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Wprowadzenie 

Procesy transformacji w Polsce po 1989 r. związane ze zmianą ustroju i systemu 
ekonomicznego oraz członkostwem w Unii Europejskiej od 2004 r. dotyczyły 
w bardzo dużej mierze obszarów wiejskich. Coraz bardziej wzrastała też ich rola 
w zagospodarowaniu przestrzennym naszego kraju. Prof. dr hab. Andrzej Sta-
siak większość swojego twórczego życia naukowego poświęcił właśnie tej proble-
matyce. W uznaniu osiągnięć naukowych i organizacji badań przestrzennej pro-
blematyki obszarów wiejskich Pana Profesora postanowiliśmy niniejszy tom 
Studiów Obszarów Wiejskich Jemu poświęcić. Tom ten zawiera zbiór 10 opra-
cowań wykonanych przez wysokiej klasy specjalistów zajmujących się różnymi 
aspektami zróżnicowania i zagospodarowania przestrzennego wsi i małych miast 
w Polsce i zagranicą. Autorzy tego tomu w czasie swojej kariery naukowej blisko 
współpracowali z Profesorem, a część z nich była Jego uczniami. 

Doboru autorów i tematyki prac dokonano tak, aby miały one, obok waloru 
naukowego, duże znaczenie praktyczne. Opracowania opublikowane w tym 
tomie mogą więc zainteresować nie tylko specjalistów z zakresu problematyki 
przestrzennej wsi, ale także praktyków - w tym zwłaszcza autorów studiów 
poświęconych strategii i kierunków rozwoju obszarów wiejskich i małych miast. 

Obok życiorysu naukowego i zestawu ważniejszych prac autorstwa Profesora 
Stasiaka drukowane w niniejszym tomie artykuły mieszczą się w zakresie nastę-
pującej problematyki: 
• aktualny stan prac planistycznych na obszarach o zróżnicowanych funkcjach 

społeczno ekonomicznych, 
• przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce, 
• małe miasta w Polsce i krajach Unii Europejskiej i programy ożywienia ich 

rozwoju, 
• regionalne zróżnicowania ludności rolniczej i przemian społeczno-ekonomi-

cznych i dochodów gmin wiejskich, 
• struktura wielkościowa wiejskich jednostek osadniczych, 
• wyposażenie infrastrukturalne obszarów wiejskich w Polsce. Studium porów-

nawcze w latach 1960-1989-2007, 
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10 Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski 

• możliwości sektora rolnego w Polsce w zakresie produkcji energii niekonwe-
ncjonalnej i energetyki rozproszonej, 

• wyludnianie wsi rosyjskiej. 
Problematyka opracowań zamieszczonych w tym tomie nabiera też szczegól-

nego znaczenia w świetle ożywionej dyskusji na temat przyszłych zmian sposo-
bów wspierania rozwoju regionalnego w krajach Unii Europejskiej, (w przy-
szłych perspektywach finansowych), w tym zmian Wspólnej Polityki Rolnej, 
które będą miały u podstaw wspieranie przejścia od skali ilości do skali jakości. 

* * * 

Jako Redaktorom Tomu trudno nam w tym miejscu odmówić sobie krótkiej 
refleksji osobistej poświęconej osobie profesora Andrzeja Stasiaka. Byliśmy jego 
uczniami, a potem bliskimi współpracownikami. Obok opieki i współpracy 
merytorycznej pozostawił nam także, jak ufamy, pewien styl prowadzenia pracy 
naukowej, styl oparty na dynamice, nieustannym stawianiu pytań oraz pomija-
niu formalnych i kulturowych barier między dyscyplinami nauki, resortami 
administracji, opcjami politycznymi, a nawet sferami życia. W tej ostatniej kwe-
stii profesor Andrzej Stasiak bez wątpienia wyprzedził swoją epokę. Kiedy dziś 
przychodzi nam coraz częściej pracować w międzynarodowych i multidyscypli-
narnych zespołach naukowych, te właśnie zaszczepione przez Niego cechy oka-
zują się niezwykle pomocne. Z realizacją swoich pomysłów badawczych profesor 
Andrzej Stasiak nie czekał na „lepsze czasy". Przykładem mogą być, jakże popu-
larne dziś, studia rozwoju polskich obszarów przygranicznych. Podjął je zaraz, 
gdy pozwoliły na to przemiany polityczne. Był głęboko przekonany o ich zna-
czeniu, a przekonanie to pomagało mu w pozyskaniu środków na finansowanie 
studiów. Może właśnie dzięki takiemu podejściu wielu uczniów Profesora to 
dzisiaj najdynamiczniejsi przedstawiciele nauk przestrzennych oraz posiadający 
szerokie horyzonty pracownicy administracji publicznej. 

Profesor uczył nas także umiejętności godzenia trzech wymiarów współczes-
nej pracy naukowej — rzetelności merytorycznej, godnego wynagrodzenia i uży-
teczności publicznej. Jego prace nigdy nic były pisane z założeniem, iż trafią do 
szuflady. Pisał je tak, jakby każda miała dotrzeć na biurko premiera lub prezy-
denta. Umiał też zadbać, aby przynajmniej niektóre rzeczywiście tam docierały. 
Jako osoba całe życie kultywująca postawę patriotyczną, tak właśnie pojmował 
swój profesorski obowiązek wobec Ojczyzny. Jednocześnie posiadał niezwykłą 
umiejętność wskazania prostych błędów w skomplikowanych niekiedy wywo-
dach naukowych. Swoich uczniów zaskakiwał trafnością odnajdywania naj-
słabszych punktów czytanych artykułów lub prac na stopień. Był także wielkim 
rzecznikiem badań terenowych. Ocenę tekstu dotyczącego jakiegoś regionu za-
czynał często od prozaicznego pytania - A był Pan tam?, jak nic, to proszę wziąć 
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delegację i pojechać na dwa dni. . . Zdarzało się, że podczas podróży na konfe-
rencję prosił o zatrzymanie samochodu, aby przeprowadzić krótki „wywiad" 
z rolnikiem lub kierowcą ciężarówki czekającej na odprawę graniczną. Zdobytą 
w ten sposób wiedzę cenił na równi z tą przeczytaną w zaciszu biblioteki. Profe-
sor zabiegał także, aby w wyjazdach uczestniczyła duża grupa pracowników. 
Dzięki temu wiele podróżowaliśmy razem po Polsce, a od roku 1990 także po 
krajach sąsiednich. Pozwoliło to na wytworzenie bliskich relacji, które prze-
trwały i, jak sądzimy, są nadal podstawą współpracy i dobrej atmosfery w kiero-
wanych kiedyś przez Profesora zespołach, w tym przede wszystkim w Zakładzie 
Przestrzennego Zagospodarowania i Badań Regionalnych IGiPZ PAN. 

