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O książce
O KSIĄŻCE

O książce

Oddajemy w ręce czytelnika drugą z serii trzech publikacji na temat struktu-
ry społecznej polskiej wsi. Powstała ona jako ciąg dalszy odpowiedzi na pytanie: 
jaka jest wiejska Polska? W pierwszym tomie, zatytułowanym Stare i nowe wymiary 
społecznego zróżnicowania, uzasadnialiśmy podjęcie badań nad tą problematyką 
w następujący sposób: „Ponad ćwierć wieku temu rozpoczęły się w Polsce szyb-
kie i radykalne zmiany na wielu organizacyjnych poziomach życia społecznego. 
Miały one różny zasięg, nierówny rytm, były efektem działania sił wewnętrznych 
i zewnętrznych. Zmienił się nie tylko system polityczny, inne są też reguły funkcjo-
nowania gospodarki i jej struktura, zasady regulujące życie społeczne, miejsce grup 
i jednostek w społecznej hierarchii. Zmieniło się w społeczeństwie miejsce wsi, któ-
rą zaczęto nazywać „obszarami wiejskimi”. Ponieważ jednak trudno sobie wyobra-
zić, by „obszar” stał się przedmiotem analiz socjologicznych (prowokujemy!), na 
przedmiot takich analiz wybrano ludzi mieszkających na wsi, na obszarach określa-
nych jako wiejskie. To nie obszary, lecz działający ludzie stanowią „wiejską Polskę”.

Wiejska Polska to znacząca, bo sięgająca dwóch piątych, część społeczeństwa. 
Ma ona duży wpływ na funkcjonowanie całego kraju. Zasadne jest więc pytanie, 
kim są, jakie zawody wykonują mieszkańcy obszarów wiejskich, czym charaktery-
zuje się ich społeczne położenie w stosunku do reszty społeczeństwa, w tym jego 
miejskiej części. By zgłębić problem, trzeba postawić następne pytania – o to, czy ta 
zbiorowość jest jednorodna czy zróżnicowana, jakie czynniki wpływają na społecz-
ne zróżnicowanie wiejskiej Polski oraz jak ta wiejska Polska widzi siebie na tle kra-
ju, jak postrzega zróżnicowanie wewnętrzne. To percepcja zmian i ocena własnej 
sytuacji kształtuje ludzkie postawy i wpływa na podejmowane decyzje. Taki ciąg 
pytań stanowi szkielet projektu badawczego, zatytułowanego „Struktura społeczna 
wsi i jej świadomościowe korelaty”, finansowanego przez Narodowe Centrum Na-
uki (Halamska, Michalska, Śpiewak 2016: 7).

Tom drugi poświęcony jest relacjom między strukturą społeczną a przestrze-
nią: przestrzennemu zróżnicowaniu struktury społecznej z jednej strony, z drugiej 
zaś – problemowi struktury społecznej jako cechy różnicującej przestrzeń. Prze-
strzeń wiejskiej Polski jest wielorako zróżnicowana, a samo pojęcie struktury ma 
przestrzenne konotacje. „Przez „strukturę” w znaczeniu dosłownym rozumiemy 
przestrzenny układ elementów, gdy stosunki przestrzenne traktujemy w korelacji 
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z jakimś systemem zależności pomiędzy tymi elementami albo pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami i całością układu. (…) Otóż strukturę społeczeństwa można 
traktować w dosłownym, przestrzennym sensie. Dzieje się tak wtedy, gdy zajmu-
jemy się przestrzennym układem jednostek i grup ludzkich ze względu na stosun-
ki społeczne, które między nimi zachodzą. Mówiąc tu o układzie przestrzennym 
jednostek i grup, mamy na myśli wielkość, rozmieszczenie i kształt przestrzenny 
osiedli, gęstość zaludnienia poszczególnych części terenu, linie komunikacyjne itd. 
Zagadnienia tak rozumianej przestrzennej struktury społeczeństwa, gdzie terminy 
dotyczące stosunków przestrzennych („dystans”, „izolacja”, „granica”) zachowują 
swe pierwotne znaczenie, także wchodzą do problematyki nauk społecznych. Ale 
struktury społeczeństw w tym właśnie dosłownym, przestrzennym znaczeniu, nie 
zwykło się nazywać „strukturą społeczną”: Francuzi operowali tu pojęciem formy, 
budując specjalną dyscyplinę, „morfologię społeczną”. Amerykanie objęli te za-
gadnienia ramami „ekologii społecznej”, gdzie jest miejsce na strukturę ekologicz-
ną. Przymiotnik „społeczna” pozbawia „strukturę” przestrzennej konotacji (…)” 
(Ossowski 1957: 14).

W drugiej połowie XX w. nauki społeczne, w tym także socjologia, zaintereso-
wały się problemem przestrzeni i jej wpływu na zjawiska zachodzące w społeczeń-
stwie. Wynikało to z wielu przyczyn, między innymi z rozczarowania wielkimi, 
ewolucjonistycznymi teoriami społecznymi, jak na przykład teorią modernizacji. 
Powstała w tym czasie socjologia przestrzeni stworzyła cały szereg pojęć, określają-
cych relacje pomiędzy przestrzenią fizyczną a zjawiskami społecznymi. Za kanwę 
niniejszego tomu posłużą pojęcia „przestrzeni przyswojonej” oraz „przestrzeni na-
znaczonej”. Pojęcia te analizowane są w pierwszej części książki w szerszym kontek-
ście zainteresowania nauk społecznych problematyką przestrzeni. W części drugiej 
struktura społeczna wsi opisywana jest w ramach różnych układów terytorialnych, 
wyznaczanych przez procesy historyczne (zabory), poziom rozwoju gospodarczego 
i urbanizacji (obszary głównie rolnicze – wielofunkcyjne obszary zurbanizowane) 
oraz granice obecnych regionów polityczno-administracyjnych (województwa). 
Innymi słowy, struktura społeczna zostaje tu umieszczona w pewnej przestrze-
ni znanej, przyswojonej, którą można opisać za pomocą wielu znanych skądinąd 
cech. W części trzeciej struktura społeczna, a ściślej konkretny jej typ, określony 
przez specyficzny układ grup społeczno-zawodowych, potraktowana zostaje jako 
cecha przestrzeni, która ową przestrzeń definiuje i naznacza. Drogą analizy staty-
stycznej (z zastosowaniem indeksów dynamiki przestrzennej oraz metody analizy 
taksonomicznej opartej na algorytmie k-średnich) wyróżniono cztery odmiany 
struktury społeczno-zawodowej wsi: mieszany typ robotniczo-rolniczy, typ inteli-
gencko-robotniczy, robotniczy oraz rolniczy, które zostały rozmieszczone w prze-
strzeni fizycznej. Określony typ struktury społecznej został tym samym uznany za 
naznaczający pewien obszar. Wyróżnione w wyniku tego zabiegu, specyficzne ob-
szary wiejskie – robotniczo-rolnicze, inteligencko-robotnicze, robotnicze i rolnicze 
– scharakteryzowano za pomocą klasycznych cech, mierzących poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego. Pozwoliło to określić związki między typem struktury 
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a poziomem rozwoju i specyfiką lokalnej gospodarki. W nawiązaniu do kulturowe-
go zwrotu w naukach społecznych postawione zostało pytanie, na ile struktura spo-
łeczna, będąca wskaźnikiem kulturowych cech przestrzeni, powiązana jest z innymi 
cechami danego regionu czy obszaru, jak również z dynamiką zachodzących na 
jego obszarze zmian, składających się na procesy dezagraryzacji, proletaryzacji oraz 
gentryfikacji. Temu ostatniemu problemowi poświęcona jest czwarta część pracy. 
Ukazuje ona, że wyróżnione typy struktury społecznej wsi: rolniczy, robotniczy, 
inteligencko-robotniczy oraz mieszany, powiązane są z różną dynamiką zmian, za-
chodzących w ramach tychże procesów, nie tylko będąc przez nią warunkowanymi, 
ale i ową dynamikę warunkując.

Warszawa, wrzesień 2017 r.1. O zróżnicowaniu przestrzeni i jej wpływie…



1. O zróżnicowaniu przestrzeni i jej wpływie 
na zjawiska społeczne

1.1. Nauki społeczne i przestrzeń
„Czas” i „przestrzeń” to kategorie, którymi często posługują się nauki społeczne, 

traktując je jako sposoby myślenia o świecie, emanację różnych przejawów życia 
społecznego (Lisowski 2003). W historii można wyróżnić okresy, kiedy większe 
znaczenie przypisywano albo pierwszej, albo drugiej. Przez długie wieki to czas był 
centralną kategorią, wyjaśniającą zróżnicowanie społecznego świata odmiennymi 
etapami rozwoju na modernizacyjnej trajektorii. W drugiej połowie XX w., za spra-
wą wielu różnorako interpretowanych przyczyn, ważną kategorią w naukach spo-
łecznych staje się przestrzeń. Związek między naukami społecznymi a przestrzenią 
okazuje się na tyle istotny, że dziś „nie istnieje, nawet implicite, teoria przestrzeni 
nie będąca integralną częścią ogólnej teorii społecznej” (Castells 1982: 123). Samo 
słowo „przestrzeń” ma wiele znaczeń. „Przestrzeń jest abstrakcyjną ideą (matema-
tyczna), własnością materii (fizyczna), środowiskiem naturalnym wykształconym 
w odpowiedni sposób w toku ewolucji (przyrodnicza, geograficzna), jest wreszcie 
tworem ludzkim, antropogenicznym, kulturowym, a więc wytworzonym przez jed-
nostki, grupy i zbiorowości ludzkie (społeczna, kulturowa)” (Jałowiecki 2010: 19). 
Przestrzeń jest przede wszystkim przedmiotem zainteresowania geografii – zarów-
no fizycznej, jak i społecznej. Geografia społeczna opisuje przestrzenne zróżnico-
wanie zjawisk społecznych, ukazując ich wzajemne zależności. Ale też kategoria 
przestrzeni społecznej jest na wiele sposobów powiązana z socjologią, ekonomią, 
antropologią czy historią (Karwińska 2008). Wiąże się również z psychologią, urba-
nistyką i architekturą, a także, w sposób oczywisty, z planowaniem przestrzennym. 
Przestrzeń społeczna to miejsce lub obszar, wyróżniający się pewnymi cechami 
społecznymi; to społecznie określone terytorium, znajdujące się w posiadaniu ja-
kiejś grupy społecznej albo przez grupę wytworzone. Czasem pojęcie to używane 
jest metaforycznie (przestrzeń międzyludzka) i nie ma konkretnego denotatu ma-
terialnego.

Zarówno przestrzeń, jak i sposoby jej postrzegania i rozumienia, są historycznie 
zmienne. W epoce preindustrialnej – jak zauważa Bohdan Jałowiecki, przywołując 
prace Lefebvre’a (1970, 1974) – przestrzeń traktowano jako środowisko naturalne 
człowieka, którego był on częścią. Procesy industrializacji i modernizacji przynio-
sły instrumentalne traktowanie przestrzeni; odtąd przestrzeń traktowana jest jako 
środek do osiągania określonych celów. Społeczny charakter przestrzeni bardzo 
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trafnie ujmują analizy, odwołujące się do teorii Marksowskiej, gdzie przestrzeń jest 
elementem stosunków produkcji, które określają zarazem sposób jej wytwarzania. 
Oznacza to, że przestrzeń jest wytworem społeczeństwa. Różne typy społeczeństw 
wytwarzają swoją przestrzeń, naznaczają ją i przyswajają1. „Przestrzeń społeczna 
zawiera (…) społeczne stosunki reprodukcji, a więc stosunki biopsychiczne mię-
dzy płciami, grupami wieku wraz ze specyficzną organizacją rodziny oraz stosunki 
produkcji, podział pracy, jej organizację, a zatem hierarchię funkcji społecznych” 
(Lefebvre 1974: 41; za: Jałowiecki 2010: 22). Społeczne wytwarzanie przestrzeni 
wiąże się z powstawaniem wzajemnych zależności między ludźmi oraz społecz-
nych całości rozmaitego typu. Wytwarzanie przestrzeni jest procesem złożonym. 
Lefebvre pokazuje, że składają się nań „praktyki przestrzenne związane z produk-
cją i reprodukcją; sposoby przedstawiania przestrzeni, uwarunkowane sposobem 
produkcji i „porządkiem”, który on narzuca; oraz przestrzenie przedstawień, czyli 
kompleksy symboli wywodzące się z ukrytej strony życia społecznego” (Jałowiecki 
2010: 22)2. Taki sposób jej wytwarzania decyduje o tym, że przestrzeń społeczna ma 
inny status ontologiczny niż przestrzeń fizyczna.

Istnieje wiele określeń, pozwalających nazywać rozmaite typy przestrzeni: 
„miejsce”, „obszar”, „terytorium”, „środowisko”, „krajobraz”, „kraj”, „ojczyzna”, jak 
również „wioska”, „gmina” czy „region”. Są to pojęcia złożone, zawierające wiele 
komponentów materialnych, psychicznych i relacyjnych, posiadające wiele znaczeń. 
Służą za określenia różnych rodzajów przestrzeni, które posiadają limes, granicę 
mniej lub bardziej wyraźną. Krajobraz zamyka linia horyzontu; jak to natomiast 
jest z innymi rodzajami przestrzeni? To, co nazywamy „miejscem”, jest przeważnie 
dość wyraźnie określone, naznaczone, przyswojone; „obszar” wydaje się pojęciem 
dość neutralnym, jeżeli nie idzie w parze z przymiotnikiem, jak na przykład w wy-
rażeniu „obszar kulturowy”. „Kraj” może oznaczać strony rodzinne, ale też pań-
stwo; pojęcie „ojczyzny” – tak „prywatnej”, jak i „ideologicznej” – oprócz aspektów 
terytorialnych posiada bardzo silny komponent psychiczny. Niektóre całości prze-
strzenne – takie jak kraj, wioska, gmina czy region – mają formalnie ustanowione 
granice, co w pewnych przypadkach może się wiązać z utrudnionym dostępem na 
ich terytorium. Ale granice mogą też mieć charakter nieformalny. Analizując ist-
niejące granice, określające różne rodzaje przestrzeni, można powiedzieć, że są one 
naturalne bądź konwencjonalne, rzeczywiste bądź wyobrażone, istniejące obiek-
tywnie lub subiektywnie postrzegane, formalne bądź nieformalne. W podzielonej 

1 Można zatem powiedzieć, że przestrzeń jest wytworem działań kolektywnych (grup, społecz-
ności, społeczeństw), mających na celu zaspokajanie różnych potrzeb ludzi, i dlatego określona prze-
strzeń – np. przestrzeń produkcji, konsumpcji lub wymiany, przestrzeń mająca jakąś treść społeczną 
lub wartość (użytkową bądź symboliczną) – jest przeważnie przestrzenią czyjąś, a więc należy do jed-
nostki albo grupy, przez które zostaje przyswojona lub naznaczona (Karwińska 2008, Jałowiecki 2010). 

2 Alexander Lagopoulos (1978) wyróżnia np. aspekt esktrasemiotyczny przestrzeni (wytwór re-
lacji między sposobem produkcji a ekosystemem), aspekt odbicia struktury społecznej w religii czy 
polityce oraz aspekt semiotyczny (wytwór jednostek i ich ideologii). Michel Bassand (1982) zwraca 
uwagę na następujące wymiary pojęcia: przestrzeń-ziemia, przestrzeń-nośnik, przestrzeń-dystans oraz 
przestrzeń-symbol (za: Jałowiecki 2010).
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granicami przestrzeni ważne są łączniki między różnymi całościami, owe przejścia 
i mosty, o których pisał już na początku XX w. Georg Simmel (2006).

Przestrzeń nie jest tylko kadrem, w obrębie którego toczy się życie społeczne, 
ale i czynnikiem aktywnym, zdolnym modyfikować procesy społeczne. Najogólniej 
rzecz biorąc, analizy odwołujące się do pojęcia przestrzeni w naukach społecznych 
można sprowadzić do dwóch bardzo ogólnych i obszernych kategorii. Pierwsza 
obejmuje sytuacje, kiedy zbiorowości społeczne różnego typu umiejscawiane są 
w pewnej przyswojonej przestrzeni, służącej za podstawę do ich opisu oraz wy-
jaśniającej mechanizmy ich funkcjonowania. Posłużmy się przykładem złożonego 
zjawiska, jakim są cywilizacje. Zdaniem Fernanda Braudela (2006) cywilizacje są 
nie tylko społeczeństwami, gospodarkami i mentalnościami, ale i przestrzeniami, 
gdyż „każdą cywilizację (bez względu na to, czy jest duża, czy mała) można zloka-
lizować na mapie. (…) Możemy zatem powiedzieć, że każda cywilizacja związana 
jest z obszarem, mającym prawie stałe granice. Każda ma zatem „własną” geografię, 
dostarczającą mnóstwa możliwości i stawiającą, nieraz prawie niemożliwe do prze-
zwyciężenia, tylko jej właściwe przeszkody. W rezultacie otrzymujemy poszatkowa-
ną powierzchnię świata, którego mapy ukazują nam strefy domów z drewna, gliny, 
bambusa, papieru, kamienia, cegły i kamienia, główne obszary upraw ryżu, kuku-
rydzy, czterech zbóż. (…) Cywilizacja zachodnia w sposób oczywisty jest związana 
ze zbożem, białym chlebem i płynącymi z tego faktu niedogodnościami” (Braudel 
2006: 43 i nast.). Kreśląc mapy cywilizacji, badacze analizują ich zasięg przestrzen-
ny i jego zmiany. Nazwy cywilizacji pochodzą często od ich geograficznego umiej-
scowienia. W koncepcji Samuela P. Huntingtona (2000) nazwy pięciu cywilizacji 
odwołują się do geografii (zachodnia, latynoamerykańska, afrykańska, chińska i ja-
pońska), a czterech pozostałych – do religii (prawosławna, islamska, hinduistyczna, 
buddyjska). Zdaniem Braudela cywilizacja europejska obejmuje Europę, Amerykę 
i „inną Europę”, rozumianą jako Rosja i Słowiańszczyzna3. Ten sam autor w przed-
mowie do pracy Jenő Szűcsa Trzy Europy stwierdza, że przestrzeń – jej posiadanie 
lub brak – może decydować o losach całych obszarów. Specyfika losów Europy 
Środkowej związana była z brakiem przestrzeni do ekspansji i rozwoju, którą Za-
chodowi zapewnił zwrot ku Atlantykowi i Ameryce. Taką przestrzeń znalazła też 
Rosja, podbijając Syberię aż po Kamczatkę. Można powiedzieć, że owa ograniczo-
ność przestrzeni, zamkniętej z dwóch stron przez potężny Zachód i Wschód, to 
specyficzna cecha Europy Środkowej. Wpisanie w geograficzną przestrzeń cechuje 
również państwa, narody czy mniejszości narodowe wewnątrz państw.

Z drugą kategorią opisów i analiz mamy do czynienia wtedy, kiedy zjawiska 
społeczne i ich cechy wyznaczają charakter przestrzeni, która staje się tym samym 
przestrzenią naznaczoną. Pozostańmy przy cywilizacjach jako wielkich całościach 
społeczno-kulturowych. Wspomniany już Huntington, poszukując wschodniej 
granicy europejskiej odmiany cywilizacji zachodniej, stwierdza, że „najpełniejszej 

3 „Inna Europa” to termin często używany w XX wieku; w znaczeniu, jakie spopularyzował Cze-
sław Miłosz, geograficznie odnosi się on raczej do Europy Środkowej czy Środkowo-Wschodniej. 
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i najbardziej przekonującej odpowiedzi dostarcza wielka linia historyczna, oddzie-
lająca od wieków wyznawców zachodniego chrześcijaństwa od ludów muzułmań-
skich i prawosławnych. Pochodzi ona z czasów podziału cesarstwa rzymskiego 
w IV wieku i utworzenia Świętego Cesarstwa Rzymskiego w wieku X” (Hunting-
ton 2000: 232). Innym przykładem może być teoria systemów-światów Immanuela 
Wallersteina, których nie należy mylić z systemami ogólnoświatowymi. „Pojęcie to 
oznacza natomiast pewne uformowane historycznie całości społeczno-ekonomicz-
ne, cechujące się ścisłymi strukturalnymi powiązaniami wewnętrznymi, których 
podstawą jest zawsze „osiowy” podział pracy, łączący obszary o kluczowym zna-
czeniu dla produkcji gospodarczej i wytwarzania bogactwa (centrum) oraz obszary 
podporządkowane, stanowiące rezerwuar taniej siły roboczej i obfitujące w pożą-
dane zasoby naturalne (peryferie). W tym sensie system-świat to niekoniecznie 
system światowy (obejmujący cały obszar Ziemi), ale system, który jest światem, 
swoistym uniwersum strukturalnym” (Starnawski, Wielgosz 2007: V).

Operacje przyswajania i naznaczania mają charakter dialektyczny. Naznaczanie 
przestrzeni (poprzez przypisywanie jej rozmaitych cech) tworzy przestrzeń znaną, 
znajomą, przyswojoną. Wystarczy umieścić dane zjawisko w tej przestrzeni, by na-
brało ono charakterystycznych dla niej cech. Często jest to charakterystyka stereo-
typowa, którą cechuje inercja, odporność na zmiany i modyfikacje. Odnosi się to 
na przykład do takich pojęć jak „wieś” i „wiejskość”. W badaniach socjologicznych 
pojęcie wsi jest nie tylko pojęciem opisowym, ale także „kategorią, która odsyła do 
wizji podziałów społecznych, uruchamia pewne wyobrażenia świata społecznego” 
(Mormont 1996: 163, tłum. M.H.). W badaniach socjologicznych, zwłaszcza ma-
sowych, miejsce zamieszkania – wieś lub miasto – używane jest jako tzw. zmienna 
niezależna, obok innych, takich jak wiek, płeć, wykształcenie czy dochody. Mamy 
tu jednak do czynienia z czymś więcej niż tylko informacją o tym, gdzie ktoś miesz-
ka; „wieś” i „miasto” są naznaczonymi i przyswojonymi przestrzeniami, którym 
przysługują odmienne społeczne charakterystyki, udokumentowane naukowo. 
Z przeprowadzonych niegdyś badań socjologicznych wynikało, że mieszkańcy wsi 
mają gorsze wykształcenie, niższe dochody i że w większości są rolnikami, ze zna-
czącym udziałem ludzi starszych. W efekcie, kiedy używamy dziś pozornie neu-
tralnego pojęcia, określającego miejsce zamieszkania, przypisujemy mieszkańcom 
wsi a priori pewne cechy, które w istocie dawno już przestały się do nich odnosić, 
jako że współczesna polska wieś zdominowana jest przez robotników i wyróżnia ją 
mniejszy niż w miastach udział ludności starszej4.

Pojęcie przestrzeni pełni szczególnie istotną rolę w naukach społecznych zo-
rientowanych „ruralistycznie”: geografii, socjologii czy ekonomii. Przede wszyst-
kim dlatego, że zajmują się one zjawiskami społecznymi, zachodzącymi na pewnej 
specyficznej przestrzeni. Czym jednak jest wieś, jeżeli definiować ją szerzej niż tyl-
ko jako „przestrzeń poza miastem”? Na początku XXI w. pytania o naturę relacji  
 

4 Zjawisko to analizują szeroko: Maria Halamska (2011b) oraz Monika Stanny (2013).
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pomiędzy miastem i wsią są z konieczności stawiane na nowo. Jak traktować miasto 
przy definiowaniu wiejskości? Czy miasto i wieś są nadal w opozycji, czy oznaczają 
krańce pewnego continuum przestrzeni nasyconych w różnym stopniu wiejskością 
i miejskością? A może te dwa rodzaje przestrzeni nakładają się na siebie? Co więcej, 
nie należy wykluczyć, że rozróżnienie to straciło już sens i moc wyjaśniającą. Jak 
twierdzą Samuel Arlaud, Yves Jean i Dominique Royoux (2005: 11; tłum. M.H.), te 
„dwa oddzielne światy nie istnieją, gdyż mamy do czynienia z wzajemnym przeni-
kaniem się przestrzeni i bytów idealnych; granice zacierają się, przepływy i prze-
strzenie pośrednie między nimi mają charakter złożony, jak w przypadku owych 
rozlewających się, podmiejskich przestrzeni, z jednej strony miejskich z uwagi na 
ich sposób funkcjonowania (zatrudnienie, styl życia), z drugiej – wiejskich z uwagi 
na krajobraz (z przestrzenią rolniczą) i przekonanie mieszkańców o życiu w wiej-
skim środowisku”. W literaturze pojawia się pojęcie „nowej wiejskości”5, którym in-
teresują się nie tylko nauki społeczne, ale także polityki rozwoju i zagospodarowa-
nia przestrzennego. Pojęcie to modyfikuje nasze wyobrażenia o relacjach pomiędzy 
miastem i wsią, informuje o nowych sposobach użytkowania wsi jako przestrzeni 
rezydencjalnej, rekreacyjnej i produkcyjnej, jak również o sposobie doświadczania 
tej przestrzeni przez jej mieszkańców, o ich stosunku do wpisanego w nią dziedzic-
twa i natury. „Wiejskość nie jest jakimś „darem”, ale pewną społeczną konstrukcją 
świata, opartą na wyobrażeniach i ewoluujących praktykach identyfikacji i inter-
pretacji, która staje się dla nas kluczem do lektury zmian, jakich doświadcza całe 
społeczeństwo” (tamże; tłum. M.H.).

1.2. Przestrzeń a struktura społeczna
Niektóre typy analiz socjologicznych wiążą się ściśle z zagadnieniem przestrze-

ni. Raymond Ledrut przekonuje, że „przestrzeń jest w analizie socjologicznej osno-
wą nie tylko tego wszystkiego, co w życiu społecznym istnieje, ale także tego wszyst-
kiego, co w życiu społecznym jest możliwe, ponieważ działań ludzkich, obecnych 
i przyszłych, nie da się wyizolować z przestrzeni społecznej” (Ledrut 1984: 108, 
za: Jałowiecki 2000: 242). Na rolę przestrzeni jako podłoża zjawisk społecznych 
(przede wszystkim świadomości zbiorowej) zwracał już uwagę na przełomie XIX 
i XX w. Émile Durkheim, wyróżniając odrębny dział socjologii, nazywany przez 
niego „morfologią społeczną”. Miała ona badać, jak referuje koncepcję Durkheima 
Jerzy Szacki, „materialne formy społeczeństwa”, takie jak, wielkość terytorium, 
położenie społeczeństwa, tzn. „jego peryferyjna lub centralna pozycja na danym 
kontynencie, sposób jego «otoczenia» przez inne społeczeństwa itd.”, kształt jego 
granic, a następnie „ogólna masa ludności, którą trzeba rozpatrywać ze względu na 
jej liczebność i gęstość”. Mówił dalej Durkheim o konieczności badania „zgrupo-

5 Także „nowej miejskości”. Przykładem jest publikacja zbiorowa Nouvelles urbanités, nouvelles 
ruralités en Europe (Luginbühl 2007), pokłosie wielkiej międzynarodowej konferencji pod tym samym 
tytułem, która miała miejsce w Strasburgu w 2000 r. 
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wań wtórnych posiadających podstawę materialną” takich jak wsie, miasta, okręgi 
i prowincje, które powinny być rozpatrywane ze względu na swe rozmiary, zalud-
nienie, komunikację itd.” (Durkheim 1965: 114–117, za: Szacki 1983: 432). Prze-
strzeń zajmowała bardzo ważne miejsce w międzywojennych studiach empirycz-
nych socjologii amerykańskiej, których przedmiotem były zbiorowości terytorialne 
różnego typu, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. społeczności lokalnej, której 
elementem definicyjnym jest posiadanie terytorium (por. Szacki 1983: 638 i nast.). 
Rola przestrzeni eksponowana była zwłaszcza w ekologicznym nurcie tych analiz, 
rozwiniętym głównie przez tzw. szkołę chicagowską, koncentrującą się na „na ba-
daniu relacji między terytorium a ludźmi i instytucjami oraz na analizie przestrzen-
nych aspektów zjawisk społecznych” (Starosta 1995: 104). Warto też przypomnieć, 
że w oparciu o badania społeczności terytorialnych powstały koncepcje struktury 
klasowej Roberta i Heleny Lyndów oraz Williama L. Warnera (por. Szacki 1983: 
658–668). Sprzyjały temu stosunkowo niewielkie rozmiary badanych zbiorowo-
ści terytorialnych, gdyż „mechanizmy stratyfikacyjne najłatwiej zidentyfikować 
w społecznościach lokalnych, w nich bowiem najbardziej bezpośrednio dochodzą 
do głosu interesy klasowe, strajki, przekonanie o własnej niższości, ekskluzywność 
towarzyska i strategie zamykania dostępu do elit” (Domański, Pokropek 2011: 14).

Problem relacji pomiędzy przestrzenią a strukturą społeczną był rzadko po-
dejmowany przez polskich socjologów. Zwraca na to uwagę Marian Malikowski, 
który twierdzi, że „większość teoretycznych analiz struktury społecznej i zróżni-
cowania społecznego, a także empirycznych analiz prowadzonych w Polsce zdaje 
się pomijać fakt, że ludzie, oprócz cech społecznych, są jeszcze różnie rozlokowani 
w przestrzeni. (…) Zajmowanie określonego miejsca w przestrzeni stwarza nierów-
ne szanse życiowe dla jednostek i grup społecznych, implikuje nierówne warunki 
życia, a często powiększa i utrwala skalę zróżnicowania wynikającego z nierówno-
ści «czysto społecznych»” (1994: 93). Wynika to z wielu przyczyn, a przede wszyst-
kim z faktu, że bardzo trudno jest uchwycić i zmierzyć wpływ „renty przestrzennej” 
na usytuowanie jednostek w strukturze społecznej. Trudności wynikają stąd, „że 
niełatwo jest skonstruować (…) wyraźną i w miarę zobiektywizowaną hierarchię 
miejsc zamieszkania, tak w skali regionów, miast i wsi, jak też dzielnic i osiedli, 
tym bardziej, że pewnym walorom określonych miejsc zamieszkania towarzyszą 
mankamenty innej natury. (…) Oprócz tego (…) niełatwo tworzyć jakąś zobiekty-
wizowaną ich hierarchię również i z tego względu, że w różnych społeczeństwach 
i środowiskach społecznych poglądy na ten temat są mocno zróżnicowane, zmien-
ne, sporo zaś ludzi nie ma wyrobionych poglądów na ten temat i rzadko się nad 
tym zastanawia” (tamże: 96). Tymczasem zróżnicowanie według klasycznych cech 
statusowych – wykształcenia, zawodu, dochodu, władzy czy prestiżu – nakłada się 
na zróżnicowanie przestrzenne, co umacnia różne aspekty różnic i pogłębia nie-
równości społeczne.

Brak badań nad tą problematyką nie tylko w Polsce, ale i za granicą, odno-
towują również Henryk Domański i Dariusz Pokropek (2011). Wyróżniają przy 
tym pewne fazy relacji pomiędzy przestrzenią a strukturą społeczną. Terytorialne 
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odrębności struktury społecznej były widoczne przede wszystkim w społeczeń-
stwach tradycyjnych. Sprzyjała temu izolacja przestrzenna, słabe zaludnienie oraz 
niska liczebność zbiorowości terytorialnych. Były to przede wszystkim wspólnoty 
wiejskie, w których istotną rolę pełniło posiadanie ziemi. „Główną osią stratyfika-
cji było dziedziczenie pozycji rodziców. Mimo że zdolny syn chłopski mógł dojść 
do wysokiego urzędu, dominującą zasadą było przypisanie do kategorii, w której 
się człowiek urodził, natomiast mniejsze znaczenie miały kwalifikacje i osobiste 
zdolności” (Domański, Pokropek 2011: 15). Rozwój kapitalizmu, związany z takimi 
procesami jak industrializacja, urbanizacja, rozwój komunikacji i kultury masowej 
oraz upowszechnienie uczestnictwa w życiu publicznym, prowadzi do uniwersali-
zacji reguł usytuowania jednostek i grup w społeczeństwie, co sprzyja ujednolice-
niu mechanizmów stratyfikacji społecznej. „Niezależnie od poziomu rozwoju eko-
nomicznego, systemu politycznego i różnic historycznych, w tych samych rolach 
zawodowych wykonuje się wszędzie mniej więcej te same czynności i po poniesie-
niu określonych „nakładów” – ujmując rzecz z perspektywy jednostki – uzyskuje 
odpowiednie „nagrody”. Z jednej strony zawód stał się głównym źródłem utrzy-
mania, wyznacznikiem stylu życia, prestiżu i pozycji społecznej. Z drugiej – we 
wszystkich społeczeństwach obowiązują podobne wymagania dotyczące rekrutacji 
do ról zawodowych” (Domański, Pokropek 2011: 16). Z tego powodu analizy struk-
tury i stratyfikacji ludności wiejskiej w Polsce opierały się z reguły na przekonaniu 
o dominacji uniwersalnych zasad w kształtowaniu stratyfikacji społecznej nad lo-
kalnymi partykularyzmami (Halamska 2016a, 2016b). Poszukiwano różnic w za-
kresie nasycenia struktury społecznej różnymi grupami społeczno-zawodowymi 
i do tego sprowadzano wiejską odmienność struktury. Ale też zakładano, że struk-
tura społeczna wiejskiej Polski jest zróżnicowana wewnętrznie, o czym świadczyło 
społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich (Stanny 2013; Rosner, 
Stanny 2017). Założenie to wynikało także z ducha nowego regionalizmu i wpływu 
regionalnych polityk, mogących sprzyjać osłabieniu uniwersalnych i narodowych 
hierarchii społecznych. Poszukiwaniu terytorialnych – regionalnych i lokalnych – 
odmienności oraz czynników kształtujących partykularne wzory społecznej stra-
tyfikacji sprzyjała analiza procesów globalizacji, ich narodowych, regionalnych 
i lokalnych przebiegów. Globalizacja dociera do różnych społeczności z różną siłą 
i zawsze prowadzi – jeżeli wierzyć Rolandowi Robertsonowi (1992) – do „partyku-
laryzacji uniwersalizmów”. Zdaniem Samuela Eisenstadta (1992) zależeć ona bę-
dzie od wielu czynników, takich jak siła globalizacyjnych fal czy czas ich dotarcia 
do konkretnych społeczności, a zwłaszcza od kondycji, w jakiej owe społeczności 
się znajdują.

Inicjatorami takich badań w Polsce byli Domański i Pokropek (2011), którzy 
pisali: „Spróbujemy ustalić czy – biorąc pod uwagę podziały terytorialne – można 
mówić o występowaniu jednej hierarchii społecznej, czy też takich hierarchii jest 
wiele? Jeżeli to drugie, to w jakim stopniu różnią się one od siebie w zależności od 
np. poziomu rozwoju ekonomicznego i poziomu zamożności osiedli i gmin? Czy, 
przykładowo, mechanizmy dystrybucji dochodów, identyfikowane przez związek 
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wykształcenia z zarobkami, kształtują się we wszystkich regionach podobnie, czy 
też zależy to np. od lokalnych relacji między podażą a popytem na siłę roboczą? 
Wiadomo, że ludzie z wyższym wykształceniem mają, na ogół, mniejsze ryzyko 
utraty pracy, większe zasoby kapitału kulturowego i charakteryzują się większą 
aktywnością polityczną, mierzoną uczestnictwem w wyborach. Chcemy ustalić, 
w jakim stopniu prawidłowości te są w Polsce uniwersalne dla wszystkich regio-
nów” (Domański, Pokropek 2011: 25). Zreferujmy pokrótce wyniki tych analiz, 
prowadzonych przy pomocy modeli wielopoziomowych. W oparciu o dane z badań 
CBOS, przeprowadzonych w 2007 r. na licznej, liczącej ponad 37 tys. osób, pró-
bie reprezentatywnej ludności Polski, przeprowadzono analizę wpływu podziałów 
terytorialnych (jednostkami analizy przestrzennej były gminy) na dochody, zaso-
by materialne oraz uczestnictwo w kulturze. Wykazała ona, że „podział na gminy 
w znaczącym stopniu różnicuje dostęp do dóbr lokujących jednostki w hierarchii 
społecznej. Potwierdzałoby to przekonanie o znaczącej roli czynnika terytorialne-
go, aczkolwiek nie dysponujemy danymi, które pozwoliłyby dokładnie ustalić, dla-
czego mieszkańcy jednych gmin charakteryzują się np. średnio wyższymi docho-
dami i zasobami materialnymi niż innych” (tamże: 185). W naszym przekonaniu 
wynika to między innymi stąd, że gminy te, jako pewne przestrzenie, nie zostały 
w satysfakcjonujący sposób scharakteryzowane, czyli „naznaczone”. Wskazuje na 
to zdziwienie, jakie budzi u autorów fakt istnienia regionalnego zróżnicowania 
dochodów rolników. „Pewnym zaskoczeniem może być zatem to, że stosunkowo 
największe zróżnicowanie w zasadach wynagradzania między gminami daje o sobie 
znać właśnie w przypadku rolników (…)” (tamże: 164). Tego zaskoczenia mogłoby 
nie być, gdyby w charakterystyce gmin uwzględniona została struktura obszarowa 
bądź siła ekonomiczna gospodarstw rolnych, gdyż rolnikiem może czuć się zarów-
no gospodarujący na 5 hektarach na Podkarpaciu, jak i na 70 czy więcej hektarach 
w Wielkopolsce6. Zaobserwowano również, że czynnikiem wpływającym na wyso-
kość wszystkich wymienionych wyżej wskaźników społecznego usytuowania jest 
zamożność gmin, mierzona dochodami własnymi gminy. Zależności te są jednak 
dość słabe i rozmyte. Natomiast zróżnicowanie terytorialne wyraźnie oddziałuje 
na poczucie zagrożenia bezrobociem, co uwidaczniają przestrzenne rozkłady tego 
poczucia w klasach niższych. Natomiast u klasy średniej – nazywanej inteligencją – 
przestrzeń (tj. podział na gminy) różnicuje poczucie grupowej tożsamości.

6 Autorzy komentują to zjawisko w sposób następujący: „Tak więc, mimo geograficznej i kultu-
rowej izolacji wsi, kojarzącej się z wewnętrzną zwartością klasy chłopskiej, okazuje się ona najbardziej 
heterogenicznym segmentem stratyfikacji społecznej – oczywiście tylko w aspekcie przestrzennym. 
Tak silne zróżnicowanie dochodów może być oznaką polaryzacji rolników ze względu na podziały 
terytorialne. Oznaczałoby to, że obok gmin, w których mechanizmy wynagradzania są dla rolników 
korzystne, są gminy, w których uzyskują oni wyjątkowo niskie dochody” (164–165). Istnieją zresztą 
również i takie gminy, gdzie rolnicy uzyskują i bardzo niskie, i bardzo wysokie dochody. Nie mają tu 
bowiem wpływu (terytorialnie zróżnicowane) „zasady wynagradzania”, ale przede wszystkim wiel-
kość gospodarstwa. Dyskusyjna jest także teza o izolacji chłopów oraz stereotypowa „zwartość klasy 
chłopskiej”, którą niegdyś podważał Karol Marks, a niedawno w odniesieniu do polskich rolników – 
Krzysztof Gorlach (1998). 
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Wspomniane badania pokazują, że podziały przestrzenne – nawet w przypadku 
jednostek terytorialnych stosunkowo niedawno wyodrębnionych, jak województwa 
i powiaty – wpływają na różne elementy społecznego usytuowania, w tym na do-
chody czy wyposażenie w dobra materialne oraz dobra kultury. Wpływ ten potę-
guje zróżnicowanie poziomów rozwoju cywilizacyjnego i dochodów do gminnego 
budżetu oraz rozwój sektora prywatnego. Nie jest on jednak na tyle silny, by naru-
szać hierarchię społecznego statusu. W skali całej Polski, gdzie mamy do czynienia 
z bardzo dużym zróżnicowaniem gmin: miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiej-
skich, pozostaje ona niezmieniona.

W niniejszym tomie podejmujemy próbę ukazania zróżnicowania struktury 
społecznej samej tylko wiejskiej Polski, w której jednostki podziału terytorialnego 
– gminy, powiaty, województwa – są bardziej jednorodne niż na obszarze całego 
kraju. Wielostronne rozpoznanie zróżnicowania obszarów wiejskich pozwoli ujaw-
nić nowe tropy dla badań nad wpływem podziałów terytorialnych na strukturę 
społeczną.

1.3. Naznaczanie obszarów wiejskich w Polsce…: zróżnicowanie poziomu 
i struktury rozwoju społeczno-ekonomicznego

Zasadniczą cechą wsi jako obszaru jest przestrzenność. Obszar wiejski określić 
można jako przestrzeń relatywnie słabiej niż miasto zaludnioną, której mieszkańcy 
żyją w większym rozproszeniu, choć w obrębie mniejszych terytorialnie miejsco-
wości. Ta specyficzna cecha wsi związana jest historycznie z jej strukturą gospo-
darczą, jako że dominująca funkcja rolnicza wymagała łatwego dostępu do pól, 
co zapewniały relatywnie niewielkie osady. Jeżeli rozrastały się one ponad miarę 
racjonalnych w danym rejonie odległości do pól, stawały się miastami i skupiały 
ludność niezwiązaną bezpośrednio z rolnictwem. Z czasem, wraz z pojawieniem 
się coraz bardziej rozwiniętej struktury funkcji gospodarczych na wsi, rozwojem 
instytucji pełniących funkcje administracyjne i usługowe oraz rozbudową infra-
struktury (zwłaszcza tzw. infrastruktury punktowej), stary układ osadniczy oka-
zywał się barierą dla rozwoju. Zasięg działania takich instytucji obejmował krąg 
sąsiednich wsi, co przyczyniało się do kształtowania lokalnych centrów, będących 
z reguły większymi miejscowościami (czasem małymi miasteczkami), połączonymi 
siecią dróg z pobliskimi mniejszymi osadami i przez nie obsługiwanymi. W taki 
uproszczony sposób można przedstawić powstawanie tzw. układów lokalnych (któ-
re w terminologii administracyjnej odpowiadają gminom). Jeśli miejscowość cen-
tralna układu stawała się miastem, powstawało to, co dziś określamy mianem gmi-
ny miejsko-wiejskiej, a jeśli zachowywała charakter wsi – rodziła się gmina wiejska. 
Podział przestrzeni na gminy ma również tę cechę, że ukształtowane jednostki ad-
ministracyjne, mimo że sąsiadują ze sobą, to jednak często różnią się pod wieloma 
względami. Badania pokazują, że zróżnicowanie przestrzeni wiejskiej, analizowa-
ne pod kątem owych różnic, ujawnia wiele zjawisk, które zacierają się w wyniku 
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„uśrednienia” w sytuacji, gdy agregacja przestrzeni poddawanej obserwacji operu-
je jednostkami większymi (powiat, województwo). Dlatego też więcej informacji 
o obszarach wiejskich dostarcza nam zejście do poziomu agregacji gminnej, która 
ujawnia zróżnicowania lokalne. Na tym właśnie, gminnym poziomie istotne oka-
zują się dane statystyczne, które dostarcza w podstawowym zakresie Główny Urząd 
Statystyczny. Ich wachlarz jest jednak na tyle ograniczony, że wymaga uzupełnienia 
o dane pochodzące z rozmaitych instytucji państwowych, takich jak Urząd Komu-
nikacji Elektronicznej, Państwowa Komisja Wyborcza, Centralna Komisja Egza-
minacyjna, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy różne ministerstwa, jak również 
z badań własnych.

W dalszej części opracowania przywołane zostaną wyniki badań, wykona-
nych w ramach projektu Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (Rosner, Stanny 
2014, 2016, 2017)7, finansowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej, w którym analizowano zróżnicowanie poziomu i struktury rozwoju 
społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. Taki sposób naznaczenia 
owych obszarów pozwoli nam traktować je w dalszych rozważaniach (rozdział 2) 
jako przestrzenie przyswojone, znane. Pojęcie „rozwoju społeczno-gospodarczego” 
jest wieloznaczne zarówno na poziomie teoretycznym, jak i empirycznym (więcej: 
Stanny 2013, rozdział 2 i 3). Wieloznaczność ta powoduje, że do pomiaru jego po-
ziomu w badaniach używanych jest wiele wskaźników. Najczęściej wykorzystywa-
na w tym celu jest wysokość produktu krajowego brutto na mieszkańca, czasem 
– w międzynarodowych badaniach porównawczych – korygowana przez wartość 
nabywczą waluty w danym kraju. Wskaźnik ten ma wiele zalet, bywa jednak rów-
nież krytykowany jako nadmierne uproszczenie (Stiglitz, Sen, Fitoussi 2013: XXX–
XXXIII). Dla celów wspomnianego projektu pozostawał on jednak bezużyteczny 
z tego względu, że jest liczony dla całego kraju, a następnie rozszacowywany na 
poszczególne województwa odpowiednio do ich wielkości oraz struktury gospo-
darczej. Dalsze „rozszacowywanie” przy przyjętej metodologii prowadziłoby do 
znacznych niedokładności, rosnących wraz ze wzrostem szczegółowości agregacji. 
W przypadku mniejszych jednostek, takich jak powiaty czy gminy, a tym bardziej 
miasta i wsie, byłoby ono nieracjonalne ze względu na rosnącą wraz z kurczeniem 
się jednostek skalę błędu.

Po 2000 r. w różnych ośrodkach badawczych powstawały próby syntetycznych 
analiz przestrzennego zróżnicowania obszarów wiejskich. Cechą wspólną tych ba-
dań było to, że wszystkie one wychodziły od analizy pewnego pojęcia teoretyczne-

7 Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (MROW) to wspólny projekt Fundacji Europejski Fun-
dusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, zainicjowany w 2012 r. Jego 
celem jest systematyczne badanie zmian przestrzennego zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodar-
czego terenów wiejskich w Polsce. Jak dotąd opublikowano raporty z dwóch etapów badań, autorstwa 
Andrzeja Rosnera i Moniki Stanny: 1/ Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne 
zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku (2014), 2/ 
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II (2016) oraz 3/ wydanie anglojęzyczne Socio-economic 
development of rural areas in Poland (2017).
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go, które następnie operacjonalizowano w oparciu o szereg wskaźników empirycz-
nych. Wskaźniki te na różne sposoby syntetyzowano i klasyfikowano (niekiedy po 
uprzednim nadaniu im wag). Ogólny schemat badań: operacjonalizacja – dobór 
wskaźników – synteza okazał się metodą przydatną niezależnie od poruszanego 
problemu badawczego (przegląd badań w: Stanny 2013: 69 i nast..; Rosner 2015). 
W przywoływanych badaniach MROW pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego 
również zostało złożone z pewnych elementów składowych, których dobór podyk-
towany był wcześniejszymi doświadczeniami badawczymi autorów8. Elementy te 
zostaną omówione szczegółowo w dalszej części rozdziału (zob. ryc. 1).

Samo pojęcie rozwoju społeczno-gospodarczego, zastosowane w badaniach 
MROW, wymaga na początek paru słów wyjaśnienia. Wiązało się ono z ogólną 
koncepcją tych badań, wedle której przez rozwój społeczno-gospodarczy obsza-
rów wiejskich rozumieć należy przemiany, prowadzące do zaspokajania w coraz 
większym stopniu zbiorowych i indywidualnych potrzeb mieszkańców wsi. Celem 
rozwoju społeczno-gospodarczego powinno być dążenie do stworzenia warunków 
życia pozwalających mieszkańcom odczuwać coraz większą satysfakcję z kontak-
tów z otaczającą ich rzeczywistością, lub doprowadzenie do sytuacji, w której ich 
wymagania wobec tej rzeczywistości będą rosnąć. Przez rozwój społeczno-gospo-
darczy rozumie się tutaj kształtowanie takich struktur gospodarczych, które po-
zwolą mieszkańcom osiągnąć na lokalnym rynku pracy satysfakcjonujące dochody 
oraz żywić nadzieje na to, że pojawiające się, nowe potrzeby także zostaną zaspoko-
jone w możliwym do akceptacji horyzoncie czasowym. Równie ważne jest poczucie 
wpływu na dokonujące się w otoczeniu przemiany, a więc uczestnictwo w życiu 
społecznym, umiejętność i chęć organizowania się i współdziałania. Sprzyja temu 
poprawa sytuacji w zakresie edukacji, posiadanych przez mieszkańców kompeten-
cji itp. Dopiero spełnienie obu warunków, gospodarczego i społecznego, powoduje, 
że środowisko wiejskie staje się przyjazne mieszkańcom. Stopień ich spełnienia wy-
znacza osiągnięty poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. O ile „poziom roz-

8 Z doświadczeń tych wynikało na przykład, że niezwykle ważna dla rozwoju społeczno-gospo-
darczego danego układu lokalnego jest np. jego dostępność dla podróżujących osób czy przewożo-
nych towarów z jednej strony, a z drugiej – łatwość dojazdu mieszkańców do sąsiednich ośrodków, 
a zwłaszcza sąsiednich rynków. Podobnie jest z dostępnością do rynku pracy zlokalizowanego poza 
jednostką oraz łatwość dojazdu do instytucji infrastrukturalnych obsługujących daną jednostkę, a więc 
dojazd z poszczególnych sołectw gminy do miejscowości gminnej oraz miejscowości wyższego rzędu 
w hierarchii układu administracyjnego. Największą jednak wagę przyznano zagadnieniom opisującym 
sytuację gospodarczą, takim jak „stopień dezagraryzacji gospodarki lokalnej”. Potrzeba dezagraryzacji 
gospodarki wiejskiej leży u podstaw koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju wsi, trwałego rozwoju oraz 
rozwoju zrównoważonego. Jest to więc niezwykle ważna składowa rozwoju gospodarczego, mająca 
istotny wpływ na rozwój społeczny związany z rozwojem usług publicznych i wzrostem zatrudnienia 
w nich, rozbudową infrastruktury społecznej i technicznej, jak również wzrostem możliwości zatrud-
nienia zgodnego z aspiracjami mieszkańców i nieograniczonego do rolnictwa czy szeroko rozumianej 
sfery obsługi rolnictwa. Spośród innych składowych na szczególną uwagę zasługuje „problematyka 
demograficzna”, w tym ocena skutków migracji wewnętrznych (krajowych) dla środowiska wiejskiego 
(więcej: Rosner, Stanny 2014).
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woju” jest więc pewną informacją o stanie rzeczy istniejącym w danym momencie, 
sam „rozwój” oznacza proces, a więc ciąg przekształceń z jednego stanu w drugi.

