter zdecydowanej większości gospodarstw rolnych 
w Polsce powoduje również, że rolnik przechodzący na emeryturę lub 
rentę (w tym także tzw. rentę strukturalną) formalnie staje się osobą 
niepracującą, jednak w rzeczywistości w większości przypadków w dal-
szym ciągu uczestniczy nie tylko w pracach w gospodarstwie, ale rów-
nież w podejmowaniu decyzji produkcyjnych. Odchodzenie od pracy 

Tabela III.3.
wskaźniki diagnostyczne składowej „charakterystyka sektora rolniczego” 
– charakterystyka i kierunek oddziaływania na procesy rozwojowe

Wskaźnik
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji między 
danymi z MROW 

2014 i MROW 
2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych 
z miarą 

syntetyczną 
składowej SR 

wg MROW 2018

W10 -Średni obszar 
gospodarstw (w ha) osób 
składających wnioski 
o płatności bezpośrednie  

ARiMR 35 stymulanta 0,995 0,854

W11 - Liczba działek  
na 100 ha  

ARiMR
35

destymulanta 0,995 -0,858

W12 - Odsetek składających 
wnioski o płatności 
bezpośrednie w wieku do 40 
lat w ogólnej liczbie 
wnioskodawców  

ARiMR 30 stymulanta 0,902 0,581

SR – Sektor rolniczy x 100 x
0,979a

0,889b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji Pearsona, 
w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych obliczono współczynnik rho Spearmanaa oraz tau 
Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018. 
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w gospodarstwie w rzeczywistości jest procesem stopniowego wycofy-
wania się, nie dokonuje się więc skokowo w momencie uzyskania świad-
czenia (Zegar 1997, s. 5, Yangt, An 2002, s. 65;). Oczywiście stawia to 
pod znakiem zapytania rzetelność deklaracji rolników dotyczących 
wieku osoby kierującej gospodarstwem, deklaracje te należy interpre-

Rysunek III.19.
Średni obszar gospodarstw (w ha) osób składających wnioski o płatności 
bezpośrednie [w10]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.
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tować bardzo ostrożnie, choć oczywiście w skali masowej niosą pewien 
ładunek informacyjny.

Warto też zwrócić uwagę na to, że choć wartości przybierane przez 
poszczególne wskaźniki mogą budzić zastrzeżenia, wydaje się bardzo 
prawdopodobne, że ewentualne zniekształcenia informacji mają cha-
rakter systematyczny. O ile sama wysokość wskaźnika może być nie do 
końca wiarygodna, to jego przestrzenne zróżnicowanie, z dużą dozą 
prawdopodobieństwa, można uznać za rzeczywiste.

Średni obszar gospodarstwa rolnego jest jedną z podstawowych 
cech struktury agrarnej, bardzo często wykorzystywaną dla jej charak-
terystyki (więcej: Baer-Nawrocka, Poczta 2018, s. 95). Oczywiście war-
tość produkcji gospodarstwa, zapotrzebowanie na pracę itp. są zależne 
od wielu czynników, takich np. jak struktura zasiewów, udział produkcji 
zwierzęcej itp., to jednak w skali statystycznej jest to miara niezwykle 
przydatna. W badaniach MROW, przez wszystkie kolejne etapy 
mediana wyliczona dla zmiennej opisującej średni w gminie obszar 
gospodarstwa osoby składającej wniosek o płatności bezpośrednie 
w ramach PROW wynosi 8,2 ha (por. rys. III.19.). Historycznie obszar 
gospodarstwa służył za wyznacznik kategorii takich, jak „gospodar-
stwo kmiece” (często w zespole z innymi jego cechami), „gospodarstwo 
kułackie” „biedniackie”, „gospodarstwo zapewniające minimum socjal-
ne rodziny” itp. (por. Świętochowski 1925, Tymieniecki 1965). 

W Polsce struktura obszarowa gospodarstw rodzinnych ukształto-
wała się w okresie uwłaszczenia w XIX wieku i mimo korekt, jakie 
wprowadzały dwie reformy rolne (tzw. Poniatowskiego i PKWN) oraz 
zmian jakie dokonały się w wyniku restrukturyzacji PGR-ów, w ogrom-
nym stopniu związana jest z regionalizacją o charakterze historycz-
nym. Gospodarstwa drobne przeważają na terenie dawnej Galicji, gdzie 
w wielu gminach średni ich obszar bliski jest 3 hektarom. Na terenach 
dawnego zaboru rosyjskiego średni obszar gospodarstwa jest większy, 
liczony dla gmin zwykle mieści się w przedziale 5–10 ha. W Wielkopolsce, 
na terenach dawnego zaboru pruskiego, obok siebie występują gospo-
darstwa relatywnie duże, kilkunastohektarowe, i małe – o powierzchni 
nieprzekraczającej 3 ha. Taka spolaryzowana struktura również zosta-
ła ukształtowana w okresie uwłaszczenia i tylko w niewielkim stopniu 
zmieniona przez reformę PKWN, likwidującą w tym rejonie gospodar-
stwa dworskie.
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Odrębne czynniki kształtowały strukturę obszarową gospodarstw 
na tzw. Ziemiach Odzyskanych. W tym regionie kraju, zwłaszcza w jego 
północnej części, znaczny udział ziemi wykorzystywanej przez rolnic-
two, w niektórych gminach przekraczający połowę zasobu użytków 
rolnych, znajdował się po wojnie w użytkowaniu PGR-ów. Gospodarstwa 
rodzinne powstawały w wyniku reformy PKWN i ich obszar był 
ukształtowany od nowa po 1945 roku. W większości były to gospodar-
stwa relatywnie duże, często przekraczające 10 ha. W wyniku restruk-
turyzacji PGR-ów w latach dziewięćdziesiątych, na rynku dostępnym 
dla rolników indywidualnych, mających gospodarstwa w sąsiedztwie, 
znalazła się ziemia restrukturyzowanych gospodarstw państwowych, 
co spowodowało, że średni obszar gospodarstw rodzinnych w krótkim 
czasie powiększył się i w wielu gminach przekroczył 17 ha. Dotyczyło to 
jednak tylko tych gmin, na terenie których (lub w najbliższym sąsiedz-
twie) było relatywnie dużo użytków rolnych należących do gospodarki 
uspołecznionej (por. Dzun 2015a). Obok gospodarstw o charakterze 
rodzinnym, w Polsce północnej i zachodniej powstały również gospo-
darstwa wielkoobszarowe, użytkujące po kilkaset, czasem więcej niż 
tysiąc, hektarów. Przeważnie ziemia ta jest dzierżawiona, rzadziej sta-
nowi własność użytkowników. Przybierają one różne formy prawne: 
spółek, dzierżawców indywidualnych itp., a to co je wyróżnia w polskiej 
strukturze agrarnej, to opieranie gospodarowania na najemnej sile 
roboczej (więcej: Dzun 2015b).

Ważną cechą polskich gospodarstw jest nie tylko ich obszar, ale 
również to, że często w jego skład wchodzi wiele działek. Znane są 
przypadki, gdy na powierzchnię gospodarstwa rzędu pięciu ha składa 
się kilkadziesiąt odrębnych, często niegraniczących ze sobą, drobnych 
kawałków ziemi. Jest to konsekwencja kilku czynników, a wśród nich 
zwyczajów wyposażania dzieci zakładających własną rodzinę, decyzji 
spadkowych, dotyczących podziału ziemi między spadkobierców, 
a także działów rodzinnych dokonywanych za życia rolnika (też: 
Dudzińska 2012, s. 45 ). W rezultacie powstają działki czasem bardzo 
małe, często długie na kilkadziesiąt lub ponad sto metrów, ale o szero-
kości uniemożliwiającej zawracanie ciągnika6 (zobacz: Dacko 2006). 

6  Jednym z charakterystycznych zdjęć, jakie turyści robią w Polsce z samolotu jest tzw. sza-
chownica gruntów, będąca efektem właśnie podziału pól na wiele drobnych działek.
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Mapa na rys. III.20. pokazuje, że największe rozdrobnienie działek 
rolnych występuje w Polsce południowo-wschodniej, na obszarze daw-
nej Galicji, gdzie gospodarstwa są relatywnie najmniejsze. Poszczególne 
ich fragmenty w tym regionie mają często 2–3 ary ziemi. Region dużego 
rozdrobnienia pól rolniczych sięga jednak również na północ od obsza-
ru dawnej Galicji i obejmuje zachodnią część województwa lubelskiego, 
województwo świętokrzyskie, część południowo-wschodnią łódzkiego 

Rysunek III.20.
liczba działek na 100 ha [w11]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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i południową mazowieckiego. W przypadku tych województw szczegól-
nie duże znaczenie w powstawaniu niekorzystnej szachownicy gruntów 
miały, jak się zdaje, działy rodzinne7. Mediana dla obszarów wiejskich 
w Polsce liczby działek na 100 ha użytków rolnych wynosi 76 działek 
i jest niemal niezmienna od 2010 roku – którym objęto I etap badań 
MROW. To kolejna zmienna o trwałej tendencji rozkładu przestrzenne-
go (r=0,99) i natężenia cechy.

W celu pewnej poprawy niekorzystnej struktury wieku polskich 
rolników, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadzono dwa pro-
gramy: rent strukturalnych oraz dotacji dla młodych użytkowników 
gospodarstw. Ich celem było przyśpieszenie rotacji pokoleń wśród kie-
rujących gospodarstwami. Renty strukturalne miały za zadanie nakła-
nianie do przekazywania funkcji kierującego gospodarstwem przed 
osiągnięciem wieku emerytalnego, a dotacje dla młodych rolników 
skierowane były do osób kierujących gospodarstwem, które nie prze-
kroczyły czterdziestego roku życia i miały na celu ułatwienie im wpro-
wadzania do gospodarstwa innowacji8. Problem związany z rotacją 
pokoleń w gospodarstwach rodzinnych polega na tym, że usamodziel-
nianie się pozostających w rolnictwie dzieci gospodarza dokonuje się 
znacznie później, niż w innych zawodach, często w momencie odcho-
dzenia rodziców na emeryturę (Wojewodzic 2013, s. 141). Stąd częstą 
sytuacją jest pozycja pomagającego rodzicom dziecka rolnika, które 
samo ma już czterdzieści parę, a czasem nawet pięćdziesiąt lat. 
Mechanizm ten powoduje, że rolnicy cenią sobie tradycyjne sposoby 
produkcji, zdobywane przez dziesięciolecia doświadczenia, a młodsi, 

7  Działy rodzinne – rodzaj transakcji rodzinnej polegający nierynkowymu obrocie ziemią 
(przenoszeniu praw na nieruchomość) mający za cel wyposażenie dzieci w dobro trwałe. 
8  Zasady wsparcia młodych rolników ewoluowały w kolejnych perspektywach finansowych 
(Adamowicz, Szepeluk 2016). Przykładowo, wsparcie w 2018 praktycznie nie różni się od obowią-
zującego przy naborze 2017. Premie dla młodych rolników przyznawane są w ramach poddziała-
nia „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, dofinansowanie trwa przez 5 lat. Główne warunki 
przyznania to: wiek, nie więcej niż 40 lat; prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie 
o powierzchni użytków rolnych minimum 1 ha; prowadzenie gospodarstwa musi się rozpocząć 
przynajmniej 1 dzień przed złożeniem wniosku o wsparciu, ale nie wcześniej niż 2 lata przed 
złożeniem wniosku; musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co oznacza, że ma odpo-
wiednie wykształcenie lub wykształcenie i jednocześnie odpowiednio długi staż pracy w rolnic-
twie (rolnik ubiegający się o dotację jako młody rolnik, jeśli nie ma odpowiedniego wykształcenia 
może się zobowiązać do jego uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy) (szczegóły: Dz. U. z 2018 r. poz. 
1021)
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lepiej wykształceni i bardziej otwarci na zmiany „pomagający”, nie 
mają decydującego głosu w sprawach gospodarowania.

Płatności bezpośrednie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej pozwo-
liły nieco bliżej przyjrzeć się problemowi wieku rolników pełniących 
funkcje kierownicze w gospodarstwie. Mediana dla obszarów wiej-
skich w Polsce, wyliczona dla udziału składających wnioski o płatno-
ści bezpośrednie w wieku do 40 lat w ogólnej liczbie wnioskodawców, 
oscyluje w granicy 30%, z zarysowującym się nieznacznym spadkiem 
wartości (MROW 2014: 30,1% – MROW 2018: 28,9%). Na różnice 
w czasie tego wskaźnika mogą mieć wpływ zmieniające się warunki 
wsparcia finansowego dla tzw. młodego rolnika (więcej Adamowicz, 
Szepeluk 2016, s. 106). Rozkład przestrzenny jest bardzo stabilny – 
patrz rys. III.21. oraz z MROW 2014 rys. III.14 (w: Rosner Stanny 
2014, s. 83). Zmniejsza się jednak liczebność gmin w klasie o najwięk-
szym udziale wskaźnika, zaś zwiększa – o najniższym. Wymienione 
wyżej tendencje, jak lekki spadek mediany wskaźnika oraz większa 
liczba gmin o niższym jego udziale, mogą wskazywać na wyhamowa-
nie, a nawet recesję w procesie odmładzania kierujących gospodar-
stwami rolnymi. Weryfikacja tej hipotezy wymaga pogłębionych 
badań, w tym badań jakościowych. Pamiętać jednak należy, że proces 
starzenia się społeczeństwa, choć w mniejszej skali występuje na wsi 
niż w mieście, to sektor rolny jest szczególnie podatny na kumulację 
niekorzystnych tendencji demograficznych, jak: zwichnięcia struktu-
ry według wieku, defeminizacji, odpływu migracyjnego. 

W rejonie rozdrobnionego rolnictwa Polski południowo-wschod-
niej mniej niż 1/4 rolników nie przekroczyła czterdziestu lat. 
Podobna sytuacja występuje wokół największych miast, a więc 
Warszawy, Łodzi, Poznania, Wrocławia, Olsztyna i kilku innych. 
Wskazuje to, że w regionach, w których pozarolniczy rynek pracy 
oferuje zatrudnienie młodym ludziom ze wsi – pozostanie na gospo-
darstwie okazuje się mało atrakcyjne. Dane przedstawione na rys. 
III.21. ujawniają, że relatywnie więcej młodych rolników spotkać 
można w rejonach położonych peryferyjnie w stosunku do sieci 
większych miast i ich rynku pracy. Jest to jednak stosunkowo nie-
wiele więcej, skoro zaledwie w niecałych 10% gmin młodzi rolnicy 
prowadzą więcej niż 1/3 gospodarstw (w MROW 2014 takich gmin 
było 17%).
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Syntetyczna skala, na której scharakteryzowana została struktura 
funkcji rolniczej ujawnia, że obszar Polski podzielony jest w przybliże-
niu na dwa wielkie regiony: korzystniejszej charakterystyki struktury 
w części zachodniej i północnej oraz znacznie mniej korzystnej w części 
wschodniej i południowo-wschodniej. Linia podziału na te dwa regiony 
przebiega w przybliżeniu od Suwałk do Opola, przy czym do części 

Rysunek III.21.
Odsetek składających wnioski o płatności bezpośrednie w wieku do 40 lat 
w ogólnej liczbie wnioskodawców [w12]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.
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wschodniej należałoby zaliczyć jeszcze południowo-wschodnią część 
Wielkopolski.

Najbardziej niekorzystna struktura rolnictwa występuje na obsza-
rze dawnej Galicji, gdzie rozdrobnienie gospodarstw zbiega się z wyjąt-
kowo niekorzystną szachownicą pól, a jednocześnie mieszkańcy wsi 
mają względnie łatwy dostęp do pozarolniczego rynku pracy, zlokalizo-

Rysunek III.22.
Syntetyczna miara oceny w zakresie charakterystyki sektora  
rolniczego [SR]
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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wanego w stosunkowo dobrze rozwiniętej sieci miast. Również nieko-
rzystna struktura funkcji rolniczej, choć nieco lepsza, występuje na 
terenie dawnego zaboru rosyjskiego, w województwie świętokrzyskim, 
lubelskim i w częściach mazowieckiego i łódzkiego. Najkorzystniejsza 
natomiast jest w Polsce północnej, zarówno w części zachodniej (woj. 
zachodniopomorskie, część zachodnia pomorskiego), jak i na terenie 
dawnych Prus Wschodnich, a więc na obszarze, na którym jeszcze 
w latach 80. XX wieku udział PGR-ów w użytkowaniu gruntów był 
wyjątkowo wysoki.

Takie zróżnicowanie przestrzenne charakteru funkcji rolniczej na 
obszarach wiejskich wskazuje, że korzenie struktur agrarnych 
tkwią głęboko w uwarunkowaniach historycznych i tylko do pew-
nego stopnia są modyfikowane przez porządek przestrzenny defi-
niowany w kategoriach centrum – peryferie. Struktury te wyka-
zują więc względną trwałość, czy też ograniczoną podatność na 
zmiany, w wyniku reagowania na zmieniające się warunki 

Rysunek III.23.
Rozkład badanych jednostek według zmian w sektorze rolniczym 
w układzie współrzędnych
Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczona jest linia trendu o charakterze liniowym.

Źródło: opracowanie własne.
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i dotychczasowe bodźce o charakterze instrumentów polityki rol-
nej. Potwierdza to bardzo silna korelacja między szeregami rangowy-
mi utworzonymi w oparciu o skale z pierwszego i trzeciego etapu 
projektu, wynoszącą aż T= 0,889. Wykres na rys. III.23. pokazuje, że 
skupienie gmin wokół linii trendu jest relatywnie bardzo duże. 
Jednocześnie widać, że linia trendu przebiega niemal dokładnie po 
przekątnej wykresu, a więc zaobserwowane zmiany nie wpływają w spo-
sób wyraźny na zmniejszenie się lub zwiększenie dystansu między 
uzyskującymi wynik pomiaru korzystny i niekorzystny. Reasumując, 
jest to składowa o silnej przestrzennej inercji.

Oczywiście oba szeregi rangowe nie są identyczne, ale przedstawiony 
w rozdziale pierwszym sposób podziału zbioru gmin na takie, w których 
zmiany postępują w tempie ponadprzeciętnym, przeciętnym i poniżej 
przeciętnego, co wskazuje, że jest to składowa o bardzo małej dynamice 
przemian. Mediana wartości tzw. granicy przesunięć między pozycją 
z pierwszego i drugiego szeregu rangowego wynosi zaledwie 60 pozycji. 
Jest to druga najniższa wartość wśród jedenastu składowych (niższa 
wystąpiła tylko w przypadku dezagraryzacji), co również potwierdza 
względną trwałość przestrzennego zróżnicowania struktur agrarnych 
i nieznaczny jej wpływ na notowane zmiany w rozwoju społeczno-gospo-
darczym obszarów wiejskich, badane w ujęciu krótkookresowym.

Według przyjętego kryterium, 477 gmin (22% ogólnej ich liczby) 
wykazało ponadprzeciętną dynamikę rozwoju społeczno-gospodarcze-
go w części związanej ze strukturami agrarnymi. Większość z nich 
lokuje się w regionie południowo-zachodnim kraju, na terenie woje-
wództwa dolnośląskiego i lubuskiego. Zwarta przestrzennie grupa 
takich gmin występuje również w województwie warmińsko-mazur-
skim. Poza tymi obszarami są one rozproszone przestrzennie, rzadko 
występują w niewielkich skupieniach, często na obszarach peryferyj-
nych w układzie regionów administracyjnych.

Gminy o dynamice poniżej przeciętnej pod omawianym względem 
lokują się głównie na terenie tzw. Ziem Dawnych, gdzie tworzą kilka 
przestrzennych skupisk. Największe z nich znajdują się w północnej 
części województwa podlaskiego, na pograniczu województw podla-
skiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego, a także w woje-
wództwie lubelskim. Ogółem gmin takich jest 559, czyli 26% ich zbioro-
wości.
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Zestawienie wyników pomiaru zmian strukturalnych w rolnictwie 
traktowanym jako składowa poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
pokazuje, że w każdym z województw znalazły się zarówno gminy, w któ-
rych zmiany dokonują się z dynamiką ponadprzeciętną, jak i takie, w któ-
rych dynamika ta jest poniżej przeciętnej. Jednak proporcje między 
udziałem wyróżnionych grup gmin są zasadniczo różne. O ile w dolnoślą-
skim i lubuskim ponad 60% stanowią gminy o ponadprzeciętnej dynami-

Rysunek III.24
Zmiany pozycji gmin na skali oceny sektora rolniczego
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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ce zmian, to w podlaskim gmin o dynamice zmian poniżej przeciętnej jest 
ponad 50%, a w lubelskim 48%. W województwach o najbardziej rozdrob-
nionym rolnictwie, a więc małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim 
ponad 70% gmin ulega przemianom w tempie przeciętnym. 

III.4. Rozwój funkcji pozarolniczych 

Potrzeba tworzenia nowych, pozarolniczych miejsc pracy na terenach 
wiejskich jest sprawą ważną co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, 
pozwala lepiej (a z pewnością wygodniej) zaspokajać potrzeby 
mieszkańców, ujawniające się w trakcie pogłębiającego się podziału 
pracy. Wiele z tych firm oferuje towary i usługi, które tradycyjnie 
wykonywane były w gospodarstwie, bez pośrednictwa rynku (pieczenie 
chleba, drobne remonty domu, naprawy sprzętu, krawiectwo, fryzjerstwo 

Rysunek III.25.
Struktura gmin pod względem zmian sektora rolniczego w poszczególnych 
województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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itp.). Po drugie, powstają w nich miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców, 
co sprzyja zmniejszaniu zatrudnienia w rolnictwie. Organizowanie 
miejsc pracy poza rolnictwem jest niezbędne by zapobiegać odpływowi 
ludności w poszukiwaniu ich poza lokalnym rynkiem pracy. 

Przyjmujemy zatem, że rozwój pozarolniczych funkcji gospodar-
czych w układzie lokalnym wiąże się z powstawaniem na jego terenie 
firm, a pośrednio z tworzeniem lokalnego, pozarolniczego rynku pracy. 
Ale dalece nie wszystkie firmy zlokalizowane na wsi i w małych miastach 
działają z założeniem zaspokajania lokalnego popytu. Wychodzenie z pro-
duktem poza rynek lokalny jest ważnym dla firm pozarolniczych czynni-
kiem umożliwiającym rozwój. Miejscowe zapotrzebowanie na ich produkt, 
zwłaszcza na obszarach o wysokim udziale w gospodarce rolnictwa, jest 
ograniczone. Wyjście poza lokalny rynek związane jest z dostępnością prze-
strzenną, nie tylko w sensie geograficznym, ale także technologicznym czy 
ekonomicznym (jak np. przepływy informacji, kapitałów finansowych). Im 
jest ona mniejsza z zewnątrz gminy, tym trudniejsza sytuacja pod wzglę-
dem zasięgu przestrzennego oddziaływania przedsiębiorstwa. Z tego 
powodu, zwłaszcza w sąsiedztwie większych miast, na terenach wiejskich 
lokuje się wiele firm działających na rzecz zapotrzebowania rynku miejskie-
go czy jeszcze rozleglejszego. Wykorzystują niższe niż w mieście ceny ziemi 
i często niższą opłatę pracy, a także dobrą komunikację i łączność (obecnie 
przede wszystkim internetową).

Warto zauważyć, że jeśli zlokalizowany na wsi podmiot gospodarczy 
wykorzystuje surowce i miejscowe zasoby pracy, a sprzedaje swój pro-
dukt nie tylko na miejscu – wprowadza do lokalnej gospodarki pieniądz 
uzyskany poza nią, wywołując efekt mnożnikowy (więcej Nasiłowski 
2001, s. 208). Sprowadzając zaś surowce do produkcji spoza niej, a sprze-
daje produkt na miejscu – wyprowadza pieniądz poza ten teren, bowiem 
czyniąc tam zakupy zasila inne lokalne gospodarki. Z tego względu 
zasięg przestrzenny firm zlokalizowanych na obszarach wiejskich, 
a zwłaszcza to, gdzie się zaopatrują i na jaki rynek trafia ich produkt ma 
istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego (Widermann 2008, s. 98)9. 

9  Cechy społeczne i gospodarcze danego obszaru mają duży wpływ na wielkość lokalnych efek-
tów mnożnikowych – przechwytywanie przez gminę efektów mnożnikowych jest w niemałym 
stopniu wynikiem zdolności miejscowych firm do zaspokajania popytu zgłaszanego przez nowych 
inwestorów. Uzależnione jest to od wielkości, poziomu rozwoju i struktury gospodarki lokalnej oraz 
aktywności miejscowych podmiotów gospodarczych, a częściowo także władz publicznych.
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Jeżeli na terenie gminy powstanie wiele podmiotów korzystających 
z lokalnego popytu może dochodzić między nimi do walki konkurencyjnej, 
w wyniku której tylko część z nich utrzyma się na rynku. Tak dzieje się np. 
w przypadku firm handlowych, usługowych itp., ukierunkowanych na 
klienta miejscowego (mogą to być piekarnie czy lokalne masarnie). Z dru-
giej strony, firmy zorientowane na popyt spoza tego układu, wytwarzają 
często nisze, w wyniku czego powstają kolejne podmioty, współpracujące 
z istniejącymi wcześniej (przykładem mogą być warsztaty samochodowe, 
czy handel i usługi budowlane zlokalizowane w gminach podmiejskich). 
Tak więc, w zależności od ich charakteru może zostać uruchomiony 
mechanizm konkurencji, prowadzący do tego, że część z nich zanika, lub 
odwrotnie, mogą powstawać warunki do pojawiania się kolejnych przed-
sięwzięć gospodarczych kooperujących z istniejącymi wcześniej (aż do 
powstania inicjatywy klastrowej) (por. Porter 2001).

Trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że przy analizie liczby podmio-
tów gospodarczych zazwyczaj korzysta się z danych systemu REGON. 
System ten ma pewne wady, wśród nich powszechnie podnoszona jest 
kwestia jego aktualności (pisaliśmy o tym w MROW 2014, Rosner, 
Stanny 2014, s. 91). Podaje on bowiem liczby podmiotów gospodarczych 
rzeczywiście działających oraz tych, które zakończyły lub zawiesiły 
swoją działalność. Niedoskonałością tego systemu jest również to, że 
wśród podmiotów występujących w systemie są także instytucje admi-
nistracji publicznej, wykonujące usługi publiczne itp. Tego rodzaju 
jednostki nie świadczą o przedsiębiorczości mieszkańców, ale o tym, że 
w terenie realizowane są podstawowe funkcje państwa. Co więcej, ich 
liczba w gminie związana jest z pewnymi standardami, wiadomo, że 
w każdej gminie znajduje się jeden urząd gminy (miasta i gminy), jeden 
posterunek policji, ośrodek zdrowia, ośrodek pomocy społecznej, czy 
co najmniej jedna szkoła podstawowa i przedszkole.

Niedokładności systemu REGON mają jednak w zasadzie systemowy 
charakter, takie same lub zbliżone występują na terenach wiejskich całe-
go kraju. Oznacza to, że o ile liczebność zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych mogą nie być w pełni wiarygodne, to zróżnicowanie prze-
strzenne analizowane na ich podstawie nie powiela tej niedoskonałości.

Dla scharakteryzowania lokalnego sektora pozarolniczego wykorzy-
stano trzy wskaźniki (tab. III.4.), dwa z nich w różny sposób określają 
jego wielkość, poprzez wykorzystanie danych z rejestrów podmiotów 
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gospodarczych i poprzez dane dotyczące podatników, rozliczających się 
jako prowadzący działalność. Trzeci wskaźnik określa, jaki udział wśród 
lokalnych podmiotów zarejestrowanych w REGON stanowią firmy 
świadczące usługi publiczne, a więc realizujące w terenie podstawowe 
funkcje państwa. Wysoki udział tego rodzaju firm jest wskaźnikiem 
dużej roli państwa w tworzeniu lokalnego rynku pracy pozarolniczej,  

Tabela III.4.
wskaźniki diagnostyczne składowej „charakterystyka sektora 
pozarolniczego” – charakterystyka i kierunek oddziaływania  
na procesy rozwojowe

Wskaźnik
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji 
między 
danymi 

z MROW 2014  
i MROW 2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych  
z miarą 

syntetyczną 
składowej SPR 
wg MROW 2018

W13 - Liczba podmiotów 
zarejestrowanych w systemie 
REGON na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym

MF  
i BDL GUS

30 stymulanta 0,980 0,825

W14 - Liczba podatników 
prowadzących działalność  
gospodarczą i rozliczających 
się podatkiem PIT oraz 
płatników CIT na 1000 
mieszkańców

MF i BDL 
GUS

30
stymulanta

0,749 0,838

W15 - Odsetek podmiotów 
świadczących usługi 
publiczne w ogólnej liczbie 
podmiotów zarejestrowanych 
w systemie REGON

BDL GUS 40 destymulanta
0,901 -0,816

SPR – Sektor pozarolniczy x 100 x
0,936a

0,783b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji 
Pearsona, w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych obliczono współczynnik rho 
Spearmanaa oraz tau Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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a więc pośrednio słabo rozwiniętego sektora pozarolniczego. Wskaźnik 
ten, rzecz jasna, ma charakter destymulanty w prowadzonych rozważa-
niach, dotyczących poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Duża liczba podmiotów gospodarczych w relacji do liczby ludności 
w wieku produkcyjnym może być interpretowana jako zaawansowany 
proces rozwoju wielofunkcyjnego wsi. Gdyby przyjąć takie rozumienie 
wskaźnika, powstaje pytanie, czy nie jest on zakłócony przez tzw. 
samozatrudnienie, a więc zakładanie firm jednoosobowych przez osoby 
pracujące najemnie, które przeszły na konkurencyjny formalnie sposób 
zarobkowania – zrezygnowały z pracy najemnej jako osoby fizyczne, 
założyły firmę i wykonują prace im zlecone. Wiele na to wskazuje, że 
w dużej liczbie przypadków zmiana ta miała charakter jedynie formal-
ny, w jej rezultacie te same osoby wykonują tę samą pracę co wcześniej, 
dla tego samego odbiorcy, tyle, że w innej formie prawnej. Z drugiej 
jednak strony, osoby o których mowa już wcześniej pracowały poza 
rolnictwem. Tak więc wspomniana zmiana, choć oddziałuje na wiel-
kość wskaźnika, zdaje się nie zmieniać udziału sektora pozarolniczego 
w dostarczaniu źródeł utrzymania mieszkańcom wsi. Ponadto proces 
przekształcania zatrudnienia osób fizycznych w zlecanie pracy firmom 
jednoosobowym występował na terenie całego kraju, więc o ile liczba 
firm zlokalizowanych na wsi jest prawdopodobnie zawyżona, dotyczy 
to wszystkich regionów kraju.

Mapa na rys. III.26. pokazuje, że w ponad 700 gminach (a więc w ok. 
1/3 ogólnej ich liczby) ponad 120 osób na każdy 1000 w wieku produkcyj-
nym ma zarejestrowaną w REGON firmę. Zauważamy ponadto stały 
wzrost przedsiębiorczości, bowiem zwiększał się zasób gmin w klasie 
o najkorzystniejszych parametrach (wg MROW 2014 gminy takie stano-
wiły tylko 1/5). Również mediana wskaźnika dla obszarów wiejskich w Pol-
sce zwiększyła się z 94 do 106 podmiotów gospodarczych na 1000 osób 
w wieku produkcyjnym. Oznacza to, że mniej więcej co dziesiąty dorosły 
mieszkaniec wsi jest przedsiębiorcą! Wydaje się, że te dane są znacznie 
zawyżone, choć nie powinno to mieć wpływu na przestrzenny rozkład 
wskaźnika. Układa się on logicznie i wskazuje, że zachodnia część kraju 
jest bardziej zaawansowana w rozwoju funkcji pozarolniczych na wsi niż 
wschodnia, oraz że rola pozarolniczej części gospodarki na wsi jest 
wyjątkowo duża w regionach podmiejskich, zwłaszcza wokół dużych 
miast i zmniejsza się w miarę wzrostu odległości od nich.
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Nasuwają się jeszcze dwie uwagi, jedna dotyczy obszarów o szczegól-
nie małej gęstości zaludnienia, a więc rejonu Bieszczad oraz niektórych 
gmin pogranicza wschodniego. Relatywnie wysoki wskaźnik związany 
z relacją liczby podmiotów gospodarczych do ludności jest w tym przy-
padku wynikiem niskiego mianownika (liczby ludności) oraz występowa-
nia standardowej liczby podmiotów świadczących usługi publiczne. 

Rysunek III.26.
liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie REgOn na 1000 osób  
w wieku produkcyjnym [w13]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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Druga uwaga dotyczy regionu pojezierza pomorskiego, kiedyś obszaru 
o dużym udziale PGR-ów w użytkowaniu ziemi i wysokiego bezrobocia 
po ich restrukturyzacji. W rejonie tym relatywnie duża liczba podmiotów 
gospodarczych jest związana z rozwojem funkcji turystycznej, sezono-
wej, a podmioty te na większą część roku zawieszają działalność.

Pewną korektę do danych pochodzących z systemu REGON wpro-
wadzają dane Ministerstwa Finansów, dotyczące podatników prowa-
dzących działalność gospodarczą poza rolnictwem. Dane pochodzące 
z tego źródła wydają się bardziej wiarygodne, choć można podejrze-
wać, że są one zaniżone ze względu na tzw. szarą strefę w gospodarce. 
W przeciwieństwie do systemu REGON nie zawierają one jednak 
danych o podmiotach zarejestrowanych i niepodejmujących działalno-
ści oraz o takich, które zaprzestały działać i nie wyrejestrowały się z sys-
temu. Skala błędu, jak się zdaje, jest w przypadku danych opartych na 
statystyce podatkowej mniejsza, niż w przypadku danych z REGON.

Rozkład przestrzenny wskaźnika charakteryzującego wielkość sek-
tora pozarolniczego na wsi, oparych na danych Ministerstwa Finansów, 
potwierdzają znaczenie położenia w sąsiedztwie dużego miasta, doty-
czy to przede wszystkim miast wojewódzkich w obecnym podziale 
administracyjnym kraju, ale także, choć w mniejszym stopniu, stolic 
województw sprzed 1999 roku. W mniejszym stopniu potwierdzony 
został podział kraju na część wschodnią i zachodnią. Według danych 
podatkowych dobrze rozwinięte funkcje pozarolnicze na obszarach 
wiejskich występują w Wielkopolsce, części województwa pomorskie-
go, a także w zachodniej części małopolskiego. Różnica dotyczy zwłasz-
cza Dolnego Śląska i całego pogranicza zachodniego, których rozwój 
wielofunkcyjny na wsi, według danych pochodzących z systemu podat-
kowego, odbiega in minus w stosunku do Wielkopolski.

Trzeci z wykorzystanych wskaźników: udział podmiotów świadczą-
cych usługi publiczne w ogólnej liczbie podmiotów zarejestrowanych 
w systemie REGON, jak już wspomniano, ma charakter destymulanty. 
Ponieważ w zasadzie we wszystkich gminach liczba tego rodzaju pod-
miotów jest zbliżona, ich wysoki udział świadczy pośrednio o niewiel-
kiej liczebności występujących podmiotów gospodarczych. Relatywnie 
wysoki udział podmiotów tego typu można interpretować również jako 
wskaźnik dużego znaczenia na lokalnym rynku pracy instytucji publicz-
nych (w relacji do przedsiębiorstw prywatnych). 
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Rozkład przestrzenny tego wskaźnika do pewnego stopnia potwier-
dza prawidłowości zaobserwowane wcześniej, a dotyczące obszarów 
podmiejskich. Dane przedstawione na rys. III.28. ujawniają jednak pewne 
dodatkowe tendencje: relatywnie niewielka liczba podmiotów gospodar-
czych pozarolniczych występuje w województwach wschodnich, zwłasz-
cza na terenie lubelskiego i podkarpackiego, oraz w Polsce centralnej  

Rysunek III.27.
liczba podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających 
się podatkiem PIt oraz płatników CIt na 1000 mieszkańców [w14]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów i Banku Danych 
Lokalnych GUS.
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i zachodniej na obszarach położonych peryferyjnie w układzie regionalnym. 
Chodzi tu o takie obszary, jak pogranicza wielkopolskiego i kujawsko-po-
morskiego, wielkopolskiego i łódzkiego oraz wszystkich obszarów peryfe-
ryjnych mazowieckiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Syntetyczna miara rozwoju sektora pozarolniczego na obszarach 
wiejskich potwierdza dwa zasadnicze porządki, kierujące przestrzen-

Rysunek III.28.
Odsetek podmiotów świadczących usługi publiczne w ogólnej liczbie pod-
miotów zarejestrowanych w systemie REgOn [w15]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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nym zróżnicowaniem obszarów wiejskich w Polsce, obserwowane rów-
nież w przypadku innych składowych rozwoju wyodrębnionych w pro-
jekcie. Są to: słabszy rozwój obszarów wschodnich niż zachodnich oraz 
pozytywny wpływ sąsiedztwa miasta, zwłaszcza dużego, na obszary 
podmiejskie. Mapa na rys. III.29. pokazuje, że ogromna większość gmin 
zaliczonych do niskiego i bardzo niskiego poziomu rozwoju pozarolni-
czej części gospodarki wiejskiej znajduje się we wschodniej części 

Rysunek III.29.
Syntetyczna miara oceny w zakresie sektora pozarolniczego [SPR]
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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kraju, a gminy takie dominują w województwach lubelskim, podkarpac-
kim oraz podlaskim. Poza tymi trzema województwami lokują się głów-
nie w Polsce centralnej, na obszarach pogranicznych w układzie woje-
wódzkim. Gminy o bardzo wysokim poziomie rozwoju pozarolniczej 
funkcji gospodarczej w większości tworzą pierścień (czasem dwa) 
wokół miast dużych i średnich. Największe ich skupiska występują 
wokół Poznania, Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Gdańska 
i Szczecina. Pierścienie towarzyszące tym miastom nie są regularne, 
rozciągają się wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Na przykłąd te okala-
jące Warszawę i Kraków są niedomknięte od wschodu, a wydłużone 
w kierunku zachodnim. W przypadku Krakowa łączy się z on z aglome-
racją katowicką, która z kolei jest niedomknięta od zachodu.

Przyjmując podobną zasadę jak w przypadku innych składowych, 
zbiór gmin podzielono na trzy części: takie, które rozwijały funkcje 
pozarolnicze na swoim terenie z dynamiką ponadprzeciętną, przecięt-
ną i poniżej przeciętnej. Dynamika ponadprzeciętna oznaczała w przy-
padku tej składowej przesunięcie się o 130 lub więcej pozycji w kierun-
ku bieguna korzystnego, a poniżej przeciętnej – o 130 pozycji 
w przeciwną stronę. Kryterium 130 pozycji zostało ustalone w iden-
tyczny sposób jak w przypadku innych składowych (metodologia opisa-
na w rozdziale I). Przy przyjętych założeniach okazało się, że około 
połowy gmin w Polsce rozwija funkcje pozarolnicze w tempie przecięt-
nym, a po około 25% ponadprzeciętnym i poniżej przeciętnego. 

Gminy, w których sektor pozarolniczy zmienia się w tempie prze-
ciętnym, to przede wszystkim gminy podmiejskie, stanowiące biegun 
szeregu rangowego. Z powodu swojego usytuowania w rozkładzie nie 
mogły się one przesuwać na korzystniejsze pozycje, bowiem już wcze-
śniej one i podobne im, te pozycje zajęły. Z tego względu nie można 
przyjąć, że dynamika ich zmian była poniżej przeciętnej, ale nie można 
też rozstrzygnąć, czy rzeczywiście zmiany w tym sektorze odbywały 
się tu wolniej niż w gminach o dynamice ponadprzeciętnej, położonych 
z dala od bieguna rozkładu. Kwestia ta stanowi ograniczenie związane 
z przyjętą metodologią badań.

Rozkład przestrzenny zmian w sektorze pozarolniczym jest 
mozaikowy i trudno w nim dostrzec wyraźne prawidłowości (rys. 
III.30.). Zauważamy zaś, że ponadprzeciętna dynamika zmian sektora 
pozarolniczego obejmuje wiele gmin peryferyjnie położonych w woje-
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wództwie wielkopolskim, oraz że gminy o ponadprzeciętnej dynamice 
pod względem omawianej kwestii bardzo często graniczą z takimi, 
których dynamika jest poniżej przeciętnej. Można zatem sądzić że 
dynamika rozwoju funkcji pozarolniczych nie jest zależna od zobiekty-
wizowanych warunków (np. historycznego path-dependence, więcej w: 
David 2007), a raczej od lokalnego klimatu dla przedsiębiorczości, 
aktywności władz samorządowych, postawy lokalnych elit, postaw 

Rysunek III.30.
Zmiany pozycji gmin na skali oceny rozwoju funkcji pozarolniczych 
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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przedsiębiorczych mieszkańców, ich kapitału społecznego i innych tego 
rodzaju „miękkich” czynników.

Biorąc pod uwagę podział administracyjny kraju zauważyć można, 
że większość województw charakteryzuje się zbliżoną relacją liczby 
gmin rozwijających pozarolnicze funkcje gospodarcze z dynamiką 
ponadprzeciętną i poniżej przeciętnej (rys. III.31.). Wyróżniają się pod 
tym względem tylko dwa regiony: korzystnie Wielkopolska, w której 
mniej niż 10% gmin uzyskało wynik pomiaru dynamiki poniżej przecięt-
nej dla kraju, a aż 45% powyżej przeciętnej. Na drugim biegunie lokuje 
się województwo świętokrzyskie, w którym aż 34% gmin rozwija oma-
wiane funkcje w tempie poniżej przeciętnym, a tylko 10% powyżej.

Rozkład badanych jednostek w układzie współrzędnych wskazuje, 
że pod względem przedsiębiorczości (przekładającej się na rozwój 
funkcji pozarolniczych) obserwujemy zmiany, które są znacznie bar-
dziej dynamiczne niż w przypadku funkcji rolniczej czy szeregu innych 

Rysunek III.31.
Struktura gmin pod względem zmian sektora pozarolniczego 
w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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składowych. Potwierdza to szeroki rozrzut gmin w stosunku do prostej 
pochylonej o 45o, oraz wyraźnie niższy niż w przypadku niektórych 
innych składowych współczynnik korelacji (T=0,783) między szeregami 
rangowymi z pierwszego i trzeciego etapu badań, co ilustruje rys. 
III.32. Również mediana wartości tzw. granicy przesunięć między pozy-
cją z pierwszego i drugiego szeregu rangowego (MROW 2014 oraz 
MROW 2018) wynosi aż 130 pozycji (por. Aneks 3). Jednak inne dane 
(również tu omówione wskaźniki) wskazują, że dalej utrzymują się 
zasadnicze rozkłady przestrzenne zmiennych o charakterze ekono-
micznym, wyróżniające Polskę wschodnią i zachodnią oraz obszary 
położone w sąsiedztwie ośrodków miejskich i peryferyjnie. Tak więc 
uznać trzeba, że albo dynamika przemian funkcji pozarolniczych jest 
na tyle słaba, że nie jest w stanie przezwyciężyć tych podziałów, albo 
też jej rozkład przestrzenny nie jest stabilny w czasie i te same gminy 
– po okresie rozwoju – przeżywają stagnację lub nawet regres.

Rysunek III.32.
Rozkład badanych jednostek według zmian w sektorze pozarolniczym 
w układzie współrzędnych
Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczona jest linia trendu o charakterze liniowym.

Źródło: opracowanie własne.
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III.5. Lokalne finanse publiczne

Finanse lokalne są nieodłącznym i niezbędnym elementem w działalności 
samorządów gminnych. Umożliwiają realizację wyznaczonych przez 
ustawodawcę zadań własnych, mających na celu zaspokajanie zbiorowych 
potrzeb wspólnoty (Ustawa…1990, art. 7). Można jednak wyobrazić sobie 
sytuację, w której potrzeby jednej wspólnoty są zaspokajane w więk- 
szym stopniu niż innej. W praktyce, jest to powszechne – jedne gminy 
wykonują swoje zadania z nawiązką (np. budowa drogi wraz 
z infrastrukturą pieszą i rowerową), inne poprzestają jedynie na 
spełnieniu ustawowych przesłanek (np. załatanie dziur w drodze). 
Przyczyn tego stanu rzeczy upatrywać należy w potencjale dochodo-
wym samorządów, różnicowanym przez takie czynniki jak struktura 
gospodarki, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, transfery 
zewnętrzne oraz system prawny (równy wobec wszystkich, ale 
umożliwiający kreowanie własnych polityk) (Rosner, Stanny 2014,  
s. 100, Rosner, Strzelczyk 2018, s. 132 i inne). 