Profesor Andrzej Stasiak wiedział także, że wartościowe badania wymagają 
środków. W trudnym dla nauki okresie początków polskiej transformacji, dbał 
o to, aby nas - jego uczniów i podwładnych, proza życia nie zmusiła do zmiany 
zawodu. Także dlatego dziś czujemy się jego dłużnikami. Jeżeli udaje nam się 
obecnie wykonywać pracę, która daje satysfakcję, pracę którą lubimy, to jest 
w tym bezsporna zasługa profesora Andrzeja Stasiaka. Gdyby nie On, być może 
bylibyśmy całkiem gdzie indziej... 

Tomasz Komornicki, Roman Kulikowski 
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Życie i działalność naukowa 
profesora Andrzeja Stasiaka 

Profesor Andrzej Stasiak urodził się dnia 26 sierpnia 1928 r. w Józefowie, 
w majątku rodzinnym położonym w parafii Niemojki, na wschód od Siedlec. 
Miejsce urodzenia na ziemi podlaskiej, o której tak wzruszająco pisał Stefan 
Żeromski, odegrało istotną rolę w kształtowaniu postawy Profesora w stosunku 
do wielu burzliwych wydarzeń politycznych, które miały miejsce w Jego życiu. 
Swoje strony rodzinne Profesor stale odwiedzał. Bardzo często powtarzał, że 
„Podlasie i Podlasiacy byli zawsze wierni Rzeczypospolitej". Z domu rodzinnego 
wyniósł Profesor głęboki patriotyzm, przesiąknięty ideami służby dla Narodu 
i Państwa. Ojciec, Augustyn Stasiak, był legionistą, majorem odrodzonego Woj-
ska Polskiego. Na przełomie lat 20. i 30. służył, na Westerplatte. We wrześniu 
1939 r. walczył w Armii „Poznań", później w obronie Warszawy. Matka, Anna 
z domu Skibińska, była członkiem POW, uczestniczką III Powstania Śląskiego, 
a w czasie II wojny światowej członkiem AK. Wychodząc z takiego domu Profe-
sor Andrzej Stasiak w każdej sytuacji życiowej zachowywał wierność wobec tra-
dycji I i II Rzeczypospolitej, odwagę prezentowania swoich poglądów politycz-
nych, godność oraz odrazę do oportunizmu i karierowiczostwa. 

Sympatia do wsi podlaskiej miała duży wpływ na oblicze ideowe Profesora. 
Może właśnie z tego powodu związany był przez całe życie z antykomunistycz-
nym ruchem ludowym reprezentowanym przez takich przywódców, jak Win-
centy Witos i Stanisław Mikołajczyk. W nurcie ruchu ludowego reprezentował 
poglądy narodowe, w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Wiązały się one 
z wielką tolerancją. Odrzucał wszelkie orientacje skrajne i ksenofobiczne. Dla-
tego miał wielu przyjaciół wśród Ukraińców, Żydów, Niemców, Litwinów 
i Białorusinów. Pomimo emocjonalnego zaangażowania społeczno-politycz-
nego, stanowiło ono w jego życiu element drugorzędny. Najważniejszą dzie-
dziną, której się poświęcił bez reszty była nie polityka, lecz pogłębianie własnej 
wiedzy, a następnie badania naukowe. W tym kierunku wykazywał wielkie 
ambicje, solidność, pracowitość i konsekwencję w działaniu. Bezpośrednio po 
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14 Piotr Eberhardt 

uzyskaniu w 1946 r. świadectwa dojrzałości w Siedlcach wyjechał do Wrocławia 
i rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Został przyjęty na Sekcję 
Historii Wydziału Filozofii. Trafił tam na wspaniałe grono wykładowców, 
wśród których byli profesorowie: Karol Maleczyński, Paweł Rybicki i Henryk 
Wereszycki. Największą jednak rolę odegrał promotor jego pracy magisterskiej, 
prof. Stefan Inglot. Tematem rozprawy był rozwój demograficzny Wrocławia 
w XIX wieku. Ze względu na jej wartość została ona wydrukowana w czasopi-
śmie „Sobótka". W pracy tej zawarte są wątki nie tylko demograficzne, ale rów-
nież geograficzne, historyczne, socjologiczne i polityczne. Studia we Wrocławiu 
miały dla młodego, pełnego zapału studenta, istotną rolę w jego spojrzeniu na 
problematykę Ziem Zachodnich i Północnych, która stała się mu bardzo bliska. 
Wiązało się to z jego poglądami na sprawy niemieckie. 

Można stwierdzić, że kilkuletni pobyt we Wrocławiu wykreował jego poglądy 
polityczne, osobowość intelektualną i interdyscyplinarne zainteresowania. 
Działał wówczas aktywnie w grupie lewicowej ZNMS, kierowanej przez Jana 
Strzeleckiego oraz w OMTUR. Ten fragment swojej działalności politycznej 
oceniał niezbyt jednoznacznie. Po latach twierdził, że było w tym dużo manipu-
lacji, fałszywej retoryki i wykorzystania młodzieży dla celów zupełnie innych, 
związanych z planowaną i realizowaną stalinizacją kraju. Jednak uważał, że zago-
spodarowanie i zasiedlenie Ziem Zachodnich i Północnych oraz ich integracja 
z Macierzą były nie tylko hasłami propagandowymi, lecz koniecznością dziejową 
zgodną z interesami narodu, który utracił swoje Kresy Wschodnie. 