Pomiar tak rozumianego rozwoju ma postać skali porządkowej (więcej: Rosner 
2015: 11). Skala ta nie ma początku ani końca. Początkiem byłby obszar nieza-
mieszkały, a więc taki, na terenie którego nie istnieją żadne relacje międzyludzkie 
czy społeczność, gdzie nie dokonuje się jakikolwiek proces gospodarczy ani nie ma 
wyposażenia, które mogłoby mu służyć. Koniec skali nie istnieje, gdyż nie sposób 
określić, jakie cechy powinien przejawiać obszar „całkowicie rozwinięty”, zwłaszcza 
że postęp technologiczny i wymóg stałego dostosowywania się do niego sprawia, 
że proces rozwoju nie ma końca. Pomiar rozwoju społeczno-gospodarczego ukła-
dów lokalnych w Polsce wykorzystuje fragment tak rozumianej skali, ujawniają-
cy w stopniu wystarczającym występowanie charakterystycznego zróżnicowania 
obszarów wiejskich. Nie można jednoznacznie powiedzieć, czy jest to fragment 
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Ryc. 1. Schemat pojęcia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 
stosowanego w projekcie Monitoring rozwoju obszarów wiejskich

Źródło: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (Rosner, Stanny 2014: 26).
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duży czy mały, a więc czy zróżnicowanie to należy uznać za znaczące czy też nie. 
Odpowiedź na tak postawione pytanie zahaczałaby o kwestie związane z przyjęty-
mi założeniami o charakterze wartościującym. Z punktu widzenia propagowanego 
w Unii Europejskiej celu, jakim jest spójność (zwłaszcza w wymiarze przestrzen-
nym), można sądzić, że zróżnicowanie to jest duże. Jeżeli natomiast stanęlibyśmy 
na stanowisku, że ze względu na przyjęte założenia, dotyczące kraju jako całości, 
ważne jest powstawanie silnych centrów rozwoju – pojawiłaby się w konsekwencji 
dyrektywa, uzasadniająca występowanie niespójności i prowadząca do ich wzrostu.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że ten sam cel, jakim jest rozwój społeczno- 
-gospodarczy, nie musi się realizować według takiego samego wzorca we wszyst-
kich układach lokalnych, różniących się strukturalnie i funkcjonalnie oraz dyspo-
nujących różnymi warunkami, wynikającymi np. z położenia. Dobór składowych 
do budowy skali rozwoju charakteryzuje się tym, że nie wyznaczają one konkret-
nych kierunków rozwoju, ale pewne cechy wspólne dla wielu możliwych kierun-
ków. Na przykład zrównoważenie rynku pracy można osiągać poprzez tworzenie 
miejsc pracy na terenie danej jednostki (w jej sąsiedztwie), taki sam jednak efekt 
daje również sprzyjanie odpływowi nadwyżek zasobów pracy poprzez migrację. 
Co więcej, składowe dobierane są w taki sposób, aby uwzględnić rozmaite aspekty 
danego zjawiska, nie wyłączając jego niekorzystnych efektów, takich jak np. nad-
mierne migracje, które mogą powodować kształtowanie się niekorzystnych struk-
tur demograficznych. Zestaw dobranych składowych stanowi zatem pewien system 
powiązanych ze sobą elementów. Zawężanie ich zbioru lub dodawanie nowych ele-
mentów mogłoby zakłócić jego funkcjonowanie.

Badania MROW były prowadzone według procedury, która wyróżnia jedena-
ście składowych rozwoju gmin (zob. ryc. 1). Mają one charakter syntetyczny w tym 
sensie, że wymagają dalszej operacjonalizacji. Charakteryzują one te zjawiska go-
spodarcze i społeczne, które mają największe znaczenie dla obszarów wiejskich, 
a więc dostępność przestrzenną gmin, sytuację gospodarczą i społeczną oraz jakość 
życia. Ponieważ znaczenie owych jedenastu składowych rozwoju gmin nie jest rów-
ne, nadano im określone wagi, aby zachować między nimi odpowiednie propor-
cje. Dla każdej składowej rozwoju społeczno-gospodarczego opracowane zostały 
wskaźniki empiryczne służące do jej opisu. Starano się, aby wskaźniki te nie tylko 
miały charakter danych wiarygodnych, zbieranych według znanej i wspólnej dla ca-
łego kraju metodologii oraz możliwych do uzyskania również w przyszłych cyklach 
badawczych, ale i naświetlały poszczególne składowe z różnych punktów widzenia. 
Jako przykład niech posłuży problem zrównoważenia rynku pracy, gdzie mogłoby 
się wydawać, że opisuje go stopa bezrobocia liczona przez Powiatowe Urzędy Pracy 
(PUP). Zastosowane podejście pozwala na głębsze spojrzenie na tę kwestię, gdyż 
dane PUP nie uwzględniają takich aspektów zrównoważenia omawianego rynku, 
jak kwestie bezrobocia ukrytego w rolnictwie lub bierności zawodowej (ucieczki 
z rynku pracy w kierunku dochodów niezarobkowych osób w wieku produkcyj-
nym) itp. W miarę możliwości stwarzanych przez dostępne dane podejmowano 
starania wieloaspektowego spojrzenia na te składowe, co wiązało się z konieczno-
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ścią wykorzystania stosunkowo większej liczby zmiennych i nadania im odpowied-
nich wag.

Wszystkie wskaźniki empiryczne podlegały procedurze normalizacji statystycz-
nej, która doprowadziła je do porównywalności. Taka postać zmiennych pozwala 
również kontrolować ich wpływ na miary syntetyczne, konstruowane dla każdej ze 
składowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Celem budowy takiego 
miernika syntetycznego (miary multikryterialnej, metacechy) jest uzyskanie jed-
nostkowej zmiennej, posiadającej określone własności, która łączy w sobie spe-
cyfikę poszczególnych cech diagnostycznych oraz jak najrzetelniej odzwierciedla 
i porządkuje badane zjawisko. Z bogatej oferty metod porządkowania liniowego 
w projekcie MROW zastosowano procedurę sum unitaryzacji zerowanej (Kuku-
ła 2000; Młodak 2006), należącą do grupy taksonomicznych metod bezwzorco-
wych. Opiera się ona na uśrednieniu unormowanych (przez rozstęp cechy) war-
tości zmiennych empirycznych, przypisując im odpowiednie wagi. Normalizacji 
stymulanty dokonujemy poprzez odjęcie liczby najmniejszej w danym zbiorze od 
jej wartości podstawowej (normalizowanej) i podzielenie wyniku przez rozstęp 
(czyli różnicę wartości najmniejszej i największej w danym zbiorze). Destymulantę 
normalizujemy natomiast poprzez odjęcie jej wartości podstawowej od wartości 
maksymalnej w danym zbiorze i podzielenie wyniku przez rozstęp9. W wyniku 
zastosowania tej formuły otrzymujemy zmienne o wartościach należących do prze-
działu [0;1].

Obliczenie wskaźnika syntetycznego następuje w oparciu o wzór:
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gdzie:
a’ij –  znormalizowana wartość j–tej cechy w i–tym obiekcie (po zamianie de-

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

Poglądy na temat ważenia cech (tzn. nadawania im zróżnicowanego znaczenia 
wyrażonego mnożeniem ich wartości przez odpowiednie nieujemne czynniki) są 
bardzo zróżnicowane. Dotyczą one zarówno tego, czy w ogóle należy stosować sys-
temy wag, jak i samego sposobu ich określania (por. Kukuła 2000). Dotychczasowe 
doświadczenia i wiedza na temat badanego zjawiska oraz przyjęcie założenia, że 
pewne cechy są bardziej istotne niż inne, pomogło wypracować ścieżkę postępowa-
nia przy nadawaniu wag poszczególnym składowym. Mianowicie po statystycznej 

9 Transformacja ta została przeprowadzana według wzoru: ( )
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malizowana i-ta zmienna; ai – normalizowana i-ta zmienna; amin – minimalna wartość występująca 
w zbiorze danej zmiennej; amax – maksymalna wartość występująca w zbiorze danej zmiennej; (amin – 
amax) – rozstęp danej zmiennej.
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ocenie zmiennych na podstawie ich analizy opisowej i korelacyjnej przystąpiono do 
metody ocen ekspertów (panelu eksperckiego). Na tej podstawie przyjęto wagi dla 
każdego z jedenastu wskaźników syntetycznych.

Z sumy 100 punktów jedną dziesiątą przyznano składowej „dostępność prze-
strzenna”. Następnie niespełna połowę punktów (49 pkt.) rozłożono na pięć skła-
dowych opisujących kwestie gospodarcze, przy czym najwięcej (bo aż 12 pkt.) 
przyznano składowej „stopień dezagraryzacji gospodarki lokalnej”, uznając, że nad-
mierny udział funkcji rolniczej w strukturze gospodarczej na obszarach wiejskich 
i związany z tym niedobór pozarolniczych miejsc pracy stanowi problem szczegól-
nie ważny. Co więcej, łatwo można wykazać jego związek z kwestiami przestrzennej 
dostępności, lokalnych finansów publicznych, struktur demograficznych itp. Jako 
drugą składową o największej wadze wyróżniono „stopień zrównoważenia rynku 
pracy” (11 pkt.). Tak postąpiono ze wszystkimi składowymi (zob. ryc. 1).

Wymaga podkreślenia, że uzyskane uporządkowanie jednostek ma pewne ogra-
niczenie. Pozwala ono określić dla dowolnych dwóch jednostek, która z nich jest 
bardziej rozwinięta pod względem społeczno-gospodarczym lub stwierdzić, że ich 
poziom rozwoju jest taki sam. Zbudowana skala odwzorowuje relację porządko-
wą i relację równości. Nie można jednak powiedzieć o żadnej jednostce, że jest 
wysoko (słabo) rozwinięta, jeśli nie określi się, w relacji do jakiego punktu odnie-
sienia dokonywana jest ocena (np. w stosunku do jakiej innej jednostki lub na tle 
jakiego zbioru jednostek). Dla celów prezentacji otrzymany hierarchiczny rozkład 
zmiennej zostaje podzielony na 5 równolicznych klas kwintylowych. Zawierają one 
gminy cechujące się bardzo niskim (kwintyl 1), niskim (2), średnim (3), wysokim 
(4) i bardzo wysokim (5) poziomem rozwoju. Pewną wadą podziału na równo-
liczne klasy jest – przy założonym normalnym rozkładzie charakterystyk zbioru 
– zmniejszenie wymiaru ilościowego grupy średniej na rzecz obu grup skrajnych 
(„najlepsze” i „najgorsze” gminy). Z drugiej strony umożliwia on lepsze wydziele-
nie układów przestrzennych, jeśli takie rzeczywiście kształtują się.

Jak już wspomniano, przyjęta procedura statystyczna pozwoliła ustalić porzą-
dek hierarchiczny obszarów wiejskich w Polsce według oceny poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego (zob. ryc. 2). Zróżnicowanie przestrzenne rozkładu 
miernika syntetycznego wskazuje, iż jest on wynikiem nakładania się na siebie 
dwóch porządków, czyli mamy do czynienia z polaryzacją dwuosiową (szerzej: 
Stanny 2013: 174). Współwystępują ze sobą dwa zjawiska: (1) polaryzacja rozwoju 
w regionie10 wzdłuż continuum centrum-peryferie oraz (2) polaryzacja regionów11 
względem siebie, na linii wschód-zachód.

Jeżeli chodzi o polaryzację regionów względem siebie (2), układ zróżnicowań 
przestrzennych jest uwarunkowany historycznie, przy czym szczególnie znaczący 
wpływ miał okres rozbiorów Polski. Podzielony na trzy części kraj przez ponad sto 

10 Szerzej na temat regionu spolaryzowanego oraz ogólnej koncepcji przestrzeni spolaryzowanej 
pisał Boudeville (1961, 1972).

11 Polaryzacja regionalna to zagadnienie opisane m.in. przez Paelincka (1965).
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lat rozwijał się pod wpływem odmiennych systemów państwowych12, przy znacz-
nym zróżnicowaniu poziomów cywilizacyjnych i kulturowych każdej z nich. Kon-
sekwencje ukształtowanych wówczas struktur społeczno-gospodarczych pogłębia-
ły się wraz z kumulowaniem się efektów kolejnych przemian. Uwarunkowania te 
tkwią tak głęboko, że ani polityka gospodarcza okresu międzywojennego zakładają-
ca zacieranie tych różnic, ani procesy powojenne, ani nawet zmiany systemu gospo-
darczego po 1989 r. (w tym prowadzona od dekady polityka spójności w wymiarze 
terytorialnym) nie wprowadziły znaczących modyfikacji omawianych zjawisk. Na-
dal obszary wiejskie wschodniej części kraju (również i części centralnej) wskazują 
na niższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego w relacji do regionów zachod-
nich. Linia demarkacyjna pomiędzy relatywnie wyższym a niższym poziomem roz-
woju obszarów wiejskich jest niemal zbieżna z byłą granicą zaborową.

12 Pisali o tym również m.in.: Kuciński (2009); Rosner (2012).
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Ryc. 2. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce

Źródło: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (Rosner, Stanny 2014: 217).
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W ujęciu regionalnym największym, zwartym przestrzennie obszarem o po-
nadprzeciętnej ocenie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego (4 i 5 kwintyl) 
jest Wielkopolska, z przylegającą do niej środkową częścią województwa lubuskie-
go. Poniżej, w południowo-zachodniej części kraju również koncentruje się gru-
pa gmin o wysokim poziomie rozwoju, obejmująca swym zasięgiem rejon Niziny 
Śląskiej (w województwie dolnośląskim) i Równiny Opolskiej (w województwie 
opolskim). Podobnie rozległą strefę korzystnej oceny obserwujemy w regionie Ka-
szub (wokół aglomeracji Trójmiasta). Do grupy jednostek o relatywnie najwyższej 
ocenie przynależą też gminy położone wzdłuż pasa nadmorskiego (od Koszalina aż 
po Świnoujście i wzdłuż Zatoki Gdańskiej), z intensywnie zagospodarowaną strefą 
turystyczną.

Generalnie w zachodniej części kraju, na obszarze byłego zaboru pruskiego 
nie tylko osiągnięty poziom rozwoju jest relatywnie wyższy, ale i wszystkie mia-
sta powyżej 100 tys. mieszkańców (tzw. duże miasta) wytworzyły wiejskie strefy 
podmiejskie wykazujące wysoki poziom rozwoju13. Zjawisko to nie występuje na 
taką skalę w Polsce centralnej i wschodniej, gdzie relatywnie niższa ocena poziomu 
rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich wynika przede wszystkim 
ze względnie monofunkcyjnego charakteru lokalnej gospodarki. W zachodniej 
części kraju klasa bardzo niskiego poziomu rozwoju pojawia się punktowo: na Po-
morzu Środkowym, tworząc tzw. aglomerację popegeerowską14, w rejonie Sude-
tów (z wyjątkiem kilku gmin z rozwiniętą funkcją turystyczną) oraz na północ od 
Wrocławia w powiecie górowskim. Lukę pomiędzy wysokim a niskim poziomem 
rozwoju wypełnia klasa średniego poziomu, tworząca strefę przejściową (rozległą 
szczególnie w województwach północnych). W Polsce wschodniej gminy tej klasy 
tworzą wąską strefę buforową pomiędzy miastami (centrami lokalnymi) lub ich 
podmiejskimi gminami a relatywnie znacznym obszarem zakwalifikowanym do 
klasy niskiego i bardzo niskiego poziomu. Ten ostatni jest typowy dla każdej strefy 
subregionalnej, z wyjątkiem miejsc, gdzie granice regionów przecinają szlaki ko-
munikacyjne. Gminy wykorzystujące tzw. rentę położenia związaną z ich funkcją 
tranzytową osiągają co najwyżej przeciętną ocenę poziomu rozwoju.

Obszary wiejskie położone na ziemiach dawnej Galicji różnią się oceną od re-
gionów opisywanych dotychczas. Charakterystyczny jest tu wysoki udział gmin 
o przeciętnym poziomie miary syntetycznej. Natomiast nieliczne gminy osiągnęły 
poziom zakwalifikowany do skrajnych (1 lub 5) kwintyli oceny. Najkorzystniejszym 
poziomem wyróżniają się jednostki podmiejskie Krakowa oraz z rejonu Kotliny 

13 Im wyższa ranga ośrodka w systemie osadniczym, tym wykształcony wokół rdzenia pierścień 
korzystniejszej oceny jest większy (przykłady: aglomeracja Trójmiasta, Szczecin, Wrocław, Bydgoszcz-
-Toruń, Olsztyn).

14 „Aglomeracja popegeerowska” to kolokwializm używany przez władze samorządowe gmin 
Pomorza Środkowego. Uznaniowo obejmuje swym zasięgiem obszar kilkudziesięciu gmin (głównie 
Pomorza Środkowego), gdzie do początku lat dziewięćdziesiątych dominowała pegeerowska mono-
kultura zatrudnienia, udział pracujących w rolnictwie uspołecznionym w gminie przekraczał 50%, 
a stopień uspołecznienia użytków rolnych wynosił ponad 60%. 
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Oświęcimskiej i Wyżyny Śląskiej (okręg GOP). Na uwagę zasługuje strefa podmiej-
ska Rzeszowa, której gminy osiągnęły względnie bardzo wysoki poziom rozwo-
ju. Obszar ten sukces swój zawdzięcza nie tylko funkcji administracyjnej miasta 
Rzeszowa jako stolicy województwa podkarpackiego, ale również dzięki dobrze 
wykorzystanej funkcji tranzytowej na osi transportowej wschód-zachód (Kra-
ków-Lwów). Ponadto konsekwentnie podnoszona jest atrakcyjność inwestycyjna 
zarówno miasta, jak i obszaru podmiejskiego (poprzez m.in. inwestycje drogowe 
i inne infrastrukturalne, takie jak obiekty targowe, lotnisko, obiekty sportowe i re-
kreacyjne).

Odnośnie do kwestii wewnętrznej polaryzacji regionów (rozumianych w sensie 
administracyjnym) (1), mamy tu na myśli podział obszarów wiejskich na strefy 
centralne, powiązane z dużymi miastami, i strefy peryferyjne, położone z dala od 
nich, najczęściej leżące wzdłuż granic wojewódzkich (a nierzadko ujawniające rów-
nież przebieg granic podziału administracyjnego sprzed 1999 roku). Oczywiście 
podział ten nie jest dychotomiczny; między strefą centralną i peryferyjną wystę-
puje strefa pośrednia, a oś centrum-peryferia tworzy continuum. Wielkość strefy 
wiejskiej powiązanej z miastem zależna jest nie tylko od wielkości miasta, ale i od 
pozycji danego ośrodka w regionalnym i krajowym układzie społeczno-gospodar-
czym oraz roli, jaką pełni w strukturze miejskiej sieci osadniczej. Wyróżniającą się 
w rozkładzie enklawę korzystnej oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarcze-
go obszarów wiejskich tworzy aglomeracja warszawska. Jej zasięg oddziaływania 
obejmuje nawet piąty pierścień gmin okołomiejskich (wyraźnie rozbudowany od 
strony zachodniej). Warszawa odznacza się najwyższym potencjałem rozwojowym 
i stanowi klasyczny rdzeń regionu (Mazowsza), podobnie jak Poznań jest rdzeniem 
Wielkopolski.

Wiejską strefę podmiejską silnie powiązaną z rdzeniem miejskim i wykazują-
cą najwyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wykształciły zasadniczo 
ośrodki długo i trwale pełniące rolę centrów administracyjno-politycznych (są 
to stolice 16 regionów administracyjnych). Inne duże miasta, które albo utraciły 
status wiodącego ośrodka regionalnego (szczególnie byłe miasta wojewódzkie, jak 
np. Słupsk, Koszalin, Płock, Elbląg), albo skupiały inwestycje programów rozwoju 
selektywnego (często o monofunkcyjnym profilu gospodarczym, jak np. Radom, 
Wałbrzych, Jelenia Góra, Konin, Suwałki), wykazują słabsze powiązania społeczne 
i gospodarcze z wiejskim otoczeniem.

Zauważyć należy, że o ile w każdym regionie administracyjnym możemy wy-
znaczyć pewne hierarchiczne continuum centrum-peryferie, o tyle jego zasięg od-
działywania w przypadku wiodących aglomeracji (jak Warszawa, Szczecin, Gdańsk, 
Poznań czy Wrocław) wykracza nawet poza granice administracyjne tych regio-
nów. Obejmuje strefy peryferyjne regionów przyległych, gdy tamtejszy ośrodek 
centralny nie generuje takiej siły oddziaływania (przyciągania). Ponadto, zgodnie 
z opisem modelu rdzenia i peryferii Johna Friedmana (1974), centrum postrzegane 
jest jako rdzeń obszaru, który odznacza się relatywnie wysokim potencjałem roz-
wojowym. Obejmuje on, zależnie od wielkości miasta centralnego (aglomeracji), 
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od jednego do kilku (nawet pięciu) pierścieni gmin podmiejskich, często dopełnia-
jąc je gminami skupionymi promieniście wzdłuż głównych dróg wjazdowych do 
miasta (stanowiących tzw. osie rozwoju). Można oczekiwać, że znaczenie przebiegu 
głównych tras komunikacyjnych, obecnie jeszcze stosunkowo słabe, będzie wzra-
stało wraz z rozbudową tras szybkiego ruchu i autostrad.

Natężenie korzystnej oceny rozwoju społeczno-gospodarczego słabnie wraz 
z oddalaniem się od obszaru rdzeniowego w kierunku obszarów peryferyjnych 
(przy skrajnie niekorzystnej ocenie określanych jako obszary depresyjne). Proces 
transformacji ustrojowej wzmocnił zasadniczo znaczenie dostępności przestrzen-
nej dużych miast, jednak wokół ośrodków nieposiadających dominującej pozycji 
w strukturze hierarchii administracyjnej integracja gospodarcza ze strefą wiejską 
ograniczona została w większości przypadków tylko do najbliższego zaplecza.

Rozpoznanie rozkładu przestrzennego poziomów rozwoju społeczno-gospo-
darczego obszarów wiejskich pozwoliło na postawienie pytania o strukturę we-
wnętrznego zróżnicowania obszarów wiejskich z punktu widzenia kombinacji cech 
składowych opisujących poziom rozwoju, czy też, inaczej mówiąc, na określenie 
relacji pomiędzy przyjętymi jedenastoma składowymi rozwoju w poszczególnych 
badanych jednostkach lub ich grupach. Wiąże się to z dwoma pytaniami: (1) Czy 
gminy osiągające względnie podobny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
odznaczają się podobną kombinacją (relacją) poziomów rozwoju poszczególnych 
jego składowych? i (2) Czy ten sam poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 
może być uzyskiwany w różny sposób, a więc przez różne kombinacje poziomów 
rozwoju składowych? Inaczej mówiąc, jakie scenariusze rozwoju (przy jakich rela-
cjach jego składowych) typowe są dla obszarów wiejskich w Polsce?

Poszukując odpowiedzi na te pytania, zdecydowano się na zastosowanie nie-
hierarchicznej analizy statystycznej, której produktem końcowym jest typologia 
badanych jednostek terytorialnych pod względem różnic kombinacji składowych 
osiągniętego rozwoju społeczno-gospodarczego. Przyjęty piętrowy sposób skła-
dania pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego w miarę syntetyczną, obrazującą 
jego poziom (poprzez wyróżnienie jego składowych, por. ryc. 1), pozwolił rów-
nież na określenie poziomu składowych rozwoju. Te cząstkowe, syntetyczne miary 
składowych stały się głównymi zmiennymi biorącymi udział w identyfikowaniu 
jednorodnych typów gmin (skupień), wyróżnianych ze względu na podobieństwo 
kombinacji osiągniętych przez nie stopni rozwoju. Zbiór badanych jednostek po-
dzielony więc został na „typy” jednostek podobnych pod względem kombinacji 
cech. Jednocześnie poszczególne typy znacznie różnią się między sobą.

Procedurę statystyczną oparto na metodzie optymalizacji danego grupowania, 
zwanej metodą chmur dynamicznych (dynamic clouds clustering), którą zapropono-
wał Erwin Diday (Diday 1971: 19–33)15. Metoda polega na przenoszeniu obiektów 

15 Metoda ta wykorzystywana już była w pracach IRWiR, pierwszy raz zastosowano ją w opraco-
waniu Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy obszarów wiejskich w Polsce, pod redakcją I. Frenkla 
i A. Rosnera (1995).
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z jednej grupy (chmury, skupienia, typu) do innej16, w poszukiwaniu najlepszego 
zestawu klas (typów) według zadanego kryterium „dobroci” grupowania (optyma-
lizacji), w tym wypadku kryterium k-średnich (Panek, 2009: 129–131). Algorytm 
Diday’a jest deterministyczny, oparty na modelu grawitacyjnym17 w przestrzeni 
wielowymiarowej (Santacroce, Griguolo, Mazzanti 1992), zaś odległości między 
centrami grawitacyjnymi a poszczególnymi punktami liczone są jako odległości 
euklidesowe (Panek 2009: 44). Model grawitacyjny wymagał nadania poszczegól-

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

17 Jako wagę w analizie typologicznej przyjęto liczbę ludności w gminie.

dominacja rolnictwa tradycyjnego (typ 1)
dominacja rolnictwa wielkoobszarowego (typ 2)
przewaga funkcji rolniczej, pośrednie (typ 3)
wielodochodowe, rozdrobnione rolnictwo (typ 4)

zurbanizowane, redukcja funkcji rolniczej (typ 6)
silnie zurbanizowane (typ 7)

wielofunkcyjne, równowaga sektorów (typ 5)

Ryc. 3. Typy rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce

Źródło: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (Rosner, Stanny 2014: 217).
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nym badanym jednostkom masy, za którą przyjęto liczbę mieszkańców obszarów 
wiejskich poszczególnych gmin. Każdy z wyróżnionych typów stanowił skupisko 
punktów w przestrzeni wielowymiarowej. Punkty te posiadały masę, a zatem dla 
ich skupienia (chmury) można było wyliczyć centrum grawitacji. Do opisu i inter-
pretacji typów wykorzystuje się uzyskane parametry środków grawitacji każdego 
typu, całego układu, a także relacji przestrzennych między nimi18.

Opisaną procedurę typologiczną przeprowadzono dla przyjętych jedenastu 
składowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, obejmujących: dostęp-
ność przestrzenną, stopień dezagraryzacji gospodarki lokalnej, sektor rolniczy, 
funkcje pozarolnicze, lokalne finanse publiczne, problematykę demograficzną, 
zrównoważenie rynku pracy, problematykę edukacyjną, aktywność społeczną, za-
możność i spójność społeczności lokalnej, warunki bytowe mieszkańców. Zmienne 
te stworzyły podstawę do grupowania gmin według podobieństwa morfologicz-
nego w zakresie zdefiniowanego tu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów 
wiejskich. W wyniku przeprowadzonej procedury statystycznej otrzymano 7 typów 
gmin (zob. ryc. 3) oraz charakterystykę każdego z nich. Pozwoliło to na nadanie 
pewnych (uproszczonych) nazw wyróżnionych typom ułatwiających interpretację 
rezultatów zastosowanej procedury statystycznej.

Pierwszy typ gmin (1) skupiający ich największą liczbę (23% ogółu) przestrzen-
nie skoncentrowany jest na obszarze Polski centralnej i wschodniej. Poza tym ob-
szarem występuje bardzo rzadko, jest tylko kilka jednostek na pograniczu z obwo-
dem kaliningradzkim, nieliczne w podkarpackim, pojedyncze na Dolnym Śląsku, 
w zachodniopomorskim i małopolskim. Gminy te zamieszkuje jednak tylko 15,6% 
ludności wiejskiej kraju, a więc większość z nich należy do obszarów o relatywnie 
małej gęstości zaludnienia. Gminy tego typu określić można jako obszary wiejskie 
z dominacją rolnictwa tradycyjnego. Wyróżniają się one wyraźnie pod względem 
niekorzystnej charakterystyki: dostępności przestrzennej, struktury demograficznej 
mieszkańców, warunków mieszkaniowych i sektora gospodarczego pozarolniczego. 
Dominacja funkcji rolniczej i słabość sektora pozarolniczego oznacza, że pozarol-
nicze miejsca pracy skupione są w znacznym stopniu w instytucjach administracji 
lokalnej oraz świadczących usługi publiczne (opieka zdrowotna, oświata, policja 
itp.), państwo jest zatem w dalszym ciągu najważniejszym pracodawcą dla sfery po-
zarolniczej na tych terenach. Jedyna składowa wykazująca nieco ponadprzeciętny 
poziom rozwoju w gminach typu pierwszego to charakterystyka sektora rolniczego. 
Jednak w dłuższym czasie sektor ten nie zapewni utrzymania wystarczająco wyso-
kiego zaludnienia w gminach tego typu; już obecnie w większości z nich zmniejsza 
się zaludnienie zarówno w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego, jak i stałego 
odpływu migracyjnego (więcej: Rosner 2012).

Typ drugi (2) to gminy o dominacji rolnictwa wielkoobszarowego. Tworzy go 
399 jednostek (18% ogółu badanych) i zamieszkuje 14,8% ludności wiejskiej kraju. 
Gminy zaliczone do tego typu grupują się zasadniczo na terenach tzw. Ziem Za-

18 Szerzej na ten temat: Rosner, Stanny 2014: 41 i nast.



1.3. Naznaczanie obszarów wiejskich w Polsce… 31

Ta
b.

 1
. C

ha
ra

kt
er

ys
ty

ka
 s

tru
kt

ur
al

na
 ty

pó
w

 ro
zw

oj
u 

ob
sz

ar
ów

 w
ie

js
ki

ch

Ty
pa

Li
cz

ba
 

gm
in

%
 

gm
in

W
ag

a 
w

 %
 

(lu
dn

oś
ć)

D
os

tę
p-

no
ść

 p
rz

e-
st

rz
en

na

St
op

ie
ń 

de
za

gr
a-

ry
za

cj
i

Se
kt

or
 

ro
ln

ic
zy

Se
kt

or
 

po
za

ro
ln

i-
cz

y

Lo
ka

ln
e 

fin
an

se
 

pu
bl

ic
zn

e

Pr
ob

le
-

m
at

yk
a 

de
m

og
ra

-
fic

zn
a

R
ów

no
w

a-
ga

 ry
nk

u 
pr

ac
y

Pr
ob

le
m

a-
ty

ka
 e

du
-

ka
cy

jn
a

Ak
ty

w
no

ść
 

sp
oł

ec
zn

a

Za
m

oż
-

no
ść

 
i s

pó
jn

oś
ć 

sp
oł

ec
z-

no
śc

i

El
em

en
ty

 
w

ar
un

kó
w

 
m

ie
sz

ka
-

ni
ow

yc
h

1
49

0
23

15
,6

--
---

-
++

---
-

--
---

-
--

--
--

--
---

-

2
39

9
18

14
,8

--
~~

~
++

++
~~

~
--

++
--

--
--

--
~~

~

3
46

6
21

20
,0

~~
~

--
~~

~
--

--
--

~~
~

~~
~

--
--

--

4
18

7
9

12
,6

++
++

---
-

~~
~

--
++

~~
~

++
~~

~
~~

~
~~

~

5
38

2
18

19
,3

~~
~

++
++

++
++

++
++

~~
~

++
++

++

6
19

7
9

13
,5

++
++

++
--

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++

7
52

2
4,

2
++

++
++

++
--

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

++
++

O
gó

łe
m

21
73

10
0

10
0

a  k
ol

or
y 

zg
od

ne
 z

 le
ge

nd
ą 

do
 ry

c.
 3

: t
yp

 1
 –

- g
m

in
y 

z 
do

m
in

ac
ją

 ro
ln

ic
tw

a 
tra

dy
cy

jn
eg

o,
 ty

p 
2 

– 
gm

in
y 

z 
do

m
in

ac
ją

 ro
ln

ic
tw

a 
w

ie
lk

oo
bs

za
ro

w
eg

o,
 ty

p 
3 

– 
gm

in
y 

z 
pr

ze
-

w
ag

ą 
fu

nk
cj

i r
ol

ni
cz

ej
, p

oś
re

dn
ie

, t
yp

 4
 –

 g
m

in
y 

w
ie

lo
do

ch
od

ow
eg

o,
 ro

zd
ro

bn
io

ne
go

 ro
ln

ic
tw

a,
 ty

p 
5 

– 
gm

in
y 

w
ie

lo
fu

nk
cy

jn
e,

 w
yk

az
uj

ąc
e 

ró
w

no
w

ag
ę 

se
kt

or
ów

 g
o-

sp
od

ar
cz

yc
h,

 ty
p 

6 
– 

gm
in

y 
zu

rb
an

iz
ow

an
e,

 w
yk

az
uj

ąc
e 

re
du

kc
ję

 fu
nk

cj
i r

ol
ni

cz
yc

h,
 ty

p 
7–

 g
m

in
y 

si
ln

ie
 z

ur
ba

ni
zo

w
an

e.

O
bj

aś
ni

an
ia

 z
na

kó
w

: b
ar

dz
o 

ni
sk

i p
oz

io
m

 (-
---

), 
ni

sk
i (

--)
, p

rz
ec

ię
tn

y 
(~

~~
), 

w
ys

ok
i (

++
), 

ba
rd

zo
 w

ys
ok

i p
oz

io
m

 (+
++

+)
.

Źr
ód

ło
: M

on
ito

rin
g 

ro
zw

oj
u 

ob
sz

ar
ów

 w
ie

js
ki

ch
 (R

os
ne

r, 
St

an
ny

  2
01

4:
 2

27
).



1. O zróżnicowaniu przestrzeni i jej wpływie…32

chodnich i Północnych Polski (włączonych w granice państwa polskiego po II woj-
nie światowej). Region zwykło się nazywać „obszarem popegeerowskim” ze wzglę-
du na istniejącą na tym terenie do 1990 r. koncentrację uspołecznionej gospodarki 
rolnej. Gminy typu drugiego występują również, choć w mniejszych skupiskach, 
w Wielkopolsce i w województwie kujawsko-pomorskim. Poza tymi terenami jest 
ich bardzo niewiele, ale spotkać je można w sąsiedztwie Radomia, w południowej 
części województwa podkarpackiego (w pobliżu Bieszczad), w sąsiedztwie Wło-
cławka, Ostrołęki itp., nigdzie jednak nie tworzą już większych skupień. Gminy 
tego typu charakteryzują się przeciętnym w skali kraju poziomem dezagraryzacji 
lokalnej struktury gospodarczej, przy czym charakterystyka sektora rolniczego jest 
bardzo korzystna, a pozarolniczego nie odbiega od przeciętnych wartości dla ogółu 
obszarów wiejskich. Wyróżniają się one pod względem korzystnej struktury de-
mograficznej mieszkańców, która waży na stopniu niezrównoważenia rynku pracy. 
Charakterystyka pozostałych kwestii społecznych względem przeciętnej dla kraju 
wypada mało korzystnie. Warto również zauważyć, że gminy typu drugiego nigdy 
nie pojawiają się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków regionalnych, miast du-
żych czy średniej wielkości. Występują natomiast jako wielkie, zwarte przestrzennie 
obszary, wypełniające centralną i południową część województwa zachodniopo-
morskiego, zachodnią i południową pomorskiego oraz niemal całe województwo 
warmińsko-mazurskie (z wyjątkiem sąsiedztwa Olsztyna).

Gminy typu trzeciego (3) pod pewnymi względami przypominają typ pierw-
szy, jednak różnią się od niego zarówno większą dostępnością przestrzenną (jest 
zbliżona do przeciętnej dla całej zbiorowości gmin wiejskich i obszarów wiejskich 
w gminach miejsko-wiejskich w kraju), jak i wyższym stopniem dezagraryzacji 
lokalnej gospodarki, choć jest ona mniejsza od przeciętnej dla całego kraju. Na-
tomiast poziom rozwoju sektora pozarolniczego w typie trzecim jest wyższy niż 
w typie pierwszym, w przybliżeniu równy przeciętnemu w całej badanej zbioro-
wości. Do typu pierwszego upodabnia go rozkład przestrzenny. Niemal wszyst-
kie gminy trzeciego typu znajdują się w Polsce centralnej i wschodniej oraz nie 
sąsiadują z dużymi i średnimi miastami. Na terenie dawnego zaboru rosyjskiego 
(poza sąsiedztwem większych ośrodków miejskich) typ trzeci i pierwszy zdecydo-
wanie dominują, a różnica między nimi polega na tym, że gminy typu pierwsze-
go charakteryzuje położenie bardziej peryferyjne, a trzeciego – bliskość szlaków 
komunikacyjnych i ośrodków miejskich. W porównaniu do typu pierwszego, typ 
trzeci ma korzystniejszą sytuację na rynku pracy, lepsze warunki mieszkaniowe, 
mniejsze problemy ze strukturą demograficzną oraz z edukacją. O ile więc gminy 
typu pierwszego scharakteryzowane zostały jako jednostki o dominacji rolnictwa 
tradycyjnego, to na terenach typu trzeciego, który można określić jako typ pośred-
ni z przewagą funkcji rolniczej, tradycyjne struktury zaczęły ulegać korzystnym 
modyfikacjom. Poza terenem dawnego zaboru rosyjskiego gminy typu trzeciego 
występują w niewielkich skupiskach na terenie dawnej Galicji (zwłaszcza w wo-
jewództwie podkarpackim i na północy małopolskiego) oraz wyspowo w rejonie 
Sudetów, w okolicach Konina, a pojedyncze również w województwie lubuskim. 
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Grupa tych gmin skupia 466 jednostek (21%), które zamieszkuje 20% ludności 
wiejskiej kraju. A zatem typy pierwszy i trzeci, charakterystyczne głównie dla ob-
szarów Polski centralnej i wschodniej, razem stanowią 44% ogółu gmin wiejskich 
i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich w Polsce.

Gminy typu czwartego (4) są wprawdzie mniej liczne – jest ich 187 (9%) – ale 
skupiają aż 12,6% ludności wiejskiej. Charakteryzują się dobrą dostępnością, wy-
sokim stopniem dezagraryzacji gospodarki, bardzo słabym sektorem rolniczym 
i przeciętnym poziomem rozwoju sektora pozarolniczego. W skrócie można okre-
ślić je jako gminy wielodochodowego, rozdrobnionego rolnictwa (dawniej okre-
ślane jako chłopsko-robotnicze). Relatywnie łatwa „dostępność”, a więc wyposaże-
nie w sieć drogową i komunikacyjną, jest związana z charakterem sieci osadniczej; 
gminy tego typu cechuje występowanie dużych i bardzo dużych wsi (często prze-
kraczających tysiąc mieszkańców, a więc w przybliżeniu cztery razy większych od 
przeciętnej dla całego kraju), co pośrednio łączy się z rozdrobnieniem rolnictwa, 
gdyż średni obszar gospodarstwa w wielu z nich waha się w granicach trzech hek-
tarów. Niemal wszystkie gminy typu czwartego skupione są w trzech wojewódz-
twach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Pojedyncze gminy tego typu 
występują również w województwach łódzkim i lubelskim, a także na obrzeżach 
zasięgu oddziaływania na obszary wiejskie Warszawy, jednak ich charakter jest od-
mienny niż w Polsce południowo-wschodniej. Typ czwarty, poza obszarem daw-
nej Galicji, kształtuje się wówczas, gdy w wyniku procesów inwestycyjnych wsie 
przekształcają się w wiejskie osiedla robotnicze. Czynnik ten mógł być również 
odpowiedzialny za pojawienie się niewielkich skupisk lub pojedynczych gmin tego 
typu na Lubelszczyźnie i w województwie świętokrzyskim, a więc na obszarze daw-
nego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Na terenach Galicji ukształtował się on 
znacznie wcześniej i pod wpływem innych czynników. Wśród nich wymienić moż-
na wysoką gęstość zaludnienia w pobliżu głównego ośrodka wczesnej państwowo-
ści (Krakowa), a także charakter dziewiętnastowiecznych aktów uwłaszczeniowych 
oraz zwyczajów spadkowych dotyczących ziemi. Gminy tego typu cechuje ponadto 
korzystna charakterystyka edukacyjna i struktura demograficzna. Warto dodać, że 
są to obszary kraju relatywnie najsłabiej uczestniczące w migracjach definitywnych, 
a w ostatnim okresie zarysowuje się nawet w rejonie ich występowania tendencja 
przewagi napływu ludności z miast na wieś nad strumieniem odwrotnym.

Piąty (5) z wyróżnionych typów gmin obejmuje 382 jednostki (18%), na tere-
nie których mieszka 19,3% ogółu ludności wiejskiej. Gminy te w większości leżą 
w zachodniej części kraju, a największe ich skupienia zaobserwować można w wo-
jewództwie wielkopolskim, gdzie liczebnie dominują (poza obszarami sąsiadują-
cymi z aglomeracją Poznania), oraz na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim (poza 
bezpośrednim sąsiedztwem Wrocławia i Opola). We wschodniej i centralnej części 
kraju gminy typu piątego występują albo na obszarach podmiejskich, gdy silne od-
działywanie miasta centralnego układu dopiero się kształtuje (np. Olsztyn, Słupsk, 
Koszalin, Białystok, Lublin, Włocławek, Radom, Konin), albo na obrzeżach układu 
aglomeracyjnego (Warszawa), gdzie rozciągają się wzdłuż głównych tras komuni-
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kacyjnych wychodzących poza obszar silnie zurbanizowany (Warszawa, Łódź, Trój-
miasto, Toruń – Bydgoszcz, Szczecin). Charakterystyczną cechą tych gmin jest to, 
że proces dezagraryzacji jest w nich zaawansowany na poziomie ponadprzeciętnym 
w kraju, zbliżonym do poziomu występującego w gminach typu czwartego, jednak 
zarówno funkcje rolnicze, jak i pozarolnicze wykazują cechy pozytywnie je wyróż-
niające. Z tego względu typ ten określić można jako gminy wielofunkcyjne, wyka-
zujące zrównoważenie sektorów rolniczego i pozarolniczego. Na tle wszystkich 
gmin wiejskich i obszarów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich gminy typu pią-
tego charakteryzują się relatywnie korzystnymi składowymi rozwoju odnoszącymi 
się do kwestii społecznych, a więc aktywnością społeczności lokalnych, zasobno-
ścią i spójnością, strukturą demograficzną, a także stopniem zrównoważenia rynku 
pracy. Warto również zauważyć, że gminy typu piątego (traktowane łącznie) jako 
jedyne poza typami szóstym i siódmym (które są silnie powiązane z gospodarką 
sąsiednich ośrodków miejskich), mają ponadprzeciętnie korzystną sytuację w za-
kresie lokalnych finansów publicznych.

Skupienia gmin typu szóstego i siódmego są stosunkowo nieliczne, łącznie gru-
pują 249 gmin (11%), ale w gminach tych mieszka aż 17,7% ludności wiejskiej 
kraju. Jak wcześniej wspomniano, są to gminy korzystające z renty położenia w są-
siedztwie ośrodków miejskich i silnie powiązane gospodarczo z miastem. Związki 
te są jednak słabsze w przypadku typu szóstego, a bardzo silne -– siódmego. Gmin 
typu szóstego jest w kraju 197 (9%) i skupiają one 13,5% ludności wiejskiej. Są do-
brze skomunikowane, a ich gospodarka jest silnie zdezagraryzowana. Funkcja rol-
nicza jest słaba, rozwijają się natomiast funkcje pozarolnicze, co pozwala określić 
gminy typu szóstego (6) jako zurbanizowane, z redukcją funkcji rolniczej. Szcze-
gólnie korzystna jest charakterystyka tych gmin z punktu widzenia kwestii eduka-
cyjnych i kluczowych kompetencji mieszkańców, zamożności i spójności społecz-
ności oraz warunków mieszkaniowych. Wpływ na to ma fakt, że tworzą one rejony 
podmiejskiej zabudowy mieszkaniowej zarówno dla migrantów z miast, jak i z od-
ległych od miasta terenów wiejskich. W tym ostatnim przypadku pamiętać trzeba 
o mechanizmach selekcji kierujących migracjami. Podejmowane są one przez ludzi 
młodych, dobrze wykształconych i przedsiębiorczych, co ma wpływ zarówno na 
strukturę demograficzną, jak i charakterystykę społeczną mieszkańców gmin tego 
typu. Gminy zurbanizowane lokują się niemal wyłącznie w pobliżu dużych miast 
i ośrodków przemysłowych. Stosunkowo duże ich skupisko występuje w sąsiedz-
twie aglomeracji katowickiej i ciągnie się aż do Krakowa. Wieńcem oplatają one 
Opole, Wrocław, Łódź, Szczecin i Zieloną Górę. W przypadku innych dużych miast 
stanowią zazwyczaj drugi pierścień obszarów wiejskich wokół miasta, podczas gdy 
pierścień pierwszy to gminy typu siódmego (Warszawa, Poznań). Spotkać je można 
również w sąsiedztwie Szczecina, Białegostoku, Olsztyna, Gdańska i Torunia, gdzie 
występują wymieszane z gminami typu piątego i niekiedy siódmego.

Ostatni z wyróżnionych typów, siódmy (7), grupuje tylko 52 gminy (2%) i sku-
pia 4,2 % ludności wiejskiej. Stanowią go gminy silnie zurbanizowane, które pod 
względem każdej z rozpatrywanych składowych odbiegają silnie od przeciętnych 
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wartości dla obszarów wiejskich, z wyjątkiem charakterystyki sektora rolniczego. 
Jednak nawet sektor rolniczy, mimo że słabszy niż średnio w gminach wiejskich 
w kraju, jest lepiej rozwinięty niż w typie czwartym czy szóstym (dzieje się tak 
prawdopodobnie dzięki wysokiemu udziałowi operujących tam tzw. działów spe-
cjalnych produkcji rolnej). Gminy typu siódmego tworzą pierwszy pierścień obsza-
rów wiejskich wokół Warszawy i Poznania. Pojawiają się również w bezpośrednim 
sąsiedztwie pozostałych największych ośrodków regionalnych, jako pierwszy pier-
ścień składający się z gmin typu siódmego i szóstego. Charakterystyka tych gmin 
pozwala postawić hipotezę, że prędzej czy później zostaną one włączone admini-
stracyjnie do miast, gdyż przynajmniej część z nich stanowi funkcjonalnie obszar 
miejski, często osiedla mieszkaniowe (sypialnie) dla ludności sąsiedniego miasta.

W nazwach pięciu pierwszych typów odwołano się do struktury agrarnej nie 
dlatego, żeby rolnictwo znajdowało się w centrum zainteresowania autorów, ale dla-
tego, że rolnictwo, historycznie najważniejsza funkcja gospodarcza zlokalizowana 
na wsi, oddziałuje bardzo silnie na możliwości rozwoju innych funkcji. Zróżnico-
wana przestrzennie struktura agrarna jest na tyle inercyjna, że sprzyja rozwojowi 
funkcji pozarolniczych lub go utrudnia, a co więcej, może przekładać się na ogólną 
dynamikę rozwoju gmin.

Mimo że przedstawiona procedura typologiczna ma charakter niehierarchicz-
ny, występuje silna zależność między jej rezultatem a pomiarem poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego gmin. Zależność tę pokazano w tabeli 2.