Samorządy lokalne, mimo przytoczonych różnic w potencjale 
dochodowym, finansowane są z tych samych źródeł, na które składają 
się: dochody własne (m.in. podatki i opłaty lokalne, udziały we wpły-
wach z PIT i CIT10), transfery zewnętrzne (subwencje i dotacje), środ-
ki zwrotne (m.in. obligacje). Dochody dzielą się ponadto na majątkowe 
– w uproszczeniu przeznaczane na inwestycje oraz bieżące, tj. wszyst-
kie, które nie są dochodami majątkowymi. Realizacja ustawowych 
zadań wymaga od samorządu ponoszenia wydatków, które podobnie 
jak dochody, dzielą się na bieżące (np. płace urzędników, oświetlenie 
budynków gminnych) oraz majątkowe11 (np. budowa kanalizacji, zakup 
autobusów) (por. Swianiewicz 2011). Zasobność budżetów samorządo-
wych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich jest niezwykle zróżnicowana 
– inna będzie struktura oraz wielkość budżetu gminy typowo rolniczej 
na Lubelszczyźnie, która nie jest w stanie poprawić stanu lokalnego 

10  Badacze samorządu terytorialnego od lat spierają się, czy udziały w podatkach PIT i CIT 
zaliczać należy do dochodów własnych gminy. Część z nich uważa, że nie mają one wszystkich 
jego cech, jednak z prawnego puntu widzenia są składową dochodów własnych. W opinii auto-
rów tej książki, w badaniach struktury budżetu lokalnego należy zaliczać je do tej kategorii. 
Szerzej problem ten opisany został np. w Poniatowicz 2009, Swianiewicz 2011.
11  Jak pisze Swianiewicz (2011, s. 226), wydatki majątkowe składają się w około 98% z wydat-
ków inwestycyjnych i choć nie są to pojęcia równoznaczne, można używać ich zamiennie.
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budżetu podatkiem rolnym, niskimi wpływami z podatków od nieru-
chomości oraz PIT i CIT, a inna gminy leżącej w sąsiedztwie Poznania, 
w której liczne przedsiębiorstwa oraz dobrze zarabiający mieszkańcy 
zapewniają wysokie wpływy do lokalnego budżetu12.

Komponent „lokalne finanse publiczne”, zoperacjonalizowany 
został poprzez pięć wskaźników empirycznych, uzyskiwanych z Banku 
Danych Lokalnych GUS oraz bazy danych Ministerstwa Finansów, 
zawierającej sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorzą-
du terytorialnego. Budżet lokalny odnosi się do obszaru całej gminy, 
a zatem w gminach miejsko-wiejskich nie jest możliwe rozdzielenie 
gospodarki finansowej dla miasta i dla wsi. W związku z tym, wielkości 
wskaźników charakteryzują całe jednostki administracyjne wraz z mia-
stami – siedzibami gmin miejsko-wiejskich. Inną trudnością z jak naj-
bardziej wiarygodnym przedstawieniem zagadnienia finansów lokal-
nych, jest ich względna niestabilność, dotycząca zwłaszcza wydatków 
majątkowych. Duże inwestycje finansowane przez samorządy trwają 
zazwyczaj kilka lat, a ich finansowanie, związane np. z utrzymaniem 
inwestycji lub ze spłatą zadłużenia, odbywa się nawet przez kilkanaście 
następnych lat po zakończeniu danego przedsięwzięcia. Możliwości 
inwestycyjne gmin zależą ponadto od dostępności funduszy zewnętrz-
nych (głównie z UE), ale również czynników makroekonomicznych, jak 
np. cyklu koniunkturalnego i związanych z nim okresów recesji gospo-
darczej. Dlatego też, obserwuje się stosunkowo duże wahania w wydat-
kach majątkowych samorządów lokalnych w budżetach na poszczegól-
ne lata (por. Opałka 2015). W celu zminimalizowania wpływu tych 
wahań na syntetyczny obraz sytuacji finansowej polskich gmin, reko-
mendujemy by wskaźniki diagnostyczne obliczane były jako średnie 
trzyletnie.

U podstaw konstrukcji tej składowej leży ocena samodzielności 
finansowej samorządu, rozumiana jako możliwość samodzielnego 
decydowania o przeznaczeniu posiadanych środków finansowych, uzy-
skiwanych z różnych źródeł (dochody własne, transfery z budżetu pań-
stwa, przychody w postaci kredytów i pożyczek), a także środków, 
które samorządy terytorialne mogą uzyskiwać we własnym zakresie. 

12  Według BDL GUS, dochody ogółem w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich wahają się od 
6,5 mln zł do 445 mln zł, a w przeliczeniu na mieszkańca od 3 054 zł do 47 245 zł. 
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Dotyczy to dotacji – zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania w kontekście tego wymia-
ru są dochody własne gminy oraz te, którymi władze gminy mogą swo-
bodnie dysponować (udziały w podatku PIT i CIT, wpływy z podatków 
i opłat lokalnych, dochody z majątku gminy, odsetki od pożyczek udzie-
lanych przez gminę, dotacje z budżetu innych jednostek samorządu 
terytorialnego) (Ustawa… 2003, art. 4). Co do zasady uznaje się, że im 
wyższa jest wartość każdego ze wskaźników tworzących wymiar samo-
dzielności finansowej, tym większa niezależność finansowa gminy i swo-
boda decyzyjna władz co do wydatkowania takich środków. W związku 
z tym wszystkie zmienne przyjęte do operacjonalizacji problematyki 
lokalnych finansów publicznych uznano za stymulanty.

Pierwsze trzy wskaźniki [W16], [W17], [W18] – wyróżnione w tab. 
III.5., dotyczą właśnie dochodowej części lokalnych budżetów, a miano-
wicie dochodów własnych. Cechuje je stosunkowo wysoka współzależ-
ność, szczególnie między udziałem dochodów własnych w dochodach 
ogółem gminy [W16] i dochodami budżetów gmin z podatku PIT i CIT 
na mieszkańca [W18], gdzie r=0,749. Wskaźniki te wyjaśniają jednak 
nieco inne aspekty lokalnych finansów publicznych. Udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem informuje o autonomii finansowej 
gminy, tj. najkrócej mówiąc, poziomie uniezależnienia gminy od finan-
sowania ze źródeł zewnętrznych (m.in. dotacji i subwencji) (por. 
Swianiewicz 2011, Blochliger, Kim 2016). Wskaźnik G, czyli [W17], to 
iloraz wysokości dochodów podatkowych gminy (wpływy z podatków 
i opłat lokalnych) oraz jej liczby mieszkańców, odniesiony do wartości 
dla wszystkich gmin w kraju. Pozwala na zidentyfikowanie gmin rela-
tywnie najmniej zamożnych, wymagających szczególnego wsparcia 
finansowego, jak i na jego podstawie wyznacza się także płatników 
subwencji równoważącej (tzw. „janosikowego”). Z kolei dochody budże-
tów gmin z udziałów w podatkach PIT i CIT per capita w największym 
stopniu odzwierciedlają strukturę gospodarczą gminy, wyrażoną 
poprzez wysokość dochodów z podatków od osób prawnych i fizycz-
nych kreowanych na jej terenie. W zakresie lokalnych finansów 
publicznych, opisane wskaźniki empiryczne ważą łącznie 84%. Dwóm 
kolejnym wskaźnikom, stojącym po stronie wydatkowej budżetu, nada-
no znacznie niższą wagę (tab. III.5.). Taki podział wynika głównie 
z faktu, że wskaźniki dochodowe można zinterpretować jako jedno-
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znaczne stymulanty. Im wyższa jest wartość każdego z nich, tym wyż-
sza zamożność i niezależność finansowa gminy oraz większa swoboda 
decyzyjna władz w  wydatkowaniu środków.

Natomiast kierunek oddziaływania miar [W19] i [W20] nie zawsze 
jest oczywisty. W skrajnych przypadkach, wysokie wartości wskaźników 
„udział środków na finansowanie i współfinansowanie programów i pro-

Tabela III.5.
wskaźniki diagnostyczne składowej „lokalne finanse publiczne”  
– charakterystyka i kierunek oddziaływania na procesy rozwojowe

Wskaźnik
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji między 
danymi z MROW 

2014 i MROW 
2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych 
z miarą 

syntetyczną 
składowej F 
wg MROW 

2018

W16 - Udział dochodów 
własnych gminy w dochodach 
ogółem

BDL 
GUS

28 stymulanta 0,936 0,952

W17 - Wartość wskaźnika G 
wykorzystywana przy 
wyliczaniu subwencji ogólnej

MF 28 stymulanta 0,945 0,645

W18 - Dochody budżetów 
gmin z podatku PIT i CIT na 
mieszkańca

BDL 
GUS

28 stymulanta 0,960 0,880

W19 - Udział środków na 
finansowanie 
i współfinansowanie 
programów i projektów 
unijnych w dochodach gminy

BDL 
GUS

8 stymulanta 0,183 -0,073

W20 - Udział wydatków 
majątkowych w ogóle 
wydatków budżetu gminy

BDL 
GUS

8 stymulanta 0,377 0,271

F – Lokalne finanse publiczne x 100 x
0,936a

0,790b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji 
Pearsona, w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych obliczono współczynnik rho 
Spearmanaa oraz tau Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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jektów unijnych w dochodach gminy” oraz „udział wydatków majątko-
wych w ogóle wydatków budżetu gminy” mogą świadczyć nie o aktywnej 
polityce inwestycyjnej gminy, lecz o niegospodarności w zarządzaniu 
finansami lokalnymi. Z drugiej strony, niskie wartości nie muszą 
odzwierciedlać stagnacji rozwojowej gminy, lecz np. okresowy przestój, 
związany z zakończoną niedawno dużą inwestycją. Istnieje zauważalny 
związek (r=0,616) między wskaźnikami wydatkowymi, jednak między 
obiema grupami miar nie obserwuje się takiej współzależności. 

Udział dochodów własnych w dochodach ogółem gminy jest wyraź-
nie zróżnicowany w kraju, co prezentuje rys. III.33. Daje się zauważyć 
trzy prawidłowości, po pierwsze, większe wartości wskaźnik przyjmuje 
w województwach zachodnich, w szczególności w lubuskim, dolnoślą-
skim i opolskim, a mniejsze we wschodniej części kraju, a zwłaszcza 
w sąsiadujących ze sobą lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. 
Druga obserwacja wiąże się z procesami wewnątrz regionów, szybszym 
rozwojem obszarów otaczających największe miasta, w stosunku do 
położonych peryferyjnie. Najsilniej różnice te rysują się wokół najwięk-
szych stolic regionalnych – Warszawy, Łodzi, Poznania, Wrocławia, ale 
także ośrodków mniejszych, jak Olsztyn i Białystok, ale również wokół 
niektórych miast subregionalnych. Trzecia prawidłowość jest nieco 
mniej zaznaczona w przestrzeni, bo wysokie wartości wskaźnika doty-
czą wąskiego grona gmin turystycznych (wybrzeże Bałtyku, jeziora 
mazurskie, tereny górskie) oraz samorządów na terenach bogatych 
w surowce mineralne, występujących punktowo lub w niewielkich gru-
pach na terenie całego kraju13. W związku z tym, w rankingach zamoż-
ności jednostek samorządu terytorialnego, oprócz gmin podmiejskich, 
niezmiennie dominują tego rodzaju samorządy. W celu podkreślenia 
ich zamożności i finansowej niezależności, określa się je nawet „praw-
dziwą finansową arystokracją” (Swianiewicz, Łukomska 2017 s. 4).

Rozkład przestrzenny przedstawiony na rys. III.33. wskazuje, że 
gminy podmiejskie mają najkorzystniejszą sytuację w zakresie lokalnych 

13  Przykłady gmin na terenie których zlokalizowane są kopalnie, np. Kleszczów (woj. łódzkie) 
i Bogatynia (woj. dolnośląskie) z kopalnią odkrywkową węgla brunatnego, Mielnik (woj. podla-
skie) z kopalnią kredy, Morawica (woj. świętokrzyskie); następnie przykłady gmin, na terenie 
których występują przejścia graniczne np. Terespol (woj. lubelskie), Kołbaskowo (woj. zachod-
niopomorskie); przykłady gminy z terenami użytkowanymi przez wojsko, np. Osiecznica (woj. 
dolnośląskie), Mirosławiec, Drawsko Pomorskie, Wałcz (woj. zachodniopomorskie). Więcej w: 
Stanny, Strzelczyk 2018.
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finansów publicznych. Najczęściej tworzą otulinę centrum miejskiego 
w regionie, jednak nie zawsze domkniętą. Przykładowo, pod Warszawą 
względnie korzystna jest sytuacja dzięki „rozlewaniu” się podmiejskich 
gmin na południowy zachód, a z kolei pod Krakowem na zachód, aż do 
styku ze strefą oddziaływania konurbacji górnośląskiej. Stosunkowo 
duża autonomia finansowa takich gmin jest wynikiem zarówno wysokie-
go poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego danej gminy, jak i potęgo-

Rysunek III.33.
Udział dochodów własnych gminy w dochodach ogółem [w16]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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wania owego rozwoju (uruchomiony jest bowiem mechanizm sprzężenia 
zwrotnego; por. Dąbrowski 2016). 

Liczba gmin, w których dochody własne stanowią ponad połowę 
dochodów ogółem przekroczyła liczbę 50014. W stosunku do I etapu 
MROW, jest to wzrost o blisko 150 gmin, a zatem mimo utrzymującego 
się zróżnicowania przestrzennego (współzależności rozkładów r=0,936), 
samodzielność finansowa gmin w ujęciu ogólnokrajowym znacznie wzro-
sła. Równocześnie wiele gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wciąż ma 
bardzo niewielką autonomię finansową; w około 1/4 samorządów lokal-
nych, zlokalizowanych głównie w Polsce wschodniej, udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem nie przekracza 30%. Natomiast należy 
odnotować, że już tylko w 64 gminach udział ten jest mniejszy niż 20%  
(5 lat wcześniej takich gmin było 227!). Przyczyn takiego rozmieszczenia 
finansów samorządowych w przestrzeni kraju należy doszukiwać się 
przede wszystkim w strukturze gospodarczej, tam gdzie dominującą 
funkcją jest rolnictwo, siłą rzeczy udziały w PIT, CIT oraz wpływy 
z podatku od nieruchomości są niskie. Podatek rolny, czy leśny nie są na 
tyle efektywne, żeby zasilać budżet lokalny w wystarczającym stopniu 
(por. Kulawik 1999, Kozera 2017). Konieczny jest więc system wyrówny-
wania istniejących zróżnicowań pod względem „siły” finansowej gmin, 
który opisuje kolejny wskaźnik, przedstawiony na rys. III.34.

Transfery z budżetu państwa i samorządów do jednostek samorządu 
terytorialnego budzą wiele kontrowersji, najczęściej wśród interesariu-
szy pominiętych w redystrybucji lub tych, którzy muszą wpłacać znacz-
ne środki na rzecz mniej zamożnych gmin. W literaturze mówi się 
o dwóch rodzajach wyrównywania dochodów: pionowym, w którym 
środki finansowe przekazywane są biedniejszym samorządom ze szcze-
bla centralnego, tak jak w mechanizmie części wyrównawczej subwencji 
ogólnej oraz poziomym, w którym to samorządy relatywnie bogate doko-
nują wpłat na rzecz najbardziej potrzebujących, w Polsce realizowanym 
na szczeblu lokalnym w ramach części równoważącej subwencji ogólnej 
(tzw. „janosikowego”) (por. Fossati, Panella 1999, Swianiewicz 2011). 
Rozmieszczenie przestrzenne dochodów podatkowych na 1 mieszkańca 

14  Zdecydowanym liderem zestawienia jest bogata w złoża węgla brunatnego gmina Kleszczów 
(woj. łódzkie), w której dochody własne stanowią 97% dochodów ogółem. Prezentowana miara 
przekracza wartość 80% jedynie w 9 innych gminach.
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w odniesieniu do średniej krajowej (określane mianem wskaźnika G – 
patrz rys. III.34.) pokazuje, że płatnicy „janosikowego” stanowią zaled-
wie 4,2% wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (a 3,6% wszyst-
kich gmin w kraju). W porównaniu do I etapu badania, szeregi płatników 
zasiliło ponad 20 nowych samorządów. Największa reprezentacja pocho-

Rysunek III.34.
wartość wskaźnika g wykorzystywana przy wyliczaniu subwencji ogólnej 
[w17]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
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dzi z województwa mazowieckiego, gdzie aż 23 gminy, głównie z aglome-
racji warszawskiej, przekroczyły 150% średniej krajowej, w związku 
z czym dokonują wpłaty na rzecz mniej zasobnych gmin.

Na tle województw wyróżnia się również zachodniopomorskie z 13 
samorządami-płatnikami, zlokalizowanymi w bliskim sąsiedztwie 
Szczecina, jak również na obszarach turystycznych15. W jednym woje-
wództwie – małopolskim, samorządy gminne nie uczestniczą we wpłatach 
na rzecz subwencji równoważącej. Wśród gmin wiejskich i miejsko-wiej-
skich, kilkanaście gmin aspiruje do roli płatnika, bowiem w 19 z nich 
wskaźnik G przekroczył 140%. Należy się spodziewać, że w kolejnym eta-
pie MROW, przybędzie kilkunastu kolejnych donatorów systemu poziome-
go wyrównywania dochodów, choć dane pokazują, że dochodzi także do 
sytuacji odwrotnych – płatnicy, na skutek (najczęściej nagłego) zmniejsze-
nia wpływów z podatków, „wypadają” z grupy donatorów. 

O wiele liczniejsze jest grono gmin, które otrzymują subwencję 
wyrównawczą w ramach systemu pionowego wyrównywania dochodów. 
Jednostek takich, w których wskaźnik G jest niższy niż 92%, jest 1700, tj. 
o prawie 150 mniej niż było ich w I etapie badania. Skurczeniu o blisko 
połowę uległa grupa najmniej zamożnych gmin, osiągających mniej niż 
50% średnich dochodów podatkowych na mieszkańca. Zmiany, jakie 
zaszły w rozkładzie badanego wskaźnika pokazują, że o ile rozkład prze-
strzenny nie uległ prawie żadnym zmianom (r=0,945), to na skutek dzia-
łania mechanizmów wyrównywania dochodów, następuje stopniowa 
konwergencja na poziomie lokalnym. Mimo tego, często wskazuje się na 
konieczność poprawy mechanizmów wyrównywania (por. Podstawka 
2012, Sierak i in. 2015). Różnice między wschodnią a zachodnią częścią 
kraju oraz na linii centrum–peryferie wewnątrz regionów, wciąż jednak 
są widoczne. O ile spłycanie tych pierwszych następuje bezustannie, to 
różnice wynikające z szybszego rozwoju obszarów otaczających najwięk-
sze miasta prawdopodobnie będą się pogłębiać.

Podział kraju na silniejszą pod względem finansów lokalnych 
Polskę zachodnią oraz w dużej mierze uzależnioną od transferów 
zewnętrznych Polskę wschodnią (z wyjątkiem otoczenia dużych 

15  Korzystna sytuacja takich gmin jak: Kalisz Pomorski, Wierzchowo wynika również  
z korzystniejszych dochodów podatkowych otrzymywanych za tereny użytkowane przez wojsko 
(patrz Rosner, Stanny 2016, s. 112).
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miast), widać również na mapie przedstawiającej dochody budżetów 
gmin z podatku PIT i CIT na mieszkańca (rys. III.35. oraz porównaj 
Stanny, Strzelczyk 2018, s. 100). Przyjęte na mapie przedziały, takie same 
jak w I i II etapie MROW, „maskują” nieco ten przestrzenny dysonans, 
ponieważ około 70% jednostek znajduje się w zbiorze wartości powyżej 
300 zł na osobę, podczas gdy przed pięcioma laty było takich samorządów 
niecałe 40%. Zatem ubyło jednostek z dolnej części rozkładu. Obecnie 
jedynie w 83 gminach udział w PIT i CIT jest mniejszy niż 200 zł per capita, 
co w stosunku do I etapu badania znaczy prawie ośmiokrotny spadek war-
tości. Mediana wartości tego wskaźnika dla całego zbioru wzrosła z 257 do 
373 zł na mieszkańca. Zmiany te wskazują na wzrastającą rolę udziałów 
w podatkach PIT i CIT w lokalnych budżetach, co z kolei jest odbiciem 
struktury gospodarczej danego samorządu i zamożności jego mieszkań-
ców – korelacja ze wskaźnikiem „liczba podmiotów zarejestrowanych 
w systemie REGON na 1000 osób w wieku produkcyjnym” [W13] wynosi 
r=0,689, a ze wskaźnikiem „średni roczny dochód podatnika podatku PIT” 
[W40] r=0,928. Należy jednak wyjaśnić, że mimo tak zauważalnych zmian 
w liczebności przedziałów wskaźnika w zaledwie pięcioletnim okresie, 
rozkład przestrzenny pozostał właściwie niezmieniony (r=0,960). Wciąż 
zatem, wskazać można obszary o najniższym potencjale w kreowaniu 
dochodów z PIT i CIT, jak np. tereny popegeerowskie w województwie 
zachodniopomorskim, wąski pas gmin biegnący od Iławy do Sieradza oraz 
gminy peryferyjne w większości pozostałych województw na wschód od 
tej inii, z pewnymi wyjątkami, m.in. w okolicach Puszczy Białowieskiej 
i Bieszczad.

Prawidłowości przestrzenne w miarach wydatkowych nie są tak 
silne, jak w opisanych wyżej wskaźnikach, odnoszących się do docho-
dów budżetów gmin. Udział środków na finansowanie i współfinanso-
wanie programów i projektów unijnych w dochodach ogółem gminy16, 
w założeniu autorów niniejszego badania, informuje o aktywności 
gminy w aplikowaniu o środki zewnętrzne, a pośrednio o jej potencjale 
inwestycyjnym. Niemniej jednak, wspomniane wcześniej problemy 

16  W kategorii środków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych 
(dochody razem) mieszczą się: środki z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projek-
tów unijnych, środki z budżetu państwa lub inne przekazane jako współfinansowanie progra-
mów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu 
Spójności UE oraz płatności w zakresie budżetu środków europejskich. 
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z jednoznaczną interpretacją kierunku oddziaływania tego wskaźnika 
sprawiły, że jego waga wynosi tylko 8%. Względnie niskie wartości 
wskaźnika, poniżej 6%, dotyczą ponad połowy badanej populacji gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich (ponad trzykrotnie więcej niż w MROW 
2014), zlokalizowanych przede wszystkim w województwach zachod-
nich, w szczególności wielkopolskim i dolnośląskim (rys. III.36.). 
Samorządy, w których środki na projekty unijne stanowią ponad 10% 

Rysunek III.35.
Dochody budżetów gmin z podatku PIt i CIt na mieszkańca [w18]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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dochodów ogółem gminy, występują częściej na peryferiach woje-
wództw wschodnich, tj. podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego 
i świętokrzyskiego, w północnej i wschodniej części województwa 
mazowieckiego oraz na pograniczu pomorskiego i zachodniopomor-
skiego. Wysokie wartości wskaźnika w pierwszej grupie województw 
wynikają prawdopodobnie z wpływu Programu Rozwój Polski 

Rysunek III.36.
Udział środków na finansowanie i współfinansowanie programów 
i projektów unijnych w dochodach gminy [w19]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Wschodniej, z którego województwa te (oraz warmińsko-mazurskie) 
mogły uzyskać dodatkowe fundusze na inwestycje. W niektórych gmi-
nach udział środków na projekty unijne sięgnął 1/3 wszystkich docho-
dów, czego nie można rozpatrywać jednoznacznie w kategorii stymu-
lanty rozwoju społeczno-gospodarczego, ale również w kontekście 
zagrożenia stabilności finansowej gminy (por. Wpływ operacji finanso-
wych….2015). Nie ma korelacji pomiędzy wskaźnikami uzyskanymi 
w I etapie badania i aktualnymi (r=0,183), na co wpływ miało prawdo-
podobnie kilka czynników. Jednym z nich, wydaje się najbardziej istot-
nym, był fakt, że III etap MROW pokrywa się z końcowym etapem 
absorpcji funduszy europejskich w perspektywie 2007–2013, co spowo-
dowało, że niektóre gminy rozliczyły się już z uzyskanych 
środków, w innych natomiast trwało pospieszne wydatkowanie pienię-
dzy przed końcem okresu kwalifikowalności17. Generalnie, obliczona 
dla całego zbioru gmin mediana wielkości udziału środków na finanso-
wanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych w docho-
dach gminy zmniejszyła się w tym okresie z 9% do 5%.

Niska współzależność rozkładów MROW 2014 i MROW 2018 wystę-
puje również w przypadku udziału wydatków majątkowych w ogóle 
wydatków budżetu gminy (r=0,377). O ile jeszcze 5 lat wcześniej wydatki 
majątkowe stanowiły ponad 20% wydatków budżetu w 2/3 gmin, tak 
aktualnie ten poziom osiąga około 1/3 gmin. Mediana dla tego wskaźnika 
zmniejszyła się z 22% do 16%. Z mapy na rys. III.37. (która zachowuje 
legendę w rozpiętości jak w I etapie MROW) nie można zaobserwować 
czytelnych prawidłowości przestrzennych. W każdym z regionów prze-
ważają zwarte obszary gmin z dolnego przedziału rozkładu oraz nielicz-
ne grupy gmin o relatywnie wysokim udziale wydatków majątkowych. 
Nieco więcej takich samorządów obserwuje się we wschodniej niż 
zachodniej części kraju, co powiązane jest po części z poprzednim 
wskaźnikiem – uzyskane z UE środki finansowe przeznaczane są najczę-
ściej na cele inwestycyjne, stąd współzależność między obiema miarami 
jest stosunkowo wysoka (r=0,616) (por. Musiałkowska, Wiśniewski 2017).

Miara syntetyczna oceny lokalnych finansów publicznych uzyskana 
z opisanych wcześniej pięciu wskaźników empirycznych, zaprezentowana 

17  Zgodnie z zasadą N+2, środki w tej perspektywie musiały zostać rozdysponowane i rozliczo-
ne do 31 grudnia 2015 roku.
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została na rys. III.38. Jak wskazują dane w tab. III.5., największa zbieżność roz-
kładów, występuje między miarą syntetyczną a „udziałem dochodów własnych 
gminy w dochodach ogółem” [W16], zaś brak współzależności z „udziałem środ-
ków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych 
w dochodach gminy” [W19] (por. rys. III.38. z rys. III.33. i rys. III.36.). Analogicznie 
do innych składowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, widoczne są 
dwie prawidłowości: samorządy gminne w Polsce zachodniej są generalnie 

Rysunek III.37.
Udział wydatków majątkowych w ogóle wydatków budżetu gminy [w20]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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zamożniejsze. W szczególności dotyczy to województw lubuskiego, dolno-
śląskiego, opolskiego i śląskiego, których gminy osiągają w większości 
oceny wysokie i bardzo wysokie. Osobliwym przykładem wpływu czynni-
ków historycznych na obecne trendy rozwojowe jest województwo wielko-
polskie. Jego wschodnia część, przeważnie rolnicza, zatem i o niższym 
potencjale podatkowym (leżąca po stronie dawnego zaboru rosyjskiego), 
jest zdecydowanie mniej zasobna w lokalne finanse niż pozostałe tereny 

Rysunek III.38.
Syntetyczna miara oceny w zakresie lokalnych finansów publicznych [F]
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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regionu. Podobny podział charakteryzuje województwo małopolskie – lep-
sza sytuacja finansowa dotyczy gmin od Krakowa aż do granicy z woje-
wództwem śląskim, a więc na terenach silnie zurbanizowanych, a relatyw-
nie gorsza panuje w gminach na pogórzu i w górach. W pozostałych 
województwach, a najsilniej w mazowieckim, obserwuje się zjawisko 
peryferyzacji, gdzie silny ośrodek regionalny „wysysa” zasoby z terenów 
położonych w znacznym oddaleniu od niego. Brak bodźców rozwojowych, 
potęgowany przez niekorzystną strukturę gospodarczą, nie pozwala na 
osiąganie dochodów, umożliwiających działalność prorozwojową (por. 
Dziemianowicz, Szlachta 2016). 

Drugą prawidłowość przestrzenną kreują ośrodki wojewódzkie i subre-
gionalne, gdzie w większości województw gminy skupione w ich otoczeniu 
tworzą zwarte tereny o największej zamożności. Co ciekawe, zjawisko to 
prawie nie występuje wokół Lublina, Rzeszowa, czy Kielc, gdzie wciąż sil-
niej zaznacza się zależność wschód–zachód, a nie centrum–peryferie (por. 
Rosner, Stanny 2017). To właśnie w tych województwach, jak również 
w północno-zachodniej części podlaskiego, sytuacja finansowa gmin jest 
najmniej korzystna. Pomoc finansowa w postaci transferów wyrównują-
cych poziom dochodów, czy dodatkowe fundusze europejskie skierowane 
do tych obszarów, wydają się być niezbędną formą wsparcia. Odrębną 
grupę tworzą z kolei gminy, których geograficzna lokalizacja (określana 
mianem renty geograficznej, por. Kopczewska 2008; Kachniarz 2011) 
powoduje, że ich dochody są nieporównywalnie większe niż w innych gmi-
nach, często nawet sąsiednich. O ile położenie na obszarze turystycznym 
gwarantuje względnie stabilne w czasie (w sezonie) wysokie dochody, tak 
w przypadku wielu samorządów tzw. górniczych w perspektywie kilkuna-
stu-kilkudziesięciu najbliższych lat surowce wyczerpią się, a gmina będzie 
musiała kreować rozwój lokalny korzystając z innych zasobów wewnętrz-
nych18. 

W przypadku, gdy gmina zyskała lub straciła mniej niż 100 pozycji pod 
względem oceny lokalnych finansów publicznych pomiędzy etapem I 

18  Nie tylko kończące się zasoby, ale również zmiany w prawie powodują, że wiele gmin górni-
czych musi zwracać nadpłacony podatek od nieruchomości, co wyraźnie wpływa na ich kondycję 
finansową i możliwość utrzymania dotychczasowego poziomu świadczonych usług i finansowa-
nia inwestycji (w tym rozpoczętych). Sprawę szerzej opisano w wywiadzie z wójtem gminy 
Miedźna, Bogdanem Taranowskim (powiat pszczyński): http://www.zgwrp.pl/attachments/
article/921/Bogdan%20Taranowski.pdf (dostęp: 27.08.2018).
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a III MROW uznano, że dynamika zmian mieści się w zakresie przecięt-
nym. Przekroczenie w górę lub w dół rozkładu o więcej niż 100 pozycji 
skutkowało przypisaniem odpowiednio do grupy gmin odznaczających 
się dynamiką ponadprzeciętną lub poniżej przeciętnej. Do grupy prze-
ciętnej dynamiki zmian zalicza się 49% gmin i jak widać na rys. III.39., są 
to przeważnie gminy okalające stolice województw oraz inne ważne 
ośrodki miejskie. Samorządy z dwóch kolejnych grup dynamiki tworzą 

Rysunek III.39.
Zmiany pozycji gmin na skali oceny lokalnych finansów publicznych
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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w miarę równoliczne zbiory. Gminy notujące dynamikę poniżej przecięt-
nej, tworzą zwarte obszary głównie w Polsce północnej – na styku woje-
wództw pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, w pasie 
od wybrzeża w rejonie Lęborka aż do granicy z kujawsko-pomorskim, 
w dużej części warmińsko-mazurskiego oraz w kilku grupach na obsza-
rze całego Podlasia. Jednostki z grupy dynamiki ponadprzeciętnej, nie 
tworzą tak zwartych obszarów, są rozproszone na terenie całego kraju, 
choć można wymienić dwa wyróżniające się skupiska – pierwsze, ciągną-
ce się przez całą zachodnią część województwa łódzkiego, a drugie – 
w północno-wschodniej Małopolsce. W porównaniu do badania z 2014 
roku, szeregi rangowe miary syntetycznej zmieniły się w stopniu umiar-
kowanym, na co wskazuje korelacja T=0,790 (rys. III.40.).

Wykres w przekroju wojewódzkim wskazuje, że teoretycznie naj-
bardziej stabilne w ocenie okazały się w badanych latach województwa 
śląskie i dolnośląskie, w których ponad 60% gmin wykazało się prze-

Rysunek III.40.
Rozkład badanych jednostek według zmian lokalnych finansów publicznych 
w układzie współrzędnych
Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczona jest linia trendu o charakterze liniowym.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i 2018.
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ciętną dynamiką zmian. Na tym tle korzystnie wypada także wojewódz-
two lubelskie, jednak należy podkreślić, ze większość gmin z tego woje-
wództwa znajduje się w bardzo niskiej klasie oceny składowej, stąd ich 
względna stabilność jest wynikiem braku możliwości przesunięcia się 
na mniej korzystne pozycje w rankingu. Analogicznie, stabilność gmin 
podmiejskich wynika z braku możliwości awansu w górę rankingu, 
bowiem już zajmują one pozycje w górnym biegunie skali. Najwięcej 
gmin „awansujących” pochodzi z województw łódzkiego i małopolskie-
go, co świadczy o tym, że przemiany finansów gminnych zachodzą tam 
w tempie szybszym niż przeciętnie w kraju. Odwrotna sytuacja dotyczy 
natomiast województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz 
podlaskiego, gdzie ponad 40% gmin zmniejszyło o ponad 100 pozycji 
swoją lokatę. Te samorządy lokalne, jak i samorząd wojewódzki 
powinny szczególną uwagę zwrócić na gospodarkę finansową, kontro-
lując stopień wypłacalności budżetowej (a więc zrównoważenie budże-

Rysunek III.41.
Struktura gmin pod względem zmian poziomu lokalnych finansów 
publicznych w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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tu). Niska samodzielność finansowa tych jednostek predestynuje je do 
wsparcia zwrotnymi lub bezzwrotnymi instrumentami (środkami), 
mającymi na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, 
a docelowo działanie prospójnościowe. 

III.6. Problematyka demograficzna 

Zakres problematyki demograficznej obejmuje dwa zagadnienia: 
zaludnienie oraz strukturę populacji. Kwestia zaludnienia nie będzie jed-
nak bezpośrednio poddawana analizie, choć pośrednio, w takim zakresie 
w jakim determinują ją migracje, jest ona obecna w tle rozważań. W pol-
skich warunkach zaludnienie obszarów wiejskich, a więc relacja liczby 
ludności do powierzchni, jest miarą o mniejszym znaczeniu, wiąże się 
ona z wieloma specyficznymi problemami, związanymi głównie z zaszło-
ściami historycznymi. Mamy tu na myśli przede wszystkim podział roz-
biorowy i przesunięcia granic po drugiej wojnie światowej, ale warto 
zauważyć, że wiąże się również z innymi problemami, takimi jak kształ-
towanie się wiejskiej sieci osadniczej, zróżnicowanie regionalne zwycza-
jów spadkowych chłopów itp. Ściśle biorąc trudno byłoby bronić tezy, że 
tak określone problemy tworzą „składową” poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego, jednak dla uproszczenia przyjęto, że jest to jedna ze 
składowych, gdyż w przyjętej metodzie pomiaru pełni ona formalnie 
identyczną funkcję, jak pozostałych dziesięć składowych. W rzeczywi-
stości zarówno gęstość zaludnienia, jak i struktura lokalnych populacji 
jest konsekwencją szeregu zjawisk o charakterze społecznym i gospo-
darczym, powiązanych z poziomem rozwoju w układzie lokalnym, na co 
już w XIX wieku zwracał uwagę Ernst Georg Ravenstein, formułując 
swoje słynne prawa migracji (Ravenstein 1885). 

Wskaźniki o charakterze demograficznym, choć mają charakter 
pośredni, z bardzo dużą mocą wskazują na poszukiwane przez nas zja-
wiska. Można nawet powiedzieć, że wzmacniają one obraz zróżnicowań 
przestrzennych uzyskiwany przez najbardziej trafne wskaźniki wyko-
rzystane w innych elementach (w innych składowych) definicji opera-
cyjnej kontrolując, czy w specyficznych warunkach „tu i teraz” nie są 
one zakłócone przez doraźne czynniki takie jak zmiany w prawie, 
w definicjach pojęć używanych przez statystykę itp. 
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Powiązanie procesów migracyjnych i związanych z poziomem oraz 
dynamiką rozwoju społeczno-demograficznego staje się jasne, jeśli (za 
Ravensteinem, 1885) zauważymy, że ludzie migrują z obszarów niżej roz-
winiętych do tych, które mogą im więcej zaoferować, a więc do znajdują-
cych się na wyższym poziomie rozwoju, a migracje takie mają charakter 
selektywny. Selekcja ta dotyczy między innymi takich cech, jak: wiek, 
płeć, wykształcenie, przedsiębiorczość i powoduje, że w sposób oczywi-
sty migracje wpływają nie tylko na zaludnienie, ale również na strukturę 
ludności zarówno w środowisku odpływu, jak i napływu (Rosner 1991, 
Zdrojewski 2000, Rosner 2014). I właśnie konsekwencje selekcji migra-
cyjnej dla struktury demograficznej leżą u podstaw wykorzystywa-
nych w projekcie wskaźników. Wybrano ich cztery, przy czym trzy są 
traktowane jako stymulanty, a jeden – destymulanta. Innymi słowy można 
byłoby określić je jako konsekwencje migracji w trzech przypadkach  

Tabela III.6.
wskaźniki diagnostyczne składowej „problematyka demograficzna”  
– charakterystyka i kierunek oddziaływania na procesy rozwojowe

Wskaźniki
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji 
między 
danymi 

z MROW 2014 
i MROW 2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych 
z miarą 

syntetyczną 
składowej D 
wg MROW 

2018

W21 - Odsetek ludności 
w wieku poprodukcyjnym  

BDL 
GUS

30 destymulanta 0,965 -0,875

W22 - Współczynnik feminizacji 
w wieku 25–34

BDL 
GUS

30 stymulanta 0,636 0,687

W23 - Wskaźnik relacji dzieci–
starzy  

BDL 
GUS

20 stymulanta 0,954 0,867

W24 - Przyrost naturalny na 
1000 mieszkańców  

BDL 
GUS

20 stymulanta 0,852 0,832

D – Problematyka 
demograficzna

x 100 x
0,888a

0,716b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji 
Pearsona, w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych obliczono współczynnik rho 
Spearmanaa oraz tau Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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skorelowane z poziomem rozwoju dodatnio, a w jednym ujemnie. 
Wskaźniki te przedstawione zostały w tab. III.6.; warto podkreślić, że 
obliczone zostały wyłącznie dla obszarów wiejskich z pominięciem miast 
w gminach miejsko-wiejskich. Autorzy uznali, że zabieg wyłączenia 
obszarów o wyższej koncentracji ludności, pozwoli w lepszy sposób uka-
zać skalę zjawisk demograficznych na obszarach wiejskich.

Jak wcześniej wspomniano, migracje są selektywne ze względu na 
wiek, w strumieniu odpływu ze wsi znajduje się zwykle bardzo silna 
nadreprezentacja osób młodych, kończących okres edukacji i wchodzą-
cych w wiek podejmowania pracy zarobkowej oraz zakładania własnej 
rodziny i własnego gospodarstwa domowego. Na to, które roczniki stano-
wią w danym okresie szczytowe natężenie migracji (największy udział 
migrantów wśród ogółu ludności w środowisku odpływu) wpływ ma 
kilka czynników, takich jak długość okresu edukacji, sytuacja na rynku 
pracy, możliwości i koszty pozyskania zakwaterowania w miejscu docelo-
wym, przepisy meldunkowe (Frenkel, Rosner 1988, s. 199). I tak np. 
w latach 70. XX wieku, w okresie znacznego braku mieszkań w miastach 
i długiego oczekiwania na tzw. mieszkania spółdzielcze, wiek ten był 
coraz starszy demograficznie, a badania pokazywały, że migracja ze wsi 
do miast poprzedzana była paroletnim okresem dojazdów do pracy ze 
wsi. Wśród migrantów w tamtym okresie wzrastał udział migrujących 
małżeństw, a także małżeństw z małymi dziećmi.

Selekcyjność migracji wewnętrznych ze względu na wiek jest więc 
silna. W środowisku odpływu migracyjnego rezultatem jej jest starzenie 
się populacji (Pohoski 1963, Kurek 2008). Fakt ten wykorzystany został 
jako wskaźnik pomocny przy określaniu obszarów intensywnego, długo-
trwałego „wypłukiwania” danego rejonu z ludzi młodych. Jako wskaźnik 
starości przyjęto udział osób w wieku poprodukcyjnym, choć równie 
dobre byłoby w tym przypadku kryterium oparte o wiek biologiczny, 
takie jak udział ludności w wieku 60 lat i więcej (Definicje … 1979, s. 21). 
Przestrzenne zróżnicowanie udziału grupy ludności w wieku poproduk-
cyjnym wśród mieszkańców wsi pokazuje mapa na rys. III.42. Rozkład 
ten względem badania MROW I jest bardzo stabilny (r=0,965), zwiększy-
ła się natomiast mediana z 15,8% do 16,8%. Potwierdza to, postępujący 
proces starzenia się populacji wiejskiej. Najmłodsze demograficznie 
gminy mają po mniej niż 10% ludności w wieku poprodukcyjnym i zloka-
lizowane są w woj. wielkopolskim, pomorskim i zachodniopomorskim (są 
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to głównie gminy podmiejskie, jak Kołbaskowo, Wejherowo, Komorniki, 
Pruszcz Gdański). W najstarszych zaś, grupa osób w wieku poprodukcyj-
nym stanowi 1/3 populacji gminy. Są to wyłącznie gminy Podlasia: Narew, 
Michałowo, Krynki, Milejczyce, Bielsk Podlaski, Czyże, Kleszczele, Orla, 
Dubicze Cerkiewne. W trzech ostatnich wskaźnik ten przekroczył 40%. 
Ogromna większość obszarów wiejskich zamieszkiwanych przez popula-
cję mieszkańców starych (w sensie demograficznym) skupiona jest 
w pięciu województwach: podlaskim, lubelskim, mazowieckim, łódzkim 
i świętokrzyskim (por. Stasiak 1992, Rosner 2012). Pewna liczba gmin 
tego rodzaju znalazła się także w województwie opolskim, jednak tworzą 
one skupisko przestrzenne głównie w części zamieszkiwanej przez tzw. 
mniejszość niemiecką, a więc na obszarze poddanym silnym migracjom 
zagranicznym.

Wymienionych pięć województw skupiających obszary wiejskie 
scharakteryzowano jako „stare demograficznie”. Jest to region Polski 
wschodniej i centralnej, w przybliżeniu odpowiadający dawnemu zabo-
rowi rosyjskiemu. Na terenie tej części kraju szczególnie silnie ujawnia 
się różnica między obszarami wiejskimi znajdującymi się w sąsiedztwie 
centrów regionalnych i tymi w większym od nich oddaleniu. Obszary 
„młodsze demograficznie” pojawiają się także wokół większych miast 
niepełniących obecnie funkcji ośrodków wojewódzkich, takich jak 
Radom, Biała Podlaska czy Zamość.

Generalnie w Polsce, demograficznie młodsza populacja zamieszku-
je obszary podmiejskie, ale i zachodnie województwa. W tym drugim 
przypadku jest to efekt opisywanych nie tylko w MROW I i MROW II 
procesów migracyjnych po II wojnie światowej, związanych z przesu-
nięciem granic i zasiedleniem tzw. Ziem Odzyskanych względnie bar-
dziej mobilną prokreacyjnie grupą wieku (Frenkel 1997, 2003; Rosner, 
Stanny 2007; Stanny 2012). 