Pomimo pozytywnej opinii promotora, ze względów pozamerytorycznych nie 
otrzymał jednak stanowiska asystenta. Nie uzyskując zatrudnienia na Uniwersy-
tecie Andrzej Stasiak opuścił Wrocław z dyplomem magistra historii i filozofii 
i przeniósł się do Warszawy, z którą związał resztę swojego życia. W stolicy ukoń-
czył z powodzeniem dwuletnie podyplomowe studium Planowania Przestrzen-
nego przy Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wybrany kierunek 
badawczy związany z gospodarką przestrzenną i planowaniem przestrzennym 
zdeterminował Jego dalszą karierę naukową. Młody adept nauki został szybko 
zauważony przez dwóch legendarnych Profesorów: Jana Chmielewskiego 
i Michała Kaczorowskiego, z którymi utrzymywał ścisłe kontakty. Równocześ-
nie pracował zawodowo. Początkowo w Muzeum Kultur Ludowych w Młoci-
nach, następnie w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego przekształconego 
później w Instytut Gospodarki Mieszkaniowej. Młody badacz, pracując w Insty-
tucie od 1953 r., szybko potwierdził swoje wybitne uzdolnienia i głęboką wiedzę 
faktograficzną. Rozpoczął aktywną działalność naukową (pierwsza publikacja 
autorska ukazała się już w grudniu 1954 r. pod tytułem „Badanie struktury 
gospodarstw domouiych w miastach w 1950 roku"). Pod opieką prof. Adama 
Andrzejewskiego rozpoczął systematyczną pracę nad problematyką Górnego 
Śląska - obszaru o skomplikowanej sytuacji etniczno-społecznej, odznaczającego 
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się wysoką koncentracją działalności gospodarczej. W ciągu kilku lat ukazały się, 
obok licznych artykułów, dwie odrębne książki poświęcone sytuacji demografi-
cznej i warunkom mieszkaniowym ludności żyjącej w miastach Górnego Śląska. 
Pierwsza z nich „Stosunki mieszkaniowe w województwie katowickim ", o chara-
kterze źródłowego opracowania empirycznego, ukazała się w 1959 r. Następna 
związana była z uzyskaniem stopnia doktorskiego na wydziale filozoficznym 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Rozprawę - „Rozwój demograficzno-społeczno-go-
spodarczy oraz przestrzenny miasta Królewska Huta do roku 1914"- napisaną pod 
kierunkiem prof. Stefana Inglota, oceniono bardzo wysoko za nowatorstwo. 
Praca została opublikowana w 1962 r. 

Warunki do pracy w pokoju wypełnionym od podłogi po sufit książkami, 
miał trudne, więc godzinami przebywał w Bibliotece Publicznej na ulicy Koszy-
kowej, gdzie intensywnie pracował. Kariera naukowa i zawodowa Profesora 
układa się pozytywnie. Był przez przełożonych i kolegów doceniany i lubiany. 
Wynikało to z jego bezpośredniości, życzliwości i dobroci. Przechodził kolejne 
szczeble kariery naukowej, poczynając od asystenta, starszego asystenta, a nastę-
pnie adiunkta w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego, zaś w 1962 r. uzys-
kał awans na Kierownika Zakładu Spraw Mieszkaniowych Wsi Instytutu 
Budownictwa Mieszkaniowego. Nawiązał kontakty zagraniczne. Przebywał na 
wyjazdach studialnych w NRD (1961), Wielkiej Brytanii (1962), Czechosłowa-
cji (1966), i w Wenezueli (1970). Wyjeżdżał ponadto służbowo do Austrii, Fin-
landii, Holandii, Puerto-Rico, ZSRR i USA. Pomimo nagabywań ze strony 
służb bezpieczeństwa był nieugięty i konsekwentny. Nie podpisał żadnych 
zobowiązań ani żadnych „lojalek". Świadczyło to o Jego odwadze, uczciwości 
i odrazie wobec nieetycznych i niemoralnych zachowań. Zostało to później 
poświadczone przez Instytut Pamięci Narodowej. 

Dalsze studia nad przemianami Górnego Śląska w ujęciu historyczno-prze-
strzennym umożliwiły mu uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Rozprawa 
habilitacyjna „Przemiany stosunków mieszkaniowych w Zagłębiu Śląsko-Dąbrow-
skim na tle procesów uprzemysłowienia w latach 1870-1960" wyszła drukiem 
w 1966 r. Miała ona charakter syntetyczny i obok istotnych walorów poznaw-
czych odegrała również ważną rolę aplikacyjną przy tworzeniu koncepcji roz-
woju budownictwa mieszkaniowego na Górnym Śląsku. 

Równocześnie Andrzej Stasiak rozpoczął wszechstronne badania naukowe 
poświęcone polskiej wsi. W tej dziedzinie stał się niekwestionowanym autoryte-
tem naukowym nie tylko w skali naszego kraju. Prace z tego zakresu odznaczały 
się kompleksowością. Obejmowały klasyfikacje typologiczne wsi, ich rozmiesz-
czenie i funkcje ujęte w różnych skalach przestrzennych. Równocześnie zajmo-
wał się sytuacją społeczną oraz warunkami życia mieszkańców polskiej wsi. 
Będąc przez blisko 15 lat kierownikiem Zakładu Spraw Mieszkaniowych Wsi 
w Instytucie Budownictwa Mieszkaniowego stał się koordynatorem licznych 
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prac mających na celu racjonalne ukształtowanie osadnictwa wiejskiego w Pol-
sce. Współpracował w tym okresie z Zakładem Socjologii Miasta PAN (prof. 
Stefan Nowakowski), z Zakładem Rejonów Uprzemysławionych PAN (profeso-
rowie: Stefan Ignar i Dyzma Gałaj), Instytutem Geografii PAN, Instytutem 
Rozwoju Wsi i Rolnictwa itd. Jednocześnie wraz z profesorami: Stanisławem 
Leszczyckim, Kazimierzem Dziewońskim, Bolesławem Maliszem, Marianem 
Madeyskim, Jerzym Kostrowickim, Piotrem Korcellim i Ryszardem Domań-
skim rozpoczął ożywioną działalność w ramach Komitetu Przestrzennego Zago-
spodarowania Kraju przy Prezydium PAN. W latach 1975-1978 był przewod-
niczącym Komisji Demografii Regionalnej i Infrastruktury Społecznej, a w la-
tach 1978-1992 przewodniczącym Komisji Obszarów Wiejskich. Od 1987 r. 
był nieprzerwanie członkiem Prezydium KPZK PAN, a od 1993 r. wiceprze-
wodniczącym Komitetu i wiceprzewodniczącym Rady Redakcyjnej Wydaw-
nictw KPZK PAN. W latach 1993-1995 przewodniczył Zespołowi Problemo-
wemu „Społeczno-gospodarcza i przestrzenna transformacja obszarów wiejskich". 