Tab. 2. Udział procentowy gmin według strukturalnych typów rozwoju i klas rozwoju 
społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce

Typy rozwoju społ.-
gosp. (kolory zgodne 
z legendą do ryc. 3)

Klasy rozwoju społeczno-gospodarczego – grupy kwintylowe 
(kolory zgodne legendą do ryc. 2)

Ogółem

bardzo 
niska niska przeciętna wysoka bardzo 

wysoka

1 83,1 16,9 . . . 100

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

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

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

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

6 . . . 1,5 98,5 100

7 . . . . 100,0 100

Źródło: Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (Rosner, Stanny 2014: 237).

Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich okazał się bardzo silnie 
uzależniony od czynników związanych z położeniem względem dużych i średnich 
ośrodków miejskich. Wszystkie gminy silnie zurbanizowane (typ siódmy) i pra-
wie wszystkie zurbanizowane, z redukcją funkcji rolniczej (typ szósty) znalazły się 
w najwyższej klasie rozkładu według poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. 



1. O zróżnicowaniu przestrzeni i jej wpływie…36

Jednocześnie zdecydowana większość gmin charakteryzujących się dominacją rol-
nictwa tradycyjnego (ponad 80%) mieści się w najniższej klasie tego rozkładu, a po-
zostałe w drugiej kolejnej. Oznacza to, że ani jedna z gmin tego typu nie osiągnęła 
poziomu rozwoju przeciętnego w skali całego kraju.

Pozostałe typy gmin: drugi, trzeci, czwarty i piąty, nie wykazują tak jednoznacz-
nego związku kombinacji składowych skali rozwoju z jego poziomem. Można jed-
nak stwierdzić, że większość gmin typów czwartego i piątego trafiła do przedzia-
łu skali poziomu rozwoju określonego jako relatywnie wysoki, a typów drugiego 
i trzeciego – do przedziału poziomu rozwoju relatywnie niskiego. Ponadto warto 
podkreślić, że rozwój o charakterze wielofunkcyjnym łączy się z co najmniej prze-
ciętnym jego poziomem w skali całego badanego zbioru, natomiast wielodocho-
dowość gospodarstw i dominacja rolnictwa wielkoobszarowego w strukturze go-
spodarczej może występować zarówno w gminach o wysokim poziomie rozwoju 
społeczno-gospodarczego, jak i niskim. Badania MROW 2014 ujawniły, że istnieje 
związek między typem strukturalnym gminy (określonym przez kombinację skła-
dowych rozwoju społeczno-gospodarczego, naznaczeniem przestrzeni według ty-
pów struktury rozwoju o niehierarchicznej relacji) a syntetyczną miarą poziomu 
rozwoju (naznaczeniem społeczno-gospodarczym przestrzeni według klas o hie-
rarchicznej zależności).

1.4. Struktura społeczno-zawodowa wsi i jej przemiany……: 
przypomnienie

Struktura społeczna wiejskiej Polski uległa w ostatnim ćwierćwieczu znacznym 
zmianom. Zostały one szczegółowo opisane w pierwszym tomie niniejszej serii. 
Dla wygody czytelnika przypomnimy w tym miejscu główne ustalenia, zwracając 
uwagę na lata 2003 i 2013, których dotyczy prezentowana tu analiza. Posłuży to 
nam zarazem za punkt odniesienia do analizy struktury społeczno-zawodowej i jej 
zmian w różnych wyróżnionych tu typach struktur przestrzennych.

Opracowanie opierać się będzie na bazach danych, pochodzących z reprezen-
tatywnych badań socjologicznych prowadzonych od początku lat dziewięćdzie-
siątych: Polskim Generalnym Sondażu Społecznym (PGSS – dla roku 1991) oraz 
Diagnozie Społecznej z lat 2003 i 2013 (dalej DS 2003 i DS 2013). Podział na grupy 
społeczno-zawodowe jest klasyfikacją, którą posługuje się GUS; wzoruje się ona na 
Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów (ISCO-88). Jest to pięcio-
szczeblowa klasyfikacja hierarchiczna, obejmująca zawody i specjalności występu-
jące na rynku pracy. Tworzy z nich coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala 
ich symbole i nazwy. Kluczowymi jej pojęciami są: zawód, specjalność, kwalifikacje 
i umiejętności zawodowe. „Struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania po-
szczególnych zawodów i specjalności w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej 
zagregowane grupy średnie, duże i wielkie, na podstawie podobieństwa kwalifika-
cji zawodowych wymaganych do realizacji zadań danego zawodu (specjalności) 
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z uwzględnieniem obydwu aspektów kwalifikacji, tj. ich poziomu i specjalizacji. 
W końcowym efekcie struktura klasyfikacji obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy 
duże (wewnętrzny podział grup wielkich), 132 grupy średnie (wewnętrzny podział 
grup dużych) i 444 grupy elementarne (wewnętrzny podział grup średnich), przy 
czym grupy elementarne obejmują 2360 zawodów i specjalności” (Objaśnienia do 
struktury klasyfikacji zawodów i specjalności 2010: 2 i 3).

Punktem wyjścia do naszych dalszych analiz będzie podział na dziesięć wiel-
kich grup zawodowych (tym właśnie poziomem analizy operujemy w niniejszym 
tomie)19:
 1. Wysocy urzędnicy państwowi, członkowie organów przedstawicielskich, kadra 

kierownicza przedsiębiorstw i organizacji;
 2. Specjaliści, wolne zawody;
 3. Technicy i specjaliści średniego szczebla;
 4. Urzędnicy;
 5. Pracownicy usług osobistych i placówek handlowych;
 6. Rolnicy i robotnicy rolni;
 7. Brygadziści i robotnicy wykwalifikowani;
 8. Robotnicy zatrudnieni przy obsłudze maszyn, robotnicy taśmowi, kierowcy;
 9. Pracownicy fizyczni wykonujący proste zadania w usługach i produkcji;
10. Wojskowi.

Czytelnym wskaźnikiem kształtu struktury społecznej wsi jest struktura źródeł 
utrzymania gospodarstw domowych. W analizowanym okresie ulega ona zasad-
niczym zmianom. I choć rolnictwo jest w Polsce ciągle ważnym elementem spo-
łecznej charakterystyki wsi, to jego znaczenie – zwłaszcza ekonomiczne – maleje: 
w analizowanym okresie obserwujemy postępujący proces dezagraryzacji polskiej 
wsi, czyli złożony proces jej „uwalniania się” od rolnictwa. W plastyczny sposób 
obrazuje to spadek udziału rolnictwa w strukturze źródeł utrzymania ludności. 
Składa się na to kilka elementów. Po pierwsze, wśród typów źródeł utrzymania 
ludności (por. tab. 3) nieużyteczna staje się kategoria utrzymania „pracowniczo-
-chłopskiego”; kategoria ta znika w opracowaniu badań DS po 2007 roku, z cze-
go należy wnosić o rozpadzie dotychczasowej zbiorowości i wchłonięciu jej przez 
zbiorowość pracowniczą oraz chłopsko-rolniczą. Po wtóre, udział utrzymujących 
się przede wszystkim z rolnictwa spada do ok. 5% w całej Polsce i 12–13% na wsi. 
Pojawia się grupa prywatnych przedsiębiorców (pracujących na własny rachunek), 
której udział w strukturze społecznej jest dość stabilny. Tym samym rolnictwo staje 
się w połowie drugiej dekady XXI w. źródłem drugoplanowym, mimo iż dochody 
rolników od akcesji do UE znacząco rosną, szybciej niż dochody innych kategorii 
ludności wiejskiej. Jak pokazują badania, na których się tu opieramy, okresem zna-
czących zmian, nadających kształt aktualnej strukturze źródeł utrzymania ludno-

19 Tą klasyfikacją posługują się także badania Diagnoza Społeczna.
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ści wiejskiej oraz strukturze społeczno-zawodowej, jest okres między 1995 rokiem 
a latami 2005–2007 (por. Halamska, Michalska, Śpiewak 2016).

Drugim procesem jest proces proletaryzacji struktury społecznej wsi, przez 
który rozumiemy wzrost udziału różnych kategorii robotników w strukturze. Dy-
namika procesu – ze względu na istniejący już od dawna znaczący udział robotni-
czych grup społeczno-zawodowych20 – jest o wiele mniej zauważalna. Proces pro-
letaryzacji staje się widoczny dopiero po dwutysięcznym roku. Rośnie w tym czasie 
przede wszystkim udział robotniczych grup lepiej wykształconych, pracowników 

20 Jest to odłożony efekt specyficznego przebiegu procesów industrializacji w Polsce, za któ-
rym „nie nadążała” urbanizacja. Na polskiej wsi w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych proces 
wychodźstwa (wiejskiego exodusu) był znacznie słabszy niż to obserwowano w tym samym okresie 
w krajach zachodnich.

Tab. 3. Struktura źródeł utrzymania ludności wiejskiej w latach 1991–2013

Wyszczególnienie PGSS DS 2003 DS 2013

Wielkość próby (N osób/gospodarstw domowych)
Udział próby wiejskiej

4211 osób
40,07%

3961 GD
33,0%

12 355 GD
33,3%*

Źródło utrzymania ludności wiejskiej w %:
Pracownicze
Chłopskie (rolnicze)
Pracowniczo-chłopskie
Emerytura, renta
Praca na własny rachunek
Inne

29,0
22,0
25,0
23,8
 0,2

28,7
11,3
11,3
39,4
 5,0
 4,2

43,6
13,2

–
32,0
 4,8
 4,8

* w skład których weszło 40,2% respondentów indywidualnych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badań DS 2003, DS 2013.

Tab. 4. Zmiany struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej w latach 2003–2013

Grupy społeczno-zawodowe

PGSS DS 2003 DS 2013

udział 
razem

w tym 
samoza-

trudnienie

udział 
razem

w tym 
samoza-

trudnienie

udział 
razem

w tym 
samoza-

trudnienie

 1.  Menedżerowie, kierownicy, 
wyżsi urzędnicy

 2. Specjaliści
 3. Technicy i personel pośredni
 4. Urzędnicy, pracownicy biurowi
 5.  Pracownicy usług osobistych, 

sprzedawcy
 6.  Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, 

rybacy
 7.  Robotnicy przemysłowi, 

rzemieślnicy
 8. Operatorzy maszyn i urządzeń
 9.  Pracownicy przy pracach 

prostych
10. Siły zbrojne

0,4

1,8
7,0
3,3
6,5

46,4

16,4

7,8
10,4

0,0

0,0

0,0
0,1
0,0
1,8

0,0

2,9

0,8
0,6

0,0

2,5

6,6
7,5
5,2
8,8

37,7

15,5

9,0
7,0

0,4

0,7

0,1
0,4
0,1
2,1

0,1

2,0

6,1
0,4

0,1

2,8

9,3
5,2
4,7

10,9

27,4

22,5

9,5
7,3

0,4

0,4

0,3
0,3
0,1
1,6

0,2

2,2

6,2
0,7

0,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań PGSS 1991, DS 2003, DS 2013.
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usług, robotników fabrycznych oraz operatorów maszyn i urządzeń. Maleje udział 
robotników niewykwalifikowanych (robotnicy przy pracach prostych). W sumie 
robotnicze grupy społeczno-zawodowe z niemal 45-procentowym udziałem stają 
się dominująca zbiorowością w strukturze społecznej wsi. Wieś staje się „bardziej 
robotnicza” niż miasto.

Nowym i najbardziej interesującym procesem jest burżuazyjnienie, czyli nara-
stanie udziału klasy średniej w strukturze. Jest to proces przemian struktury spo-
łecznej wsi, który w ostatnich dwóch dekadach XX wieku dominuje w rozwiniętych 
krajach Zachodu. Proces ten jest różnie określany. Literatura anglosaska trafnie 
określa go mianem procesu gentryfikacji społecznej (Hoggart 1997), czyli nasy-
cania struktury społecznej wsi ludźmi, zajmującymi wyższe pozycje w stratyfikacji 
społecznej21. W Polsce przyjęło się uważać, że proces gentryfikacji (ujętej bezprzy-
miotnikowo) wiąże się wyłącznie z napływem na wieś klasy średniej z miasta.

Tab. 5. Wykształcenie ludności wiejskiej (%)

Poziom wykształcenia 1991 2003 2013

1. Podstawowe i niższe
2. Zasadnicze zawodowe
3. Średnie razem
4. Wyższe

51,7
28,4
15,1
2,8

43,8
30,1
21,4

4,6

32,4
31,6
26,3

9,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań PGSS 1991, DS 2003, DS 2013.

Proces burżuazyjnienia polskiej wsi był bardzo dynamiczny w latach dziewięć-
dziesiątych XX wieku. W okresie 1991–2003 dynamika ta wynosiła 170%, nato-
miast po 2003 roku wyraźnie osłabła. Proces ten ma dwojakiego rodzaju przyczyny: 
endogenne i egzogenne. Do przyczyn endogennych należy wzrost wykształcenia 
ludności wiejskiej, zwłaszcza wyższego. Powszechnie opisywany boom edukacyjny 
w społeczeństwie polskim po 1989 r. miał miejsce także na wsi (por. tab. 5). W ana-
lizowanym okresie udział mieszkańców wsi z wyższym wykształceniem wzrósł pię-
ciokrotnie (wg NSP z 1,8% w 1988 roku do 9,9 % w roku 2011), na co wpłynęło 
także spowolnienie procesu migracji ze wsi do miasta. Przyczyny egzogenne to 
migracje z miasta na wieś, przede wszystkim przedstawicieli klasy średniej, zwany 
w Polsce gentryfikacją.

21 Termin ten wprowadziła brytyjska socjolog miasta Ruth Glass w latach sześćdziesiątych XX 
wieku, by nieco ironicznie i żartobliwie określić pojawianie się w podupadłej dzielnicy Londynu 
„szlachty miejskiej” (urban gentry), analogicznie do pojawiającej się w XVIII wieku na wsi „szlachty 
wiejskiej” (rural gentry). „W istocie R. Glass rozumiała gentryfikację jako złożony proces obejmujący 
fizyczną poprawę bądź odnowę zasobów mieszkaniowych danej dzielnicy, zmiany ich statusu własno-
ściowego, wzrost cen nieruchomości i związane z tym zmiany w składzie społecznym ludności wsku-
tek wypierania bądź zastępowania mieszkańców należących do klasy robotniczej przez nową klasę 
średnią” (Grzeszczak 2010 s. 9).
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Tab. 6. Uproszczony obraz ewolucji struktury społeczno-zawodowej wsi (w %)

Segmenty struktury 1991 2003 2013 1991 = 100

Rolnicy* 46,4 37,6 27,2 59

Robotnicy** 33,4 35,7 45,4 136

Klasa średnia***
 w tym: „nowa”
    „stara”

15,3
9,1
6,2

26,1
20,0
6,1

27,2
20,9

6,2

177
230
100

Legenda: * grupa 6 pomniejszona o samozatrudnionych; ** grupy 5 oraz 6–9 pomniejszone o samoza-
trudnionych; *** grupy 1–4 pomniejszone o samozatrudnionych oraz samozatrudnieni we wszystkich 
grupach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003, DS 2013, PGSS 1991.

Te trzy procesy stają się bardziej widoczne, gdy wyróżnione grupy społeczno-
-zawodowe zagregujemy w szersze kategorie: robotników, rolników i klasę średnią. 
Spektakularna jest dynamika wzrostu klasy średniej (177%) oraz czynniki wpły-
wające na ten wzrost: wzrost tzw. nowej klasy średniej aż o 230% przy stabilizacji 
udziału tzw. starej klasy średniej. Warto odnotować też, że struktura społeczna wsi 
zmieniała się szybciej niż struktura całego społeczeństwa polskiego, z czego wynika 
także, że przeobrażała się o wiele szybciej niż struktura społeczno-zawodowa miast. 
Ogólnie rzecz ujmując, struktura społeczno-zawodowa wsi traci swoją specyfikę 
i zbliża się do struktury całego społeczeństwa, co jest cechą krajów rozwiniętych 
(por. Halamska 2016b).

Trzy wymienione wyżej procesy zachodziły z różną siłą w czasie; odmiennie 
także w różnych typach przestrzeni wiejskiej. W ich efekcie wiejska Polska sta-
ła się Polską robotników, którzy stanowią prawie połowę pracujących. Pozostała 
część wiejskiej ludności pracującej dzieli się na dwie prawie równoliczne grupy: 
bardzo różnorodną zbiorowość grup zawodowych, zaliczanych do „klasy średniej” 
i równie silnie zróżnicowaną grupę „rolników”. Analizując te zmiany, trzeba zwró-
cić uwagę na ich specyfikę, polegającą na „nakładaniu się” dwóch procesów, które 
w rozwiniętych krajach Zachodu zachodziły w pewnej sekwencji czasowej. Chodzi 
tu o dezagraryzację i gentryfikację. Dezagraryzacja była elementem industrializacji 
zachodnich społeczeństw, kiedy wielkie masy chłopów, uwolnione w efekcie mo-
dernizacji rolnictwa, opuszczały wieś i wędrowały do miast, znajdując zatrudnienie 
głównie w przemyśle (z czasem również w usługach). W ostatniej dekadzie XX wie-
ku, w okresie przemian społeczeństw przemysłowych na poprzemysłowe oraz to-
warzyszących im zmian stylów życia i konsumpcji, następuje fala migracji na wieś, 
jej „renesans”, według określenia Bernarda Kaysera (1990). Z miast na wieś migruje 
przede wszystkim klasa średnia, często opierając swoje wybory na idealizacji wsi 
i życia wiejskiego (por. Gorlach 2011). W Polsce te dwa procesy nakładają się na 
siebie: dezagraryzacja wsi, w części połączona ze zmianą struktury gospodarstw 
rolnych, zachodzi równocześnie z powrotami na wieś przedstawicieli klasy śred-
niej. Proces burżuazyjnienia zachodzi nie tylko na skutek gentryfikacji, ale zyskuje 
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również na sile w wyniku słabnięcia migracji młodych wykształconych wieśniaków, 
którzy zostają na wsi lub przenoszą się na tereny podmiejskie.

Analizowane zmiany struktury społeczno-zawodowej wsi w Polsce uwarunko-
wane są wieloma czynnikami. Dlatego zarówno przebieg samych procesów, jak i ich 
efekty muszą być zróżnicowane w różnych typach przestrzeni wiejskiej. To właśnie 
zróżnicowanie stanie się przedmiotem analizy w dalszej części tego tomu.
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2. Przestrzenne zróżnicowanie struktury 
społeczno-zawodowej wsi

2.1. Regiony historyczne
Analizę zróżnicowania przestrzennego struktury społecznej wiejskiej Polski 

rozpoczniemy od regionów historycznych: ziem byłych zaborów, pokrywających 
się w znacznej części z regionami historycznymi I Rzeczpospolitej – Galicją, Ma-
zowszem-Kongresówką, Wielkopolską i Pomorzem. Czwartym regionem są Ziemie 
Zachodnie i Północne (zwane też Ziemiami Odzyskanymi), tereny przyłączone do 
Polski po korektach granic Rzeczpospolitej po II wojnie światowej. Jerzy Bartkow-
ski (2003) traktuje je jako regiony naturalne22 wydzielone przy pomocy kryteriów 
kulturowych i historycznych. Socjologia ujmuje region jako zjawisko społeczne, 
„a przedmiotem zainteresowania są dla niej regiony naturalne o charakterze kultu-
rowym. Są to regiony o własnej specyfice społecznej, wyrobionej tożsamości, a nie-
kiedy mające silne poczucie własnej odrębności. (…) Regiony kulturowe są często 
bezpośrednią kontynuacją lub nawiązaniem do wcześniej istniejących podziałów 
politycznych lub historycznych”. Autor dodaje za Bohdanem Jałowieckim (1989, 
1993), że „jeśli z danym obszarem, mimo jego długiej tradycji odrębności i własnej 
historii, nie jest związana żadna aktualna dynamika społeczna, to należy mówić 
o regionie resztowym lub reliktowym (…)” (Bartkowski 2003: 23–24). Przepro-
wadzone przez Bartkowskiego analizy wykazały znaczne różnice w zachowaniach 
społecznych, świadomości oraz mentalności mieszkańców regionów historycznych, 
co przekładało się na ich wybory polityczne.

Wyróżnione regiony to struktury długiego trwania. Ich kształt wyznaczają gra-
nice rozbiorowe ustalone w 1815 r., lecz, jak stwierdza Janusz Hryniewicz, odwo-
łując się do analiz Jerzego Topolskiego (1993), „w epokę rozbiorową ziemie polskie 
weszły jako wyraźnie zróżnicowany strukturalnie organizm gospodarczy z lepiej 
rozwiniętą częścią zachodnią. Te różnice strukturalne dotyczą w głównej mierze 
odmiennych funkcji folwarku, większego znaczenia handlu i rzemiosła, później 
manufaktur, i oczywiście struktury zawodowej ludności” (Hryniewicz 2007: 103). 
Już pod koniec XVIII wieku Wisła stanowiła wyraźną linię podziału kraju na lepiej 
gospodarczo rozwiniętą część zachodnią i słabiej – wschodnią. „Zróżnicowanie 
polskich stref rozwojowych wzdłuż linii Wisły nie zmienił 21-letni epizod II Rze-
czypospolitej. Nie zmienił go również 45-letni okres komunizmu” (Hryniewicz 

22 W swojej analizie Bartkowski wydziela jeszcze Śląsk jako odrębny region.
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2007: 104). Potwierdzają to dalsze analizy. Grzegorz Gorzelak pisze, że mimo usiło-
wań industrializacyjnych „ogólna struktura polskiej przestrzeni zmieniła się jedy-
nie w niewielkim stopniu. Granice zaborów są widoczne do dziś” (Gorzelak 1995: 
65). Dowodzą tego również badania nad rozwojem gmin w połowie lat dziewięć-
dziesiątych (Gorzelak, Jałowiecki: 1998).

Podobne badania, przeprowadzone po dwudziestu latach i posługujące się bar-
dziej zaawansowanymi metodami statystycznymi, nadal wykazują istotność tego 
zróżnicowania. Przykładem mogą być analizy Macieja Smętkowskiego i Adama 
Płoszaja (2016b), którymi objęto 26 czynników z dziesięciu dziedzin23, opisujących 
zróżnicowanie społeczno-gospodarcze Polski lokalnej. Jak twierdzą autorzy, ba-
dania te „pokazały silną inercję istniejących struktur przestrzennych na poziomie 
gminnym” oraz „pozwoliły też po pierwsze ustalić główne cechy wyróżniające po-
szczególne regiony historyczne24, po drugie wskazać zmiany zachodzące w ujęciu 
międzyregionalnym, po trzecie ocenić trwałość istniejących układów przestrzen-
nych i ostrość granic regionów historycznych” (tamże: 157). Najbardziej „odręb-
nym” od innych regionem okazała się Kongresówka, relatywnie najmniej we-
wnętrznie zróżnicowana. Jej podstawowe cechy to: „starzejąca się populacja, mała 
liczba miejsc pracy poza rolnictwem, słabo rozwinięta infrastruktura komunalna 
oraz niski standard mieszkań” (tamże: 157). Obszary Ziem Zachodnich i Północ-
nych pozytywnie wyróżniały się wyposażeniem w infrastrukturę, miały najmłodszą 
ludność oraz najlepszą sytuację mieszkaniową. Jednocześnie – mimo dużej ilości 
podmiotów gospodarczych – istniała tu relatywnie najgorsza sytuacja na rynku 
pracy, czego wskaźnikiem była duża liczba bezrobotnych oraz znaczny odsetek 
osób objętych systemem opieki społecznej. Z kolei Galicja nie wyróżniała się zbyt-
nio spośród badanych regionów, co wynikało ze znacznego wewnętrznego zróżni-
cowania regionu. Tym niemniej dało się tu zauważyć złą sytuację mieszkaniową, 
co jest być może skutkiem większych liczebnie rodzin oraz najwyższego wskaźnika 
przyrostu naturalnego. Dwa elementy analizy wskazują na pewną specyfikę kul-
turalną: to dobre wyniki testów gimnazjalnych oraz najwyższe udziały środków 
na kulturę w budżetach gmin. Mało wyrazista odrębność Wielkopolski i Pomorza 
wynika z dużego zróżnicowania tego regionu. Region ten wyróżniał jednak czynnik 
demograficzno-infrastrukturalny: młoda populacja, dobre wyposażenie w infra-
strukturę komunalną oraz stosunkowo dobre warunki mieszkaniowe. Zauważalny 
jest tu także wpływ czynnika ekonomicznego: wysokiej przedsiębiorczości, wyso-
kiego udziału pracujących poza rolnictwem, niskiego bezrobocia. W regionie tym 

23 Analizie poddano wszystkie gminy (2386) z wyjątkiem miast powyżej 50 tys. mieszkańców (93 
gminy miejskie). Przy pomocy wskaźników analizowano: demografię, dochody i wydatki budżetów 
gmin, podmioty gospodarcze, infrastrukturę komunalną, mieszkalnictwo, kapitał ludzki, kapitał spo-
łeczny, pomoc społeczną, środki europejskie. 

24 W analizie wyróżniono trzy funkcje dyskryminacyjne: demograficzno-infrastrukturalną – 
o największej mocy dyskryminacyjnej (63%; w największym stopniu oddająca specyfikę kongresówki 
względem innych regionów), rodzinną (najbardziej „wydzielająca” Galicję) oraz ekonomiczną (łącznie 
37%).
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młodzież gimnazjalna osiągała dobre wyniki, a rady gmin miały najwyższy udział 
radnych z wyższym wykształceniem (tamże: 157–159). Natomiast analiza między-
regionalnych różnic i ostrości granic między regionami25 za region najbardziej od-
mienny od innych każe uznać Kongresówkę. Jej zacofanie cywilizacyjne widoczne 
jest na wszystkich międzyregionalnych granicach; wyraźne, niekorzystne różnice 
w przyroście naturalnym widać przede wszystkim w zestawieniu z Galicją, a róż-
nice w poziomie rozwoju ekonomicznego – z Wielkopolską i Pomorzem. Autorzy 
ciekawie podsumowują swoją analizę, stwierdzając, że „największe różnice między 
regionami historycznymi dotyczyły «hardware’u» rozumianego jako:

25 Tomasz Zarycki, analizując wpływ regionów historycznych na zachowania wyborcze, zwraca 
między innymi uwagę na względną wyrazistość dawnych granic zaborów. „Są one widoczne jedynie 
na niektórych odcinkach dawnego przebiegu, a w wielu miejscach zupełnie się ich nie zauważa. Nie 
pojawiają się również identycznie na wszystkich mapach” (2002: 70).

zabór austriacki
zabór rosyjski
ziemie przyłączone po II wojnie światowej
zabór pruski

Ryc. 4. Regiony historyczne w Polsce

Źródło: opracowanie własne.
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• struktura demograficzna będąca w dużej mierze wynikiem procesów historycz-
nych (np. powojennego zasiedlania Ziem Zachodnich i Północnych przez sto-
sunkowo młodą populację),

• wyposażenie infrastrukturalne i sytuacja mieszkaniowa – silne zróżnicowanie 
pomiędzy lepiej rozwiniętym zachodem i gorzej rozwiniętym wschodem kraju. 
Na tym tle znaczenie zróżnicowania w zakresie «software’u» ilustrowanego przez 
kapitał gospodarczy i ludzki, nie było aż tak duże. Relatywnie największe były 
różnice pod względem liczby miejsc pracy poza rolnictwem, a także wskaźni-
ka bezrobocia, które pośrednio świadczyły o odrębnej strukturze gospodarczej 
gmin w poszczególnych regionach historycznych” (tamże: 160).
Szczegółowa analiza obszarów wiejskich znajdujących się w obrębie poszczegól-

nych zaborów pozwala stwierdzić z większą precyzją, że różnice między zaborami, 
zarówno jeśli chodzi o strukturę klas rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i roz-
kład strukturalnych typów rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, 
są nadal znaczące.
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Legenda: klasa rozwoju: 1– bardzo niska, 2 – niska, 2 – przeciętna, 4 – wysoka, 5 – bardzo wysoka

Ryc. 5. Udział procentowy gmin według klas rozwoju w regionach historycznych.

Źródło: opracowanie własne.

Każda z jednostek analizy, jakie stanowią obszary byłych zaborów, ma odmienną 
od pozostałych strukturę klas rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Stosunko-
wo niewielkie różnice istnieją nawet w przypadku – często traktowanych jako ca-
łość – Wielkopolski i Pomorza oraz Ziem Zachodnich i Północnych. Znakomi-
cie widać tu także bardzo niski poziom rozwoju Kongresówki: prawie dwie trzecie 
gmin lokuje się na najniższych – bardzo niskim oraz niskim – poziomach rozwoju 
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(klasa 1 i 2), podczas gdy w Wielkopolsce i na Pomorzu takich gmin jest tylko oko-
ło 10%. Stosunkowo dobrze rozwinięte są gminy Galicji, bowiem ponad dwie piąte 
z nich legitymuje się wysokim i bardzo wysokim poziomem rozwoju (klasa 4 i 5).
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Legenda: 1- dominacja rolnictwa tradycyjnego, 2 – dominacja rolnictwa wielkoobszarowego, 3 – przewaga 
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sektorów, 6- zurbanizowane, redukcja funkcji rolniczej, 7 – silnie zurbanizowane.

Ryc. 6. Udział procentowy gmin według strukturalnych typów rozwoju obszarów wiejskich 
w regionach historycznych.

Źródło: opracowanie własne.

Dalsze różnice ujawnia skład strukturalnych typów rozwoju obszarów wiej-
skich, gdzie znaczną rolę odgrywa charakter rolnictwa. Gospodarki analizowanych 
jednostek przestrzennych – obszarów dawnych zaborów – różnią się przede wszyst-
kim rolą rolnictwa. Jeżeli dla wiejskiej Polski średnia gmin, posiadających gospo-
darkę zurbanizowaną i silnie zurbanizowaną, w której rola rolnictwa jest niewielka, 
wynosi 11,5%, to w Kongresówce oraz Wielkopolsce i Pomorzu takie gminy sta-
nowią prawie jedną piątą ogółu (odpowiednio 17,9% i 18,9%), natomiast w Galicji 
tylko 7%. Reszta to gminy o dominującym wpływie rolnictwa na charakter lokalnej 
gospodarki. Ten wpływ jest także określony przez typ rolnictwa i istniejący w nim 
model gospodarstw rolnych. O charakterze lokalnej gospodarki w Galicji przesą-
dzają dwa modele gospodarki lokalnej: w typie pierwszym – model bazujący na tra-
dycyjnym rolnictwie rozdrobnionym (44% gmin) – oraz w typie trzecim – model 
zdominowany przez tradycyjne rolnictwo w trakcie zmiany. Inne typy występują 
w Galicji sporadycznie. Przeciwieństwem Galicji są regiony byłego zaboru pruskie-
go: Wielkopolska i Pomorze oraz Ziemie Zachodnie i Północne. Nie pojawia się 
tu typ rolnictwa tradycyjnego; na kształt gospodarki lokalnej zasadniczy wpływ 
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ma rolnictwo wielkoobszarowe (odpowiednio 34,5% oraz 45,7% gmin). Drugim, 
równie licznie występującym typem gmin są gminy o zrównoważonej rolniczo-
nierolniczej gospodarce (odpowiednio 40,3% oraz 31,7%). Nie ma tu także gmin 
typu czwartego, których wyróżnikiem są relatywnie drobne gospodarstwa, gdzie 
dochody rodzin pochodzą z wielu źródeł, i które kiedyś można byłoby nazwać 
chłopsko-robotniczymi. Te z kolei są najliczniejszą zbiorowością w Kongresówce 
(44,7%), której towarzyszy nieco mniej liczna (25,5%) zbiorowość gmin typu trze-
ciego: pośrednich z przeważającą funkcją rolniczą.

Nie może zatem budzić zdziwienia fakt, że każdy z tych regionów ma w 2013 r. 
nieco inną strukturę społeczną, czego świadectwem jest struktura źródeł utrzyma-
nia ludności wiejskiej. We wszystkich regionach dominującym źródłem utrzymania 
jest praca najemna, ale w dawnej Galicji odnosi się to do co drugiego gospodarstwa 
domowego, a w byłej Kongresówce – tylko co trzeciego. Te dwa regiony raz jeszcze 
znacząco się tu różnią: udział rodzin utrzymujących się z rolnictwa jest w Kon-
gresówce trzykrotnie wyższy niż w Galicji, która ma ich najniższy (4,1%) udział 
w kraju. Jeśli idzie o dalsze elementy analizowanego tu zróżnicowania, zwracają 
na siebie uwagę Wielkopolska i Kongresówka, z których ta pierwsza ma najniższy 
udział utrzymujących się ze źródeł socjalnych, a ta druga – najwyższy. A zatem 
pod względem struktury źródeł utrzymania, typ najbardziej socjalny, a zarazem 
rolniczy prezentuje Kongresówka, zaś typ najmniej rolniczy i najbardziej pracow-
niczy – Galicja.

Tab. 7. Źródła utrzymania ludności wiejskiej w 2003 i 2013 r. wg regionów (w %)

Regiony historyczne Pracownicy Rolnicy
Praca na 
własny 

rachunek
Emeryci Renciści Inni Kilka różnych 

źródeł

Wieś 2003

Galicja
Kongresówka
Wielkopolska i Pom.
Ziemie ZiP

22,5
17,3
38,5
34,9

15,7
25,8
11,8
12,1

4,4
3,3
7,2
3,1

34,3
32,4
23,6
26,3

20,1
16,8
13,3
17,0

2,9
4,4
4,6
6,6

bd
bd
bd
bd

Wieś 2013

Galicja
Kongresówka
Wielkopolska i Pom.
Ziemie ZiP

50,4
32,1
43,6
45,2

4,1
14,5
13,0
6,9

5,5
5,0
4,7
4,0

21,6
25,2
18,2
22,9

6,4
5,7
4,4
6,1

2,5
3,2
5,2
7,1

9,5
14,3
10,8

7,8

Dynamika: 2003 = 100

Galicja
Kongresówka
Wielkopolska i Pom.
Ziemie ZiP

224
185
113
130

26
56

110
57

125
150
65

129

63
78
77
87

32
34
32
36

86
72

113
107

bd
bd
bd
bd

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.

Różnice między regionami widoczne są także w dynamice zmian, jakie zaszły 
między 2003 a 2013 r. W trzech regionach kierunki zmian są zgodne, choć dynami-
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ka odmienna; najsilniejsza zdaje się ona być w Galicji. Odmienne kierunki zmian 
obserwujemy natomiast w Wielkopolsce i na Pomorzu: tu udział utrzymujących się 
z pracy najemnej rośnie nieznacznie i rośnie – choć w pozostałych regionach male-
je – udział utrzymujących się z rolnictwa, maleje natomiast udział utrzymujących 
się z pracy na własny rachunek. Ta specyficzna dynamika zmian wynika przede 
wszystkim z odmienności struktury źródeł utrzymania już w 2003 r.: stosunkowo 
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Ryc. 7. Struktura źródeł utrzymania ludności wiejskiej w 2003 i 2013 r. wg regionów 
historycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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dużego udziału źródeł pracowniczych oraz relatywnie niedużego udziału utrzymu-
jących się z rolnictwa. Ich udział w 2013 r. rośnie na skutek znaczącego wzrostu 
dochodów rolników (dopłaty bezpośrednie) po 2004 r. Nieco upraszczając można 
byłoby powiedzieć, że trzy regiony starają się „dogonić” Wielkopolskę, skutkiem 
czego różnice między regionami maleją, co dość wyraźnie ilustrują zamieszczone 
niżej wykresy.

Zróżnicowany jest także następny element położenia społecznego, czyli wy-
kształcenie, choć różnice, mierzone wskaźnikiem wykształcenia – tak w stosunku 
do całego kraju, jak i między regionami – nieznacznie maleją. Ludność wiejska 
w dwóch regionach – Galicji oraz Wielkopolsce i Pomorzu – jest nieco lepiej wy-
kształcona niż na Ziemiach Zachodnich i Północnych, a zwłaszcza w Kongresów-
ce. Dynamika zmian w okresie 2003–2013 jest także zróżnicowana: wskaźnik wy-
kształcenia najsilniej rośnie w Kongresówce, a najsłabiej – w Wielkopolsce i na 
Pomorzu.

Tab. 8. Struktura wykształcenia ludności wiejskiej w latach 2003 i 2013 wg regionów (w %)

Regiony historyczne Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe Bez 
wykształcenia Wskaźnik

2003

Galicja
Kongresówka
Wielkopolska i Pom.
Ziemie Zach. i Płn.

3,4
4,7
6,5
3,9

22,1
20,1
21,4
23,0

34,4
26,8
34,3
29,5

36,2
41,0
35,5
39,5

3,9
7,4
2,2
4,2

1029
 997
1056
1022

2013

Galicja
Kongresówka
Wielkopolska i Pom.
Ziemie Zach. i Płn.

10,5
10,3
8,8
8,6

27,5
26,2
25,5
25,8

33,5
27,8
37,6
32,2

26,3
32,9
26,2
31,4

2,1
2,8
1,9
1,9

1116
1088
1106
1089

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.

Większe zróżnicowanie regionalne ukazuje natomiast struktura wykształcenia. 
W 2003 r. Galicja oraz Wielkopolska i Pomorze mają podobne, nieco spłaszczo-
ne przez znaczny udział ludności z wykształceniem zawodowym, profile wykształ-
cenia. Dwa pozostałe regiony, ze względu na duży udział ludności z wykształce-
niem podstawowym, posiadają profile bardziej wysmukłe (zob. ryc. 8). W okresie 
dziesięciu lat kształt struktury wykształcenia zmienia się, a decydują o tym zmiany 
udziału wykształcenia zawodowego i podstawowego, gdyż różnice w udziale legi-
tymujących się wykształceniem wyższym i średnim są niewielkie. W trzech regio-
nach: Wielkopolsce i Pomorzu, Galicji oraz na tzw. Ziemiach Odzyskanych do-
minują osoby z wykształceniem zawodowym, w Kongresówce natomiast, mimo 
największej dynamiki wzrostu poziomu wykształcenia w latach 1991–2013 – ciągle 
osoby z wykształceniem podstawowym.
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Ryc. 8. Struktura wykształcenia w 2003 i 2013 r. wg regionów historycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.

Ze strukturą wykształcenia dość ściśle powiązana jest struktura społeczno-za-
wodowa. Pierwszym wskaźnikiem jej zróżnicowania jest udział trzech głównych 
segmentów tej struktury:
– rolników i zawodów z nimi związanych – co wskazuje na agrarność populacji;
– szeroko rozumianej „ nowej klasy średniej” (grupy 1–4 w zestawieniach), która 

jest fundamentem rynkowego, konsumpcyjnego społeczeństwa; oraz
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– segmentu „robotniczego”: trzech grup robotników oraz fizycznych pracowników 
usług.
W 2013 r. struktura ta wykazuje we wszystkich regionach cechy wspólne: w każ-

dym regionie dominującym segmentem struktury stają się robotnicy i fizyczni pra-
cownicy usług, w każdym też jest podobny – oscylujący między 19% a 26% – udział 
nowej klasy średniej. Bardzo zróżnicowany jest udział rolników, uzyskujący warto-
ści między 17% a 37%. Trzy analizowane w wiejskiej Polsce procesy – dezagrary-
zacji/depezantyzacji, burzuazyjnienia/gentryfikacji i proletaryzacji – mają w latach 
2003–2013 specyficzny przebieg w każdym regionie historycznym. Powszechnie 

Tab. 9. Struktura społeczno-zawodowa wsi w 2003 i 2013 r. wg regionów historycznych. 
Ujęcie uproszczone (w %)

Segmenty społeczno-zawodowe* Wieś
Regiony historyczne

Galicja Kongresówka WiP ZZIP

2003

1. Nowa klasa średnia (grupy 1–4)
2. Rolnicy (grupa 6)
3.  Robotnicy i fizyczni pracownicy usług 

(grupa 5 i 7–9)

21,8
37,7
40,6

19,5
33,9
46,5

18,2
50,6
31,1

27,2
21,9
47,8

24,2
26,3
49,7

2013

1. Nowa klasa średnia (grupy 1–4)
2. Rolnicy (grupa 6)
3.  Robotnicy i fizyczni pracownicy usług 

(grupa 5 i 7–9)

22,0
27,4
50,2

25,8
20,5
53,6

19,9
37,2
42,4

21,1
24,0
54.5

22,0
17,3
58,9

Legenda: grupy 1–9 – wielkie grupy zawodowe; * w rozkładach pominięto grupę „10” (siły zbrojne/woj-
skowi)

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.

Tab. 10. Struktura społeczno-zawodowa ludności wiejskiej w 2003 i 2013 r. wg regionów 
(w %)

Regiony historyczne
Grupy społeczno-zawodowe*

gr1 gr2 gr3 gr4 gr5 gr6 gr7 gr8 gr9

2003

Galicja
Kongresówka
Wielkopolska i Pomorze
Ziemie Zachodnie i Północne

2,3
1,1
4,3
4,0

5,3
6,2

10,1
5,0

6,6
7,3
9,0
7,6

5,3
3,6
3,8
7,6

10,0
7,1
9,7

11,2

33,9
50,6
21,9
26,3

19,3
11,3
19,4
17,3

8,6
7,0

11,9
10,8

8,6
5,7
6,8

10,4

2013

Galicja
Kongresówka
Wielkopolska i Pomorze
Ziemie Zachodnie i Północne

3,9
2,3
2,1
3,4

11,6
8,1
8,5

10,1

5,2
5,2
5,3
5,3

5,1
4,3
5,2
4,4

11,3
9,6

11,7
12,3

20,5
37,2
24,0
17,3

20,5
37,2
24,0
17,3

11,8
7,3

10,1
11,1

6,5
7,1
7,0
9,0

Legenda: gr 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. Specjaliści; gr 3. 
Technicy i inny średni personel; gr 4. Pracownicy biurowi; gr 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedaw-
cy; gr 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. Ope-
ratorzy i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. Pracownicy przy pracach prostych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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widoczny jest tylko proces proletaryzacji26, natomiast w Wielkopolsce i na Pomo-
rzu oraz na Ziemiach Zachodnich i Północnych zaobserwować można zahamowa-
nie, jeśli nie regres gentryfikacji. W przypadku Wielkopolski i Pomorza można też 
mówić o zahamowaniu, a nawet regresie depezantyzacji. Również dynamika tych 
procesów jest inna w każdym regionie. Dlatego zmianom tym warto przyjrzeć się 
uważniej i prześledzić zmiany udziału wszystkich (poza wojskiem i policją) grup 
społeczno-zawodowych w ogólnej strukturze.

Najbardziej dynamiczne i radykalne zmiany zachodzą w Kongresówce: jeśli 
zsumować różnice (in plus i in minus) udziałów poszczególnych grup społeczno-
-zawodowych między 2003 a 2013 r. i przyjąć, że każda osoba zmieniająca miejsce 
w strukturze społeczno-zawodowej została w statystykach odnotowana dwukrotnie 
(„na wyjściu” z dotychczasowej grupy zawodowej i „na wejściu” do nowej grupy), 
to w tym regionie co czwarta pracująca osoba doświadczyła mobilności werty-

26 Spadek udziału nowej klasy średniej na Ziemiach Zachodnich i Północnych jest niewielki, po-
dobnie jak wzrost udziału rolników w Wielkopolsce i na Pomorzu – mogą więc mieścić się w granicach 
błędu statystycznego. 
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Legenda: gr 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. Specjaliści; gr 3. 
Technicy i inny średni personel; gr 4. Pracownicy biurowi; gr 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 
gr 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. Operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. Pracownicy przy pracach prostych.

Ryc. 9. Profile zmian struktury społeczno-zawodowej w latach 2003–2013 wg regionów 
historycznych (dane w punktach procentowych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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kalnej: w jakiś sposób przemieściła się na mapie grup społeczno-zawodowych27. 
Większa mobilność w Kongresówce jest efektem przekształceń wewnątrz „klasy lu-
dowej”, gdyż następuje duży spadek udziału rolników i bardzo duży wzrost udziału 
robotników.

Znaczna mobilność (jeśli rozumować według poprzedniego schematu) istnieje 
w Galicji: doświadczył jej co szósty pracujący mieszkaniec wsi. Tu kierunek mobil-
ności jest nieco inny, obserwujemy bowiem znaczący spadek udziału rolników oraz 
znaczący wzrost udziału wyższej klasy średniej – przedstawicieli władz publicz-
nych, wyższych urzędników i kierowników oraz specjalistów. Stosunkowo stabilna 
jest struktura Wielkopolski i Pomorza, choć intrygujący i trudny do wyjaśnienia 
wydaje się spadek udziału aż trzech grup nowej klasy średniej28. Nieznaczna mo-
bilność zawodowa daje się zaobserwować na Ziemiach Zachodnich i Północnych, 

27 Jest to tylko ilustracja, gdyż w rzeczywistości przepływy te są o wiele bardziej skomplikowane. 
W tym rozumowaniu przyjęto, że zbiorowość pracujących jest zamknięta i stała, więc nie uwzględnio-
no zjawiska dopływów na rynek pracy oraz odpływów z niego. 

28 Spadek ten może być wynikiem zmian statusu administracyjnego miejscowości podmiejskich 
(włączenie wsi do miasta), jak również migracji przedstawicieli tych grup (do miasta, do innych re-
gionów, za granicę). 
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Legenda: gr 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. Specjaliści; gr 3. 
Technicy i inny średni personel; gr 4. Pracownicy biurowi; gr 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 
gr 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. Operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. Pracownicy przy pracach prostych.

Ryc. 10. Dynamika zmian w udziałach grup społeczno-zawodowych w okresie 2003–2013 
w regionach historycznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 10.
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gdzie następuje redukcja udziału rolników i wewnętrzna restrukturyzacja klasy 
średniej, prowadząca do znaczącego powiększenia jej najlepiej wykształconej gru-
py: specjalistów.

Podsumowując, każdy z regionów historycznych realizuje w latach 2003–2013 
inny wzór zmian struktury zawodowej (zob. ryc. 10), na który składają się odmien-
ne co do kierunku oraz dynamiki przeobrażenia udziału wyróżnionych tu grup 
społeczno-zawodowych. Tylko dwie grupy, zaliczane do segmentu „robotnicy” 
mają dodatnią dynamikę w każdym regionie: to „pracownicy usług osobistych 
i sprzedawcy” oraz „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”. Wszędzie natomiast 
spada udział „techników i innego średniego personelu”, a w gruncie rzeczy29 rów-
nież „rolników, ogrodników, leśników i rybaków”.

Pozostałe grupy społeczno-zawodowe mają dynamikę mieszaną: w pewnych 
regionach obserwuje się wzrost ich udziału, a w innych spadek. W sumie ukazuje 
to ogromną złożoność zmian struktury społecznej w regionach historycznych 
Polski, istnienie wielu jej regionalnych, a zapewne i lokalnych wzorów, jak rów-
nież złożoność procesów oczywistych na poziomie globalnym: depezantyzacji, 
burżuazyjnienia/gentryfikacji i proletaryzacji.

29 Niewielki wzrost udziału rolników w Wielkopolsce (2 p.p.) mieści się w granicach błędu staty-
stycznego.

Tab. 11. Struktura dochodów osobistych ludności wiejskiej w latach 2003 i 2013 
wg regionów historycznych (w zł)

Regiony historyczne
Grupa zawodowa

gr1 gr2 gr3 gr4 gr5 gr6 gr7 gr8 gr9 ogółem

2003

Galicja
Kongresówka
Wielkopolska i Pomorze
Ziemie Zachodnie i Północne

2102
1567
2441
1522

1115
1300
1836
1736

1011
1097
1247
1116

829
1183
957

1124

798
806
775
872

530
595
719
712

974
968

1111
1081

1009
1064
1103
1211

738
683
708
775

802
797

1112
1009

2013*

Galicja
Kongresówka
Wielkopolska i Pomorze
Ziemie Zachodnie i Północne

1922
2276
2986
2563

1752
1867
1961
2027

1765
1678
1886
1916

1516
1531
1230
1507

1074
1299
1166
1283

702
1037
1233
1338

1431
1373
1429
1459

1627
1707
1624
1607

1141
1079
1004
1099

1330
1329
1457
1525

2003 = 100

Galicja
Kongresówka
Wielkopolska i Pomorze
Ziemie Zachodnie i Północne

91
144
122
168

157
144
106
117

175
153
151
172

183
130
129
134

136
161
150
147

136
174
171
188

150
174
129
135

161
160
147
133

155
169
142
142

166
167
131
151

Legenda: gr 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. Specjaliści; gr 3. 
Technicy i inny średni personel; gr 4. Pracownicy biurowi; gr 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedaw-
cy; gr 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. Ope-
ratorzy i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. Pracownicy przy pracach prostych.

* w cenach stałych z 2003 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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Legenda: gr 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. Specjaliści; gr 3. 
Technicy i inny średni personel; gr 4. Pracownicy biurowi; gr 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 
gr 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. Operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. Pracownicy przy pracach prostych.