Badania migracji wewnętrznych pokazują (Rosner 2012, 2014), że 
o ile w skali kraju obecnie migracje między wsią i miastem są bardzo 
niewielkie, to jest to rezultat odpływu ludności z terenów położonych 
peryferyjnie w stosunku do sieci miast dużych i średnich, a napływu 
zarówno ze wsi odległych od miast, jak i z miast na tereny podmiejskie. 
Rozkład przestrzenny efektów selekcyjności tego rodzaju procesów 
migracyjnych w pełni potwierdza zróżnicowanie starości demograficz-
nej wsi, co pokazano na rys. III.42.
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Jedno z praw Ravensteina (1885) głosi, że wśród migrantów kobiety 
przeważają liczebnie nad mężczyznami. Oznacza to, że obszary 
długotrwałego odpływu migracyjnego wykazują w strukturze według płci 
pewien niedostatek kobiet w stosunku do mężczyzn w grupach wieku, 
następujących po wieku najbardziej intensywnych migracji ze wsi. 
Zjawisko to w publicystyce opisywane jest jako „brak potencjalnych żon 
dla rolników”. Przyjęty wskaźnik dotyczy grupy wieku 25–34 lata, a więc 

Rysunek III.42.
Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym [w21]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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dziesięciu roczników znajdujących się pod względem natężeń migracji 
bezpośrednio po szczytowym jej poziomie (patrz rys. III.43.). Okazuje się, 
że zaledwie w 12% gmin (obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich), 
liczebnie kobiety przeważają nad mężczyznami i są to bardzo często 
gminy podmiejskie lub takie, z których młodzi mężczyźni emigrowali za 
granicę (Opolszczyzna). Mediana tego wskaźnika jest w całym badanym 
okresie stała i wynosi 91 kobiet w przeliczeniu na 100 mężczyzn.

Rysunek III.43.
współczynnik feminizacji w wieku 25-34 [w22]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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Niedobór młodych kobiet dotyczy zatem większości obszarów wiej-
skich w kraju, jest on jednak zróżnicowany pod względem głębokości. 
Znacznie głębszy jest on na terenach Polski wschodniej i centralnej, 
zwłaszcza w obszarach położonych peryferyjnie, niż pozostałej części 
kraju. Warto też zauważyć (co jest stosunkowo nowszym zjawiskiem), 
że pojawił się on na obszarach występowania dużego udziału dawnych 
PGR-ów.

Inną konsekwencją selekcyjności długotrwałych procesów migra-
cyjnych jest to, że ukształtowana struktura demograficzna wskazuje na 
tendencję do zmniejszania się zaludnienia również w przyszłości. 
W tym przypadku możemy zadać pytanie, czy pokolenie osób starszych 
zostanie odtworzone przez pokolenie obecnie będące dziećmi, gdyby 
procesy migracyjne ustały. Wskaźnikiem w tym przypadku jest relacja 
liczebności grupy wieku osób obecnie mających 0 do 14 lat do grupy 
osób w wieku 60 lat i więcej.

Oczywiście, nie wszystkie osoby mające obecnie 0 do 14 lat dożyją do 
wieku 60 lat, również część z nich prawdopodobnie zmieni miejsce 
zamieszkania. Nie można dziś określić bez dodatkowych założeń, jaka 
wielkość wskaźnika oznacza prostą zastępowalność pokoleń, a zwłaszcza 
jaka jego wielkość oznacza tendencję do utrzymania obecnego stanu 
zaludnienia danego obszaru kraju. Przy dodatkowych założeniach wskaź-
nik ten służy do wnioskowania typu kontrfaktycznego, „gdyby … to by …”, 
charakterystycznego dla rozważań typu prognostycznego. Jednak jego 
zróżnicowanie przestrzenne (rys. III.44.) pokazuje, w których regionach 
kraju reprodukcja ludności mierzona w skali pokoleń jest bardziej zagro-
żona, a gdzie taki problem nie występuje lub jest niewielki. 

Największe zagrożenie dla przyszłego zaludnienia obszarów wiejskich 
ujawnia się w województwach wschodnich i centralnych, tych samych, 
w których skupiają się w większości gminy o ludności demograficznie naj-
starszej, oraz w województwie opolskim i śląskim. Wynik taki jest zgodny 
z oczekiwaniami, bowiem obszary stare demograficznie to również obsza-
ry o zagrożonym przyszłym poziomie zaludnienia. Natomiast obszary 
wiejskie województwa opolskiego, a zwłaszcza jego wschodnia część, to 
obszar poddany silnym procesom migracyjnym ludności autochtonicznej, 
tzw. mniejszości niemieckiej (Rauziński 2014, s.45). Część migracji zarob-
kowych, z założenia czasowych, przekształca się w emigrację stałą, 
zwłaszcza, że ludność tego terenu posiada podwójne obywatelstwa – pol-
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skie i niemieckie. Pod względem gospodarczym obszar ten ciążył do miast 
sąsiedniej aglomeracji katowickiej, która była chłonnym rynkiem pracy dla 
mieszkańców wsi. Częściowa restrukturyzacja przemysłu ciężkiego 
i wydobywczego skupionego na jej terenie spowodowała, że rynek pracy 
miast Górnego Śląska stał się mniej atrakcyjny dla mieszkańców wsi i mło-
dzież z tego obszaru częściowo migrowała za granicę, częściowo do miast 
lub obszarów podmiejskich w innych regionach kraju (Heffner 2012, s.79).

Rysunek III.44.
wskaźnik relacji dzieci – starzy [w23]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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Wskaźnik oparty na relacji dzieci – starzy, informujący o tendencji 
do odtwarzania się populacji, w dłuższym okresie i bez dodatkowych 
założeń19 nie jest łatwy do interpretacji. Na aktualny trend zmian 
liczebności populacji wskazuje inny wskaźnik – współczynnik przyro-
stu naturalnego. Jest to różnica między liczbą urodzeń i liczbą zgonów, 

19  Dotyczących między innymi tego, jaka część „dzieci” nie dożyje do wieku starości.

Rysunek III.45.
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców [w24]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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zwykle przedstawiana na jeden tysiąc ludności w okresie jednego roku. 
Wskaźnik ten jest jednak wiarygodny dla dużych populacji: krajowej, 
rzadziej regionalnej. Aby ograniczyć przypadkową jego zmienność 
związaną z niewielką liczbą ludności w gminie – w projekcie posłużono 
się jego wielkością średnią dla trzech lat. 

Liczebność zgonów w danej populacji jest oczywiście zależna od jej 
struktury ze względu na wiek, jeśli roczniki osób starych są relatywnie 
liczne, liczba zgonów jest duża, jeśli małe – mniejsza. Również liczba uro-
dzeń jest powiązana ze strukturą populacji, jeśli liczebność młodych kobiet 
jest duża – można spodziewać się większej liczby urodzeń dzieci, jeśli mała 
– mniejszej. Oczywiście są to zależności typu statystycznego, wpływ na 
odpowiednie zdarzenia (zgony i urodzenia) ma też wiele innych czynników, 
w tym takie, jak wskaźniki płodności, średnia długość życia itp.

Zróżnicowanie przestrzenne wskaźnika przyrostu naturalnego na 
obszarach wiejskich pokazuje mapa na rys. III.45. Jeśli przyjąć, że wyso-
kość wskaźnika mieszcząca się w przedziale od -1 do 1‰ oznacza proste 
odtwarzanie się populacji, to należałoby uznać, że liczba ludności przyra-
sta w 722 gminach, a maleje w 941. W stosunku do badań z I etapu 
MROW analogiczna liczebność tych dwóch grup wynosiła 1049 wobec 
702, co oznacza, że więcej było gmin, w których ludność przyrastała, 
a mniej, w których ubywała. Mediana wskaźnika (wyliczona dla okresu 
trzyletniego w każdym etapie badania) stale się zmniejszała z poziomu 
0,8 do -0,3 ‰. Choć nastąpiło wyraźne przesunięcie na skali natężenia 
zjawiska, to trend przestrzenny wykazuje względnie stabilny rozkład.

Gminy (obszary wiejskie gmin miejsko-wiejskich), wykazujące tenden-
cję do zmniejszania zaludnienia, dominują w województwach wschodnich 
i centralnych (podlaskim, lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim i łódz-
kim) oraz opolskim i śląskim. Poza tym terenem, zwraca uwagę ujemny 
przyrost naturalny w części południowo-zachodniej województwa dolno-
śląskiego, a więc między innymi na terenie Sudetów i obszarach sąsiadują-
cych z nimi. Jednak w wymienionych województwach występują wyspowo 
obszary o dodatnim przyroście naturalnym, są to głównie rejony podmiej-
skie, charakteryzujące się stosunkowo młodą populacją, której struktura 
ukształtowana jest w warunkach napływu migracyjnego.

Dodatni przyrost naturalny na obszarach wiejskich, poza rejonami 
podmiejskimi, występuje na terenie niemal całej Wielkopolski, a więc 
w rejonie wsi o stosunkowo dobrze rozwiniętych funkcjach pozarolni-
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czych i słabo uczestniczących w migracjach definitywnych ludności, 
a także w południowej części województwa małopolskiego, na obsza-
rach atrakcyjnych z punktu widzenia środowiska naturalnego i rozwi-
niętej funkcji turystycznej i rekreacyjnej (drugie domy). Obszar ten 
cechuje napływ migracyjny ludności z miast. Oba te regiony silnie 
uczestniczą w migracjach codziennych, takich jak np. dojazdy do pracy 
(Ilnicki, Michalski 2015, s. 55).

Rysunek III.46.
Syntetyczna miara oceny w zakresie problematyki demograficznej [D]
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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Cztery wskaźniki, dotyczące charakteryzowanych w różny sposób 
lokalnych struktur demograficznych, ujawniają bardzo konsekwentny 
obraz ich zróżnicowania przestrzennego (rys. III.46.). Polskę wschod-
nią i centralną, a w mniejszym stopniu także województwa opolskie i ślą-
skie, za wyjątkiem obszarów podmiejskich, zamieszkuje ludność o wyso-
kim odsetku osób starych demograficznie. Znaczący jest również 
niedostatek młodych kobiet w stosunku do młodych mężczyzn, wyka-
zujący tendencję do zmniejszania się ich liczebności zarówno obecnie, 
jak i w dłuższej perspektywie. Zachodnia część kraju (przede wszyst-
kim Wielkopolska i tzw. Ziemie Odzyskane) oraz rejon dawnej Galicji 
wykazują znacznie korzystniejsze struktury mieszkańców pod wzglę-
dem cech demograficznych. Zaludnienie tych regionów kraju ma ten-
dencję do stabilizacji lub wzrastania, przy czym dotyczy to zarówno 
trendów krótkookresowych, jak i oczekiwanych w dłuższym czasie. 
Pamiętać jednak trzeba, że trendy dotyczące zaludnienia w dłuższej 
perspektywie, będą modyfikowane nie tylko przez czynniki o charakterze 
demograficznym, ale również gospodarcze, polityczne itp. 

Podobnie jak w przypadku innych składowych, zbiór analizowanych 
jednostek (gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiej-
skich) poddany został badaniu dynamiki i w tym celu podzielony na 
trzy podzbiory:
l  takie, które poprawiały swoją pozycję w szeregu rangowym o okre-

śloną wartość, a więc relatywnie poprawiały swoją charakterystykę 
w kategoriach struktur demograficznych (tempo relatywnej popra-
wy ponadprzeciętne),

l  takie, które nie zmieniły w wystarczającym stopniu swojej pozycji 
(zmieniały się w tempie przeciętnym),

l  takie, których pozycja pogorszyła się o więcej niż wyznaczona wiel-
kość (rozwijały się w tempie poniżej przeciętnego).

Kryterium wyznaczające granice przedziału „tempa przeciętnego” 
wynosiło w przypadku omawianej składowej +/-160 pozycji. Relatywnie 
wysoka jego wartość (oparta na formalnej analizie rozkładów – patrz 
metodologia rozdział I) wskazuje na to, że w zakresie zmian demogra-
ficznych okres dzielący etap pierwszy i trzeci nie należał do stabilnych. 
Potwierdza to także rozkład badanych jednostek według zmian w struk-
turach ludnościowych, przedstawiony na rys. III.48., który opisuje 
korelacja tau Kendalla T = 0,716. Jej relatywnie niska wartość oraz  
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wysoka zmienność pozycji przeciętnej gminy pozwala wnioskować, że 
dystans między obszarami o relatywnie korzystnej i relatywnie nieko-
rzystnej strukturze demograficznej raczej nieco wzrósł niż zmalał. 
Należy sądzić, że przemianami w zakresie procesów demograficznych 
rządzą migracje związane z relatywnie dynamicznym rynkiem pracy 
(o czym więcej w kolejnym rozdziale).

Rysunek III.47.
Zmiany pozycji gmin na skali oceny problematyki demograficznej
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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Analizując zmiany pozycji gmin w układzie przestrzennym kraju 
stwierdzamy, że ponadprzeciętne tempo zmian struktury demograficz-
nej zanotowano w 544 jednostkach oraz w niemal takiej samej liczbie 
gmin odnotowano relatywnie wolny rozwój (przemiany) – patrz rys. 
III.47. Obraz przestrzenny tych zmian nie jest klarowny, wydaje się 
jednak, że większość gmin poprawiających swoją sytuację pod wzglę-
dem struktury demograficznej mieszkańców, znajduje się na terenie 
Polski centralnej oraz w rejonie Górnego Śląska. Pewnym pogorsze-
niem struktur ludności wykazały się gminy w rejonie wysokiego udzia-
łu gospodarstw powstałych po restrukturyzacji. Na obszarze Polski 
wschodniej, demograficznie niekorzystnie ocenianej, obserwujemy 
trwałość procesów. 

Największe zmiany demograficzne obserwujemy w czterech 
województwach (rys. III.49.): zachodniopomorskim, lubuskim, dolno-
śląskim i opolskim (tu mniej niż 40% gmin osiągnęło przeciętne tempo). 
Najwięcej gmin, w których zaobserwowano niekorzystne zmiany, 

Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczona jest linia trendu o charakterze liniowym.

Rysunek III.48.
Rozkład badanych jednostek według zmian w strukturach ludnościowych 
w układzie współrzędnych
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i 2018.
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znajduje sięw województwach zachodniopomorskim (49% gmin) i lubu-
skim (43%). Zmiany o charakterze relatywnie korzystnym najczęstsze 
były w województwach opolskim (47% gmin), mazowieckim (37%) ślą-
skim (36%) i łódzkim (34%). Notowany awans gmin był związany z pro-
cesami suburbanizacji ośrodków centralnych tych regionów.

III.7. Stopień zrównoważenia rynku pracy

Problem zatrudnienia i bezrobocia na obszarach wiejskich jest nie 
tylko niezwykle skomplikowany, ale też bardzo ważny. Złożony charak-
ter „rynku pracy na wsi” wynika z kilku czynników, jednym z nich 
jest aspekt przestrzenny, drugim – rodzinny charakter gospo-
darstw rolnych, trzeci – związany jest ze specyfiką kontaktów 
sąsiedzkich na wsi. Czynnik drugi i trzeci są przez badaczy problemu 
wiązane z tradycją i cechami kulturowymi, typowymi dla małych spo-

Rysunek III.49.
Struktura gmin pod względem zmian demograficznych w poszczególnych 
województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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łeczności lokalnych (por. Jałowiecki i in. 1989). To, co przez mieszkań-
ców wsi traktowane jest w kategoriach pomocy sąsiedzkiej, 
odwzajemnianej również pomocą, a czasem opłatą w pieniądzu czy 
usługą, rozumiane jest jako wzajemne świadczenie sobie grzeczności. 
Natomiast przez ekonomistów, chcących porządkować rzeczywistość 
według formalnych kryteriów, łączone są z pojęciem „szarej strefy” lub 
„pracy na czarno” (por. Kalinowski 2015, Szarek, Okliński 2016).

Kwestie przestrzenności wiejskiego rynku pracy oznaczają w prak-
tyce, że mamy w kraju bardzo wiele lokalnych rynków pracy dostęp-
nych dla mieszkańców wsi, rzecz jasna wsi położonych w niewielkiej od 
nich odległości (Rosner, Stanny 2008, Stanny 2010). Za każdym razem 
odległość ta zależna jest od lokalnej sieci drogowej, komunikacji 
publicznej, kosztów dojazdu itp. Przełamywanie trudności związanych 
z dostępnością tych rynków skutkuje między innymi występowaniem 
na wsi tak dużej liczby samochodów prywatnych, w większości starych. 
Ich posiadanie bowiem nie jest już oznaką statusu majątkowego, lecz 
przy kiepskiej sieci komunikacji zbiorowej, staje się koniecznością i po- 
zwala dojechać do pracy, bądź ogranicza (czasem pozornie) koszty tych 
dojazdów20. 

Część rynków pracy pozarolniczej dostępnych dla ludności wiej-
skiej zlokalizowana jest w miastach, inne poza nimi. Te drugie bardzo 
często znajdują się we wsiach będących siedzibą władz gminnych. 
Zarówno do tych w mieście i tych na wsi trzeba jednak dojechać. 
W rezultacie codziennie odbywa się masowy przepływ ludności wiej-
skiej z miejscowości zamieszkania do tej, w której znajduje się ich miej-
sce pracy. Przepływ ten w większości przypadków dokonuje się na 
niewielkiej odległości, często nie większej niż dojazdy do pracy w dużych 
miastach, jednak w zupełnie innych warunkach i związany jest z inną 
skalą kosztów ponoszonych przez tych ludzi (Ilnicki, Michalski 2015; 
Wiśniewski 2013).

Rodzinny charakter gospodarstwa wpływa na równowagę na wiej-
skim rynku pracy, między innymi poprzez nierozłączność gospodar-

20  Paradoksalnie, w okresie PRL posiadanie przez rolnika ciągnika było wyznacznikiem pre-
stiżu czy też statusu społecznego, często stał on bowiem nieużywany, a jego obecności nie tłu-
maczyły niewielkie areały należące do konkretnego człowieka. Obecnie posiadanie na wsi 
samochodu nie jest wyznacznikiem zamożności, ale w przypadku podejmowania pracy poza 
gospodarstwem, koniecznością.
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stwa domowego i rolnego (Rosner 2000a, s. 53; Rosner, Stanny 2014, s. 
134). W gospodarstwie domowym zawsze jest coś do zrobienia, ale 
równie często nie wszystko co można by zrobić, jest robione. Dokonuje 
się wyboru, co jest konieczne, a z czego można zrezygnować lub wyko-
nać później. Ponieważ dotyczy to nie tylko gospodarstwa domowego, 
ale i rolnego, bardzo trudno określić ile osób pracujących w gospodar-
stwie jest w nim rzeczywiście potrzebnych. Jeśli w pobliżu znajdą się 
atrakcyjne możliwości zatrudnienia, część osób pracujących w rolnic-
twie rodzinnym może podjąć pracę poza nim. Działa to w obie strony, 
jeśli ktoś z członków rodziny zatrudniony poza gospodarstwem traci 
pracę – zawsze znajdzie coś do zrobienia (a więc pracę) w gospodar-
stwie. Celem gospodarstwa rodzinnego nie jest w tym przypadku mak-
symalizacja zysku, lecz budowa poczucia ekonomicznego bezpieczeń-
stwa członków rodziny .

Rodzinny charakter gospodarstwa oznacza również, że – tak jak 
w gospodarstwie domowym – pracuje się po zakończeniu pracy zawo-
dowej, i tu w pracach wykorzystuje się możliwość pomocy dzieci, osób 
formalnie przebywających na emeryturze i zatrudnionych w pełnym 
wymiarze gdzie indziej. Osoby te są tzw. marginalną siłą roboczą wyko-
rzystywaną w gospodarstwie, a w wielu przypadkach udział jej w całym 
zasobie pracy gospodarstwa rodzinnego pozostaje znaczny. Jej „margi-
nalność” polega na tym, że pracy stanowiącej „marginalny” zasób siły 
roboczej w praktyce nie można wykorzystać poza gospodarstwem.

I wreszcie kwestie związane z tradycyjnymi wzorami kultury. 
Wzajemna pomoc sąsiedzka w okresie np. żniw jest dla rolników wielu 
regionów kraju czymś naturalnym i nie traktuje się jej jako pracy 
najemnej. Również zależności związane z wymianą usług, np. wykona-
nie pewnych prac w zamian za wypożyczenie maszyny, przez osoby 
spoza wsi traktowane jako „odrobek” i uzależnienie ekonomiczne osób 
mniej zamożnych przez rolników lepiej sytuowanych, na wsi zaś 
postrzegane jest jako wzajemne świadczenie sobie grzeczności. Czasem 
zależności tego rodzaju wiążą się także z opłatą w pieniądzu, tak jest 
np. przy zbiorze owoców, z reguły jednak pozostaje to niesformalizowa-
ne, bez zawierania odpowiednich umów i opiera się na wzajemnym 
zaufaniu. Również dotyczy to też prac krótkotrwałych, a kwoty, o jakich 
mowa, są niewielkie. Czasem jest to także praca dzieci z sąsiedztwa, 
które chcą dorobić sobie do kieszonkowego. Z tych powodów rolnicy są 
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nieprzychylni wszelkim próbom formalizowania tego rodzaju „zatrud-
nienia” obawiając się, że system, działający obecnie sprawnie, usank-
cjonowany przez tradycje kontaktów sąsiedzkich, stanie się mało ela-
styczny, biurokratyczny i dodatkowo, wcześniej lub później, 
opodatkowany. Mechanizmy te mogą ulegać obecnie zmianie w wyniku 
podejmowania prac w gospodarstwach rolnych przez imigrantów, 
a więc osoby spoza sąsiedztwa, obce, które poszukują pracy nawet 
nisko płatnej i krótkookresowej (por. Górny, Kaczmarczyk 2003).

Bardzo trudno jest w tej sytuacji określić skalę zatrudnienia w rol-
nictwie (Frenkel 2018, s. 34), na problem ten natknęli się między innymi 
autorzy pytań i definicji przygotowujący spisy powszechne. Przez dłuż-
szy czas przyjmowano, że zatrudnienie rolnicze stanowi zasób pracy 
osób, mających pracę główną (lub wyłączną) w rolnictwie. W kolejnym 
spisie dokonano jednak zmiany, przyjęto, że jest to zasób osób mających 
pracę główną (wyłączną) w rolnictwie, która stanowi ich główne źródło 
utrzymania. Pozornie niewielka różnica spowodowała bardzo znaczne 
zmiany w skali zjawiska określanego w statystyce jako zatrudnienie 
w rolnictwie. W pierwszym przypadku włączano do tej kategorii osoby 
posiadające niezarobkowe źródła utrzymania i pracujące w gospodar-
stwie. Była to z reguły ich praca wyłączna. W drugim – jeśli jako głów-
ne źródło utrzymania wymienili emeryturę, rentę itp. to zostali wyłą-
czeni ze zbioru pracujących w rolnictwie. Różnica między oboma 
spisami była znaczna, NSP z 1988 roku podawał, że 27% krajowych 
zasobów pracy – pracuje w rolnictwie, ale NSP 2002 – że około 14% 
(Narodowy Spis Powszechny 1988, Narodowy Spis Powszechny 2002). 
Oczywiście nie cała różnica między tymi wielkościami związana jest ze 
zmianami definicji operacyjnej, ale np. prof. Izasław Frenkel (2005) 
szacował, że jest to mniej więcej połowa.

Trudności dotyczące wiejskiego rynku pracy powstają również, gdy 
weźmiemy pod uwagę bezrobocie rejestrowane przez urzędy pracy. 
Przepisy powodują, że większość członków rodzin rolniczych poszuku-
jących zatrudnienia poza gospodarstwem nie jest traktowana jako 
bezrobotni. Z tego względu bezrobocie wiejskie (rejestrowane) w więk-
szości dotyczy osób z gospodarstw domowych nieużytkujących gospo-
darstwa rolnego. W przypadku osób z gospodarstw rolnych, mamy do 
czynienia z „przerostami zatrudnienia” w gospodarstwie albo, inaczej 
mówiąc, z bezrobociem ukrytym (por. Rosner 2000b, Kołodziejczak, 
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Wysocki 2013, Karwat-Woźniak 2015). Jako członkowie rodziny osoby 
te w rzeczywistości pracują w gospodarstwie rodzinnym, ale praca ich 
jest zbędna w tym znaczeniu, że w jej efekcie nie wzrasta wartość pro-
dukcji rolniczej gospodarstwa, lecz skraca się czas pracy innych osób 
albo wykonywane są czynności, które można uznać za zbędne.

Konsekwencji wysokiego (nadmiernego) zatrudnienia w rolnictwie 
jest wiele, jedną z nich jest niska opłata pracy rolnika, czy też niska opła-
calność pracy w rolnictwie. Wartość produkcji gospodarstwa podzielona 
przez liczbę osób pracujących w nim stanowi, najogólniej biorąc, dochód 
z pracy na zatrudnionego. Jeśli tych zatrudnionych jest więcej – wartość 
produkcji przypadająca na osobę jest mniejsza. Nadmierny zasób pracy 
w gospodarstwie jest również czynnikiem demotywującym do inwesto-
wania w nowoczesne, oszczędzające pracę urządzenia, a więc nie sprzyja 
modernizacji. I wreszcie, jest czynnikiem spowalniającym procesy zmian 
strukturalnych w rolnictwie. Zmiany takie, związane z koncentracją 
ziemi, dokonują się w wyniku „wysysania” z gospodarstw zasobów pracy 
przez działy pozarolnicze, a więc ich skutkiem jest dezagraryzacja struk-
tury gospodarczej. „Wysysanie to” związane jest z prostym mechani-
zmem. Opłata pracy poza rolnictwem (cierpiącym na brak siły roboczej) 
jest wyższa niż w rolnictwie, w którym występują przerosty zatrudnie-
nia. Mechanizmy konkurencji powodują przepływ zatrudnionych z rol-
nictwa do działów pozarolniczych i zastępowanie ich pracy w gospodar-
stwie przez wprowadzanie nowych, pracooszczędnych, technologii. 
Sprzyja to dalszemu przepływowi zatrudnionych z rolnictwa, aż do uzy-
skania względnej równowagi korzyści płynących z pracy w rolnictwie i poza 
nim, ale to zostaje osiągnięte po zmianach w strukturach agrarnych.

Podkreślmy jeszcze raz, że dezagraryzacja nie polega na ogranicza-
niu produkcji rolnictwa ani na deprecjonowaniu roli rolnictwa w gospo-
darce, ale na jego restrukturyzacji, umożliwiającej wzrost opłaty za 
pracę w nim oraz tworzeniu takich struktur, które będą mogły wchła-
niać innowacje technologiczne. Wiąże się to oczywiście ze zmniejsze-
niem zatrudnienia rolniczego i wzrostem areału gospodarstw.

Poszukiwanie względnej równowagi na rynku pracy jest więc zwią-
zane zarówno ze skalą bezrobocia jawnego (rejestrowanego), jak i prze-
rostów zatrudnienia rolniczego występujących aktualnie, przy istnieją-
cej strukturze agrarnej, jednak blokujących procesy modernizacji 
i restrukturyzacji rolnictwa. 
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Natomiast w poszukiwaniu wskaźników empirycznych, charaktery-
zujących omawiane zjawiska, zdecydowano się na wykorzystanie czte-
rech, pośrednio opisujących je, a odnoszących się do lokalnego rynku 
pracy. Większość z nich ma charakter pośredni, z czym łączy się 
konieczność skomentowania decyzji o ich wykorzystaniu. Wskaźniki te 
zostały wymienione w tab. III.7.

Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wśród ludności w wieku 
produkcyjnym jest w zasadzie substytutem stopy bezrobocia, która nie 

Tabela III.7.
wskaźniki diagnostyczne składowej „stopień zrównoważenia rynku pracy” 
– charakterystyka i kierunek oddziaływania na procesy rozwojowe

Wskaźniki
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji między 
danymi z MROW 

2014 i MROW 
2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych 
z miarą 

syntetyczną 
składowej RP wg 

MROW 2018

W25 - Odsetek 
bezrobotnych 
zarejestrowanych wśród 
ludności w wieku 
produkcyjnym

BDL 
GUS

30 destymulanta 0,948 -0,766

W26 - Wskaźnik starości 
zasobów pracy

BDL 
GUS

25 destymulanta 0,861 -0,447

W27 - Wskaźnik 
atrakcyjności migracyjnej 
dla migracji 
wewnętrznych

BDL 
GUS

30 stymulanta 0,819 0,820

W28 - Ubezpieczeni 
(płacący składki) w KRUS 
na 100 ha użytków 
rolnych

KRUS 
i ARiMR

15 destymulanta 0,650 0,067

RP – Stopień 
zrównoważenia rynku 
pracy

x 100 x
0,892a

0,718b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji 
Pearsona, w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych obliczono współczynnik rho 
Spearmanaa oraz tau Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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jest możliwa do określenia, gdyż brak danych o liczbie osób czynnych 
zawodowo21. Do wysokości tego wskaźnika można mieć wiele zastrze-
żeń, między innymi z tego powodu, że nie wszyscy w rzeczywistości 
bezrobotni rejestrują swój status, a także nie wszyscy rejestrujący są 
naprawdę bezrobotnymi. Z tego punktu widzenia znacznie bardziej 
wiarygodne wydają się dane z badania BAEL (cykliczne Badanie 
Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone przez GUS22), jednak 
metodologia tych badań wyklucza uzyskanie danych dla małych jedno-
stek terytorialnych. Natomiast niedokładności danych pochodzących 
z rejestracji mają charakter systemowy i nie mają wpływu na rozkład 
przestrzenny zjawiska.

Mapa na rys. III.50 pokazuje, że natężenie zjawiska bezrobocia 
w formie jawnej jest silnie zróżnicowane przestrzennie. Największe 
jego nasilenie występuje na obszarach Polski północnej za wyjątkiem 
województwa pomorskiego, a więc tam, gdzie w strukturze rolnictwa 
znaczącą pozycję przed restrukturyzacją miały gospodarstwa pań-
stwowe. Szacuje się, że gospodarstwa wielkoobszarowe, powstałe na 
majątku byłych gospodarstw państwowych, dały zatrudnienie w przy-
bliżeniu połowie osób kiedyś pracujących w PGR-ach (Frenkel 1997, 
Halamska 2010). Ze względu na upływ czasu, dawni bezrobotni pope-
geerowscy obecnie w większości mają niezarobkowe źródła utrzyma-
nia lub znaleźli inną pracę (por. Stanny 2008, s. 9). Ale w lokalnym 
bilansie zatrudnienia w dalszym ciągu utrzymuje się brak miejsc pracy. 
Część młodzieży z tego terenu wyemigrowała w inne rejony kraju, 
natomiast ci, którzy pozostali, w dalszym ciągu mają problemy ze zna-

21  Dane te uzyskuje się przy badaniach NSP, w okresach międzyspisowych są szacowane lub 
dostępne tylko przy badaniu BAEL. Jednak poziom ich agregacji schodzi tylko do powiatów. 
Ostatnie dane dostępne w podziale na gminy dotyczące zatrudnienia i aktywności zawodowej 
pochodzą z NSP 2002 (BDL, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat). 
22  Celem badania jest uzyskanie informacji o wielkości i strukturze siły roboczej. W efekcie 
badania zostaje ustalona liczba osób aktywnych zawodowo, czyli suma osób pracujących i bez-
robotnych, jak również określona liczba osób biernych zawodowo, czyli osób niepracujących i nie-
zainteresowanych podjęciem pracy. Podstawowym kryterium podziału ludności z punktu widze-
nia aktywności ekonomicznej na pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo jest praca, 
a dokładniej fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy w badanym tygodniu. 
Badaniem objęta jest próba osób w wieku od 15 lat. Dzięki zastosowaniu metody reprezentatyw-
nej możliwe jest uogólnienie uzyskanych wyników na całą populację osób w wieku 15 lat i więcej. 
Metodologia badania oparta jest na definicjach zalecanych przez Międzynarodową Organizację 
Pracy i Eurostat. W Polsce Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności prowadzone jest 
w cyklu kwartalnym od maja 1992 roku przez Główny Urząd Statystyczny.
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lezieniem zatrudnienia lub korzystają z możliwości okresowej pracy za 
granicą kraju (Biegańska i in. 2016, s. 72).

Regionem wysokiego bezrobocia rejestrowanego jest również 
pogranicze województw mazowieckiego i świętokrzyskiego, a więc 
obszar dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, a także woje-

Rysunek III.50.
Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wśród ludności w wieku 
produkcyjnym [w25]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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wództwo kujawsko-pomorskie poza centralną jego częścią, pozostającą 
pod wpływem Torunia i Bydgoszczy. Również brak pozarolniczych 
miejsc pracy występuje w stosunkowo wąskim pasie wzdłuż granicy 
wschodniej, który jednak rozszerza się w południowej części, zwłasz-
cza w województwie podkarpackim.

Relatywnie najmniejsze bezrobocie obserwuje się na obszarach 
pozostających pod wpływem sąsiedztwa rynków pracy dużych miast, 
zwłaszcza centrów regionalnych, a także w Wielkopolsce, w pasie woje-
wództw południowych od opolskiego przez śląskie do małopolskiego, 
a więc w rejonie relatywnie uprzemysłowionym, o gęstej sieci miejskiej. 
Spośród miast wojewódzkich stosunkowo duży zasięg wpływu na wiej-
skie rynki pracy występują w przypadku Warszawy (zwłaszcza w kie-
runku zachodnim), Poznania, Krakowa, Opola i Katowic, a niewielki – 
Kielc i Rzeszowa.

Drugi ze wskaźników dotyczących lokalnych rynków pracy charak-
teryzuje strukturę według wieku ludności w wieku produkcyjnym. Jest 
on oparty na wyróżnieniu tzw. wieku produkcyjnego mobilnego (do 44 
roku życia) i niemobilnego (45 lat i więcej). Podział ten związany jest ze 
zjawiskiem znacznie mniejszej skłonności pracowników po 45 roku 
życia do podnoszenia kwalifikacji, wprowadzania innowacji, zmiany 
zawodu. Osoby w tym wieku także wykazują niechęć do zmiany miejsca 
zamieszkania (czyli ogólnie do migracji jako takiej). Wskaźnik starości 
zasobów pracy, to udział osób w wieku produkcyjnym niemobilnym 
w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym. Stary zasób pracy cha-
rakterystyczny jest dla obszarów długotrwałego odpływu migracyjne-
go, ale także może być związany z tym, że na danym terenie występo-
wał napływ migracyjny, który ustał lub znacząco się osłabił, a osoby 
wcześniej napływające, zdążyły się zestarzeć. 

Stosunkowo młody zasób pracy występuje w Polsce na obszarach 
wiejskich w niewielkim stopniu uczestniczących w przepływach ludno-
ści między wsią i miastem. Takimi regionami są Wielkopolska oraz 
dawna Galicja, a więc województwa małopolskie i podkarpackie. 
Stosunkowo młode zasoby pracy występują również w większości 
regionów podmiejskich, a więc na obszarach napływu migracyjnego ze 
wsi położonych peryferyjnie w stosunku do sieci miejskiej, za wyjąt-
kiem jednak tych obszarów podmiejskich, na których jest stosunkowo 
silna tendencja do migracji ludności z centrów miejskich do obszarów 
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wiejskich położonych wokół miasta. Ten rodzaj migracji charakteryzuje się 
innym modelem selekcyjności ze względu na wiek, uczestniczą w nim często 
ludzie o ustabilizowanej już sytuacji zawodowej, osiągający sukces (w tym 
zarówno związany z pozycją zawodową, jak i finansowy, ludzie wolnych zawo-
dów itp.) (Rosner 1991, Halamska i in. 2017). Z tego względu wokół takich 
miast jak Warszawa, Łódź, Katowice czynnik „odmładzający” strukturę siły 
roboczej jest neutralizowany przez napływ z miast osób starszych.

Rysunek III.51.
wskaźnik starości zasobów pracy [w26]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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Z drugiej strony, relatywnie stare zasoby ludności wiejskiej w wieku 
produkcyjnym występują na obszarach odpływu migracyjnego, takich 
jak pogranicze wschodnie, regiony popegeerowskie o słabo rozwinię-
tym pozarolniczym rynku pracy oraz obszary położone peryferyjnie  
w stosunku do dużych miast i ich rynków pracy. Chodzi tu głównie o po-
granicze mazowieckiego i łódzkiego, obszary odległe od Kielc w woje-
wództwie świętokrzyskim, północną część województwa łódzkiego 
i południową kujawsko-pomorskiego.

Jako kolejny wskaźnik charakteryzujący lokalne rynki pracy wyko-
rzystano tzw. atrakcyjność migracyjną dla migracji wewnętrznych. 
Wskaźnik ten obliczany jest jako stosunek salda migracji do obrotu 
migracyjnego i przybiera wartości ujemne dla obszarów ubytku migra-
cyjnego, a dodatnie zaś dla przyrostu. Wartość zero oznacza ekwiwa-
lentną wymianę ludności, a więc odpływ równoważony napływem. 
Uzasadnieniem wykorzystania tego wskaźnika jest fakt, że migranci 
wykazują skłonność do opuszczania obszarów zapóźnionych pod 
względem rozwoju, na których brakuje atrakcyjnych warunków życia 
i pracy, a napływają do takich regionów, które obiecują im lepsze 
warunki, wyższe dochody itp. (por. Kuciński 2004, Rosner 2011). 
Zależności te są powszechnie znane i wielokrotnie potwierdzane 
w badaniach, a obserwowany w ostatnich latach napływ „uchodźców” 
do krajów UE, staje się ich dobitnym potwierdzeniem (Wyduba, 
Kalinowski 2017, s. 161).

Mapa na rys. III.52. pokazuje, że atrakcyjne dla migrantów są rejo-
ny wiejskie wokół dużych i średnich miast, w tym przede wszystkim 
miasta wojewódzkie w obecnym podziale administracyjnym i tym obo-
wiązującym przed rokiem 2000 (por. Śleszyński 2018, s. 99). 
Atrakcyjność zmniejsza się wraz ze wzrostem odległości od ośrodka 
miejskiego i staje się ujemna na obszarach położonych peryferyjnie 
w stosunku do sieci miejskiej. Wskaźnik pokazuje też, że obszar atrak-
cyjny dla migrantów jest tym bardziej rozległy, im większe miasto leży 
w jego centrum. Rozkład wskaźnika jest stabilny w czasie oraz o trwa-
łym względnie rozkładzie zbioru na wydzielone klasy. Tych zmniejsza-
jących zaludnienie jest 40%, zaś zwiększających tylko 25%. Dzieje się 
tak, pomimo, że mediana wskaźnika zmniejsza się z 0,0 do -0,04, co 
dyskretnie potwierdza stałą koncentrację rynków pracy w miastach 
(centrach regionalnych), oraz tracącą na atrakcyjności pozycję wsi.
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Ostatni ze wskaźników odnoszących się do lokalnych rynków pracy 
ma relatywnie najmniejszą wagę, ze względu na jego pośredni charak-
ter. Duża liczba ubezpieczonych w KRUS w relacji do powierzchni 
użytkowanej rolniczo wskazuje, że z rolnictwem powiązanych jest 
wielu mieszkańców wsi. Co więcej, pośrednio oznacza to, że gospodar-
stwa rolne są rozdrobnione. Ponieważ dochody z pracy w rolnictwie są 
często niższe niż z pracy poza nim, gdyby miejsca pracy pozarolniczej 

Rysunek III.52.
wskaźnik atrakcyjności migracyjnej dla migracji wewnętrznych  [w27]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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były dostępne dla społeczności lokalnych można by oczekiwać, że część 
pracujących w gospodarstwach podjęłoby pracę w nierolniczych dzia-
łach gospodarki, a więc przeszłaby do systemu ubezpieczeń ZUS. 
Pozostawanie w ubezpieczeniu KRUS jest jednak korzystne dla posia-
dających gospodarstwo rolne i ich rodzin23 (por. OECD Przegląd polity-
ki… 2018). Rekomendowane przez OECD zmiany w systemie ubezpie-
czeń społecznych rolników, w dalszej perspektywie sprzyjałyby 
procesom zmniejszania liczby gospodarstw i wzrostu obszaru pozosta-
łych. Wywoływałoby zatem procesy koncentracji ziemi i redukowało jej 
rozdrobnienie. Uzasadnienie użycia omawianego wskaźnika przy oce-
nie stopnia zrównoważenia lokalnego rynku pracy związane jest ponad-
to z tym, że występowanie drobnych gospodarstw z relatywnie dużą 
liczbą zatrudnionych w nich wskazują na tendencję do powstawania 
przerostów zatrudnienia w gospodarstwach lub mówiąc prościej, ist-
nienie bezrobocia ukrytego.

Pośrednio więc wysoka wartość wskaźnika oznacza, że lokalny rynek 
pracy jest albo ubogi w atrakcyjne oferty pracy pozarolniczej (rejestro-
wanej), albo praca jest, ale w „szarej strefie” (często dostępna dzięki 
migracji zarobkowej). Obie te możliwości dowodzą, że mechanizm 
odchodzenia od rolnictwa i rozwoju w kierunku wielofunkcyjnej wsi jest 
jeszcze słaby. Warto również zauważyć, że wysoka wartość tego wskaź-
nika występuje przede wszystkim na obszarach rozdrobnionego rolnic-
twa Polski południowo-wschodniej, a więc w rejonach, w których średni 
obszar gospodarstwa jest mały (porównaj mapy na rys. III.19, czyli śred-
nią wielkość gospodarstwa rolnego, i rys. III.53.). Ta podwójna koncen-
tracja – rozdrobnienia agrarnego i świadczeniobiorców systemu KRUS, 
wskazuje na trwałość uformowanego tu modelu wielodochodowości 
gospodarstw domowych, którego skuteczność podnoszenia standardu 

23  Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu 
społecznym rolników (Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24), wymienionemu ubezpieczeniu podlega obowiąz-
kowo: rolnik, zamieszkujący i prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na 
własny rachunek działalność rolniczą w pozostającym w jego posiadaniu gospodarstwie rolnym 
o powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych lub dział specjalny produkcji 
rolnej, w tym również w ramach grupy producentów rolnych, a także małżonek rolnika oraz 
domownik (zobacz odsyłacze poniżej:) stale pracujący w tym gospodarstwie, jeżeli rolnik ten, 
jego małżonek, domownik, nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu, nie ma ustalonego 
prawa do emerytury lub renty, albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń spo-
łecznych.
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życia weryfikuje w niniejszych badaniach wysoki w tym regionie udział 
gmin poprawiających w tempie ponadprzeciętnym swoją pozycję na 
skali zamożności i spójności społeczności lokalnych (porównaj rys. 
III.84.) Mediana tego wskaźnika dla badanych gmin w Polsce wykazuje 
nieznaczny spadek (z 11 do 9,8 świadczeniobiorców KRUS na 100 ha UR), 
bowiem jest to proces bardzo powolny, o bardzo małej dynamice zmian.

Rysunek III.53.
Ubezpieczeni (płacący składki) w KRUS na 100 ha użytków rolnych [w28]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Syntetyczna ocena stopnia zrównoważenia lokalnego rynku pracy 
ujawnia, że relatywnie najmniejsze problemy na nim występują na obsza-
rach wokół miast dużych, zwłaszcza centrów regionalnych. Są to obsza-
ry napływu migracyjnego, atrakcyjne do osiedlania się dla osób opusz-
czających wsie, położone z dala od miejskich rynków pracy. Jak się zdaje, 
decydujące znaczenie ma tu charakter miejskich rynków pracy, relatyw-

Rysunek III.54.
Syntetyczna miara oceny w zakresie stopnia zrównoważenia rynku pracy [RP]
Źródło: opracowanie własne.
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nie dynamiczny i obejmujący zróżnicowane pod względem wykształce-
nia, zarobków i formy zatrudnienia oferty. Im większe miasto i im wyższa 
jego pozycja w hierarchicznej strukturze sieci osadniczej miast, tym 
bardziej zróżnicowany i tym samym atrakcyjny jest jego rynek pracy. 

Jednak zależność od dostępności rynków pracy miejskich nie jest 
jedyną prawidłowością, jaką ukazuje rozkład przestrzenny omawianej 

Rysunek III.55.
Zmiany pozycji gmin na skali oceny stopnia zrównoważenia rynku pracy 
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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syntetycznej miary zrównoważenia rynku pracy. Widoczne jest, że nie-
mal cała Wielkopolska, a więc region, z którego obszarów wiejskich 
odpływ migracyjny jest stosunkowo najmniejszy w skali kraju, 
charakteryzuje się relatywnie wysokim stopniem zrównoważenia 
rynku pracy. Dzieje się tak dlatego, że jest to region o względnie 
najlepiej rozwiniętych lokalnych, w tym wiejskich, rynkach pracy 
pozarolniczej, a więc stosunkowo dobrze zaawansowany jest rozwój 
struktur gospodarczych w kierunku wsi wielofunkcyjnej.

W okresie dzielącym pierwszy i trzeci etap badań następowały 
dość dynamiczne zmiany w szeregu rangowym badanych jednostek 
pod względem stopnia zrównoważenia rynku pracy. Połowa wszystkich 
gmin zmieniła swoje pozycje (poprawiła lub pogorszyła) o więcej niż 
160. Jednak, jak pokazuje mapa na rys. III.55., nie uległa zmianie wyso-
ka pozycja obszarów podmiejskich, a większe przesunięcia w porządku 
rangowym dotyczyły raczej środka rozkładu i jego końca, a więc obsza-

Rysunek III.56.
Rozkład badanych jednostek według zmian stopnia zrównoważenia rynku 
pracy w układzie współrzędnych
Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczona jest linia trendu o charakterze liniowym.