Za wybitne i pionierskie osiągnięcia naukowe w wieku 42 lat Andrzej Stasiak 
uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, zaś w wieku 51 lat profesora zwyczaj-
nego. Recenzentem Jego wniosku profesorskiego byli: prof. Maria Dobrowol-
ska, prof. Bolesław Malisz i prof. Adam Andrzejewski. Dla wykazania skali 
osiągnięć naukowych warto przytoczyć kilka sformułowań zawartych w tych 
trzech recenzjach. 

Profesor Maria Dobrowolska napisała wówczas: „Rozległe zainteresowania 
profesora Stasiaka obejmują wielorakie zagadnienia, wzajem ze sobą powiązane, 
jak: a) rozwój demograficzny miast i aglomeracji miejskich, problematyka przemian 
wiejskich społeczności lokalnych oraz społeczno-gospodarcze aspekty urbanizacji wsi, 
b) rozwój budownictwa mieszkaniowego w rejonach uprzemysławianych oraz 
wpływ wielkich inwestycji na problemy mieszkaniowe i struktury społeczne, c) 
kształtowanie wiejskich układów osadniczych i architektoniczny kształt wiejskiego 
krajobrazu. Studia nad tą problematyką oparte o gruntowne badania poszczegól-
nych regionów Polski kierują się ivybitnie w stronę praktycznego rozwiązania pro-
blemów planowania przestrzennego ". 

Profesor Adam Andrzejewski stwierdził: „Profesor Andrzej Stasiak jest wybit-
nym specjalistą w dziedzinie problematyki przestrzennej, urbanizacyjnej i mieszka-
niowej. Jego prace badawcze i publikacje w formie książkowej i artykułowej obej-
mują szeroki zakres wymienionej wyżej problematyki, poczynając od historycznych 
studiów procesów urbanizacyjnych i rozwoju miast pod wpływem rozwoju kapitali-
stycznego, poprzez studia z dziedziny migracji i urbanizacji w strefach wielkich 
aglomeracji, do studiów dotyczących zagadnień przestrzennych i mieszkaniowych 
obszarów wiejskich". 

Podobnie pozytywnie odniósł się do dorobku kandydata do tytułu profesora 
zwyczajnego profesor Bolesław Malisz, który napisał: „Profesor A. Stasiak zaj-
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muje się dziedziną, która jest najsłabszym ogniwem planowania przestrzennego 
w Polsce: zagospodarowaniem obszarów wiejskich. Jest to niewdzięczne zadanie 
z wielu względów, a przede wszystkim braku stabilności koncepcji i polityki rolnej 
oraz autonomicznych tendencji Ministerstwa Rolnictwa. Jest to jednocześnie jedno 
z czołowych zadań z punktu widzenia gospodarki narodowej. Wszystkie prace Profe-
sora A. Stasiaka wiążą się ściśle z potrzebami praktyki i mają wyraźnie charakter 
aplikacyjny ". 

Uzyskując tytuł profesora zwyczajnego, Andrzej Stasiak miał już wyrobioną 
pozycję i prestiż w środowisku naukowym. Dochodziły do tego wielkie ambicje 
twórcze. Dlatego też mógł odegrać poważną rolę w rozwoju nowej dyscypliny 
naukowej, jaką była szeroko rozumiana gospodarka przestrzenna; dziedzina 
wykorzystująca dorobek geografii, demografii, socjologii, ekologii i ekonomii. 

W 1976 r. rozpoczął stałą pracę w Instytucie Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN, inicjując wielokierunkowe badania w zakresie szeroko 
pojętej geografii ekonomicznej i społecznej oraz gospodarki przestrzennej. Jest 
to tym bardziej zdumiewające i godne uznania, gdyż kończył przecież studia 
historyczne, a nie geograficzne. Niemniej jednak nic tylko został stosunkowo 
szybko dokooptowany w poczet geografów, ale stał się jedną z bardziej popular-
nych postaci w tym środowisku. 

Z początkiem lat 70. Andrzej Stasiak rozpoczął studia nad rozwojem aglome-
racji miejskich. Uwiecznieniem tej działalności jest opracowanie wydane 
w 1973 r. w ramach Studiów KPZK PAN pt. „Rozwój aglomeracji miejskich 
w Polsce". Ponadto zajmował się tzw. Makroregionem Funkcjonalnym War-
szawy. Pod redakcją Profesora ukazały się z tego zakresu trzy tomy Studiów. 

Profesor nadal pozostał wierny problematyce polskiej wsi. Został kierowni-
kiem trzech dużych ekspertyz. Pierwsza z nich - „Wieś Polska - 2000"- miała 
charakter syntetyczny. Została opublikowana w 1986 r. w Studiach KPZK 
PAN. Kolejna - ,,Analiza uwarunkowań i skutków migracji ludności ze wsi do 
miast, a w szczególności wpływu tych migracji na strukturę ludności" — dotyczyła 
wpływu procesów depopulacji na sytuację wsi polskiej i stan gospodarki rolnej 
i została opublikowana w 1990 r. przez Polską Akademię Nauk. Trzecia -
Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni 
wiejskiej - miała charakter kompleksowy, została opublikowana w 1997 r. 
w ramach projektu badawczego „Podstawy naukowo-badawcze koncepcji polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju". Wszystkie te ekspertyzy wiążą się z ba-
daniami sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej podstawowych jed-
nostek podziału administracyjnego kraju, jakim są gminy. Ukazał się tzw. 
Raport o gminach, autorstwa Profesora, który odegrał ważną rolę w pracach nad 
projektem dotyczącym aktywizacji ekonomicznej jednostek gminnych. 