Ryc. 11. Zróżnicowanie dochodów osobistych w 2003 i 2013 r. w grupach społeczno- 
-zawodowych wg regionów historycznych (w zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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Ostatnim elementem społecznego zróżnicowania, który zostanie tu poddany 
analizie, są dochody osobiste. Zarówno w 2003 r., jak i w 2013, były one zróżnico-
wane. To zróżnicowanie jest przede wszystkim funkcją struktury gospodarki i cech 
gospodarujących podmiotów. W obydwu latach niższe przeciętne miesięczne do-
chody osobiste osiągali pracujący w Galicji i Kongresówce, a wyższe – w Wielko-
polsce i na Pomorzu oraz Ziemiach Zachodnich i Północnych. W 2003 r. różni-
ce między regionami o wyższych i niższych dochodach wynosiły około 20–30%, 
a w 2013 r. zmniejszyły się do 10–15% (zob. tab. 11). Dochody te we wszystkich 
regionach znacząco wzrosły (na wsi przeciętnie o 56%), szybciej w regionach 
mniej zamożnych niż bardziej zamożnych. W mniej zamożnych regionach (Gali-
cja, Kongresówka) wzrosły o ok. 67%, w bardziej zamożnych – o 51% na Ziemiach 
Zachodnich i Północnych oraz o 31% w Wielkopolsce i na Pomorzu. W Galicji 
i Kongresówce znacząco spadł udział rolników w strukturze społeczno-zawodowej, 
a wzrósł udział klasy średniej oraz robotników. Warto odnotować także, że znaczą-
ca różnica we wzroście dochodów między Wielkopolską i Pomorzem a Ziemiami 
Zachodnimi i Północnymi współwystępuje z odmienną dynamiką depezantyzacji 
w tych regionach.

W 2013 r.  dochody osobiste różnych grup społeczno-zawodowych w poszcze-
gólnych regionach różnią się: czasem niewiele, jak w przypadku grup robotniczych 
(7–9) czy specjalistów, a czasem znacznie, jak w przypadku przedstawicieli władz 
publicznych i wyższych kierowników oraz rolników. To międzyregionalne zróż-
nicowanie istniało także w 2003 r. i należy odnotować (zob. ryc. 11), że różnice 
te, zwłaszcza w grupach „robotniczych”, uległy zmniejszeniu. Wyraźnie natomiast 
zwiększyły się różnice w grupie rolników, gdzie rozpiętość między regionami wzro-
sła, na co najwyraźniej miała wpływ specyficzna, rozdrobniona struktura agrarna 
Galicji. W efekcie mamy silne regionalne różnice w dwóch grupach: wśród przed-
stawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników oraz wśród rol-
ników, ogrodników, leśników i rybaków.

W tym zróżnicowaniu jest jednak pewien wspólny rdzeń: jest nim wewnętrz-
na hierarchia dochodów wyróżnionych grup, podobna w każdym regionie. Jak 
pokazuje tabela 12, hierarchia dochodów od najwyższych do najniższych w każ-
dym regionie jest podobna. Najwyższe dochody osobiste osiągają – tak w 2003, 
jak i w 2013 r. – przedstawiciele wyższej klasy średniej (grupy 1 i 2). Trzy kolejne 
szczeble – od trzeciego do piątego – zajmują przedstawiciele niższej klasy średniej 
lub wykwalifikowani robotnicy. Stały porządek – niezależnie od okresu – istnieje 
również na dole hierarchii: dwa ostatnie miejsca prawie zawsze zajmują rolnicy 
i robotnicy przy pracach prostych.

Porządek hierarchiczny jest więc ten sam we wszystkich regionach i w zasa-
dzie nie ulega zmianom w czasie. Trzeba jednak zauważyć, że dystanse dochodowe 
w ciągu dziesięciu lat znacznie zmniejszyły się, choć w Wielkopolsce i na Pomorzu 
oraz w Galicji są one ciągle znaczne. Wart odnotowania jest wyraźny skok w hierar-
chii dochodów, jaki można zaobserwować w przypadku rolników z Wielkopolski 
i Pomorza oraz Ziem Zachodnich i Północnych. Jest to zapewne wynikiem znacz-
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nie mniej rozdrobnionej struktury agrarnej w tych regionach i większego udziału 
gospodarstw towarowych (jak i skali dopłat unijnych do obszaru gospodarstwa). 
Takim awansem nie mogą się poszczycić ani rolnicy z Kongresówki, ani tym bar-
dziej z Galicji, nadal zajmujący najniższy szczebel w hierarchii dochodów.

* * *

Jak duże są nadal różnice, istniejące między regionami, wyrysowanymi przez 
historię XIX i XX wieku,? Analiza struktury społeczno-zawodowej, korespondu-
jąca z poziomem rozwoju gospodarczego, wskazuje na kluczowe przyczyny tego 
zróżnicowania. To przede wszystkim stopień agrarności danego regionu, mie-
rzony znaczeniem rolnictwa i rolników w strukturze źródeł utrzymania go-
spodarstw domowych, miejsce rolników w strukturze społeczno-zawodowej 
oraz pozycja dochodów z rolnictwa w ich regionalnej hierarchii. Waga rolnic-
twa w nadawaniu tożsamości danemu regionowi zależy nie tylko od udziału 
rolników w strukturze społeczno-zawodowej, ale także i tego, w jakiej mierze 
rolnictwo zapewnia byt ludności wiejskiej. Każdy z regionów przedstawia nieco 
inną sytuację. „Bardziej agrarne” są Kongresówka oraz Wielkopolska i Pomorze. 
W tej pierwszej rolnictwo jest ekonomicznie o wiele mniej sprawne, na co wska-
zuje najniższa pozycja dochodów osobistych rolników w hierarchii, zaś rolnictwo 
Wielkopolski – ekonomicznie najbardziej sprawne. O wiele mniejszą rolę odgrywa 
rolnictwo w dwóch pozostałych regionach: Galicji oraz na Ziemiach Odzyskanych, 
gdzie również reprezentuje ono odmienne typy sprawności ekonomicznej.

Tab. 12. Hierarchia przeciętnych dochodów osobistych wiejskich grup społeczno- 
-zawodowych w latach 2003 i 2013 wg regionów historycznych

Grupy społeczno-zawodowe
Galicja Kongresówka W i P Z Z i P

2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 1013

1.  Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy;

2. Specjaliści;
3. Technicy i inny średni personel;
4. Pracownicy biurowi;
5.  Pracownicy usług osobistych 

i sprzedawcy;
6.  Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy 

i sprzedawcy;
7.  Robotnicy przemysłowi 

i rzemieślnicy;
8.  Operatorzy i monterzy maszyn 

i urządzeń;
9.  Pracownicy przy pracach prostych.

1

2
3
8
7

4

5

9

6

1

3
2
8
4

7

9

5

6

1

2
4
3
8

7

5

9

6

1

2
8
3
4

7

5

9

6

1

2
3
7
8

4

5

6

9

1

2
3
8
7

6

4

5

9

2

1
8
4
3

7

5

9

6

1

2
3
8
4

7

6

5

9

Grupy skrajne
Proporcja dochodów najwyższych do 
najniższych

1/6
3,96

1/6
2,74

1/6
2,63

1/6
2,19

1/9
3,45

1/9
2,97

1/6
2,14

1/9
1,92

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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Tab. 13. Wybrane charakterystyki sytuacji rolników wg regionów historycznych

Cecha Rok Galicja Kongresówka Wielkopolska 
i Pomorze

Ziemie 
Zachodnie 
i Północne

Udział rodzin utrzymujących się 
z gospodarstwa rolnego

2003 15,7% 25,8% 11,8% 12,1%

2013 4,1% 14,5% 13,0% 6,9%

Udział rolników i zawodów pokrewnych 
w strukturze społeczno-zawodowej

2003 33,9% 50,6% 21,9% 26,3%

2013 20,5% 37,2% 24,0% 17,3%

Dochody osobiste rolników na skali 1(max) 
– 9 (min)

2003 9 9 7 9

2013 9 9 6 7

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.

Zróżnicowanie wiejskich regionów jest głębsze niż wskazywałyby na to cało-
ściowe analizy, obejmujące też miasta. Wynika to z faktu, że zmiany w wiejskiej 
Polsce we wszystkich jej regionach zachodzą wolniej, że pewne jej elementy, jak na 
przykład strukturę agrarną, charakteryzuje „długie trwanie” (Halamska 1988; Stan-
ny 2011; Rosner, Stanny 2016: 94 i 97). Struktura agrarna nie jest tu jedyna, w sferze 
społecznej istnieje wiele takich zjawisk, co pokazuje w cytowanej już pracy Jerzy 
Bartkowski (2003). Trwałe zróżnicowania zachowań, postaw i wartości opisywane 
są w wielu innych publikacjach. Tomasz Zarycki zauważa, że „różnice w zachowa-
niach wyborczych pomiędzy regionami historycznymi dotyczą zwłaszcza obszarów 
wiejskich, bowiem silniej utrzymują one swoją specyfikę, na nich wyraźniej do-
strzegalne są charakterystyczne, różnicujące cechy regionów” (2002: 70). Zróżni-
cowanie to potwierdzają wszystkie analizy zachowań wyborczych po 1989 r. (por. 
Florczyk, Żukowski 1990, Pankowski 2012, Zarycki 1997, 2002, 2011, Żukowski 
2006). Jan Herbst (2008) ukazuje zróżnicowanie typów wiejskich organizacji i czę-
stotliwości ich występowania. „Obszar dawnego Królestwa Polskiego wydaje się 
odtwarzać wzory aktywności, które są skierowane przede wszystkim na określone 
terytorium i społeczność – są bliższe duchowi Tönniesowskiej «wspólnoty» – opar-
tej o więzi sąsiedztwa, kontrolowanej mocą tradycji i wiary. Zachód zbliża się do 
ideału «stowarzyszenia», opartego o więzy bezosobowej umowy i wymiany i kon-
trolowanego sankcjami prawa” (2008: 41). Najnowszych wskaźników dostarczają 
statystyki Kościoła Katolickiego, wskazując na duże, regionalne zróżnicowanie re-
ligijności30, której poziom jest przecież skorelowany z wieloma innymi społeczny-
mi cechami. Innym przykładem jest wyposażenie infrastrukturalne gospodarstw 
domowych w podstawowe urządzenia, takie jak wodociągi czy kanalizację, gdzie 
tereny należące przed I wojną światową do Kongresówki i Galicji nadal mają rela-
tywnie gorsze wskaźniki, a obszarami o korzystniejszej charakterystyce pod tym 

30 W październikowych badaniach z 2016 r. „współczynnik dominicantes jest najwyższy w diecezji 
tarnowskiej – wynosi aż 70%. Wynik powyżej 50% zanotowały także diecezje: rzeszowska, przemyska 
i krakowska. Na drugim biegunie są: szczecińsko-kamieńska, koszalińsko-kołobrzeska, łódzka i zie-
lonogórsko-gorzowska (wszystkie poniżej 30%)”. http://wyborcza.pl/7,75398,21201636,ilu-polakow-
-chodzi-na-msze-kosciol-pokazuje-statystyki-poboznosc.html, pobrane 4.01.2017.
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względem są rejony zabudowy poniemieckiej z okresu przedwojennego: Ziemie 
Zachodnie i Północne Polski oraz Wielkopolska. Mimo że te pierwsze wykazują 
się wyższą dynamiką poprawy, a te drugie mniejszą, oznacza to jedynie tendencję 
do powolnego wyrównywania się standardów mieszkań w obu częściach Polski, 
natomiast w dalszym ciągu dystans między obszarami należy uznać za znaczący, 
a poakcesyjny proces wzrostu spójności terytorialnej – za wolny (Rosner, Stanny 
2016: 176–185). Wszystkie te przejawy odmienności procesów rozwojowych (ich 
skala i dynamika) wskazują na istniejącą wciąż istotność zróżnicowania wiejskiej 
Polski według regionów historycznych.

2.2. Poziom urbanizacji: obszary głównie rolnicze i wielofunkcyjne 
zurbanizowane

Słynny Redfieldowski schemat „wieś – miasto” traktuje się albo jako opozy-
cję, albo jako continuum (więcej: Stanny, Hoffmann, Śliwowska 2016). Pierwsza 
interpretacja zakłada istnienie dwóch odmiennych form osadniczych społeczności 
ludzkich, pomiędzy którymi znajdują się jednostki osadnicze o charakterze przej-
ściowym, z cechami zarówno miejskimi, jak i wiejskimi. W drugim ujęciu mowa 
jest o ciągu jednostek osadniczych różniących się występowaniem i natężeniem 
cech, właściwych dla miasta lub wsi. Ów ciąg jest częścią pewnej skali wektorowej, 
a jego krańce oznaczają nasilenie cech miejskości lub wiejskości.

Do najbardziej znanych ujęć typologicznych należy koncepcja Pitrima A. Soro-
kina i Carle’a C. Zimmermana31. Wyodrębnili oni kilka cech, definiujących miej-
skość i wiejskość, a zarazem stanowiących o ich odrębności, takich jak: rodzaj za-
trudnienia, stan środowiska, wielkość jednostki osadniczej, gęstość zaludnienia, 
homogeniczność społeczna mieszkańców, mobilność i system interakcji społecz-
no-kulturowych. Warto zaznaczyć, iż atrybuty te we współczesnych studiach ob-
szarów wiejskich nadal należą do podstawowego kanonu zmiennych, choć ich osta-
teczny zestaw zawsze jest zależny od arbitralnych decyzji badacza. Robert Redfield 
uważał, że zarówno miejskość, jak i wiejskość ma charakter stopniowalny. W ujęciu 
tym zmienna wiejskości-miejskości nie ma charakteru zmiennej dyskretnej, lecz 
jest zmienną ciągłą. Jego koncepcja folk-urban continuum jawi się zarazem jako 
swoista zasada ewolucji, przebiegającej od społeczności plemiennej do miasta, 
z pokonywaniem „po drodze” etapów określanych mianem społeczności chłopskiej 
lub małego miasta (Gorlach 2004: 32). Redfield scharakteryzował badane przez sie-
bie społeczności terytorialne za pomocą dwóch zmiennych niezależnych (izolacji 
i jednorodności) i trzech zmiennych zależnych (dezorganizacji, świeckości i indy-
widualizmu), stawiając hipotezę, zgodnie z którą w miarę regresji pierwszych cech 
następuje progresja cech drugich (Jałowiecki 1987: 20).

31 Jej oryginalne opracowanie ukazało się w Nowym Jorku w 1929 roku pod tytułem: Principles of 
rural-urban sociology.
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W Studiach nad strukturą społeczną wiejskiej Polski odwołujemy się do obydwu 
ujęć: w tomie pierwszym ukazujemy specyfikę struktury społecznej wsi, w niniej-
szej natomiast analizie, w celu pokazania innego wymiaru zróżnicowania wiejskiej 
przestrzeni, odwołujemy się do idei continuum, stojąc na stanowisku, że istnieje 
szereg form pośrednich między typami idealnymi „miasta” i „wsi/wioski”. Tutaj in-
teresuje nas zróżnicowanie wiejskiej przestrzeni, które powstaje pod wpływem od-
działywania miasta, traktowanego jako wielofunkcyjne centrum. Ten wpływ miasta 
na obszary wiejskie był wielokrotnie i na wiele sposobów analizowany; ważny wą-
tek tych analiz stanowi rola miast-centrów w procesach rozwoju. Niezwykle istot-
na współcześnie, w dobie gospodarki globalnej, jest rola szczególnego typu miast: 
metropolii, będących ośrodkami politycznymi, gospodarczymi, kulturalnymi, tech-
nopoliami i węzłami komunikacyjnymi (Jałowiecki, Szczepański 2002). Metropolie 
są nie tylko ważnymi węzłami globalnymi, ale też silnie oddziałują na otaczające je 
obszary, także wiejskie. Nazwano je obszarami metropolitarnymi.

Wyodrębnienie tych obszarów oraz dyskusja nad ich specyfiką i zachodzącymi 
w nich procesami toczyła się na Zachodzie od lat sześćdziesiątych przede wszyst-
kim w środowisku geografów społecznych i urbanistów; w Polsce wątki tej dysku-
sji pojawiają się w latach siedemdziesiątych XX w. (por. Korcelli-Olejniczak 2012) 
i nasilają na przełomie wieków. Dyskusja toczy się przede wszystkim w środowi-
skach zajmujących się problematyką rozwoju miasta i jego wpływu na przekształ-
cenia przestrzeni. Na określenie stref oddziaływania miasta istnieje wiele pojęć; 
czasem za tym samym pojęciem kryją się różne desygnaty albo ten sam typ obszaru 
zyskuje wiele nazw, co rodzi nieporozumienia. Ewa Korcelli-Olejniczak, dokonując 
przeglądu koncepcji na ten temat, omawia m.in. takie pojęcia, jak „region metro-
politarny”, „obszar metropolitarny”, „funkcjonalny region miejski” lub „funkcjonal-
ny obszar miejski”. Pojęcie funkcjonalnych regionów miejskich (Functional Urban 
Regions) pojawiło się w Europie na początku lat siedemdziesiątych jako odpowied-
nik amerykańskich „regionów metropolitarnych”. Zgodnie z tą koncepcją granice 
funkcjonalnego obszaru miejskiego „są wyznaczone przez zasięg wybranych funk-
cji gospodarczych ośrodka, z którymi koresponduje strefa codziennej mobilności 
mieszkańców regionu. W koncepcji cyklu urbanizacji przedmiotem rozważań są 
migracje, niemniej interpretacja ich kierunków i natężenia odwołuje się do moty-
wów ekonomicznych i ekologicznych. W innych ujęciach akcent kładziony jest na 
funkcje i powiązania gospodarcze, z którymi są związane przesunięcia w rozmiesz-
czeniu i strukturze ludności” (tamże: 21). Obszary znajdujące się poza oddziaływa-
niem miejskich ośrodków funkcjonalnych określane bywają jako „obszary wiejskie” 
albo „wiejskie obszary peryferyjne”.

Na początku drugiej dekady XXI w. również i w Polsce wyodrębniono typ wiej-
skich obszarów, charakteryzujących się istniejącym lub potencjalnym oddziaływa-
niem miast wojewódzkich. „Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódz-
kich” (zob. ryc. 12) wyznaczone zostały przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
w oparciu o ekspertyzę IGiPZ PAN (por. Śleszyński 2013) dla celów planowania 
przestrzennego, zawartego w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 
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2030. Obszary te zdefiniowano jako „spójną pod względem przestrzennym strefę 
oddziaływania miasta, charakteryzującą się istnieniem powiązań funkcjonalnych 
oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, wyróżniającą się z otoczenia 
i upodabniającą się pod pewnymi względami do głównego miasta” (MRR 2013: 7). 
Jako podstawową jednostkę delimitacji przyjęto gminę; do obszarów funkcjonalnie 
miejskich zaliczono te, które spełniły sześć spośród siedmiu kryteriów wyznaczo-
nych przez wskaźniki funkcjonalne, społeczno-gospodarcze oraz morfologiczne32. 
W sumie do funkcjonalnie miejskich zaliczono 266 gmin położonych w strefach 
zewnętrznych wokół 33 miejskich gmin rdzeniowych. Analiza specyfiki tych obsza-

32 Zastosowano następujące kryteria: „(1) wyjeżdżający do pracy najemnej do rdzenia MOF (…); 
(2) migracje (zameldowania) z rdzenia MOF; (3) udział pracujących w zwodach pozarolniczych; (4) 
natężenie podmiotów gospodarczych ogółem (w stosunku do liczby ludności); (5) udział podmiotów 
gospodarczych należących do usług wyższego rzędu w liczbie podmiotów ogółem; (6) gęstość zalud-
nienia (bez lasów i wód); (7) mieszkania oddane do użytku w stosunku do liczby ludności” (Śleszyński 
2013: 173).

rdzeń

strefa zewnętrzna

Warszawa

BiałystokBydgoszcz

Gdańsk

Gorzów 
Wielkopolski

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łódź

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczecin

Toruń

Wrocław

Zielona Góra

Ryc. 12. Miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich

Źródło: Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich (MRR 2013: 9).



2. Przestrzenne zróżnicowanie struktury…62

rów nie przyniosła na razie jednoznacznych wniosków – jest ona stosunkowo mało 
wyrazista. „Kluczowym elementem metropolitarnego wymiaru zróżnicowania 
polskiej przestrzeni były przybierające na sile procesy suburbanizacji zachodzące 
w otoczeniu największych ośrodków miejskich, które również najsilniej wyróżnia-
ły ten wymiar na tle ujęcia historycznego. Wskazywało to jednocześnie na zasięg 
pozytywnego oddziaływania w sferze ekonomicznej procesów rozwoju ośrodków 
wojewódzkich. Zewnętrzne impulsy prowadziły m.in. do ożywienia lokalnej przed-
siębiorczości, także do poprawy jakości kapitału ludzkiego, (…) co przekłada się 
w pewnej mierze na poziom zamożności gmin” ( Smętkowski,  Płoszaj 2016b: 182).

Gospodarka zależna 

Obszary metropolitarne 

Gospodarka przedsiębiorcza 

Gospodarka poszukująca renty 

Ryc. 13. Przestrzenne usytuowanie typów gospodarki wiejskiej w stosunku do miasta

Źródło: wg  Marini,  Mooney 2006.

Struktura społeczno-zawodowa związana jest z charakterem gospodarki. Go-
spodarka zaś – co ukazują liczne analizy – jest wielorako zróżnicowana, co doty-
czy również gospodarki na obszarach wiejskich, tzw. gospodarki lokalnej. Próbę 
syntetycznego opisu zróżnicowania gospodarki wiejskiej zawiera typologia gospo-
darki wiejskiej Matteo B.  Mariniego i Patricka H.  Mooneya (2006). Uwypuklają 
oni specyfikę gospodarki wiejskiej i jej zróżnicowanie w zależności od związków 
z miastem i gospodarką globalną. Wyróżniają trzy typy wiejskich (lokalnych) go-
spodarek: rent-seeking economy, dependent economy oraz entrepreneurial economy, 
koncentrycznie rozmieszczone wokół miasta-metropolii.

I tak typ rent-seeking economy, czyli „gospodarka poszukująca renty”, bazuje 
głównie na rolnictwie i przemysłach wydobywczych. Ten typ gospodarki legitymi-
zuje historyczny podział funkcji między miastem i wsią, której przypadło w udzia-
le wytwarzanie żywności. Renta wynikała ze zmonopolizowania przez właścicieli 
ziemskich własności ziemi, co daje zysk bez inwestycji, w odróżnieniu od inwesty-
cji związanej ze wzrostem gospodarczym – dlatego ten typ gospodarki uznawany 
jest za przeszkodę dla rozwoju gospodarczego. Współczesne badania potwierdzają, 
że narody z wielkimi zasobami naturalnymi radzą sobie gorzej od tych, które nie 
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mają tego bogactwa (Sachs 2003), co wiąże się ze spadkiem cen produktów nieprze-
tworzonych. Ten model znajduje się w podwójnej pułapce: społecznej struktury 
władzy gospodarczej i wartości lokalnych. Monopol lub oligopol własności ziemi, 
kopalin itp. znosi potrzebę dywersyfikacji. Kultura lokalna takiego regionu zwykle 
jest niechętna zmianom. Koszt zmian, niezbędnych dla zdynamizowania rozwo-
ju ekonomicznego, jest oceniany jako przewyższający spodziewane zyski. W tej 
perspektywie „dobra są ograniczone”, więc jedyny sposób na ich pomnożenie to 
apropriacja, zawłaszczenie, swoista „gra o sumie zerowej’. Odpowiada to – jak piszą 
Marini i Mooney – wsi o paternalistycznych stosunkach społeczno-politycznych, 
w sensie wypracowanym przez typologię Marsdena33.

33 Marsden i inni (1993) wyróżniają cztery typy idealne wsi angielskiej: wieś zachowującą (pre-
servationist), kontestowaną (contested), paternalistyczną (paternalistic) oraz klientelistyczną (clienteli-
stic). Bliższa charakterystyka w: Halamska 2013: 184. 

Typy gospodarki lokalnej

Peryferyjna rolnicza
Rolnicza
Wielofunkcyjna
Wielofunkcyjna podmiejska

Ryc. 14. Przestrzenne rozmieszczenie typów gospodarki wiejskiej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Halamska 2013.
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Drugi typ, dependent economy, czyli „gospodarka zależna”, odnosi się do tery-
torialnych układów gospodarczych, których funkcjonowanie i dochody zależne są 
przede wszystkim od czynników (inwestycji) zewnętrznych, prywatnych (fabryka) 
lub publicznych (państwowy sektor usług). Prywatny sektor rozwija się tam, gdzie 
siła robocza jest tania, a otoczenie „przyjazne”; państwowy zaś – w warunkach nie-
przyjaznego otoczenia i braku innych perspektyw. Na obszarach tych lokuje się 
więzienia, czasem ośrodki pomocy socjalnej, domy specjalne, wysypiska śmieci 
itp. Takie gospodarki są w istocie słabe, ponieważ brak jest lokalnej kontroli nad 
źródłem inwestycji – fabrykę zawsze można przenieść tam, gdzie jest jeszcze tań-
sza siła robocza, co okazuje się dość typowe dla obecnej fazy globalizacji. Z kolei 
los inwestycji państwowych zależny jest od stanu budżetu i kondycji ekonomicz-
nej państwa. W społecznościach, w których dominuje ten typ gospodarki, spo-
łeczno-polityczne stosunki odpowiadają stosunkom, charakterystycznym dla „wsi 
klientelistycznej” Marsdena. Niektóre badania dowodzą, że produktem ubocznym 
lokowania wielkich inwestycji może być wyuczenie się przez populację lokalną za-
chowań i postaw przedsiębiorczych.

Typ trzeci, czyli „gospodarka przedsiębiorcza”, oznacza poszukiwanie zysku 
przede wszystkim poprzez waloryzację lokalnych zasobów. Zamiast szukać ze-
wnętrznych kapitałów inwestycyjnych, gospodarka ta dostarcza poszukiwanych 
towarów wysokiej jakości, w oparciu o wiedzę i dobra lokalne. Wiele z tych dóbr 
ma charakter „tradycyjny” i jest zagrożone przez postępującą standaryzację. Cechy 
tradycyjne integrujące się z nowoczesnymi strukturami rynku bywają czasem okre-
ślane jako „ponowoczesne”. Siła robocza jest tu zwykle dość droga ze względu na 
wysoki standard życia. Charakterystycznym czynnikiem kulturowym jest zdolność 
do przedsiębiorczości. Lokalne firmy są zupełnie inne od hierarchicznych, piono-
wych korporacji – działają w sieciach poziomych. Współpraca, a nie hierarchia, jest 
tu główną zasadą. Są to więc gospodarki bazujące na silnym kapitale społecznym. 
Realizowane trajektorie rozwoju są bardzo różnorodne, bo zakorzenione w różnych 
kulturach (por. Marini, Mooney 2006: 96–99).

W nawiązaniu do tej koncepcji, podjęto próbę uchwycenia zróżnicowania go-
spodarki lokalnej (wiejskiej) również i w Polsce (Halamska 2013). Za syntetycz-
ną miarę przestrzennego zróżnicowania wiejskiej gospodarki34 przyjęto wskaź-
nik gęstości ekonomicznej, nawiązujący do jednej z definicyjnych cech obszarów 
wiejskich, jaką jest „ekstensywne użytkowanie ziemi (przede wszystkim rolnicze 
i leśne)”35. Gęstość ekonomiczna to wielkość pochodnych wartości dodanej, wypra-
cowywanej na danym obszarze oraz przez mieszkańców tego obszaru na jednostkę 

34 Wskaźnik PKB jest liczony dopiero dla poziomu województw.
35 W oparciu o bogaty przegląd literatury przedmiotu Jerzy Bański stwierdza, że „obszary wiej-

skie” można „(…) opisać następującymi cechami: – specyficzny otwarty krajobraz, – stosunkowo ni-
ska gęstość zaludnienia, – przewaga ludności związanej z gospodarką rolną i leśną, – tradycyjny styl 
życia (bliski naturze) i zwyczaje, – ekstensywne użytkowanie ziemi (przede wszystkim rolnicze i leśne), 
– rzadka zabudowa i rozproszone osadnictwo, – większość mieszkańców uważa, że mieszka na wsi” 
(Bański 2011: 41).
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powierzchni (zł/km2)36. Wskazuje on na intensywność zachowań ekonomicznych 
na danej przestrzeni. Stosując metodę optymalizacji George’a Jenksa zwaną Jenks 
Natural Breaks Classification (Jenks 1967) wyróżniono cztery najbardziej różniące 
się od siebie pod względem poziomu miary syntetycznej typy gospodarki lokalnej, 
zlokalizowane na znacznie różniących się wielkością częściach obszarów wiejskich 
Polski. Dodajmy, że metodę tę rekomenduje się do prezentacji danych niejednoli-
tych, ponieważ wyodrębnia ona grupy o podobnych wartościach. Metoda polega 
na minimalizacji zmienności w obrębie klasy i maksymalizacji wariancji pomiędzy 
klasami, co prowadzi do rozmieszczenia granic przedziałów w miejscach „natu-
ralnych przerw” w rozkładzie statystycznym (jest to iteracyjna metoda wykorzy-
stująca sumy kwadratów odchyleń poszczególnych obserwacji). Jednostki badania 
znajdujące się w danej klasie są do siebie podobne pod względem poziomu danego 
wskaźnika; jednakże nie zostaje tu zachowana ani jednakowa rozpiętość klas, ani 
jednakowa liczebność obiektów w klasie (Pasławski 1993).

Za odmiennymi gęstościami ekonomicznymi kryły się (zob. tab. 14) odmien-
ne struktury gospodarek w zależności od udziału rolnictwa i jego charakteru oraz 
udziału i charakteru gospodarki pozarolniczej, przemysłu i usług. Wyodrębnionym 
typom przypisano nazwy w nawiązaniu do dominujących cech gospodarek. Po-
cząwszy od najniższych gęstości ekonomicznych, wyróżniono gospodarkę peryfe-
ryjną rolniczą, gospodarkę rolniczą, gospodarkę wielofunkcyjną oraz gospodarkę 
wielofunkcyjną podmiejską. Wskaźnik gęstości ekonomicznej wskazuje na inten-
sywność zachowań ekonomicznych w danej przestrzeni: zachowania na obszarze 
wielofunkcyjnej gospodarki podmiejskiej są wielokrotnie bardziej intensywne niż 
w przestrzeni zajmowanej przez gospodarkę peryferyjną rolniczą.

Na zróżnicowanie roli rolnictwa wskazuje udział gospodarstw większych, to-
warowych (do 15 ha) oraz działek rolnych do 1 ha, produkujących na samozaopa-
trzenie lub wcale nie prowadzących produkcji rolniczej. Na charakter gospodarki 
pozarolniczej wskazuje struktura usług: w gospodarkach na obszarach bardziej 
rozwiniętych, intensywnych, wzrasta kategoria usług dla biznesu (co wskazuje na 
istnienie popytu na nie), na obszarach gospodarki mniej intensywnej, przy nie-
wielkiej ilości podmiotów świadczących usługi w ogóle, znaczenia nabierają usługi 
ogólnospołeczne. Każdy z wyróżnionych typów ma inną logikę i dynamikę funk-
cjonowania: duży wpływ na funkcjonowanie gospodarki peryferyjnej rolniczej oraz 
rolniczej ma jej wspomaganie w postaci dopłat bezpośrednich UE – w gospodarce 
peryferyjnej rolniczej sięga ono nawet jednej czwartej części dochodów własnych 
w budżetach gmin, co ma znaczący wpływ na inwestycje i konsumpcję na tych 
terenach. W gospodarce wielofunkcyjnej podmiejskiej ten udział jest prawie pię-
ciokrotnie niższy.

36 CIT, podatek rolny i PIT na jednostkę powierzchni – zł/km2; obliczenia wykonane zostały dla 
danych z 2009 r. 
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Tab. 14. Typy gospodarki lokalnej wg gęstości ekonomicznej

Typ gospodarki i jego zasięg Podstawowe cechy gospodarki 

Peryferyjna rolnicza
Gęstość ekonomiczna na obszarach wiejskich 
w tys. zł/km:
niższa niż 65;

148, tj. 47% powiatów ziemskich; 54,5% 
powierzchni kraju

Udział gospodarstw > 15 ha – 12,0%
Udział działek < 1 ha – 24,5%
Wspomaganie UE – 26%
Udział usług dla biznesu – 16%
Udział usług ogólnospołecznych – 10%
Mobilność zawodowa – 79% przeciętnej
Bezrobocie – 115% przeciętnej

Rolnicza
Gęstość ekonomiczna na obszarach wiejskich 
w tys. zł/km:
między 65 a 94;

85, tj. 27% powiatów ziemskich; 20,7% 
powierzchni kraju

Udział gospodarstw > 15 ha – 6,9%
Udział działek < 1 ha – 31,0%
Wspomaganie UE – 17%
Udział usług dla biznesu – 16%
Udział usług ogólnospołecznych – 8%
Mobilność zawodowa – 88 %przeciętnej
Bezrobocie – 107% przeciętnej

Wielofunkcyjna
Gęstość ekonomiczna na obszarach wiejskich 
w tys. zł/km:
między 94 a 176;

49, tj. 16% powiatów ziemskich;
12,3% powierzchni kraju

Udział gospodarstw > 15 ha – 6,3%
Udział działek < 1 ha – 37,1%
Wspomaganie UE – 13%
Udział usług dla biznesu – 18%
Udział usług ogólnospołecznych – 8%
Mobilność zawodowa – 102 % przeciętnej
Bezrobocie – 88 % przeciętnej

Wielofunkcyjna podmiejska
Gęstość ekonomiczna w tys. zł/km:
wyższa niż 176;

32, tj. 10% powiatów ziemskich; 5,9% 
powierzchni kraju

Udział gospodarstw > 15 ha – 3,1%
Udział działek < 1 ha – 55,7%
Wspomaganie UE – 5,5%
Udział usług dla biznesu – 21%
Udział usług ogólnospołecznych – 7%
Mobilność zawodowa – 117% przeciętnej
Bezrobocie – 45% przeciętnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Halamska 2013.

Analiza cech wyróżnionych typów gospodarki wskazuje na możliwość reduk-
cji typów obszarów wiejskich do dwóch: obszarów, w których w lokalnej gospo-
darce dominuje rolnictwo (w których udział rolnictwa ma dominujący wpływ na 
charakter i dynamikę gospodarek lokalnych) oraz obszarów lokalnych gospodarek 
wielofunkcyjnych, w których rolnictwo jest niejedyną i nienajważniejszą dziedziną 
gospodarki. Trafność takiej redukcji potwierdzają wskaźniki bezrobocia – wyższe 
od wiejskiej przeciętnej na obszarach gospodarki rolniczej i niższe na obszarach go-
spodarki wielofunkcyjnej – oraz mobilności zawodowej (mierzonej dojazdami do 
pracy poza miejsce zamieszkania) – wyższe na obszarach wielofunkcyjnych i niższe 
na obszarach rolniczych, jak również proporcje segmentów struktury społecznej 
(zob. ryc. 15).

Usytuowanie tych typów gospodarki lokalnej w przestrzeni wiejskiej jest dość 
charakterystyczne: gospodarka wielofunkcyjna sytuuje się w zasięgu oddziaływania 
największych miast w Polsce, a więc na obszarach spełniających większość kry-
teriów „miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich”, gdzie od-
działywanie miast przejawia się w strukturze, intensywności i wielofunkcyjności 
gospodarki lokalnej.
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Legenda: NKŚ – nowa klasa średnia; ROL – rolnicy; ROB – robotnicy.

Ryc. 15. Segmenty struktury społeczno-zawodowej wg typów gospodarki lokalnej w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne.

Podział obszarów wiejskich na „obszary głównie rolnicze” i „obszary wielofunk-
cyjnej gospodarki lokalnej” – zgodnie z typologią Mariniego i Mooneya – sugeruje 
istnienie w tych drugich cech gospodarki przedsiębiorczej oraz zależnej. Nawiązuje 
tym samym do idei regionów miejsko-wiejskich jako obszarów pośrednich, przez 
niektórych nazywanych „międzymiastem”. Pod wpływem globalizacji i informaty-
zacji społeczeństw, tworzą się „policentryczne układy powiązanych ze sobą ośrod-
ków, pomiędzy którymi istnieje trudno definiowalny obszar – między lokalnością 
a globalnością, przestrzenią a czasem, miastem a wsią” (Korcelli-Olejniczak 2012: 
92). Ta koncepcja odzwierciedla zmiany, jakie w ostatnich latach zaszły w rela-
cjach między obszarami wiejskimi i miejskimi. Ujmuje relacje między obszarami 
wiejskimi i miejskimi w sposób dynamiczny i wskazuje na zasadnicze znaczenie 
obszarów wiejskich dla funkcjonowania i rozwoju miast. Obszary wiejskie pełnią 
bowiem w stosunku do miasta funkcje ekosystemów, obejmujących między inny-
mi: „oczyszczanie powietrza, regulację warunków wodnych i mikroklimatycznych, 
zmniejszanie poziomu hałasu, podtrzymywanie bioróżnorodności – tworzenie wa-
runków zdrowotnych oraz estetycznych odpowiednich do efektywnej działalności 
społecznej i ekonomicznej” (Korcelli-Olejniczak 2012: 93). Przestrzenna struktura 
obszaru wiejsko-miejskiego jest układem stref koncentrycznych, w których wyróż-
nia się: obszary miejskie, obszary perymiejskie oraz wiejskie zaplecze. W strefie 
perymiejskiej wydziela się strefę graniczną użytkowania miejskiego (urban fringe) 
oraz strefę peryferyjną (urban periphery). Większość ich powierzchni przeznaczona 
jest na takie rodzaje użytkowania ziemi, które są charakterystyczne dla obszarów 
wiejskich; ich najistotniejszą jednak cechą jest różnorodność funkcji oraz duża 
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dynamika przemian. Wykorzystują one bowiem rentę położenia, a jednocześnie 
koszty działalności gospodarczej są tam na ogół niższe niż w mieście (Korcelli-O-
lejniczak 2012).

Znakomicie ilustruje to analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
oraz jego struktury na poziomie gmin (przypomniana za: Rosner, Stanny 2014 
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Legenda: klasa rozwoju: 1 – bardzo niska, 2 – niska, 3 – przeciętna, 4 – wysoka, 5 – bardzo wysoka; 
typ rozwoju obszarów wiejskich: 1– dominacja rolnictwa tradycyjnego, 2 – dominacja rolnictwa 
wielkoobszarowego, 3 – przewaga funkcji rolniczej, pośrednie, 4 – wielodochodowe, rozdrobnione 
rolnictwo, 5 – wielofunkcyjne, równowaga sektorów, 6 – zurbanizowane, redukcja funkcji rolniczej, 7 – 
silnie zurbanizowane.

Ryc. 16. Udział procentowy gmin według klas rozwoju społeczno-gospodarczego 
i strukturalnych typów rozwoju na obszarach głównie rolniczych i wielofunkcyjnych 
zurbanizowanych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z MROW (Rosner, Stanny 2014).
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w rozdziale pierwszym). Obszary głównie rolnicze i wielofunkcyjne zurbanizo-
wane różnią się zarówno pod względem rozkładu klas rozwoju społeczno-gospo-
darczego, jak i strukturalnych typów rozwoju społeczno-gospodarczego gmin. Na 
obszarach wielofunkcyjnych zurbanizowanych aż ponad połowa jednostek została 
zaliczona do najwyższego poziomu rozwoju, podczas gdy na obszarach głównie 
rolniczych ich udział jest pięciokrotnie niższy.

Odmienna jest także struktura osiągniętego poziomu rozwoju obszarów wiej-
skich, a więc i inne proporcje składowych tego rozwoju. Na obszarach głównie rol-
niczych aż trzy czwarte gmin należy do trzech pierwszych typów: gospodarki zdo-
minowanej przez rolnictwo tradycyjne, gospodarki zdominowanej przez rolnictwo 
wielkoobszarowe oraz gospodarki typu pośredniego, choć opartego na rolnictwie. 
Są to więc typy o względnej monofunkcyjności rolniczej. Na obszarach wielofunk-
cyjnych zurbanizowanych przynależność do jednego z tych trzech typów wykazuje 
zaledwie co piąta gmina, a dwie piąte to gminy zurbanizowane (typu 6 i 7), gdzie 
funkcje rolnicze uległy redukcji na rzecz innych funkcji usługowo-rezydencjonal-
nych.

Większość cech obszarów perymiejskich wykazują obszary wielofunkcyjne 
zurbanizowane, wyróżnione przy pomocy jednolitego kryterium dla całego kraju, 
jakim jest wskaźnik gęstości ekonomicznej. Natomiast przy konstrukcji miejskich 
obszarów funkcjonalnych (MOF) duże znaczenie miały wskaźniki funkcjonalne, 
dotyczące dojazdów do pracy w mieście-rdzeniu oraz osiedlania się mieszkańców 
centrów w okolicznych wsiach, a także fakt, że część wskaźników społeczno-gospo-
darczych i morfologicznych odnoszona była do średniej wojewódzkiej i uwzględ-

rdzeń
strefa zewnętrzna

obszary wielofunkcyjne 
zurbanizowane

Ryc. 17. Obszary metropolitarne (rysunek lewy) i wielofunkcyjne zurbanizowane o wysokiej 
gęstości ekonomicznej (rysunek prawy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Kryteriów delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych 
ośrodków wojewódzkich (MRR 2013) oraz studium Wiejska Polska na początku XXI wieku (Halamska 
2013).
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niała oddziaływanie tylko osiemnastu ośrodków wojewódzkich37. Innymi słowy, 
wskaźnik gęstości ekonomicznej delimitował obszary najlepiej rozwiniętej, wie-
lofunkcyjnej gospodarki lokalnej w skali kraju, a wskaźniki MOF określały zasięg 
oddziaływania miast, będących centrami stosunkowo niedawno utworzonych 
regionów polityczno-administracyjnych. Poziom rozwoju gospodarczego i wie-
lofunkcyjność gospodarki miały tu charakter drugorzędny. Dlatego z jednej stro-
ny obszary wielofunkcyjnej gospodarki lokalnej znajdują się także w sąsiedztwie 
innych, niewojewódzkich miast, z drugiej zaś brakuje ich w sąsiedztwie słabszych 
ekonomicznie miast wojewódzkich, takich jak Kielce, Białystok, Olsztyn, Zielona 
Góra czy Gorzów38 (zob. ryc. 17). Natomiast zestawienie rozkładów geograficz-
nych obu typów obszarów (tj. MOF i wielofunkcyjnych zurbanizowanych) ukazuje 
wpływ ośrodków miejskich na powstawanie gospodarek wielofunkcyjnych, co przy 
konstrukcji wskaźnika gęstości ekonomicznej nie było uwzględnione.

Tab. 15. Ludność według statusu społecznego na obszarach głównie rolniczych 
i wielofunkcyjnych zurbanizowanych (w %)

Status społeczny
2003 2013

głównie rolnicze wielofunkcyjne głównie rolnicze wielofunkcyjne

Pracujący
Bierni zawodowo
Studenci i uczniowie
Bezrobotni
Inne sytuacje

53
15
8

17
7

56
16
9

11
8

59
10

9
12
10

64
10

7
7

12

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.

37 Podwójne w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego oraz lubuskiego.
38 Przypomina to nie tak dawną dyskusję na temat tego, które z miast w Polsce spełniają warunki 

zaliczające je do metropolii. 

Tab. 16. Struktura źródeł utrzymania gospodarstw domowych w różnych typach obszarów 
wiejskich (w %)

Źródło utrzymania gospodarstwa 
domowego

2003 2013
głównie 
rolnicze

wielofunkcyjne 
zurbanizowane

głównie 
rolnicze

wielofunkcyjne 
zurbanizowane

1. Pracownicze
2.  Pracownicze z użytkowaniem 

gosp. rolnego
3. Rolnicze
4.  Z pracy na własny rachunek
5. Emerytura
6. Renciści
7.  Niezarobkowe źródła inne niż 

5 i 6
8.  Kilka równie ważnych źródeł 

utrzymania

22
19

12
3

31
17

5
–

34
6

5
5

29
15

5
–

37
–

12
3

24
6

4
12

50
–

6
5

20
5

4
9 

Suma różnic udziałów między 
obszarami

38 29

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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Na podstawowe różnice w sposobach funkcjonowania gospodarek wielofunk-
cyjnych i gospodarek głównie rolniczych wskazują dwa wskaźniki dotyczące sta-
tusu ich mieszkańców: proporcje „pracujących” i „bezrobotnych”. Obszary wie-
lofunkcyjne legitymują się wyższymi wskaźnikami aktywnych zawodowo i znacznie 
niższymi bezrobotnych. Znacząco wyższe wskaźniki bezrobocia na obszarach 
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Ryc. 18. Struktura źródeł utrzymania gospodarstw domowych na obszarach głównie 
rolniczych i wielofunkcyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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głównie rolniczych zdają się sygnalizować wyczerpanie się możliwości absorpcji 
przez rolnictwo zbędnej siły roboczej, co było wielokrotnie używanym argumen-
tem dla wyjaśnienia niższych wskaźników bezrobocia na wsi.

Z różnicami w strukturze gospodarki muszą wiązać się różnice w strukturze 
społecznej. To dość oczywiste, ale nieznana jest skala tych różnic w zakresie po-
szczególnych elementów położenia społecznego ludności, mieszkającej na tak róż-
nych obszarach. Analiza tych elementów, ich zróżnicowania w różnych typach ob-
szarów wiejskich oraz dynamiki, zostanie przeprowadzona w podobnym porządku 
co w poprzedniej części.

W pierwszej dekadzie XXI w. mieszkańcy wsi utrzymują się przede wszystkim 
z pracy. Nie jest to jednak tylko praca w rolnictwie; jego udział w strukturze źródeł 
utrzymania w całym analizowanym okresie w zasadzie nie ulega zmianie: na ob-
szarach głównie rolniczych dotyczy on około 12% gospodarstw domowych, a na 
obszarach wielofunkcyjnych – 56%. W obydwu okresach rolnictwo ma jednak 
w istocie większy niż podano udział w źródłach utrzymania: w 2003 r. na obszarach 
rolniczych mieszane, rolniczo-pracownicze źródła utrzymania ma jeszcze odpo-
wiednio 19% i 6% gospodarstw domowych. W 2013 r. ta mieszana, rolniczo-pra-
cownicza kategoria źródeł utrzymania znika, a pojawia się kategoria „kilka równie 
ważnych źródeł utrzymania”, gdzie zapewne także rolnictwo ma swój, w tym wy-
padku trudny do oszacowania, udział. Znaczne, utrzymujące się w czasie różnice 
istnieją w udziale gospodarstw czerpiących dochody z pracy najemnej poza rol-
nictwem: udział ten jest wyższy o kilkanaście procent na obszarach wielofunkcyj-
nych. Udziały utrzymujących się ze źródeł socjalnych są w obydwu okresach nieco 
wyższe na obszarach wielofunkcyjnych, podobnie jak czerpiących dochody z pra-
cy na własny rachunek. Podobny jest kierunek zmian na obszarach przeważająco 
rolniczych i wielofunkcyjnych: rosną udziały utrzymujących się z pracy najemnej, 
maleje udział rolnictwa w strukturze dochodów mieszanych, a znacząco maleje 
udział utrzymujących się ze źródeł socjalnych, w tym przede wszystkim rent. Zmia-
ny struktury źródeł utrzymania zachodzą przy tym szybciej na obszarach głównie 
rolniczych, a różnice między tymi dwoma typami obszarów maleją, o czym świad-
czą sumy różnic między udziałami różnych kategorii źródeł na obszarach głównie 
rolniczych oraz wielofunkcyjnych dla 2003 i 2013 roku.

Zróżnicowanie odnajdujemy także w poziomie i strukturze wykształcenia. Ba-
dane obszary różni poziom (nieco wyższy wskaźnik wykształcenia na obszarach 
wielofunkcyjnych) oraz struktura wykształcenia, gdyż obszary wielofunkcyjne 
mają nieco wyższy odsetek lepiej wykształconych (na poziomie co najmniej wy-
kształcenia średniego) i – co za tym idzie – nieco niższy gorzej wykształconych 
(legitymujących się wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym).
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Tab. 17. Struktura wykształcenia na obszarach głównie rolniczych i wielofunkcyjnych 
zurbanizowanych (w %)

Poziom wykształcenia
2003 2013

głównie 
rolnicze

wielofunkcyjne 
zurbanizowane

głównie 
rolnicze

wielofunkcyjne
zurbanizowane

1. Wyższe
2.  Średnie: ogólnokształcące, 

zawodowe, policealne
3. Zasadnicze zawodowe
4. Podstawowe, gimnazjum
5. Bez wykształcenia

4
20

30
40
6

6
22

33
35

4 

9
26

31
32

2

13
28

33
25

1 

Wskaźnik wykształcenia
Różnica między typami obszarów
Dynamika 2003–2013

1004
100

100

1045
104

100

1089
100

108

1139
105

109

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.