Źródło: opracowanie własne.
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rów o charakterze peryferyjnym. Jak się zdaje, wśród poprawiających 
pozycję stosunkowo często były gminy położone w sąsiedztwie mniej-
szych ośrodków miejskich, a pogarszające – z dala zarówno od miast 
dużych, jak i mniejszych. Tendencja ta jest jednak słaba i wymaga 
potwierdzenia w dalszych etapach badań. Gdyby okazało się, że jest 
ona rzeczywista, oznaczałoby to wystąpienie ożywienia gospodarczego 
miast małych, zjawiska niezwykle korzystnego gospodarczo i społecz-
nie (por. Śleszyński 2018).

Wykres na rys. III.56 oraz stosunkowo słaba korelacja między szere-
gami rangowymi dla pierwszego i trzeciego etapu badań (T=0,718) 
potwierdzają, że okres ten w sposób wybiórczy aktywizował gospodar-
czo (co pośrednio wpływało na zrównoważenie lokalnych rynków pracy) 
obszary wiejskie, czy raczej układy lokalne, w skład których wchodzą 
zarówno wsie, jak i mniejsze ośrodki miejskie. Nie wpłynęło to na zajmo-
wanie czołowych miejsc w szeregu rangowym rejonów podmiejskich, ale 
dokonało istotnych przesunięć wśród gmin położonych z dala od miast. 
Jak pokazuje linia trendu na wykresie, najogólniejszym efektem tych 

Rysunek III.57
Struktura gmin pod względem zmian stopnia zrównoważenia rynku pracy 
w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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zmian był jednak wzrost zróżnicowania, a jednostki położone na biegu-
nach rozkładu umocniły swoje (korzystne lub niekorzystne) pozycje.

Gminy poprawiające i pogarszające swoje pozycje w rozkładzie według 
stopnia zrównoważenia rynku pracy występują we wszystkich wojewódz-
twach, choć w różnych proporcjach. Korzystne zmiany zaobserwo- 
wano w zbiorze gmin woj. lubuskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego (rys. 
III.57.). W województwach lubuskim i łódzkim ponad 40% gmin wykazało 
ponadprzeciętne korzystne zmiany pozycji w krajowym szeregu rango-
wym, natomiast w świętokrzyskim poprawa pozycji rankingowej była 
prawie cztery razy częstsza niż jej pogorszenie. Odwrotna sytuacja wystą-
piła zwłaszcza w województwach opolskim i warmińsko-mazurskim. 
Ponadprzeciętną poprawę pozycji w szeregu rangowym odnotowano w mniej 
niż 15% gmin tych województw, a pogorszenie – ponad dwa razy częściej.

III.8. Problematyka edukacyjna

Dynamika procesów zachodzących we współczesnym świecie 
spowodowała, że edukację uznaje się za istotny czynnik rozwoju społeczno- 
-gospodarczego. Dziś nie trzeba już udowadniać jak ważna jest edukacja 
w każdym okresie życia człowieka. Warto jednak badać współczesne 
procesy edukacyjne, ich uwarunkowania i wpływy. Wnioski i postulaty, 
wynikające z takich badań mogą przyczynić się do pozytywnych zmian w 
polskim społeczeństwie. Środowiskiem, które w szczególny sposób 
nieustannie potrzebuje badań nad edukacją jest wieś, która w świadomości 
społecznej wciąż wiąże się ze słabszymi niż w mieście możliwościami 
edukacyjnymi (Szafraniec 2006, Domalewski i in. 2004, Raporty IBE 
2012, 2013, Stępień-Lampa 2016, Education and Training Monitor 2015)24.

24  Zgodnie z raportem opracowanym przez CBOS, w 2006 roku szanse życiowe mieszkańców wsi 
postrzegane były jako znacznie mniejsze niż mieszkańców miast, szczególnie w sferze samorealiza-
cji i samorozwoju oraz dostępu do wysokiej pozycji społecznej i dobrego wykształcenia, nieco mniej 
krytycznie ocenione zostały tylko ich możliwości osiągania odpowiedniego poziomu życia (CBOS 
2006). Z przeprowadzonych w 2015 roku badań również przez CBOS wynika, że około dwie piąte 
badanych uważa, że mieszkańcy wsi mają mniejsze możliwości rozwijania swoich zdolności i zain-
teresowań (44%) oraz osiągnięcia wysokiej pozycji społecznej (38%), a mniej więcej co trzeci, że 
mają oni mniejsze szanse na osiągnięcie godziwego poziomu życia (33%) i zdobycie dobrego 
wykształcenia (31%). Równocześnie większość Polaków uważa, że szanse zarówno mieszkańców 
wsi, jak i mieszkańców miast w tym zakresie niczym się nie różnią (CBOS 2015).
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Miejsce zamieszkania jest czynnikiem różnicującym aspiracje edu-
kacyjne młodzieży i samoocenę szans ich realizacji, a w konsekwencji 
poziom uzyskanego wykształcenia oraz pozycję w strukturze społecz-
nej. Młodzież wiejską nadal wyróżniają niższe aspiracje i słabsza wiara 
w powodzenie ich realizacji niż młodzież miejską (zob. Domalewski 
2015). W okresie Polski Ludowej, edukacja była główną trampoliną dla 
młodych mieszkańców wsi odchodzących z rolnictwa i podejmujących 
pracę w przemyśle. Możliwość awansu społecznego poprzez edukację 
pozostawała w zasięgu jedynie najbardziej ambitnych i zdolnych jedno-
stek, które ostatecznie opuszczały wieś, osiedlając się w mieście (zob. 
Szafraniec 1991). Po roku 1990 pojawiły się nowe możliwości włączenia 
edukacji także w procesy rozwoju obszarów wiejskich. Za najważniej-
sze z nich należy uznać wzrost wartości wykształcenia w społeczeń-
stwie, czego konsekwencją był wzrost aspiracji edukacyjnych również 
młodzieży wiejskiej. Ich realizacja mogła dokonać się dzięki zmianom 
w strukturze szkolnictwa, upowszechnieniu kształcenia w szkołach 
maturalnych i wyższych, publicznych i prywatnych (por. Domalewski 
2010; Szafraniec 2010).

Z perspektywy roli jaką system edukacyjny odgrywa w rozwoju 
obszarów wiejskich, istotnym czynnikiem różnicującym jego efekty jest 
fakt decentralizacji zarządzania oświatą po 1990 roku. Scedowanie 
zadań na samorządy25, które w różnym stopniu angażują środki własne 
(poza subwencją oświatową) w poprawę systemu oświaty i jej otocze-
nia, było bodźcem do bardzo głębokich, ale i zróżnicowanych teryto-
rialnie przeobrażeń, różnokierunkowo wpływających na spójność edu-
kacyjną dzieci i młodzieży.

 Przypomnijmy, że postulat wyrównywania szans edukacyjnych był 
jednym z głównych celów reformy systemu oświaty z 1999 roku. Uznano 
wówczas bowiem, że szkoła sprzed reformy nie przyczyniała się do osią-
gnięcia równości w tym zakresie, a oświata nie miała charakteru egali-
tarnego. Istniejący przez lata system oświaty w opinii reformatorów był 
elitarny lub wręcz ekskluzywny. Na potwierdzenie tej tezy miał wskazy-
wać niski udział młodzieży wiejskiej uzyskującej średnie oraz wyższe 
wykształcenie. Zauważono, że nauka w szkołach maturalnych oraz na 

25  W II etapie badań MROW pisaliśmy o realizacji zadań związanych z oświatą i jej organizacji 
przez samorządy gminne (Rosner, Stanny 2016, s. 143).
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studiach wyższych była dostępna głównie dla uczniów wywodzących się 
z rodzin o wysokim statusie społecznym, których znacznie mniej miesz-
kało na obszarach pozamiejskich. W ten sposób reforma miała znieść 
dotychczasowe różnice społeczne, tworząc w zamian „sprawiedliwy ład 
oświatowy” (Długosz 2012, s. 29; Śliwierski 2009, s. 57). Z drugiej jednak 
strony należy zauważyć, iż w trakcie procesu reformowania szkolnictwa 
w Polsce dokonało się faktyczne obniżenie rangi szkolnictwa zawodowe-
go. Mimo wielu jej pozytywnych skutków, głównym jej mankamentem 
było niespełnienie podstawowego założenia, tj. wyrównania szans eduka-
cyjnych. Dotychczasowe analizy wskazują, że w wiejskiej szkole nastąpił 
wzrost nierówności edukacyjnych (Długosz 2012, s. 30; Wasilewski 2013, 
s. 41; Domalewski 2015, s. 73). Choć z badań Jarosława Domalewskiego, 
prezentowanych na seminariach w IRWiR PAN dowiadujemy się, że 
szkoły na wsi (podstawowe, gimnazjalne) są pod względem charaktery-
styk społecznych uczniów i ich umiejętności szkolnych w mniejszym 
stopniu zróżnicowane niż szkoły w miastach, zaś zróżnicowanie środowi-
skowe planów i aspiracji edukacyjnych młodzieży oraz karier szkolnych 
jest nawet silniejsze w regionach o słabszych charakterystykach rozwo-
jowych (społecznych, demograficznych, ekonomicznych).

Pod koniec 2015 roku na stronie Komisji Europejskiej ukazało się 
sprawozdanie Education and Training Monitor26, omawiające sytuację 
edukacji w Polsce. Z informacji przedstawionych w tym sprawozdaniu 
(Education and Training Monitor 2015) wynika, że mocną stroną polskiej 
edukacji jest niski odsetek uczniów kończących zbyt wcześnie edukację 
i mających w niedostatecznym stopniu wykształcone umiejętności pod-
stawowe. W raporcie zauważono, że wzrosła rola wykształcenia wyż-
szego, a cały system edukacji przeszedł głębokie zmiany strukturalne  
i programowe. Do wyzwań czekających polski system szkolnictwa 
autorzy sprawozdania zaliczyli: 
l  dostęp do edukacji przedszkolnej i opieki żłobkowej, szczególnie na 

terenach wiejskich,
l  jakość edukacji zawodowej oraz 
l  synchronizację szkolnictwa wyższego z zapotrzebowaniem rynku 

pracy. 

26 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/2015/monitor-
2015-poland_en.pdf
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Wiele miejsca poświęcono nierównościom w wynikach uczniów 
związanym z sytuacją materialną ich rodzin i rodzajem szkoły, do któ-
rej uczęszczają. Zauważono znaczący postęp w tej sferze, ale też zazna-
czono, że wiele jeszcze pozostaje do zrobienia. 

Powyższy dokument, choć ubogi w informacje w odniesieniu do wsi, to 
jego problematyka wpisuje się w zakres tematyki omawianej tu składowej. 
Autorzy, mając do dyspozycji względnie ograniczony zasób mierników 
dostępnych w agregacji lokalnej, opisujących wieloaspektowo problematy-
kę edukacyjną, rozumianą jako ocenę efektów lokalnego systemu eduka-
cyjnego, zdecydowali się na pięć wskaźników przedstawionych w tab. III.8. 
Założono przy tym, iż powinny one obejmować różne szczeble systemu 
oświaty oraz po pierwsze, wskazywać skalę zapotrzebowania i dostępności 
usług edukacyjnych oferowanych przez gminę, po drugie, odzwierciedlać 
jakość kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych. Posłużono się 
danymi z BDL GUS oraz uzyskanymi z ośmiu okręgowych komisji egzami-
nacyjnych w kraju. Wszystkie cechy wykazują silną niestabilność pozycji 
gmin w badanym okresie, co widoczne jest także w obliczonej korelacji 
zarówno pomiędzy tymi samymi cechami w I i III etapie MROW, jak  
i z miarą syntetyczną tej składowej (zob. tab. III.8.).

Tabela III.8.
wskaźniki diagnostyczne składowej „problematyka edukacyjna”  
– charakterystyka i kierunek oddziaływania na procesy rozwojowe

Wskaźnik
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji 
między 
danymi 

z MROW 2014 
i MROW 2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych 
z miarą 

syntetyczną 
składowej E 
wg MROW 

2018

1 2 3 4 5 6

W29 – Odsetek dzieci 
uczęszczających do przedszkola 
w grupie wieku 3-5 lat

BDL 
GUS

22 stymulanta 0,708 0,642

W30 – Współczynnik 
skolaryzacji brutto na poziomie 
szkoły podstawowej 

BDL 
GUS

16 stymulanta 0,784 0,262
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Pierwszy wskaźnik to odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola  
w ogólnej liczbie dzieci w wieku 3–5 lat [W29]. Wychowanie przedszkolne, 
jako początkowy etap kształcenia w polskim systemie oświaty, może być 
prowadzone w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych, punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przed-
szkolnego. Z racji swojej roli jest przedmiotem intensywnego zainteresowa-
nia społecznego, a dostęp do niego i jego jakość w znacznej mierze przyczy-
niają się do przyszłych wyników edukacyjnych. Przedszkole to miejsce 
rozwijania umiejętności i nabywania ważnych kompetencji, np. samodziel-
ności, wytrwałości, oddzielania rzeczywistość od wyobraźni, rozwijania 
myślenia abstrakcyjnego, poznawania i ćwiczenia sytuacji społecznych 
(Brzezińska, Czub, Kaczan, Rycielski, 2013). 

Z danych za rok szkolny 2014/2015 wynika, że w mieście ok. 75,4% trzy-
latków było objętych edukacją przedszkolną, a na wsi tylko 48% (Biuro 
Rzecznika Praw Dziecka, 2017). Wydaje się, że różnica ta w większym 
stopniu wynikała z deficytu miejsc w przedszkolach wiejskich niż z uwa-
runkowań kulturowych. Ale warto nadmienić, że na terenach wiejskich 
znacząca liczba rodziców wykonuje pracę przydomową. Rodziny częściej 
niż w miastach są wielopokoleniowe (stąd łatwiej o opiekę), a rodzice mogą 

1 2 3 4 5 6

W31 – Średni wynik 
(w punktach) ze sprawdzianu 
końcowego w szkole 
podstawowej

8 OKE 20 stymulanta 0,521 0,653

W32 – Średni wynik 
(w procentach) z testu 
gimnazjalnego - część 
matematyczna, przyrodnicza, 
humanistyczna i język polski

8 OKE 20 stymulanta 0,638 0,607

W33 – Odsetek radnych 
z wykształceniem wyższym 
i średnim

BDL 
GUS

22 stymulanta 0,666 0,684

E – Problematyka edukacyjna x 100 x
0,763a

0,572b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji 
Pearsona, w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych obliczono współczynnik rho 
Spearmanaa oraz tau Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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mieć przekonanie o większej wartości samodzielnie sprawowanej opieki, 
niż z korzystania w tym celu z instytucji. Innym aspektem tego zjawiska 
może być również wygoda i organizacja dnia rodziców, gdyż transport 
dziecka do oddalonej od miejsca zamieszkania placówki może być mniej-
szą czy większą niedogodnością. Ponadto objęcie dziecka edukacją przed-
szkolną oznacza dla rodziny jednak wydatek (m.in. koszt dowiezienia 
dziecka do przedszkola, opłaty za pobyt dziecka w placówce), tym bardziej 
że rynek usług wychowania przedszkolnego znacznie się przekształcił w 
ostatnich 30. latach, ze sfery usług wyłącznie publicznych (niemal bezpłat-
nych, bo przy opłatach symbolicznych) w usługi w znacznie większym 
stopniu rynkowe (przedszkola prywatne). Obok przedszkoli państwowych, 
pojawiła się – praktycznie nieznana w okresie PRL – instytucja przedszko-
la prywatnego, w pełni odpłatnego i w krótkim czasie upowszechniła się w 
miastach i strefach podmiejskich. Ich rynkowy sukces można traktować 
jako dowód deficytu miejsc przedszkolnych w placówkach państwowych 
oraz odpowiedź na potrzeby coraz liczniejszej i bardziej zasobnej klasy 
średniej, mieszkającej lub przenoszącej się do wiejskiej strefy podmiejskiej. 
Wyrównanie dostępu do placówek przedszkolnych miał zagwarantować 
wprowadzony ustawą z 2013 roku obowiązek zapewnienia miejsc dla 
wszystkich dzieci w wieku 3–6 lat przez samorządy gminne już od roku 
2017/201827. Działania te miały stać się istotnym instrumentem wyrówny-
wania szans edukacyjnych wszystkich dzieci, począwszy od poziomu 
przedszkolnego. W badanym okresie widoczny był wyraźny progres w 
dostępie do tej usługi. W każdym etapie MROW odsetek dzieci w wieku 
3–5 lat uczęszczających do przedszkola zwiększał się o 10 p.p., osiągając w 
roku 2014/2015 poziom 67%. 

Największą liczbę dzieci, korzystających z publicznego wychowania 
przedszkolnego na wsi obserwujemy w województwie opolskim, śląskim, 
lubuskim i wielkopolskim (w większości gmin powyżej 80%). Poza tym 
wyraźne jest pozytywne oddziaływanie aglomeracji miejskich (rys. 
III.58.), takich jak Warszawa, Kraków, a nawet Kielce czy Rzeszów (często 
powyżej 90% dzieci w wieku przedszkolnym korzysta z takiej opieki).  
W Polsce północnej i wschodniej dominują gminy osiągające wartości 

27  Od tej daty obowiązują zasady i kryteria określone w ustawie o systemie oświaty, wprowa-
dzone ustawą z 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 7). Do publicznego przedszkola lub publicznej innej 
formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na 
obszarze danej gminy.
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poniżej średniej dla obszarów wiejskich. Na powszechność edukacji 
przedszkolnej i zwiększanie stopnia jej dostępności wpływ miała sytuacja 
ekonomiczna samorządów, z których to dochodów własnych finansowane 
są publiczne placówki przedszkolne. Przypomnijmy, że przedszkola nale-
żą do zadań własnych samorządów gminnych, które – w przeciwieństwie 
do szkół – nie są finansowane z budżetu centralnego.

Rysunek III.58.
Odsetek dzieci uczęszczających do przedszkola w grupie wieku 3–5 lat 
[w29]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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O ile w przypadku wychowania przedszkolnego powszechność tego 
szczebla edukacji zależy w dużej mierze od świadomości mieszkańców 
(rodziców) i możliwości finansowych gminy, o tyle w przypadku szkol-
nictwa powszechnego (podstawowego) istotną rolę odgrywa dostęp-
ność przestrzenna, a coraz częściej także jakość kształcenia w danej 
placówce. Potwierdza to zmiana wartości przeciętnej kolejnego wskaź-
nika jakim jest współczynnik skolaryzacji brutto na poziomie szkoły 
podstawowej [W30]. W badanym okresie zmniejszył się odsetek dzieci 
wiejskich uczęszczających do szkół gminnych według swojej właściwo-
ści miejscowej z 97% do 91%. Współczynnik skolaryzacji brutto na 
poziomie szkoły podstawowej28 jest miarą, która wskazuje jaki jest 
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 podle-
gających obowiązkowi szkolnemu i mieszkających w tej gminie. 
Zmniejszanie się jego wartości oznacza, że dzieci dowożone są do szkół 
podstawowych poza swoją miejscowość gminną; można więc przypusz-
czać, że do pobliskich miast. Rozkład przestrzenny tej miary (rys. 
III.59.) wskazuje istotną dyspersję. Pewną prawidłowością jest niski 
współczynnik skolaryzacji wokół dużych ośrodków miejskich, co świad-
czy o świadomej decyzji rodziców przenoszenia części dzieci mieszka-
jących na wsi, do miejskich placówek szkolnych. W 10% gmin współ-
czynnik ten nie osiąga nawet 80%, a najniższa wartość to 36% (jest to 
gmina wiejska, tzw. obwarzankowa dla miasta Kołobrzeg), jak również 
w 10% gmin – na drugim biegunie – plasują się jednostki, gdzie współ-
czynnik skolaryzacji wynosi ponad 100%. Najwyższa wartość to 277%  
w gminie wiejskiej Koszarawa w powiecie żywieckim, najmniejszej 
gminie woj. śląskiego, w której funkcjonuje szkoła Montessori Mountain 
Schools29, do której dowożone są dzieci z okolicznych gmin. 

28  Współczynnik skolaryzacji brutto dla poziomu szkoły podstawowej wyliczamy dzieląc liczbę 
wszystkich uczniów szkół podstawowych bez względu na wiek na początku danego roku szkolnego 
przez liczbę ludności w wieku 7–12 lat według stanu w dniu 31 XII tego samego roku; wynik poda-
jemy w procentach.
29  Szkoła powstała w 2001 roku, w wyniku ratowania małej szkoły w Beskidzie Żywieckim, w 
Koszarawie Bystrej. Intencją „grupy założycielskiej” Montessori Mountain Schools, było prowadze-
nie niepublicznej szkoły podstawowej, w której byłby realizowany pomysł na wychowanie zgodne 
z katolicką etyką wychowawczą, uczącą zaradności, samodzielności myślenia, a jednocześnie, 
szkoły w pełni dostępnej dla rodzin o różnym statusie finansowym – to znaczy, bezpłatnej.
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Kolejne dwa wskaźniki związane z problemem edukacji dotyczą jako-
ści kształcenia, przy czym uwzględniają różne szczeble sytemu eduka-
cyjnego: podstawowy i gimnazjalny. Do opisu tej kwestii posłużyły wyniki 
egzaminów kompetencyjnych przeprowadzanych przez Okręgowe 
Komisje Edukacyjne (OKE). Utworzone na ich podstawie wskaźniki opi-
sują efekty kształcenia (uśrednione dla uczniów danej gminy, a więc 

Rysunek III.59.
współczynnik skolaryzacji brutto na poziomie szkoły podstawowej [w30]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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według miejsca nauki, a nie miejsca zamieszkania) ocenione na podsta-
wie wystandaryzowanych badań kompetencyjnych prowadzonych przez 
OKE. Zróżnicowane procedury udostępniania informacji przez OKE (w 
gruncie rzeczy publicznej) i brak zestawień (opracowanych do poziomu 
gminy) w biurze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie powo-
dują, że badacz zmuszony jest do generalizowania informacji (i „skleja-
nia” danych dla wszystkich gmin w kraju). 

Pierwszy ze wskaźników [W31] to średni wynik (obliczony w punk-
tach) ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową (rys. III.60.),  
a więc wynik pierwszego w życiu ucznia egzaminu ocenianego według 
porównywalnych kryteriów. Podkreślić należy, że wskaźnik dotyczy 
szkół w danej gminie, nie zaś uczniów mieszkających w jej granicach. 
Zdarza się, że uczniowie uczęszczają do najbliższej szkoły (najbardziej 
dostępnej) lub do „lepszej” szkoły, która ma wyższą edukacyjną war-
tość dodaną30 w innej gminie lub w mieście. Dotyczy to również i dru-
giego wskaźnika [W32], wskazującego średni wynik (w procentach)  
z testu gimnazjalnego (rys. III.61.). Do obliczenia tej miary syntetycznej 
uwzględniono cztery informacje cząstkowe, pochodzące z egzaminów  
z części matematycznej, przyrodniczej, humanistycznej i języka pol-
skiego. Wyniki uzyskiwane przez uczniów na tego typu egzaminach są 
efektem wielu czynników, w tych tzw. ucieleśnionych w człowieku, jego 
predyspozycji czy wpływu środowiska rodzinnego. Duże znaczenie ma 
także „sprawczość” edukacyjna szkoły, która zarówno może być przy-
czyną, jak i skutkiem osiąganego poziomu nauczania. W niniejszych 
badaniach przyjęto, że średni wynik uzyskiwany przez uczniów danego 
typu szkoły, zlokalizowanej na terenie gminy jest przede wszystkim 
wskaźnikiem odnoszącym się do lokalnego systemu edukacyjnego, jego 
pozycji w hierarchii spraw będących przedmiotem zainteresowania 
lokalnego samorządu i mieszkańców, którzy go wybrali. 

Zmiana mediany powyższych wskaźników nie jest odpowiednią infor-
macją do analizy kierunku przemian, bowiem poziom przeciętny, uzyski-
wany w danym roku zależy w dużej mierze od stopnia trudności testu. 
Większą wartość informacyjną niesie współczynnik korelacji, porównują-
cy zgodność zmian w rozkładzie. Dla obu miar jego wartość była niska 

30  Edukacyjna wartość dodana to miara postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki 
w danej szkole [więcej: http://ewd.edu.pl/czym-jest-ewd/].
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(patrz tab. III.8.) zważywszy, że porównywane były te same cechy konstru-
owane według tej samej metody (różniły się tylko okresem badania31). 
Zmiany na skalach oceny dla obu miar są bardzo duże. Pomimo ewidentnie 

31  Dla [W31] były to lata 2010 i 2015, zaś dla [W32] 2012 i 2015. Wyjątek ten jest podyktowany wpro-
wadzoną w 2012 roku nową formułą testu gimnazjalnego z podziałam na 5 bloków egzaminacyjnych.

Rysunek III.60.
Średni wynik (w punktach) ze sprawdzianu końcowego w szkole 
podstawowej [w31]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych.



155

III.8.   Problematyka edukacyjna

dużego wpływu czynników stochastycznych na wyniki uzyskiwane przez 
kolejne roczniki uczniów kończących czy szkołę podstawową, czy gimna-
zjum, zaobserwować można trzy prawidłowości: 
1)  częściej niższą wartość uzyskują uczniowie zamieszkujący obszary 

wiejskie województw Polski północnej, północnego Mazowsza oraz 
znacznej części Dolnego Śląska, 

Rysunek III.61.
Średni wynik (w procentach) z testu gimnazjalnego - część matematyczna, 
przyrodnicza, humanistyczna i język polski [w32]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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2)  gminy podmiejskie miast wojewódzkich notują korzystniejsze wyniki 
osiągane przez uczniów, i tu warto dopowiedzieć, że na „wsi 
peryferyjnej” niższe wyniki młodzieży na egzaminach gimnazjalnych 
są konsekwencją większego udziału młodych ludzi pochodzących  
z rodzin o niskim statusie społecznym32,

3)  biegun najkorzystniejszych wyników (górny kwintyl) zarówno ze 
sprawdzianu w szkole podstawowej, jak i z testu gimnazjalnego 
należy do woj. małopolskiego i podkarpackiego. 
Z uwagi na wspomniany już wyżej brak podstawowej informacji  

o strukturze wykształcenia ludności wiejskiej w podziale na gminy, auto-
rzy poszukiwali miary,  charakteryzującej stosunek społeczności lokalnej 
do wykształcenia traktowanego jako wartość. Takim substytutem okazał 
się odsetek radnych z wykształceniem wyższym i średnim [W33] – rys. 
III.62. Przy jego interpretacji przyjęto założenie, że gdy struktura 
wykształcenia radnych jest korzystniejsza to znaczy, że podczas aktu 
wyborczego liczy się poziom kwalifikacji edukacyjnych kandydatów, jeśli 
niekorzystna – to ta cecha kandydata jest obojętna dla wyborców w trak-
cie podejmowania decyzji wyborczej. Autorzy zdają sobie sprawę, że jest 
to wskaźnik o bardzo ograniczonej mocy informacyjnej z uwagi na selek-
tywny charakter opisanej subpopulacji, mianowicie odnoszący się 
wyłącznie do określonej grupy członków rady gminy, wybranych w de- 
mokratycznych wyborach. Jesienią 2018 roku dokonują się kolejne wybo-
ry samorządowe, które przyniosą zmiany w składach osobowych rad 
gminnych, najprawdopodobniej zmieniając na korzyść strukturę 
wykształcenia zasiadających w niej członków. Zmiany te skorelowane są 
z ogólnym pozytywnym trendem zapoczątkowanym w latach 90. w upo-
wszechnianiu wykształcenia średniego oraz wyższego. Zwiększenie się 
odsetka osób legitymujących się wyższymi kwalifikacjami edukacyjnymi 
przyczyniło się do ograniczenia elitarności, a co się z tym wiąże, wpłynę-
ło pozytywnie na spójność edukacyjną mieszkańców wsi, a więc i staty-
stycznie również radnych. Mediana udziału radnych urzędujących w ra-
dzie gminy w latach 2014–2018 z wykształceniem co najmniej średnim 
wynosi 73% i jest o 2 p.p. wyższa niż w poprzedniej kadencji rady (z 
wyborów w 2010 roku), oraz aż o 7 p.p. wobec jeszcze wcześniejszej 
kadencji (wybory z 2006 roku). Zakładając, że wykształcenie przekłada 

32  Problem ten badał J. Domalewski (2015, s. 75).
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się na kompetencje w sprawowaniu roli samorządowca, można ocenić 
sytuację jako generalnie dobrą33. 

Syntetyczna miara oceny sytuacji problematyki edukacyjnej  
w gminach, której rozkład przestrzenny przedstawia rys. III.63. wska-

33  W uzupełnieniu, w zaledwie 70 gminach wszyscy radni posiadają co najmniej wykształcenie 
średnie, a w 22 gminach mniej niż 1/3 ich członków. 

Rysunek III.62.
Odsetek radnych z wykształceniem wyższym i średnim [w33]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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zuje, iż korzystniejszą charakterystykę częściej uzyskują gminy Polski 
południowej – od wschodniej części Dolnego Śląska po Podkarpacie. 
Zwarte obszary o wysokiej i bardzo wysokiej ocenie występują w za- 
chodniej Wielkopolsce i w Lubuskiem. Wysoką ocenę otrzymują rów-
nież gminy centralnego Mazowsza. Z kolei biegun niekorzystnych war-
tości obejmuje częściej gminy Polski północnej, wraz z północnym 
Mazowszem i przyległymi do niego gminami województw podlaskiego 

Rysunek III.63.
Syntetyczna miara oceny w zakresie problematyki edukacyjnej [E]
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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oraz kujawsko-pomorskiego. Również w woj. lubelskim charakterystyki 
częściej przyjmują ocenę poniżej przeciętnej (porównaj rys. III.63.).

Opisane powyżej wskaźniki charakteryzujące wieloaspektowo proble-
matykę edukacyjną, rozumianą jako ocenę efektów lokalnego systemu 
edukacyjnego i zestawione w tab. III.8. wskazują, że ich przestrzenne roz-
kłady są względnie mało zbieżne gdy porównujemy oba badania MROW ze 
sobą. Świadczy to o dużej dynamice przemian w uporządkowaniu linio-
wym gmin. Ostatecznie uzyskana z nich miara syntetyczna, w relacji do 
pozostałych dziesięciu składowych rozwoju społeczno-gospodarczego 
(patrz Aneks 2), jest w najmniejszym stopniu współzależna z analogiczną 
miarą obliczoną w I etapie projektu. Wysoka zmienność rozkładu miary 
„problematyka edukacyjna” wyjaśniona za pomocą rho Spearmana 
(R=0,76) i współczynnika korelacji tau Kendalla (T=0,57) wskazuje na rela-
tywnie najniższe w zbiorze składowych prawdopodobieństwo, że dwie 
zmienne układają się w tym samym porządku w obrębie obserwowanych 

Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczono linię trendu o charakterze liniowym. 

Rysunek III.64.
Rozkład badanych jednostek według zmian problematyki edukacyjnej  
w układzie współrzędnych
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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danych. Rozproszenie jednostek na wykresie – patrz rys. III.64. ujawnia, że 
szeregi rangowe badanych jednostek wykazują dużą zmienność w czasie 
(rozkład punktów w kształcie wrzeciona jest znacznie rozproszony). 
Niektóre jednostki przesuwają się w nich (zarówno w górę, jak i w dół)  
o bardzo wiele pozycji. Określony za pomocą wielkości mediany (uzyskanej 
z bezwzględnej wartości różnicy pozycji w badanym okresie) przedział 

Rysunek III.65.
Zmiany pozycji gmin na skali oceny problematyki edukacyjnej
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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wskazuje, że (tak jak w II etapie MROW) jest to składowa najbardziej 
dynamiczna (przedział przeciętnej wartości wyznacza zakres od -250 do 
+250 pozycji, a więc rozstęp 500 pozycji), a tym samym w największym 
stopniu wpływająca na zmiany rozkładu przestrzennego poziomu rozwo-
ju społeczno-gospodarczego. 

Pozostając w skali rangowej, opisującej dynamikę zmian pozycji na skali 
oceny problematyki edukacyjnej pomiędzy MROW I a MROW III, obser-
wujemy mozaikowy rozkład (patrz rys. III.65.). Wyznaczenie konkretnych 
trendów przestrzennych jest trudne. Doświadczenia badawcze zespołu 
pozwalają stwierdzić, że składowa ta podlega silnym, trudno mierzalnym 
wpływom, zależnym od czynnika migracyjnego (mobilności ludności), ogól-
nie pojętego kapitału ludzkiego (zarówno tego, który reprezentuje stronę 
popytową, jak i podażową sfery edukacyjnej), oraz wagi oświaty w hierar-
chii spraw będących przedmiotem zainteresowania samorządu lokalnego.  

Rysunek III.66.
Struktura gmin pod względem zmian poziomu edukacji w poszczególnych 
województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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Pomimo trudności ustalono, że:
l  na pewno wysoka ocena tej składowej typowa dla stref podmiejskich 

utrzymuje się i generalnie ich pozycje nie są zagrożone zdeklasowa-
niem; 

l  częściej wyższą ocenę uzyskują gminy województw: świętokrzyskie-
go i łódzkiego, 

l  najwięcej gmin tracących swoje pozycje zanotowano w wojewódz-
twach: zachodniopomorskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim, 

l  największy zwarty region poniżej przeciętnej dynamiki zmian koncen-
truje się na Pomorzu Środkowym (podregion koszaliński i słupski). Jest 
to obszar o typowych popegeerowskich charakterystykach. 

III.9. Aktywność społeczna

Składowa rozwoju społeczno-gospodarczego określona jako aktywność 
społeczna mieszkańców jest wyjątkowo trudna do ilościowego 
określenia i zmierzenia, ale jednocześnie niezmiernie ważna. Pojęciowo 
są one częściowo zbieżne z terminem „kapitał społeczny”, ale zakresy 
ich się krzyżują. Elementem jej jest skłonność do współdziałania dla 
wspólnego dobra mieszkańców, choć w pewnej mierze ta część konotacji 
terminu została skompromitowana przez tzw. czyny społeczne  
i czyny partyjne. Jej częścią jest również zdolność do zakładania 
struktur organizacyjnych działających dla dobra wspólnego, ale także  
i w tym zakresie jest ona postrzegana niejednoznacznie. Przyczyniły 
się do tego różnego rodzaju stowarzyszenia, grupy inicjatywne, fundacje 
itp. zakładane doraźnie dla uzyskania dostępu do środków, które 
przeznaczane były na konkretne cele i dostępne tylko dla wniosków 
składanych przez tego rodzaju podmioty. Często ich powstawanie 
inicjowane było przez lokalne samorządy, a struktury te rozpadały się 
po odmowie finansowania złożonego wniosku lub po wykorzystaniu 
przyznanych środków. 

Przez aktywność społeczności lokalnej rozumiemy skłonność 
do włączania się w sprawy uważane za słuszne, umiejętność samo-
organizacji dla realizacji celów (które nie przynoszą osobistych 
korzyści, ale są ważne dla zbiorowości), poczucie, że poprzez dzia-
łania oddolne uzyskuje się wpływ na rozwój wspólnoty oraz skłon-
ność do podejmowania tych działań. Mogą one dotyczyć kwestii bar-
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dzo różnych, od udziału w rozbudowie infrastruktury, wpływaniu na 
działanie instytucji lokalnych np. komitetów rodzicielskich w szkole, do 
zakładania (i uczestniczenia w nich) zespołów ludowych kultywujących 
lokalne dziedzictwo kulturowe. Taki charakter mają np. zespoły folklo-
rystyczne, organizacje dbające o zachowanie lokalnych tradycji, chóry 
itp., ale także struktury współdziałające z samorządami w zakresie 
„uspołeczniania” ich działań bieżących i budowy planów strategicz-
nych (por. Kamiński 2008).

Mimo niedoskonałości samego pojęcia, podjęto próbę znalezienia 
pewnych wskaźników łącznie charakteryzujących zróżnicowanie spo-
łeczności lokalnych pod względem ich aktywności społecznej. Wymagało 
to relatywnie dużej ich liczby i niekiedy takich, które nie wprost odno-
siły się do szukanej wielkości, ale pośrednio się z nią łączyły. I tak, na 
przykład wykorzystano dane związane z frekwencją wyborczą, choć 
odnoszą się one bardziej do aktywności obywatelskiej niż społecznej. 
Wśród wskaźników znalazł się także odsetek rozliczeń podatku PIT,  
w którym wskazano podmiot pożytku publicznego do zasilenia jednym 
procentem podatku, choć w obecnych warunkach można się zastana-
wiać, w jakim stopniu jest to związane z prospołeczną postawą płatni-
ka, a w jakim z jego umiejętnością techniczną wypełnienia odpowied-
niego punktu deklaracji.

Postawa aktywna w kwestiach społecznych, zwłaszcza dotycząca 
układu lokalnego, jest silnie uzależniona od szeregu cech nie tylko osoby 
będącej jej „nośnikiem”, ale także od otoczenia. Działania władz lokal-
nych, otwartych na współpracę z mieszkańcami i popierających oddolne 
inicjatywy sprzyjają takim postawom. Można jednak stosunkowo łatwo 
zniechęcić lokalną społeczność do wykazywania inicjatywy oddolnej nie 
wspierając jej, a nawet blokować ją poprzez nadmierny formalizm, biu-
rokrację i mnożenie trudności przed inicjatorami wspólnych działań.  
Z tego względu składowa określona jako „aktywność społeczności 
lokalnej” w gruncie rzeczy odnosi się nie tylko do społeczności, ale 
również do klimatu panującego w relacjach władze lokalne – miesz-
kańcy. I ta właśnie cecha szukanej wielkości jest szczególnie trudna do 
badania o charakterze ilościowym. Rezygnacja z niej zubożyłaby jednak 
projekt i z tego względu, zdając sobie sprawę ze wszystkich uproszczeń 
i niedoskonałości związanych z próbą pomiaru zmiennej, zdecydowano 
o włączeniu tej składowej do struktury badań.
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Tabela III.9.
wskaźniki diagnostyczne składowej „aktywność społeczna” - 
charakterystyka i kierunek oddziaływania na procesy rozwojowe

Wskaźnik
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji 

między danymi 
z MROW 2014 i 

MROW 2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych  
z miarą 

syntetyczną 
składowej AS wg 

MROW 2018

W34 – Frekwencja wyborcza 
w wyborach 
samorządowych (wójtów  
i burmistrzów)

PKW 10 stymulanta 0,774 0,250

W35 – Frekwencja wyborcza 
w wyborach prezydenckich 
(I tura)

PKW 15 stymulanta 0,910 0,631

W36 – Liczba organizacji 
pozarządowych na  
10 000 ludności 

BDL GUS 25 stymulanta 0,924 0,454

W37 – Odsetek podatników 
PIT przekazujących 1%  
na organizacje pożytku 
publicznego

MF 25 stymulanta 0,888 0,632

W38 – Liczba wniosków  
o dofinansowanie projektów 
współfinansowanych ze 
środków Unii Europejskiej 
na lata 2007–2013  
na 10 000 mieszkańców 

MIiR,  
BDL GUS

10 stymulanta 0,966 0,186

W39 – Liczba wniosków  
o dofinansowanie projektów 
w ramach podejścia 
LEADER na lata 2007–2013 
złożonych za 
pośrednictwem LGD  
na 10 000 mieszkańców 

urzędy 
marszał- 
kowskie,  
BDL GUS

15 stymulanta 0,691 0,207

AS – Aktywność społeczna x 100 x
0,874a

0,693b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji 
Pearsona, w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych obliczono współczynnik rho 
Spearmanaa oraz tau Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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Złożony charakter zmiennej jest powodem wykorzystania stosun-
kowo dużej liczby wskaźników empirycznych do jej opisania. W utwo-
rzonej podstawowej bazie danych posłużono się aż sześcioma wskaźni-
kami, a i tak można mieć wątpliwości, czy pokrywają one swoim 
zasięgiem cały zakres znaczeniowy szukanej wielkości. Dwa z nich 
dotyczą frekwencji wyborczej, przy czym jeden – wyborów prezydenc-
kich, drugi zaś lokalnych. Te dwa rodzaje wyborów zasadniczo różnią 
się, frekwencja w wyborach prezydenckich jest wskaźnikiem aktywno-
ści obywatelskiej, która tylko pośrednio przekłada się na lokalne oto-
czenie głosującego. Jest raczej wyrazem zainteresowania polityką na 
szczeblu krajowym lub przeświadczenia, wyniesionego z przeszłości, 
mówiącego, że na wybory trzeba pójść, bo to daje większe poczucie 
osobistego bezpieczeństwa. Udział w wyborach lokalnych może wiązać 
się z wieloma innymi czynnikami, takimi jak osobista znajomość z oso-
bami kandydującymi, przekonanie, że ważne dla wyborcy sprawy znaj-
dą rozwiązanie raczej w razie zwycięstwa jednej grupy kandydatów niż 
innej, przeświadczenie, że jedni z kandydatów będą faworyzowali 
pewne miejscowości w gminie, a inni inne itp. Ważne przy tym jest to, 
czy np. w środowisku lokalnym występują konflikty interesów różnych 
grup mieszkańców, albo w jakim stopniu działania władz lokalnych są 
konsultowane z mieszkańcami. Nie jest przy tym ważne jak jest w rze-
czywistości, ale co na ten temat myślą mieszkańcy, czy władza samo-
rządowa odniosła sukcesy dostrzegane przez nich i odpowiednio im 
przedstawiane. Liczba czynników zachęcających do udziału w wybo-
rach lokalnych jest bardzo duża, podobnie zresztą jak i zniechęcają-
cych. Wiążą się one jednak głównie ze sprawami lokalnymi i w stosun-
kowo mniejszym stopniu mają charakter plebiscytu politycznego (por. 
Bartkowski 2018, s. 167).

Interesujące, że rozkład przestrzenny frekwencji w wyborach pre-
zydenckich w etapie I i III projektu jest znacznie bardziej stabilny,  
niż w przypadku wyborów lokalnych. Wskazują na to odpowiednie 
współczynniki korelacji w tab. III.9. Dynamika czynników decydują-
cych o udziale w wyborach lokalnych jest większa niż w przypadku 
wyborów prezydenckich. Z punktu widzenia mieszkańców gmin, kwe-
stie o których one decydują są bardziej konkretne i dotyczą ich osobi-
ście, niż abstrakcyjne (często nawet nie do końca zrozumiałe) problemy 
podejmowane w ogólnokrajowych kampaniach wyborczych. Ponadto, 
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zgodnie z tzw. hipotezą bliskości, wyborcy w niewielkich społeczno-
ściach lokalnych mają poczucie, że ich głos w wyborach samorządo-
wych ma większą wagę niż przy wyborze prezydenta kraju, bądź skła-
du parlamentu (Gendźwiłł 2017).

Mapa na rys. III.67. ujawnia, że ogólnie wyższą frekwencję w wybo-
rach lokalnych odnotowano w Polsce centralnej i wschodniej, w tym 
zwłaszcza w wielu gminach położonych na obrzeżach województw,  
a więc w rejonach relatywnie uboższych, o przewadze funkcji rolniczej. 
Dotyczy to zwłaszcza województw: mazowieckiego, łódzkiego i święto-
krzyskiego. Najniższa frekwencja wystąpiła w gminach województwa 
opolskiego, a więc w regionie z którego pochodzi szczególnie wielu poten-
cjalnych wyborców przebywających poza granicami państwa na tzw. 
sezonowych migracjach zarobkowych. Ich nieobecność może zresztą 
mieć już charakter trwały, lecz jeszcze niesformalizowany. Ale stosunko-
wo niska frekwencja wyborcza wystąpiła również na terenach dawnych 
PGR-ów, co wskazuje na małe zaangażowanie w sprawy swoich małych 
ojczyzn osób powiązanych kiedyś z rolnictwem państwowym, często 
słabo wykształconych oraz wykazujących niewielką inicjatywę i przed-
siębiorczość w rozwiązywaniu spraw nie tylko lokalnych, lecz nawet 
własnych i najbliższej rodziny. W badaniach socjologicznych dotyczą-
cych tej grupy ludności pojawił się, jak się zdaje trafny, termin „wyuczo-
nej bezradności” (por. Moczydłowska 2005).