Profesor w ciągu blisko 25 lat w sposób wyjątkowo zaangażowany zajmował 
się problematyką podziału administracyjnego kraju. Swoje poglądy przedstawiał 
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w kolejnych opiniach, które były przedmiotem ożywionych polemik i dyskusji. 
Można tu wymienić artykuły z lat osiemdziesiątych: „Podział administracyjny 
kraju. Poglądy i opinie" (Biuletyn KPZK PAN, z. 126), „Koncepcja podziału 
dwustopniowego " (Biuletyn KPZK PAN, z. 128), „Podziaładministracyjny kraju 
na tle układu osadniczego Polski" (Opere et Studio, nr 12) oraz w latach 90.: 
„Uwagi o celowości zmian w podziale administracyjnym kraju" (Wieś i Państwo, 
nr 1/10), „Spór o koncepcje reformy Państwa i przestrzenne aspekty podziału admi-
nistracyjnego kraju' (Opinie i Materiały Senatu RP). 

Zmiana usytuowania geopolitycznego Polski wymagała podjęcia wszech-
stronnych badań nad przygranicznymi obszarami Polski. W tej dziedzinie, która 
obecnie stała się bardzo popularna, Profesor był prekursorem. Przygotował 
założenia teoretyczno-metodyczne, które zostały rozwinięte w szerokich stu-
diach empirycznych. Ostatecznym rezultatem było kilkanaście tomów pod 
wspólnym tytułem: „Badania podstaw rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów 
przygranicznych Polski". Odegrały one dużą rolę aplikacyjną. 

W ciągu całej swojej działalności naukowej Profesor zajmował się badaniami 
regionalnymi. Obiektem jego zainteresowania były prawie wszystkie regiony 
Polski. Można tu wymienić studia nad regionami suwalskim, mazowieckim 
i pomorskim, które były podstawą perspektywicznych planów rozwoju prze-
strzennego. Przekazywane były następnie władzom lokalnym i wykorzystywane 
do praktycznego planowania regionalnego. 

Bardzo ważne dla Profesora były prace dotyczące planu przestrzennego zago-
spodarowania kraju. We wszystkich wersjach tzw. planu krajowego udział Pro-
fesora był bardzo znaczący. Brał udział zarówno przy tworzeniu kolejnych kon-
cepcji generalnych, jak i przy rozpatrywaniu kwestii szczegółowych związanych 
z osadnictwem wiejskim, gospodarką rolną i zagospodarowaniem infrastruktu-
ralnym. 

Profesor Andrzej Stasiak przez cały okres swojej pracy naukowej i zawodowej 
był bardzo zaangażowany w działalność dydaktyczną. Prowadził od 1956 r. zaję-
cia na studium Planowania Przestrzennego Politechniki Warszawskiej. Równo-
cześnie był wykładowcą na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Następnie w latach 1973-1979 był kontraktowym profesorem na Wydziale 
Ekonomiczno-Społecznym SGPiS. Prowadził tam zajęcia z zakresu projektowa-
nia miast i planowania przestrzennego. Związał się również z Wydziałem Socjo-
logii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził zajęcia z „Elementów plano-
wania przestrzennego". Współpracował dodatkowo z Zakładem Socjologii Mia-
sta Instytutu Filozofii i Socjologii PAN (prof. Stefan Nowakowski i prof. 
Włodzimierz Mirowski). Był konsultantem w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnic-
twa (prof. Józef Okuniewski i prof. Izasław Frenkel) oraz w Instytucie Ekono-
miki Rolnictwa (prof. Włodzimierz Kamiński). 
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W ostatniej fazie swojego życia Andrzej Stasiak ściśle związał się z Wyższą 
Szkołą Ekonomiczną w Białymstoku (prof. Ryszard Horodeński). Zajmował 
tam stanowisko Kierownika Katedry Polityki i Rozwoju Regionalnego. Prowa-
dził przez wiele lat na tej uczelni, aż do swojej śmierci, zajęcia dydaktyczne 
dotyczące planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej oraz geografii 
ekonomicznej Polski. 

Będąc osobą bardzo życzliwą wobec młodszych pracowników, doceniał 
konieczność szybkiego awansu kadry naukowej. Świadczy o tym wypromowanie 
25 magistrów. Był promotorem ośmiu doktoratów i recenzentem sześciu habili-
tacji oraz kilku wniosków profesorskich. Do jego uczniów należeli: A. Gałązka, 
P. Gaiński, K. Heffner, M. Jasiulewicz, W. Kamińska, T. Komornicki, K. Mi-
ros, A. Miszczuk, M. Potrykowski, M. Proniewski, A. Serafin, W. Zgliński. 

Profesor Andrzej Stasiak został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Za działalność kon-
spiracyjną w okresie okupacji niemieckiej otrzymał Krzyż Armii Krajowej, 
Medal za Wolność i Zwycięstwo oraz Odznakę Grunwaldzką. 

Profesor Andrzej Stasiak był członkiem wielu rad naukowych. Współpra-
cował z wieloma placówkami naukowymi, takimi jak: Komitet Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju PAN, Komitet „Polska 2000" PAN, Instytut Rozwoju 
Wsi i Rolnictwa PAN itd. Przez kilka lat przewodniczył Państwowej Radzie 
Gospodarki Przestrzennej. Od 1956 r. należał do Towarzystwa Urbanistów Pol-
skich. Odznaczony złotą i srebrną odznaką TUP i uhonorowany jego najwy-
ższym wyróżnieniem - tytułem członka honorowego pełnił w tej organizacji 
liczne funkcje: wiceprezes (1974-1979) , członek Zarządu Głównego 
(1963—1965), przewodniczący Sekcji Planowania Wsi od końca 1967 r. do 
końca lat 80. Najbardziej jednak związany był ze środowiskiem polskich geogra-
fów oraz Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Pra-
cował w nim 23 lata, w tym przez blisko dwadzieścia lat zajmował stanowisko 
Kierownika Zakładu Przestrzennego Zagospodarowania. W dniu 31 XII 1998 r. 
przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pomimo tego nadal był bardzo aktywny. Brał 
regularnie udział w cotygodniowych zebraniach Zakładu. Zabierał głos w dys-
kusjach. Przedstawione przez niego uwagi były cenne i inspirujące naukowo. 
Zawsze służył pomocą i wsparciem. Dlatego Jego śmierć była dla nas, pracowni-
ków Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, ogromnym 
ciosem. Trudno jest rozstać się z człowiekiem, którego niezwykle ożywiona 
działalność tak wiele twórczego wniosła w nasze życie naukowe. 