W okresie 2003–2013 poziom wykształcenia poprawia się. Kierunek zmian jest 
podobny na obszarach głównie rolniczych i obszarach wielofunkcyjnych: rosną 
udziały lepiej wykształconych, a maleją wykształconych gorzej, zwłaszcza legity-
mujących się tylko wykształceniem podstawowym. Z uwagi na podobną dynamikę 
zmian, różnice między obszarami pozostają takie same.
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Ryc. 19. Struktura społeczna na obszarach głównie rolniczych i wielofunkcyjnych 
w podziale na segmenty: 1. nowa klasa średnia, 2. rolnicy, 3. robotnicy

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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Legenda: gr 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. Specjaliści; gr 3. 
Technicy i inny średni personel; gr 4. Pracownicy biurowi; gr 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 
gr 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. Operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. Pracownicy przy pracach prostych.

Ryc. 20. Dynamika struktury społeczno-zawodowej w latach 2003–2013 w podziale na 
grupy społeczno-zawodowe. Udział grup w procentach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań  DS 2003 oraz DS 2013.

Tab. 18. Struktura społeczno-zawodowa (bez grupy „siły zbrojne”) ludności mieszkającej na 
obszarach wiejskich głównie rolniczych i wielofunkcyjnie zurbanizowanych (w %)

Grupy społeczno-zawodowe

2003 2013

Obszary

głównie 
rolnicze

wielofunkcyj-
ne zurbanizo-

wane

głównie 
rolnicze

wielofunkcyj-
ne zurbanizo-

wane

1.  Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy;

2. Specjaliści;
3. Technicy i inny średni personel;
4. Pracownicy biurowi;
5.  Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy;
6.  Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy;
7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy;
8.  Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń;
9. Pracownicy przy pracach prostych.

2

5
7
4
8

44
15
8
7

4

9
9
8

10
25
17
10

9 

2

8
4
4

10
33
23

9
7

4

13
7
7

14
13
22
11
8 

Segmenty struktury

1. „Nowa klasa średnia” (grupy 1–4)
2. Rolnicy (grupa 6)
3.  Robotnicy i fizyczni pracownicy usług 

(grupy 5 i 7–9)

18
44
38

30
25
45

18
33
49

31
14
55

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.



2.2. Poziom urbanizacji: obszary głównie rolnicze i wielofunkcyjne zurbanizowane 75

O wiele większe – niżby wynikało z różnic w strukturze źródeł utrzymania i po-
ziomie wykształcenia – są różnice w strukturze społeczno-zawodowej. Jej kształt 
na obszarach wielofunkcyjnych w obydwu przywoływanych tu latach znacząco się 
różni od struktury na obszarach rolniczych, co bardzo plastycznie obrazuje ryc. 19. 
Udział każdego z wyróżnionych segmentów struktury w obydwu okresach jest 
odmienny. Na obszarach zurbanizowanych udział rolników jest znacząco niższy, 
a nowej klasy średniej i robotników – znacząco wyższy niż na obszarach głównie 
rolniczych.

Z większą skalą zmian – jak to obrazuje wykres – mamy do czynienia na ob-
szarach głównie rolniczych: tu nie tylko znacząco maleje segment rolników, ale 
i szybko rośnie segment robotniczy. W efekcie dochodzi do zmiany segmentu do-
minującego: robotnicy zajmują miejsce rolników. Oznacza to pewne ujednolicenie 
kształtu społeczno-zawodowej struktury: segmentem dominującym w wiejskiej 
Polsce stają się robotnicy. O różnicach między kształtem tej struktury na obsza-
rach głównie rolniczych i wielofunkcyjnych decyduje natomiast skala dominacji, 
a przede wszystkim – wielkość udziałów pozostałych segmentów. Tabela 18 przed-
stawia bardziej zniuansowany obraz struktury oraz jej dynamiki, a także wewnętrz-
ny skład trzech wyróżnionych segmentów.

Jeżeli uporządkować strukturę dla 2003 r. według wielkości udziałów poszcze-
gólnych grup społeczno-zawodowych, ranking ukaże znaczne podobieństwa 
struktury na obydwu wyróżnionych tu typach obszarów wiejskich: na podobnych 
miejscach znajdą się grupy 5–8 oraz grupa 1. Najwyższym udziałem legitymują się 
w obydwu przypadkach rolnicy, najniższym zaś przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy. W 2013 r. na obszarach głównie rolniczych istnieje 
zasadniczo ten sam porządek co w roku 2003, a na obszarach wielofunkcyjnych 
zurbanizowanych ten porządek zmienia się: dominują robotnicy przemysłowi, a po 
nich plasują się niemal równoliczne grupy pracowników handlu i usług, specjali-
stów i rolników. To z kolei prowadzi do wniosku, że na każdym z wyróżnionych 
typów obszarów istnieje odmienny wzór struktury społecznej.

Struktura społeczno-zawodowa wyróżnionych tu typów obszarów wiejskich 
ukazuje wyraźną i regularną współzależność: słabsza gospodarka (o niższej gę-
stości ekonomicznej) koresponduje z większym udziałem rolników w strukturze 
i mniejszym przedstawicieli klasy średniej. Ich „zbędność” w gospodarce zdomi-
nowanej przez rolnictwo widać wyraźnie na przykładzie grupy „specjalistów”, któ-
rych wiejska, rolnicza gospodarka jest w stanie wchłonąć tylko ograniczoną ilość, 
a „nieskonsumowaną” pulę specjalistów (grupa 2) wypycha do niżej usytuowanych 
grup klasy średniej: techników i innego średniego personelu (grupa 3) oraz pra-
cowników biurowych (grupa 4). Obydwie te grupy (zob. ryc. 21) mają znacznie 
wyższy udział pracowników z wyższym wykształceniem niż w przypadku obszarów 
wielofunkcyjnych zurbanizowanych.

A to właśnie grupa specjalistów: architektów, inżynierów, lekarzy, nauczycie-
li akademickich, biologów, itp. zasługuje na miano klasy kreatywnej, innowacyj-
nej. Bardziej szczegółowa analiza grup zawodowych wykazałaby zapewne także 
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odmienne profile grupy specjalistów w poszczególnych typach gospodarki – we 
wsiach o gospodarce głównie rolniczej składa się ona w zdecydowanej większości 
ze specjalistów obsługujących lokalną gospodarkę (banki, rolnictwo, przetwórstwo) 
oraz mieszkającą tam ludność (nauczyciele, lekarze). Tu także szczególnie widoczna 
i wpływowa staje się (choć jest także obecna na obszarach wielofunkcyjnych) nowa, 
specyficzna grupa, odgrywająca znaczącą rolę w procesach rozwoju wiejskiego: tzw. 
project class (Kovach, Kučerova 2006: 4). „Klasa projektowa powstaje na skutek 
nowego sposobu zarządzania rozwojem wiejskim w Europie, jakim jest zarządzanie 
przez redystrybucyjno-rynkowy system projektowy («rynek projektów»). Jest to 
zjawisko paneuropejskie. Klasę tę tworzą eksperci, twórcy projektów i urzędnicy 
UE, posiadający intelektualne przebicie twórcy wiejskich narodowych i regional-
nych projektów, przedstawiciele władzy, pozarządowych organizacji i inni praktycy 
(…). [Jej funkcją jest – M.H.] mediacja w procesie redystrybucji publicznych i pry-
watnych funduszy przeznaczonych na rozwój oraz transfer środków (materials), 
idei, wiedzy i władzy” (tamże, tłum. M.H.). We współczesnym, informacyjnym 
społeczeństwie jej pozycję legitymizują posiadane zasoby intelektualne i kompe-
tencje, które w procesie mediacji stają się – jak piszą autorzy koncepcji – odpowied-
nikiem Marksowskiego kapitału, Weberowskiej pozycji rynkowej, czy wreszcie ha-
bitusu Pierre’a Bourdieu. I – jak wynika z przedstawionych wyżej danych – klasa ta 
jest na obszarach głównie rolniczych gorzej wykształcona i prawdopodobnie mniej 
innowacyjna, co w konsekwencji przekłada się na strategie i programy rozwoju.
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Legenda: gr 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. Specjaliści; gr 3. 
Technicy i inny średni personel; gr 4. Pracownicy biurowi; gr 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 
gr 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. Operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. Pracownicy przy pracach prostych.

Ryc. 21. Struktura wykształcenia grup społeczno-zawodowych w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.
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Ostatnim elementem, który zostanie tu poddany analizie, są dochody. Są one 
dość zróżnicowane na obydwu typach obszarów wiejskich i w obydwu analizowa-
nych okresach, co odzwierciedla stosunek dochodów każdej z grup do średnich 
dochodów na danym obszarze (zob. ryc. 22). Na obszarach głównie rolniczych 
w 2003 r. najniższe dochody grupy 6 – rolników i innych – stanowią 75% średnich 
dochodów na tych obszarach, najwyższe zaś dochody grupy 1, czyli przedstawicieli 
władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników – 246%. W 2013 r. róż-
nice te nieco zmniejszają się i w tych samych grupach wynoszą odpowiednio 79% 
i 176%. Na obszarach wielofunkcyjnych zurbanizowanych dystanse dochodowe są 
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Legenda: gr 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. Specjaliści; gr 3. 
Technicy i inny średni personel; gr 4. Pracownicy biurowi; gr 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 
gr 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. Operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. Pracownicy przy pracach prostych; gr. 10. siły zbrojne

Ryc. 22. Przeciętne miesięczne dochody osobiste grup społeczno-zawodowych w zł 
(ceny stałe 2003)

Źródło: opracowanie własne na podstawie baz danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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mniejsze. Mimo iż dochody rolników stanowią tu tylko odpowiednio 64% i 69% 
średnich dochodów na tych obszarach, relatywnie niższe są także dochody grupy 
plasującej się w obydwu okresach na 1 miejscu – przedstawicieli władz publicznych 
i innych – wynoszące odpowiednio 181% i 147%. W obydwu analizowanych latach 
struktura dochodów jest tu bardziej spłaszczona, podczas gdy na obszarach głów-
nie rolniczych – bardziej wysmukła. Dodać trzeba, że w obydwu typach obszarów 
wewnętrzne zróżnicowanie zmniejsza się.

Przeciętne dochody na obszarach wielofunkcyjnych zurbanizowanych są o oko-
ło 25% wyższe niż na obszarach głównie rolniczych. Ten dystans w okresie dzie-
sięciu analizowanych lat nie zmienia się, bowiem przeciętne tempo wzrostu do-
chodów ludności mieszkającej na wyróżnionych typach obszarów wiejskich jest 
identyczne. Zróżnicowanie tempa wzrostu dochodów odnotowujemy natomiast 
w przypadku grup społeczno-zawodowych. Podobne tempo wzrostu dochodów 
na obydwu typach obszarów wiejskich mają tylko rolnicy; znaczne różnice można 
natomiast zaobserwować w grupach robotniczych 7–9.

* * *
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Legenda: gr 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. Specjaliści; gr 3. 
Technicy i inny średni personel; gr 4. Pracownicy biurowi; gr 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 
gr 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. Operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. Pracownicy przy pracach prostych.

Ryc. 23. Dynamika dochodów w okresie 2003–2013 (ceny stałe 2003; dochody 
2003 = 100%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badań DS 2003 oraz DS 2013.
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Analiza zróżnicowania społecznego wsi w powiązaniu ze zróżnicowaniem 
gospodarki wyraźnie porządkuje wiejską przestrzeń społeczną. Różnice między 
obszarami głównie rolniczymi a wielofunkcyjnymi obszarami zurbanizowa-
nymi są dobrze widoczne. Na obszarach wielofunkcyjnych zurbanizowanych 
jest większy niż na obszarach głównie rolniczych udział pracujących (64% wobec 
59%) oraz niższy (7% wobec 12%) bezrobotnych. Na inny rytm życia na obszarach 
wielofunkcyjnych zurbanizowanych wskazują źródła utrzymania ludności: źródła 
pracownicze ma tu aż o 13% więcej rodzin, a rolnicze – połowa udziału właściwe-
go dla regionów głównie rolniczych; wyższy jest udział gospodarstw domowych, 
utrzymujących się z pracy na własny rachunek, a niższy – czerpiących dochody 
z emerytur. Inne różnice w rozbiciu na grupy społeczno-zawodowe, mierzone dy-
stansem w stosunku do wartości przeciętnych dla całej „wiejskiej Polski”, przedsta-
wia tabela 19.

Jasno tu widać specyfikę obydwu typów obszarów. Obszary wielofunkcyjne 
zurbanizowane znacznie silniej nasycone są klasą średnią i pracownikami usług, 
a znacznie słabiej – przedstawicielami zawodów rolniczych. Przy prawie iden-
tycznych wskaźnikach wykształcenia zwracają uwagę wyższe dochody osobiste 
we wszystkich – z wyjątkiem pracowników przy pracach prostych – grupach spo-
łeczno-zawodowych. Największe różnice istnieją między grupami specjalistów 
na obydwu typach obszarów (21 punktów procentowych), a najmniejsze w gru-
pie pracowników biurowych (5 punktów procentowych). Wskazuje to na istnienie 
odmiennego rynku pracy na obszarach wielofunkcyjnych zurbanizowanych oraz 
łatwego dostępu do miejskiego rynku pracy, oferującego lepsze zarobki i większe 
możliwości kariery zawodowej.

Różnice są ciągle znaczne, mimo iż w ciągu dziesięciolecia 2003–2013 
zmniejszały się (zbliżenie nastąpiło w strukturze źródeł utrzymania, zmniejszył się 

Tab. 19. Wybrane wskaźniki ukazujące różnice między obszarami głównie rolniczymi (GR) 
a obszarami wielofunkcyjnymi zurbanizowanymi (WZ) w 2013 roku (dane w %; średnie 
wartości dla wsi = 100%)

Grupy społeczno-zawodowe
Udział grup 
w strukturze

Wskaźnik 
wykształcenia Dochody osobiste

GR WZ GR WZ GR WZ

1.  Przedstawiciele władz publicznych, 
wyżsi urzędnicy i kierownicy;

2. Specjaliści;
3. Technicy i inny średni personel;
4. Pracownicy biurowi;
5.  Pracownicy usług osobistych 

i sprzedawcy;
6.  Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy 

i sprzedawcy;
7.  Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy;
8.  Operatorzy i monterzy maszyn 

i urządzeń;
9.  Pracownicy przy pracach prostych.

71

86
77
77
92

120

102
95

96

142

140
134
149
128

47

95
116

109

100

99
102
102

99

99

100
100

100

100

101
98
94

101

101

100
100

100

99

92
94
98
97

99

95
96

100

101

113
110
103
104

107

113
114

100

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.
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dystans w dochodach poszczególnych grup społeczno-zawodowych) lub pozosta-
wały na tym samym poziomie (wskaźnik wykształcenia). Oznacza to, że zmiany 
w tym okresie były bardziej dynamiczne na obszarach głównie rolniczych, któ-
re „doganiały” wielofunkcyjne zurbanizowane. Można stąd wnosić o istnieniu 
jakby dwóch odmiennych przestrzeni wiejskich: „wsi wiejskiej, zorganizowanej 
wokół rolnictwa” oraz „wsi wielofunkcyjnej zurbanizowanej, powiązanej z mia-
stem”, która stanowi rdzeń wiejsko-miejskiego regionu.

2.3. Regiony administracyjno-polityczne: województwa
Analiza struktury społeczno-zawodowej w przekroju wojewódzkim pozwala na 

usytuowanie jej w kontekście wielu innych zmiennych społecznych i ekonomicz-
nych, gdyż większość danych opracowywana jest właśnie w tym przekroju. Jest to 
główny powód, dla którego zostanie tu ona przeprowadzona. Trzeba bowiem pa-
miętać, że obecne województwa są stosunkowo nowymi strukturami administra-
cyjno-politycznymi, stąd trudno doszukiwać się w ich strukturze społecznej jakiejś 
specyfiki regionalnej, określonej przez ten typ regionu.

Obszary wiejskie województw są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin, jak i występujących w nich ty-
pów struktury rozwoju obszarów wiejskich (w tym rodzaju gospodarki lokalnej) 
– zob. ryc. 24 i 25.
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Legenda: klasa rozwoju: 1 – bardzo niska, 2 – niska, 2 – przeciętna, 4 – wysoka, 5 – bardzo wysoka

Ryc. 24. Udział procentowy gmin wg klas rozwoju społeczno-gospodarczego w układzie 
wojewódzkim

Źródło: opracowanie własne na podstawie MROW (Rosner, Stanny 2014).
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Analizując to zróżnicowanie w alfabetycznym porządku województw, trudno 
zauważyć jakieś reguły nim rządzące. Na pewno znaczący jest nadal wpływ porząd-
ku regionów historycznych, ich poziomu zróżnicowania i lokalnej struktury spo-
łeczno-gospodarczej. Widoczne to jest przede wszystkim na przykładzie tzw. ściany 
wschodniej oraz województw północnych. Wpływ poziomu i zasięgu urbanizacji 
jest równie widoczny – ukazują go niezwykle małe udziały gmin o zurbanizowanej 
lub silnie zurbanizowanej strukturze lokalnego rozwoju: w ośmiu województwach 
(kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, 
świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie) łączny udział gmin o gospodarce zur-
banizowanej i wysoko zurbanizowanej nie przekracza 7%, co oznacza także, że tzw. 
strefy metropolitarne miast wojewódzkich mają tu niewielki zasięg.

W poszczególnych województwach grupy społeczno-zawodowe układają się 
w różne wzory, dość odległe od wzoru ogólnowiejskiego (por. tab. 20). Skrajny-
mi przykładami województw o odmiennym składzie społeczno-zawodowym pra-
cującej ludności wiejskiej są na przykład województwa śląskie i lubelskie czy też 
opolskie i podlaskie. Ujawniające się różnice są o wiele bardziej widoczne przy po-
łączeniu grup społeczno-zawodowych w większe całości (grupowanie jak w tab. 9 
tego rozdziału): segmenty „nowej klasy średniej”, „rolników” oraz „robotników”. 
Przy takiej agregacji grup społeczno-zawodowych w układzie wojewódzkim rysują 
się trzy typy struktury społecznej: zgentryfikowany/zurbanizowany, zagraryzowany 
oraz mieszany. Pierwszy charakteryzuje się wyższym niż przeciętny dla wsi udzia-
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Legenda: 1 – dominacja rolnictwa tradycyjnego, 2 – dominacja rolnictwa wielkoobszarowego, 3 – 
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równowaga sektorów, 6- zurbanizowane, redukcja funkcji rolniczej, 7 – silnie zurbanizowane.

Ryc. 25. Udział procentowy gmin wg strukturalnych typów rozwoju obszarów wiejskich 
w układzie wojewódzkim

Źródło: opracowanie własne na podstawie MROW (Rosner, Stanny 2014).
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łem „nowej klasy średniej”, znacznie niższym udziałem „rolników” oraz wyższym 
„robotników” (siedem województw: dolnośląskie, lubuskie, małopolskie, opolskie, 
pomorskie, śląskie, zachodnio-pomorskie). Typ drugi, zagraryzowany, jest przeci-
wieństwem pierwszego: tu udział „nowej klasy średniej” jest niższy niż przeciętnie 
na wsi, „rolników” – wyższy, a „robotników” – niższy (pięć województw: kujaw-
sko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie). Typ trze-
ci, mieszany, to stosunkowo wysoki (w okolicach średniej krajowej) udział „nowej 
klasy średniej” oraz wysoki lub bardzo wysoki udział „rolników” (cztery woje-
wództwa: podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, wielkopolskie). Skład każdego 
z typów kryje pewne niespodzianki, przeczące stereotypowym obrazom struktury 
społecznej województw: zgentryfikowane okazują się nie tylko województwa Polski 
zachodniej i północnej oraz Śląsk, ale także Małopolska; województwo mazowiec-
kie okazuje się bardziej agrarne niż wielkopolskie czy podkarpackie39.

39 Przy analizie struktury społecznej wsi warto także zwrócić uwagę na rolę wykształcenia w zmia-
nach struktury społeczno-zawodowej. Do jego dość spektakularnego wzrostu na przełomie wieków 

Tab. 20. Grupy społeczno-zawodowe na obszarach wiejskich w 2013 r. wg województw (w %)

Region
Grupy społeczno-zawodowe

gr1 gr2 gr3 gr4 gr5 gr6 gr7 gr8 gr9

Polska ogółem 4,9 18,7 11,0 6,7 13,1 11,9 16,4 9,8 7,1

Wieś ogółem 2,7 8,3 6,4 4,6 10,8 28,6 19,6 10,6 8,1

Dolnośląskie 4,9 9,0 6,8 4,2 15,8 18,4 22,1 11,7 6,3

Kuj-pomorskie 2,4 7,1 5,2 2,8 7,7 39,8 16,1 11,3 7,3

Lubelskie 1,0 6,9 4,3 3,0 6,6 51,8 16,0 5,3 4,3

Lubuskie 3,5 10,7 8,4 2,6 9,9 14,6 20,2 17,1 10,0

Łódzkie 4,4 5,8 3,4 3,4 11,0 35,9 18,7 7,2 10,1

Małopolskie 3,7 11,7 6,2 4,2 11,9 25,8 19,0 11,1 6,4

Mazowieckie 1,8 6,5 5,7 6,8 13,2 33,3 15,8 9,1 7,5

Opolskie 2,5 13,6 4,3 5,4 9,4 7,3 34,8 15,8 6,9

Podkarpackie 2,1 6,9 8,1 3,9 10,0 25,5 20,8 14,7 8,0

Podlaskie 1,7 4,2 15,4 1,8 9,1 49,1 7,6 7,1 4,0

Pomorskie 3,0 9,2 11,5 6,8 17,1 13,7 20,3 12,6 4,7

Śląskie 4,2 11,0 10,9 5,7 8,9 8,2 25,7 15,9 9,5

Świętokrzyskie 0,9 10,2 5,5 5,3 8,4 33,3 18,6 8,8 9,0

War-mazurskie 0,3 4,9 1,6 3,1 11,9 36,5 25,2 6,2 10,0

Wielkopolskie 2,6 7,6 4,6 4,5 10,7 25,7 21,9 10,9 11,7

Zach-pomorskie 5,0 7,2 5,2 7,8 5,4 20,9 19,8 7,9 20,8

Legenda: gr 1. – Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. – Specjaliści; gr 3. 
– Technicy i inny średni personel; gr 4. – Pracownicy biurowi; gr 5. – Pracownicy usług osobistych i sprze-
dawcy; gr 6. – Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. 
– Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. – Pracownicy przy pracach prostych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych badania DS 2013.
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Legenda: gr 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; gr 2. Specjaliści; gr 3. 
Technicy i inny średni personel; gr 4. Pracownicy biurowi; gr 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 
gr 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; gr 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; gr 8. Operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń; gr 9. Pracownicy przy pracach prostych.

Ryc. 26. Struktura społeczno-zawodowa wsi wg województw w 2013 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 20.

Zgentryfikowaną strukturę społeczną ludności wiejskiej mają województwa 
o wysokim odsetku ludności miejskiej, jak gdyby ich „miejskość” rozlewała się też 
na obszary wiejskie (por. tab. 21). Województwa te mają też bardziej efektywną 
gospodarkę – wartość dodana brutto na jednego zatrudnionego jest tu wyższa niż 
średnia krajowa lub sytuuje się w jej pobliżu. Podobnie jest z udziałem ludności 
wiejskiej, legitymującej się wykształceniem wyższym lub średnim, a więc – wy-
kształceniem właściwym dla „nowej klasy średniej”. Wyjątkiem jest województwo 
mazowieckie, w którym przy agrarnej strukturze społecznej wsi poziom urbaniza-
cji, wykształcenia oraz wartości dodanej brutto na jednego pracującego są wyso-
kie. Wskazuje to na rozziew między wskaźnikami poziomu rozwoju gospodarczego 
części miejskiej (metropolitarnej) a części wiejskiej. Wiejska część województwa 
mazowieckiego (zob. tab. 21, kol. 8 i 9) także jest mocno zróżnicowana: 70% powia-
tów ziemskich wchodzących w jego skład to powiaty głównie rolnicze (26 powia-
tów), podczas gdy wiejskie obszary wielofunkcyjne zurbanizowane (11 powiatów) 
stanowią tu tylko 30%. Skalę tego zróżnicowania potwierdza odmienna struktura 

przywiązywano duże znaczenie. Jednak wzrost jego poziomu (zwłaszcza wykształcenia średniego 
i wyższego niż średnie) nie przekłada się automatycznie na zmianę struktury społeczno-zawodowej, 
w tym na wzrost udziału „nowej klasy średniej”, o czym świadczy przykład województwa lubelskiego. 
W województwie tym udział populacji z wykształceniem koniecznym dla zasilenia szeregów „nowej 
klasy średniej” jest na poziomie średniej krajowej, jednak niski poziom urbanizacji oraz słaba gospo-
darka decydują o agrarnym typie struktury społeczno-zawodowej. 
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społeczna obszarów wielofunkcyjnych zurbanizowanych (kol. 10–12) i głównie rol-
niczych (kol. 13–15): różnice między strukturą społeczną tych dwóch typów obsza-
rów są największe w Polsce.

Zróżnicowanie struktury społecznej na tych dwóch typach obszarów wiejskich 
– obszarach wielofunkcyjnych zurbanizowanych i głównie rolniczych – istnie-
je w większości, a dokładnie w dwunastu województwach (zob. ryc. 27). Woje-
wództwa: lubuskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i świętokrzyskie nie mają 
wielofunkcyjnych zurbanizowanych obszarów wiejskich, charakteryzujących się 
wysoko efektywną gospodarką (gęstość ekonomiczna powyżej 94 tys. zł). Większe 
różnice w strukturze społecznej między tymi dwoma typami obszarów (zob. tab. 
21) istnieją w województwach o drugim, agrarnym typie struktury społecznej – tu 
przeciętny udział rolników40 w strukturze społecznej na obszarach głównie rolni-

40 Średnia dla wszystkich województw tego typu.

typ struktury
zgentryfikowany
zagraryzowany
mieszany

obszary wielofunkcyjne zurbanizowane

Ryc. 27. Typy struktury społecznej na obszarach wiejskich w województwach

Źródło: opracowanie własne za: Halamska 2015.
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czych jest prawie dwukrotnie (1,8 raza) wyższy niż na obszarach wielofunkcyjnych 
zurbanizowanych – oraz w województwach typu pierwszego, o zurbanizowanej 
strukturze społecznej. Tu obszary wielofunkcyjne są bardziej nasycone przed-
stawicielami nowej klasy średniej niż obszary głównie rolnicze (1,6: 1), a słabiej 
– rolnikami (1: 1,8). W województwach o mieszanym typie struktury społecznej 
przeciętny udział wszystkich segmentów struktury na obydwu typach obszarów 
wiejskich niewiele się różni. Można zatem wnosić, ze mają one bardziej zrównowa-
żoną strukturę społeczną niż województwa, których struktura społeczna należy do 
dwóch pozostałych typów: zurbanizowanego i agrarnego.

2.4. Podsumowanie
Zmiany struktury społeczno-zawodowej ludności wiejskiej w ciągu ostatniego 

ćwierćwiecza są bez mała rewolucyjne. Rolnicy przestają być dominującą grupą 
społeczno-zawodową i stają się zbiorowością o podobnej liczebności co zróżnico-
wana zbiorowość „nowej klasy średniej”. Można więc mówić o dokonującym się 
procesie burżuazyjnienia, a więc powstawania społeczeństwa klasy średniej, która 
zaczyna albo liczebnie, albo ideologicznie dominować w społeczeństwie. Wiejska 
Polska ma w swym składzie społeczno-zawodowym ok. 45% robotników i po ok. 
27% rolników i przedstawicieli klasy średniej. Pozwala ją to zaklasyfikować do gru-
py europejskich krajów, których struktura społeczna jest w trakcie modernizacji 
(Halamska 2015: 59). Przy bliższym oglądzie ta wiejska Polska zaczyna się dzie-
lić na „mało rolniczą” i „rolniczą”. Decyduje o tym struktura gospodarki oraz po-
wiązana z nią struktura społeczna. Podział przestrzeni wiejskiej między te dwa jej 
typy nie jest oczywiście równy: do głównie rolniczej należy trzy czwarte powiatów 
ziemskich położonych na czterech piątych obszarów wiejskich; do mało rolniczej, 
zurbanizowanej – jedna czwarta powiatów położonych na piątej części obszarów 
wiejskich.

W przestrzennym zróżnicowaniu struktury społecznej widoczny jest wpływ 
zarówno czynników historycznych, jak i ekonomicznych. Wydaje się przy tym, że 
silniejszy wpływ na aktualne zróżnicowanie struktury społeczno-zawodowej mają 
czynniki ekonomiczne, związane z typem gospodarki lokalnej. Tyle tylko, że znacz-
ny wpływ na taki a nie inny typ gospodarki miały losy historyczne regionu; „długie 
trwanie” jest widoczne przede wszystkim na terenach byłego zaboru rosyjskiego. 
Proces „długiego trwania” i związanej z tym inercji struktury lokalnej gospodarki 
dość dobrze ilustruje także podział na regiony administracyjne. To, co różni wiej-
skie obszary województw od siebie, to nie tylko typ struktury społeczno-zawo-
dowej, ale także skala jej wewnętrznego zróżnicowania. W niektórych wojewódz-
twach, przede wszystkim należącym do typu agrarnego, różnica między obszarami 
rolniczymi i zurbanizowanymi jest na tyle duża, że procesy zmian struktury spo-
łecznej zdają się przebiegać w odmiennych rytmach.
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3. Struktura zawodowa jako cecha różnicująca przestrzeń 
wiejską

3.1. Pojęcie „struktury” i jej (a)przestrzenna konotacja
Posługując się ogólnie terminem „struktura”41, mamy na myśli rozmieszczenie 

elementów składowych danego układu i zespół relacji (wzajemnych powiązań) 
między tymi elementami. Czy zatem poruszamy się tu w wymiarze przestrzennym? 
Czy w języku nauk społecznych „struktura” ma wymiar przestrzenny, czy może ma 
kontekst przestrzenny (wymaga przestrzennego kontekstu) albo jest cechą różnicu-
jącą przestrzeń? Zakładamy, że struktura jest taką własnością zbiorowości ludzkich, 
która w sensie definicyjnym sprowadza się do określenia relacji między ludźmi lub 
inaczej wyodrębnionych „elementów składowych” tworzonych przez nich zbioro-
wości, które z kolei mogą być przestrzennie zróżnicowane. Po pierwsze, struktura 
(w tym wypadku społeczna) może być zarówno jedną z cech przyswojonej prze-
strzeni, czyli przestrzeni wcześniej delimitowanej, jak i cechą przestrzeń różnicu-
jącą, naznaczającą, delimitującą (por. rozdział 1). W tej części książki skupimy się 
na tym drugim ujęciu. Przypomnijmy za Stanisławem Ossowskim (1957: 8), że 
mówiąc o strukturze społecznej, a ściślej społeczno-zawodowej, określając typy tej 
struktury i zastanawiając się nad ich zróżnicowaniem, „nie mamy na ogół na myśli 
przestrzennego rozmieszczenia jednostek i grup na obszarze przyporządkowanym 
badanemu społeczeństwu – jakoby to mogło sugerować znaczenie terminu struk-
tura (…). Oczywiście rozmieszczenie ludności w terenie ma doniosły wpływ na 
strukturę społeczną, ale właśnie przez to samo, że możemy mówić o wpływie sto-
sunków przestrzennych na społeczną strukturę, staje się rzeczą widoczną, iż przez 
strukturę społeczną rozumiemy coś innego”.

Cechą każdego społeczeństwa jest posiadanie wewnętrznej struktury. Strukturę 
społeczną tworzą wszystkie elementy określające społeczeństwo, takie jak układ 
grup, zbiorowości, klasy, warstwy, grupy zawodowe oraz wzajemnie przenikające 
się zależności i więzy. Jan Szczepański pisał (1970), że struktura to budowa, układ 
różnorodnych elementów oraz procesów i relacji występujących między nimi. Ele-
mentami tymi są najczęściej zbiorowości społeczne, grupy, społeczności lokalne, 
instytucje, role społeczne, które ułożone są w taki sposób, żeby ich funkcje wzajem-
nie się uzupełniały i harmonizowały, co sprawia, że mogą się one jako całości utrzy-

41 Również za Słownikiem języka polskiego PWN: http://sjp.pwn.pl/slowniki/struktura [dostęp: 
20.05.2017].
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mać i rozwijać. Przypomnijmy, że w I tomie Studiów nad strukturą społeczną wiej-
skiej Polski została przytoczona podręcznikowa definicja i warto, aby wybrzmiała 
ona także w tym miejscu. Odwołując się do formuły Henryka Domańskiego, najo-
gólniej rozumiana struktura społeczna „to układ jakichkolwiek elementów, zaczy-
nając od jednostek i rodzin, a kończąc na segmentach struktury klasowej, takich jak 
robotnicy i chłopi (…)” (Domański 2004b: 9).

* * *

Pojęcie „struktury” zyskało tak uniwersalne zastosowanie, że wydaje się wszech-
obecne. Jego początki wiążą się z filozoficzną dyskusją nad „całością” i jej podzia-
łem na elementy lub części składowe oraz nad tym, jak z części powstaje całość 
(Stępień 1971: 571–578). Już od czasów Arystotelesa polemice tej towarzyszy prze-
konanie, że całość jest czymś więcej niż sumą części, bowiem zyskuje ona nowe, 
inne cechy w porównaniu z cechami części, z których została zbudowana.

Metoda strukturalnego badania rzeczywistości i związany z nią termin „struk-
turalizm” dojrzewały w naukach społecznych (socjologii, ekonomii) od końca lat 
pięćdziesiątych XX wieku42. Nie wdając się głębiej w kwestie etiologiczne, warto na 
pewno podkreślić, że pojęcie struktury i metodologia badań strukturalnych wy-
stępuje niemal we wszystkich dyscyplinach wiedzy (szerzej: Piaget 1972). W roz-
ważaniach na temat metodologii strukturalnej Umberto Eco (1966) stwierdził, że 
umożliwia ona analizę interdyscyplinarną, otwierając drogę do unifikacji wiedzy 
o świecie człowieka. Dziś nurt ten traktowany jest jako jeden z ostatnich para-
dygmatów naukowych, które postawiły sobie za cel dotarcie do najogólniejszych 
zasad „rządzących człowiekiem” (za: Suliborski 2010: 34).

Słowo „struktura” ma wydźwięk statyczny. Jean Piaget (1972: 37) twierdzi jed-
nak, że struktura nie jest formą statyczną, lecz „systemem przekształceń”. To właśnie 
zmiana poszczególnych elementów całości, dokonująca się w czasie z zachowaniem 
względnej samodzielności, prowadzi do zmian w istniejącej strukturze i w efekcie 
do powstania nowej. W odniesieniu do zjawisk społecznych i ekonomicznych cha-
rakterystyczne jest pojęcie struktury jako procesu, który zachodzi zawsze w ściśle 
określonym fragmencie przestrzeni. Jego dynamikę warunkują dwie zasadnicze 
formy wszelkiego bytu: przestrzeń i czas. August Lösch, odnosząc pojęcie rozwoju 
do tych dwóch wymiarów, pisał: „Jeżeliby wszystko działo się w tym samym czasie, 
wówczas nie byłoby w ogóle rozwoju. Jeżeliby wszystko znajdowało się w tym sa-
mym miejscu, wówczas nie byłoby w ogóle odrębności. Tylko przestrzeń umożliwia 
istnienie odrębności, które następnie rozwijają się w czasie” (1961: 379). Z kolei 
François Perroux w roku 1959 (za: Król 1963: 612) określił strukturę gospodarczą 
przez odwołanie do proporcji i stosunków, które charakteryzują dany układ ekono-
miczny, zlokalizowany w przestrzeni i w czasie. Parafrazując tę definicję w kontek-

42 Początkowo, w XIX w., „strukturalizm” rozwijał się w naukach humanistycznych. Wprowadze-
niem w tę problematykę są prace Claude’a Levi-Straussa ([1958] 2008) i Jeana Piageta ([1968] 1972). 
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ście społecznym, określilibyśmy strukturę jako całokształt proporcji i stosunków, 
charakteryzujących układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społe-
czeństwa, zlokalizowany w czasie i przestrzeni.

Jak zauważa Stanisław Ossowski (1982: 112), pojęcie „struktury” można roz-
patrywać w znaczeniu dosłownym lub metaforycznym. Przez „strukturę” w sensie 
dosłownym rozumiemy przestrzenny układ elementów lub części składowych, za-
równo pod względem stosunku każdego z tych elementów do całości, jak i relacji 
(zależności) pomiędzy jej poszczególnymi elementami. „Struktura” w sensie meta-
forycznym to system dystansów interpretowanych przenośnie i zależności takiego 
lub innego rodzaju. Przymiotnik „społeczna” – twierdzi dalej Ossowski – pozbawia 
„strukturę” przestrzennej konotacji, podobnie jak to się dzieje z terminami „dy-
stans” – jako że dystans społeczny nie jest dystansem przestrzennym – lub „ruchli-
wość społeczna” („mobilność społeczna”), która w socjologii oznacza przemiesz-
czanie się jednostek lub kategorii społecznych w społecznych hierarchiach, choć 
może oznaczać także mobilność przestrzenną (por. Sztompka 2003).

3.2. Struktura społeczno-zawodowa jako własność zbiorowości 
społecznych

Przyjrzyjmy się za Stefanem Nowakiem (2007: 109) pewnym problemom z defi-
niowaniem pojęć oznaczających własności zbiorowości społecznych (inaczej zbio-
rowości ludzkich) bądź zdarzenia i procesy, którym one podlegają, pamiętając, iż 
w definicjach tych winno znajdować się bezpośrednie lub pośrednie odniesienie do 
cech i zachowań ludzi tworzących te zbiorowości. Zbiorowości ludzkie, tak jak inne 
przedmioty czy zbiory przedmiotów, mogą mieć własności absolutne lub własno-
ści relatywne.

Cechą absolutną zbiorowości społecznej jest taka jej własność, którą można jej 
przypisać niezależnie od cech otaczającego ją kontekstu cech innych grup należą-
cych do tego samego poziomu analizy lub grupy z poziomu wyższego (grupy nad-
rzędnej), której badana zbiorowość jest częścią składową. Cechą absolutną zbio-
rowości społecznej może być także kultura pojęta jako ogół wartości uznawanych 
przez jej członków i norm rządzących ich zachowaniem. Nas szczególnie zaintere-
suje tu to, że cechą absolutną jest też struktura grupy pojęta jako układ stosunków 
między jej członkami lub składającymi się na nią mniejszymi grupami. Ponadto 
każda z tych cech może nas interesować w jej aspekcie relatywnym. Wówczas mo-
żemy mówić o trzech typach własności relatywnych zbiorowości społecznych: 
własnościach kontekstowych, własnościach porównawczych i własnościach re-
lacyjnych. Usystematyzujmy to zagadnienie, przywołując (za Nowakiem 2007: 111) 
artykuł Paula F. Lazarsfelda i Herberta Mentzla (1970: 422–450), którzy wyróżniają 
własności zbiorowości ludzkich zależnie od tego, czy do definiowania wystarczają 
cechy absolutne jednostek, czy niezbędne są cechy relatywne.
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W pierwszym przypadku, gdy cechy powstają przez dość proste na ogół zagre-
gowanie określonych cech absolutnych ludzi tworzących daną zbiorowość, autorzy 
proponują własności te nazywać cechami agregatowymi zbiorowości ludzkich 
(inaczej cechami analitycznymi zbiorowości). Przykładem jest „przeciętna wartość 
dochodu na osobę”, do identyfikacji której wystarczają dane o odpowiednich wła-
snościach absolutnych poszczególnych członków danej zbiorowości (najczęściej 
dane o rozkładzie statystycznym tych własności). W drugim przypadku chodzi 
o cechy nazwane przez autorów cechami strukturalnymi. Warto podkreślić, że 
zarówno cechy agregatowe, jak i cechy strukturalne zbiorowości społecznych to 
ich właściwości absolutne. Własności strukturalne sprowadzają się do określonych 
relacji między ludźmi tworzącymi daną zbiorowość, czyli do cech relatywnych lu-
dzi lub inaczej wyodrębnionych elementów składowych zbiorowości społecznych. 
Wiele terminów oznaczających cechy strukturalne zbiorowości społecznych defi-
niowanych jest przez odwołanie do względnie jednoznacznych cech i relacji poje-
dynczych ludzi tworzących daną zbiorowość. Jednak przy definiowaniu własności 
strukturalnych społecznych „całości” w języku absolutnych i relatywnych własności 
ich „części składowych”, właściwym poziomem odniesienia mogą być nie tyle po-
jedynczy ludzie, co pewne zespoły ludzkie składające się na większą zbiorowość, 
tworzące jej strukturę, pełniące odrębne funkcje w warunkach podziału czynności 
tej zbiorowości itd. I dlatego układ zależności pomiędzy częściami, składającymi 
się na strukturę społeczną czy zawodową będzie dla nas bardziej zrozumiały, a sens 
odpowiednich terminów jaśniejszy, jeżeli naszym poziomem analizy będą większe 
zbiorowości, takie jak klasy, kategorie, segmenty, grupy zawodowe, niż gdybyśmy 
mieli owe zależności opisywać lub definiować w terminach cech i zachowań poje-
dynczych ludzi.

We współczesnych społeczeństwach zawód jest centralnym elementem określa-
jącym usytuowanie jednostek w społeczeństwie. „Podziały zawodowe zarysowują 
się wyraźniej na pewnym etapie rozwoju, a mianowicie w systemach rynkowych, 
w których w zasadzie nie istnieją formalne blokady dostępu do pozycji dających 
możliwości zrobienia kariery. (…) Najważniejsze są pozycje związane z wykonywa-
niem określonych zawodów, ponieważ praca zawodowa zapewnia środki utrzyma-
nia, decyduje o możliwościach konsumpcyjnych jednostek, kształtuje osobowość 
i styl życia. Dotyczy to nie tylko osób pracujących, ale i osób pozostających poza 
rynkiem pracy: zaczynając od emerytów i rencistów, kończąc na bezrobotnych 
i gospodyniach domowych” (Domański 2004b: 105). Zawody są podstawą społecz-
nej tożsamości jednostek i grup, wokół nich tworzą się również grupy interesów. 
Jednak z uwagi na wielość zawodów, określenie społecznej struktury wymaga ich 
grupowania oraz klasyfikacji. Przegląd i opis klasyfikacji, jakimi posługuje się pol-
ska socjologia, dokonany został w pierwszym tomie niniejszej serii. W badaniach 
omawianych w tym rozdziale, jak również w całym projekcie, posługujemy się Mię-
dzynarodową Standardową Klasyfikacją Zawodów (International Standard Clas-
sification of Occupations – ISCO-08). Stanowi ona narzędzie, zastosowane także 
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w badaniach Diagnoza Społeczna, z których pochodzi wykorzystywana w niniej-
szej pracy baza danych43.

Analizy prowadzone w dalszej części naszych rozważań oparte są na danych 
pochodzących ze wspomnianej bazy. Wyselekcjonowane zostały z niej informacje 
dotyczące próby wiejskiej, tzn. gospodarstw domowych, wylosowanych do badań 
z obszarów pozamiejskich. Powstaje tu zasadnicze pytanie, przed którym staje każ-
dy badacz procesów społeczno-gospodarczych na wsi – jak zdefiniowana została 
w badaniu wieś?44 Generalnie w Polsce wieś jest to obszar pozamiejski, definiowany 
według kryterium administracyjnego (porównaj Rosset 1961: 155; Frenkel 2003: 9). 
Przykładowo do ludności miejskiej zalicza się ludność zamieszkałą w miejscowo-
ściach posiadających prawa miejskie, a do ludności wiejskiej – ludność zamieszkałą 
poza granicami administracyjnymi miast. W badaniach Diagnozy Społecznej jest 
analogicznie, miejsce zamieszkania jest rozpatrywane w przekroju miasto–wieś, 
dodatkowo przyjęty jest podział ośrodków miejskich ze względu na wielkość: po-
wyżej 500 tys. mieszkańców, 200–500 tys., 100–200 tys., 20–100 tys. i poniżej 20 
tys. mieszkańców. Jednak podział na klasy miejscowości pozostaje poza zasięgiem 
naszych zainteresowań. Warto natomiast przypomnieć, jak następuje dobór repre-
zentatywnej próby do badań w przekroju terytorialnym.

W ujęciu historycznym, w pierwszym etapie badania (2000 r.) zastosowa-
no losowanie tej samej liczby gospodarstw domowych z każdego województwa, 
aby uzyskać stosunkowo duże liczebności gospodarstw także w województwach 
o relatywnie niskich liczebnościach gospodarstw domowych. Założono, że osza-
cowania parametrów dla Polski ogółem będą otrzymywane jako średnie ważone 
z danych wojewódzkich. W kolejnych sześciu etapach badania (2003, 2005, 2007, 
2009, 2011 i 2013 r.) liczebności nowych gospodarstw domowych wylosowanych 
do próby w poszczególnych województwach były wprost proporcjonalne do udzia-
łu liczebności gospodarstw z województw w liczebności gospodarstw w skali całego 
kraju, czyli w populacji generalnej. W przypadku odmów uczestnictwa w badaniu 
ze strony niektórych gospodarstw, następowała wymiana na gospodarstwa z prób 
rezerwowych, należące do tego samego rejonu statystycznego.

Od 2009 r. ze względu na znaczące powiększenie nowej próby gospodarstw do-
mowych zwiększono liczbę losowanych mieszkań, co zmieniło nieznacznie metodę 
badania. Jednostkami losowania pierwszego stopnia były obwody spisowe, które 
losowano z prawdopodobieństwami proporcjonalnymi do liczby znajdujących się 
w nich mieszkań. Na drugim stopniu losowano po 3 mieszkania z obwodów spiso-
wych w dużych miastach, po 4 mieszkania z obwodów w średnich miastach oraz 
po 5 mieszkań z obwodów w najmniejszych miastach. W obwodach wiejskich lo-

43 Bazę tę wraz z jej metodycznym opisem pobrać można pod adresem: www.diagnoza.com.
44 Przegląd możliwości definiowania wsi (również obszaru wiejskiego) można znaleźć w artykule 

Moniki Stanny: Wieś, obszar wiejski, ludność wiejska – o problemach z ich definiowaniem. Wielowy-
miarowe spojrzenie (Stanny 2014) oraz w publikacji: Miasto – wieś: dychotomia czy continuum? Roz-
ważania osadzone w trzech kontekstach: socjologicznym, ekonomicznym i geograficznym (Stanny, 
Hoffmann, Śliwowska 2016). 
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sowano po 6 mieszkań. Jako przekrój klasyfikacyjny gospodarstw domowych przy-
jęto w badaniu grupę społeczno-ekonomiczną, wyodrębnioną na podstawie źródła 
utrzymania (określoną za pomocą trzycyfrowego symbolu wykonywanego zawodu 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2002 
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu 
jej stosowania). Ponadto zastosowano trzy ścieżki identyfikacji zawodu: dla osób 
aktualnie pracujących określano zawód obecnie wykonywany w głównym miej-
scu pracy; dla osób, które aktualnie nie pracowały, wpisywany był zawód ostatnio 
wykonywany; zaś osobom, które nigdy nie pracowały, przydzielany był symbol 0. 
Podstawą w klasyfikacji zawodów i specjalności według wspomnianego wyżej roz-
porządzenia jest aktualnie Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Zawodów 
2008 (ISCO-08). Została ona szczegółowo omówiona w tomie 1, jak również przy-
pomniana w pierwszym rozdziale niniejszego tomu (rozdział 1.4.).

Przy definiowaniu własności strukturalnych społecznych „całości” w języku 
absolutnych i relatywnych własności ich „części składowych” – co jest celem omó-
wionych niżej badań – za poziom odniesienia przyjęto zespoły ludzkie/kategorie 
zawodowe składające się na większą zbiorowość, tworzące jej strukturę, pełniące 
odrębne funkcje w warunkach podziału czynności tej zbiorowości. By układ za-
leżności pomiędzy składającymi się nań częściami był bardziej zrozumiały, a sens 
odpowiednich terminów jaśniejszy, dokonaliśmy redukcji dziesięciu wielkich grup 
zawodowych do większych zbiorowości, posługując się określeniem segment 
struktury społecznej. Wyróżniliśmy trzy segmenty: nową klasę średnią, rolników 
i robotników, odwołując się zarówno do tradycji badań nad strukturą społeczną 
(por. Wesołowski 1978) jak i przeprowadzonych analiz, opisanych w pierwszym 
tomie Studiów nad strukturą społeczną wiejskiej Polski. Czy grupowanie to było 
trafne?