Inne zasady kierują zróżnicowaniem przestrzennym frekwencji 
wyborczej w wyborach władz centralnych, w tym prezydenta34. W tym 
przypadku większą rolę odgrywa przekonanie o ważności zasad i war-
tości ogólnych, które reprezentują kandydaci. To, co osobom myślącym 
wyłącznie praktycznie, niemającym umiejętności wyciągania z tych 
zasad abstrakcyjnych konkretnych wniosków, a więc gorzej wykształ-
conym, wykonującym zawody o mniejszej złożoności, wydaje się mniej 
ważne i nie do końca zrozumiałe, dla osób lepiej rozumiejących język  
i sposób przedstawiania problemów przez polityków staje się ważne.  
Z tego względu wysoka frekwencja wyborcza w wyborach prezydenc-
kich występuje na obszarach wiejskich w sąsiedztwie dużych miast,  

34  Podkreślamy, że zarówno w przypadku wyborów lokalnych, jak i prezydenckich, przedsta-
wiane rozkłady przestrzenne dotyczą wyłącznie problemu frekwencji, a nie dokonywanych 
przez głosujących wyborów.
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a więc skupisk ludności młodej i relatywnie dobrze wykształconej. Mapa 
na rys. III.68. pokazuje, że dotyczy to większości ośrodków wojewódz-
kich (za wyjątkiem woj. lubuskiego i opolskiego), a także niektórych, 
które status miasta wojewódzkiego utraciły w wyniku reformy podzia-
łu administracyjnego z 1999 roku (np. Suwałk, Radomia czy Koszalina). 

Rysunek III.67.
Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych (wójtów i burmistrzów) 
[w34]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej.
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Aktywność społeczna lokalnych środowisk często manifestuje się 
poprzez zakładanie różnego rodzaju organizacji tworzonych oddolnie, 
przyjmujących różne pod względem prawnym formy. Ogólna nazwa dla 
tego rodzaju instytucji to organizacje pozarządowe. Wśród nich szcze-
gólne miejsce, zarówno ze względu na długą historię, jak i liczne sukce-
sy, mają Ochotnicze Straże Pożarne (W jedności siła… 2018). 

Rysunek III.68.
Frekwencja wyborcza w wyborach prezydenckich (I tura) [w35]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Państwowej Komisji Wyborczej.
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Zdecydowana większość organizacji pozarządowych skupia osoby 
aktywne, pragnące wpływać na środowisko społeczne i ekonomiczne 
na szczeblu lokalnym (Burdyka 2011, s. 160). Zdarzało się jednak, że 
oddolna inicjatywa bywała „upaństwawiana” poprzez włączanie jej  
w formalne struktury organizacyjne lub administracyjne. Tak było np. 
z Kółkami Rolniczymi, które w swojej genezie, sięgającej okresu rozbio-
rów, były organizacjami pozarządowymi, skupiającymi grupę rolników 
użytkujących wspólnie kupione sprzęty i maszyny rolnicze. W okresie 
PRL, po 1956 roku, nastąpiła reaktywacja Kółek, przy czym powstały 
struktury terytorialnie nadrzędne, łącznie z Krajowym Związkiem.  
W praktyce przyczyniło się to do utraty charakteru instytucji pozarzą-
dowej. Kolejne etapy ewolucji organizacyjnych, takie jak powstanie 
Międzykółkowych Baz Maszynowych, Gospodarstw Rolnych Kółek 
Rolniczych itp. pokazują, jak wzrastał wpływ instytucji administracyj-
nych na kółka rolnicze i jak stopniowo przekształcały się one w insty-
tucję służącą realizacji polityki administracji państwa. Podobną ewo- 
lucję dostrzec można również w przypadku niektórych spółdzielni,  
np. Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska (por. Milczarek- 
-Andrzejewska, Śpiewak 2015, s. 67).

Ale tego rodzaju „upaństwawianie” organizacji pozarządowych to 
nie jedyna kwestia, na którą należy zwrócić uwagę. Druga, równie 
ważna, zwłaszcza w związku z np. programami polityki spójności UE, 
to powstawanie częściowo fikcyjnych organizacji w celu spełniania 
warunków koniecznych do starania się o środki z tych programów. 
Organizacje takie powstają po ogłoszeniu otwarcia konkursu, w rezul-
tacie którego przyznawane są dotacje (np. na inwestycje infrastruktu-
ralne), ale przynajmniej część z nich – jak już wcześniej wspomniano 
– rozpada się po uzyskaniu odmowy dotacji lub w przypadku jej uzyska-
nia, po realizacji zamierzonego celu (albo wykorzystaniu przyznanych 
środków finansowych). Znane są przypadki, gdy rzeczywistymi inicja-
torami powstawania takich organizacji były osoby z administracji 
lokalnej, a członkami ich rodziny, sąsiedzi itp. Szerzej problem ten 
opisywany jest w literaturze jako municypalizacja sektora pozarządo-
wego, np. lokalnych grup działania związanych z wdrażaniem podejścia 
LEADER (por. Halamska 2011, s. 103).

Wspomniane przykłady mogą w pewnym stopniu zakłócać opinie  
o instytucjach pozarządowych, traktowanych jako wskaźniki aktywności 
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społecznej mieszkańców poszczególnych gmin, jednak, jak się zdaje, 
nie w takim stopniu, aby z korzystania z nich rezygnować. W swojej 
masie instytucje pozarządowe szczebla lokalnego to organizacje oddol-
ne, skupiające najbardziej aktywne jednostki, które dla realizacji dobra 
wspólnego poświęcają własny czas, energię, pomysłowość itp., nie 
oczekując za to wynagrodzenia.

Rysunek III.69.
liczba organizacji pozarządowych na 10 000 ludności [w36]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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Zróżnicowanie przestrzenne nasycenia wiejskich społeczności 
lokalnych organizacjami pozarządowymi nie wykazuje wyraźnych pra-
widłowości, również jego rozkład jest w niskim stopniu skorelowany  
z rozkładem miary syntetycznej składowej „aktywność społeczna” 
(r=0,454). Jest to także rozkład względnie trwały, bowiem korelacja 
między wielkością wskaźnika obliczonego w I i III etapie badań 
(r=0,924) pokazuje, że zróżnicowanie przestrzenne pod tym względem 
nie ulega przekształceniom. Zwiększeniu ulega natomiast nasycenie 
wskaźnikiem, które – co potwierdza powyższe – przyrasta względnie 
równomiernie; mediana wzrosła z 24 do 29 organizacji na 10 000 miesz-
kańców.

Kolejny z wykorzystanych wskaźników związany jest z podatkami 
PIT, a więc dotyczy pewnej tylko grupy ludności – płatników tego podat-
ku. Nieobjętą tym podatkiem częścią ludności są rolnicy, stanowiący  
w niektórych rejonach kraju znaczną część populacji wiejskiej. Płatnicy 
PIT mają możliwość przekazania 1% płaconego podatku dla organizacji 
pożytku publicznego (dalej OPP), nie jest to jednak obowiązek. 
Skorzystanie z niej wymaga umiejętności, pewnego wysiłku związanego 
z wyborem beneficjenta oraz poświęcenia czasu na wypełnienie dodatko-
wych pozycji w deklaracji podatkowej. Sama struktura przepisów podat-
kowych oraz deklaracji jest złożona i wzbudza wśród wypełniających je 
osób różne wątpliwości. Uprawnienie do przekazywania części podatku 
na wybrany cel staje się dodatkową komplikacją i dalece nie wszyscy 
płatnicy chcą z niego korzystać. Z roku na rok jednak odsetek płatników 
PIT, wskazujących cel ich zdaniem godny wsparcia, wzrasta.

Na obszarach wiejskich największy odsetek płatników PIT wskazu-
jący organizację pozarządową (NGO), dla której przekazują środki, 
występuje na obszarach wokół dużych miast, a więc na terenach napły-
wu migracyjnego z miast oraz napływu ludzi młodych, relatywnie 
dobrze wykształconych, z odległych od miast terenów wiejskich.  
W rejonach podmiejskich odsetek osób płacących podatek PIT i wska-
zujących beneficjenta darowizny przekracza 50% i jest o co najmniej  
15 punktów procentowych wyższy niż w rolniczych rejonach Polski 
centralnej i wschodniej. Wskaźnik ten wykazał duży przyrost nasyce-
nia w okresie analizowanej połowy tej dekady, tj. z 33% do 40% podat-
ników przekazujących 1% na OPP. Jego rozkład jest względnie trwały  
i skorelowany z miarą syntetyczną [AS] na poziomie r=0,632.
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Rozkład przestrzenny omawianego wskaźnika odzwierciedla dwa 
porządki wielokrotnie już wspominane, zarówno centrum – peryferie, jak 
i porządek oparty na przesłankach historycznych. Region relatywnie 
niskiej wielkości omawianego wskaźnika to obszar dawnego zaboru 
rosyjskiego oraz rejony, w których zgrupowane były dawne gospodarstwa 
państwowe (dawne Prusy Wschodnie oraz Pomorze Zachodnie). 

Rysunek III.70.
Odsetek podatników PIt przekazujących 1% na organizacje pożytku 
publicznego [w37]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
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Relatywnie wysokie wartości wskaźnik przybiera na terenie dawnego 
zaboru pruskiego, dawnej Galicji oraz w środkowej i południowej części 
tzw. Ziem Odzyskanych.

Ważnym działaniem zarówno władz lokalnych, jak i organizacji skupia-
jących osoby aktywne w sprawach lokalnych, a także przedsiębiorców, 
dyrektorów szkół itp., jest uzyskiwanie środków spoza budżetów gmin-
nych, które mogłyby posłużyć rozwojowi ich najbliższej okolicy. Jest wiele 
możliwości aplikowania o tego rodzaju środki (fundusze związane ze śro-
dowiskiem naturalnym, z przełamywaniem barier dla niepełnosprawnych 
itp.), ale najważniejszymi są programy Unii Europejskiej. Obejmują one 
wiele kwestii takich, jak inwestycje infrastrukturalne, walkę z wyklucze-
niem społecznym, ze zmniejszeniem obciążeń środowiskowych przez pro-
wadzoną działalność gospodarczą itp. i skupione są w kilku funduszach 
strukturalnych i inwestycyjnych, w tym w Funduszu Spójności, tej części 
funduszy związanych z polityką rolną, która dotyczy kwestii struktural-
nych, Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznym.

Korzystanie z tych funduszy wymaga jednak sporo działań i zabie-
gów od potencjalnych beneficjentów (Rakowska 2012, 2016). Środki 
przyznawane są na zasadzie konkursów złożonych projektów, przy 
czym konkurencja jest duża, a wnioski bardzo dokładnie oceniane 
zarówno pod względem formalnym, jak i realności ich wykonania i rze-
czowego uzasadnienia spodziewanych efektów. Z reguły też, realizowa-
ne projekty wymagają pewnego wkładu własnego instytucji (organiza-
cji) aplikującej, często jest to suma rzędu 15–50% całych kosztów.  
Z punktu widzenia władz lokalnych oznacza to, że projekt można zre-
alizować, ponosząc stosunkowo drobną część kosztów, ale w budżecie 
należy zapewnić finansowanie tzw. wkładu własnego. Niektóre władze 
samorządowe, nie mając takich środków, starają się o kredyty, inne 
oszczędzają, mając w perspektywie możliwość np. wybudowania 
potrzebnego mostu za 1/5 kosztów. Ale zdarzają się również takie, które 
biorąc pod uwagę trudność przygotowania wniosku, rezygnują ze skła-
dania go, wychodząc z założenia, że pociąga to za sobą koszty i pracę,  
a nie daje gwarancji sukcesu.

W badaniach, za wskaźnik przyjęto liczbę złożonych wniosków, 
które przeszły wstępną, formalną kontrolę w przeliczeniu na 10 tys. 
mieszkańców w całym okresie programowania 2007–2013 (2015). 
Wskaźnik ten w kolejnych raportach MROW z założenia wykazuje wartość 
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skumulowaną35, a jego bardzo wysoka korelacja (r=0,966) potwierdza, że 
aktywność gmin w aplikowaniu o środki spoza budżetu lokalnego (fundu-
sze UE z wyłączeniem PROW) jest trwała przestrzennie. Jednak okazu-
je się, że jest także silnie zróżnicowana regionalnie. Prawie połowa gmin 
przyjęła strategię składania dużej liczby wniosków, co interpretujemy 
jako pewne celowe działanie samorządów z założeniem, że przynajmniej 
część z nich doczeka się fazy realizacji. Są też takie, które z możliwości 
składania wniosków do programów unijnych korzystają w znacznie 
mniejszej skali. Dotyczy to zwłaszcza gmin wielkopolskich i małopol-
skich, które składają (w relacji do liczby mieszkańców) dwa razy mniej 
wniosków niż np. warmińsko-mazurskie czy podlaskie.

Mapa na rys. III.71. pokazuje, że relatywnie dużą aktywność w stara-
niach o środki z funduszy unijnych wykazały gminy województw: war-
mińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, jak i położone w central-
nej części świętokrzyskiego. Wnioskujemy, że jest to efekt wprowadzenia 
specjalnego programu w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego pod nazwą Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. 
Dane wykorzystane w konstrukcji tego wskaźnika dotyczą całego pierw-
szego okresu programowania. Jego zasadniczą cechą było to, iż trakto-
wał właśnie ten obszar kraju jako preferencyjny i przeznaczył dodatko-
we około 3 miliardy euro na rzecz dotyczących go projektów (pisaliśmy  
o tej sprawie także w MROW II, Rosner, Stanny 2016, s. 158).

Dla zwiększenia możliwości absorpcji pomocowych środków 
finansowych krajowych i UE, dla rozwoju lokalnych społeczności 
niezbędny jest wzrost aktywności nie tylko samorządów, ale wszystkich 
mieszkańców zrzeszonych i niezrzeszonych w różnych organizacjach 
(Kamiński 2008, Psyk-Piotrowska 2013). Naprzeciw tym potrzebom 
wyszedł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, 
który w ramach „Osi 4 – LEADER”36 miał na celu przede wszystkim 

35  Wartość mediany wzrosła z 71 do 93 wniosków złożonych o dofinansowanie projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2017–2013 (2015), już po weryfikacji 
formalnej, według bazy SIMIK.
36  Celem osi 4 LEADER PROW na lata 2007–2013 było zwiększenie aktywizacji społecznej  
i ekonomicznej mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich do 20 tys. i miast poniżej 5 tys oraz 
przyczynianie się do powstawania tam nowych miejsc pracy, a także polepszenie zarządzania 
lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, wskutek pośredniego włączenia Lokalnych Grup Działania 
(LGD) w system zarządzania danym obszarem. Lokalne Grupy Działania obejmowały swoim zasię-
giem po kilka gmin, a suma ich zasięgów obejmowała niemal cały obszar wiejski kraju.
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budowanie kapitału społecznego, wzmacnianie poczucia sprawstwa, 
wiarę, że od działania oddolnego wiele zależy (Halamska i in. 2011,  
s. 103). Wdrażanie działań tej osi opierało się w głównej mierze na 
wykorzystaniu dla rozwoju regionu – wiedzy i doświadczenia lokalnej 

Rysunek III.71.
liczba wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych  
ze środków Unii Europejskiej na lata 2007–2013 na 10 000 mieszkańców 
[w38]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Banku 
Danych Lokalnych GUS.
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społeczności. Włączanie partnerów społecznych i gospodarczych do 
planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw miało służyć lepszemu 
zdefiniowaniu problemów danego obszaru oraz znalezieniu lepszych 
sposobów na ich rozwiązanie. Projekty zgłaszane przez tzw. Lokalne 

Rysunek III.72.
liczba wniosków o dofinansowanie projektów w ramach podejścia lEaDER 
na lata 2007–2013 złożonych za pośrednictwem lgD na 10 000 
mieszkańców [w39]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z urzędów marszałkowskich i Banku Danych 
Lokalnych GUS.
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Grupy Działania (LGD) przeważnie dotyczyły mniejszych sum, ale 
odgrywały istotną rolę w aktywizowaniu społeczności, wyłanianiu lide-
rów życia społecznego i współpracy organizacji społecznych z władza-
mi na szczeblu lokalnym. 

Podobnie jak poprzedni wskaźnik, wykorzystujący informacje na 
temat liczby projektów starających się o fundusze UE, tak i ten  
z założenia wykazuje wartość skumulowaną aplikacji w uzyskanych  
w ramach perspektywy finansowej 2017–2013 (2015). Odnotowano 
ponadtrzykrotny wzrost aktywności Lokalnych Grup Działania (LGD) 
w tej sferze. O ile w I etapie badań MROW statystyczna gmina skła-
dała średnio tylko osiem projektów (dokładnie LGD, w skład którego 
wchodzi), to na koniec perspektywy finansowej mediana wyniosła 
blisko 30 wniosków. Wartość ta jest regionalnie silnie zróżnicowana. 
Relatywnie najmniejszą aktywność Lokalne Grupy Działania wykazy-
wały na obszarach wokół największych miast, takich jak Warszawa, 
Poznań, Kraków czy Szczecin. Najbardziej aktywne były na terenach 
Polski wschodniej, zwłaszcza w województwach: podlaskim i lubel-
skim oraz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Choć poszczególne wskaźniki wykorzystywane dla charakterysty-
ki składowej „aktywność społeczna” nie zawsze pokazywały wyraźne  
i konsekwentne zróżnicowanie przestrzenne (lub na gruncie naszej 
wiedzy były trudne do zinterpretowania), to miara syntetyczna (patrz 
rys. III.73.) okazała się bardziej zrozumiała. Obszary zamieszkane 
przez społeczności lokalne odznaczające się wysoką aktywnością, to 
przede wszystkim rejony wiejskie wokół dużych miast, przeważnie 
siedzib władz regionalnych, ale również niektórych miast, które utra-
ciły status wojewódzki (np. Suwałk, Bielska Białej, Legnicy, Nowego 
Sącza). Są to obszary wiejskie zamieszkałe przez ludność relatywnie 
młodą i dobrze wykształconą, powiązaną z pobliskimi miastami czę-
sto poprzez rynek pracy, gdzie część mieszkańców to migranci  
z miast.

Relatywnie niska aktywność społeczna cechuje natomiast obszary 
oddalone od większych ośrodków miejskich, często położone peryfe-
ryjnie w stosunku do sieci miejskiej oraz takie, dla których rolnictwo, 
zwłaszcza tradycyjne, rodzinne nadal jest dominującą funkcją gospo-
darczą. W szczególności warto zwrócić uwagę na relatywnie duży 
region niskiej aktywności społecznej mieszkańców, obejmujący  
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północną i wschodnią część województwa mazowieckiego, północną 
łódzkiego i południową kujawsko-pomorskiego, a także regiony połu-
dniowej części lubelskiego i środkowej podlaskiego. Na obszarach 
tych występują zwarte terytorialnie, duże zgrupowania gmin  
o niskiej aktywności społecznej, poza nimi cechy takie występują rów-
nież w innych częściach kraju, ale na przemian z obszarami o relatyw-
nie wyższej aktywności.

Rysunek III.73.
Syntetyczna miara oceny w zakresie aktywności społecznej [aS]
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018
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Analogicznie, jak w przypadku innych składowych rozwoju społecz-
no-gospodarczego, dokonano podziału gmin na trzy zbiory, takich, które: 
l  wykazują zbliżoną do przeciętnej dynamikę zmian poziomu 

aktywności społecznej, 
l  zmieniają się z dynamiką ponadprzeciętną 
l  wykazują zmiany mniejsze od przeciętnych. 

Rysunek III.74.
Zmiany pozycji gmin na skali oceny aktywności społecznej
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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Jako kryterium na podstawie analizy zmian szeregów rangowych  
z pierwszego i trzeciego etapu projektu przyjęto przesunięcie o 170 
pozycji (opis metody – patrz rozdział I). Oznacza to, że jednostki, które 
awansowały w szeregu rangowym o co najmniej 170 pozycji, uznano za 
zmieniające się z dynamiką ponadprzeciętną, takie, które przesunęły 
się w dół szeregu rangowego o co najmniej 170 pozycji – jako zmienia-
jące się w tempie poniżej przeciętnym, a pozostałe, jako wykazujące 
zmiany zbliżone do średnich dla całego zbioru. Jest to druga najsilniej 
oddziałująca składowa w procesie rozwoju obszarów wiejskich w okre-
sie analizowanej połowie dekady, a tym samym mająca istotny wpływ 
na zmiany pozycji gmin w rankingu oceny poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego. Efekt tej procedury klasyfikacji gmin przedstawia  
rys. III.74. Pokazuje on, że obszary podmiejskie, których mieszkańcy są 
stosunkowo często aktywni społecznie, w większości ulegają zmianom 

Rysunek III.75.
Struktura gmin pod względem zmian poziomu aktywności społecznej  
w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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z dynamiką przeciętną. Jednocześnie wiele rejonów kraju o niskim 
poziomie aktywności społecznej wyróżnia się też niską ich dynamiką. 
Dotyczy to np. północnej części województwa mazowieckiego, central-
nej podlaskiego oraz południowej kujawsko-pomorskiego.

Stosunkowo korzystne zmiany pod analizowanym względem zaob-
serwowano w województwach małopolskim, podkarpackim i kujawsko- 
-pomorskim, w których po około 40% gmin wykazało korzystne zmiany 
z dynamiką ponadprzeciętną. Warto również zauważyć, że najmniej 
(po około 10–15%) gmin charakteryzujących się pod opisywanym wzglę-
dem dynamiką zmian poniżej przeciętnej, wystąpiło w województwach 
kujawsko-pomorskim, małopolskim i pomorskim podczas gdy w woj. 
opolskim czy lubuskim gmin takich było ponad 40%.

Z wykresu na rys. III.76. wynika, że szeregi rangowe badanych jed-
nostek pod względem aktywności społecznej wykazują dużą zmienność 

Rysunek III.76.
Rozkład badanych jednostek według zmian aktywności społecznej  
w układzie współrzędnych
Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczona jest linia trendu o charakterze liniowym.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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w czasie (rozkład punktów w kształcie wrzeciona jest znacznie rozpro-
szony). Niektóre jednostki przesuwają się w nich (zarówno w górę, jak 
i w dół) o bardzo wiele pozycji. Wskazuje to na znaczne, w porównaniu 
do innych składowych, pochylenie linii trendu na wykresie w stosunku 
do linii nachylonej o 450 do obu osi. Gdyby uporządkowanie badanych 
jednostek było ustabilizowane, linia trendu pokrywałaby się ze skośną 
(nachyloną o 450). Nie jest zaskakujące, że szereg rangowy gmin anali-
zowanych pod względem wykazywanej aktywności społecznej nie jest 
ustabilizowany jeśli weźmiemy pod uwagę to, że wyzwalające tego 
rodzaju aktywność przemiany dokonały się stosunkowo niedawno 
(zapoczątkowane w 1988 roku, a usankcjonowane w lokalnych strate-
giach rozwoju po 2004 roku, po uruchomieniu programów unijnych  
i wsparcia finansowego), a reakcja na nie wymaga czasu.

III.10.  Spójność i zamożność społeczności  
lokalnej

W przypadku składowej „spójność i zamożność społeczności lokalnej”, 
aktualne i ważne pozostają problemy sformułowane w poprzednim 
etapie badania. Mianowicie, jeśli uznamy, że celem rozwoju społeczno-
gospodarczego jest zarówno osiąganie celów ekonomicznych, jak i poziomu 
zaspokajania potrzeb i aspiracji społeczności, a więc poprawa warunków 
życia społeczności, której gospodarka ta dotyczy, wówczas powstaje pytanie  
o to, czy rozwój gospodarczy nie dokonuje się kosztem nadmiernego 
rozwarstwienia społecznego? Czy jego ubocznym produktem nie jest czasem 
powstawanie licznej grupy ludności zmarginalizowanej, trwale wyłączonej  
z korzystania z efektów rozwoju, wykluczonej z życia społecznego? (Rosner, 
Stanny 2016, s. 165).

Kwestia spójności społeczności lokalnej jest bardzo skomplikowa-
na, niektóre wymiary jej zróżnicowań są naturalne i nie powinny budzić 
zdziwienia. W każdej lokalnej grupie mieszkańców występują różne 
role i osoby je sprawujące. Role te z reguły powiązane są z różnym 
poziomem i kierunkiem wykształcenia, stopniem odpowiedzialności i z 
odmiennym sposobem i poziomem wynagradzania. Różne są też aspi-
racje i potrzeby członków społeczności lokalnych. Problemem jest jed-
nak to, aby różnice nie prowadziły do zjawisk marginalizacji i wyklu-
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czania społecznego części mieszkańców. A nadmiernego faworyzowania 
innych.

Tu jednak pojawiają się kolejne kwestie, na ile zajmowanie niskich 
pozycji w strukturze społecznej jest wynikiem wyboru, a na ile jest nie-
zależne od jednostki. I tak, można rozważać, czy bezrobotni faktycznie 
nie poszukujący pracy (a badania pokazują, że jest to wcale niemała 
grupa) w rzeczywistości akceptują, a nawet są zadowoleni ze swojego 
statusu. Podobnie, czy osoby o wysokim poziomie wykształcenia, ale 
wykonujące pracę nie w swoim zawodzie zawsze robią to z konieczności, 
czy też – w wielu przypadkach – z wyboru. Wykształcenie, poza przygo-
towaniem zawodowym jest przecież również wartością innego rodzaju, 
pozwala lepiej rozumieć świat, sprzyja rozwijaniu różnego rodzaju zdol-
ności, aktywności społecznej, uczestnictwu w kulturze itp.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że wzrost liczby studentów w latach 
dziewięćdziesiątych w Polsce miał szczególny charakter, kierunki stu-
diów nie były powiązane z przewidywanym zapotrzebowaniem rynku 
pracy, ale studia większej liczby młodzieży łagodziły sytuację na rynku 
pracy, „przetrzymując” w systemie edukacji te roczniki, które nie stu-
diując, powiększałyby podaż pracy (a w konsekwencji także szeregi 
bezrobotnych). Był to więc w znacznym stopniu instrument polityki 
rynku pracy, choć oczywiście powiązany z poprawą struktury wykształ-
cenia społeczeństwa37.

Mimo tych zastrzeżeń pewna spójność społeczności lokalnej jest 
ważnym elementem jego charakterystyki. Nie oznacza ona pełnej 
równości, ale akceptowalną skalę zróżnicowania, a w szczególności 
niezbyt liczne bieguny struktury ze względu na zamożność i zajmo-
wane pozycje społeczne. Inaczej mówiąc, rozkłady te powinny raczej 
przypominać tzw. rozkład normalny, z licznymi grupami w jego cen-
trum i nielicznymi na biegunach, niż rozkład o mało licznym centrum, 
a grupowaniu się członków społeczności na jego biegunach.

37  Nie była to sytuacja wyjątkowa, podobnie we Włoszech system edukacyjny wykorzystywa-
ny był jako instrument polityki ryku pracy. Np. w Wenecji gondolierzy tradycyjnie traktowani 
byli jak w innych miastach taksówkarze. W pewnym momencie władze miasta wprowadziły 
dodatkowe ograniczenia dla wykonujących ten zawód, pierwszeństwo w uzyskaniu koncesji 
otrzymali absolwenci studiów z zakresu historii sztuki, a pozostali gondolierzy mieli również 
obowiązek przygotować się do roli przewodników po mieście.
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Dobór wskaźników empirycznych dla składowej „spójność i zamoż-
ność społeczności lokalnej” okazał się bardzo trudny również z tego 
powodu, że nie istnieją źródła danych dotyczących dochodów ludności, 
struktur wykształcenia itp. Z tego względu powstała konieczność 
korzystania ze wskaźników o charakterze pośrednim oraz odnoszących 
się tylko do jednego bieguna badanego rozkładu, takich jak odsetek 
osób długotrwale bezrobotnych czy też udział osób w rodzinach uzależ-
nionych od pomocy społecznej. Jako namiastkę informacji o drugim 
biegunie rozkładu przyjęto dane, dotyczące Internetu stacjonarnego,  
z którego korzystają ci, którzy mają do niego dostęp i odpowiednie 
kompetencje oraz pośrednią informację o zainteresowaniu znajomo-
ścią języka obcego. 

Pośrednią miarę zamożności społeczności lokalnej stanowi wyso-
kość rocznego dochodu przeciętnego w gminie podatnika podatku PIT, 
ale nie dotyczy on osób pracujących w rolnictwie rodzinnym. Jednak 
pamiętać trzeba, że na obszarach wiejskich pewna część gospodarki 
pozarolniczej dokonuje się w sposób omijający system podatkowy,  
w tzw. szarej strefie. Dotyczy to między innymi utrwalonej w tradycji 
wiejskiej formy pracy traktowanej jako pomoc sąsiedzka, pracy w za- 
mian za „odrobek”, drobnych usług, wielu prac drobnych, często sezo-
nowych, takich jak zbieranie owoców itp. Zjawisko takie występuje na 
terenie całego kraju i o ile ma wpływ na wysokość dochodów (również 
płatników PIT), to można sądzić, że nie zmienia obrazu przestrzennego 
zróżnicowania. 

Dynamika wzrostu średniego rocznego dochodu podatnika podat-
ku PIT na badanych obszarach mierzona między danymi MROW 2014 
a MROW 2018 wskazuje na ponad 20% wzrost dochodów – z kwo- 
ty 20 248 zł do 24 760 zł (zmieniając średnią dla kraju o około 5% 
rocznie). 

Dane przedstawione na mapie na rys. III.77. pokazują, że wśród 
płatników podatku PIT dochody są wyraźnie zróżnicowane prze-
strzennie. Relatywnie wyższe dochody uzyskują osoby zamieszkałe 
w sąsiedztwie miast, zwłaszcza dużych, niż w regionach oddalonych 
od nich. Mieszkańcy okolic podmiejskich mają dostęp do rozwinię-
tego strukturalnie miejskiego rynku pracy, mogą więc poszukiwać 
na nim ofert ciekawszych i lepiej płatnych. Co więcej, obszary pod-
miejskie charakteryzują się lepszą strukturą zasobów pracy, 
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Tabela III.10.
wskaźniki diagnostyczne składowej „spójność i zamożność społeczności 
lokalnej” – charakterystyka i kierunek oddziaływania na procesy 
rozwojowe

Wskaźnik
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji między 
danymi z MROW 

2014 i MROW 
2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych  
z miarą 

syntetyczną 
składowej SiZ wg 

MROW 2018

W40 - Średni roczny 
dochód podatnika podatku 
PIT

MF 30 stymulanta 0,978 0,746

W41 – Odsetek osób 
długotrwale bezrobotnych 
wśród ludności w wieku 
produkcyjnym

MRPiPS,  
BDL GUS

20 destymulanta 0,943 -0,750

W42 –Odsetek osób  
w rodzinach objętych 
systemem pomocy 
społecznej w ogóle 
ludności gminy

MRPiPS,  
BDL GUS

20 destymulanta 0,903 -0,735

W43 – Odsetek 
użytkowników 
stacjonarnego Internetu  
w liczbie mieszkań z 
potencjalnym dostępem do 
tej usługi

UKE,  
BDL GUS

15 stymulanta 0,550 0,509

W44 – Średni wynik testu 
gimnazjalnego z języka 
obcego nowożytnego 

8 OKE 15 stymulanta 0,685 0,549

SiZ – Spójność  
i zamożność społeczności 
lokalnej

x 100 x
0,884a

0,708b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji 
Pearsona, w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych współczynnik rho Spearmanaa oraz 
tau Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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zamieszkują je osoby młodsze i lepiej wykształcone, niż rejony odda-
lone od miast. 

Jednocześnie obszary położone peryferyjnie w stosunku do sieci 
miejskiej posiadają stosunkowo płytki rynek pracy pozarolniczej, 
zatem uzyskanie jakiegokolwiek zatrudnienia jest tam sukcesem. 
Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę regiony Polski centralnej  

Rysunek III.77.
Średni roczny dochód podatnika podatku PIt [w40]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.
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i wschodniej, dawnego zaboru rosyjskiego, na których w dalszym 
ciągu gospodarka ma charakter w znacznym stopniu monofunkcyjny, 
rolniczy. Obszary Polski zachodniej i południowej, zwłaszcza 
Wielkopolski i tzw. Ziem Odzyskanych, charakteryzuje bardziej roz-
winięta oferta miejsc pracy pozarolniczej, co wiąże się z mniejszą rolą 
na wsi funkcji rolniczej i pośrednio większą liczbą i różnorodnością 
ofert pracy pozarolniczej. Wpływa to również na słabszy związek 
zamożności mieszkańców obszarów wiejskich z położeniem wzglę-
dem rynków pracy w miastach. 

Rejony wiejskie Polski zachodniej, położone poza sąsiedztwem 
miast, są także w mniejszym stopniu „wypłukiwane” przez migracje 
osób młodych i wykształconych, niż rejony wschodnie. Kształtowanie 
się struktury zasobów pracy na wsi odbywa się tam pod mniejszą pre-
sją migracji do miast i w ich sąsiedztwo. Jak już wcześniej wspomniano, 
wskaźnikowa wartość danych o bezrobociu, zestawianych przez urzędy 
pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich jest niezbyt duża. Obok bezro-
bocia rejestrowanego na wsi występują inne jego formy, w szczególno-
ści związane z przerostem zatrudnienia w gospodarstwach rodzinnych. 
Bezrobocie rejestrowane jest związane z osobami poszukującymi pracy 
o charakterze najemnym, a więc w polskich realiach przede wszystkim 
poza rolnictwem oraz w rolnictwie wielkoobszarowym. 

Również wspomniano wcześniej, że dla pewnej liczby osób status 
długotrwale bezrobotnego jest korzystny. Możemy posłużyć się tu przy-
kładem, ukazującym jak wprowadzenie mechanizmu wsparcia socjalne-
go tzw. programu 500+ „zachęciło” grupę pracujących do rezygnacji z 
zatrudnienia. Eksperci Instytutu Badań Strukturalnych38 sprawdzali 
(zob. Magda, Kiełczewska, Brandt 2018), w jaki sposób zachowywały się 
kobiety na rynku pracy przed wprowadzeniem i po wprowadzeniu 500+. 
Analizowali zachowania pań, które mogły skorzystać z programu (bo 
mają dzieci), i tych, które z niego nie korzystają. Przed 2016 r. – gdy 
dodatków jeszcze nie wypłacano – kobiety na rynku pracy zachowywały 

38  Instytut Badań Strukturalnych (IBS) przeanalizował dane z badań BAEL, sprawdzając, 
jak program rządowy „500+” (Dz.U. 2016 poz. 195) wprowadzony w 2016 roku wpłynął na 
sytuację zawodową kobiet. Wynika z nich, że w I połowie 2017 r. ok. 90 tys. kobiet nie praco-
wało, bo ich rodziny dostawały świadczenia wychowawcze. Najsilniej ten efekt wystąpił  
w I kw. 2017 r. – zatrudnienia nie podjęło ok. 103 tys. kobiet. Gdyby nie 500+, wskaźnik 
zatrudnienia kobiet z dziećmi byłby – jak wskazuje Iga Magda z IBS – o 2 do 3 punków pro-
centowych wyższy.
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się podobnie, niezależnie od tego, czy miały dzieci, czy nie. Potem, gdy 
program zaczął działać, wskaźnik aktywności zawodowej matek zmalał. 
W drugiej połowie 2016 r. przestało pracować lub szukać pracy, będąc 
bezrobotnymi ok. 40–55 tys. kobiet. Najnowsze wyniki pokazują, że ten 
uboczny efekt programu 500+ rośnie. Powody tego mogą być różne, ale 
najważniejszy jest efekt dochodowy. Im niższe zarobki, tym większy jest 
wpływ pieniędzy z 500+ na budżet rodziny i tym większa pokusa, by nie 
pracować, zwłaszcza gdyby wiązało się to z dodatkowymi uciążliwościa-
mi, np. dojazdami.

Uzależnienie skali bezrobocia długotrwałego od przepisów jest 
właściwie identyczne na terenie całego kraju, nie powinno więc mieć 
wpływu na charakter zróżnicowania przestrzennego zjawiska. Jego 
wartość przeciętna dla badanych tu obszarów wiejskich w Polsce 
wynosi powyżej 4% w ogóle ludności w wieku produkcyjnym i nie jest 
to wielkość o malejącej w czasie tendencji. Jest jednak ono zależne od 
lokalnych struktur gospodarczych decydujących o charakterze lokal-
nych rynków pracy. Potwierdzają to dane przedstawione na rys. III.78., 
a wynika z nich, że stosunkowo niski odsetek osób długotrwale 
bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym występuje wokół 
dużych miast, na terenach z których mieszkańcy mogą dojeżdżać do 
pracy w mieście o relatywnie głębokim i strukturalnie zróżnicowanym 
rynku. Podobna sytuacja jest również na obszarach wiejskich, rozwija-
jących wielofunkcyjną gospodarkę, zwłaszcza w Wielkopolsce oraz  
w tych regionach kraju, które co prawda pozbawione są wielkich 
miast, ale sieć miast średnich i małych jest gęsta. Tak dzieje się 
zwłaszcza na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz w wielu innych 
mniejszych regionach.

Relatywnie wysoki odsetek długotrwale bezrobotnych (w relacji do 
osób w wieku produkcyjnym) występuje na obszarach o gospodarce 
monofunkcyjnej – rolniczej, a więc zwłaszcza na pograniczu wschod-
nim39, oraz na terenach, których gospodarka przeszła proces restruk-

39  Porównaj rozdział III.2, w tym rysunek ukazujący rozkład wskaźnika [W8] (rys. III.13.),  
tj. wpływ z podatku CIT i PIT do budżetu gminy przypadający na 1 zł wpływu z podatku rolnego. 
Tam, gdzie na jedną złotówkę z podatku rolnego przypada zaledwie 1 złotówka z podatku CIT  
i PIT, można sądzić, że oprócz instytucji publicznych realizujących podstawowe funkcje państwa  
i zadania gminy (jak szkoła, ośrodek zdrowia, urząd gminy), właściwie nie ma działalności poza-
rolniczej, a gospodarkę lokalną można określić jako monofunkcyjną – rolniczą.
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turyzacji i w dalszym ciągu trwają jego skutki dla bilansu rynku pracy. 
Są to obszary, gdzie restrukturyzacja zazwyczaj łączyła się z redukcją 
części zatrudnienia: (1) obszary popegeerowskie – tu gospodarstwa, 
które powstały w miejsce PGR-ów po 1991 roku, dały zatrudnienie ok. 
połowie dawnych ich pracowników, (2) obszary poprzemysłowe, gdzie 

Rysunek III.78.
Odsetek osób długotrwale bezrobotnych wśród ludności w wieku 
produkcyjnym [w41]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej i Banku Danych Lokalnych GUS.
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często restrukturyzowana w latach 90. działalność produkcyjna była 
jedyną/dominującą funkcją gospodarczą, np. w części miast dawnego 
Centralnego Okręgu Przemysłowego (okolice Radomia, Skarżyska 
Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego, byłego Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego) czy Kotlinie Kłodzkiej (Kłodzko, Nysa).

Wielkość niekorzystnego bieguna poszukiwanego rozkładu ze 
względu na spójność i zamożność charakteryzuje również odsetek 
osób w rodzinach uzależnionych od zasiłków z systemu pomocy spo-
łecznej. System ten, zasilany środkami budżetowymi, służy przeciw-
działaniu przypadkom biedy, a także np. łagodzeniu skutków klęsk 
żywiołowych, zdarzeń losowych itp. Przyjęty wskaźnik dotyczy jed-
nak tylko zasiłków będących instrumentem polityki walki z wyklucze-
niem społecznym ze względu na niski, nieakceptowalny społecznie 
poziom dochodów. 

Zasadniczo przepisy określające wysokość i kryteria przyznawania 
zasiłków z pomocy społecznej są jednakowe dla całego kraju, co doty-
czy także np. wysokości zasiłków. Jednak gminy zamożne mogą wpro-
wadzać pewne ich korekty, korzystne dla świadczeniobiorców (np. 
przyznawać stypendia dla uczących się), jednak korzystanie (a więc  
i przyznawanie) tych uprawnień należy do wyjątków. Można więc przy-
jąć, że standardy wypracowane przez system obowiązują na tych 
samych zasadach w całym kraju. Niski stopień uzależnienia społeczno-
ści lokalnych od systemu zasiłków występuje w sąsiedztwie dużych  
i większości średnich miast, a także na terenach wiejskich o gospodar-
ce rozwijającej wielofunkcyjne struktury. Obszarami takimi są niemal 
cała Wielkopolska, centralna część województwa mazowieckiego oraz 
Polska południowa, za wyjątkiem części wschodniej woj. małopolskiego 
i znacznych części woj. podkarpackiego.

Największe uzależnienie społeczności lokalnych od systemu 
pomocy społecznej występuje w Polsce północnej, zwłaszcza na 
obszarach popegeerowskich oraz we wschodniej części kujawsko-po-
morskiego, a także części gmin pogranicza wschodniego. Można rów-
nież na rys. III.79. zauważyć, że uzależnienie od systemu pomocy 
społecznej często łączy się z położeniem peryferyjnym w stosunku do 
sieci miejskiej oraz z obszarami, na których trwają jeszcze skutki 
restrukturyzacji zakładów, skupiających ważne dla rejonu miejsca 
pracy.
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Dostęp do Internetu wiąże się zarówno z istnieniem infrastruktury 
telekomunikacyjnej, jak i kompetencjami „miękkimi” użytkowników 
sieci internetowej. Jak wskazuje mapa na rys. III.80., największe 
zagęszczenie korzystających z Internetu stacjonarnego w stosunku do 

Rysunek III.79.
Odsetek osób w rodzinach objętych systemem pomocy społecznej w ogóle 
ludności gminy [w42]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej i Banku Danych Lokalnych GUS.
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mieszkań z potencjalnym dostępem do tej usługi, znajduje się  
w Polsce południowo-wschodniej, tj. w województwach podkarpackim  
i małopolskim, jak również wokół niektórych większych miast oraz  
w części gmin wielkopolskich i kujawsko-pomorskich. Rozkład prze-
strzenny jest w pewien sposób zaskakujący, jednak wyjaśnić go można, 
w pewnym sensie, wadliwą metodologią zbierania informacji przez 
Urząd Komunikacji Elektronicznej, który otrzymuje je od przedsiębior-
ców świadczących usługi na danym terenie, oraz zmianami technolo-
gicznymi w sposobie korzystania z sieci internetowej (stąd relatywnie 
niska waga wskaźnika w składowej). Przed kilkoma laty, w trakcie 
przygotowywania I etapu MROW, wiodącą formą był Internet stacjo-
narny, a korzystanie z niego (szczególnie na wsiach) poprzez sieć 
komórkową należało raczej do rzadkości. Obecnie, obok Internetu sta-
cjonarnego, bardzo duże znaczenie zyskał (i wciąż zyskuje) Internet 
mobilny, związany z rozwojem telefonii komórkowej i tzw. smartfonów 
(Janc 2017). Dane dla całej Polski wskazują, że w latach 2005–2016 
udział wiejskich gospodarstw domowych z dostępem do Internetu sta-
cjonarnego i mobilnego (w tym szerokopasmowego) zwiększył się trzy-
krotnie, osiągając poziom zbliżony do gospodarstw w miastach 
(Komorowski, Stanny 2018). W związku z powyższym, dane pomijające 
niestacjonarnych użytkowników Internetu należy interpretować z dużą 
ostrożnością. Z drugiej jednak strony, informacje o użytkownikach obu 
rodzajów Internetu w agregacji gminnej są praktycznie niedostępne.

Znajomość języków obcych zyskała na znaczeniu w okresie prze-
mian, jakie dokonały się po 1989 roku, a dodatkowo uzyskała wymiar 
praktyczny po wstąpieniu Polski do UE. Pierwsza z wymienionych 
cezur czasowych oznaczała znaczne ułatwienia w wyjazdach zagra-
nicznych, między innymi ze względu na wymienialność walut oraz 
zwiększenie dostępu do paszportów, druga – dodatkowo wprowadza-
ła zasadę, że obywatel Polski staje się obywatelem zjednoczonej 
Europy, nie potrzebuje zaproszeń ani wiz, częściej może podejmować 
za granicą pracę i naukę, leczyć się itp. Dla wielu osób bariery zwią-
zane z wyjazdami zagranicznymi sprowadzały się do kosztów, ale 
również dla bardzo wielu stały się możliwością podjęcia dobrze płat-
nej pracy, choć z dala od domu i rodziny. 