Będziemy wspominali Profesora Andrzej Stasiak z czcią, szacunkiem i wdzię-
cznością. Pamiętamy bowiem dobrze, z jakim oddaniem i radością udzielał 
porad i wskazówek, jak chętnie dzielił się własnym doświadczeniem naukowym. 
Był miłośnikiem kilku dyscyplin naukowych, takich jak historia, ekonomia, 
socjologia. Niemniej najbliższa Mu była geografia. Może dlatego wybrał tą pro-
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blematykę badawczą, że kochał Podlasie, gdzie się urodził. Ponadto z wielkim 
sentymentem odnosił się zawsze do Dolnego i Górnego Śląska. Zaangażował się 
w sprawy Warszawy, Mazowsza i „Ściany Wschodniej". Bliska Mu była cała 
Polska oraz jej wszystkie regiony historyczne i fizjograficzne. I to zapewne 
sprawiło, że z tak wielkim zamiłowaniem i zaangażowaniem poświęcił się pracy 
naukowej w zakresie tradycyjnej antropogeografii. 

Piotr Eberhardt 
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Stan prac planistycznych w roku 2007 
na terenach o różnych funkcjach 
społeczno-ekonomicznych1 

The progress of spatial planning works on the areas of 
different socio-economic functions (2007) 

Zarys treści: Artykuł zawiera krytyczną ocenę stanu prac planistycznych w gminach 
zakwalifikowanych do różnych typów funkcjonalnych. Omówione zostało pokrycie planami 
miejscowymi, zakres przewidywanych odrolnień (presja inwestycyjna na grunty) oraz liczba 
wydawanych decyzji o warunkach zabudowy. Na tym tle dokonano krytycznej oceny 
poprawności planowania miejscowego w Polsce. 

Słowa kluczowe: plan miejscowy, presja inwestycyjna, odrolnienia, decyzje o warunkach 
zabudowy. 

Wstęp 

Istotną cechą warunkującą obecnie rozwój polskiej przestrzeni (w tym prze-
strzeni wiejskiej) jest stan zaawansowania prac planistycznych prowadzonych na 
poziomie g m i n n y m . W wielu opracowaniach naukowych oraz w dokumen tach 
strategicznych wskazuje się, że zaawansowanie to nie jest wystarczające. H a m u j e 
to procesy inwestycyjne, przyczyniając się jednocześnie do pogarszania sytuacji 
w zakresie ładu przestrzennego. 

1 W artykule wykorzystano wyniki badań wykonanych w Instytucie Geografii i Przestrzennego 
Zagospodarowania PAN w ramach prac nad przygotowaniem Raportu o stanie i uwarunkowa-
niach prac planistycznych w gminach na koniec 2007 r. Były one realizowane na zlecenie Mini-
sterstwa Infrastruktury przez zespól w składzie: P. Śleszyński (kierownik projektu), J. Solon, 
T. Komornicki, M. Więckowski, M. Bednarek, B. Szejgiec, R. Wiśniewski, B. Solon, M. Stęp-
niak, M. Januszewska-Stępniak. 
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Analiza materiałów GUS dotyczących pokrycia planistycznego wykonywana 
jest od kilku lat cyklicznie w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospoda-
rowania PAN (Śleszyński i in. 2007) na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury 
(wcześniej Ministerstwa Budownictwa). Dla sytuacji z lat 2005-2007 przepro-
wadzono ją także w ujęciu typów funkcjonalnych gmin. Wyniki dla lat 
2005-2006 były wcześniej publikowane (Komornicki i Śleszyński 2008). Naj-
nowszy materiał z 2007 r. pozwala na bardziej poprawną analizę dynamiki pro-
blemu. 

Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja dynamiki zmian w zakresie 
relacji między pracami planistycznymi i presją inwestycyjną, a funkcją, jaką 
pełni określony obszar. Jest to pomocne przy interpretacji materiału statystycz-
nego w zakresie czynników determinujących tempo i charakter prac planistycz-
nych (wpływ dominującej funkcji społeczno-gospodarczej) oraz przyczyn istnie-
nia i skali presji inwestycyjnej (wyrażonej w zasięgu planowanych odrolnień oraz 
w liczbie wniosków o ustalenie warunków zabudowy). 

Badania według typów funkcjonalnych dla roku 2006 (patrz: Komornicki 
i Śleszyński 2008) ujawniły pośrednio istnienie patologii w procesie prac plani-
stycznych. Wyrażała się ona w fakcie, iż w gminach należących do niektórych 
typów, koncentracja ruchu inwestycyjnego występowała na terenach nie obję-
tych planami. Dotyczyło to głównie stref podmiejskich dużych ośrodków oraz 
regionów turystycznych. Istotnym celem niniejszego opracowania jest weryfika-
cja postawionych wcześniej hipotez w tym zakresie. 

Podstawowe zasady wydzielenia typów funkcjonalnych przytoczono w tabeli 
1, a ich rozkład regionalny pokazano na rycinie 1. W analizie dynamicznej przy-
jęto dwa okresy porównawcze 2005-2006 i 2006-2007. Szczegółowa procedura 
wydzielania typów została opisana we wcześniejszych publikacjach (Komornicki 
i Śleszyński 2008). Celem łatwiejszej interpretacji uzyskanych wskaźników zde-
cydowano się również na wydzielenie grup (typów) pomocniczych skupiających 
obszary o różnych funkcjach: (a) metropolii wraz zapleczem (typy DR+DP); 
(b) dużych ośrodków wraz zapleczem (typy GR+GP); (c) miast powiatowych 
(niezależnie od wydzielonej funkcji; typy M+MK+MT); (d) podstawowej tkan-
ki osadniczej (wszystkie powyższe typy DR+DP+GR+GP+M+MK+MT); 
(e) terenów poza metropoliami i dużymi miastami o funkcjach komunikacyj-
nych (typy K1+K2+MK); (f) terenów poza metropoliami i dużymi miastami 
0 funkcjach przemysłowych (typy P+M+TP); (g) terenów poza metropoliami 
1 dużymi miastami o funkcjach turystycznych (typy T+MT+TP); (h) terenów 
poza metropoliami i dużymi miastami o funkcjach rolniczych (typy R+RE). 
Zbiory nie musiały być w tym wypadku rozłączne. 