Każda z trzech wiejskich subzbiorowości różni się nie tylko rodzajem wykony-
wanej pracy, ale także wieloma innymi cechami. Przeprowadzona analiza wykaza-
ła, że istnieje wyraźny podział „wewnątrz wsi”. Przebiega on między wiejską klasą 
średnią a „klasami ludowymi”, do których za Pierrem Bourdieu (2006) zaliczymy 
łącznie robotników i rolników. Robotnicy i rolnicy to bliskie sobie segmenty struk-
tury. Ta bliskość ma korzenie w chłopskiej genealogii znacznej części robotników, 
ich życiu na wsi (często przy gospodarstwie rolnym). Przejawia się ona także podo-
bieństwem poglądów i zachowań. Wiejska klasa ludowa, składająca się z rolników 
i robotników, jest więc względnie spójna. Wyraźnie odmienna jest klasa średnia, 
stanowiąca jednak tylko nieco ponad jedną czwartą pracującej ludności wiejskiej45.

Dynamika procesów kształtujących strukturę tych segmentów doprowadziła do 
sytuacji, w której wiejska Polska jest w istocie Polską robotników, stanowiących 
prawie połowę pracujących. Reszta pracujących dzieli się na dwie, prawie równe 
części: grupę rolników i silnie zróżnicowaną wewnętrznie zbiorowość różnych grup 
zawodowych zaliczanych do klasy średniej. Analizowane zmiany są uwarunkowa-

45 Szczegółowy opis tych różnic znajduje się w części pierwszej tomu pierwszego niniejszej serii.
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ne szeregiem czynników, których znaczenie trudno przecenić. Zarówno przebieg 
tych procesów, jak i ich efekty (strukturalne) są zróżnicowane w przestrzeni. W ko-
lejnym rozdziale spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak zróżnicowana jest we-
wnętrznie struktura społeczno-zawodowa wiejskiej Polski.

3.3. Typologia współczesnej struktury społeczno-zawodowej wiejskiej 
Polski

Wszystkie socjologiczne badania posługują się miejscem zamieszkania jako ce-
chą wyjaśniającą, a „wieś” jest najczęściej zestawiana i przeciwstawiana różnym ty-
pom miast, wyróżnianym ze względu na wielkość. W tych analizach „wieś” jest nie 
tylko miejscem zamieszkania, ale i „wiejskością”, zestereotypizowaną cechą samą 
w sobie, w skład której wchodzą agrarność i chłopskość, niskie wykształcenie i niż-
sze dochody, swojskość, zacofanie, opór przeciwko zmianom (szerzej: Halamska 
2011a). O tym, że istnieją różne typy wsi, nie trzeba nikogo przekonywać (por. np.: 
Gałęski 1973; Tkocz 1998; Szulc 1995; Atlas demograficzny i społeczno-zawodowy 
obszarów wiejskich w Polsce 1995; Stanny 2011; Rosner, Stanny 2016). Zróżnicowa-
ni są także jej mieszkańcy, a to ich cechy decydują o obliczu społeczności, której 
są członkami, kształcie jej „wiejskości” oraz miejscu w społeczeństwie globalnym.

Zadaniem tej części tomu jest rozpoznanie zróżnicowania przestrzennego 
(rozkładu) współczesnej struktury społeczno-zawodowej wiejskiej Polski. Punk-
tem wyjścia do dalszych analiz przestrzennych będzie struktura zawodowa miesz-
kańców obszarów wiejskich (której układ zredukowany został z 10 wielkich grup 
zawodowych do 3 segmentów społeczno-zawodowych), rozpoznana na poziomie 
powiatów (NUTS 4), a więc jednostek przestrzennych poziomu lokalnego w straty-
fikacji szczebla administracyjnego. Realizacja tak sformułowanego zadania polegać 
będzie na dokonaniu grupowania powiatów w celu utworzenia jednorodnych ty-
pów pod względem podobieństwa morfologicznego cech struktury społeczno-za-
wodowej ludności mieszkającej na obszarze wiejskiej Polski. Otrzymane typy będą 
trójkryterialne, bowiem ich skład wyznaczą różne proporcje trzech segmentów 
społeczno-zawodowych46:

1. Nowej klasy średniej – dla której obserwujemy wzrost udziału w okresie 
1991–2013. Obejmuje ona cztery wielkie grupy zawodowe: 1) przedstawiciele 
władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy; 2) specjaliści; 3) technicy i inny 
średni personel; 4) pracownicy biurowi.

2. Rolników – gdzie obserwujemy kurczenie się udziału tej grupy w strukturze 
społecznej wsi, co jest pożądanym procesem składającym się na rozwój społeczno-
gospodarczy (zob.  Rosner, Stanny 2016: 81–83). Kategoria ta obejmuje tylko jedną, 
tj. szóstą wielką grupę zawodową.

46 W grupowaniu pominięto grupę „wojskowi” z dwóch powodów: ich śladowej reprezentacji 
w próbie oraz niemożności rozdzielenia podgrup oficerów, którzy powinni znaleźć się w segmencie 
klasy średniej, oraz niższych stopniem, należących do „klasy ludowej”. 
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3. Robotników i pracowników usług – zdecydowanie dominującego segmentu 
społecznego na wsi, dla którego również obserwujemy wzrost udziału. Kategoria ta 
łączy następujące grupy: 5) pracownicy usług osobistych i sprzedawcy; 6) rolnicy, 
ogrodnicy, leśnicy i sprzedawcy; 7) robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy; 8) ope-
ratorzy i monterzy maszyn i urządzeń; 9) pracownicy przy pracach prostych, a więc 
sumuje grupy robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych.

Pierwszą czynnością przygotowującą zbiór danych do przeprowadzenia proce-
dury typologicznej była weryfikacja możliwości operacyjnych na macierzy danych 
dostępnych z Diagnozy Społecznej 2013. Wybrana grupa ankiet zrealizowanych 
na subpopulacji aktywnych zawodowo w wieku osiemnastu lat i więcej, mieszka-
jących na wsi, wyniosła 6645, z czego „nowa klasa średnia” stanowi 20,8% zbioru, 
„rolnicy” 29,6%, zaś „robotnicy” 49,6% całości próby wiejskiej. Badanie ankieto-
we przeprowadzono w 303 powiatach ziemskich (z ogólnej liczby 314 powiatów 
ziemskich)47. Okazało się jednak, że z tej liczby zaledwie 43% powiatów posiada 
założoną wielkość próby, tj. w każdej kategorii zawodowej występuje co najmniej 
jeden respondent oraz zbadanych zostało w sumie co najmniej siedem osób czyn-
nych zawodowo. Dodatkowo dla 58 powiatów ziemskich ustalono, że brak jest 
reprezentacji w więcej niż dwóch wielkich grupach zawodowych. Taka struktura 
zbioru nie pozwala na przeprowadzenie pełnej analizy przestrzennej metodą wielo-
wymiarowej analizy porównawczej według powiatów. Postanowiono więc wykonać 
próbę uzupełnienia zbioru metodą doszacowania danych48. Założono, że przyjęta 
technika będzie skuteczna, jeżeli wyjściowa struktura zbioru nie ulegnie nadmier-
nemu „zwichnięciu”. Ustalono, że próg zwiększenia lub zmniejszenia proporcji seg-
mentów otrzymanych w wyniku estymacji nie może przekroczyć wobec struktury 
zbioru wyjściowego dwóch punków procentowych w każdym segmencie. Ze zbioru 
usunięto powiaty, dla których liczebność ankiet nadal wynosiła mniej niż siedem 
(po próbach weryfikacji uznano, że jest to niedoreprezentowana wielkość próby 
w powiecie). Zanim jednak przystąpiono do estymacji brakujących danych, w przy-
padku braku informacji w klasie wstawiono symboliczną cyfrę 1 (by uniknąć war-
tości zerowych). W ten sposób dla ponad 50% powiatów z puli 303 zlikwidowano 
tzw. puste komórki w macierzy danych. Oba te zabiegi doprowadziły do zmniejsze-
nia ogólnej liczby ankiet z 6581 do 6502 (o 9%), jednak przy wysokim zachowaniu 
podobieństwa struktury zbioru wyjściowego (zob. tab. 22). Relatywnie nieznaczna 
zmiana nastąpiła w segmencie „robotnicy” – zmniejszenie o jeden punkt procento-
wy  na korzyść klasy średniej, która odnotowała wzrost o jeden punkt procentowy, 
zaś segment „rolnicy” pozostał liczebnie niemal bez zmian. Zmniejszeniu uległa 
ogólna liczba powiatów zestawionych w macierzy danych do 245.

47 Z badania wyłączone zostały powiaty grodzkie z uwagi na fakt, iż dane dotyczą ankiet realizo-
wanych na subpopulacjach wiejskich.

48 W pracy przyjęto określenie „estymacja”, które słownikowo rozumiane jest jako szacowanie, 
przybliżanie, a więc określanie parametrów dla całej populacji na podstawie badania jej próby.
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Uzyskany zbiór danych dla 245 powiatów był podstawą do przeprowadzenia 
procedury typologicznej, mającej na celu określenie wewnętrznego zróżnicowania 
struktury społecznej wiejskiej Polski z punktu widzenia relacji trzech segmentów 
struktury społeczno-zawodowej. Odpowiednim narzędziem do wyróżnienia grup 
obiektów podobnych w sytuacji, gdy obiekty te są opisane przez więcej niż jedną 
cechę, jest analiza skupień. Wydaje się, że jest ona nieodzowna wszędzie tam, gdzie 
mamy do czynienia ze znaczną ilością danych, w których nie widać jakiejkolwiek 
struktury, a analizowanie pojedynczych przypadków traci sens. Najogólniej rzecz 
ujmując, zadaniem tej metody jest grupowanie jednostek w celu utworzenia ich 
jednorodnych typów (skupień) ze względu na wewnętrzne kombinacje badanych 
kryteriów, a jednocześnie typów maksymalnie różnych względem siebie.

Tab. 22. Weryfikacja struktury zbioru w procedurze estymacji macierzy danych z Diagnozy 
Społecznej 2013

Powiaty (1) Nowa 
klasa średnia (2) Rolnicy (3) Robotnicy Suma Liczba 

powiatów

Suma całkowita ankiet przed 
korektą

1380 sztuk 1974 sztuk 3291 sztuk 6645 sztuk 303

A/ struktura całego zbioru 
przed korektą

20,8% 29,6% 49,6% 100% X

Suma ankiet po korekcie 
tylko dla klas liczących 7+ 
ankiet

1420 sztuk 1861 sztuk 3221 sztuk 6502 sztuk 245

B/ struktura zbioru po 
korekcie dla klas liczących 
7+ ankiet

21,8% 28,6% 49,6% 100% X

Zmiana B w stosunku do A: 1,0 p. p. –1,0 p. p. 0 p. p. 0 p. p. X

Suma ankiet po estymacji 
dopełnienia zbioru

1805 sztuk * 2285 sztuk * 4053 sztuk * 8143 sztuk * 316

C/ struktura zbioru po 
estymacji dopełnienia zbioru

22,2% 28,1% 49,8% 100% X

Zmiana C/ w stosunku do A/ 1,4 p. p. –1,5 p. p. 0,2 p. p. 0 p. p. X

Zmiana C/ w stosunku do B/ 0,4 p. p. –0,5 p. p. 0,2 p. p. 0 p. p. X

* wartości estymowane

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem danych z badania DS 2013 oraz obliczeń własnych.

Wcześniej jednak trzeba ustalić liczbę skupień poddanych eksploracji, bowiem 
w początkowym etapie każdy obiekt (tu powiat) reprezentuje swoje własne skupie-
nie. Do tego celu zastosowana została metoda porządkowania nieliniowego War-
da, której algorytm służy do grupowania obiektów (powiatów) w coraz to większe 
zbiory (skupienia), z zastosowaniem pewnej miary podobieństwa lub odległości 
(więcej: Panek 2009: 91). Do oszacowania odległości między skupieniami wyko-
rzystuje się analizę wariancji. Mówiąc krótko, metoda ta zmierza do minimalizacji 
sumy kwadratów odchyleń dowolnych dwóch skupień, które mogą zostać ufor-
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mowane na każdym etapie49. Typowym wynikiem tego rodzaju grupowania jest 
hierarchiczne drzewo (dendrogram). Wyniki przeprowadzonej analizy na macierzy 
danych dla 245 powiatów przedstawia graficznie ryc. 28. Na tej podstawie podej-
mujemy decyzję o dokonaniu w kolejnym etapie grupowania powiatów na cztery 
skupienia (typy).

Z uwagi na to, że celem badania było wyróżnienie grupy powiatów podobnych 
według przyjętego kryterium, przy czym chodziło o jednostki sparametryzowa-
ne przez więcej niż jedną cechę, za najbardziej odpowiednie narzędzie badawcze 
uznano algorytm iteracyjno-optymalizujący oparty o technikę a posteriori i nazy-
wany metodą k-średnich (więcej: Panek 2009: 139). Jest to model deterministyczny, 
co oznacza, że na początku określa się ilość skupień – w naszym przypadku są to 
cztery skupienia, na które planuje się podzielić zbiór obserwacji. Procedura obli-
czeniowa rozpoczyna się od k skupień i następnie przesuwa się elementy pomiędzy 
zbiorami zmierzając do minimalizacji zmienności wewnątrz nich oraz maksymali-
zacji zmienności między nimi. Opisywana metoda grupowania jest procedurą po-
wtórzeniową, co oznacza, że w każdej iteracji następuje przeniesienie niektórych 
obiektów do innych skupień. Ilość iteracji jest określana na początku procedury. 
Podstawowy algorytm (MacQueen 1967) zawiera:
– losowy wybór środków (centroidów) skupień (typów),
– przypisanie punktów do najbliższych centroidów,
– wyliczenie nowych środków skupień,

49 Szczegóły na jej temat znajdują się w: Ward 1963.
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Ryc. 28. Dendrogram grupowania powiatów metodą Warda

Źródło: obliczenia własne.
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– powtarzanie algorytmu aż do osiągnięcia kryterium zbieżności (najczęściej jest 
to krok, w którym nie zmienia się przynależność punktów do typów).
Liczba wyróżnionych typów, choć założona z góry, uzależniona jest jednak od 

istotnej różnorodności układów lokalnych. Mniej ważny jest poziom szczegółowo-
ści opisu; duża liczba skupień, jakkolwiek możliwa, oznaczałaby bowiem koniecz-
ność uwzględniania coraz to mniej ważnych relacji między cechami. Otrzymane 
w wyniku zastosowania tej niehierarchicznej procedury typy proponujemy opisać 
za pomocą średnich wartości przyjętych do analizy trzech segmentów społeczno-
-zawodowych (nowej klasy średniej, robotników i rolników). W celu ułatwienia 
interpretacji otrzymanych wyników wprowadzamy symboliczne oznaczenia, które 
charakteryzują ocenę poszczególnych wskaźników, tj. o bardzo niskim poziomie 
(--), niskim (-), przeciętnym (=), wysokim (+) oraz o bardzo wysokim poziomie 
(++). Symbole te uzyskano, porównując profile typów z ogólnym profilem wzor-
cowym, który tworzą właśnie średnie wartości badanych wskaźników. Przyjęto, że 
zmienna j jest tym bardziej istotna dla typu i im dalej od zera położona jest różnica 
(1) średniej wartości wskaźnika w typie oraz średniej wartości dla całej badanej 
populacji (3).

 xmij – xgj , (1)

gdzie:
xmij średnia wartość zmiennej j w klasie i
xgj średnia wartość zmiennej j ogółem.

 mij gj

j

x x
R

σ

 − = , (2)

gdzie:
σj odchylenie standardowe zmiennej j ogółem

W celu oceny jego istotności, różnica jest porównywana z odchyleniem stan-
dardowym zmiennej σ(j). Wartość stosunku R (2) jest następnie porównywana 
z czterema odpowiednio dobranymi progami, których wartości są przedstawione 
poniżej (3).

 -- - = + ++ 
 ------->|<------->|<------->|<------->|<-------R (3)

 –1,0 –0,5 0,5 1,0 

Wynik przeprowadzonej analizy typologicznej dla 245 powiatów z podziałem 
na 4 typy jednostek podobnych przedstawiono za pomocą kartogramu na rycinie 
29. Uzyskany obraz jest jednak niepełny, brakuje bowiem określenia typu struktu-
ry zawodowej (pokrycia wynikiem) dla 69 powiatów ziemskich z uwagi na brak 
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danych w macierzy wyjściowej. W związku z tym rozkład przestrzenny typów daje 
ograniczone możliwości interpretacyjne. Postanowiono zatem dokonać estymacji 
danych dla powiatów ‘pustych’ (zgodnie z założeniami opisanymi wyżej). Przyję-
to technikę doszacowania danych dla jednostek ich nie posiadających, na podsta-
wie obliczenia średniej arytmetycznej z ilości obserwacji dla powiatów sąsiednich. 
Wartości dla kolejnych powiatów oszacowywane były stopniowo, według najwięk-
szej ilości sąsiadów – powiatów, dla których dane już powstały. W ten sposób uzy-
skano macierz informacji dla wszystkich 314 powiatów ziemskich, niezbędną do 
przeprowadzenia pełnej analizy typologicznej.

mieszany
inteligencko-robotniczy
robotniczy
rolniczy

Typ:

Ryc. 29. Rozkład przestrzenny typów struktury społeczno-zawodowej wiejskiej Polski – 
procedura dla 245 powiatów

Źródło: opracowane wyłącznie na podstawie wyników DS 2013.

Metoda okazała się wyjątkowo skuteczna, bowiem uzyskany w wyniku estyma-
cji danych zbiór odzwierciedlił strukturę zbliżoną do zbioru danych wyjściowych 
pobranych z Diagnozy Społecznej 2013. Weryfikację (metodą step by step) struktu-
ry zbioru w tej procedurze przedstawia tabela 22. W wyniku zabiegu dopełniania 
ankiet dla pozostałych 71 powiatów, cała struktura zbioru otrzymała następujące 
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proporcje: kategoria „nowa klasa średnia” wyniosła 22,2% (jest to o półtora punktu 
procentowego więcej niż w zbiorze wyjściowym), kategoria „rolnicy” zmniejszyła 
swój udział o 0,6 p. p. do udziału 28,1%, zaś kategoria „robotnicy” osiągnęła 49,8%, 
zmniejszając swój udział o pół punktu procentowego. Generalnie procedura do-
pełniania informacji w wielkich grupach zawodowych według powiatów spowodo-
wała nieznaczną deformację struktury wyjściowej zbioru, tj. w granicach jednego 
punktu procentowego w każdym segmencie społeczno-zawodowym. Przyjęte na 
wstępie założenie (że „zwichnięcie” struktury segmentów nie może przekroczyć 
dwóch punktów procentowych) zostało spełnione. Tak uzyskaną strukturę zbioru 
(w postaci macierzy danych) poddano ponownie procedurze aglomeracji metodą 
k-średnich. Następnie za pomocą odchylenia standardowego i średniej dla kategorii 
(segmentu) dokonano charakterystyki uzyskanych typów struktury społeczno-za-
wodowej wiejskiej Polski.

W wyniku przeprowadzonej analizy skupień wyróżniono cztery typy jednostek 
„podobnych” o różnej liczbie powiatów tworzących je, o różnej masie (liczbie lud-
ności zamieszkującej jednostki danego typu) i różnej charakterystyce, tj. relacjach 
pomiędzy poszczególnymi segmentami struktury społeczno-zawodowej. Otrzyma-
ne wyniki przedstawione zostały w tabeli 23 oraz na rycinach 30 i 31. Jak moż-
na było się spodziewać, najliczniejszy zarówno pod względem udziału ludności 
w badanej populacji (przypomnijmy: 6645 respondentów), jak i stopnia pokrycia 
powiatów jest typ określony tu nazwą „robotniczy” (typ 3). Skupia on ponad jedną 
trzecią ankietowanych, wśród których 66% stanowią robotnicy. Zasilają go przede 
wszystkim robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (ich udział w typie wynosi 30%), 
pracownicy prac prostych, operatorzy i monterzy (stanowią łącznie ponad 20% 
w typie) oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (łącznie 15%) – por. tab. 
24. Udziały pozostałych dwóch kategorii społeczno-zawodowych tj. nowej klasy 
średniej i rolników wynoszą w tym typie po około 16%. Przypomnijmy, że w pierw-
szym tomie Studiów nad strukturą społeczną wiejskiej Polski Maria Halamska wy-
kazała (2016: 48 i in. oraz 49, tab. 16), że robotnicy (różne zaliczające się do nich 
grupy zawodowe) są obecnie dominującą kategorią społeczno-zawodową na wsi. 
Wyliczony na podstawie badań Diagnozy Społecznej 2003 i 2013 udział robotni-
ków w populacji wiejskiej od początku obecnego wieku wzrósł z 40,3% do 50,2%. 
Wzrost tej kategorii skorelowany jest ze spadkiem udziału kategorii rolników. Klasa 
robotnicza została nimi zasilona, a szczególnie grupą tzw. „chłopów-robotników”, 
którzy w wyniku procesów dezagraryzacji przestali być identyfikowani w bada-
niach Diagnozy Społecznej (nastąpił rozpad i wchłonięcie tej grupy).

Przy takim zaszeregowaniu grup zawodowych, jakie przyjęto w niniejszych 
badaniach (tab. 24), robotnicy stanowią ponad połowę aktywnych zawodowo 
mieszkańców wsi. Jeśliby nawet wyłączyć z tej zbiorowości pracujących na wła-
sny rachunek rzemieślników, w przekonaniu, że powinni oni zasilić klasę średnią, 
współtworząc jej stary segment, to udział robotników – pracowników najem-
nych – spadłby do 45% (obliczenia własne za DS 2013). W ujęciu przestrzennym 
(zob. ryc. 31), typ „robotniczy” obejmuje 35% powiatów w Polsce (110 jednostek) 
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Tab. 23. Charakterystyka typów struktury społeczno-zawodowej

Kategorie Typ 1  
mieszany

Typ 2  
inteligencko-
-robotniczy

Typ 3  
robotniczy

Typ 4  
rolniczy

Struktura typu według segmentów

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

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

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

Razem 100% 100% 100% 100%

Ocena poszczególnych segmentów w typie, w relacji do całego segmentu

Nowa klasa średnia = + = -

Rolnicy = -- - ++

Robotnicy = = ++ --

Podstawowa charakterystyka typów Ogółem

Liczba ludności* 1837 1094 2217 1497 6645

% liczby ludności* 27,6% 16,5% 33,4% 22,5% 100%

Liczba powiatów 86 52 110 66 314

% liczby powiatów 27,4% 16,6% 35,0% 21,0% 100%

* Objaśnienie: liczba ludności odzwierciedla liczbę wszystkich ankiet z DS 2013 przeprowadzonych 
z daną grupą zawodową.

Objaśniania znaków: bardzo niski poziom (--), niski (-), przeciętny (=), wysoki (+), bardzo wysoki po-
ziom (++).

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem danych DS 2013.
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Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem danych z DS 2013.
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i koncentruje się w południowo-zachodniej i zachodniej części kraju. Największą 
liczbę powiatów pokrywa w województwach: dolnośląskim (17), wielkopolskim 
(12), mazowieckim (11) i opolskim (10). W tym ostatnim, za wyjątkiem jednego 
powiatu opolskiego, obejmuje zasięgiem cały obszar województwa. Typ ten wy-
pełnia względnie zwarty obszar w województwie pomorskim i warmińsko-mazur-
skim (głównie w części Warmii). Powiaty typu robotniczego to najczęściej obszary 
podmiejskie ośrodków regionalnych niższego szczebla administracyjnego (m.in. 
dawnych miast wojewódzkich, takich jak Koszalin, Słupsk, Radom, Legnica) oraz 
jednostki położone w bezpośrednim zapleczu powiatów grodzkich wokół miast 
będących największymi centrami regionalnymi w kraju (jak Poznań, Wrocław, 
Kraków). Relatywnie rzadko typ ten występuje we wschodniej części Polski: w wo-
jewództwie podlaskim w 1 powiecie (siemiatyckim), w województwie lubelskim 
w trzech powiatach (parczewskim, łęczyńskim i janowskim), a w województwie 

mieszany
inteligencko-robotniczy
robotniczy
rolniczy

Typ:

Ryc. 31. Typy struktury społeczno-zawodowej (po estymacji danych) wiejskiej Polski – 
procedura dla 314 powiatów

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem bazy danych badania DS 2013.
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podkarpackim w sześciu powiatach (leżajskim, łańcuckim, dębickim, strzyżow-
skim, jasielskim i krośnieńskim).

Typ „robotniczy” w układzie terytorialnym generalnie współwystępuje z typem 
„inteligencko-robotniczym” (typ 2). Nazwa wskazuje, że w jego strukturze udziały 
dwóch kategorii: „nowej klasy średniej” (gdzie aż 18,5% badanych aktywnych za-
wodowo stanowią specjaliści) oraz „robotniczej” (21% to robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy) są znaczące (zob. tab. 24). Mimo że liczebnie połowę typu tworzą 
robotnicy, to relatywnie największe znaczenie (najwyższą ocenę roli) w typie dru-
gim ma kategoria „nowej klasy średniej” z udziałem rzędu 40%. Jest to stosunkowo 
największy udział tego segmentu w strukturze społeczno-zawodowej wszystkich 
czterech typów (zob. ryc. 30). Zupełnie marginalną wartość w typie inteligencko-
-robotniczym ma segment „rolnicy”. Jest to jednak zrozumiałe, bowiem kategoria ta 
nie jest typowa dla powiatów wysoko zurbanizowanych, leżących w otulinie głów-
nych ośrodków regionalnych (metropolitarnych) w kraju (takich jak np. Warszawa, 
Poznań, Katowice, Gdańsk), gdzie funkcja rolnicza jest redukowana i wypierana 
przez funkcje mieszkalne. W wyniku procesów gentryfikacji wieś tych obszarów 
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Ryc. 32. Udział procentowy powiatów według typów struktury społeczno-zawodowej 
wiejskiej Polski

Źródło: obliczenia własne z wykorzystaniem bazy danych badania DS 2013.
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zasiedlana jest przez nową klasę średnią, co pociąga za sobą zmiany w strukturze 
społecznej mieszkańców (szerzej: Śpiewak 2016, s. 129).

Typ „inteligencko-robotniczy” tworzą 52 powiaty (16,6% ogólnej ich liczby), 
skupiając 16,5% ankietowanych mieszkańców obszarów wiejskich. Niemal nie 
występuje on w Polsce wschodniej oraz w strefach subregionalnych pograniczy 
wojewódzkich. Brak powiatów zakwalifikowanych do tego typu obserwujemy 
w województwach lubelskim i kujawsko-pomorskim, a pojedyncze tylko powiaty 
występują w województwach: podlaskim (powiat suwalski), warmińsko-mazur-
skim (powiat ostródzki) i świętokrzyskim (powiat skarżyski). Również w woje-
wództwach opolskim i zachodniopomorskim obecność tego typu jest jednostkowa, 
choć jego lokalizacja w otoczeniu powiatów typu robotniczego zaprzecza możliwej 
incydentalności struktury warunkowanej przypadkową asymetrycznością bada-
nej próby (por. np. powiat suwalski). Z drugiej strony największe grono powiatów 
typu „inteligencko-robotniczego” występuje na Śląsku (konurbacja górnośląska) 
wraz z rejonem podkrakowskim (łącznie dziewiętnaście powiatów). Jest to obszar 
wysoko zindustrializowany, o najwyższej gęstości zaludnienia w kraju i jednocze-
śnie z najmniejszym udziałem obszarów wiejskich w strukturze administracyjnej 
układu wojewódzkiego. Uwagę zwraca istotne skupisko powiatów należących do 
typu „inteligencko-robotniczego”, występujące w województwie lubuskim (siedem 
powiatów) – zob. ryc. 31. Przegląd kompozycji grup zawodowych w tych powia-
tach wskazuje na wysoki udział wielkich grup zawodowych, takich jak robotnicy 
wykwalifikowani i brygadziści (w woj. lubuskim 23%), specjaliści oraz pracujący 
w wolnych zawodach (odpowiednio po 13%), których można określić mianem kla-
sy średniej wyższej. Mimo wnikliwej analizy, trudno jednoznacznie wyjaśnić taką 
koncentrację powiatów tego typu właśnie w tym rejonie graniczącym z Niemcami.

Na drugim biegunie charakterystyki struktury społeczno-zawodowej wiejskiej 
Polski lokuje się typ „rolniczy” (typ 4), skupiając 21% badanej populacji. Kategoria 
„rolnicy”50 zasila go w 60%, pozostałe dwa segmenty mają następujące udziały: 15% 
„klasa wyższa” oraz 25% „robotnicy”. W ocenie poszczególnych segmentów w tym 
typie względnie najmniejsze znaczenie odgrywa kategoria „robotnicy” (tzn. w rela-
cji do całego segmentu). Jest to obszar stosunkowo wypłukany (i stale drenowany) 
z zasobów zawodowo wykwalifikowanych, obszar długiej tradycji migracji stałych 
(też emigracji), generalnie o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 
i przewadze funkcji rolniczej w strukturze lokalnej gospodarki, potwierdzonej 
w wynikach Monitoringu rozwoju obszarów wiejskich (Rosner, Stanny 2016: 37).

Typ „rolniczy” występuje w 66 powiatach, stanowiąc 22% całego zbioru. Naj-
większe zgrupowanie powiatów typu rolniczego zlokalizowane jest w Polsce 
północno-wschodniej – zob. ryc. 31. Zwarty obszar o podobnej charakterystyce 
pokrywa niemal cały region Podlasia, znaczną część Mazur oraz północną część 

50 Segment „rolnicy” to jedna wielka grupa zawodowa, na którą składają się rolnicy, ogrodnicy 
i rybacy. Struktura (100%) tej grupy rozkłada się następująco: do typu „rolniczego” przynależy aż 44% 
aktywnych zawodowo, do typu „robotniczego” niespełna 20%, w typie „inteligencko-robotniczym” 
znajduje się zaledwie 4%, a w typie mieszanym – 32%.
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Mazowsza. Ogólnie typ ten jest charakterystyczny dla powiatów Polski wschod-
niej i centralnej. Poza tym rejonem występuje rzadko, tworząc wyspy pojedynczych 
powiatów, często położonych peryferyjnie na granicy województw. W ujęciu re-
gionów administracyjnych typ „rolniczy” dominuje w województwach podlaskim 
i lubelskim (zob. ryc. 32), a także znaczący jego udział występuje w województwach 
mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Z kolei brak powiatów przynależnych do 
tego typu odnotowujemy w województwach Polski południowo-zachodniej: ślą-
skim, dolnośląskim, opolskim i lubuskim. Typ ten wystąpił w jednym tylko po-
wiecie województwa podkarpackiego (powiat lubaczowski) i pomorskiego (powiat 
człuchowski).

Tab. 24. Udział  wielkich grup zawodowych według typów struktury społeczno-zawodowej

Wyszczególnienie Typ 1 
mieszany

Typ 2  
inteligencko-
-robotniczy

Typ 3  
robotniczy

Typ 4 
rolniczy Suma

(1) Przedstawiciele władz, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy

44 72 47 13 176

struktura pozioma w grupie zawodowej 25,0% 40,9% 26,7% 7,4% 100,0%

struktura pionowa w typie 2,3% 6,4% 2,1% 0,9% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

0,7% 1,1% 0,7% 0,2% 2,6%

(2) Specjaliści 155 209 124 100 588

struktura pozioma w grupie zawodowej 26,4% 35,5% 21,1% 17,0% 100,0%

struktura pionowa w typie 8,3% 18,5% 5,5% 6,6% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

2,3% 3,1% 1,8% 1,5% 8,7%

(3) Technicy i inny średni personel 78 103 96 49 326

struktura pozioma w grupie zawodowej 23,9% 31,6% 29,4% 15,0% 100,0%

struktura pionowa w typie 4,2% 9,1% 4,3% 3,2% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

1,2% 1,5% 1,4% 0,7% 4,8%

(4) Pracownicy biurowi 81 76 87 52 296

struktura pozioma w grupie zawodowej 27,4% 25,7% 29,4% 17,6% 100,0%

struktura pionowa w typie 4,3% 6,7% 3,9% 3,4% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

1,2% 1,1% 1,3% 0,8% 4,4%

(5) Pracownicy usług osobistych 
i sprzedawcy

174 143 335 97 749

struktura pozioma w grupie zawodowej 23,2% 19,1% 44,7% 13,0% 100,0%

struktura pionowa w typie 9,3% 12,7% 14,9% 6,4% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

2,6% 2,1% 5,0% 1,4% 11,1%
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Wyszczególnienie Typ 1 
mieszany

Typ 2 
 inteligencko-
-robotniczy

Typ 3 
robotniczy

Typ 4 
rolniczy Suma

(6) Rolnicy, ogrodnicy i rybacy 638 83 395 889 2005

struktura pozioma w grupie zawodowej 31,8% 4,1% 19,7% 44,3% 100,0%

struktura pionowa w typie 34,0% 7,4% 17,6% 58,6% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

9,4% 1,2% 5,8% 13,1% 29,6%

(7) Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy

387 238 677 174 1476

struktura pozioma w grupie zawodowej 26,2% 16,1% 45,9% 11,8% 100,0%

struktura pionowa w typie 20,6% 21,1% 30,2% 11,5% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

5,7% 3,5% 10,0% 2,6% 21,8%

(8) Operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń

191 123 249 73 636

struktura pozioma w grupie zawodowej 30,0% 19,3% 39,2% 11,5% 100,0%

struktura pionowa w typie 10,2% 10,9% 11,1% 4,8% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

2,8% 1,8% 3,7% 1,1% 9,4%

(9) Pracownicy przy pracach prostych 124 74 227 68 493

struktura pozioma w grupie zawodowej 25,2% 15,0% 46,0% 13,8% 100,0%

struktura pionowa w typie 6,6% 6,6% 10,1% 4,5% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

1,8% 1,1% 3,4% 1,0% 7,3%

(10) Siły zbrojne 5 6 6 3 20

struktura pozioma w grupie zawodowej 25,0% 30,0% 30,0% 15,0% 100,0%

struktura pionowa w typie 0,3% 0,5% 0,3% 0,2% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

0,1% 0,1% 0,1% – 0,3%

Suma 1877 1127 2243 1518 6765

struktura pozioma w grupie zawodowej 27,7% 16,7% 33,2% 22,4% 100,0%

struktura pionowa w typie 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% x

udział grupy zawodowej danego typu 
w zbiorowości ogółem

27,7% 16,7% 33,2% 22,4% 100,0%

Źródło:  opracowanie własne na podstawie wyników badania DS 2013. 

W ostatnim wyróżnionym typie (typ 1) udział segmentów struktury społecz-
no-zawodowej jest względnie proporcjonalny, tj. żadna kategoria nie jest istotnie 
ważąca w jego charakterystyce. Relacje tam występujące, jak i ich opis (zob. tab. 23), 
pozwalają określić typ ten jako „mieszany”, bez wyraźnej dominacji konkretnej ka-
tegorii zawodowej. W zestawieniu dziesięciu wielkich grup zawodowych według 
typu struktury społeczno-zawodowej, zawartym w tabeli 24, odczytujemy, że typ 

Tab. 24 – cd.
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mieszany zasilany jest w ponad 40% przez zawody segmentu „robotnicy”, z naj-
większym odsetkiem ankietowanych identyfikujących się z siódmą grupą zawodo-
wą, jaką stanowią robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. W ponad jednej trzeciej 
typ ten tworzy kategoria „rolnicy”, a w 20% – „nowa klasa średnia”. Te dwa ostat-
nie segmenty – „rolnicy” i „nowa klasa średnia” – właśnie w tym typie osiągają 
swój drugi co do wielkości udział względem pozostałych typów. „Nowa klasa śred-
nia” w największym stopniu zasilana jest przez specjalistów o udziale ponad 8% 
w strukturze całego typu.

Jest to drugi co do wielkości typ – zarówno pod względem liczebności bada-
nych (obejmuje blisko 28% ankietowanych), jak i pod względem liczby powiatów 
(86 powiatów, co stanowi 27% wszystkich powiatów w kraju). Jego lokalizacja 
przestrzenna jest trudna do jednoznacznego określenia, ale można zauważyć, że 
względnie częściej występuje w województwach położonych wzdłuż osi północny-
-zachód i południowy-wschód. Skupia się w województwach: zachodniopomor-
skim (w znacznej mierze obszary popegeerowskie), kujawsko-pomorskim (dwana-
ście powiatów, blisko dwie trzecie regionu), wielkopolskim (trzynaście powiatów) 
i podkarpackim (dwanaście powiatów). Relatywnie często występuje w Polsce 
centralnej (od Wielkopolski po Mazowsze) oraz w dawnym Centralnym Okręgu 
Przemysłowym.

* * *

Zaproponowana powyżej typologia struktury społeczno-zawodowej wiejskiej 
Polski polegała nie tylko na określeniu udziałów poszczególnych kategorii (seg-
mentów) struktury społecznej, ale także na ocenie ważności (roli) owych kategorii 
w danym typie. Bowiem sam udział kategorii w typie, bez zrelatywizowania go do 
morfologii całego zbioru, prowadziłby do niepełnych (a może nawet i niepopraw-
nych) wniosków. Pytanie postawione w tej części projektu brzmiało: czy możliwe jest 
naznaczenie przestrzeni ze względu na występowanie podobnej struktury społecznej? 
Jeśli tak, to jakie struktury społeczne (jakie relacje składających się na nie segmentów 
społeczno-zawodowych) typowe są dla obszarów wiejskich w Polsce? Poszukując od-
powiedzi na te pytania zdecydowano się na niehierarchiczną analizę statystyczną, 
której produktem końcowym jest opisana typologia badanych jednostek terytorial-
nych (powiatów) według struktury społeczno-zawodowej wiejskiej Polski.

Nie jest to typologia prosta, przeprowadzona w oparciu o pojedyncze kryterium 
klasyfikacji. Podobnie jak wiele innych typologii51 jest konwencjonalna i w znacz-
nym stopniu intuicyjna. Każda próba nakładania podziałów porządkujących na 
otaczającą nas przestrzeń ma określone poznawcze konsekwencje, a charakter i ro-
dzaj dokonywanych wyborów zależy zawsze od celu analizy i dostępności danych. 
Tak też było i w tym przypadku.

51 Na przykład: Próba typologii wsi (praca zespołowa pod kier. B. Gałęskiego, 1969); oraz: Hellwig 
1968; Swianiewicz 1989; Anania i in. 2001; Copus i in. 2008; Weingarten i in. 2010; Stanny 2011; Ros-
ner, Stanny 2016.
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4. Korelaty przestrzenne procesów zmian struktury 
społecznej wsi

4.1. Przestrzenny wymiar procesów zmian struktury 
społeczno-zawodowej: wprowadzenie

W badaniach struktury społecznej, zarówno jakościowych, jak i ilościowych, 
miejsce zamieszkania – na wsi lub w mieście – generalnie traktowane jest jako 
zmienna niezależna (zmienna objaśniająca). Jest to jednak cecha nie tylko infor-
mująca o miejscu zamieszkania, ale i odwołująca się do ustalonej społecznej cha-
rakterystyki danej zbiorowości. Używając pozornie neutralnego pojęcia określają-
cego miejsce zamieszkania, a priori przypisujemy wiejskiej populacji pewne cechy, 
bowiem obszar wiejski jest w świadomości społecznej przestrzenią już naznaczoną 
(i przyswojoną).

Stosując takie podejście, tworzymy pojedynczą kategorię, oznaczającą „staty-
styczną” wieś lub wieś przeciętną. Jest to oczywiście dużym uproszczeniem, otrzy-
mujemy bowiem obraz uśredniony, który nie przystaje do zróżnicowanej rzeczywi-
stości społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich. Tak naprawdę istnieje wielość 
dalece różniących się między sobą społeczno-gospodarczych układów przestrzen-
nych, obejmujących jedną lub kilka miejscowości wiejskich, składających się na 
powiat czy gminę. Bywa zresztą i tak, że nawet gmina nie jest jednostką wewnętrz-
nie homogeniczną. W Polsce obszary wiejskie są silnie zróżnicowane przestrzennie 
pod wieloma względami, co jest konsekwencją zarówno warunków naturalnych, 
jak i historii poszczególnych rejonów kraju. Ma to również związek z warunka-
mi ekonomicznymi wynikającymi np. z położenia wsi w stosunku do ośrodków 
miejskich, a także – do pewnego stopnia – ze zróżnicowaniem wiejskiej sieci osad-
niczej (Rosner 1999; Halamska 2013; Stanny 2013). Każdy z tych czynników nie 
tylko prowadzi do odrębnego sposobu porządkowania przestrzeni, czyli określenia 
miejsca (pozycji) w systemie jednostek administracyjnych, ale i wpływa na sposób 
rozmieszczenia działalności gospodarczej, której struktura – jak zakładamy – jest 
korelatem52 struktury społecznej.

Silne zróżnicowanie wiejskiej Polski nie jest cechą wyjątkową. Nie ma kraju, 
w którym wieś byłaby jednorodna. Niezależnie jednak od stopnia zróżnicowania 
obszarów wiejskich, w tym i zróżnicowania społecznego ich charakteru, są one 

52 Według Słownika Języka Polskiego korelat to jeden z przedmiotów wzajemnie od siebie zależ-
nych i wzajemnie uwarunkowanych (https://sjp.pl/korelat z dnia 20.05.2017).
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miejscem, w którym ludzie, w wyniku użytkowania i przyswajania przestrzeni, żyją 
oraz gospodarują, tworząc społeczności lokalne, i gdzie w relacji do miasta:
1) zarówno działalność społeczna, jak i gospodarcza (w tym szczególnie rolnicza) 

jest rozproszona,
2) mniej zróżnicowane struktury społeczne i gospodarcze są konsekwencją ich 

mniejszej konkurencyjności,
3) mniejsza jest dostępność do dóbr i usług – szczególnie publicznych.

Odchodząc od dychotomicznego podziału „miasto versus wieś”, przypomnijmy, 
że w przestrzeni społeczno-gospodarczej tworzą one nierozdzielny i trwały sys-
tem interakcji, będąc jednocześnie jego biegunowymi elementami (zob. Jałowiec-
ki 1987), a przestrzeń pomiędzy nimi stanowi continuum53. Jan Falkowski i Paweł 
Brodowski (2008: 12) wskazują, że o jego pojmowaniu decydują takie elementy, 
jak położenie geograficzne oraz funkcje i relacje (własności) między miejskością 
a wiejskością. Rzeczywistość między miastem a wsią jest bardzo złożona, jak pisała 
Władysława Stola (1987: 27), bowiem właśnie tam, gdzie procesy urbanizacyjne 
wychodzą poza granice administracyjne miasta, powstają obszary o charakterze 
przejściowym, formy pośrednie. Tworzy się wówczas strefa podmiejska z miej-
ską formą zabudowy o zróżnicowanej intensywności, zagęszczeniu oraz kształcie, 
a także z wieloma funkcjami osiedli wiejskich (często o miejskiej genezie, z różnym 
stopniem zachowania układów morfologicznych). Jej stopień wykształcenia zależny 
jest od odległości do najbliższego miasta oraz jego wielkości. Odznacza się podwyż-
szoną gęstością sieci drogowej i zróżnicowanym poziomem przeobrażeń wsi w za-
kresie struktur demograficznych, zawodowych oraz więzi i stosunków społecznych.

W poprzednim rozdziale przestrzeń wiejskiej Polski została zdelimitowana we-
dług podobieństwa morfologicznego struktury społeczno-zawodowej. Wyróżnione 
zostały cztery typy struktury: mieszany, inteligencko-robotniczy (zgentryfikowa-
ny), robotniczy i rolniczy. Pojawił się jednak problem badawczy, czy naznaczone 
wyróżnionymi typami struktury społeczno-zawodowej fragmenty przestrzeni mają 
odmienne społeczne charakterystyki, które znajdowałyby potwierdzenie w proce-
sach zmian struktury społecznej, powodujących dezagraryzację, proletaryzację 
i gentryfikację wsi. Stąd celem tej części opracowania jest określenie współwy-
stępowania cech społecznych (m.in. charakterystyk zawodowych, kulturowych, 
dochodowych, edukacyjnych), będących efektem wyżej wymienionych proce-
sów społecznych, które zachodziły w ostatnim ćwierćwieczu na obszarach wiej-
skich. Identyfikacja korelatów przestrzennych trzech procesów zmian struktury 
społecznej i określenie ich zróżnicowania według typów morfologicznych struk-
tury społeczno-zawodowej w wiejskiej Polsce nastąpi z zachowaniem przyjętego 
poziomu analizy przestrzennej (tj. 314 powiatów ziemskich). W miarę dostępno-

53 W ujęciu ogólnym przez pojęcie continuum rozumie się ciągły, uporządkowany zbiór nieskoń-
czonej liczby elementów przechodzących płynnie jeden w drugi; jest to zwarta i spójna przestrzeń 
metryczna (inaczej: niepusta przestrzeń typologiczna) (Słownik Języka Polskiego PWN, http://www.
sjp.pl/kontinuum z dnia 11.11.2011. Więcej również: Jałowiecki 1987; Sokołowski 1999; Stanny, Hof-
fmann, Śliwowska 2016). 
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ści danych, informacje o części miejskiej będą wyłączane z analizy. Źródła danych 
podane zostaną przy konkretnym wskaźniku w treści rozdziału (lub w źródle pod 
mapą).

Przytaczając fragment wniosków Marii Halamskiej z rozdziału piątego (s. 84) 
tomu pierwszego Studiów nad strukturą społeczną wiejskiej Polski przypomnijmy, 
że zachodzące w Polsce procesy zmian struktury społecznej nie są specyficzne same 
w sobie. Z takimi samymi przeobrażeniami mieliśmy do czynienia w Europie Za-
chodniej od lat pięćdziesiątych XX w. i one także podporządkowane były zmianom 
w całej gospodarce. Odbudowa powojennych gospodarek prowadziła przez indu-
strializację i modernizację rolnictwa, które musiało dostarczyć rąk do pracy roz-
wijającemu się przemysłowi, ulokowanemu przede wszystkim w miastach. Prowa-
dziło to do wielorakich zmian na wsi. Przede wszystkim modernizacja rolnictwa, 
jego mechanizacja i intensyfikacja, doprowadziła do zasadniczych zmian w sposo-
bach gospodarowania w rolnictwie (koniec chłopów). Z drugiej strony uwolniła 
z rolnictwa zbędną siłę roboczą, która migrowała ze wsi i znalazła zatrudnienie 
w przemyśle (exodus rolniczy i wiejski), co spowodowało spadek liczby ludności 
wiejskiej i jej udziału w społeczeństwach (deruralizacja) oraz dezertyfikację pery-
feryjnych obszarów wiejskich. Naturalną tego konsekwencją były zmiany struktury 
społecznej wsi: społeczności wiejskie przestały być strukturami homogenicznymi, 
zdominowanymi przez rolników (dezagraryzacja), a stały się zbiorowościami hete-
rogenicznymi, o zróżnicowanej strukturze zawodowej, w których – w całej Europie 
– dominują robotnicy (proletaryzacja). Ta logika przemian społecznych wsi oka-
zała się zgodna z logiką rozwoju społeczeństwa przemysłowego. Nowe tendencje 
zmian struktury społecznej wsi pojawiają się – w różnych krajach w innym czasie 
– w ostatnich trzech dekadach XX w., kiedy społeczeństwa europejskie wchodzą 
w fazę poprzemysłową i trzonem gospodarki stają się usługi. Kontestacji dotych-
czasowego modelu rozwoju towarzyszy zainteresowanie zurbanizowaną i zdezagra-
ryzowaną wsią, postrzeganą teraz nie jako miejsce produkcji, ale atrakcyjne miejsce 
konsumpcji i do konsumpcji. To zainteresowanie przejawia przede wszystkim pod-
stawowy człon konsumpcyjnego społeczeństwa poprzemysłowego: klasa średnia. 
Niektórzy widzą w tym renesans wsi, a na pewno zmianę jej społecznej struktury 
i wzrost udziału zróżnicowanej klasy średniej (gentryfikacja).

4.2. Dezagraryzacja
W potocznej świadomości wieś i rolnictwo to niemal to samo. Tak jednak nie 

jest. Wieś to środowisko społeczne i gospodarcze, w którym rolnictwo odgrywa 
jedną z ważniejszych ról, ale jego znaczenie pod pewnymi względami utrzymuje się 
lub nawet rośnie, a pod innymi maleje. Utrzymuje się tam, gdzie chodzi o bieżącą 
równowagę rynku pracy, kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, kształtowania 
krajobrazu i konserwacji środowiska naturalnego itp., a maleje z powodu zmniej-
szającego się udziału w gospodarce narodowej (wytwarzaniu PKB), dostarczaniu 
źródeł utrzymania czy zapewnianiu zatrudnienia.
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Znaczenie rolnictwa jako źródła utrzymania ludności wiejskiej słabnie; coraz 
mniejsza część wiejskiej siły roboczej znajduje też zatrudnienie w produkcji rolnej. 
Problemy strukturalne rolnictwa (m.in. rozdrobnienie gospodarstw, niska wydaj-
ność pracy) powinny być rozwiązywane poza nim poprzez zmniejszanie zatrud-
nienia rolniczego. Jest to jedno z podstawowych wyzwań, jakie stoją przed polską 
wsią. Ponieważ lokalnie liczba miejsc pracy poza rolnictwem jest niewystarczająca, 
zmniejszenie zatrudnienia w jego obrębie staje się bardzo trudne, a w konsekwencji 
zmiany strukturalne gospodarstw następują powoli. Przypomnijmy też, że więk-
szość kraju to obszary, gdzie w rolnictwie dominują gospodarstwa rodzinne, po-
datne na przetrzymywanie przerostów zatrudnienia (bezrobocie ukryte). Wysokie 
zatrudnienie w produkcji rolnej powoduje, że dochód w przeliczeniu na jednego 
zatrudnionego jest relatywnie niski.