Otwarcie granic kraju łączyło się jednak z jeszcze jedną barierą, 
możliwością porozumiewania się w języku obcym. Nauczanie języka 
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obcego wcześniej traktowane było często jako trening intelektualny 
niepociągający jednak większych korzyści praktycznych. Sprzyjało 
temu również obowiązkowe nauczanie języka rosyjskiego, praktycz-
nie bezużytecznego, przy ówczesnych trudnościach z wyjazdami 
zagranicznymi, zwłaszcza wobec ograniczeń dla turystów, chcących 

Rysunek III.80.
Odsetek użytkowników stacjonarnego Internetu w liczbie mieszkań  
z potencjalnym dostępem do usługi [w43]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Banku 
Danych Lokalnych GUS.
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odwiedzić dawne tereny wschodnie Polski, miejsca ich młodości takie 
jak Lwów czy Wilno.

Przyjęcie jako wskaźnika dla „spójności i zamożności społeczno-
ści lokalnej” średniego wyniku testu egzaminu z języka obcego wyni-
kało z oczekiwania, że lepsze wyniki osiąga młodzież z rodzin zamoż-
niejszych, mająca większe szanse na wyjazdy zagraniczne, studiowanie 

Rysunek III.81.
Średni wynik testu gimnazjalnego z języka obcego, nowożytnego [w44]
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych.
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na uczelniach poza granicami kraju i z tego powodu bardziej umoty-
wowana do nauki języków. Założenie takie spełniło się tylko częścio-
wo, rzeczywiście wyższe wskaźniki osiąga młodzież z okolic dużych 
miast, rejonów należących do dobrze rozwiniętych i zamieszkałych 
przez ludność relatywnie zamożną, ale również ta, która mieszka w 
rejonach skupisk mniejszości narodowościowych. Obszarów takich 
jest kilka: wschodnia część województwa opolskiego (Ślązacy Opolscy, 
niektórzy deklarujący przynależność do tzw. mniejszości niemieckiej) 
oraz Białorusini i Litwini w północnej części pogranicza wschodniego. 

Przestrzenne zróżnicowanie kraju według rozkładu miary synte-
tycznej ukazuje rys. III.82., z którego wynika, że zamożniejsze i bar-
dziej spójne społeczności lokalne występują w sąsiedztwie dużych 
miast oraz na terenach o bardziej zaawansowanej, wielofunkcyjnej 
gospodarce. Tego rodzaju gospodarka wytwarza lepiej rozwinięty 
lokalny rynek pracy, premiuje kompetencje uzyskiwane przez miesz-
kańców i stwarza im większe szanse realizacji i zaspokajania aspiracji.

Największy obszar niekorzystnej charakterystyki pod omawianym 
względem koncentruje się w Polsce północnej, obejmując wojewódz-
twa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazurskie oraz część zachodnią 
pomorskiego i wschodnią kujawsko-pomorskiego40. Znaczna ich część 
już pod koniec lat 90. określana była w literaturze przedmiotu jako 
obszary problemowe (Rosner 2002, s. 168). Obecnie nazywa się je 
obszarami popegeerowskimi, bowiem do końca lat 80. odnaczały się 
największym udziałem zatrudnienia w sektorze państwowym. 
Przykładowo, w gminach Pomorza Środkowego udział pracujących  
w rolnictwie sektora państwowego w ogólnej liczbie pracujących  
w gminie wynosił ponad 50%, przy średniej dla regionu 32%, zaś dla 
kraju tylko 7% (Stanny 2008, s. 93). Była to grupa społeczna w szcze-
gólnie opiekuńczy sposób traktowana przez państwo socjalistyczne,  
co przełożyło się po roku 1990 na utrwalenie w nich postaw roszcze- 
niowych oraz bierności życiowej. 

Likwidacja państwowych gospodarstw rolnych, z punktu widzenia 
jakości życia mieszkającej tam ludności, oznaczała pojawienie się  

40  Rejon ten również odznaczał się znacznym udziałem uspołecznionego rolnictwa w lokalnej 
strukturze przed okresem transformacji. Stąd podobieństwo charakterystyki do obszarów 
popegeerowskich np. Pomorza Środkowego, czy północnej części Warmii i Mazur. 
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bezrobocia i biedy we wsiach zamieszkiwanych przez byłych pracowni-
ków, wtedy już popegeerowskich. W gospodarstwach powstałych po 
restrukturyzacji rolnictwa państwowego, zatrudnienie znalazło około 
połowy dawnych pracowników PGR-ów. Stworzyło to szczególnie  
niekorzystną sytuację w osiedlach pegeerowskich oraz we wsiach,  
w których dawni pracownicy stanowili wysoki procent mieszkańców. 

Rysunek III.82.
Syntetyczna miara oceny w zakresie spójności i zamożności społeczności 
lokalnej [SiZ]
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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Obecnie problem ten dotyczy nie tylko osiedli popegeerowskich, ale 
całych gmin, a nawet subregionów uzależnionych dawniej od infra-
struktury państwowego rolnictwa. Powszechne tam zjawisko bezrad-
ności społecznej, „dziedziczona” przez kolejne pokolenia bieda i niepo-
radność, przybrało formę „wyuczonej postawy” braku aspiracji 
życiowych (Karwacki 2006, Binder 2014). Obszary te uległy degradacji 
materialnej, a większość również depopulacji, poważnym problemem 
stała się kwestia patologii społecznych. Istniejące w tych środowiskach 
ubóstwo, jest nie tylko ubóstwem ekonomicznym, ale i kulturowym, co 
przejawia się w tzw. konsumpcji kulturalnej, obyczajowości, zachowa-
niach społecznych, w tym wyborczych (Tarkowska 1998, Halamska 
200141). 

Ponadto względy historyczne, polityczne i ekonomiczne determinu-
jące rozwój wsi i rolnictwa powodowały, że PGR-y były często jedynymi 
w swoich rejonach działania ośrodkami aktywności gospodarczej  
i społecznej dla okolicznej ludności wiejskiej, jak również stały się dla 
niej zapleczem socjalnym i infrastrukturalnym. W wyniku przyjętych 
rozwiązań prawnych i ekonomiczno-finansowych w pierwszym okresie 
transformacji systemowej, ujawniły się wszystkie słabości tych gospo-
darstw42, a w drugim nastąpiła ich likwidacja i tworzenie na bazie ich 
mienia, jednostek gospodarczych o nowych formach prawnowłasno-
ściowych (por. Dzun 2004, Zgliński 2003). 

41  Jak pisała M. Halamska [2001, s. 215] zachowania te nie są nowe, lecz ukształtowane  
w wyniku specyficznej historii tych środowisk. W swoim opracowaniu autorka dokonuje charak-
terystyki subpopulacji, wymieniając jako typowe następujące cechy: niskie i wąskie kwalifikacje 
zawodowe, dające małe szanse na znalezienie zatrudnienia, brak przedsiębiorczości, bierność 
społeczna, apatia, postawa roszczeniowa. Zasadniczo cechy te utrwaliła znaczna opieka ówcze-
snego systemu, według którego funkcjonowały uspołecznione przedsiębiorstwa rolne. To błędne 
koło ubezwłasnowolnienia zamykał system zasiłków i pomocy społecznej, wymuszany przez 
realne ubóstwo.
42  Należy zwrócić uwagę na fakt, iż odejście od systemu gospodarki nakazowo-rozdzielczej 
spowodowało całkowitą zmianę zadań jakie pełniło w tym systemie rolnictwo państwowe, a jakie 
mogą pełnić w obecnych realiach gospodarki rynkowej gospodarstwa powstałe z jego restruktu-
ryzacji. W systemie gospodarki centralnie planowanej PGR-y realizowały dwa podstawowe cele: 
wzrost produkcji rolnej bez względu na poziom ponoszonych kosztów oraz przebudowę stosun-
ków społecznych na wsi (początkowo też szybkie zagospodarowanie ZZiPP). Dla osiągnięcia 
tych celów gospodarstwa były w bezpośredni i pośredni sposób dotowane oraz korzystały z 
wielu ulg i udogodnień. Natomiast funkcje zrestrukturyzowanych i w rozmaity sposób sprywa-
tyzowanych gospodarstw utworzonych na nieruchomościach rolnych Skarbu Państwa nie mają 
na celu maksymalizowania produkcji, lecz maksymalizowanie zysków oraz wartości posiadane-
go majątku (Zgliński 2008, s. 10). 
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Obecnie obszar Polski północnej, to region rolnictwa wielkoobsza-
rowego, opartego w znacznym stopniu na pracy najemnej, a jednocze-
śnie relatywnie wysokiego bezrobocia. Zgodnie z zapisami Strategii  
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2017)43, ważnym wyzwaniem pozo-
staje kompleksowa rewitalizacja obszarów popegeerowskich. Przy tej 
okazji dodajmy, iż z zainteresowaniem obserwujemy realizację 
programów rewitalizacji w ramach Regionalnych Programów Ope-
racyjnych – zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1023), które mają służyć wyprowadzeniu obsza-
rów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej społeczności. Pewne obawy budzi fakt, że 
pojęcie rewitalizacji – kiedy weszło do powszechnego użycia – to zaczę-
to nim nazywać w zasadzie wszystkie działania technicznej poprawy 
stanu substancji mieszkaniowej i infrastruktury technicznej. Tym 
samym rewitalizacja w swym praktycznym wymiarze, realizowana  
w Polsce, odeszła bardzo daleko od teoretycznych założeń wynikają-
cych z definicji, które akcentowały kompleksowość przedsięwzięć słu-
żących wyprowadzeniu obszarów zdegradowanych ze stanu kryzyso-
wego, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności 
(Dej, Sykała 2017). 

Kolejne zwarte skupiska gmin o niekorzystnej charakterystyce  
z punktu widzenia zamożności i spójności społeczności lokalnej, to 
znaczna część Lubelszczyzny oraz Podlasia, północne Mazowsze oraz 
zwarte skupisko gmin położonych na styku granic trzech województw: 
mazowieckiego (okolice Radomia), świętokrzyskiego i lubelskiego 
(dawny obszar COP). Wschodnia Polska to rejon o relatywnie utrwalo-
nych tendencjach do wyludniania się, a więc zamieszkiwany przez 
ludność starszą, mniej zamożną, o tradycyjnej kulturze chłopskiej, 
konserwatywnych postawach w podejściu do zmian technologicznych 
w rolnictwie, innowacji itp. Z kolei pogranicze trzech województw  
w centralnej części kraju to rejon struktur zindustrializowanych daw-
nych okręgów przemysłowych, który charakteryzował się występowa-
niem miast monofunkcyjnych (opartych na jednej gałęzi przemysłu) 
oraz wsi o funkcji wyłącznie rolniczej, z gospodarstwami typu samoza-

43  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2017) szczególną uwagę kieruje na rozwój 
społecznie i terytorialnie zrównoważony (cel szczegółowy II SOR).



199

III.10.   Spójność i zamożność społeczności lokalnej

opatrzeniowego. Pod względem struktury gospodarczej obszar ten był 
bardzo ubogi, dlatego restrukturyzacja jedynej w mieście branży powo-
dowała wzrost zjawiska bezrobocia (por. Centralny Okręg Przemysło- 
wy… 2012). Można pozwolić sobie na takie spostrzeżenie, że analogicz-
ną sytuację obserwujemy na obszarach popegeerowskich. Z tą tylko 

Rysunek III.83.
Zmiany pozycji gmin na skali oceny spójności i zamożności społeczności 
lokalnej
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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różnicą, że bezrobotni w regionie COP rekrutowali się z sektora prze-
mysłowego, zaś na obszarach popegeerowskich z rolnictwa uspołecz-
nionego. Skutki społeczne tych procesów ciążą w tych regionach po 
dziś dzień. Zauważyć warto jeszcze trzeci zwarty rejon o bardzo nieko-
rzystnej ocenie tej składowej – to północne Mazowsze. Ta część kraju, 
względnie monofunkcyjna gospodarczo, bo zdominowana przez rolnic-
two rodzinne, charakteryzuje się stosunkowo niską zamożnością, 
ponadprzeciętnym bezrobociem trwałym i wymagającymi poprawy 
kompetencjami „miękkimi” mieszkańców. Jest to również obszar 
oddziaływania Warszawy, z tym że o działaniu jednostronnym, czego 
konsekwencją jest wysysanie zasobów z tej części Mazowsza i utrud-
nione dążenie do spójności wewnątrzregionalnej.

Przyjęty sposób postępowania w analizie dynamiki przemian danej 
składowej wskazuje, że znaczna część gmin, w których odnotowano 
poniżej przeciętną ocenę zamożności spójności mieszkańców, ma ten-
dencję do bardzo powolnych zmian (patrz rys. III.83.). Blisko 40% gmin 

Rysunek III.84.
Struktura gmin pod względem zmian poziomu spójności i zamożności 
społeczności lokalnej w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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w takich województwach, jak podlaskie, lubelskie czy mazowieckie 
notuje poniżej przeciętną dynamikę i prawie taki sam odsetek gmin  
o dynamice tylko przeciętnej. Województwa, w których obserwujemy 
korzystniejsze zmiany, to: podkarpackie (blisko 50% gmin o ponadprze-
ciętnej ocenie), małopolskie i świętokrzyskie (analogicznie ok. 40% 
gmin) (patrz rys. III.84.). Zauważyć należy, że składowa oceniająca 
spójność i zamożność społeczności lokalnej należy do grupy tych, które 
najsilniej oddziałują na zmiany pozycji gmin w rankingu oceny poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego, co oznacza istotny jej wpływ na 
rozwój obszarów wiejskich. Przedział przeciętnego tempa rozwoju, 
oparty na medianie wartości bezwzględnej z różnicy pozycji w bada-
nym okresie wyniósł +/-160 pozycji (opis metody – rozdział I). A zatem 
jednostki, które awansowały w szeregu rangowym o co najmniej 160 po- 
zycji, uznano za zmieniające się z dynamiką ponadprzeciętną, takie, 
które przesunęły się w dół szeregu rangowego o co najmniej 160 pozycji 
jako zmieniające się w tempie poniżej przeciętnej, a pozostałe jako 

Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczona jest linia trendu o charakterze liniowym.

Rysunek III.85.
Rozkład badanych jednostek według zmian spójności i zamożności 
społeczności lokalnej w układzie współrzędnych
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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wykazujące zmiany zbliżone do średnich dla całego zbioru. Wysoką 
zmienność pozycji w szeregu uporządkowanych gmin pomiędzy bada-
niem MROW I z 2014 r. a MROW III z 2018 potwierdza także wykres 
zależności na rys. III.85.

III.11. Elementy warunków mieszkaniowych

Zagadnienia infrastrukturalne są niezwykle istotne w badaniach 
dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego. Materialna podbudowa 
(podstawa) codziennego życia – jak najogólniej definiuje się 
infrastrukturę (Wilczyńska 1983), jest bowiem niezbędna do tego, by 
procesy wzrostu i rozwoju w ogóle mogły zachodzić (Ratajczak 2000,  
s. 101). Infrastrukturę dzieli się najczęściej na społeczną, związaną  
z oświatą, ochroną zdrowia, sportem itp. oraz techniczną (zwaną też 
gospodarczą i ekonomiczną), obejmującą zakresem rzeczowym m.in. 
transport, energetykę i gospodarkę wodną (tamże, s. 83). Zagadnienia 
te są poruszane w przekroju całego badania kilkakrotnie, np. wskaźniki 
dostępności przestrzennej odnoszą się do infrastruktury transportu, 
wydatki majątkowe z budżetu lokalnego oraz realizowane projekty  
z funduszy europejskich pośrednio przyczyniają się do tworzenia nowej 
i modernizowania istniejącej infrastruktury (zarówno społecznej, jak  
i technicznej), miary edukacyjne w pewnym sensie odnoszą się do 
istniejącej infrastruktury oświatowej, a z kolei użytkownicy Internetu 
to tak naprawdę odzwierciedlenie istniejącej infrastruktury łączności. 
Wiele z miar czysto infrastrukturalnych albo uległa dezaktualizacji,  
jak np. podłączenie do sieci elektroenergetycznej, która od blisko  
40 lat jest powszechna i nie może stanowić miary zróżnicowania 
przestrzeni kraju (por. Komorowski 2018), albo nie niesie wystarczającego 
ładunku informacyjnego wyłącznie dla terenów wiejskich. Problemy  
w pomiarze wyposażenia infrastrukturalnego wsi, zidentyfikowane  
w trakcie realizacji wieloletniego projektu MROW, opisane zostały  
szerzej w książce podsumowującej II etap badań (Rosner, Stanny 2016,  
s. 176–178).

Nietrudno zauważyć, że warunki mieszkaniowe nie mogą być skla-
syfikowane jednoznacznie jako pojęcie z zakresu infrastruktury. Doty- 
ka ono także innych zagadnień, takich jak jakość życia, czy procesy 
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osadnicze. Operacjonalizacja tych pojęć stwarza jednak problemy, 
wynikające głównie z ograniczonej dostępności danych na poziomie 
lokalnym. Z tego względu, autorzy projektu postanowili wyróżnić 
dodatkową składową poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, 
powiązaną z warunkami mieszkaniowymi na wsi. Taki wybór był 
podyktowany m.in. tym, że mieszkanie ma w Polsce szczególną war-
tość, a celem życiowym wielu osób jest jego posiadanie na własność. 
Brak mieszkania uznawany jest za czynnik utrudniający rozwój rodzi-
ny i zaspokajanie potrzeb podstawowych oraz wyższego rzędu 
(Napiórkowska-Baryła, Witkowska-Dąbrowska, Manuel de Jesus 2016). 
Zagadnienie to leży w kręgu zainteresowań badaczy już od wielu lat, 
zmianie ulegał jedynie sposób opisu i oceny warunków życia w miejscu 
zamieszkania, co jest powiązane z faktem, że stałym przeobrażeniom 
ulega tkanka materialna mieszkań, np. pokrycie dachu, wielkość 
budynków, czy wyposażenie w urządzenia techniczno-sanitarne (por. 
Andrzejewski 1977, Ignar 1987, Cesarski 2013).

„Elementy warunków mieszkaniowych”, ostatnia składowa pozio-
mu rozwoju społeczno-gospodarczego, została opisana poprzez trzy 
wskaźniki empiryczne, dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS. 
Autorzy tego opracowania zakładają, że każdy ze wskaźników jest sty-
mulantą procesów rozwojowych w zakresie warunków mieszkanio-
wych. Wielkości miar odnoszą się stricte do terenów wiejskich, co 
oznacza, że z analizy wyłączone zostały miasta w gminach miejsko
-wiejskich. Jest to wynikiem tego, że wyposażenie techniczne mieszkań 
w miastach jest z reguły bardziej kompletne niż we wsiach. Inny cha-
rakter budownictwa miejskiego (zabudowa wielorodzinna) i wiejskiego 
(domy jednorodzinne), przy większym zaludnieniu miast sprawia 
ponadto, że notuje się istotne różnice w powierzchni użytkowej miesz-
kań wiejskich i miejskich, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak  
i na jednego mieszkańca (por. Sytuacja społeczno-ekonomiczna… 2017). 
Uwzględnienie w analizach powiązanych administracyjnie miast było-
by zatem błędne, bowiem w dużej mierze faworyzowałoby gminy miej-
sko-wiejskie.

Pierwszy wskaźnik, „odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje 
centralnego ogrzewania” [W45] informuje o tym, jak duża część miesz-
kań wiejskich podłączonych jest do instalacji, która poprzez grzejniki 
rozprowadza ciepło wytworzone w centralnym źródle, np. elektrocie-
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płowni, kotłowni osiedlowej, czy indywidualnym piecu grzewczym. 
Posiadanie takiej instalacji umożliwia najczęściej korzystanie z ciepłej 
wody bieżącej, co w dużym stopniu wpływa na standard życia.  
W mieszkaniach, w których nie zamontowano instalacji centralnego 
ogrzewania, najczęściej używa się ogrzewania miejscowego, w którym 
źródło ciepła znajduje się bezpośrednio w pomieszczeniu ogrzewanym 
(Kędzierski 2001). Na wsiach są to najczęściej stare piece kaflowe,  
eksploatowane obecnie na obszarach o raczej złych warunkach miesz-
kaniowych. Coraz częściej jednak celowo stosuje się miejscowe ogrze-
wanie (np. kominki), dotyczy to jednak w dużej mierze domów  
o charakterze rekreacyjnym. 

Drugim wskaźnikiem, odnoszącym się do wyposażenia w instalacje 
sanitarno-techniczne, jest „odsetek mieszkań zamieszkałych stale 
wyposażonych w ustęp” [W46]. Według GUS, do takich zalicza się 
mieszkania z urządzeniem sanitarnym, które pobiera wodę z wodocią-
gu, a następnie odprowadza ścieki do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika 
bezodpływowego (tzw. szamba). Wskaźnik ten informuje zatem nie 
tylko o dostępie do ustępu spłukiwanego, ale pośrednio także o podłą-
czeniu mieszkania do urządzenia wodociągowego. W mieszkaniach,  
w których według oficjalnej statystyki nie ma toalety, najprawdopodob-
niej wciąż korzysta się z ustępów na zewnątrz budynku (tzw. wychod-
ków lub sławojek) lub prowizorycznych instalacji wykonanych samo-
dzielnie (por. Gąsior 2014). Dwa opisane wskaźniki są ze sobą silnie 
skorelowane (r=0,830) i łącznie nadano im wagę 70%. 

Trzecim wskaźnikiem, nieskorelowanym z poprzednimi, jest 
„powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 mieszkańca” [W47], która 
mówi w pewnym sensie o komforcie zamieszkiwania w danym miej-
scu. Na wielkość wskaźnika wpływają jednak inne cechy, jak np. 
rodzaj zabudowy, jej wiek, liczba ludności etc., dlatego należy zacho-
wać ostrożność przy formułowaniu wniosków na jego podstawie. 
Pełne informacje o wybranych miarach zaprezentowane zostały  
w tab. III.11.

Zmiany warunków mieszkaniowych na wsi są w badanym okresie 
zauważalne, jednak rozkład przestrzenny wskazuje, że tereny do tej 
pory zapóźnione, takimi pozostają, a szybko rozwijają się głównie te,  
o dobrych warunkach mieszkaniowych (r=0,977) (rys. III.86.).  
W porównaniu do MROW 2014, liczba gmin w ponad 70% posiadają-
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cych instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach, wzrosła  
prawie dwukrotnie, a tych z najniższego przedziału (poniżej 50%) 
ubyło z 340 do 15644. Mediana dla całego zbioru gmin wzrosła pomię-
dzy pierwszym a obecnym etapem badania z 62,6 do 68,4%. Generalnie,  
w zachodniej i północnej Polsce, częściej niż we wschodniej, spotkać 
można mieszkania wyposażone w centralne ogrzewanie. W większo-
ści gmin z tego obszaru, taką instalacją dysponuje ponad 70% miesz-
kań, przy czym najlepiej wyposażone pozostają gminy otaczające 
miasta regionalne – Poznań, Szczecin, Wrocław, Trójmiasto, 
Bydgoszcz i Toruń, mniejsze miasta, np. Wałcz, Konin, Lubin, gminy 

44  Udział ten jest wyższy od 90% w 63 gminach (w MROW 2014 w 34), a niższy od 40%  
w 35 gminach (w MROW 2014 w 77).

Tabela III.11. 
wskaźniki diagnostyczne składowej „elementy warunków mieszkaniowych” 
– charakterystyka i kierunek oddziaływania na procesy rozwojowe

Wskaźniki
Źródło 
danych

Waga
Kierunek 

oddziaływania

Współczynnik 
korelacji między 
danymi z MROW 

2014  
i MROW 2018

Współczynnik 
korelacji 

zmiennych  
z miarą 

syntetyczną 
składowej WM wg 

MROW 2018

W45 – Odsetek mieszkań 
wyposażonych w instalacje 
centralnego ogrzewania

BDL 
GUS

35 stymulanta 0,977 0,957

W46 – Odsetek mieszkań 
zamieszkałych stale 
wyposażonych w ustęp 

BDL 
GUS

35 stymulanta 0,949 0,937

W47 – Powierzchnia 
użytkowa mieszkań  
na 1 mieszkańca

BDL 
GUS

30 stymulanta 0,920 0,131

WM – elementy warunków 
mieszkaniowych

x 100 x
0,967a

0,847b x

Objaśnienia: dla wskaźników wyrażonych na skalach ilorazowych obliczono współczynnik korelacji 
Pearsona, w przypadku miary syntetycznej na skalach porządkowych obliczono współczynnik rho 
Spearmanaa oraz tau Kendallab.

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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nadmorskie, zwłaszcza w pasie od Międzyzdrojów do Koszalina, jak 
również na Pojezierzu Mazurskim, m.in. Giżycko i Mrągowo. Widoczna 
jest więc zależność między stopniem urbanizacji regionu i pełnioną 
przez niego funkcją gospodarczą, a jego wyposażeniem w centralne 
ogrzewanie. Obecny stan różnicuje także dawny podział kraju między 
zaborców (oraz między tzw. Ziemiami Odzyskanymi a Dawnymi), 

Rysunek III.86.
Odsetek mieszkań wyposażonych w instalacje centralnego ogrzewania 
[w45]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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widoczny szczególnie wzdłuż granicy byłej Kongresówki. To na tere-
nach centralnej i wschodniej Polski jest najwięcej mieszkań bez 
ogrzewania centralnego (w przedziale poniżej 60%), co jest szczegól-
nie wyraźnie zarysowane we wschodniej części województwa podla-
skiego, gdzie wciąż duże znaczenie grzewcze mają piece ceglano- 
-kaflowe, będące ważnym elementem kultury wiejskiej (por. Szewczyk 
2012). Układ ten jest jednak stopniowo rozmywany przez procesy 
rozwojowe ośrodków miejskich – głównie wokół Warszawy, Kielc, 
Lublina, Białegostoku, czy Płocka. 

Wyposażenie w centralne ogrzewanie i ustęp spłukiwany są niero-
zerwalnie powiązane z dostępem mieszkańców do wody bieżącej, bez 
której używanie obu instalacji byłoby technicznie niemożliwe. Oba 
wskaźniki wykazują dużą współzależność z udziałem mieszkań podłą-
czonych do sieci wodociągowej, na poziomie r=0,756 w przypadku cen-
tralnego ogrzewania oraz r=0,883 z danymi dotyczącymi ustępu spłuki-
wanego (por. Szymańska, Biegańska 2011). W województwach 
zachodnich i południowych, w większości gmin ustęp spłukiwany znaj-
duje się w co najmniej 9 na 10 mieszkań, a tylko w pojedynczych jed-
nostkach problem braku toalety jest nieco bardziej zauważalny. Ogólnie 
jednak, w 70% gmin wartość wskaźnika przekracza 80%, z czego –  
w znakomitej większości – są to gminy zlokalizowane na tzw. Ziemiach 
Odzyskanych, a także w województwach: wielkopolskim, kujawsko-po-
morskim oraz śląskim. Stosunkowo dobra sytuacja pod tym względem 
panuje również na terenie dawnej Galicji, tj. w Małopolsce i na 
Podkarpaciu. Wyraźnie większymi niedoborami technicznymi cechują 
się gminy w województwach: łódzkim, świętokrzyskim, mazowieckim, 
podlaskim i lubelskim. Nakładając na ten obszar granice dawnego 
zaboru rosyjskiego, zauważa się czytelne powiązanie, zwłaszcza że  
w grupie obszarów najrzadziej wyposażonych w ustęp, znajdują się 
także te, które dawniej przynależały do Kongresówki, a obecnie leżą na 
peryferiach województw: wielkopolskiego (w powiecie kolskim), ślą-
skiego (w powiatach zawierciańskim i częstochowskim) i małopolskiego  
(w powiecie miechowskim) (rys. III.87.). 

Jednak i w tej części kraju zidentyfikować można tereny o względ-
nie wysokim dostępie mieszkańców wsi do toalety zlokalizowanej  
w mieszkaniu, chociażby wokół stolic województw (zwłaszcza 
Warszawy), a także większości miast subregionalnych i lokalnych, 
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gdzie relatywnie dobre warunki mieszkaniowe wynikają z tzw. urbani-
zacji wsi, które w coraz większym stopniu przypominają standardem 
wyposażenia mieszkania zlokalizowane w miastach (por. Czarnecki 
2009). Udział nieprzekraczający 70% notuje się z kolei w zwartych  
grupach, m.in. na pograniczu województw: łódzkiego i świętokrzyskiego 

Rysunek III.87.
Odsetek mieszkań zamieszkałych stale wyposażonych w ustęp spłukiwany 
[w46]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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oraz w południowej i wschodniej części mazowieckiego. Naj- 
mniej korzystna sytuacja dotyczy gmin lubelskich i podlaskich, które  
w blisko połowie zasilają najniższe przedziały rozkładu (poniżej 70%). 
W szczególności, problem braku ustępu spłukiwanego dotyczy wsi 
lubelskich na obszarze pomiędzy Chełmem, Zamościem i Kraśnikiem, 
jak również podlaskich przy granicy z Białorusią i między Białymstokiem 
a Bielskiem Podlaskim. Na wskazanych obszarach występują jednocze-
śnie największe niedobory w wyposażeniu w urządzenia wodociągowe 
(por. Komorowski, Stanny 2018). Mimo znacznej poprawy wyposażenia 
w toaletę z odprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika bez-
odpływowego, w ujęciu ogólnokrajowym rozkład przestrzenny w sto-
sunku do etapu I badania, nie uległ zmianie (r=0,949).

Ostatni wskaźnik [W47] charakteryzuje zgoła odmienny rozkład 
przestrzenny, przede wszystkim dlatego, że najwyższe wartości noto-
wane są zarówno w Polsce centralnej, południowej, ale również na 
wschodnim pograniczu (rys. III.88.). Wskaźnik decyduje o syntetycznej 
ocenie elementów warunków mieszkaniowych w mniejszym stopniu 
niż dwie poprzednie miary, nadano mu bowiem wagę 30%. 

W zasadzie można by powiedzieć, że największa powierzchnia użyt-
kowa per capita przypada we wsiach województw podlaskiego, lubel-
skiego, znacznej części mazowieckiego (bez północnej i południowej 
części), łódzkiego, śląskiego i opolskiego. Czynniki wpływające na taki 
układ przestrzenny wytłumaczyli w I etapie MROW Andrzej Rosner  
i Monika Stanny (2014, s. 206–207), podkreślając dwa najważniejsze 
elementy go kształtujące. Po pierwsze, mieszkalnictwo wiejskie w Pol-
sce centralnej i wschodniej ulegało większym przeobrażeniom niż na 
Ziemiach Północnych i Zachodnich. W tym pierwszym przypadku, 
często zastępowano stare, zniszczone chaty nowymi, dużymi domami;  
w drugim zaś latami, bez dodatkowych inwestycji, użytkowano zasie-
dlone po wojnie poniemieckie murowane domy lub nowo budowane 
mieszkania w osiedlach PGR. Po drugie, tereny tzw. ściany wschodniej, 
czy zachodnia Opolszczyzna – ulegają najszybszej depopulacji, inne – te 
wokół miast – stopniowo zwiększają liczbę ludności. 

W związku z tym, relatywnie wysokie wartości osiągają obszary 
zarówno faktycznego rozwoju mieszkalnictwa na wsi (na skutek wzro-
stu wielkości licznika we wskaźniku), jak również depopulacyjne (na 
skutek odpływu migracyjnego i spadku wielkości mianownika we 
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wskaźniku)45. W takim ujęciu, powierzchnia mieszkań przypadająca na 
jedną osobę, stale zwiększa się – liczba jednostek w przedziale powyżej 
28 m2, w ciągu badanych pięciu lat zwiększyła się prawie dwukrotnie  

45  Gminą, w której dokonała się w ostatnich pięciu latach największa dodatnia zmiana 
powierzchni użytkowej mieszkań na mieszkańca (z 33,6 do 41,5 m2), jest jedna z podlaskich gmin, 
w której zmierzono w tym samym czasie jeden z największych procentowych odpływów ludności 
w kraju (9%).

Rysunek III.88. 
Powierzchnia użytkowa mieszkań na 1 mieszkańca [w47]
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
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i obecnie stanowi 38% zbioru. Jednocześnie liczebność najniższego 
przedziału (poniżej 22 m2) zmniejszyła się, bo o ile przed pięcioma laty 
średnia wartość była niższa od 22 m2 w 16% gmin, tak obecnie jedynie 
w 7%. Obszary o relatywnie najmniejszych mieszkaniach per capita 
występują nadal w Polsce północnej, głównie na stykach województw, 
m.in. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego (Pojezierze Krajeńskie), 
warmińsko-mazurskiego i pomorskiego, pomorskiego i zachodniopo-
morskiego (Pomorze Środkowe), ale również wewnątrz tego ostatniego 
(w podregionie stargardzkim i wschodniej części szczecińskiego). 
Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy etapem I i III MROW, 
podobnie jak w przypadku dwóch poprzednich wskaźników, osiągnął 
wysoką wartość na poziomie r=0,920. 

Miara syntetyczna oceny elementów warunków mieszkaniowych, 
stworzona na podstawie trzech analizowanych wskaźników diagno-
stycznych wykazuje, że najsilniejsza przestrzenna prawidłowość, to 
podział Polski na lepiej rozwinięty zachód i słabiej rozwinięty wschód. 
Przy czym gminy w najniższych klasach oceny, tak jak w zakresie  
dezagraryzacji i demografii, pokrywają się niemalże z zasięgiem daw-
nego zaboru rosyjskiego (rys. III.89.). Na obszarze tym znajduje się 
86% samorządów w niskiej klasie oceny, z czego aż połowa tylko na 
Podlasiu i Lubelszczyźnie. Podobny udział, ale w klasie wysokiej i bar-
dzo wysokiej, dotyczy pozostałych województw, spoza terenu dawnej 
Kongresówki. Druga prawidłowość, charakterystyczna dla wszystkich 
składowych, wskazuje na lepsze oceny warunków mieszkaniowych w gmi-
nach podmiejskich stolic województw i niektórych miast o znaczeniu 
regionalnym. Zależność ta jest wyraźniej zaznaczona wokół stolic 
zachodnich województw, a w Polsce środkowej i wschodniej jedynie 
gminy podwarszawskie tworzą pokaźny zbiór w bardzo wysokiej klasie 
oceny. Inne charakterystyki przestrzenne wymagałyby odrębnych stu-
diów, nie są bowiem tak wyraźne, by jednoznacznie wskazać ich genezę. 

Można podjąć taką próbę w przypadku niektórych skupisk gmin  
o podobnej ocenie syntetycznej, jak np. jednostki w centralnej części 
województwa zachodniopomorskiego z przeciętnej i niskiej klasy oceny, 
otoczone przez gminy o relatywnie lepszych warunkach mieszkanio-
wych. Taki układ jest najprawdopodobniej powiązany z występowa-
niem na tym terenie PGR-ów, co do tej pory przysparza społeczno-
ściom lokalnym wielu problemów społecznych oraz ekonomicznych,  
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w tym również w aspekcie wyposażenia mieszkań w urządzenia tech-
niczno-sanitarne (por. Specjalna Strefa Włączenia… 2017). Tereny ota-
czające ten obszar to z jednej strony „urbanizujące” się wsie pod 
Szczecinem, jak również miejscowości turystyczne nad morzem, gdzie 
licznie występują tzw. drugie domy. Podobna zależność dotyczy tury-
stycznych gmin mazurskich (por. Heffner 2011). Rozkład przestrzenny 
miary syntetycznej jest silnie skorelowany ze wskaźnikami wyposaże-

Rysunek III.89. 
Syntetyczna miara oceny elementów warunków mieszkaniowych [wM]
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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nia technicznego mieszkań (na poziomie r>0,930), natomiast współza-
leżność ta nie istnieje w przypadku ostatniego wskaźnika (r=0,131).

Zmiany warunków mieszkaniowych na polskiej wsi zachodzą  
w powolnym tempie, czego dowodem jest wysoki współczynnik korela-
cji tau Kendalla między miarami syntetycznymi z pierwszego i obecne-
go etapu badania (T=0,847) (rys. III.91). Remonty mieszkań, w tym 
wymiana urządzeń techniczno-sanitarnych, wymagają z reguły dużych 

Rysunek III.90. 
Zmiany pozycji gmin na skali oceny warunków mieszkaniowych 
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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nakładów finansowych, ich podjęcie jest więc często odkładane w cza-
sie (por. Stan techniczny budynków… 2017). Ponadto, w przypadku 
dwóch wybranych wskaźników, przedsięwzięcia uzależnione są w dużej 
mierze od dostępu do wody bieżącej, której dostarczenie leży w gestii 
władz samorządowych. Wielkości ostatniego wskaźnika, co zostało 
poruszone już wcześniej, zależą nie tylko od nowych inwestycji  
w mieszkalnictwie wiejskim, ale również od zmian w liczbie ludności. 

Mapa na rys. III.90. uwidacznia pewne zależności, związane z oceną 
syntetyczną warunków mieszkaniowych. Gminy, w których ocena ta 
jest relatywnie wysoka lub skrajnie niska, z reguły zaliczają się do 
grupy przeciętnych zmian (1073 jednostki). Wynika to z ich wysokiej 
lub niskiej pozycji na skali zmian i z ograniczonych możliwości awansu 
lub spadku w tym rankingu. Przedział dynamiki przeciętnej wynosi 80 
pozycji, co sytuuje tę składową wśród tych o względnie małych zmia-
nach (rys. III.91., Aneks 3). W tempie ponadprzeciętnym zmieniają się 
warunki mieszkaniowe w zachodniej i północnej części kraju i w woje-

Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa; kolorem czerwonym zaznaczona jest linia trendu o charakterze liniowym.

Rysunek III.91. 
Rozkład badanych jednostek według zmian elementów warunków 
mieszkaniowych w układzie współrzędnych
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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wództwie świętokrzyskim, łącznie w 571 jednostkach. Niepokojące jest 
natomiast to, że wiele spośród rozwijających się w tempie poniżej prze-
ciętnym (łącznie 529), to gminy o niskiej i bardzo niskiej ocenie warun-
ków mieszkaniowych. Może to świadczyć o postępującym rozwarstwie-
niu, nie zaś o pożądanej konwergencji międzyregionalnej pod względem 
warunków mieszkaniowych na wsiach.

Analizując dynamikę zmian wyłącznie przez pryzmat województw, 
poczynić można trzy obserwacje (rys. III.92.). Najbardziej „stabilne” 
regiony to wielkopolskie i śląskie, w których ponad 60% samorządów 
nie zmieniło swoich pozycji o wyznaczone przez medianę ramy (+/- 80 
pozycji). O ile pierwsze województwo oprócz stabilności, jest także 
zrównoważone (22% awansów i 12% utraconych pozycji), tak w śląskim 
awansu w rankingu dokonała tylko 1 gmina, a pozycje straciły aż 42 
(36%), skupione głównie wokół Częstochowy. Najwięcej zmian pozycji 

Rysunek III.92.
Struktura gmin pod względem zmian poziomu elementów warunków 
mieszkaniowych w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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„w górę” dokonało się w województwach: kujawsko-pomorskim, zachod-
niopomorskim (w tych dwóch równocześnie najmniej gmin utraciło 
pozycje), dolnośląskim, warmińsko-mazurskim (od 46 do 51%), a naj-
mniej – oprócz Górnego Śląska, również w podlaskim i lubelskim 
(odpowiednio 6 i 7%). Dwa ostatnie województwa, a także małopolskie, 
w największym stopniu zmieniały się średnio w tempie niższym od 
przeciętnego w kraju. Najogólniej ujmując, zmiany korzystne w warun-
kach mieszkaniowych na wsi zachodzą powyżej linii biegnącej z północ-
nego wschodu na południowy zachód Polski, a zmiany niekorzystne  
w przeważającej części poniżej tej linii. 



Rozdział IV. Zróżnicowanie przestrzenne 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
obszarów wiejskich

Wyniki pomiaru jedenastu składowych rozwoju społeczno-gospo-
darczego tworzą podstawę definicji syntetycznej skali, która za pomocą 
jednej wielkości charakteryzuje tę cechę, która we wstępnej części 
opracowania określona została jako syntetyczny poziom rozwoju.  
W rzeczywistości miara uzyskana tą metodą nie informuje o poziomie 
rozwoju rozumianym w sensie absolutnym, ale określa relacje między 
jednostkami poddanymi analizie pod względem zdefiniowanej cechy. 
Definicja ta bierze pod uwagę cztery cechy prostsze, dostępność prze-
strzenną gminy, charakterystykę rozwoju gospodarczego, charakterystykę 
rozwoju społecznego oraz elementy warunków życia, nadając każdemu 
z nich inną wagę.

Ponieważ dysponujemy dwoma pomiarami przeprowadzonymi  
w odstępie średnio pięciu lat, można również na ich podstawie obser-
wować tendencje, dotyczące zmian rozkładów przestrzennych, a także 
określić, które jednostki poprawiają swoją relatywną pozycję w szere-
gu rangowym, a które tracą posiadane wcześniej pozycje, przesuwając 
się w dół rozkładu. Okres dzielący oba pomiary jest jednak krótki  
i wnioskowanie na ich podstawie o trendach zmian społeczno-gospo-
darczych powinno być ostrożne. Uzyskany rezultat wyznacza jednak 
kierunek przyszłych analiz, które obecne obserwacje mogą potwier-
dzić, ale mogą również wskazać, że są one przypadkowym odstęp-
stwem od bardziej ogólnych tendencji.

Na rys. IV.1. i IV.2. znajdują się mapy, ukazujące rozkłady syntetycz-
nego pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego uzyskane  
w pierwszym i trzecim etapie badań. Mapy te zbudowane zostały dokład-
nie w ten sam sposób, a więc zbiór badanych jednostek (gmin) podzie-
lony został na pięć równolicznych grup, którym w legendzie nadano 
takie same nazwy. Analogiczne grupy jednostek na mapie oznaczone 
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zostały tymi samymi kolorami. Już na pierwszy rzut oka widać, że roz-
kłady przestrzenne na obu mapach są bardzo zbliżone. Potwierdza to 
korelacja między rezultatami pomiaru z etapu pierwszego i trzeciego, 
wynosząca odpowiednio według współczynnika rho Spearmana 0,974  
i tau Kendalla 0,863.
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Rysunek IV.1
Syntetyczna miara poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego  
wg MROW 2014
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014.
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Na obu mapach wyraźnie zaznaczone są dwa kryteria porządkujące 
rozkład przestrzenny: 

1)  powiązane z historycznymi granicami, zarówno rozbiorowymi, jak 
i tymi z okresu międzywojennego, 

2)  związane z położeniem na osi centra wokół miast (zwłaszcza 
dużych i średnich), a obszary leżące peryferyjnie w relacji do sieci 

Rysunek IV.2.
Syntetyczna miara poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego  
wg MROW 2018
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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miejskiej, często wzdłuż granic wojewódzkich oraz strefą pośrednią 
stanowiącą continuum między strefą centralną i peryferyjną. Układ 
tych stref jest w rzeczywistości modyfikowany przez procesy 
migracyjne, które – jak z badań wynika – są wzmacniane lub 
osłabiane takimi czynnikami, jak: atrakcyjność rynku pracy, 
procesy edukacyjne, aktywność i zamożność/zasobność społecz-
ności lokalnej. Wymienione tu najsilniej determinujące kryteria to 
cztery składowe rozwoju społeczno-gospodarczego, które w najwięk-
szym stopniu zmieniają uzyskany jego rozkład przestrzenny46 
(porównaj z Aneksem 3). Przeprowadzona analiza potwierdza 
trwałą nie tylko polaryzację regionalną w Polsce, ale i polaryzację 
wewnętrzną rozwoju poszczególnych regionów. 

Podobnie jak w przypadku analizy pomiaru poszczególnych składo-
wych rozwoju społeczno-gospodarczego, również w przypadku miary 
syntetycznej podjęto próbę pokazania zróżnicowania regionalnego 
kraju, posługując się podziałem administracyjnym na województwa. 
Zgodnie z oczekiwaniami, w grupie województw wschodnich wysoki 
udział mają jednostki z grupy skupiającej 20% najsłabiej rozwiniętych 
w skali kraju. W województwie podlaskim stanowią one ponad 60% 
wszystkich jednostek, a w lubelskim ponad 55%. W obu tych wojewódz-
twach jednostki z dolnej połówki rozkładu krajowego, powstałego jako 
rezultat pomiaru przekraczają 80% wszystkich jednostek w regionie,  
a jednocześnie w obu występują gminy z górnego kwintyla rozkładu, 
choć w niewielkiej liczbie. Na drugim biegunie lokują się województwa, 
w których nie występują jednostki z najniższego kwintyla rozkładu 
krajowego (dolnośląskie, lubuskie i opolskie) oraz takie, na terenie któ-
rych gmin najniższego kwintyla jest bardzo niewiele (pomorskie, ślą-
skie, wielkopolskie i małopolskie). Warto dodać, że we wszystkich 
wymienionych województwach gminy z kwintyla najlepiej rozwiniętych 
w skali kraju stanowią ponad 30% jednostek (rys. IV.3.).