Spośród wydzielonych typów funkcjonalnych najwięcej, bo aż 563 gminy 
(blisko 23%), zaliczono do typu R (gminy o rozwiniętej funkcji rolniczej). One 
też zajmowały największą powierzchnię (22,6% powierzchni kraju) i skupiały 
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Tabela 1. Podstawa delimitacji typów funkcjonalnych 

KOD NAZWA DELIMITACJA 

DR Rdzenie obszarów metropolitalnych 
(tzw. MEGA s) 

według delimitacji ESPON 1.4.3 (2007) 

DP Strefy zewnętrzne obszarów 
metropolitalnych 

jw. 

GR Rdzenie innych miast powiatowych 
grodzkich 

jw. 

GP Strefy zewnętrzne innych miast 
powiatowych grodzkich 

jw. 

M Miasta powiatowe bez wyraźnej 
specjalizacji funkcjonalnej, na ogól 
z rozwiniętymi funkcjami przemysłowymi, 
czasem z funkcjami przyrodniczymi 
i rolniczymi 

pozostałe miasta powiatowe 

MK Miasta powiatowe z rozwiniętą funkcją 
komunikacyjną 

Spełnienie warunków dla typów K1 lub K2 w miastach 
powiatowych 

MT Miasta powiatowe z rozwiniętą funkcją 
turystyczną 

Spełnienie warunków dla typu T w miastach 
powiatowych 

K1 Korytarze transportowe z intensywnym 
użytkowaniem (przemysł, turystyka) 

według zmodyfikowanej (patrz tekst) delimitacji T. 
Komornickiego (patrz: Śleszyński i in. 2007) plus 
warunki delimitacji typów P i T 

K2 Korytarze transportowe z ekstensywnym 
użytkowaniem (w tym rolnictwo i ochrona 
przyrody) 

według zmodyfikowanej (patrz tekst) delimitacji T. 
Komornickiego (2006) (poprzedni Śleszyński i in. 2007) 

P Gminy o rozwiniętej funkcji przemysłowej, 
nie będące stolicami powiatów 

1 z 3 warunków: 1) zatrudnienie w przemyśle >35% 
pracujących; 2) zatrudnienie w przemyśle > 10 osób 
na 1 km2; 3) rejony wydobycia surowców 

T Gminy o rozwiniętej funkcji turystycznej Warunki: 1) miejsca noclegowe na 100 mieszkańców 
>2; 2) udzielone noclegi na 100 mieszkańców > 1 

TP Gminy o rozwiniętych funkcjach 
przemysłowych i turystycznych 

Jednoczesne spełnienie warunków typów P i T 

R Gminy o rozwiniętej funkcji rolniczej 3 z 4 warunków: 1) powierzchnia użytków rolnych 
>50% lub sadów >2%; 2) zatrudnienie w rolnictwie 
>40%; 3) gospodarstwa produkujące na rynek >40%; 
4) obsada hodowlana jak w Raporcie o stanie 
zagospodarowania przestrzennego kraju (Węclawowicz 
i in. 2006) 

RE Gminy o rozwiniętej funkcji rolniczej wraz 
z obszarami cennymi przyrodniczo 

Jednoczesne spełnienie warunków typów R i E 

E Gminy z obszarami cennymi przyrodniczo 1 z 3 warunków 1) lesistość > 50%; 2) obszary 
chronione > 50%; 3) obszary ściśle chronione 
(rezerwaty i parki narodowe) >10% 

I Inne gminy Pozostałe gminy bez wyraźnej specjalizacji 
funkcjonalnej 
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najwięcej użytków rolnych (ponad 28%). Jednocześnie jednak mieszkało w nich 
zaledwie niecałe 9% ludności kraju. Z drugiej strony 32 gminy stanowiące rdze-
nie obszarów metropolitalnych (typ DR) skupiały ponad 1/5 mieszkańców Pol-
ski, zajmując jedynie 1,3% jej powierzchni (Śleszyński i in. 2007). 

Ryc. 1. Rozmieszenie typów funkcjonalnych 
1 - Wielofunkcyjne obszary metropolitalne (a - rdzenie, b - strefy zewnętrzne), 2 - Wielofunkcyjne 
zespoły miejskie grodzkich ośrodków powiatowych (a - rdzenie, b - strefy zewnętrzne). 3 - Inne gminy 
z siedzibami powiatów ( a - z funkcjami komunikacyjnymi, b - z funkcjami turystycznymi, c - bez wyraź-
nej specjalizacji pozaprzemyslowej), 4 - Gminy położone w głównych korytarzach transportowych 
( a - z użytkowaniem intensywnym /przemysł, turystyka/, b - ekstensywnym /rolnictwo, ochrona przy-
rody/). 5 - Gminy z rozwiniętym przemysłem, 6 - Gminy z rozwiniętą turystyką (a), w tym ze znacznym 
udziałem przemysłu (b). 7 - Gminy z rozwiniętym rolnictwem (a), w tym ze znacznym udziałem obsza-
rów cennych przyrodniczo (b), 8 - Gminy ekstensywnie zagospodarowanie ze znacznym udziałem 
obszarów cennych przyrodniczo. 9 - Gminy bez wyraźnej specjalizacji funkcjonalnej. 
Gmina 's functional types 
1 - Metropolitan areas (a - core and b - suburban zone), 2 - Functional Urban Areas (FUA) around main 
subregional centres (a - core and b - suburban zone), 3 - Other powiat (county) centers (a - with trans-
port functions, b - with tourism functions, c - without specific functions), 4 - Main transport corridors 
(with a - intensive industrial or tourism functions, b - extensive agricultural or environmental functions), 
5 - Units with industrial function, 6 - Units with tourism functions (a) or tourism and industrial functions 
(b), 7 - Units with agricultural functions (a) or agricultural and environmental functions (b), 8- Units with 
environmental functions, 9 - Units without dominating function. 
Źródło: P. Śleszyński i in. (2007). 
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Stan zaawansowania prac planistycznych 

Analizie poddano dane o powierzchni terenów pokrytych planami oraz planami 
w opracowaniu. Ocena wskaźników dynamiki musi być dokonywana z daleko 
idącą ostrożnością. Powodem są przypadki zmniejszenia powierzchni z planami 
miejscowymi oraz sytuacje, w których niektóre tereny wykazano podwójnie na 
skutek uwzględnienia korekt w już obowiązujących dokumentach. Pokrycie 
obowiązującymi planami miejscowymi wzrosło w Polsce w okresie 2006—2007 
0 1,2 punktu procentowego do poziomu 24,1% powierzchni gmin. 