Postępujący wzrost roli funkcji pozarolniczych w dostarczaniu mieszkańcom 
źródeł utrzymania, a więc odchodzenie od dominacji funkcji rolniczej w strukturze 
gospodarczej obszarów wiejskich, określany jest mianem dezagraryzacji (szerzej: 
Rosner, Stanny 2016: 81–83). Potrzeba dezagraryzacji gospodarki wiejskiej leży 
u podstaw koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju wsi, trwałego oraz zrównoważone-
go rozwoju. Jest to więc składowa rozwoju lokalnego niezwykle ważna i mająca sil-
ne powiązania z rozwojem społecznym. Powiązania te dokonują się poprzez rozwój 
usług publicznych i wzrost zatrudnienia w nich, rozwój infrastruktury społecznej 
i technicznej oraz ogólny wzrost możliwości zatrudnienia zgodnego z aspiracjami 
mieszkańców, wykraczający poza sferę rolnictwa i szeroko rozumianej obsługi rol-
nictwa.

W niniejszym projekcie przez termin „dezagraryzacja” rozumiemy proces zani-
kania chłopów/rolników, mierzony spadkiem udziału rolnictwa w strukturze źró-
deł utrzymania ludności. W ujęciu dynamicznym, intensywny proces dezagraryza-
cji struktury społecznej wsi rozpoczyna się w momencie transformacji systemowej, 
kiedy zależność od rolnictwa maleje, co związane jest ze spadkiem udziału rolnic-
twa w strukturze źródeł utrzymania ludności (Frenkel 2003, 2007, 2013). Znaczące 
zmiany zachodzą na przełomie XX i XXI w., kiedy udział utrzymujących się głów-
nie z rolnictwa spada o połowę – do 13% w 2013 r. Odsetek rolników w strukturze 
społecznej wiejskiej Polski maleje, najsilniej na obszarach o już zróżnicowanej go-
spodarce, zaliczanych do wielofunkcyjnych lub podmiejskich. Żeby jednak ustalić, 
czy i w jaki sposób przemiany te następują w układzie przestrzennym, powinniśmy 
poszukać miary opisującej stopień agraryzacji zasobów/ludności wiejskiej. Tym, 
co się narzuca jako pierwsze, jest określenie wielkości subpopulacji rolników na 
podstawie danych masowych (pełnych).

Liczebność grupy zawodowej rolników jest jednak trudna do jednoznacznego 
określenia54. W bazie Banku Danych Lokalnych (BDL) GUS kategoria czy pojęcie 
„rolnika” nie istnieje. Również w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa funkcjonuje inne określenie – beneficjent funduszy Programu Rozwoju Ob-

54 Por. na ten temat tom 1, cz. 1 niniejszej serii: Halamska, Michalska, Śpiewak 2016: 35–42. 
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szarów Wiejskich (PROW). Kolejnym źródłem danych może być potencjalnie Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – jednak i stamtąd pozyskane dane dostar-
czają bardzo niepewnych informacji (próby takie podejmowali i pisali o tym Ro-
sner i Stanny, wykorzystując informacje z KRUS do badań MROW, 2014: 73 i 2016: 
25). Przyjąwszy jednak, że „rolnik” to osoba pracująca na roli i uprawiająca własną 
bądź dzierżawioną ziemię rolną, możemy spróbować określić udział tej subpopula-
cji, wykorzystując dwa źródła informacji.

Pierwszy wskaźnik określa rodzaj głównego źródła utrzymania, gdzie jedną 
z możliwych kategorii jest praca w rolnictwie, a także praca najemna poza rolnic-
twem bądź praca na rachunek własny. Informacje te pozyskujemy wyłącznie przy 
okazji spisów powszechnych, dlatego w niniejszej analizie zaprezentujemy dane 
z Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) z 2011 r. Wskaźnik jest wyliczony dla 
ludności ogółem według powiatów (brak danych w podziale na ludność wiejską 
i miejską) i wyraża odsetek osób utrzymujących się z głównie z pracy w rolnictwie 
w ogóle ludności. Pokazuje on, że przeciętnie w Polsce powiatowej praca w rolnic-
twie stanowi główne źródło utrzymania dla 4,4% mieszkańców, przy czym natę-
żenie tego wskaźnika jest charakterystycznie zróżnicowane w przestrzeni. Wyższy 
udział występuje na terenach pogranicza wschodniego oraz w obszarach peryfe-
ryjnych w układzie regionalnym centralnej55 części kraju, tam gdzie gospodarka 
lokalna ma względnie monofunkcyjny rolniczo charakter. Według omówionej 
w rozdziale pierwszym tego tomu typologii obszarów wiejskich opartej na wyni-
kach projektu MROW, powiaty te można zaliczyć do typu tradycyjnego rolnictwa 
rodzinnego. W bardziej szczegółowym ujęciu typ ten charakteryzuje się (Rosner, 
Stanny 2014: 227–228) pod względem demograficznym relatywnie wysokim udzia-
łem ludności starej oraz relatywnym niedostatkiem młodych kobiet (w relacji do 
liczby młodych mężczyzn). Jest to rezultat długotrwałego procesu odpływu migra-
cyjnego ludzi młodych do miast i do obszarów podmiejskich. W strukturze gospo-
darczej bardzo wysoki udział ma rolnictwo, a w wielu gminach tego typu główny 
rynek pracy pozarolniczej stanowią instytucje związane z usługami publicznymi, 
takie jak Urząd Gminy, ośrodek zdrowia, szkoła, policja itp., a więc głównym pra-
codawcą w sferze pozarolniczej jest państwo.

Podobnie charakterystyka typów struktury społeczno-zawodowej, przedstawio-
na w poprzednim rozdziale (ryc. 30), potwierdza, że najwyższy udział ludności, dla 
której głównym źródłem utrzymania jest praca w rolnictwie, przynależy do typu 
rolniczego. Powyżej średniej krajowej wartości wskaźnika klasyfikują się powia-
ty typu mieszanego. Dwa typy: robotniczy i inteligencko-robotniczy, gdzie udział 
utrzymujących się z pracy w rolnictwie osiąga przeciętnie odpowiednio 3,2% i 2,2% 
w ogóle ludności (patrz tab. 25 poniżej), potwierdzają, że proces dezagraryzacji wsi 
objął w największym stopniu obszary Polski zachodniej, południowej i północnej 
(zob. ryc. 33).

55 W województwach centralnych nie dotyczy to powiatów zlokalizowanych wokół centrów re-
gionalnych (Warszawy, Łodzi czy Kielc wraz z częścią dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego).
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O subpopulacji rolników możemy wnioskować także z danych Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), określając wielkość tej grupy 
na podstawie skonstruowanego autorsko wskaźnika przedstawiającego udział osób 
pobierających dopłaty bezpośrednie z PROW (tzw. jednolitą płatność obszarową) 
w ogólnej liczbie ludności obszaru. Przedstawione tu dane dla powiatów zostały 
zagregowane z danych dla gmin za rok 2013 i odniesione do kategorii ludności 
zamieszkałej faktycznie, opisanej, również dla 2013 r., przez BDL GUS. Rozkład 
przestrzenny wskaźnika jest skorelowany z poprzednim na poziomie r = +0,8556, 
potwierdzając prawidłowości rozkładu przestrzennego natężenia procesu dezagra-
ryzacji (zob. ryc. 34).

Do wskaźnika beneficjentów płatności bezpośrednich należy jednak podcho-
dzić z dużą dozą ostrożności. Pokazuje on, że subpopulacja rolników, szczególnie 
w wysoko zdezagraryzowanych typach struktury społeczno-zawodowej, może być 

56 Współczynnik korelacji liniowej Pearsona, oznaczany też jako „r”.

(liczba powiatów)

6–8 (28)
4–6 (56)
2–4 (98)
do 2 (68)

8 i więcej (64)

w %

Ryc. 33. Udział utrzymujących się głównie z pracy w rolnictwie w liczbie ludności ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011 (www.stat.gov.pl).
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w istocie dwa razy większa niż świadczyłoby o tym kryterium głównego źródła 
utrzymania (zob. tab. 25). Według autorów niniejszej analizy dane z ARiMR są za-
wyżone, bowiem kryterium kwalifikującym do objęcia płatnością bezpośrednią jest 
posiadanie w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej 
płatności, gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego57. Nieko-
niecznie muszą to być osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą, mimo że 
w założeniach programu płatności mają przysługiwać faktycznym użytkownikom, 
wykonującym wszelkie czynności niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania 
gospodarstwa. Miarodajność tego wskaźnika podaje w wątpliwość fenomen tzw. 
rolników z Marszałkowskiej, którzy nie uprawiają ziemi, a biorą dopłaty58.

57 Więcej: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/jednolita-platnosc-
-obszarowa.html [dostęp: 06.06.2017 r.].

58 Jest to problem szeroko omawiany w mediach, m.in. w: http://wyborcza.pl/1,75968,5502318, 
Przybywa_rolnikow_z_Marszalkowskiej.html [dostęp: 06.06.2017 r.].
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Ryc. 34. Udział pobierających płatności bezpośrednie w liczbie ludności ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ARiMR (dane niepublikowane za 2014 rok), BDL 2014 
(www.stat.gov.pl).
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Tab. 25. Wybrane charakterystyki procesu dezagraryzacji według typów struktury 
społeczno-zawodowej wiejskiej Polski

Typ struktury 
społeczno-
zawodowej

Udział 
utrzymujących się 
głównie z pracy 

w rolnictwie 
w ogóle ludności 

(%)

Udział 
pobierających 

płatności 
bezpośrednie 

w ogóle ludności 
(%) 

Użytki rolne 
zabudowane 

w powierzchni 
gminy ogółem (%)

Udział rodzin 
wielodzietnych, 
o liczbie dzieci 3 
i więcej w ogólnej 
liczbie rodzin (%)

1 mieszany 5,1 8,9 1,8 10,1

2  inteligencko- 
-robotniczy

2,2 4,5 1,6 7,8

3 robotniczy 3,2 6,1 1,6 8,8

4 rolniczy 8,4 13,7 1,9 10,6

Ogółem 4,3 7,8 1,7 9,2

Źródło: opracowanie własne.

Korzystanie wyłącznie z danych ARiMR doprowadziłoby do zafałszowania ob-
razu stanu faktycznego. Podobnie by się stało, gdybyśmy oparli się wyłącznie na 
definicjach „gospodarstwa rolnego” występujących w szeregu aktów prawnych czy 
badań spisowych – podobnie jak przy danych ARiMR, w każdym przypadku otrzy-
malibyśmy inną liczbę gospodarstw czy inny średni obszar gospodarstwa. Każda 
z tych konwencji terminologicznych posiada pewne wady i zalety w zależności od 
celu, do którego jest wykorzystywana. Z punktu widzenia prowadzonej analizy 
ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tych różnic.

Kolejne dwie miary są już tylko uzupełnieniem zestawu cech opisujących prze-
strzenne zróżnicowanie natężenia procesu dezagraryzacji w Polsce powiatowej, 
bowiem odnoszą się do charakterystyk zjawisk pośrednio odzwierciedlających 
proces zanikania chłopów. Pierwsza cecha wskazuje na stopień koncentracji funk-
cji rolniczej mierzony udziałem użytków rolnych zabudowanych w powierzchni 
gminy ogółem. Dane pochodzą z Banku Danych Lokalnych dla 2013 r. Wskaźnik 
informuje nas z jednej strony o wpływie, jaki funkcja mieszkaniowa wywiera, do 
pewnego stopnia, na poziom odrolnienia przestrzeni, a z drugiej potwierdza zróż-
nicowaną przestrzennie strukturę obszarową gospodarstw rolnych (w tym rozdrob-
nienie działek rolnych). Nie bez znaczenia pozostaje tu również taki czynnik, jak 
gęstość zaludnienia.

Granica między stosunkowo wysokim a niskim udziałem użytków rolnych za-
budowanych w powierzchni gminy dzieli kraj na dwie części: północno-zachodnią 
oraz południowo-wschodnią., Przebiega ona od pogranicza województw warmiń-
sko-mazurskiego i podlaskiego na północy do pogranicza województw dolnoślą-
skiego i opolskiego na południu. Pierwsza część – reprezentowana głównie przez 
robotniczy i inteligencko-robotniczy typ struktury społeczno-zawodowej – posiada 
niższą wartość wskaźnika względem części drugiej, złożonej z dwóch pozostałych 
typów: rolniczego i mieszanego (zob. tab. 25).
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Wyższą wartość wskaźnik uzyskuje w powiatach, w których liczba działek na 
100 ha często jest bliska lub wynosi ponad sto (por. badania MROW 2014 – Ro-
sner, Stanny 2014: 82). Jest to rejon tzw. rozdrobnionego rolnictwa, gdzie ogromną 
większość stanowią gminy o średnim obszarze gospodarstwa poniżej 7 ha. Szcze-
gólnie dotyczy to Małopolski i Podkarpacia (dawnej Galicji)59, części Lubelszczy-
zny i Kielecczyzny, tu bowiem gospodarstwa rolne często nie osiągają nawet 3 ha. 
W lokalnej strukturze gospodarczej występuje relatywnie dużo przemysłowych 
ośrodków małej i średniej wielkości, stanowiących rynek pracy dla mieszkańców 
wsi. Z tego między innymi powodu mieszkańcy województw południowych słabo 
uczestniczyli w migracjach do miast, ukształtował się natomiast wzór tzw. gospo-

59 Dodajmy, że region ten charakteryzuje się relatywnie dużą gęstością zaludnienia terenów wiej-
skich, mających charakter osadnictwa, w skład którego wchodzi wiele dużych i bardzo dużych wsi 
(niektóre z nich przekraczają 5 tys. mieszkańców, a w wielu gminach średnia wielkość wsi to ponad 
tysiąc osób przy średniej w kraju wynoszącej ok. 250 osób).

2,0 – 2,5 (69)
1,5 – 2,0 (67)
1,0 – 1,5 (77)
do 1,0 (46)

2,5 i więcej (55)

w %
(liczba powiatów)

Ryc. 35. Udział użytków rolnych zabudowanych w powierzchni gminy ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 2013 (www.stat.gov.pl).
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darstw chłopów-robotników, a więc gospodarstw osób pracujących jednocześnie 
w gospodarstwie i poza nim60.

Historycznie patrząc, gospodarstwa chłopów-robotników nie mogły być duże, 
gdyż nie pozwalałoby to na łączenie pracy w dwóch miejscach. Rozdrobnieniu 
sprzyjały również niedobory pozarolniczych miejsc pracy, których konsekwen-
cją były często działy rodzinne oraz zwyczaje spadkowe. Jednak gospodarstwa nie 
mogły być duże w tym regionie również dlatego, że powodowałoby to zwiększe-
nie odległości między (często skupioną) zabudową wsi a należącymi do niej po-
lami. Niepowstawaniu większych gospodarstw sprzyjał również charakter refor-
my uwłaszczeniowej z 1848 r, a także brak wolnej ziemi, która mogłaby podlegać 
parcelacji w ramach tzw. reform Poniatowskiego czy PKWN. Utrzymywaniu się 
skrajnie rozdrobnionego rolnictwa sprzyjał również panujący w tym regionie zwy-
czaj spadkowy dzielenia ziemi między wszystkie dzieci rolnika. Obecnie jednak 
większość gospodarstw tego regionu nie ma już charakteru typowego gospodarstwa 
rolnego, ewoluują one raczej w kierunku gospodarstw hobbystycznych, produku-
jących głównie na potrzeby własne rodziny i rozwijającej się w tym obszarze kraju 
funkcji turystycznej. Stąd też w regionie tym przeplatają się dwa typy struktury 
społeczno-zawodowej: typ mieszany z typem robotniczym.

Na drugim biegunie rozkładu omawianego wskaźnika (zob. ryc. 35) znajdują się 
tereny województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz części 
lubuskiego i pomorskiego. Tu średni obszar gospodarstwa wynosi często powy-
żej 20 ha. Na tym terenie struktura obszarowa ukształtowała się głownie w wyni-
ku działania dwóch czynników: nadzielania gruntów poniemieckich po II wojnie 
światowej oraz restrukturyzacji PGR-ów, która prowadziła zarówno do powsta-
wania gospodarstw wielkoobszarowych, powyżej 100 ha, jak i do wykupywania 
mniejszych działek przez miejscowych rolników w celu powiększenia własnych 
gospodarstw61.

Ogólnie można powiedzieć, że na tzw. Ziemiach Dawnych, które w okresie mię-
dzywojennym znajdowały się na terenie Polski, czynnikiem odgrywającym ważną 
rolę dla kierunku i tempa procesu dezagraryzacji był sposób przeprowadzenia re-
form uwłaszczeniowych (jeszcze w XIX wieku). Zarówno międzywojenna reforma 
rolna, łączona z nazwiskiem Poniatowskiego, jak i dekrety PKWN likwidujące go-
spodarstwa dworskie, wprowadzały tylko stosunkowo drobne korekty do struktury 
obszarowej rolnictwa. Również ograniczony rynek ziemi w okresie PRL-u niewiele 
zmienił, choć w okresie tym następowały pewne tendencje do koncentracji. Były 
one jednak osłabiane przez próby przechwytywania przez państwo ziemi chłopskiej 
przeznaczonej do sprzedaży. Inny stopień dezagraryzacji odnotowujemy na tzw. 
Ziemiach Odzyskanych. Tu zasób wolnej ziemi pozwolił na to, by nie powstawały 
gospodarstwa bardzo drobne. Obok nich tworzono gospodarstwa państwowe, któ-
re po przemianach 1989 r. podlegały restrukturyzacji. Wówczas część gruntów pań-

60 Problem ten badali: Tepicht 1952, Gałęski 1956, Dziewicka 1963, Muszyński 1976.
61 Pisał o tym m.in. Zgliński 1997, 2003.
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stwowych trafiła do istniejących gospodarstw, co pozwoliło na powiększenie ich 
obszaru. Warto zwrócić uwagę, że w całym okresie międzywojennym i po II wojnie 
światowej czynnikiem znacznie mniejszej wagi był rynek ziemi chłopskiej. Korek-
ty, jakie wprowadzał, sprzyjały pewnemu powiększaniu się średniego obszaru go-
spodarstwa, ale nie zacierały różnic między regionami o odmiennych strukturach 
ukształtowanych w wyniku odmiennych doświadczeń historycznych.

Z uwagi na istnienie związków pomiędzy strukturą społeczną wsi a rodziną62, 
warto zweryfikować wpływ procesu dezagraryzacji na przestrzenne zróżnicowanie 
typów struktury społeczno-zawodowej, analizując zjawisko rodzin wielodzietnych. 
Założono, że przestrzenne zróżnicowanie udziału rodzin liczących troje i więcej 
dzieci do 24-go roku życia pozostających na utrzymaniu rodziców (a więc defini-
cyjnie rodzin wielodzietnych), będzie skorelowane z udziałem osób utrzymujących 
się głównie z pracy w rolnictwie. Podstawą takiego wnioskowania było dość po-
wszechne w literaturze przedmiotu stwierdzenie, że większość tradycyjnych rodzin 
chłopskich (rolniczych) to rodziny wielodzietne (Tyszka 1976; Balcerzak-Paradow-
ska 2004: 130). Kwerenda dostępnych danych statystycznych, pochodzących z NSP 
2011, poucza nas, że bezpośrednia weryfikacja tego założenia jest niemożliwa, bo-
wiem źródła informacji umożliwiają określenie udziału rodzin z trojgiem i więcej 
dzieci do 24-go roku życia pozostających na utrzymaniu rodziców w ogólnej liczbie 
rodzin jedynie na poziomie powiatów (bez rozróżnienia miasto–wieś).

Skoro informacje o strukturze rodzin związanych z rolnictwem są niedostępne, 
spróbujmy odnaleźć w źródłach potwierdzenie dla nieco zmodyfikowanej wersji 
tego założenia, że rodziny wielodzietne żyją w większości na wsi. Jeżeli weryfikacja 
ta się powiedzie, będziemy mogli prześledzić rozkład przestrzenny zjawiska wie-
lodzietności i poszukać prawidłowości, jakie go determinują. Według raportu63 
„Wielodzietni w Polsce”, który został przygotowany w 2016 roku przez firmę IPSOS 
na zlecenie Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”, 60% rodzin wielodzietnych miesz-
ka na wsi. Ponadto rodziny wielodzietne posiadają zazwyczaj trójkę dzieci i żyją 
w sformalizowanych związkach. W dziewięciu na dziesięć z nich przynajmniej 
jedno z rodziców pochodzi z rodziny wielodzietnej (a w 60% oboje), co potwier-
dza trwałość modelu i dziedziczenie postaw prokreacyjnych. GUS (2014b: 24–36) 
z kolei wylicza, że na wsi w gospodarstwach rodzinnych wielodzietnych wychowy-
wane było co czwarte dziecko, a w mieście co szóste. Z drugiej strony co dwunaste 
dziecko na wsi było jedynym dzieckiem na utrzymaniu małżeństw (oraz związków 
nieformalnych), podczas gdy w mieście było to co piąte dziecko64.

62 Zostały one opisane w pracy zbiorowej pod redakcją Henryka Bednarskiego Rodzina wiejska 
a struktura społeczna wsi. Wybrane zagadnienia (1984).

63 Wielkość próby badawczej jest trudna do ustalenia na podstawie dostępnej publikacji – http://
www.3plus.pl/wielodzietni-w-polsce-raport-2016,a319.html [dostęp: 7.07.2017].

64 Warunki życia rodzin w Polsce, GUS 2014 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zy-
cia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/warunki-zycia-rodzin-w-polsce,13,1.html [dostęp: 
7.07.2017].
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Na wsi, a szczególnie w rodzinach rolniczych, dziecko było tradycyjnie najwięk-
szym osobistym „majątkiem” rodziców (ale często też dopustem bożym), wspar-
ciem w pracy w gospodarstwie, darmową siłą roboczą o ściśle określonej pozycji 
w rodzinie, ale także zabezpieczeniem rodziny w przyszłości i opiekunem rodziców 
na starość. Posiadanie dzieci zapewniało gospodarczo-społeczną ciągłość rodzi-
ny i pozwalało na przekazanie ojcowizny kolejnym pokoleniom (Knothe 1995). 
Rodzina wiejska, tak jak każda inna, jest specyficznie złożonym mikroukładem 
społecznym, w którym przebiegają i kumulują się wszystkie zdarzenia ekonomicz-
ne, kulturowe, społeczne i psychiczne. Jednak – co podkreśla Henryk Bednarski 
(1984) – jest ona mniej podatna na zmiany, bowiem istnieje w niej wewnętrzna 
stabilność podstawowych funkcji i elementów struktury. Członkowie rodzin wiej-
skich, zwłaszcza chłopskich, często wpisują się w role już historycznie utrwalone, 
którym przypisane są obowiązujące style zachowań. Ale jednocześnie, w wyniku 
zewnętrznych uwarunkowań, uczestnicy życia rodzinnego modyfikują niektóre ele-

10–12 (67)
  8–10 (93)
  6–  8 (78)

do 6 (23)

w %
(liczba powiatów)

Ryc. 36. Udział rodzin wielodzietnych, z trojgiem i więcej dzieci do 24-go roku życia 
pozostających na utrzymaniu rodziców w ogólnej liczbie rodzin

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011 (www.stat.gov.pl).
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menty swoich wiejskich rodzin. Proces przemian układu pozycji i ról społecznych 
następował do lat dziewięćdziesiątych dość wolno. Wraz z otwarciem po 1989 roku 
(w tym i wejściem Polski do struktur UE) tempo tych przemian się zwiększyło 
(Michalska 2016: 97–127; Gajewska, Michalska 2015).

Ustaliwszy, że większość rodzin wielodzietnych mieszka na wsi, podjęto analizę 
przestrzennego zróżnicowania udziału tych rodzin w ich liczbie ogółem. Po pierw-
sze zauważono (zob. ryc. 36), że największy ich odsetek (12%) występuje w regio-
nach o tradycyjnie bardzo wysokim współczynniku urodzeń (Rosner, Stanny 2016: 
260), a zarazem względnie homogenicznych społecznie (zamieszkałych przez grupy 
etnograficzne), jak Kaszuby czy Małopolska. Po drugie równie wysoki wskaźnik 
osiągają powiaty o tradycyjnie bardzo wysokim odpływie migracyjnym i jednocze-
śnie z typem rodzinnej (dawniej określanej mianem chłopskiej) gospodarki rolni-
czej z dużym udziałem świadczeniobiorców KRUS (zob. Rosner, Stanny 2016: 245). 
Koncentrują się one wzdłuż pogranicza województw: mazowieckiego z podlaskim, 
mazowieckiego z lubelskim oraz na południu województwa mazowieckiego. W obu 
tych przypadkach otrzymujemy zbliżony, względnie wysoki udział rodzin wielo-
dzietnych, jednak przy zupełnie innych warunkach początkowych. Tak zróżnico-
wane scenariusze powodują, że współczynnik korelacji pomiędzy wskaźnikiem 
wielodzietności a odsetkiem osób utrzymujących się głównie z pracy w rolnictwie 
wskazuje na przeciętną współzależność zjawisk (r = +0,53).

Tabela relacji pomiędzy typologią struktury społeczno-zawodowej (tab. 25) 
a wartościami średnimi wskaźnika wielodzietności potwierdza zaawansowanie 
procesu dezagararyzacji w typach inteligencko-robotniczym i robotniczym, w któ-
rych udział rodzin wielodzietnych pozostaje na relatywnie niższym poziomie (od-
powiednio 7,8 i 8,8) niż w typach rolniczym i mieszanym, w których odsetek ro-
dzin wielodzietnych jest wyższy (wynosi ponad 10%).

4.3. Proletaryzacja
Proletaryzacja rozumiana jest w niniejszych badaniach jako proces nasycania 

społeczności wiejskich przedstawicielami grup społeczno-zawodowych zaliczanych 
do robotników. Robotnicy na polskiej wsi nie są grupą nową. Wiejski proletariat 
zaistniał już w okresie międzywojennym i choć byli to zarobkujący poza gospodar-
stwem, to nie byli to zasadniczo robotnicy przemysłowi65. W okresie tym istotnym 
elementem ewolucji w kierunku poszukiwania pracy poza własnym gospodar-
stwem rolnym było nasilenie tendencji do utrwalania gospodarstwa karłowatego 
i małorolnego. Przypomnijmy za Markiem Muszyńskim (1976:45), że przeobra-
żenia ówczesnej struktury agrarnej były silnie uzależnione od powolnego rozwoju 
przemysłu, który nie mógł wchłonąć nadwyżki siły roboczej z rolnictwa. Istnienie 

65 Muszyński (1976: 44) pisał, na podstawie analizy wyników ankiety przeprowadzonej przez In-
stytut Gospodarstwa Społecznego w 1934 roku, że częstą formą zarobkowania było „furmankowanie” 
i różne zajęcia dorywcze. 
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tej nadwyżki wywierało skuteczny nacisk w kierunku rozdrobnienia gospodarstw 
rolnych, których tworzenie nie mało na celu lokaty kapitału, ale stworzenie warsz-
tatu pracy.

Masowe pojawienie się na polskiej wsi najpierw chłopów-robotników (więcej: 
Dziewicka 1963; Muszyński 1976; Błąd 2011), a potem robotników rozpoczęło się 
w latach pięćdziesiątych XX wieku wraz z procesem (socjalistycznej) industrializa-
cji kraju. Wyrażało się ono wówczas przesunięciem znacznych i tanich zasobów siły 
roboczej ze wsi do przemysłu – zarówno w formie migracji do miast i ośrodków 
przemysłowych, jak i w formie codziennych dojazdów do pracy. Zwłaszcza dojeż-
dżający do pracy stanowili źródło względnie taniej siły roboczej. Robotnicy werbo-
wani wśród ludności wiejskiej, szczególnie ci żyjący w indywidualnych gospodar-
stwach rolnych, zadowalali się względnie niskimi płacami oraz mniej atrakcyjnymi 
finansowo stanowiskami pracy. Proces ten był wyjątkowo dynamiczny w regionach 
uprzemysławianych, co podkreślał w swoich badaniach Ryszard Turski (1970: 239).

Nowy etap tego procesu rozpoczyna się wraz z transformacją ustrojową, która 
powoduje rewolucję własnościową i branżową gospodarki. Jeszcze w 1991 roku 
– wg PGSS – co czwarty mieszkaniec wsi ma mieszane, pracowniczo-chłopskie 
źródła dochodów, ale ta kategoria dość szybko się kurczy, wraz z postępującą re-
strukturyzacją gospodarki. Ponadto w dekadzie lat 90. rozpada się także zbioro-
wość pracowników rolnych sektora uspołecznionego; w 2010 roku pracownicy 
najemni w rolnictwie liczą ok. 100 tys. osób, z czego prawie 50 tys. pracuje w in-
dywidualnych gospodarstwach rolnych. Spadek ten obrazują dane Diagnozy Spo-
łecznej w poszczególnych latach, kiedy na przełomie wieków kategoria robotników 
w strukturze społecznej wsi przejściowo kurczy się. Wzrost tego segmentu w struk-
turze społecznej wsi rośnie dopiero od 2004 roku. Zmienia się także struktura we-
wnętrzna: rośnie grupa robotników wykwalifikowanych (pracowników usług i han-
dlu, robotników przemysłowych i operatorów maszyn), maleje udział robotników 
niewykwalifikowanych, wykonujących prace proste. Według przyjętej w niniejszym 
opracowaniu szerokiej definicji, robotnicy mieszkający na wsi stanowią obecnie 
łącznie z pracownikami usług około 40% wszystkich robotników w Polsce; ich 
udział jest więc proporcjonalny do udziału ludności wiejskiej w społeczeństwie.

Poszukując w statystyce publicznej źródeł informacji w agregacji przestrzennej 
na poziomie lokalnym o liczebności kategorii, która odzwierciedlałaby definicyjnie 
segment robotników, uwagę skierowano na dane Narodowego Spisu Powszechne-
go z 2011 roku. Na podstawie tabel spisowych można określić udział osób utrzy-
mujących się głównie z pracy najemnej poza rolnictwem w ogóle ludności. I choć 
uzyskane informacje pozwalają na przegląd wartości wskaźnika według powiatów, 
to jednak nie jest możliwe odniesienie ich wyłącznie do subpopulacji wiejskiej (tu 
już brak danych). Stąd na rycinie 37 przedstawiony rozkład przestrzenny kategorii 
tzw. pracowników najemnych w pozarolniczej działalności gospodarczej dotyczy 
ogółu ludności. Wskaźnik ten jest silnie zróżnicowany przestrzennie i w znacznym 
stopniu zależny od przestrzennej dostępności rynków miejskich.
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Relatywnie niekorzystne wartości występują na obszarze dawnego zaboru rosyj-
skiego, szczególnie w powiatach województw podlaskiego i lubelskiego oraz na ob-
szarze dawnego zaboru austriackiego – obejmującego województwa podkarpackie 
i małopolskie (tu za wyjątkiem zindustriualizowanej zachodniej części wojewódz-
twa wraz ze strefą podmiejską Krakowa). Wyraźnie wyższy udział pracowników 
najemnych można zaobserwować w zachodniej części kraju (na obszarze byłego 
zaboru pruskiego). Szczególnie korzystne wartości wskaźnika występują wokół 
centrów regionalnych Górnego Śląska (Katowice, Kraków), Dolnego Śląska (Wro-
cław), Wielkopolski (Poznań) oraz Mazowsza (Warszawa). Warto tu podkreślić, 
że w ponad połowie powiatów województwa wielkopolskiego co trzeci mieszka-
niec utrzymuje się z pracy najemnej poza rolnictwem. Powiaty te stanowią zwarty 
obszar wokół Poznania, rozciągający się na zachód aż do granicy województwa, 
do którego dołączają powiaty województwa lubuskiego o równie wysokim udziale 
wskaźnika.

29–31 (58)
27–29 (60)
25–27 (49)
do 25 (69)

31 i więcej (78)

w %
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Ryc. 37. Udział utrzymujących się z pracy najemnej poza rolnictwem w liczbie ludności 
ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011 (www.stat.gov.pl).
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Rola rolnictwa jako źródła utrzymania ludności wiejskiej maleje i coraz mniej-
sza część wiejskiej siły roboczej znajduje zatrudnienie w produkcji rolnej. Kluczo-
wym jednak problemem polskiej wsi jest potrzeba redukcji liczby osób pracujących 
w rolnictwie na rzecz jej wzrostu w działach nierolniczych. Wysokie zatrudnienie 
w produkcji rolnej powoduje, że dochód w przeliczeniu na jednego zatrudnionego 
jest relatywnie niski. Ponieważ lokalnie liczba miejsc pracy poza rolnictwem jest 
zbyt mała, zmniejszenie zatrudnienia w nim staje się dla władz lokalnych bardzo 
trudne.

Zmiany strukturalne w rolnictwie występowały niemal nieprzerwanie od pierw-
szych lat powojennych, chociaż w wolnym tempie. Proces restrukturyzacji gospo-
darki w latach dziewięćdziesiątych i towarzyszące mu zmniejszanie przerostów za-
trudnienia w wielu kluczowych działach gospodarki doprowadziły do pogorszenia 
się sytuacji mieszkańców wsi na rynku pracy. Niewykształceni chłopi-robotnicy 
byli w pierwszej kolejności obejmowani zwolnieniami grupowymi i redukcjami 
zatrudnienia, a dodajmy, że to właśnie duże przedsiębiorstwa państwowe, które 
kiedyś były celem masowych dojazdów, zostały najboleśniej dotknięte przez trans-
formację gospodarki. W rezultacie udział osób pracujących w rolnictwie w ogól-
nej liczbie pracujących na wsi w okresie 1988–1995 (pomiędzy NSP a mikrospi-
sem) wzrósł z 56% do 62% (Stanny 2011: 54). Kolejne lata wykazywały stopniowe 
zmniejszanie się wskaźnika. Według danych Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności (BAEL, GUS 2017: 73 i nast.) od roku 2000 wartość udziału spadła z po-
ziomu 45% do 29% w roku 2010 i do 21% w pierwszym kwartale 2017 roku. Po-
stępująca modernizacja i mechanizacja pracy w rolnictwie sprawiła, że znajduje 
w nim obecnie zajęcie zaledwie kilkanaście procent mieszkańców wsi. Pozostali 
zmuszeni są do szukania zatrudnienia w innych sektorach, co najczęściej wiąże się 
z dojazdami poza własną miejscowość.

Podejmowanie zatrudnienia w mieście wywołuje tzw. migracje wahadłowe. Ich 
występowanie uzależnione jest nie tylko od odległości do pracy, ale również od jej 
dostępności komunikacyjnej, relacji kosztów dojazdu do wysokości możliwej do 
uzyskania płacy itp. Jeśli w zasięgu codziennych możliwości komunikacyjnych nie 
występuje dostatecznie atrakcyjny rynek pracy, nasilają się migracje definitywne ze 
wsi, kierujące się głównie do miast lub ich najbliższego sąsiedztwa. Ma to jednak 
wpływ nie tylko na zmniejszanie się lokalnej podaży pracy w środowisku odpływu 
migracyjnego, ale również na strukturę tej podaży. Sprzyja to zjawiskom depopula-
cji, starzenia się zasobów pracy i całej lokalnej zbiorowości, powstawaniu dyspro-
porcji między płciami wśród osób w wieku matrymonialnym itp.

Na zjawisko dojazdów do pracy66 proponujemy zatem spojrzeć przez pryzmat 
cechy charakteryzującej rozkład przestrzenny procesu proletaryzacji obszarów 

66 Badania dotyczące dojazdów do pracy w Polsce mają stosunkowo długą tradycję. Do roku 1989 
powstało kilkaset studiów poświęconych temu zagadnieniu – przegląd tych prac i krytyczne omó-
wienie zawierają m.in. opracowania T. Lijewskiego (1967), A. Gawryszewskiego (1974) oraz J. Ki-
towskiego (1988). Niestety od 1989 do 2006 roku przemieszczenia związane z miejscem zatrudnienia 
w wymiarze ogólnopolskim nie były przedmiotem badań statystyki publicznej. Powstające wówczas 
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wiejskich. Zanim jednak opiszemy skalę tego zjawiska, wyjaśnijmy, że szczególnie 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych procesy industrializacji i powstawa-
nie nowych ośrodków przemysłowych wymuszały znaczące przepływy migracyjne 
(również w zakresie dojazdów do pracy). Do tego dochodziła niska wydajność pra-
cy, generująca olbrzymi popyt na siłę roboczą, który przy słabości budownictwa 
mieszkaniowego w miastach mógł być zaspakajany przez pracowników dojeżdżają-
cych z obszarów wiejskich. O procesach tych pisze Robert Guzik (2015: 5) przypo-
minając też o słabym, rozproszonym i niskotowarowym rolnictwie indywidualnym, 
które wymuszało – zwłaszcza na obszarach z małymi gospodarstwami i gorszymi 
warunkami naturalnymi dla rolnictwa – dwuzawodowość i powiększanie się grupy 
tzw. chłopów-robotników.

Współcześnie regularnie do pracy w innej gminie dojeżdża 3,1 mln Polaków, 
czyli co trzecia pracująca osoba (32,5%). Według Jerzego Kitowskiego (1988: 78) 
w 1983 roku poza miejsce swojego zamieszkania dojeżdżało 3,03 mln osób, a było 
to wówczas nieco ponad ćwierć (26,7%) ogółu zatrudnionych w gospodarce uspo-
łecznionej. Wśród dojeżdżających dominowali mężczyźni (dwie trzecie), z czego 
większość miała od 20 do 34 lat. Z uwagi na fakt, że dojeżdżano głównie z obszarów 
wiejskich do pracy w przemyśle (na kolejnym miejscu było budownictwo, a następ-
nie usługi proste), przemieszczenia obejmowały głównie osoby o wykształceniu 
zawodowym i zajmujące niższe stanowiska67.

Badanie dojazdów do pracy w 2011 r. zostało przeprowadzone na podstawie da-
nych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę pu-
bliczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 
Metodyka tego badania została opracowana na podstawie wcześniej przeprowadzo-
nych prac mających na celu realizację zadania „Przepływy ludności związane z za-
trudnieniem w 2006 r.” Jak podaje GUS68, dotychczasowe źródło danych dla tego 
tematu (rejestry podatkowe systemu POLTAX) zostało w tym wypadku wzbogacone 
o zasoby innych gestorów. Pochodzące z tych źródeł informacje znacznie zwiększyły 
(w porównaniu z 2006 r., kiedy to po raz pierwszy po 1989 roku podjęto te badania 
w statystyce publicznej) możliwości terytorialnej identyfikacji głównego miejsca 
pracy pracowników najemnych, a wśród nich osób dojeżdżających do pracy.

W oparciu o wyniki NSP 2011 w zakresie dojazdów do pracy oraz liczby pracu-
jących został obliczony wskaźnik udziału dojeżdżających do pracy, przez których 
rozumie się zatrudnionych mieszkających w danej jednostce terytorialnej (gminie), 

analizy bazowały na wyrywkowych danych, zbieranych dla ograniczonych obszarów, z wykorzysta-
niem tradycyjnych metod ankietowych (Śleszyński 2012). Zmieniło się to w 2006 roku, w którym 
szeroko zakrojone badania omawianego zjawiska przeprowadził Główny Urząd Statystyczny. Zostały 
one powtórzone w 2011 roku (GUS 2014a).

67 Co ciekawe, przed 1989 r. badania nad dojazdami do pracy prowadzone były zupełnie inaczej 
niż obecnie. Teraz jako podstawę przyjmuje się przekraczanie granicy gminy zamieszkania, podczas 
gdy w okresie PRL kryterium takim było wykupienie miesięcznego biletu pracowniczego na kolej, 
autobus lub komunikację miejską, zaś danych dostarczał przewoźnik, np. PKP.

68 Więcej na stronie: http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/badania-regionalne/dojazdy-do-
-pracy-w-polsce--wyniki-nsp-2011/ [dostęp: 7.07.2017].
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a pracujących poza nią. Jego konstrukcja w liczniku prezentuje wyjazdy z gmin da-
nego powiatu do pracy69, zaś w mianowniku liczbę pracujących70. Wartość wskaźni-
ka wyrażona jest w procentach, a został on obliczony dla gmin wiejskich i obszarów 
wiejskich gmin miejsko-wiejskich. Należy tu jednak zaznaczyć, że udostępnione 
przez GUS wyniki badania uwzględniają wyłącznie przepływy powyżej dziewięciu 
osób (szczegółowe wyjaśnienia metodologiczne: GUS 2014a).

Najmniej ruchliwi (w zakresie dojazdów wahadłowych) są mieszkańcy wsi 
podlaskiej oraz powiatów wschodnich Lubelszczyzny i północnego Mazowsza. 
Drugi biegun rozkładu tego wskaźnika osiąga przeciętnie dwa razy wyższą wartość 

69 Wyjeżdżający do pracy to pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy wyjeżdżają z gminy (po-
wiatu, województwa) zamieszkania do innej gminy (powiatu, województwa), gdzie jest ich miejsce 
pracy.

70 Pracownicy najemni (zatrudnieni) to osoby, których źródłem przychodu są wynagrodzenia ze 
stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczej umowy o pracę, pracy nakładczej, a także w posta-
ci zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

25–30 (74)
20–25 (76)
15–20 (63)
do 15 (38)

30 i więcej (63)

w %
(liczba powiatów)

Ryc. 38. Udział osób dojeżdżających do pracy w liczbie pracujących ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 2014a, Dojazdy do pracy: NSP 2011; Aktywność 
ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego i płci: NSP 2011 (www.stat.gov.pl).
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(obejmując 1/3 pracujących mieszkańców obszarów wiejskich). Rejony koncen-
trujące powiaty z najbardziej mobilną pod względem codziennych dojazdów do 
pracy ludnością wiejską skupiają się wokół Poznania, Zielonej Góry, konurbacji 
katowickiej, Rzeszowa (znaczna część województwa podkarpackiego) oraz w części 
województwa dolnośląskiego (poza powiatami sąsiadującymi z miastem Wrocła-
wiem). Powiaty o tak dużej skali dojazdów do pracy pojawiają się także wyspowo, 
a wśród nich są dwa wschodnie powiaty podwarszawskie (wołomiński i miński) 
oraz powiaty: ostrowski (województwo mazowieckie), starachowicki i skarżyski 
(województwo świętokrzyskie), a także zduńskowolski (województwo łódzkie).

Uogólniając, dojazdy do pracy są powszechniejsze w Polsce południowo-za-
chodniej (zob. ryc. 38). Zdecydowanie w kraju wyróżnia się bardzo rozległa zlew-
nia migracyjna wokół Poznania, obejmująca swym zakresem znaczny obszar wo-
jewództwa wielkopolskiego, a także część lubuskiego. Zwraca natomiast uwagę 
relatywnie mniejsza skala dojazdów do pracy w Małopolsce, która jeszcze w la-
tach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych klasyfikowana była w czołówce rejo-
nów o największej mobilności wahadłowej wraz z obszarem Podkarpacia. Obecnie 
tradycję tę (wykształconą jeszcze w okresie międzywojennym) kontynuują tylko 
mieszkańcy wsi w województwie podkarpackim.

W XXI wieku dojazdy do pracy nie są już bolączką obszarów wiejskich, a raczej 
pożądanym stanem, który utożsamia się z przejawem ich żywotności i rozwoju. 
Przemiany, jakie zachodzą w gospodarce i na rynkach pracy (związane z odejściem 
od modelu stałej i jedynej posady utrzymywanej przez cały okres życia zawodo-
wego, a także pojawianiem się nowych zawodów i koniecznością nie tylko pod-
noszenia kwalifikacji, ale także przekwalifikowania się), są tylko jednym z czynni-
ków rodzących popyt na pracowniczą mobilność. Innym istotnym czynnikiem jest 
wzrastająca koncentracja działalności, zwłaszcza w sektorze nowoczesnych usług. 
Jej przejawem jest postępująca metropolizacja przestrzeni, a co za tym idzie wzrost 
znaczenia oraz rozwój ilościowy i jakościowy ośrodków metropolitalnych (Guzik 
2015: 6). Nie bez znaczenia pozostają również procesy wzrostu mobilności prze-
strzennej, które umożliwiła masowa motoryzacja oraz organizacja nowoczesnych 
systemów transportu zbiorowego (Komorowski, Stanny 2017). Innego rodzaju 
bodźcem wzmagającym skalę dojazdów do pracy jest proces gentryfikacji obszarów 
wiejskich, zresztą silnie związany z trendami wzmiankowanymi powyżej, o którym 
mowa będzie w kolejnym podrozdziale.

Proces proletaryzacji wsi zachodzi przede wszystkim pod wpływem zjawisk 
w stosunku do wsi zewnętrznych, związanych z restrukturyzacją gospodarki71. Jak 

71 Restrukturyzacja gospodarki ma również swoje odbicie w wymiarze przestrzennym. Badania 
koncentracji przedsiębiorstw na obszarach wiejskich i ich dynamiki w latach 2009–2013 realizowa-
ne przez Patrycjusza Zarębskiego (2015: 362–368) wskazują na polaryzację przestrzenną zjawiska. 
Największe zmiany miały miejsce w zachodniej części Polski oraz wokół dużych aglomeracji. Jest to 
wynikiem atrakcyjności aglomeracji, powodującej, że przedsiębiorstwa koncentrują się na obszarach 
o korzystnych walorach popytu oraz dostępu do czynników produkcji, w tym kapitału ludzkiego, oraz 
potencjalnych partnerów do współpracy. 
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wyliczał na początku XXI w. Jan Rutkowski (2002: 122), w procesie tym niektóre 
działy gospodarki zwijają się, likwidując miejsca pracy (rolnictwo, produkcja wy-
robów metalowych, pozostała działalność komercyjna, produkcja wyrobów skórza-
nych, górnictwo, produkcja wyrobów tekstylnych), a inne rosną, tworząc je (trans-
port, hotele i restauracje, handel, a także gałęzie przemysłu związane z motoryzacją: 
przetwórstwo ropy naftowej i produkcja pojazdów mechanicznych). Zmienia się 
także struktura własnościowa przedsiębiorstw: w 1990 r. 67% gospodarujących 
podmiotów stanowiły podmioty państwowe, podczas gdy w 2013 jest ich tylko 
0,4%, a licząc ze spółkami z udziałem skarbu państwa – 3,5%. Robotnicy z obsza-
rów wiejskich pracują zasadniczo w sektorze prywatnym72, często w drobnych fir-
mach będących własnością osób fizycznych. Te drobne firmy, bardzo powszechne 
na wsi, tworzą tzw. sektor peryferyjny, co oznacza, że często posługują się mało 
nowoczesnymi technologiami, gorzej wynagradzają swoich pracowników i mają 
mniejsze wymagania dotyczące ich kwalifikacji (Halamska 2016: 79).

Powszechną kwalifikacją proletariatu wiejskiego w potocznej świadomości 
jest wykształcenie podstawowe, wynikające z żelaznego dystansu społecznego, 
jaki dzielił wieś i miasto m.in. w dostępie do usług edukacyjnych. Czy tak jednak 
jest nadal i czy naznaczone wyróżnionymi typami struktury społeczno-zawodo-
wej fragmenty przestrzeni mają odmienne charakterystyki wykształcenia? Podjęta 
zostanie próba określenia zależności pomiędzy typem struktury a kwalifikacjami 
(progiem wykształcenia), które definiują kompetencje robotnicze.