Szczególna sytuacja (pod omawianym względem) występuje w 
dwóch województwach, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Gminy tych 
województw rozproszone są w całym rozkładzie krajowym, w wyniku 
czego znajdują się wśród wszystkich pięciu kwintylowych poziomów 
rozwoju, bez wyraźnej przewagi któregoś z jego biegunów.

46  Tj. składowe, odznaczające się największą zmiennością pozycji gmin w hierarchicznym ich 
porządku przestrzennym.



221

Rozdział IV.   Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego...

Pomimo wysokiej zbieżności rozkładów poziomu rozwoju społeczno- 
-gospodarczego dla obu etapów badania, dokładniejsze przyjrzenie się 
rysunkom IV.1. i IV.2. ujawnia pewne różnice między nimi. Potwierdza je 
tab. IV.1., charakteryzująca przepływy między pięcioma równolicznymi 
grupami jednostek, wyodrębnionymi ze względu na podobny poziom 
rozwoju w obu etapach badań. Okazuje się, że w przypadku grup skraj-
nych, tj. bardzo wysokiego i bardzo niskiego poziomu rozwoju społeczno-
-gospodarczego, po ok. 10% jednostek zaliczonych do nich zmieniło kwin-
tyl/klasę rozkładu (w pierwszym przypadku – „przepłynęło” do sąsie- 
dniego kwintyla określanego jako „wysoki” poziom rozwoju, a w drugim 
– do klasy „niski”). W grupach znajdujących się bliżej centrum rozkładu, 
około 3/4 gmin pozostało w obu badaniach w tej samej grupie, a około 1/3 
podzieliła się i część przeszła w „górę” rozkładu, a część „w dół”, zmie-
niając kwintylową grupę tych gmin. Ze względu na stosunkowo krótki 

Rysunek IV.3.
Grupy kwintylowe krajowego rozkładu badanych jednostek według poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego w podziale na województwa (w %)
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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okres dzielący oba pomiary można uznać, że rezultat ten wskazuje silną 
stabilność zasadniczych kryteriów porządkujących rozkłady prze-
strzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach 
wiejskich kraju, jednak w skali mniejszej, regionalnej następują 
jego korekty. 

Podejmując próbę określenia tych zmian w przestrzeni, na podsta-
wie kryterium oceny poziomu rozwoju według klas kwintylowych dla 
dwóch pomiarów, podzielono gminy na te, które zmieniły swoją klasę in 
plus (awansując do wyższej) i te, które zmieniły ją in minus (przecho-
dząc do niższej klasy). Koncentracja tych dwóch grup gmin jest specy-
ficzna, a linia podziału pomiędzy nimi przebiega wzdłuż osi wyznaczo-
nej od Suwałk do Opola. Pierwsza grupa gmin (które spadły o klasę niżej) 
dominuje na północnym zachodzie od rzeczonej osi, zaś druga (gmin 
awansujących do klasy wyżej) przeważa na południowym wschodzie  

Tabela IV.1. 
Rozkład gmin z grup kwintylowych pierwszego pomiaru poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego według analogicznych grup z pomiaru trzeciego  
(w %)

Rok i klasa poziomu

MROW 2018 – III etap

Razem
bardzo 

niski
niski przeciętny wysoki bardzo 

wysoki

M
RO

W
 2

01
4 

– 
I e

ta
p

bardzo niski
      

87 12 1 0 0 100

niski
                     

14 73 13 0 0 100

przeciętny
          

0 15 69 16 0 100

wysoki
                

 

 
0 0 17 74 9 100

bardzo wysoki   
 

0 0 0 10 90 100

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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– porównaj z rys. IV.4. Identyfikacja ta ma jednak tę wadę, że wskazuje 
jedynie gminy, które migrowały z klasy do klasy, nie uwzględniając 
relatywnego dystansu (mierzonego porządkiem zajmowanych pozycji 
w hierarchicznym szeregu). A zatem, jeżeli w każdej kwintylowej klasie 
znajduje się po około 435 jednostek, to zmiana klasy mogła dotyczyć 

Rysunek IV.4. 
Gminy zmieniające klasę oceny według przyjętego kryterium poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego MROW 2014 i MROW 2018
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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nawet takiej gminy, która zmieniła pozycję o 1. Taki przypadek mógł się 
potencjalnie zdarzyć na styku klas, tj. kiedy to gmina była pierwsza lub 
ostatnia w szeregu uporządkowanych jednostek w danej klasie. Jednak 
zważywszy na to, że nie ranking (benchmarking) gmin jest tu istotny, 
lecz pewne trendy przestrzenne, wynik analizy rozkładu gmin zmienia-
jących klasę poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, choć wnosi 
interesującą informację, warty jest sprawdzenia w kolejnym kroku – tj. 
badaniu dynamiki zmian pozycji.  

Podobnie jak w przypadku analizy pomiaru poszczególnych składo-
wych rozwoju społeczno-gospodarczego, również dla jego miary synte-
tycznej podjęto próbę identyfikacji przestrzennego zróżnicowania 
dynamiki zmian na podstawie mediany, wyliczonej z wartości bez-
względnej przesunięć (zmian pozycji) na skali wszystkich gmin  
w danym rozkładzie. Wydzielenie ze zbioru badanych jednostek trzech 
podzbiorów: zmieniających się w tempie przeciętnym, ponadprzecięt-
nym i poniżej przeciętnego, przeprowadzone zostało dla syntetycznej 
miary poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego według takiej samej 
procedury, jak w przypadku skal poszczególnych jego składowych. 

Kryterium przeciętnego tempa zmian na skali poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego określone zostało w przedziale +/- 80 pozycji 
w stosunku do pozycji z pomiaru wykonanego w I etapie projektu. 
Przesunięcie o więcej niż 80 pozycji w górę rozkładu uznano za tem- 
po ponadprzeciętne, a w dół – poniżej przeciętnego. Okazało się, że  
547 jednostek wykazało tak rozumianą ponadprzeciętną dynamikę 
przemian, a 530 – niższą od przeciętnej.

Mapa na rys. IV.5. pokazuje, że w każdym regionie kraju występują 
gminy wszystkich trzech podzbiorów wyróżnionych ze względu na 
dynamikę przemian. Wydaje się jednak, że rozkład ten nie jest całkiem 
przypadkowy, występują bowiem pewne prawidłowości, choć nie są one 
silne ani bezwyjątkowe. I tak, przewagę gmin o ponadprzeciętnej dyna-
mice rozwoju społeczno-gospodarczego stwierdzono w południowej 
części województwa małopolskiego, a więc w rejonie silnie rozdrobnio-
nego rolnictwa, utrwalonego wzoru łączenia dochodów z pracy  
w gospodarstwie i ze źródeł pozarolniczych, na terenach atrakcyjnych 
krajobrazowo oraz notujących rozwój funkcji rekreacyjnej i tury- 
stycznej. Podobną charakterystykę ma też woj. podkarpackie, gdzie 
także wyraźne są zwarte rejony podobnie korzystnej dynamiki. 
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Ponadprzeciętne tempo zmian odnotowano również na obszarze 
pogranicza województw świętokrzyskiego i łódzkiego, a więc w rejonie 
wykazującym wcześniej tendencję do zmniejszania się zaludnienia  
i relatywnie bardzo niskiego poziomu rozwoju. Dynamika poniżej prze-
ciętnej występuje natomiast w wielu gminach Polski północnej  
i zachodniej, w rejonie koncentracji dawnych PGR-ów. Są to z reguły 

Rysunek IV.5.
Zmiany pozycji gmin na skali poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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duże powierzchniowo jednostki, które odznaczając się analogiczną 
oceną dynamiki, tworzą znaczne powierzchniowo skupiska – enklawy 
relatywnie wolnego tempa zmian. Większe takie skupiska identyfikuje-
my jeszcze na północnym Mazowszu, zachodnim Podlasiu, czy zachod-
niej Opolszczyźnie. W innych województwach jest ich relatywnie mniej, 
są rozproszone w przestrzeni wojewódzkiej (por. rys. IV.6.).

Dane na mapie przedstawionej na rys. IV.5. oraz na rys. IV.6. pokazu-
ją, że dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 
jest stosunkowo silnie przestrzennie zróżnicowana. Ponieważ jest ona 
wypadkową jedenastu dynamik cząstkowych kolejnych składowych 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, trudno jest jednoznaczne 
ocenić jak bardzo prowadzą one do wzrostu zróżnicowania poziomu 
rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. I tak, np. gminy województwa 

Rysunek IV.6.
Struktura gmin pod względem zmian poziomu rozwoju społeczno- 
-gospodarczego w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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opolskiego, cechujące się relatywnie wysokim poziomem rozwoju cha-
rakteryzują się tym, że zaledwie ok. 9% z nich rozwija się z dynamiką 
ponadprzeciętną, a ponad 42% – poniżej przeciętnej. Odwrotna sytu-
acja występuje w przypadku województw: małopolskiego, podkarpac-
kiego i świętokrzyskiego. Połowa gmin małopolskich oraz ponad 40% 
podkarpackich i świętokrzyskich wykazuje dynamikę rozwoju ponad-
przeciętną, a zaledwie 10% świętokrzyskich, niecałe 7% małopolskich  
i 16% podkarpackich dynamikę poniżej przeciętnej w skali kraju.

Zwraca uwagę również fakt, że w przypadku gmin położonych pery-
feryjnie w układach regionalnych, obok siebie występują gminy rozwi-
jające się szybko, o dynamice ponadprzeciętnej oraz relatywnie wolno. 
Często gminy obu grup bezpośrednio z sobą sąsiadują, co może sugero-
wać, że różnic w dynamice zachodzących w nich zmian poszukiwać 
należy raczej w działaniach władz lokalnych, czy też cechach odnoszą-
cych się do społeczności mieszkańców, niż w warunkach środowiska 
naturalnego, czy też warunkach rozwoju związanych z polityką, doty-
czącą przemian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Przyjmując jednak, że poziom rozwoju społeczno-gospodarczego jest 
stosunkowo niższy w Polsce południowo-wschodniej, a wyższy w Polsce 
północno-zachodniej (por. rys. IV.2.), to ponadprzeciętna dynamika prze-
mian w województwach Polski południowo-wschodniej, tj. Małopolski  
i Podkarpacia, może świadczyć o nadrabianiu zapóźnień rozwojowych 
tych obszarów (dotyczy to także Świętokrzyskiego). Nie można już tego 
wnioskować po rozkładzie dynamiki zmian w województwach podlaskim 
i lubelskim. Z kolei w Polsce północno-zachodniej, to gminy dawniej uza-
leżnione od gospodarki uspołecznionej, które nie weszły na ścieżkę wie-
lofunkcyjnego rozwoju notują relatywnie powolne zmiany. Wskazuje to 
na pewną trwałość niekorzystnych procesów rozwojowych, które bez 
strategicznej interwencji prorozwojowej mogą utrwalać cechy obszarów 
zmarginalizowanych.





Rozdział V. Typologiczne zróżnicowanie 
struktur społeczno-gospodarczych badanych 
jednostek terytorialnych

Nieco upraszczając, można powiedzieć, że – zgodnie z przyjętą w badaniu 
koncepcją – poziom rozwoju społeczno-gospodarczego to suma wyróż-
nionych jego składowych. Co jednak znaczy, że taki sam poziom 
rozwoju może charakteryzować kilka jednostek różniących się znacznie 
od siebie, a warunkiem jest tylko rezultat sumowania pomiarów dla 
poszczególnych składowych (odpowiednio zważonych). Tak więc wyniki 
pomiarów każdej z tych składowych mogą się znacznie różnić, byle 
tylko ich suma pozostawała taka sama. Nie jest to jednak założenie 
paradoksalne, oznacza ono tylko, że nie istnieje jedna ścieżka 
prowadząca do osiągniętego poziomu rozwoju, ale może być ich wiele. 
W rzeczywistości wielość tych ścieżek oznacza różne ścieżki rozwoju 
lokalnego, uzależnione od lokalnych uwarunkowań, a to, która z nich 
jest lepsza, a która gorsza, jest pytaniem źle postawionym. Realizowane 
są one w różnych warunkach i w związku z tym kształtują zależne od 
tych warunków struktury społeczne i gospodarcze. To one zaś 
wyznaczają proporcje wkładu poszczególnych składowych syntetycznej 
miary poziomu rozwoju.

Wychodząc z tych założeń w etapie pierwszym projektu (Rosner, 
Stanny 2014, s. 223) poddano analizie różnorodność badanych jedno-
stek pod względem struktury syntetycznej miary poziomu rozwoju, 
biorąc pod uwagę udział w niej poszczególnych składowych. Do rozpo-
znania wewnętrznego zróżnicowania obszarów wiejskich z punktu 
widzenia kombinacji cech syntetycznych opisujących ten rozwój (ina-
czej – relacji składowych tego rozwoju w poszczególnych częściach 
przestrzeni o różnym poziomie ich oceny), wykorzystano jedną z metod 
grupowania obiektów. Wybrano metodę iteracyjną, opartą na modelu 
grawitacyjnym zaproponowaną i opisaną przez Erwina Didaya w roku 
1971 pod nazwą Dynamic clouds clustering Diday’s (Chmur Dynamicznych 
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Rysunek V.1.
Rozkład przestrzenny typów obszarów wiejskich według struktury składowych 
rozwoju w I etapie badań MROW
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014.
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Didaya) (Diday 1971, s. 19-33)47. Algorytm Didaya jest deterministycz-
ny48, operuje w przestrzeni wielowymiarowej, a odległości między 
centrami grawitacji a poszczególnymi punktami (gminami) liczone są 
jako odległości euklidesowe. 

W uproszczeniu grupowanie wygląda tak: po nadaniu „masy” 
poszczególnym jednostkom (masą była liczba mieszkańców) odszuka-
no centra grawitacji poszczególnych podzbiorów/chmur, których poło-
żenie w relacji do centrum grawitacji całego układu stało się podstawą 
dla charakterystyki danego podzbioru. Procedura ta doprowadziła do 
wyróżnienia siedmiu podzbiorów (typów) obszarów wiejskich o różnią-
cej się charakterystyce struktury społeczno-gospodarczej.

Uzyskane rezultaty omawianej procedury przedstawia w formie 
graficznej rys. V.1., a w postaci statystycznej tab. V.1. Nazwy poszcze-
gólnych typów znajdujące się w legendzie mapy stanowią skrótową 
charakterystykę struktury danej grupy jednostek, szerszy ich opis 
znaleźć można w I etapie MROW (Rosner, Stanny 2014, s. 223).

W tab. V.1. podano (zaliczone do danego typu): 
l  liczbę gmin w typie,
l odsetek ludności wiejskiej zamieszkującej dany typ, 
l gęstość zaludnienia w typie,
l  charakterystykę centrum grawitacji danego typu przy założeniu, że 

centrum grawitacji dla całego układu, w przypadku każdej składowej, 
wynosi 100. 

Na szczególną uwagę zasługują symbole (minusy, plusy i tylda), 
znajdujące się pod wartościami liczbowymi. Określają one odległość 
centrum grawitacji danego typu w danej składowej od odpowiedniego 
centrum grawitacji całego układu, mierzone w odchyleniu standardo-
wym. Dla ułatwienia, znaki te można czytać jako relatywną ocenę danej 

47  Najogólniej rzecz ujmując, zadaniem tej metody jest grupowanie jednostek w celu utworze-
nia z nich jednorodnych klas (skupień), ze względu na wewnętrzne kombinacje badanych kryte-
riów, a jednocześnie są one maksymalnie różne względem siebie (tj. klas). Proponowane podej-
ście, oparte na zbadaniu anatomii (budowy) struktury działalności gospodarczej i społecznej, 
pozwala na pełniejsze poznanie słabych i mocnych stron danego obszaru, identyfikację istotnych 
przewag konkurencyjnych w układzie terytorialnym.
48   W fazie początkowej opiera się na określeniu z góry liczby podzbiorów/chmur, które powin-
ny być uzyskane w końcowym etapie oraz maksymalnej liczbie iteracji poprawiania dobroci 
grupowania. Tę potencjalnie optymalną liczbę podzbiorów (typów)  określono przy pomocy 
metody aglomeracyjnej.
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składowej w konkretnej chmurze gmin (tj. typie). Zatem znak ++++ 
oznacza ocenę bardzo dobrą, ++ dobrą, ~~~ przeciętną, -- niską, ---- bar-
dzo niską. 

Rozkład przestrzenny typów uzyskany w I etapie badań MROW 
(patrz rys. V.1.) pokazał, że jednostki typów 1 i 3 są charakterystyczne 
dla Polski centralnej i wschodniej, a występują one niemal wyłącznie na 
obszarze dawnego zaboru rosyjskiego, typy 2 i 5 skupione są na terenie 
tzw. Ziem Zachodnich i Północnych oraz dawnego zaboru pruskiego, 
typ 4 dominuje na terenach dawnej Galicji, natomiat typy 6 i 7 wystę-
pują na obszarze całego kraju, w sąsiedztwie miast dużych i czasem 
średnich. 

Wniosek: obecne struktury społeczno-gospodarcze obszarów 
wiejskich są nadal w znacznym stopniu zależne od historycznie 
ukształtowanych warunków rozwoju (zarówno dziewiętnastowiecz-
nych, jak i tych związanych z drugą wojną światową) oraz od aktual-
nej dostępności rynków miejskich, a zwłaszcza rynku pracy.

W niniejszym, III etapie badań MROW omówioną procedurę typo-
logiczną powtórzono, kierując się dokładnie tymi samymi metodami. 
Wyniki prezentują rys. V.2. i tab. V.2., które z punktu widzenia metodo-
logii badania różnią się od I etapu wyłącznie tym, że użyte dane są 
średnio o 5 lat nowsze. W obu przypadkach zbiór badanych jednostek 
został przez zastosowaną procedurę statystyczną podzielony na sie-
dem podzbiorów (typów), a analiza ich charakterystyk (por. tab. V.2.) 
pozwoliła odpowiednim parom podzbiorów z etapu pierwszego i trze-
ciego nadać tę samą nazwę49.

Jednak warto zauważyć, że zarówno liczba mieszkańców gmin 
trafiających do poszczególnych typów (zaznaczone w legendach 
map), a wraz z nimi przeciętna gęstość zaludnienia, jak i parametry 
centrów grawitacji tych samych typów, uległy pewnym zmianom. 
Oznacza to, że niektóre gminy zmieniły typ, do którego uprzednio 
zaliczył je zastosowany model statystyczny, a charakterystyka typów 
uległa odpowiednim korektom. Analiza tych zmian może posłużyć do 
interpretacji tego, co się wydarzyło w okresie dzielącym etap I i III 

49  Tab. V.2. również dokładnie odpowiada pod względem formalnym tab. V.1. Na obu wprowa-
dzono  także symboliczne oznaczenia o takim samym znaczeniu. Obie tabele dzieli tylko jedna 
cecha, data danych, na podstawie których zostały opracowane.
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Rysunek V.2.
Rozkład przestrzenny typów obszarów wiejskich według struktury składowych 
rozwoju w III etapie badań MROW
Źródło: opracowanie własne – MROW 2018
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w zakresie zróżnicowania przestrzennego obszarów wiejskich. Pomimo 
opisania ich dalej, uogólniając stwierdzić należy, że struktura rozwoju 
społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich wykazuje względną 
trwałość wyodrębnionych w trakcie badań typów. 

Struktura rozwoju podlega jednak pewnym ewolucjom, w wyniku 
czego przynależność jednostki do danego typu nie jest jej stałą cechą. 
Między zidentyfikowanymi przez zastosowany model typami występu-
ją pewne przepływy (zob. tab. V.3.). W ich wyniku zmienia się liczeb-
ność typów, występuje także pewna korekta ich charakterystyki. 
Kłopot polega jednak na tym, że zmiana charakterystyki jest wynikiem 
dwóch czynników: przepływu gmin między typami oraz dokonujących 
się zmian w całym zbiorze, co wiąże się z rozwojem społeczno-gospo-
darczym, np. ze wzrostem dochodów budżetów gmin z podatku PIT 
i CIT, albo wyższym odsetkiem dzieci uczęszczających do przedszkola 
czy poprawą komunikacji publicznej w gminach o wyraźnych funkcjach 
pozarolniczych. Zmienia się wówczas nie tylko sytuacja tych gmin, 
które notują poprawę, ale również wielkość „przeciętna”, w relacji do 
której oceniane są wszystkie jednostki. Mimo tej niedoskonałości warto 
przyjrzeć się zarówno przepływom występującym między typami 
gmin, jak i ich konsekwencjom dla liczebności jednostek trafiających 

Tabela V.3.
Przepływy badanych jednostek między wyróżnionymi typami w okresie 
dzielącym I i III etap projektu

Typ
Etap I (MROW 2014) Suma 

(etap 
III)1 2 3 4 5 6 7

Et
ap

 II
I 

(M
RO

W
 2

01
8)

1 429 2 43     474

2 24 324 21  12   381

3 37 16 359 33 3 1  449

4   12 140 7 2  161

5  57 30 4 330 12  433

6   1 10 31 174 11 227

7      7 41 48

Suma (etap I) 490 399 466 187 383 196 52 2173

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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do nich, a także dokonującym się zmianom charakterystyki społeczno-
-gospodarczej poszczególnych typów.

Dane w tab. V.3. ujawniają, że przepływy w analizowanym okresie 
występowały w taki sposób, że do każdego typu trafiały gminy zaliczone 
wcześniej do innych typów, a co za tym idzie, każdy typ zanotował pewien 
odpływ jednostek, które wpadły do innego podzbioru całej badanej zbio-
rowości gmin. Jednak wyróżnione typy, mimo iż zastosowana metoda nie 
zakłada hierarchiczności, trafiały do typów pod pewnymi względami 
zbliżonych do tych, które opuszczały – zobacz rys. V.3. I tak, gminy ty- 
pu 1 przepływały do typów 2 i 3 oraz napływały z tych typów, natomiast 
nie zdarzyły się przypadki, aby przepływ nastąpił między typem 1 a typa-
mi 6 i 7. Wyklucza to nie tylko podmiejski charakter typów 6 i 7, ale rów-
nież zasadnicza różnica charakterystyki typu 1 i typów 6 i 7.

Objaśnienia: Symbole z lewej strony dotyczą typów wydzielonych w MROW 2014, np. I_1 oznacza typ I wg 
MROW 2014, a symbole z prawej strony odnoszą się do typologii z niniejszego, III etapu, gdzie analogicznie 
należy interpretować oznaczenia. Grubość strzałek oznacza liczebność gmin w danym typie, natomiast 
linie poprzeczne oznaczają przepływy między poszczególnymi typami w okresie dzielącym oba etapy 
badań.

Rysunek V.3.
Wykres przepływów między typami według MROW 2014 i MROW 2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie MROW 2014 i MROW 2018.
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Interesujący jest również rozkład przestrzenny tych gmin, które 
zmieniły przynależność do typu (rys. V.4.). Okazuje się, że znacznie 
częściej rozwój wielofunkcyjny charakterystyczny dla typu 5 
(o względnej równowadze sektorów) pojawia się w Polsce zachodniej 
(precyzyjniej na zachód od rzeki Wisły). Na przykład zaobserwowa-
no brak transformacji gmin w tym kierunku w Polsce wschodniej i połu-
dniowo-wschodniej: w woj. małopolskim i podkarpackim, czy podla-
skim oraz lubelskim (wyjątkiem jest wiejska gmina obwarzankowa 
Chełma). Z kolei tu częściej gminy zmieniające typ wchodzą na 
ścieżkę rozwoju, gdzie powszechna jest wielodochodowość gospo-
darstw domowych (często związana z migracjami okresowymi lub 
wahadłowymi). Dzieje się tak przy względnej przewadze funkcji rol-
niczych w strukturze gospodarki lokalnej. Mówimy tu o gminach, 
które otrzymują charakterystykę typu 3 oraz typu 4, przy czym 
w tym ostatnim mamy zdecydowanie najmniej korzystną strukturę 
agrarną w Polsce. 

Na występowanie pewnego rodzaju hierarchii wyróżnionych typów 
wskazuje również rys. V.5., przedstawiający w układzie współrzędnych 
szereg rangowy jednostek według I etapu badań (oś odciętych) i etapu III 
(oś rzędnych). Poszczególne punkty reprezentujące gminy zostały 
narysowane w kolorze odpowiadającym barwom na rys. V.3., a więc 
różnymi kolorami zaznaczono gminy różnych typów. Szeregi rangowe 
ustawiono od jednostek o najwyższym wyniku pomiaru syntetycznego 
poziomu rozwoju do wyników najsłabszych (według MROW 2018). To, 
co od razu można dostrzec na wykresie, to grupowanie się gmin tego 
samego typu w pewnym przedziale rozkładu. I tak, najlepsze wyniki 
pomiaru uzyskały gminy typu 7, następnie 6, a na drugim biegunie 
dominują gminy typu 1. W środkowej części rozkładu gminy poszcze-
gólnych typów są w większym stopniu przemieszane, ale i tu można 
wyznaczyć przedziały dominacji danego typu.

Jak już wspomniano, przepływy gmin między wyróżnionymi typami 
strukturalnymi powodowały zmiany liczebności jednostek należących 
do każdego z tych typów, ale również miały pewien wpływ na jego cha-
rakterystykę. Przepływy te, jak można sądzić, charakteryzują procesy 
dokonujące się w zbiorze gmin, nie są więc przypadkowe, ale informują 
o ewolucji struktur badanych jednostek. Jeśli tak, to możemy przyjąć, 
że dla każdego podzbioru (typu) można określić prawdopodobieństwo, 
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Tabela V.4.
Liczebność gmin w poszczególnych typach w I i III etapie oraz projekcja tych 
liczebności dla dwóch kolejnych interwałów badań

 Typ I etap III etap III+5 lat III+10 lat
Trend 

czasowy 

1 490 474 458 442 ê ↓

2 399 381 366 354 ê ↓

3 466 449 430 411 ê ↓

4 187 161 142 129 ê ↓

5 383 433 475 508 é ↓

6 196 227 256 284 é ↓

7 52 48 46 45 ê ↓

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.

Objaśnienia: oś X – dane dla MROW 2014; oś Y – dane dla MROW 2018; pozycja 1 – najwyższa, pozycja 2173 
– najniższa

Rysunek V.5.
Szereg rangowy badanych jednostek według I i III etapu z zaznaczeniem typu 
strukturalnego jednostki według etapu III w układzie współrzędnych
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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z jakim elementy owego podzbioru w określonym czasie przepłyną do 
innego podzbioru, a w konsekwencji – da się obliczyć jaka będzie liczeb-
ność gmin poszczególnych typów. Przyjmujemy przy tym założenie, że 
w kilku kolejnych okresach wyliczone prawdopodobieństwa pozostają 
takie same, co pozwala w pewien sposób prognozować kierunek ewolu-
cji struktur gminnych.

Przy tych założeniach, ponieważ badania dostarczyły informacji 
o liczebności jednostek w poszczególnych typach w I i III etapie badań 
oraz o przepływach dokonujących się w tym okresie między typami, 
obliczone zostały prawdopodobne liczebności jednostek w każdym 
typie po następnych okresach, pięcio- i dziesięcioletnim. Wyniki takiej 
projekcji, opartej na tzw. procesie Markowa (opisanym np. przez 
Kemeny, Snell 1960, Kałuski 2007), zawiera tab. V.4.

Typ 1 (dominacja rolnictwa tradycyjnego)
Wyniki przeprowadzonej analizy ujawniły, że obserwowane proce-

sy zmian strukturalnych zachodzące w gminach prowadzą do reduk-
cji liczebności gmin typu 1 (dominacja rolnictwa tradycyjnego). 
Jednocześnie występuje tendencja do poprawy oceny warunków 

Rysunek V.6.
Charakterystyka struktury poziomu rozwoju gmin typu 1 w relacji do 
przeciętnej dla obszarów wiejskich kraju w I i III etapie projektu
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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mieszkaniowych w gminach tego typu oraz pogorszenia względnie 
korzystnej oceny sektora rolniczego. Pozostałe składowe poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego praktycznie w okresie dzielącym 
etap I i III badań nie uległy zmianie (w relacji do stopnia ich rozwoju 
w całej populacji gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko
-wiejskich). Warto również podkreślić, że wszystkie pozostałe składo-
we wykazują relatywnie bardzo niski wynik pomiaru, a w szczególno-
ści jedna określona jako „dezagraryzacja” przybiera wartość niską, 
ale wykazuje bardzo słabą tendencję do wzrostu.

Na rys. V.6. (i następnych) linia łamana czarna, przechodząca przez 
punkty oznaczone liczbą 100 na poszczególnych osiach, charakteryzuje 
średnią wielkość pomiaru dla wszystkich badanych jednostek w kraju 
(centrum grawitacji dla całego układu), linie kolorowe stanowią cha-
rakterystykę centrum grawitacji danego typu, obliczone w procentach 
danej składowej dla całego układu. Obie linie kolorowe charakteryzują 
więc strukturę rozwoju społeczno-gospodarczego konkretnego typu 
w relacji do przeciętnej dla całego kraju (linii czarnej).

Typ 2 (dominacja rolnictwa wielkoobszarowego)
Liczebność gmin typu 2 (dominacja rolnictwa wielkoobszarowego) 

również ulega zmniejszeniu, przy czym dynamika tego procesu jest 
nieco wyższa niż w przypadku jednostek typu 1 (zmniejszenie liczebno-
ści gmin w typie o 5%). Warto przy tym zauważyć, że gminy tego rodza-
ju przepływają do typu 5 i nieco rzadziej do typu 3, a rzadko tylko do 
typu 1. Biorąc pod uwagę wspomnianą wyżej hierarchiczność pod 
względem poziomu rozwoju poszczególnych typów oznacza to, że 
gminy typu 2 znacznie częściej przesuwają się w kierunku korzystnego 
bieguna rozkładu niż odwrotnie. Bardzo niewiele jednostek typu 2 
przeżywa pewien regres – tj. pod względem poziomu rozwoju i jego 
struktury upodabniają się do najsłabiej rozwiniętych gmin, zdomino-
wanych przez funkcję rolniczą, i położone są peryferyjnie. Warto też 
zauważyć, że na rys. V.7. linie charakteryzujące strukturę poziomu 
rozwoju gmin typu 2, dotyczące etapu I i III, niemal całkowicie pokry-
wają się, a więc nie zachodzi ich ewolucja strukturalna. Można sądzić, 
że gminy typu 2, które przechodzą tego rodzaju ewolucję, trafiają do 
typu 5, 3 lub 1, a pozostają w typie 2 tylko takie, które wykazują trwa-
łość ukształtowanej struktury.
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Typ 3 (przewaga funkcji rolniczej, pośrednie)
Zmniejsza się również liczebność gmin typu 3, określonych 

w legendzie mapy na rys. V.1. i na rys. V.2. jako jednostki o „przewadze 
funkcji rolniczej, pośrednie”. Nazwa ich wskazuje, że w większości 
zajmują one obszary pomiędzy wysoko rozwiniętymi rejonami pod-
miejskimi a peryferiami, w układzie regionalnym na terenie tzw. Ziem 
Dawnych. Obserwowany odpływ gmin z typu 3 składa się z dwóch 
strumieni, z których jeden, większy, trafia do typów 1 i 2, o charakte-
rystyce względnie monofunkcyjnej-rolniczej, a drugi głównie do typu 
5, czyli do relatywnie wysoko rozwiniętych gmin o gospodarce wie-
lofunkcyjnej.

Jednocześnie do typu 3 napływają gminy głównie z typu 1 i 4 oraz 
w mniejszym stopniu z typu 2. Zanotowano pojedyncze przykłady 
przechodzenia gmin do tego typu również z typów 5 i 6. Ogółem jed-
nak odpływ z tego typu przewyższa napływ, w związku z czym liczeb-
ność gmin typu 3, stosunkowo powoli, jednak się kurczy (pomniejsze-
nie o 4% zbioru).

Rysunek V.7.
Charakterystyka struktury poziomu rozwoju gmin typu 2 w relacji do 
przeciętnej dla obszarów wiejskich kraju w I i III etapie projektu
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.



244

Rozdział V.   Typologiczne zróżnicowanie struktur społeczno-gospodarczych...

W przypadku aż sześciu składowych rozwoju społeczno-gospodar-
czego, gminy typu 3 praktycznie wykazują pomiar identyczny ze śred-
nim w skali kraju, a w pozostałych pięciu składowych – gorszy od tej 
przeciętnej. Ponadto w okresie dzielącym I i III etap badań struktura 
ich poziomu rozwoju (rozumiana jako udziały poszczególnych składo-
wych w pomiarze syntetycznym) pozostała nieomal bez zmian. 
Korzystne zmiany – choć o bardzo nieznacznej sile – zaobserwowano 
w ocenie stopnia dezagraryzacji lokalnej gospodarki (który uzyskuje tu, 
zaraz po typie 1 relatywnie najgorszą charakterystykę). Ten oczekiwa-
ny w zasadzie ruch odbywa się wraz z pogorszeniem ocen składowych, 
opisujących sektory gospodarki: rolniczy i pozarolniczy. Zmiany te 
świadczyć mogą o wzroście roli niezarobkowych źródeł utrzymania. 

Typ 4 (wielodochodowe, rozdrobnione rolnictwo)
Gminy typu 4 (tzw. wielodochodowe, z rozdrobnionym rolnic-

twem) są mniej liczne niż pozostałe typy (wyjątkiem jest tylko typ 7), 

Rysunek V.8.
Charakterystyka struktury poziomu rozwoju gmin typu 3 w relacji do 
przeciętnej dla obszarów wiejskich kraju w I i III etapie projektu
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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i występują one niemal wyłącznie na terenie dawnej Galicji oraz poje-
dynczo w sąsiedztwie niektórych miast dawnego Centralnego Okręgu 
Przemysłowego. Podobnie jak w przypadku typu 3, pod względem 
większości składowych są one bardzo zbliżone do przeciętnej krajo-
wej, ale charakterystyka typu 4 jest nieco bardziej korzystna. 
Wyróżnia je jednak słaby poziom rozwoju rolnictwa, a jednocześnie 
ponadprzeciętny poziom dezagraryzacji gospodarki lokalnej. 
Charakteryzuje je również niekorzystna sytuacja w sferze lokalnych 
finansów publicznych, co pozornie stoi w pewnej sprzeczności z wyso-
kim poziomem dezagraryzacji, ale związane jest z tym, że dochody 
pozarolnicze ludności uzyskiwane są często z pracy wykonywanej 
poza terenem gminy zamieszkiwania, zwykle w miastach. Gminy te 
tworzą region intensywnych dojazdów do pracy, dawniej określany 
jako chłopsko-robotniczy. Ta tradycja wynika z historycznego prze-
ludnienia agrarnego, które niwelowano migracjami czasowymi 
i codziennymi za pracą. Niski odpływ ludności na stałe oraz relatyw-
nie wysoki przyrost naturalny sprzyja utrzymywaniu się wysokiej 
gęstości zaludnienia. Jest ona dwa razy wyższa niż przeciętnie na 

Rysunek V.9.
Charakterystyka struktury poziomu rozwoju gmin typu 4 w relacji do 
przeciętnej dla obszarów wiejskich kraju w I i III etapie projektu
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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obszarach wiejskich w kraju, a w badanym okresie dla tego typu 
wzrosła ze 106 do 110 osób na km2.

W okresie dzielącym I i III etap badań, liczebność gmin w tym typie 
zmniejszyła się o prawie 14%, z czego większość trafiła do typu 3, sku-
piającego gminy (ogólnie biorąc) słabiej rozwinięte. Ale pewna liczba 
gmin tego typu przepłynęła także do typu 6, a więc do gmin typu pod-
miejskiego, wykazujących relatywnie zaawansowany rozwój społeczno-
gospodarczy. Napływ do typu 4 jest dwa razy mniej liczny niż odpływ 
i dominują w nim gminy pochodzące z typu 3, a w mniejszej liczbie 
występują również pochodzące z typów 5 i 6. 

Typ 5 (wielofunkcyjne, równowaga sektorów)
Gminy typu 5 pod pewnymi względami można traktować jako bar-

dzo dobrze rozwijające się, co jest rezultatem zrównoważonego rozwo-
ju niemal wszystkich składowych. Tylko w zakresie dostępności prze-
strzennej i edukacji nie odbiegają one od przeciętności krajowej, 
wszystkie pozostałe wyniki pomiarów w ich przypadku przekraczają 
średnie miary dla kraju. Kierunek rozwoju tych gmin określić można 
jako wielofunkcyjny, przy czym relatywnie wysoka dezagraryzacja 
struktury gospodarczej łączy się z ponadprzeciętnym rozwojem zarów-
no funkcji rolniczej, jak i pozarolniczych. Gminy tego rodzaju to przede 
wszystkim większość regionu Wielkopolski i Dolnego Śląska, choć 
pojawiają się one dość licznie również na obszarach podmiejskich 
miast średniej wielkości, oraz jako trzeci pierścień wokół niektórych 
miast dużych, w tym Warszawy. Z gmin typu 5 następuje odpływ do 
wszystkich pozostałych poza typami biegunowymi tj. 1 i 7, ale odpływ 
w kierunku typu 6 jest prawie dwa razy większy niż w przypadku 
odpływu do pozostałych.

Również napływ do tego podzbioru gmin występuje ze wszystkich 
pozostałych typów poza 1 i 7, przy czym zdecydowanie najsilniejszy 
strumień przepływa z 2 i 3 typu. Biorąc pod uwagę charakterystykę 
struktury społeczno-gospodarczej opisującej typ 5 można powiedzieć, 
że napływ do tego zbioru składa się z gmin, które odniosły sukces roz-
wojowy. Natomiast odpływ – albo kieruje się do zbioru gmin podmiej-
skich (typ 6), lepiej rozwiniętych, albo dotyczy jednostek, które mają 
trudności rozwojowe, wynikające z tego, że rozwój funkcji pozarolni-
czych odbywa się tam relatywnie powoli, co przekłada się na powolniejszy 
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proces dezagraryzacji i powoduje przepływ gmin do typów o mniej 
korzystnej charakterystyce społeczno-gospodarczej. Gmin napływają-
cych do typu 5 z innych podzbiorów jest jednak znacznie więcej niż 
tych, które odpływają z niego, w wyniku tych zmian zbiorowość jedno-
stek typu 5 wzrosła o 13%.

Typ 6 i 7 (podmiejskie, zurbanizowane)
Gminy o charakterze podmiejskim skupiły się w dwóch typach, 6 i 7, 

przy czym pierwszy z nich objął obecnie (w III etapie badań) prawie pięć 
razy więcej jednostek niż drugi. Do typu 6 trafiły (w wyniku procedury 
statystycznej) gminy położone w sąsiedztwie miast dużych i części miast 
średniej wielkości, które w rozwoju swoim korzystają z sąsiedztwa ryn-
ków miejskich, w tym zwłaszcza rynku pracy. Z tych względów jednostki 
te można nazwać gminami w znacznym stopniu zurbanizowanymi. 
Następuje tam redukcja funkcji rolniczej i relatywnie dynamiczny wzrost 
procesów dezagraryzacyjnych. Wpływa to także na względnie wysoką 
zasobność finansową samorządów lokalnych.

Rysunek V.10.
Charakterystyka struktury poziomu rozwoju gmin typu 5 w relacji do 
przeciętnej dla obszarów wiejskich kraju w I i III etapie projektu
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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Charakterystyczne dla tych gmin jest to, że za wyjątkiem jednej 
składowej rozwoju społeczno-gospodarczego – rolnictwa – wszystkie 
pozostałe składowe cechuje ponadprzeciętna ocena. W konsekwencji 
również miara syntetyczna poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
lokuje te jednostki prawie na szczycie rozkładu, zaraz za gminami typu 
7. Liczebność gmin typu 6 wykazuje tendencję do wzrastania, co ozna-
cza, że zasięg przestrzenny oddziaływania miast (i ich rynków) rośnie. 
Napływają do tego typu jednostki, które wcześniej klasyfikowane były 
jako typu 5, 7 i 4.

W okresie zaledwie pięciu lat liczebność gmin typu 6 wzrosła o ok. 
16%, przy czym był to wynik wymiany (zarówno napływu jak i odpływu) 
z gminami typów 5 i 7. Można więc sądzić, że odpłynęły gminy skrajne, 
najbardziej zurbanizowane do typu 7 oraz relatywnie najsłabiej zurba-
nizowane – do 5, a napłynęły najsilniej związane z miastami wśród 
wcześniej zaliczanych do typu 5 i relatywnie najsłabiej – z 7.

Typ 7 skupia najmniej, bo zaledwie ok. 2-3% ogólnej liczby gmin 
wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich w kraju. 

Rysunek V.11.
Charakterystyka struktury poziomu rozwoju gmin typu 6 w relacji do 
przeciętnej dla obszarów wiejskich kraju w I i III etapie projektu
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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Określenie „gmina wiejska” i „obszar wiejski” są w tym przypadku nie 
do końca adekwatne, mowa bowiem o gminach tworzących pierwszy 
pierścień wokół największych miast w kraju, czasem zresztą nie-
domknięty. Występowanie tego rodzaju gmin jest po części związane 
z faktem, że granice miast od wielu lat nie były rozszerzane i najwięk-
sze miasta „wylewają się” poza ich teren (tzw. zjawisko urban sprawl, 
por. Sinclair 1967). Mamy tu na myśli zwłaszcza budownictwo mieszka-
niowe, zarówno osiedli blokowych, jak i miejscowości o zabudowie jed-
norodzinnej, zamieszkiwanej przez osoby jednoznacznie związane z mia-
stem. Powstają tam centra handlowe, zaplecza magazynowe itp. 
Ludność tych gmin przyrasta w wyniku migracji z centrów miejskich 
oraz z obszarów wiejskich położonych peryferyjnie. Wraz z tym wzra-
sta gęstość zaludnienia (w badanym okresie: ze 144 os./km2 do 159 os./
km2), która i tak jest trzykrotnie wyższa niż przeciętnie dla obszarów 
wiejskich w kraju (tj. 52 os./km2) Procesy eksurbanizacji (często okre-
ślane jako rurbanizacja, por. np. Grzeszczak 1996) sprzyjają uzyskiwa-
niu przez te jednostki rosnącej zasobności finansowej, przez co ich 
ocena w stosunku do przeciętnej dla kraju jest o 2,5 razy wyższa (choć 
zmniejszyła się w relacji do pierwszego badania MROW). Powyższy 
proces urban sprawl oraz bliskość wielkomiejskiego rynku pracy sprzy-
jają wysokiej dezagraryzacji lokalnej gospodarki. Procesy te oczywiście 
rodzą konsekwencje zaburzające ład przestrzenny gminy, czy trudno-
ści wynikające z wysokiej koncentracji ludności (zbyt wolnego dostoso-
wywania infrastruktury społecznej i technicznej w stosunku do tempa 
przyrostu liczby ludności czy mieszkań).  

Pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, w takim 
rozumieniu w jakim przyjęte zostało w badaniach, gminy typu 7 lokują 
się w ścisłej czołówce szeregu rangowego. Ponownie, poza jedną skła-
dową, rolnictwem, w sposób bardzo znaczny przekraczają one poziom 
przeciętny w kraju, a i rolnictwo (w strukturze tych gmin pełniące rolę 
marginalną) nie odbiega od przeciętnego poziomu rozwoju. Pod wzglę-
dem statystycznym struktura poziomu rozwoju gmin typu 6 i 7 jest 
zbliżona, ale ocena charakterystyk składowych gmin typu 7 jest znacz-
nie wyższa.

W okresie dzielącym I i III etap projektu, ze zbioru tworzonego 
przez typ 7 pewna grupa gmin odpłynęła do typu 6, ale inna z typu 6 
napłynęła do typu 7. Zbiorowość gmin typu 7 uległa zmniejszeniu, co 
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najpewniej oznacza, że typ 6, skupiając jednostki szybko się rozwijają-
ce, „wchłonął” relatywnie najsłabsze gminy z typu 7. Potwierdza to 
rozszerzanie się zasięgu przestrzennego oddziaływania dużych miast 
na położone w sąsiedztwie obszary wiejskie typu 6, a także ewolucję 
charakterystyki gmin typu 7 w kierunku jeszcze silniejszego związku 
z miastem, aż do faktycznego stawania się dzielnicami miast, tylko for-
malnie i statystycznie stanowiącymi oddzielne jednostki.

***
Przedstawione mechanizmy ewolucji przestrzennego zróżnicowania 
obszarów wiejskich pod względem poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego, pozwalają dostrzec pewne istotne prawidłowości. 
Najważniejszą z nich jest powolne zmniejszanie się zbiorowości gmin 
typu 1, a więc gmin relatywnie najsłabiej rozwiniętych; podobnie 
ulegają zmniejszeniu typy 2 i 3. Oznacza to, że struktury poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego (wyrażone jako charakterystyczne 

Rysunek V.12.
Charakterystyka struktury poziomu rozwoju gmin typu 7  
w relacji do przeciętnej dla obszarów wiejskich kraju w I i III etapie projektu
Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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kombinacje wyników pomiarów składowych rozwoju) ulegają przemianom 
w kierunku innych, nowych struktur, a nie tylko poprawiają rezultaty 
pomiarów, pozostawiając dotychczasowe ich proporcje. Może to prowadzić 
do korzystnych przemian na tych obszarach wiejskich, które wykazują 
cechy obszarów problemowych (zmarginalizowanych czy zapóźnionych).

Przyrasta natomiast liczebność gmin typu 5 i 6, co również wydaje 
się kierunkiem zmian bardzo korzystnym. Gminy typu 5, o rozwoju 
wielofunkcyjnym, od dawna uważane są za kierunek przemian określa-
ny w literaturze jako pożądany. Można także ten element ewolucji 
zmian na wsi uznać za korzystny i warty wspierania. W przypadku 
typu 6 wzrost liczebności takich gmin oznacza rozszerzanie się zasięgu 
oddziaływania miasta na obszary wiejskie. Obserwujemy tym samym, 
gdzie w strefach podmiejskich postępuje wspomniany proces rozlewa-
nia się miast (rurbanizacja). Jest to kierunek zmian naturalny, spodzie-
wany, choć nieco spowalniany obecnie przez trudności związane z komu-
nikacja publiczną na terenach wiejskich. Dalszy ich rozwój będzie 
wymuszał coraz ściślejszą współpracę międzygminną, kompleksowe 
zarządzanie metropolitalne, a nawet korekty granic miast centralnych. 
Można oczekiwać, że związki miasta ze wsią typu 6 będą przybierać nie 

Tabela V.5.
Struktura pomiaru poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego  
(w grupach kwintylowych) według wyróżnionych typów gmin (w%)

Typ
Kwintylowa miara poziomu rozwoju

bardzo niska niska przeciętna wysoka bardzo wysoka

1 81,6 18,4 0,0 0,0 0,0

2 11,8 36,6 39,5 12,1 0,0

3 0,9 45,4 43,7 10,0 0,0

4 0,0 3,1 27,3 55,9 13,7

5 0,0 0,0 10,2 57,2 32,6

6 0,0 0,0 0,0 2,2 97,8

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

Źródło: opracowanie własne – MROW 2018.
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tylko formę zależności ekonomicznych, ale że z czasem wzmocnią się 
mechanizmy związane z dyfuzją wzorców kulturowych, aspiracji edu-
kacyjnych itp. 

Generalnie stwierdzić można, że typologia struktury rozwoju 
obszarów wiejskich w III etapie MROW wykazała stabilność rozkładu 
przestrzennego określonych 7 typów gmin w stosunku do etapu I. 
Potwierdzone zostało, że bliskość obszarów miejskich i gęstość 
zaludnienia są kluczowym czynnikiem różnicującym strukturę rozwoju 
społeczno-gospodarczego, który wpisuje się w continuum centrum – 
peryferie. Nadal wyraźne znaczenie mają uwarunkowania historyczne 
związane z podziałem obecnego obszaru Polski dawnymi granicami pań-
stwowymi. Stąd inne typy strukturalne występują na wschodzie, a inne 
na zachodzie kraju, a jeszcze inne w częsci południowo-wschodniej.

Obserwacje przepływów typów gmin pomiędzy I i III etapem bada-
nia uprawniają autorów do pewnego uogólnienia identyfikującego inny 
kierunek zmian w zachodniej części kraju niż w części wschodniej. 
Otóż, następuje wzrost wielofunkcyjności struktury gospodarczej na 
zachodzie Polski, zaś na wschodzie kraju zauważyć można dwie ten-
dencje zmian:
l  w kierunku wielodochodowości gospodarstw domowych (tendencja 

występująca w południowo-wschodniej części kraju) lub 
l  wzmacniania roli rolnictwa jako biznesu w lokalnej strukturze gospo-

darczej (tendencja obserwowana w części północno-wschodniej).



Uwagi końcowe

Trzeci etap badań nad przestrzennym zróżnicowaniem poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce 
pozwolił na obserwacje zmian dokonujących się w okresie pięciu lat, bo 
tyle średnio dzieliło je od pierwszego etapu badań. Dokonane 
spostrzeżenia mają znacznie większą moc poznawczą niż te, które 
formułowane były po przeprowadzeniu etapu drugiego, a więc dotyczące 
okresu dwukrotnie krótszego. Pół dekady to też okres niezbyt długi, 
zwłaszcza że zjawiska analizowane w badaniach mają specyficzny 
charakter. Niektóre z nich przebiegają relatywnie szybko, zwłaszcza te 
podlegające procesom sterowania przez politykę rozwoju obszarów 
wiejskich i kształtują się poprzez dostosowywanie się do warunków 
tworzonych przez tę politykę. Inne jednak ulegają bardzo powolnym 
zmianom, dokonują się w rytmie wymiany pokoleń lub jeszcze wolniej. 
Przykładem dynamicznych zmian może być stopień wyposażenia wsi 
w infrastrukturę, np. w wiejskie wodociągi czy zmiany w dostępności 
przestrzennej gminy poprzez zastąpienie transportu publicznego 
transportem indywidualnym. Jako inny przykład posłużyć może rozwój 
na wsi dostępu do telefonii komórkowej i Internetu. Na drugim biegu-
nie umieścić można ewolucję wiejskiej sieci osadniczej, a także 
zróżnicowanie struktur obszarowych gospodarstw rolnych (poza 
efektem restrukturyzacji dawnych PGR-ów) czy utrwalone wzorce 
migracji do miast (definitywnych w pewnych regionach, a wahadłowych 
w innych).

Aby zrozumieć związek zmian dokonujących się na wsi z polityką 
społeczno-gospodarczą o charakterze strukturalnym, pamiętać trze-
ba również o tym, że efekty jej instrumentów pojawiają się z pewnym 
opóźnieniem, i że sięga ono czasem kilku lat. I tak np. rezultaty pro-
gramu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego 
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finansowanych było w latach 2007–2015 wiele działań rozwojowych w pię-
ciu województwach50 mogą pojawić się w przyszłości, nie wpłynęły 
jednak w sposób wyraźny na rezultaty badania MROW prowadzonego 
w III etapie. Inwestycje prowadzone w ramach tego programu wpływa-
ły na wcześniej ukształtowane struktury i funkcje obszarów których 
dotyczyły, jednak nowy ich układ dopiero się tworzy, a ich pełny efekt 
obserwować będzie można za kilka – kilkanaście lat.

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich zde-
finiowany został w MROW jako efekt jedenastu składowych. Badania 
wykazały, że niektóre z nich ulegają zmianom powolnym, inne – w obec-
nych warunkach – wykazują relatywnie wysoką dynamikę. Wśród tych 
dynamicznie zmieniających się przeważają takie, które dotyczą 
cech społecznych, a więc związane z edukacją, aktywnością spo-
łeczną, zamożnością i spójnością, charakterem lokalnych rynków 
pracy a także, co może zaskakujące, ze strukturą demograficzną. 
To, że struktura demograficzna znalazła się wśród składowych nie 
tylko silnie wpływających na obecne zróżnicowania obszarów wiej-
skich, ale również na dynamikę ich zmian, potwierdza wysoką rolę 
migracji wewnętrznych wśród czynników kształtujących obecne 
procesy społeczno-gospodarcze.

Składowe, które z punktu widzenia poziomu rozwoju społeczno- 
-gospodarczego relatywnie najsłabiej wpływają na zmiany zróżnico-
wania przestrzennego obszarów wiejskich, to przemiany w sekto-
rze rolniczym oraz stopień dezagraryzacji lokalnej struktury 
gospodarczej. Przez ten ostatni rozumiemy – przypomnijmy – proces 
zmniejszania się roli rolnictwa w dostarczaniu źródeł utrzymania danej 
populacji, w strukturze miejsc pracy itp. Jest to proces pożądany i jed-
noznacznie powiązany z kwestią powstawania nowych miejsc pracy 
poza rolnictwem. Stwarza on także warunki dla zmian strukturalnych 
wewnątrz funkcji rolniczej (zwłaszcza w kontekście bezrobocia ukryte-
go w rolnictwie i wydajności pracy w rolnictwie). Dokonuje się on bar-
dzo powoli i z niewielkim zróżnicowaniem przestrzennym. Stosunkowo 
słaba dynamika rozwoju wielofunkcyjności struktur gospodarczych na 
wsi nie oznacza jednak, że nic w tym zakresie się nie dzieje. Proces ten 
postępuje, dokonuje się konsekwentnie we wszystkich regionach kraju 

50  Podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.
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i zmienia charakter polskiej wsi. Potwierdza to między innymi cha-
rakterystyka przepływów jednostek gminnych między typami struk-
tury rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza typologiczna 
pozwoliła wyróżnić siedem typów struktur społeczno-gospodar-
czych gmin51, które wyczerpują ich różnorodność. Typy te, anali-
zowane w kolejnych etapach badań z jednej strony wykazują 
względną stabilność zarówno w charakterystyce, jak i rozkładzie 
przestrzennym. Nie pojawiają się nowe, które zasadniczo różniłyby 
się od tych wcześniej już opisanych. Z drugiej strony, każdy z typów 
przechodzi pewne przemiany, a jednostki zaliczone do jednego z nich 
podlegają rozwojowi. 

Między tymi typami zidentyfikowano przepływy, które objęły 17% 
gmin. Dokładniejsze przyjrzenie się im ujawnia dwa zjawiska:

1.  Rozszerzania się przestrzennej strefy obszarów wiejskich wokół 
dużych miast, których rozwój dokonuje się w wyniku dostępu do 
rynków zlokalizowanych w mieście. Są to przede wszystkim rynek 
pracy oraz rynek usług społecznych. Im mniejsza odległość do 
miasta, tym związki z miastem są silniejsze, a zależność ta jest 
modyfikowana przez układy infrastrukturalne, zwłaszcza sieć 
komunikacyjną.

2.  Przepływy między typami gmin dotyczą przede wszystkim typów 
o nieodległej charakterystyce i są w sumie niezbyt liczne. Ich 
konsekwencją jest jednak powolny napływ gmin z typów o bardziej 
monofunkcyjnej strukturze do typów bardziej rozwiniętych pod 
względem występujących w nich funkcji społecznych, a zwłaszcza 
gospodarczych. 

W rozkładzie przestrzennym przejawia się to wzrostem liczby 
gmin o wielofunkcyjnej strukturze gospodarczej na zachodzie 
kraju, zaś na wschodzie tendencją do coraz liczniejszego pojawia-
nia się wielodochodowych gospodarstw domowych rolników, a więc 
łączenia pracy w gospodarstwie i poza nim. Można by przypuszczać, że 

51  Charakterystyka tych typów przedstawiona została w tabelach V.1. i V.2, a ich rozkład prze-
strzenny pokazany został na mapie na rys. V.1 i V.2 oraz V.4. 
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jest to faza poprzedzająca dezagraryzację lokalnej gospodarki, ale 
powstaje jednak wątpliwość czy w pewnych regionach (typach gmin) 
wielodochodowość nie ma specyficznego charakteru, polegającego na 
zmniejszaniu się udziału pracy w rolnictwie jako podstawowego źródła 
utrzymania na rzecz wzrostu roli niezarobkowych źródeł utrzymania. 
Kwestia ta wymaga badań innego rodzaju, w tym również o charakterze 
jakościowym, zwłaszcza w obszarach starych demograficznie i o małej 
(zmniejszającej się) gęstości zaludnienia.

Fakt, że składowe o charakterze gospodarczym nie wykazują tak 
wysokiej dynamiki zmian w szeregach rangowych utworzonych według 
nich, jak składowe charakteryzujące cechy społeczne, mogą wskazy-
wać, że potencjał społeczny, jaki został uwolniony przez przełom z roku 
1989, a następnie wzmocniony programami „miękkimi”, takimi jak np. 
LEADER, nie wyczerpał się jeszcze i w dalszym ciągu uwalnia, wcze-
śniej ukryte, zasoby aktywności mieszkańców wsi. Przemiany o cha-
rakterze gospodarczym następują wolniej i na razie, jak się zdaje,  
bardzo trwałe są struktury lokalnych gospodarek związane z endoge-
nicznymi zasobami poszczególnych rejonów kraju. Polityka pobudzania 
ekonomicznego obszarów wiejskich powinna zdecydowanie zmniejszyć 
nacisk na wsparcie sektorowe na rzecz wsparcia obszarów o niskiej 
gęstości zaludnienia. Jednak równolegle należy zmienić ukierunkowa-
nie ze zmniejszania różnic między regionami poprzez udzielanie dotacji 
w celu zrekompensowania im niższych dochodów na zwiększanie kon-
kurencyjności i pobudzanie współpracy między regionami w celu 
odblokowania potencjału wzrostu w oparciu o ich wyjątkowe aktywa 
i lokalne uwarunkowania.

Chociaż rozkłady przestrzenne poszczególnych składowych rozwoju 
społeczno-gospodarczego wykazują pewne zmiany, które najdobitniej 
przedstawiają wykresy pozycji gmin w układzie współrzędnych, z których 
jedna oś pokazuje pozycję gminy w pierwszym, a druga w trzecim etapie 
badań, to rozkład syntetycznej miary poziomu rozwoju przedstawio-
ny na mapach IV.1. (I etap) i IV.2. (III etap) jest bardzo podobny. 
O jego kształcie decydują dwa nakładające się na siebie porządki: 
l  pierwszy, związany z continuum centrum–peryferie oraz 
l  drugi, wschód–zachód (a coraz częściej północny zachód i połud-

niowy wschód), mający swoje korzenie w różnicach losów history-
cznych poszczególnych regionów kraju. 
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Na ten drugi porządek oddziaływają granice państwowe z okresu 
zaborów i zmiany granic w wyniku II wojny światowej. Regiony wyzna-
czane przez zmiany granic różnią między innymi trwające nadal konse-
kwencje procesów uwłaszczeniowych, przeprowadzonych w różnym 
okresie i według odmiennych zasad, różna polityka gospodarcza pro-
wadzona w poszczególnych zaborach, a także sposoby zagospodarowy-
wania tzw. Ziem Odzyskanych. 

Prowadzone analizy uprawniają do postawienia hipotezy, że spo-
śród tych dwóch porządków decydujących o zróżnicowaniu poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, obecnie zwięk-
sza swoją wagę oś centrum – peryferie, jednak drugi porządek traci na 
znaczeniu bardzo powoli i, jak się zdaje, tylko w relacji do porządku 
pierwszego. Obecne materiały badawcze dotyczą okresu zbyt krótkie-
go, aby hipotezę tę w pełni zweryfikować, planuje się jednak, że stanie 
się ona jednym z wątków kolejnego etapu MROW.

Znaczenie wyliczonych porządków decydujących o zróżnicowaniu 
przestrzennym poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego potwierdza 
analiza typologiczna. Opiera się ona na wzajemnych relacjach jedena-
stu składowych i kombinacjach wyników ich pomiarów. Typy: rolnic-
twa tradycyjnego (1) oraz zurbanizowane (6 i 7) są w bardzo dużym 
stopniu powiązane z porządkiem centrum – peryferie. Co więcej, typy: 
względnie monofunkcyjne rolniczo (1 i 2), wielodochodowy (4) i wie-
lofunkcyjny (5) wykazują związek z porządkiem związanym z historią, 
przy czym typy 1, 4 i 5 ze zróżnicowaniem powstałym w XIX wieku, 
a typ 2 (z dominacją rolnictwa wielkoobszarowego) – ze zmianami gra-
nic po II wojnie. Lokalizacja tego ostatniego pokrywa się z tzw. obsza-
rami popegerowskimi. Warto zwrócić uwagę na typ 1, który występuje 
niemal wyłącznie na terenie dawnego zaboru rosyjskiego i na terenach 
położonych z dala od dużych i średnich miast. W ten sposób położenie 
gmin tego typu powiązane jest z oboma omawianymi porządkami. 

***
Niejako na marginesie głównego wątku badań, jakim jest zróżnicowanie 
przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów 
wiejskich i jego ewolucja, prowadzone prace analityczne pozwoliły na 
dokonanie kilku spostrzeżeń, na które warto zwrócić uwagę. Jednym 
z nich jest problem występowania wsi o małej dostępności przestrzennej, 
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do których nie dochodzi droga utwardzona, nie są one objęte komunikacją 
publiczną i zdane na motoryzację indywidualną. Jednocześnie w co 
trzeciej gminie ponad 90% zarejestrowanych samochodów to pojazdy 
stare, mające ponad 10 lat. Dodajmy także, że statystycznie w kraju 
przeciętny czas dojazdu z gminy do miasta wojewódzkiego wynosi 
średnio około 80 minut (i jest to czas stały w kolejnych badaniach 
MROW), a w 146 gminach ten czas wynosi ponad 2,5 godziny. Sytuacja 
ta sprzyja marginalizacji mieszkańców takich wsi, utrudnia im kontakt 
nie tylko z rynkiem pracy, ale również z instytucjami świadczącymi 
usługi publiczne. Sprzyja to zjawiskom depopulacji i wykluczaniu 
społecznemu.

Starość demograficzna polskiej wsi postępuje, odsetek osób w wieku 
poprodukcyjnym tylko w okresie pięciu lat zwiększył się o 1 p.p. (z 16 do 
17%). W kilku regionach kraju występuje koncentracja zjawisk depopula-
cyjnych, a największym z nich i o najbardziej zaawansowanym przebiegu 
tych procesów jest północna część pogranicza wschodniego Polski (na 
Podlasiu są gminy, gdzie udział ludności w wieku poprodukcyjnym prze-
kroczył 40%). Ukształtowana w wyniku wieloletnich procesów migracyj-
nych struktura lokalnej populacji i zasobów pracy jest wybitnie nie- 
korzystna, co powoduje, że regiony te tracą zdolność do rozwoju o cha-
rakterze wielofunkcyjnym. Pozarolniczy rynek pracy w ponad 40% sta-
nowią instytucje świadczące elementarne usługi publiczne, a więc „pań-
stwo” stało się tu głównym pracodawcą. Bez wsparcia zewnętrznego, 
a mówiąc wprost, bez napływu z zewnątrz kapitału i przedsiębiorczych 
jednostek, rewitalizacja tych terenów nie będzie możliwa.

Część regionu koncentracji dawnych PGR-ów to obszar o relatywnie 
silnym rolnictwie wielkoobszarowym, ale jednocześnie nasilonych proble-
mach społecznych. Co prawda upływ czasu wpłynął na to, że obecnie 
trudno mówić o bezrobociu dawnych pracowników sektora państwowego 
w rolnictwie, ale ze względu na proces dziedziczenia wzorców kulturo-
wych, również młodzież z tych terenów albo migruje albo kontynuuje wzór 
życia z dnia na dzień, szukania pomocy z zewnątrz i nie brania odpowie-
dzialności za własną przyszłość. Do wyjątków należą osoby wykazujące 
przedsiębiorczość i umiejące „brać sprawy w swoje ręce”.

Cichym moderatorem przemian społeczno-gospodarczych na 
obszarach wiejskich są migracje. Ludzie migrują z miejsc mniej atrak-
cyjnych do bardziej atrakcyjnych w celu poprawy bytu, a głównym 
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motywem jest praca. W pierwszej połowie obecnej dekady atrakcyj-
ność migracyjna obszarów wiejskich zmniejszała się wraz ze wzrostem 
odległości od ośrodka miejskiego oraz nasilał się emigracyjny charak-
ter obszarów położonych peryferyjnie w stosunku do sieci miejskiej. 
Wskaźnik ten ujawnia również, że obszar atrakcyjny dla migrantów 
jest tym bardziej rozległy, im większe miasto leży w jego centrum. 

Statystycznie w badanym okresie wzrosła zasobność finansowa 
mieszkańców wsi mierzona przeciętnym rocznym dochodem płatnika 
podatku PIT o ponad 20% (z 20 250 zł/rok do 24 460 zł/rok). Przy czym 
w województwie podlaskim i lubelskim są gminy, gdzie przeciętnie 
mieszkaniec rozliczający podatek PIT nie uzyskuj rocznie 15 000 zł 
dochodu, a w gminach podwarszawskich, tak wyliczony dochód na 
podatnika wynosi ponad 70 000 zł. Dane te nie uwzględniają osób pra-
cujących w rolnictwie (płatników KRUS), bowiem ich dochody nie są 
opodatkowane. Stopniowa konwergencja planu ubezpieczeń społecz-
nych rolników z powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych 
oraz zwiększenie wsparcia dla szukających zatrudnienia poza rolnic-
twem i działalności pozarolniczej jest niezbędna do poprawy wydajno-
ści pracy w rolnictwie oraz zmniejszenia ubóstwa na wsi.

Niestety, niemal niezmienny jest statystycznie wyliczony średni 
obszar gospodarstwa rolnego w Polsce, jak i liczba działek rolnych 
przypadających na 100 ha. W analizowanym okresie zmniejszył się 
udział emerytów korzystających z KRUS-u z 35% do 27% w populacji 
emerytów ogółem. Rozpiętość wskaźnika dla gmin jest jednak bardzo 
wysoka – od 1% do 94%, co pokazuje jak polska wieś jest różna pod tym 
względem. Natomiast niemal stała jest liczba ubezpieczonych w KRUS, 
przypadających na 100 ha użytków rolnych. Wysoka wartość tego 
wskaźnika występuje przede wszystkim na obszarach rozdrobnionego 
rolnictwa Polski południowo-wschodniej (średni obszar gospodarstwa 
jest mały, a świdczeniobiorców systemu KRUS dużo). Obserwujemy tu 
trwałość uformowanego modelu wielodochodowości gospodarstw rol-
nych, którego skuteczność w podnoszeniu standardu życia weryfikuje 
w niniejszych badaniach wysoki w tym regionie udział gmin poprawia-
jących w tempie ponadprzeciętnym swoją pozycję na skali zamożności 
i spójności społeczności lokalnych.

Zauważamy wzrost przedsiębiorczości na wsi, bowiem zwiększył 
się zasób gmin w klasie o najkorzystniejszych parametrach (wg MROW 
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2014 gminy takie stanowiły tylko 1/5, w MROW 2018 już 1/3). Również 
mediana wskaźnika dla obszarów wiejskich w Polsce zwiększyła się 
z 94 do 106 podmiotów gospodarczych na 1000 osób w wieku produk-
cyjnym. Oznacza to, że mniej więcej co dziesiąty dorosły mieszkaniec 
wsi jest przedsiębiorcą! W gminach turystycznych i podmiejskich 
nawet co trzeci mieszkaniec. Z kolei w gminach typowo rolniczych zda-
rza się, że tylko co dwudziesty mieszkaniec. Ogólnie rzecz ujmując, 
funkcje pozarolnicze rozwijają się na obszarach wiejskich w sąsiedz-
twie miast dużych i średnich, zaś podział terytorium kraju na część 
wschodnią i zachodnią ma w tym przypadku mniejsze znaczenie.

Postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi bardzo często idą w parze 
z postawami prospołecznymi, jednak by skutecznie funkcjonować (czyli 
wiedzieć jak trzeba działać, by uzyskiwać środki finansowe na realizację 
społecznych inicjatyw), muszą być zorganizowane w organizacje poza-
rządowe – tworzone oddolnie, lokalnie, przez samych mieszkańców. 
Skupiają one najbardziej aktywne jednostki, które dla realizacji wła-
snych, lokalnych idei czy pomysłów, czyli dla dobra wspólnego poświęca-
ją własny czas, energię, pomysłowość itp., nie oczekując za to wynagro-
dzenia. W okresie badanych pięciu lat liczba organizacji pozarządowych 
na 10 000 ludności wzrosła z 24 do 29, a przyrost ich był względnie 
równomierny w kraju. Duże zmiany w postawie prospołecznej mieszkań-
ców wsi potwierdza także znaczy wzrost odsetka podatników przekazu-
jących 1% na OPP – z 33% do 40% przeciętnie na obszarach wiejskich 
w kraju. W rejonach podmiejskich odsetek osób płacących podatek PIT 
i wskazujących beneficjenta darowizny przekracza 50% i jest o co naj-
mniej 15 punktów procentowych wyższy niż w typowo rolniczych rejo-
nach Polski centralnej i wschodniej. Zastrzec jednak trzeba, że rolnicy 
nieobjęci podatkiem PIT są wykluczeni z tej aktywności. 

W ujęciu ogólnokrajowym znacznie wzrosła samodzielność finanso-
wa jednostek samorządu terytorialnego. Liczba gmin, w których 
dochody własne stanowią ponad połowę dochodów ogółem przekroczy-
ła liczbę 500. W stosunku do pierwszego etapu MROW, stanowi to 
wzrost o blisko 8% gmin. Równocześnie wiele gmin wiejskich i miejsko-
-wiejskich wciąż dysponuje bardzo niewielką autonomią finansową; 
w około 1/4 samorządów lokalnych, zlokalizowanych głównie w Polsce 
wschodniej, udział dochodów własnych w dochodach ogółem nie prze-
kracza 30%. Konieczny jest więc system wyrównywania istniejących 
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zróżnicowań pod względem „siły” finansowej gmin. Płatnicy „janosiko-
wego” to zaledwie 4,2% wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, 
ale ich liczność powiększa się. Skurczeniu o blisko połowę uległa grupa 
najmniej zamożnych gmin, osiągających mniej niż 50% średnich docho-
dów podatkowych na mieszkańca. Samorządy gminne w Polsce zachod-
niej są generalnie bardziej zamożne.

Z prowadzonych badań wyłania się postulat o charakterze ogólniej-
szym, ich rezultaty uzasadniają pogląd, że potrzebne są instrumenty 
polityki rozwoju obszarów wiejskich ściślej adresowane do regionów 
o specyficznej strukturze, jednorodnych w sensie typologicznym. 
Takimi regionami są między innymi obszary zaawansowanych proce-
sów depopulacyjnych, obszary dawnej koncentracji PGR-ów, ale także 
wiejskie obszary silnych procesów suburbanizacyjnych. W tym ostat-
nim przypadku chodzi przede wszystkim o sterowanie ładem prze-
strzennym oraz kontrolowaną integrację tych obszarów ze strukturami 
miejskimi. 
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Aneksy

Składowe syntetyczne

Numer wskaźnikad

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana 
jednostka przestrzennaa

Instytucja 
udostepniająca daneb

Przedział przeciętnej 
dynamiki zmian (MROW 

2014 : 
 MROW 2018)c
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Aneksy

Składowa poziomu 
rozwoju społeczno-

gospodarczego

Mediana  
z wartości 

bezwzględnych 
zmiany pozycji

Zaokrąglona 
mediana  

z wartości 
bezwzględnych 
zmiany pozycji

Przedział 
przeciętnej 
dynamiki

Korelacja  
rang rho 

Spearmana 
MROW 2014 : 
MROW 2018

Korelacja tau 
Kendalla 

MROW 2014 : 
MROW 2018

Dostępność 
przestrzenna_D

80 80 [-80, 80] 0,883 0,735

Stopień dezagraryzacji 
gospodarki lokalnej_
DA

42 40 [-40, 40] 0,993 0,930

Charakterystyka funkcji 
rolniczej_SR

57 60 [-60, 60] 0,979 0,889

Rozwój funkcji 
pozarolniczych_SPR

130 130 [-130, 130] 0,936 0,783

Lokalne finanse 
publiczne_F

102 100 [-100, 100] 0,936 0,790

Problematyka 
demograficzna_D

159 160 [-160, 160] 0,888 0,716

Stopień 
zrównoważenia rynku 
pracy_RP

157 160 [-160, 160] 0,892 0,718

Problematyka 
edukacyjna_E

245 250 [-250, 250] 0,763 0,572

Aktywność  
społeczna_AS

174 170 [-170, 170] 0,874 0,693

Spójność i zamożność 
społeczności lokalnej_
SiZ

155 160 [-160, 160] 0,884 0,708

Elementy warunków 
mieszkaniowych_WM

82 80 [-80, 80] 0,967 0,847

Poziom rozwoju 
społeczno- 
-gospodarczego _PRSG

79 80 [-80, 80] 0,974 0,863

Aneks 3. 
Granice przedziału „przeciętnej” dynamiki zmian między  
MROW 2014 i MROW 2018 według poszczególnych składowych

Źródło: opracowanie własne na podstawie MROW 2014 i MROW 2018.
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Aneks 4.   Zróżnicowanie dynamiki zmian według województw i składowych rozwoju...

Aneks 4.
Zróżnicowanie dynamiki zmian według województw i składowych 
rozwoju społeczno-gospodarczego

Województwa
Ogólna 
liczba 
gmin

Gminy o dynamice:

ponad- 
przeciętnej

% przeciętnej %
poniżej 

przeciętnej
%

1 2 3 4 5 6 7 8

DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA

 Polska - obszar wiejski 2173 583 26,8 1087 50,0 503 23,1

Dolnośląskie 133 23 17,3 72 54,1 38 28,6

Kujawsko-pomorskie 127 40 31,5 53 41,7 34 26,8

Lubelskie 193 61 31,6 92 47,7 40 20,7

Lubuskie 73 16 21,9 33 45,2 24 32,9

Łódzkie 159 58 36,5 54 34,0 47 29,6

Małopolskie 168 61 36,3 73 43,5 34 20,2

Mazowieckie 279 81 29,0 150 53,8 48 17,2

Opolskie 68 12 17,6 39 57,4 17 25,0

Podkarpackie 144 33 22,9 87 60,4 24 16,7

Podlaskie 105 30 28,6 53 50,5 22 21,0

Pomorskie 99 27 27,3 51 51,5 21 21,2

Śląskie 118 26 22,0 67 56,8 25 21,2

Świętokrzyskie 97 27 27,8 47 48,5 23 23,7

Warmińsko-mazurskie 100 29 29,0 47 47,0 24 24,0

Wielkopolskie 207 40 19,3 106 51,2 61 29,5

Zachodniopomorskie 103 19 18,4 63 61,2 21 20,4

STOPIEŃ DEZAGRARYZACJI GOSPODARKI LOKALNEJ

Polska - obszar wiejski 2173 610 28,1 1050 48,3 513 23,6

Dolnośląskie 133 53 39,8 67 50,4 13 9,8

Kujawsko-pomorskie 127 8 6,3 67 52,8 52 40,9

Lubelskie 193 71 36,8 103 53,4 19 9,8

Lubuskie 73 18 24,7 31 42,5 24 32,9

Łódzkie 159 39 24,5 79 49,7 41 25,8

Małopolskie 168 54 32,1 90 53,6 24 14,3
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1 2 3 4 5 6 7 8

Mazowieckie 279 58 20,8 135 48,4 86 30,8

Opolskie 68 3 4,4 35 51,5 30 44,1

Podkarpackie 144 103 71,5 37 25,7 4 2,8

Podlaskie 105 26 24,8 58 55,2 21 20,0

Pomorskie 99 27 27,3 57 57,6 15 15,2

Śląskie 118 37 31,4 75 63,6 6 5,1

Świętokrzyskie 97 44 45,4 41 42,3 12 12,4

Warmińsko-mazurskie 100 21 21,0 40 40,0 39 39,0

Wielkopolskie 207 32 15,5 91 44,0 84 40,6

Zachodniopomorskie 103 16 15,5 44 42,7 43 41,7

CHARAKTERYSTYKA FUNKCJI  ROLNICZEJ 

Polska - obszar wiejski 2173 477 22,0 1137 52,3 559 25,7

Dolnośląskie 133 86 64,7 28 21,1 19 14,3

Kujawsko-pomorskie 127 27 21,3 65 51,2 35 27,6

Lubelskie 193 17 8,8 83 43,0 93 48,2

Lubuskie 73 45 61,6 26 35,6 2 2,7

Łódzkie 159 23 14,5 82 51,6 54 34,0

Małopolskie 168 7 4,2 122 72,6 39 23,2

Mazowieckie 279 46 16,5 140 50,2 93 33,3

Opolskie 68 30 44,1 24 35,3 14 20,6

Podkarpackie 144 6 4,2 113 78,5 25 17,4

Podlaskie 105 10 9,5 42 40,0 53 50,5

Pomorskie 99 34 34,3 45 45,5 20 20,2

Śląskie 118 32 27,1 78 66,1 8 6,8

Świętokrzyskie 97 12 12,4 71 73,2 14 14,4

Warmińsko-mazurskie 100 23 23,0 65 65,0 12 12,0

Wielkopolskie 207 52 25,1 86 41,5 69 33,3

Zachodniopomorskie 103 27 26,2 67 65,0 9 8,7

ROZWÓJ FUNKCJI POZAROLNICZYCH

Polska - obszar wiejski 2173 538 24,8 1096 50,4 539 24,8

Dolnośląskie 133 25 18,8 65 48,9 43 32,3

Kujawsko-pomorskie 127 24 18,9 60 47,2 43 33,9

Lubelskie 193 39 20,2 99 51,3 55 28,5
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1 2 3 4 5 6 7 8

Lubuskie 73 20 27,4 33 45,2 20 27,4

Łódzkie 159 47 29,6 71 44,7 41 25,8

Małopolskie 168 53 31,5 74 44,0 41 24,4

Mazowieckie 279 65 23,3 148 53,0 66 23,7

Opolskie 68 14 20,6 41 60,3 13 19,1

Podkarpackie 144 24 16,7 82 56,9 38 26,4

Podlaskie 105 31 29,5 52 49,5 22 21,0

Pomorskie 99 20 20,2 57 57,6 22 22,2

Śląskie 118 26 22,0 75 63,6 17 14,4

Świętokrzyskie 97 10 10,3 54 55,7 33 34,0

Warmińsko-mazurskie 100 22 22,0 47 47,0 31 31,0

Wielkopolskie 207 93 44,9 94 45,4 20 9,7

Zachodniopomorskie 103 25 24,3 44 42,7 34 33,0

LOKALNE FINANSE PUBLICZNE

Polska - obszar wiejski 2173 558 25,7 1070 49,2 545 25,1

Dolnośląskie 133 25 18,8 80 60,2 28 21,1

Kujawsko-pomorskie 127 31 24,4 60 47,2 36 28,3

Lubelskie 193 39 20,2 97 50,3 57 29,5

Lubuskie 73 26 35,6 35 47,9 12 16,4

Łódzkie 159 67 42,1 72 45,3 20 12,6

Małopolskie 168 68 40,5 82 48,8 18 10,7

Mazowieckie 279 60 21,5 151 54,1 68 24,4

Opolskie 68 23 33,8 33 48,5 12 17,6

Podkarpackie 144 48 33,3 62 43,1 34 23,6

Podlaskie 105 25 23,8 38 36,2 42 40,0

Pomorskie 99 14 14,1 38 38,4 47 47,5

Śląskie 118 28 23,7 78 66,1 12 10,2

Świętokrzyskie 97 27 27,8 38 39,2 32 33,0

Warmińsko-mazurskie 100 16 16,0 34 34,0 50 50,0

Wielkopolskie 207 33 15,9 117 56,5 57 27,5

Zachodniopomorskie 103 28 27,2 55 53,4 20 19,4

PROBLEMATYKA DEMOGRAFICZNA

Polska - obszar wiejski 2173 544 25,0 1095 50,4 534 24,6
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1 2 3 4 5 6 7 8

Dolnośląskie 133 29 21,8 51 38,3 53 39,8

Kujawsko-pomorskie 127 15 11,8 63 49,6 49 38,6

Lubelskie 193 48 24,9 124 64,2 21 10,9

Lubuskie 73 16 21,9 26 35,6 31 42,5

Łódzkie 159 54 34,0 79 49,7 26 16,4

Małopolskie 168 39 23,2 105 62,5 24 14,3

Mazowieckie 279 104 37,3 135 48,4 40 14,3

Opolskie 68 32 47,1 19 27,9 17 25,0

Podkarpackie 144 41 28,5 63 43,8 40 27,8

Podlaskie 105 23 21,9 68 64,8 14 13,3

Pomorskie 99 8 8,1 67 67,7 24 24,2

Śląskie 118 43 36,4 55 46,6 20 16,9

Świętokrzyskie 97 16 16,5 56 57,7 25 25,8

Warmińsko-mazurskie 100 21 21,0 46 46,0 33 33,0

Wielkopolskie 207 35 16,9 106 51,2 66 31,9

Zachodniopomorskie 103 20 19,4 32 31,1 51 49,5

STOPIEŃ ZRÓWNOWAŻENIA RYNKU PRACY

Polska - obszar wiejski 2173 535 24,6 1099 50,6 539 24,8

Dolnośląskie 133 44 33,1 69 51,9 20 15,0

Kujawsko-pomorskie 127 24 18,9 69 54,3 34 26,8

Lubelskie 193 46 23,8 91 47,2 56 29,0

Lubuskie 73 30 41,1 27 37,0 16 21,9

Łódzkie 159 64 40,3 66 41,5 29 18,2

Małopolskie 168 46 27,4 91 54,2 31 18,5

Mazowieckie 279 59 21,1 148 53,0 72 25,8

Opolskie 68 9 13,2 33 48,5 26 38,2

Podkarpackie 144 25 17,4 61 42,4 58 40,3

Podlaskie 105 20 19,0 42 40,0 43 41,0

Pomorskie 99 15 15,2 61 61,6 23 23,2

Śląskie 118 21 17,8 72 61,0 25 21,2

Świętokrzyskie 97 36 37,1 51 52,6 10 10,3

Warmińsko-mazurskie 100 13 13,0 55 55,0 32 32,0

Wielkopolskie 207 53 25,6 111 53,6 43 20,8
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1 2 3 4 5 6 7 8

Zachodniopomorskie 103 30 29,1 52 50,5 21 20,4

PROBLEMATYKA EDUKACYJNA

Polska - obszar wiejski 2173 534 24,6 1106 50,9 533 24,5

Dolnośląskie 133 27 20,3 63 47,4 43 32,3

Kujawsko-pomorskie 127 22 17,3 57 44,9 48 37,8

Lubelskie 193 61 31,6 98 50,8 34 17,6

Lubuskie 73 20 27,4 27 37,0 26 35,6

Łódzkie 159 57 35,8 63 39,6 39 24,5

Małopolskie 168 36 21,4 108 64,3 24 14,3

Mazowieckie 279 67 24,0 156 55,9 56 20,1

Opolskie 68 7 10,3 38 55,9 23 33,8

Podkarpackie 144 39 27,1 67 46,5 38 26,4

Podlaskie 105 23 21,9 57 54,3 25 23,8

Pomorskie 99 14 14,1 60 60,6 25 25,3

Śląskie 118 19 16,1 72 61,0 27 22,9

Świętokrzyskie 97 36 37,1 46 47,4 15 15,5

Warmińsko-mazurskie 100 26 26,0 48 48,0 26 26,0

Wielkopolskie 207 56 27,1 102 49,3 49 23,7

Zachodniopomorskie 103 24 23,3 44 42,7 35 34,0

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

 Polska - obszar wiejski 2173 540 24,9 1074 49,4 559 25,7

Dolnośląskie 133 25 18,8 67 50,4 41 30,8

Kujawsko-pomorskie 127 50 39,4 64 50,4 13 10,2

Lubelskie 193 45 23,3 92 47,7 56 29,0

Lubuskie 73 12 16,4 31 42,5 30 41,1

Łódzkie 159 40 25,2 59 37,1 60 37,7

Małopolskie 168 73 43,5 76 45,2 19 11,3

Mazowieckie 279 43 15,4 159 57,0 77 27,6

Opolskie 68 8 11,8 28 41,2 32 47,1

Podkarpackie 144 54 37,5 65 45,1 25 17,4

Podlaskie 105 18 17,1 62 59,0 25 23,8

Pomorskie 99 31 31,3 55 55,6 13 13,1

Śląskie 118 10 8,5 73 61,9 35 29,7
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1 2 3 4 5 6 7 8

Świętokrzyskie 97 29 29,9 42 43,3 26 26,8

Warmińsko-mazurskie 100 21 21,0 55 55,0 24 24,0

Wielkopolskie 207 62 30,0 96 46,4 49 23,7

Zachodniopomorskie 103 19 18,4 50 48,5 34 33,0

SPÓJNOŚĆ I ZAMOŻNOŚĆ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

Polska - obszar wiejski 2173 512 23,6 1103 50,8 558 25,7

Dolnośląskie 133 15 11,3 82 61,7 36 27,1

Kujawsko-pomorskie 127 39 30,7 68 53,5 20 15,7

Lubelskie 193 30 15,5 89 46,1 74 38,3

Lubuskie 73 14 19,2 35 47,9 24 32,9

Łódzkie 159 49 30,8 63 39,6 47 29,6

Małopolskie 168 66 39,3 88 52,4 14 8,3

Mazowieckie 279 45 16,1 127 45,5 107 38,4

Opolskie 68 5 7,4 37 54,4 26 38,2

Podkarpackie 144 71 49,3 51 35,4 22 15,3

Podlaskie 105 24 22,9 41 39,0 40 38,1

Pomorskie 99 24 24,2 55 55,6 20 20,2

Śląskie 118 9 7,6 87 73,7 22 18,6

Świętokrzyskie 97 35 36,1 43 44,3 19 19,6

Warmińsko-mazurskie 100 9 9,0 70 70,0 21 21,0

Wielkopolskie 207 60 29,0 101 48,8 46 22,2

Zachodniopomorskie 103 17 16,5 66 64,1 20 19,4

ELEMENTY WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH

 Polska - obszar wiejski 2173 571 26,3 1073 49,4 529 24,3

Dolnośląskie 133 68 51,1 51 38,3 14 10,5

Kujawsko-pomorskie 127 65 51,2 56 44,1 6 4,7

Lubelskie 193 13 6,7 103 53,4 77 39,9

Lubuskie 73 30 41,1 37 50,7 6 8,2

Łódzkie 159 34 21,4 87 54,7 38 23,9

Małopolskie 168 18 10,7 66 39,3 84 50,0

Mazowieckie 279 72 25,8 131 47,0 76 27,2

Opolskie 68 20 29,4 39 57,4 9 13,2

Podkarpackie 144 33 22,9 55 38,2 56 38,9
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Aneks 4.   Zróżnicowanie dynamiki zmian według województw i składowych rozwoju...

1 2 3 4 5 6 7 8

Podlaskie 105 6 5,7 49 46,7 50 47,6

Pomorskie 99 39 39,4 51 51,5 9 9,1

Śląskie 118 1 0,8 75 63,6 42 35,6

Świętokrzyskie 97 32 33,0 51 52,6 14 14,4

Warmińsko-mazurskie 100 47 47,0 35 35,0 18 18,0

Wielkopolskie 207 46 22,2 136 65,7 25 12,1

Zachodniopomorskie 103 47 45,6 51 49,5 5 4,9

POZIOM ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Polska - obszar wiejski 2173 547 25,2 1096 50,4 530 24,4

Dolnośląskie 133 23 17,3 71 53,4 39 29,3

Kujawsko-pomorskie 127 25 19,7 65 51,2 37 29,1

Lubelskie 193 37 19,2 113 58,5 43 22,3

Lubuskie 73 21 28,8 25 34,2 27 37,0

Łódzkie 159 52 32,7 76 47,8 31 19,5

Małopolskie 168 84 50,0 73 43,5 11 6,5

Mazowieckie 279 48 17,2 165 59,1 66 23,7

Opolskie 68 6 8,8 33 48,5 29 42,6

Podkarpackie 144 63 43,8 58 40,3 23 16,0

Podlaskie 105 15 14,3 56 53,3 34 32,4

Pomorskie 99 18 18,2 52 52,5 29 29,3

Śląskie 118 18 15,3 76 64,4 24 20,3

Świętokrzyskie 97 41 42,3 46 47,4 10 10,3

Warmińsko-mazurskie 100 20 20,0 37 37,0 43 43,0

Wielkopolskie 207 49 23,7 109 52,7 49 23,7

Zachodniopomorskie 103 27 26,2 41 39,8 35 34,0

Źródło: opracowanie własne – MROW 2014 i MROW 2018.
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