Na wsi o wykształceniu zawsze myślano w kategoriach awansu społecznego, 
było i jest ono czynnikiem wyprowadzającym jednostki bardziej aktywne poza 
wieś. Badania zespołu Krystyny Szafraniec (2001, 2011) dowodzą, że rolnik z lat 
dziewięćdziesiątych bez wahania podejmował decyzję o „ucieczce” własnych dzieci 
ze wsi do miasta, bez względu na konsekwencje dla losów własnego gospodarstwa. 
Był to sposób, w jaki wieś chłopska częściowo rozwiązywała problemy strukturalne 
własnej przyszłości. Migracja młodzieży, która częściej miała charakter stały niż 
okresowy, z jednej strony wspierała (pożądany) proces dezagraryzacji wsi (zmniej-
szenie potencjalnej liczby rolników), z drugiej jednak prowadziła do wypłukiwania 
najbardziej mobilnych i aktywnych zasobów ludzkich, a w konsekwencji do pro-
cesu depopulacji. W największej skali doświadczyły tego obszary wiejskie Polski 
wschodniej, gdzie masowe migracje młodzieży, szczególnie w latach siedemdzie-
siątych, doprowadziły do znacznego zmniejszenia liczby mieszkańców i relatywnie 
szybkiego procesu starzenia się ludności (więcej: Rosner 2011). Przykładowo, tylko 
w okresie od transformacji ustrojowej w powiatach hajnowskim czy krasnostaw-
skim liczba ludności zmniejszyła się o ok. 25% (wg BDL). Migrująca zaś do miast 
młodzież, w zderzeniu z barierami finansowymi utrudniającymi utrzymanie się 
w mieście, coraz częściej decyduje się osiedlać w wiejskiej strefie podmiejskiej. Stąd 
ostatecznie saldo migracji wieś – miasto okazuje się dodatnie (w połowie lat sie-

72 W sektorze prywatnym zatrudnionych jest czterokrotnie więcej osób niż w sektorze publicz-
nym i państwowym. Por. Polska 1989–2014 (GUS 2015).
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demdziesiątych saldo ujemne dla wsi osiągnęło maksimum, a jego wartość zmniej-
szała się do 2000 r., kiedy to po raz pierwszy w historii odnotowano jego bilans 
dodatni; od tego czasu tendencja wzrostowa utrzymuje się).

Na zmiany w poziomie wykształcenia możemy spojrzeć przez pryzmat zmian 
pokoleniowych oraz głębokich przeobrażeń społeczno-gospodarczych w okresie 
niemal trzydziestoletnim. Przyjmijmy, że określają one uogólniony kierunek zmian 
w kwalifikacjach i kompetencjach mieszkańców wsi. W tabeli 26 zestawiono cztery 
kategorie wykształcenia: wyższe, średnie, zasadnicze zawodowe oraz podstawowe 
i niepełne podstawowe. W badanym okresie nastąpił wzrost udziału ludności z wy-
kształceniem wyższym, średnim i zasadniczym zawodowym. Oczywistą konse-
kwencją tego faktu był duży spadek udziału ludności z czwartą kategorią wykształ-
cenia, czyli podstawowym bądź bez ukończonej szkoły podstawowej. Zmiany te 
pokazują, że mimo znaczących zmian w strukturze ludności według wykształcenia, 
nadal na wsi niemal jedna trzecia mieszkańców posiada wykształcenie poniżej za-
wodowego, a kolejne 32,5% ma wykształcenie zasadnicze zawodowe. Uogólniając 
zatem, można powiedzieć, że blisko dwie trzecie populacji wiejskiej odznacza się 
kwalifikacjami robotniczymi, właściwymi dla pracowników najemnych wykonują-
cych pracę fizyczną, które w sporej części przypadków nie wymagają szczególnych 
kompetencji ani wykształcenia.

Tab. 26. Dynamika zmian poziomu wykształcenia mieszkańców wsi i miast w latach 1988–
2011

Poziom wykształcenia
Poziom wykształcenia [%]

1988 2002 2002/1988 2011 2011/2002

Wyższe Miasto 9,4 13,7 45,7 21,5 56,9

Wieś 1,6 4,3 168,8 9,9 130,2

Średnie (łącznie 
z policealnym)

Miasto 31,8 38,6 21,4 35,3 –8,5

Wieś 13,1 22,4 71,0 25,5 13,8

Zasadnicze zawodowe Miasto 23,4 21,1 –9,8 22,4 6,2

Wieś 24,2 29,2 20,7 32,5 11,3

Podstawowe (łącznie 
z gimnazjalnym) oraz 
niższe

Miasto 35,4 23,7 –33,1 20,3 –14,3

Wieś 60,4 43,3 –28,3 32,1 –25,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Narodowych Spisów Powszechnych z lat 1988, 2002, 
2011 oraz BDL GUS (www.stst.gov.pl).

Przeanalizujmy więc przestrzenne zróżnicowanie udziału ludności z wykształ-
ceniem zasadniczym i średnim zawodowym jako kolejną cechę społeczną charak-
teryzującą proces proletaryzacji wsi. Dodajmy tylko, że autorzy świadomie zrezy-
gnowali z analizy w odniesieniu do wykształcenia podstawowego, bowiem jego 
rozkład przestrzenny byłby silnie powiązany ze strukturą ludności według wieku 
(z procesem starzenia demograficznego).
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Rozkład przestrzenny odsetka ludności z wykształceniem zasadniczym i śred-
nim zawodowym w liczbie osób powyżej trzynastego roku życia przedstawia rycina 
39. Koncentracja powiatów z udziałem mieszkańców o tym wykształceniu sięgają-
cym blisko 50% ma rozkład względnie południkowy i rozciąga się od południowej 
części województwa pomorskiego, przez zachodnią część województwa kujaw-
sko-pomorskiego, niemal całe województwo wielkopolskie aż po wschodnią część 
województwa lubuskiego. Następnie obejmuje powiat wieluński i wieruszowski na 
południu województwa łódzkiego, całe województwo śląskie i znaczną część woje-
wództwa małopolskiego. Charakterystyczne jest, że strefy obwarzankowe powiatów 
grodzkich czy miast wojewódzkich, odznaczają się relatywnie niższym udziałem 
osób z wykształceniem zawodowym (np. powiaty: poznański, gdański, bydgoski, 
gliwicki). Najniższym udziałem charakteryzują się obszary rolnictwa tradycyjnego 
(chłopskiego Polski wschodniej) oraz rolnictwa wielkoobszarowego (tzw. obszarów 
popegeerowskich, Polski północnej).

42–44 (47)
40–42 (59)
38–40 (59)
do 38 (81)

44 i więcej (68)

w %
(liczba powiatów)

Ryc. 39. Udział osób z wykształceniem zasadniczym i średnim zawodowym w liczbie osób 
powyżej trzynastego roku życia

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2011 (www.stat.gov.pl).
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Przed transformacją ustrojową wysokie udziały były charakterystyczne dla 
mniejszych powiatów miejskich oraz dla pasa biegnącego od Górnego Śląska po-
przez ówczesne województwo wrocławskie, poznańskie, bydgoskie aż po gdańskie 
oraz w okolicy Warszawy. Obszar ten pokrywał się w dużej mierze z obszarami 
o wysokim stopniu industrializacji, ponadto charakteryzował się rolnictwem wy-
sokowydajnym, wysokoproduktywnym. Występująca tu wysoka mechanizacja 
wymagała przygotowania zawodowego ludności wiejskiej (Kostrowicki, Szczęsny 
1971: 17–24). W ramach kolejnych spisów powszechnych po 1988 roku zróżni-
cowanie przestrzenne okazuje się zbliżone, jednak można zauważyć, że zwiększa 
się przestrzennie obszar o dużym udziale ludności z wykształceniem zasadniczym. 
Nastąpił natomiast spadek udziału w powiatach miejskich (Janc, Czapiewski 2005: 
73–74), co wiąże się z niedostosowaniem tego poziomu wykształcenia do wymagań 
stawianych przez rynek pracy (wzrost znaczenia usług, odejście od masowej pro-
dukcji). Istotnym czynnikiem była tu również duża możliwość uzyskania lepszego 
poziomu wykształcenia.

Tab. 27. Wybrane charakterystyki procesu proletaryzacji według typów struktury społeczno-
zawodowej wiejskiej Polski

Typ struktury 
społeczno-zawodowej

Udział utrzymujących 
się z pracy najemnej 

poza rolnictwem 
w ogóle ludności (%)

Udział osób 
dojeżdżających do pracy 

w liczbie pracujących 
ogółem (%)

Udział osób z wykształ-
ceniem zasadniczym 
i średnim zawodowym 

w liczbie ludności powy-
żej 13 roku życia (%)

1 mieszany 27,5 22,7 40,9

2  inteligencko-  
-robotniczy

32,1 29,1 42,1

3 robotniczy 30,0 27,1 41,7

4 rolniczy 24,8 18,1 38,3

Ogółem 28,9 24,7 41,0

Źródło: opracowanie własne.

Przełożenie wartości poszczególnych wskaźników przyjętych jako społeczne 
charakterystyki procesu proletaryzacji na typy struktury społeczno-zawodowej 
potwierdza, że zaawansowanie tego procesu jest zróżnicowane w przestrzeni (zob. 
tab. 27). Wskazuje jednocześnie, że udział utrzymujących się z pracy najemnej poza 
rolnictwem w liczbie ludności ogółem jest najwyższy w typach: robotniczym i ro-
botniczo-inteligenckim (po około 42%). Przez analogię, najmniejszy udział pracu-
jących najemnie poza rolnictwem występuje w typie rolniczym.

Również udział osób dojeżdżających do pracy w liczbie pracujących na obsza-
rach wiejskich potwierdza, że im struktura społeczno-zawodowa powiatu ma cha-
rakter bardziej robotniczy, tym skala migracji wahadłowej jest wyższa. Dla miesz-
kańców wsi o rolniczym typie struktury społeczno-zawodowej średni udział osób 
uczestniczących w dojazdach do pracy wynosi 18%. Udział ten jest o 50% wyższy 
w powiatach zaliczonych do typu robotniczego.
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Podobnie kształtują się wartości trzeciej przyjętej cechy, jaką jest odsetek lud-
ności z wykształceniem zasadniczym i średnim zawodowym w ogólnej liczbie lud-
ności powyżej trzynastego roku życia. Ponownie najwyższy udział odnajdujemy 
w typie inteligencko-robotniczym, dalej robotniczym i mieszanym, jednak różnica 
w wartości wskaźników jest stosunkowo niewielka. Przeciętny udział osób z wy-
kształceniem zasadniczym i średnim zawodowym w liczbie ludności powyżej trzy-
nastego roku życia wyraźnie odstaje niekorzystnie w typie rolniczym od wartości 
uzyskanych w pozostałych trzech typach.

4.4. Gentryfikacja
Funkcjonujące w literaturze przedmiotu definicje gentryfikacji wsi (zob. prze-

gląd Ruty Śpiewak 2016: 131–135) zasadniczo eksponują problematykę klasową, 
przedstawiając ten proces jako zmianę społeczną polegającą na zastępowaniu grup 
ludności należących do klasy pracującej (robotniczej) przez grupy mieszkańców 
reprezentujących klasę średnią. W wyniku zachodzenia omawianego procesu 
struktura społeczna zaczyna się zmieniać i różnicować. Na wsiach pojawiają się 
przedstawiciele klasy średniej pochodzący z miast. Są to na ogół ludzie młodzi, in-
teligentni, dobrze wykształceni. Ich cechą charakterystyczną jest utrzymywanie się 
ze źródeł pozarolniczych. Badania Dominiki Zwęglińskej (2016: 42) potwierdzają, 
że klasa średnia przenosząca się na wieś poszukuje wytchnienia od zgiełku miasta, 
ale paradoksalnie nie wyobraża sobie życia na wsi bez „miejskich udogodnień” ta-
kich jak kanalizacja, gazyfikacja, Internet czy utwardzona droga ze ścieżkami rowe-
rowymi. Wszystkie elementy infrastruktury typowe dla miasta z czasem pojawiają 
się na wsi, często jako konsekwencja pojawienia się nowych mieszkańców. W toku 
postępowania procesu może dochodzić do napięć i konfliktów między ludnością 
napływową a mieszkańcami zasiedziałymi na danym obszarze. Ma to miejsce zwy-
kle wtedy, gdy gentryfikacja odbywa się w sposób dynamiczny, chaotyczny, a jej 
rozmiary są znaczne oraz wtedy, kiedy nowi mieszkańcy dysponują znacznymi 
środkami finansowymi. Ludność napływowa ma często tendencję do tworzenia 
obszarów zamkniętych i odgradzania się od sąsiadów bądź obszarów otaczających 
daną działkę czy siedlisko. Może to powodować swego rodzaju komodyfikację za-
sobów wsi, która staje się problematyczna dla lokalnej ludności.

Wiejscy gentryfierzy (nowi, napływowi mieszkańcy) są grupą dość zróżnico-
waną, niejednorodną. Przykładowo trudno jednoznacznie określić strukturę wieku 
gentryfierów, ponieważ są to zarówno młodzi ludzie, którzy chcą zmienić środowi-
sko, jak i ludzie w średnim wieku i osoby starsze, które wracają na wieś z powodów 
sentymentalnych lub symbolicznych. Badania tej grupy społecznej (Wójcik 2013; 
Kajdanek 2012, Śpiewak 2016; Zwęglińska 2016) pokazują, że gentryfierzy mogą się 
charakteryzować między innymi tradycyjnym, patriarchalnym modelem rodziny, 
dla której najważniejszą wartością obszarów znajdujących się z dala od dużego mia-
sta jest uzyskanie odpowiedniej prywatnej i publicznej przestrzeni sprzyjającej wy-
chowaniu dzieci. Inni najważniejszego motywu w migracjach z miast na wieś upa-
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trują w relatywnie niższych kosztach funkcjonowania. Przenoszenie się na wieś ma 
zatem różne przyczyny. Jest często spowodowane wyobrażoną, idylliczną potrzebą 
życia w zdrowym, stabilnym środowisku, które stanowi wyraźne przeciwieństwo 
dla dynamicznie zmieniającego się, nowoczesnego życia w mieście. Ponadto wsie 
postrzegane są jako miejsca, które charakteryzują bliskie więzi społeczne łączące 
mieszkańców, tworzących wspólnotę. Wszystkie grupy zbiorowo nazwane mianem 
wiejskich gentryfierów łączy dążenie do poprawy jakości życia. Więcej o przyczy-
nach i skutkach procesu gentryfikacji wsi pisze Ruta Śpiewak w pierwszy tomie 
niniejszej serii (2016).

„Współczesna wiejska gentryfikacja w największym stopniu wynika z rosnącej 
różnorodności stylów życia mieszkańców wsi, a tym samym ma związek z kształto-
waniem się nowej jakości społeczno-kulturowej wobec tradycyjnych struktur wiej-
skich ukształtowanych głównie w modelu rolno-produkcyjnym wraz z jego wszel-
kimi społecznymi okolicznościami” (Wójcik 2013: 7). Uszlachetnienie obszarów 
wiejskich, które pojawia się na skutek gentryfikacji, to swego rodzaju symboliczny 
powrót do wsi z czasów szlacheckich i chłopskich. W polskich warunkach gentry-
fikacja związana jest z zainteresowaniem spadkobierców rodzinnymi siedliskami, 
które starają się odzyskać i organizować wokół nich życie społeczne i gospodar-
cze. Uszlachetnianie wsi może być określane też jako odnowa, odrodzenie wsi. 
Proces ten obejmuje przekształcanie tradycyjnych, wiejskich siedlisk, budynków 
gospodarczych i innych budynków służących produkcji rolnej w obiekty miesz-
kalne, a także obiekty o charakterze usługowym, szczególnie w zakresie handlu 
detalicznego i wypoczynku, zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak i turystów 
(Zwęglińska 2016: 20).

Gentryfikacja wsi jest określana jako powrót ludności na obszary wiejskie, ana-
logicznie do gentryfikacji miast, która określana jest jako powrót do miast. W kon-
tekście przywołanych wyżej badań, sedno procesu gentryfikacji wsi stanowi więc 
przechodzenie od rolniczego użytkowania terenów wiejskich do użytkowania re-
zydencjonalnego. Omawiany proces gentryfikacji wsi jest skorelowany z procesem 
suburbanizacji. Stanowi niejako kontynuację przemieszczania się klasy średniej 
z terenów miejskich na tereny wiejskie, na ogół nieodległe od miast.

Gentryfikacja jest fenomenem rozpatrywanym na wielu płaszczyznach: spo-
łecznej, ekonomicznej, kulturowej i przestrzennej – jako proces nasycenia struk-
tury społecznej wsi ludźmi zajmującymi wyższe pozycje w hierarchii społecznej, 
mającymi wyższe dochody, oraz odmienny od wiejsko-ludowego kapitał kulturowy 
i styl życia. W końcowym fragmencie tej części tomu postaramy się zweryfikować 
to założenie w układzie terytorialnym, podejmując próbę oceny trzech wytypowa-
nych (pod kątem społecznym, kulturowym i ekonomicznym) cech procesu gentry-
fikacji wsi w odniesieniu do typów struktury społeczno-zawodowej.

Skala migracji na wieś odgrywa w procesie gentryfikacji kluczową rolę, stąd 
jego przestrzenną charakterystykę rozpoczniemy od omówienia współczynnika na-
tężenia ruchu migracyjnego z miasta na wieś. Miernik wyliczony został dla gmin 
wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich; w liczniku przedstawia 
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zameldowania z miast na wieś, a w mianowniku liczbę ludności ogółem73. Jako 
że migracje są zdarzeniami o zmiennym natężeniu, wrażliwym na wiele czynni-
ków koniunkturalnych, wskaźnik obliczony został jako średnia trzyletnia za okres 
2013–2015 i przedstawiony w promilach. Źródłem informacji statystycznej jest 
Bank Danych Lokalnych GUS.

Rozkład przestrzenny tak skonstruowanego współczynnika prezentuje ryci-
na 40. Odczytujemy z niej, że obszary tzw. zasilania klasy średniej nowymi miesz-
kańcami koncentrują się głównie w obszarach podmiejskich wszystkich większych 
centrów regionalnych. Dotyczy to zarówno stolic wojewódzkich, jak i większości 
miast średniej wielkości – ośrodków podregionalnych (które funkcje ośrodka wo-
jewódzkiego pełniły w starym podziale administracyjnym, takich jak Koszalin, 
Słupsk, Suwałki). Na tych obszarach saldo migracji wieś-miasto również jest do-
datnie, co oznacza, że cały odpływ z tego obszaru rekompensowany jest z nadwyżką 

73 Przy miernikach natężenia procesów demograficznych liczba ludności ogółem pochodzi z po-
łowy badanego okresu, a w tym przypadku z 30 czerwca.

w promilach

8–10 (43)
6–8 (91)
4–6 (80)
do 4 (37)

10 i więcej (63)

(liczba powiatów)

Ryc. 40. Współczynnik natężenia migracji z miasta na wieś

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 2013–2015 (www.stat.gov.pl).



4.4. Gentryfikacja 133

napływem migracyjnym. Dane statystyczne nie pozwalają na jednoznaczną weryfi-
kację, ale można przypuszczać, że jest to napływ z miasta będącego centrum układu 
lokalnego. Znaczna część strumienia migracyjnego z miast na wieś trafia właśnie 
do wsi położonych najbliżej miast, gdzie powstają osiedla typu willowego dla osób 
względnie zamożnych, opuszczających centralne dzielnice miast.

Obszary relatywnie najsłabiej zasilane przez gentryfierów można podzielić na 
dwa rejony. Pierwszy tworzą powiaty peryferyjne województw Polski centralnej 
i wschodniej (były zabór rosyjski), gdzie słabe natężenie współczynnika współwy-
stępuje z wysokim ujemnym saldem migracji. Są to jednakowoż obszary o niskim 
poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (Rosner, Stanny 2016: 58; zob. rów-
nież rozdział 1.3. niniejszego tomu), często o względnie monofunkcyjnej rolniczo 
strukturze gospodarki lokalnej, która sprzyja „wypychaniu” ludności do stref bar-
dziej aktywnych (i wielofunkcyjnych) gospodarczo. Drugi rejon, to powiaty Polski 
południowo-wchodniej (dawnej Galicji), gdzie ludność relatywnie słabo uczestni-
czy w migracjach stałych. Charakterystyka demograficzna wskazuje, że są to po-
wiaty o bardzo gęstej sieci osadniczej (obejmującej również małe miasta), a wzrost 
zaludnienia występuje głównie w wyniku dodatniego przyrostu naturalnego oraz 
przy bardzo nieznacznym dodatnim saldzie migracji, bądź też liczba ludności wy-
kazuje constans (a przyrost naturalny i saldo migracji się kompensują).

Generalnie współczynnik natężenia migracji z miast na wieś układa się w prze-
strzeni wzdłuż dwóch osi: centrum–peryferia oraz wschód–zachód, przy czym 
z miasta na wieś częściej migrują mieszkańcy obszarów podmiejskich w zachodniej 
części kraju oraz obszarów podmiejskich największych ośrodków regionalnych. 
Przekłada się to w bardzo wyraźny sposób na rozkład średniej wartości miernika 
w podziale na cztery typy struktury społeczno-zawodowej wiejskiej Polski, potwier-
dzając jej przestrzenne naznaczenie wyróżnionymi typami o odmiennej charakte-
rystyce. I tak natężenie migracji z miast na wieś w typie inteligencko-robotniczym 
jest ponad dwukrotnie wyższe niż w typie rolniczym (gdzie wartość osiąga nie-
spełna sześć promili). Natomiast podobna jest charakterystyka typu robotniczego 

Tab. 28. Wybrane charakterystyki procesu gentryfikacji według typów struktury społeczno- 
-zawodowej wiejskiej Polski

Typ struktury 
społeczno-zawodowej

Współczynnik natężenia 
migracji z miasta na 
wieś (w promilach)

Udział podatników 
podatku PIT, którzy 

przekazali 1% na rzecz 
OPP (w %)

Średni, roczny dochód 
podatnika (w zł) 

1 mieszany  7,6 38,9 27 282

2  inteligencko- 
-robotniczy

12,6 47,4 34 831

3 robotniczy  8,1 41,6 28 930

4 rolniczy  5,6 34,5 24 258

Ogółem  8,4 41,0 28 996

Źródło: opracowanie własne.
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i mieszanego, zbliżona do poziomu przeciętnego dla obszarów wiejskich w kraju 
(osiem promili). Otrzymujemy w ten sposób potwierdzenie, że obszary najinten-
sywniejszego zasilania wiejskiej klasy średniej nowymi mieszkańcami to powiaty 
naznaczone typem inteligencko-robotniczym (wartość współczynnika wynosi 12,6 
promila).

Od tego, jaka warstwa społeczna i z jakimi motywacjami trafia z miasta na 
obszary wiejskie, zależy wiele wymiarów dalszego rozwoju danego terenu. Część 
nowych mieszkańców angażuje się w działania instytucji lokalnych – zarówno sa-
morządowych, jak i pozarządowych. Dominacja klasy średniej na danym obsza-
rze powoduje, że nowi mieszkańcy zaczynają aktywnie wpływać na kształt danego 
miejsca, zarówno w sensie politycznym, jak i kulturalnym. Jako papierek lakmu-
sowy aktywności społecznej i kapitału kulturowego mieszkańców postanowiono 
przyjąć wskaźnik udziału podatników podatku PIT, którzy przekazali 1% na rzecz 
organizacji pożytku publicznego (dalej OPP) w ogólnej liczbie osób, które odpro-
wadziły należny podatek PIT74, a więc mogły dobrowolnie przekazać część swojego 
podatku na wskazaną organizację. Wskaźnik został obliczony na podstawie danych 
udostępnionych przez Ministerstwo Finansów i dotyczy powiatów (łącznie z obsza-
rami miejskimi gmin miejsko-wiejskich, bowiem statystyka podatkowa nie powala 
na wyłączenie obszarów wiejskich).

Charakteryzowany wskaźnik, który w pewnym sensie przedstawia rozkład 
przestrzenny kapitału społecznego mieszkańców Polski powiatowej, prezentu-
je względnie uporządkowany rozkład wartości (zob. ryc. 41). Wysoką aktywność 
w korzystaniu z instrumentu wsparcia działalności społecznie użytecznej wyka-
zują mieszkańcy: 1/ obszarów podmiejskich niemal wszystkich miast wojewódz-
kich w kraju (w rozkładzie natężenia miary analizowanej według regionów ad-
ministracyjnych zauważalny jest klasyczny układ continuum centrum–peryferia); 
2/ województw Polski zachodniej i południowej – względem województw Polski 
wschodniej (linia demarkacyjna przebiega wzdłuż byłej granicy rozbiorowej). Ni-
skie wartości wskaźnika notuje się gównie na obszarze województw wschodnich: 
podlaskim i lubelskim oraz wyspowo w strefie północnej i południowej pogranicza 
województwa mazowieckiego.

Gentryfierzy wiejscy są bardziej aktywni we wszystkich formach aktywności 
społeczno-obywatelskiej (Śpiewak 2016: 154). Tak znaczna aktywność migrujących 
na wieś może wynikać z chęci wpływu na kształt otaczającej ich przestrzeni i lokal-
nej rzeczywistości. Może być też przejawem większej potrzeby uczestnictwa i chęci 
dokonywania zmian oraz świadczyć o wyższym poziomie kapitału społecznego. 
Potwierdzeniem, szczególnie w tym ostatnim aspekcie, jest rozkład średniej war-
tości udziału podatników podatku PIT, którzy przekazali 1% na OPP, według ty-
pów struktury społeczno-zawodowej (zob. tab. 28). Praktycznie co drugi podatnik 

74 Wskaźnik jest wykorzystywany w badaniach Monitoring rozwoju obszarów wiejskich, tam też 
czytelnik znajdzie jego charakterystykę oraz szczegółowy opis źródła informacji (Rosner, Stanny 
2016: 28).
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zamieszkały w powiatach zakwalifikowanych do typu inteligencko-robotniczego 
decyduje się wesprzeć działalność non-profit. Na drugim biegunie aktywności są 
mieszkańcy powiatów typu rolniczego, gdzie na tę formę aktywności decyduje się 
co trzeci podatnik. Również najliczniejsza kategoria mieszkańców wsi, czyli robot-
nicy, dość słabo uczestniczy w lokalnym życiu społecznym. Na pewno wpływ na to 
ma fakt pracy poza miejscem zamieszkania, gdyż tylko co czwarty robotnik pracuje 
w swojej miejscowości (Halamska 2016: 54).

Wskaźnik udziału podatników podatku PIT, którzy przekazali 1% na rzecz OPP, 
jest także istotną zmienną zależną poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, 
której współczynnik korelacji wyniósł w II etapie badań MROW r = +0,8, wska-
zując na wysoką współzależność zjawisk (badaną na poziomie gminy). Również 
wartość korelacji tego wskaźnika ze współczynnikiem atrakcyjności migracyjnej 
liczonym jako saldo obrotu migracyjnego wskazuje, że im obszar posiada więk-
szą liczbę ludności napływowej, tym stopień prospołecznego zaangażowania jego 

40–44 (62)
36–40 (70)
32–36 (59)
do 32 (53)

44 i więcej (70)

w %
(liczba powiatów)

Ryc. 41. Udział podatników podatku PIT, którzy przekazali 1% na rzecz organizacji pożytku 
publicznego (OPP)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów (Departament Podatków 
Dochodowych, materiały niepublikowane za 2014 rok).
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mieszkańców jest wyższy (r = +0,6). Poziom kapitału kulturowego mieszkańców 
(mierzony omawianym tu wskaźnikiem) podnosi się również wraz ze wzrostem 
stopnia dezagararyzacji struktury lokalnej gospodarki (r = +0,8), czyli zwiększe-
niem roli, jaką pełnią funkcje pozarolnicze w dostarczaniu źródeł utrzymania75.

Gentryfikacja wiejska przejawia się także w sferze zamożności zarówno jednost-
ki administracyjnej będącej miejscem zamieszkania gentryfierów, jak i w sferze in-
dywidualnej zamożności mieszkańców. Dowodów dostarczają analizy Monitoringu 
rozwoju obszarów wiejskich (2016), wskazując na wysoką dodatnią współzależność 
(r>+0,7) między zamożnością gminy (dane dla NTS 5) mierzoną dochodami wła-
snymi (wpływami z podatków od osób fizycznych i nieruchomości) a zamożnością 
mieszkańców mierzoną średnim dochodem podatnika wyliczonym na podstawie 
PIT.

75 Według definicji operacyjnej MROW 2016 (Rosner, Stanny 2014: 60),

28 000–31 000 (37)
25 000–28 000 (85)
22 000–25 000 (87)
do 22 000 (60)

31 000 i więcej (45)

w zł/rok
(liczba powiatów)

Ryc. 42. Średni roczny dochód podatnika PIT

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów (Departament Podatków 
Dochodowych, materiały niepublikowane za 2014 rok).
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W kwestii zamożności gminy warto posłużyć się przykładem badań jakościo-
wych zrealizowanych w podwarszawskiej gminie Prażmów w powiecie piaseczyń-
skim (za: Śpiewak 2016: 153 i Zwęglińska 2016: 43). Wynika z nich, że wysokość 
dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych w latach 2009–2015 zmniejszyła 
się o ponad 34%, a wysokość dochodów z podatku PIT wzrosła o blisko 42%, przy 
czym dochody własne gminy Prażmów w badanych latach zwiększyły się o 36%. 
Oznacza to, że wpływy z podatku rolnego w budżecie gminy Prażmów mają coraz 
mniejsze znaczenie, zaś rola dochodów z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych rośnie.

W odniesieniu do drugiego aspektu, jakim jest zamożność mieszkańców, ba-
dania nad strukturą społeczną pokazują, że dochody grup należących do nowej 
klasy średniej są wyższe niż dochody grup społeczno-zawodowych zaliczanych do 
klasy robotniczej czy rolników (Halamska 2016a). Sprawdzimy to, analizując roz-
kład przestrzenny średniego rocznego dochodu podatnika podatku PIT w roku 
2014, wyrażonego w złotych i wyliczonego dla powiatów. Dane pochodzą z systemu 
POLTAX, a udostępnione zostały przez Ministerstwo Finansów.

Zakładamy, że wyższe dochody będą w tym przypadku pochodną struktury 
gospodarczej oraz akceptowanych na lokalnym rynku kosztów pracy. Dochody 
podatników PIT zależą też od wydajności pracy, która również wiąże się silnie ze 
strukturą gospodarki. Relatywnie wyższe dochody występują tam, gdzie zatrudnie-
ni mają wyższe kwalifikacje, miejsca pracy są lepiej uzbrojone, a na rynku pracy nie 
występują duże nadwyżki podaży (lub mają one charakter strukturalny, związany 
z niskimi kwalifikacjami poszukujących pracy). W warunkach polskich płatnicy 
PIT osiągają wysokie dochody na obszarach położonych w sąsiedztwie dużych 
i średnich miast (zob. ryc. 42). Pod tym względem najbardziej rozległy obszar pod-
miejski występuje wokół Warszawy oraz w rejonie aglomeracji Górnego Śląska. 
Charakterystyczne, że obszar podmiejski wokół Warszawy rozciąga się dalej na 
zachód od miasta niż na wschód, zaś oddziaływanie aglomeracji Katowic sięga na 
wschodzie do Krakowa, a na zachodzie niemal do Opola.

Warta uwagi jest również rozległa strefa wysokich dochodów podatników PIT 
w rejonie dolnośląskim, obejmująca obszar podmiejski Wrocławia i rozciągająca się 
na zachód aż do granicy województwa, wzdłuż przebiegu autostrady A4. Podobne, 
ale słabsze oddziaływanie sieci drogowej na dochody tej części ludności, która jest 
podatnikiem podatku PIT, dostrzec można w przypadku tras Warszawa–Katowice 
czy Warszawa–Lublin. Obok położenia gminy w sąsiedztwie ośrodków miejskich 
(zwłaszcza dużych) oraz bliskości tras komunikacyjnych warto odnotować trzeci 
czynnik wpływający na dochody mieszkańców – występowanie dużych zakładów 
przemysłowych. Takie znaczenie dla sąsiednich terenów ma np. elektrownia Beł-
chatów i związana z nią kopalnia węgla brunatnego czy elektrownia Turoszów i sze-
reg innych dużych zakładów o wyraźnym oddziaływaniu na lokalne rynki pracy.

Najniższe dochody podatnicy PIT osiągają w Polsce wschodniej, zwłaszcza 
w rolniczych częściach województw podlaskiego i lubelskiego. Rycina 42 pokazuje, 
że rozkładem dochodów płatników PIT (a więc głównie nie-rolników) rządzą dwie 
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prawidłowości są one wyższe w Polsce zachodniej niż w Polsce wschodniej oraz 
wyższe w obszarach podmiejskich niż położonych peryferyjnie w stosunku do sieci 
dużych miast i głównych ciągów komunikacyjnych.

Tabela relacji (tab. 28) pomiędzy typologią struktury społeczno-zawodowej 
i wartościami średnimi przeciętnego dochodu rocznego podatnika PIT potwier-
dza zaawansowanie procesu gentryfikacji wsi przede wszystkim w typie inteligenc-
ko-robotniczym. Kwota przeciętnego dochodu rocznego jest tu o 20% wyższa od 
wartości przeciętnej dla kraju i jednocześnie o 43% wyższa od kwoty, jaką uzyskują 
mieszkańcy powiatów zakwalifikowanych do typu rolniczego. Wielkość dochodu 
rocznego zbliżoną do przeciętnej w kraju (tj. 28 996 zł) osiągają mieszkańcy obsza-
rów typu robotniczego. Określone tu zależności potwierdzają, że bardziej zamoż-
ne społeczności lokalne występują w sąsiedztwie dużych miast oraz na terenach 
o bardziej zaawansowanej wielofunkcyjnej gospodarce. Tego rodzaju gospodarka 
wytwarza rozwinięty lokalny rynek pracy, premiuje kompetencje uzyskiwane przez 
mieszkańców i stwarza im większe szanse realizacji i zaspokajania aspiracji.

* * *

Struktura społeczna – jak stwierdzają Bohdan Jałowiecki i Marek S. Szczepański 
(2006) – od zawsze miała swoje przestrzenne odzwierciedlenie. Kiedy ludzi zaczął 
różnicować rodzaj zajęć, posiadane bogactwo i władza, znalazło to odbicie w prze-
strzeni. Przestrzenne zróżnicowanie społecznej charakterystyki ludności zamiesz-
kującej dany obszar, struktura oraz stratyfikacja społeczna są rezultatem złożonych 
procesów gospodarczych, kulturowych, politycznych, a także i społecznych. Wyniki 
tej pracy nie pozostawiają wątpliwości, że miejsce zamieszkania w znaczącym stop-
niu różnicuje dostęp do zasobów (dóbr, warunków, potencjałów czy kapitałów) 
lokujących jednostki w typach o odmiennej charakterystyce społecznej. Okazuje się 
– zgodnie z przypuszczeniami – że zamieszkiwanie w różnych regionach wpływa 
na zamożność, zachowania społeczne, edukacyjne, strukturę źródeł utrzymania, 
jak również typ rodziny.
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Zakończenie:  
zróżnicowanie i różnicowanie się struktury wsi

Twierdzenie, że wiejska Polska jest zróżnicowana, wydaje się tak banalne i oczy-
wiste, że nie wymagające żadnego uzasadnienia. Na samą myśl o „zróżnicowaniu 
polskiej wsi”, wyobraźnia stawia przed nami monotonne krajobrazy Mazowsza, ka-
lejdoskopowo zmienne widoki Podkarpacia czy Podbeskidzia, wielobarwne wstąż-
ki pól w świętokrzyskim76 czy wielkie połacie starannie uprawianej ziemi Wielko-
polski bądź Pomorza. Wyobrażamy sobie coraz rzadziej spotykanego rolnika za 
pługiem (którego zastępuje o wiele mniej malowniczy operator klimatyzowanego 
ciągnika lub kombajnu) czy kolorowe i jakże różniące się między sobą krakowianki, 
łowiczanki i kurpianki w tradycyjnych strojach ludowych. Ale też nasze wyobra-
żenia o zróżnicowaniu wsi zamknięte są na ogół w pewnych ramach określonych 
przez stereotyp wsi i wiejskości, którego fundamentem było niegdyś rolnictwo i rol-
nicy, a obecnie coraz częściej staje się wizja idyllicznej natury i spokojnej prostoty 
wiejskiego życia. Niniejsza publikacja skoncentrowana była na innym typie zróż-
nicowania – na zróżnicowaniu społecznym, którego wskaźnikami są podstawowe 
cechy położenia społecznego ludności mieszkającej na obszarach wiejskich: rodzaj 
źródeł utrzymania (bo już nie jest nim głównie rolnictwo), poziom i struktura wy-
kształcenia (bo co trzeci mieszkaniec wsi ma wykształcenie co najmniej średnie) oraz 
struktura zawodowa (bo to robotnicy, a nie rolnicy, są dominującą grupą zawodową 
na wsi).

Struktura społeczna wsi była zawsze i wszędzie odmienna od struktury spo-
łecznej miasta. Charakter tej odmienności zmienia się jednak w miarę rozwoju 
społeczno-ekonomicznego, a w europejskich krajach wysoko rozwiniętych, takich 
jak Belgia czy Wielka Brytania, struktura społeczna wsi w zasadzie nie różni się od 
struktury społecznej miasta. Także i w Polsce struktura społeczna ludności miesz-
kającej na wsi traci swoją specyfikę, nie tylko na skutek dużego spadku znaczenia 
rolnictwa w kształtowaniu tej struktury, ale i w wyniku zmian wszystkich wskaź-
nikowych elementów położenia społecznego: źródeł utrzymania, wykształcenia, 
struktury zawodowej, poziomu dochodów. Po 1989 roku – jak pokazują dane przy-

76 Pola-wstążki (fr. champs en laniėres) – krajobraz rolniczy prawie już nieistniejący w Europie. 
Geografia francuska definiuje je jako parcele o kształcie prostokąta, którego dłuższy bok jest co naj-
mniej sześciokrotnie dłuższy od krótszego. 
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taczane w rozdziale pierwszym (podrozdział 1.4) – wszystkie te elementy uległy 
znaczącym przemianom. Aktualna struktura społeczna wiejskiej Polski, opisywana 
przez nas na podstawie danych z badań w 2013 r., jest produktem wszystkich tych, 
skorelowanych ze sobą, zmian. Nie miały one – co zostało szczegółowo opisane 
w pierwszym tomie serii – jednolitego rytmu w całym analizowanym okresie. O ile 
proces dezagraryzacji przebiegał dość jednostajnie, proces burżuazyjnienia i gen-
tryfikacji był silniejszy w pierwszym okresie, tj. do 2003 r., natomiast proces pro-
letaryzacji (tzn. nasycania struktury zawodowej różnymi kategoriami robotników) 
nasilił się w drugim okresie, między 2003 a 2013 r.

Istnienie przestrzennego zróżnicowania struktury społecznej wiejskiej Polski 
było jednym z założeń zaprezentowanej tu analizy. Świadczyło o nim zróżnico-
wanie poziomów rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i po-
wiązanych z nimi typów lokalnej gospodarki. Zróżnicowaniem tym rządziły dwie 
prawidłowości (polaryzacja dwuosiowa): polaryzacja rozwoju w regionie układała 
się na osi centrum–peryferie, zaś polaryzacja regionów względem siebie – na osi 
wschód–zachód. To dwuosiowe zróżnicowanie poziomu i typu rozwoju stało się 
podstawą do ukazania zróżnicowania struktury społecznej. W analizie zróżnico-
wania na osi geograficznej pominięto często niegdyś używany podział na „Polskę 
A” i „Polskę B”, posłużono się natomiast podziałem według bardziej jednorodnych 
regionów historycznych. Ich istniejącą od wieków specyfikę przypieczętowała po-
nadstuletnia przynależność do zaborów, skutkująca m.in. odmiennymi sposobami 
rozwiązania kwestii rolnej w dziewiętnastym wieku, czego konsekwencje widoczne 
są po dziś dzień. Słuszność wyboru takiego a nie innego przekroju terytorialnego 
potwierdziły wyniki innych analiz, ukazujących szeroko rozumiane zróżnicowanie 
kulturowe, religijne i polityczne regionów historycznych.

W kontekście polaryzacji na osi centrum–peryferie przyjęto szersze i jednolite 
dla całej Polski, ekonomiczne (określone przez charakter gospodarki) rozumie-
nie centrum, które w większości przypadków pokrywało się z obszarami oddzia-
ływania silnych ośrodków miejskich. Obszary centralne określono jako obszary 
zurbanizowane o wielofunkcyjnej gospodarce, a obszary peryferyjne – jako ob-
szary głównie rolnicze. Porównanie zróżnicowania struktury społecznej na tych 
dwóch osiach wskazuje na większą skalę różnic między obszarami centralnymi 
(wielofunkcyjnymi zurbanizowanymi) a peryferyjnymi (głównie rolniczymi) niż 
między regionami historycznymi. Zróżnicowanie na linii centrum–peryferie jest 
bowiem zróżnicowaniem uniwersalnym, występującym w każdym historycznym 
czy administracyjnym regionie.

Poszukiwanie względnie skonsolidowanych przestrzeni (obszarów) dla ukazania 
społecznego zróżnicowania i jego dynamiki miało określone zaplecze teoretyczne. 
Odwołując się do zarysowanej przez Sztompkę teorii stawania się społeczeństwa, 
potraktowano wyodrębnione obszary jako specyficzne pola strukturalne, warun-
kujące przebieg zmian oraz ich końcowe rezultaty, gdyż „każde działanie społeczne 
zachodzi w kontekście zastanych struktur, które to struktury działanie samo z kolei 
kształtuje” (Sztompka 2003: 529). Działania ludzkie, będące źródłem społecznej 
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zmiany, są zdeterminowane strukturalnie. Przeprowadzona analiza zróżnicowania 
struktury społecznej w różnych przekrojach przestrzennych, której towarzyszyła 
analiza dynamiki jej komponentów, pozwoliła na wgląd w złożoną naturę zmiany 
społecznej, jej anatomię. Prześledźmy tę anatomię na przykładzie zmiany udzia-
łu rolników w strukturze społecznej. W okresie między 2003 a 2013 r. ich udział 
w strukturze społecznej kraju spadł z 16,1% do 11,5%, a w strukturze społecznej 
wiejskiej Polski – z 37,7% do 27,4%. Ten wynoszący dziesięć punktów procento-
wych spadek jest jednak wypadkową wielu różnych dynamik – nie tylko co do 
tempa, ale i kierunku. I tak na obszarach byłej Galicji udział ten spadł z 33,9% do 
20,5%, na obszarach Kongresówki – z 50,6% do 37,2%, na terenach Ziem Zachod-
nich i Północnych – z 26,3% do 17,3%. Natomiast w Wielkopolsce i na Pomorzu 
trajektoria zmiany była wznosząca – udział grupy zawodowej rolników (i pokrew-
nych zawodów) nie spadł, lecz wzrósł z 21,9% do 24%. Jeszcze inne tempo zmian 
odnotowaliśmy na obszarach głównie rolniczych, gdzie udział rolników spadł 
z 44% do 33% czyli o jedną czwartą. Z kolei największy regres wystąpił na obsza-
rach wielofunkcyjnych zurbanizowanych, gdzie zmniejszenie się udziału z 25% do 
13% oznacza spadek o jedną drugą! Dowodzi to, że zmiana społeczna jest „wypad-
kową wielu procesów, równoległych i krzyżujących się, zbieżnych i rozbieżnych, 
wspomagających się i wzajemnie konfliktowych. Każdorazowy stan społeczeństwa 
tworzy się na przecięciu zróżnicowanych, heterogenicznych i wielokierunkowych 
tendencji” (Sztompka 2003: 527).

Przykład ten obrazuje zarazem wpływ owego podłoża, jakim są dawne struk-
tury, w tym struktura społeczna. W jaki sposób wpływa ona na działania ludzi 
i ich efekty? W jaki sposób dawna struktura społeczna kształtuje aktualną i przy-
szłą strukturę społeczną? Analizy ruchliwości społecznej (por. Domański 2004a) 
tylko częściowo odpowiadają na te pytania, wskazując raczej na czynniki indywi-
dualno-grupowe77, niż strukturalne. Próba odpowiedzi na te pytania zmusza do 
wyróżnienia rodzajów czy typów struktury społecznej. Na podstawie struktury za-
wodowej (najsilniej dyskryminującego elementu struktury społecznej) wyróżniono 
tutaj cztery typy struktury społecznej wiejskiej Polski: typ robotniczy, inteligenc-
ko-robotniczy (zgentryfikowany), rolniczy oraz eklektyczny typ mieszany. Typy 
zostały wyróżnione ze względu na udział trzech wielkich segmentów struktury: 
robotników, rolników i nowej klasy średniej oraz przez wzgląd na ocenę ważno-
ści (roli) każdej kategorii w danym typie. Okazały się one dość nierównomiernie 
rozmieszczone w przestrzeni wiejskiej Polski: wszystkie pojawiają się w każdym 
regionie historycznym, choć w różnych proporcjach, jednak najbardziej wyraźnie 
porządkujący charakter ma oś centrum–peryferie: na obszarach wielofunkcyjnych 
zurbanizowanych dominuje struktura robotnicza i zgentryfikowana, a na obsza-
rach peryferyjnych, głównie rolniczych – typ rolniczy i mieszany (co wskazuje na 
zróżnicowanie tych obszarów). Wyróżnione typy struktury – zwłaszcza typy wyra-

77 Domański (2004a) ukazuje na przykład wzory ruchliwości różnych grup społecznych, czego 
wskaźnikiem jest ruchliwość międzypokoleniowa. 
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ziste: robotniczy, zgentryfikowany i rolniczy – powstały na skutek specyficznego 
przebiegu procesów dezagraryzacji, proletaryzacji i gentryfikacji społecznej, jak 
również w konsekwencji ich wzajemnego oddziaływania.

Dynamika zmian na obszarach określonych przez te cztery typy struktury także 
była odmienna. W okresie 2003–2013 udział rolników w strukturze typu mieszane-
go zmalał z 43,2% do 34%, w typie inteligencko-robotniczym (zgentryfikowanym) 
z 19,3% do 7,4%, a w robotniczym (już wcześniej sproletaryzowanym) z 19,1% 
do 17,6%. I tylko w typie rolniczym pozostał w zasadzie bez zmian: w 2003 było 
tu 57,5% rolników, a w 2013 – 58,6%! Analiza poziomu dezagraryzacji struktury 
według tzw. wskaźników obiektywnych ukazuje trafność jednych (takich jak struk-
tura źródeł utrzymania) i pozorność innych (takich jak ilość pobierających do-
płaty bezpośrednie). Obrazuje też siłę wskaźników pośrednich, kulturowych – ta-
kim wskaźnikiem był dla nas udział rodzin wielodzietnych78, których jest znacznie 
więcej wśród rodzin rolniczych. Proces proletaryzacji – o czym świadczą między 
innymi dojazdy do pracy poza miejsce zamieszkania oraz wykształcenie na po-
ziomie zawodowym – jest także silnie zróżnicowany przestrzennie, a jego natę-
żenie jest intuicyjnie zgodne z charakterem każdego z czterech typów struktury 
społeczno-zawodowej. W analizowanym okresie dziesięciu lat, w trakcie których 
dokonała się w zasadzie cała poprzełomowa proletaryzacja, dynamika tego procesu 
w poszczególnych typach struktury znacząco się różni. Jeśli weźmiemy pod uwagę 
najliczniejszą grupę robotników, czyli robotników przemysłowych i rzemieślników 
(grupa nr 7), to na obszarach typu mieszanego wzrosła ona z 11,7% do 20,6%, na 
obszarach inteligencko-robotniczych (zgentryfikowanych) z 19,0% do 21,1%, na 
obszarach robotniczych – z 19,1% do 30,2% (!), a na rolniczych udział ten pozostał 
na tym samym poziomie, jeśli nie zmalał (z 12,2% do 11,5%). Równie ciekawa jest 
dynamika procesu gentryfikacji, którego poprzełomowe apogeum – o czym war-
to pamiętać – przypada na lata dziewięćdziesiąte XX wieku (por. podrozdział 1.4 
niniejszego tomu). Charakterystyczna dla nowej klasy średniej grupa specjalistów 
rośnie na obszarach typu mieszanego z 5,3% do 8,3%, na obszarach robotniczych 
z 4,1% do 5,5%, rolniczych – z 4,4% do 6,6%, a na obszarach typu inteligencko-
-robotniczego (zgentryzowanego) – z 13,0% do 18,5%! Oznacza to, że struktura 
określonego typu wyznacza trajektorię dalszych zmian i że raz zainicjowane proce-
sy toczą się – niejako automatycznie – dalej. Mają one również – co było widać na 
poziomie analizowanych jednostek, czyli powiatów – swoje lokalne trajektorie, jak 
również lokalne dynamiki.

Zmiany struktury społecznej wiejskiej Polski po przełomie 1989 roku, które 
ułożyły się w trzy wyraziste procesy dezagraryzacji, proletaryzacji i burżuazyjnie-
nia/gentryfikacji, miały wiele przyczyn. Główną przyczyną wewnątrzkrajową była 
przede wszystkim transformacja gospodarki. Nie można jednak pominąć wpły-
wów zewnętrznych wynikających z otwarcia politycznego i ekonomicznego, któ-

78 Domański (2004b) stwierdził, że najsilniej skorelowane z ubóstwem było zawilgocone miesz-
kanie. 
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re skutkowało – co nie zostało tu poddane analizie – migracjami zagranicznymi. 
Trudno dziś wyobrazić sobie, jak wyglądałaby struktura społeczna wiejskiej Polski, 
gdyby tych migracji nie było. Udział mieszkańców wsi w tych procesach był znacz-
nie mniejszy niż mieszkańców miast. Ale migracje z miast „uwolniły” pewną pulę 
pozycji społecznych i ról zawodowych, które zajęli po części już byli, a po części 
aktualni mieszkańcy wsi.
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