W 2007 r. nadal najwyższym pokryciem planistycznym odznaczał się typ DP 
(obszary podmiejskie największych ośrodków; tab. 2 i ryc. 2, 3, 4). Jednocześnie 
jednak już drugi rok z rzędu zakres aktualnie prowadzonych prac był na tych 
terenach relatywnie mniejszy. Najbardziej zaawansowany był on w obszarach 
rdzeniowych tych samych jednostek. Dla nich też ogólny odsetek powierzchni 
gminy objętej planami obowiązującymi i w opracowaniu pozostał największy 
(58%). Prawie tak samo intensywne prace nad nowymi planami miejscowymi 
toczyły się w 2007 r. w obszarach rdzeniowych miast drugiego rzędu (GR). 
Podobnie jak poprzednio, w ich przypadku zachowała się bardzo duża różnica 
w pokryciu planistycznym względem obszarów podmiejskich (w kategorii 
łącznego udziału dokumentów gotowych i w opracowaniu 44,7% dla GR i tyl-
ko 30,4% dla GP). Można przyjąć, że w obu kategoriach ośrodków (miast 
dużych i średnich) ugruntowała się tendencja przyspieszenia prac planistycznych 
w obszarach rdzeniowych i dalszego ich spowolnienia (lub przynajmniej stagna-
cji) na terenach otaczających. 

Tempo prac nad nowymi dokumentami zmalało także w pozostałych mia-
stach powiatowych. Ich pokrycie planami miejscowymi wzrosło, ale tylko nie-
znacznie. Tc z spośród nich, które posiadają istotną funkcję przemysłową (MP) 
nie różnią się praktycznie pod tym względem od pozostałych. Odmienna sytua-
cja występuje natomiast w przypadku miast powiatowych o znaczącej funkcji 
turystycznej (MT), które charakteryzują się najmniejszym stopniem pokrycia 
planistycznego spośród wszystkich wyróżnionych typów funkcjonalnych (zaled-
wie 14,8% powierzchni pod planami obowiązującymi). Co gorsza, także tempo 
prowadzonych prac należy tu do najniższych (4,1% powierzchni obejmują 
dokumenty „w opracowaniu"). 

Sumarycznie w obrębie podstawowego systemu osadniczego (typy z grup D, 
G i M) w latach 2006-2007 pokrycie planami miejscowymi wzrosło o około 
2 punkty procentowe, osiągając poziom 29%, a przy uwzględnieniu dokumen-
tów opracowywanych - 38,6%. Odsetek gruntów, dla których plany były aktu-
alnie wykonywane, zmniejszył się jednak dla tych grup z 12,5 do 10%. Biorąc 
pod uwagę, że strefy zewnętrzne metropolii, a zwłaszcza ośrodków dużych 
1 średnich cechuje utrzymujący się niedobór pokrycia planistycznego, jako nega-
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Tabela 2. Plany obowiązujące i projektowane według typów funkcjonalnych w latach 2005-2007 

Powierzchnia objęta planami Przyrost powierzchni Powierzchnia objęta planami Powierzchnia objęta planami 
. - . _ • , „/> • , „ , , zatwierdzonymi i w opracowaniu (w 

zatwierdzonymi (w %) w 2006 w opracowaniu (w %) 0 / , v 
Typ 

2005 2006 2007 g g ^ g ^ ^ 2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Grupowanie podstawowe 

DR 21,7 29,4 32,1 135,4 109,2 22,4 23,9 26,5 44,1 53,2 58,5 

DP 32,7 37,4 41,0 114,3 109,8 15,0 11,5 10,2 47,7 48,8 51,2 

GR 24,1 27,2 32,3 113,2 118,5 20,6 22,1 17,6 44,7 49,4 49,8 

GP 17,7 23,8 25,8 134,0 108,5 12,6 8,4 8,6 30,4 32,2 34,4 

M 17,9 22,2 24,6 123,9 111,1 10,1 8,5 6,9 28,0 30,7 31,5 

MK 24,3 26,7 22,4 110,0 83,9 7,6 5,8 6,5 31,9 32,5 28,9 

MT 14,0 14,4 14,8 103,2 102,8 3,3 3,5 4,1 17,3 18,0 18,9 

K1 19,6 20,7 19,8 105,7 95,2 7,4 8,0 7,5 27,0 28,8 27,2 

K2 22,8 25,2 26,9 110,5 106,6 4,8 2,4 3,6 27,7 27,6 30,4 

P 20,9 22,5 24,6 107,8 109,0 10,0 8,7 7,8 31,0 31,3 32,4 

T 18,9 16,7 21,2 88,1 127,1 5,6 3,2 3,7 24,6 19,8 24,9 

TP 19,6 21,6 24,5 110,1 113,5 10,2 8,6 6,1 29.9 30,2 30,6 

R 20,1 21,9 24,3 108,9 111,0 7,7 5,5 4,1 27,8 27,4 28,4 

RE 18,2 21,5 22,9 118,0 106,4 10,9 9,5 6,0 29,1 31,0 28,9 

E 9,5 12,9 13,8 136,3 106,6 8,0 5,9 7,2 17,5 18,9 21,0 

I 14,0 15,1 18,8 108,0 124,4 8,4 7,7 4,6 22,4 22,8 23,4 

POLSKA 19,8 21,9 24,1 111,0 110,0 8,8 6,9 6,1 28,6 28,8 30,2 http://rcin.org.pl



Grupowanie pomocnicze 

DR+DP 30,9 36,0 39,5 116,7 109,7 16,2 13,5 12,9 47,1 49,6 52,4 

GR+GP 18,5 24,2 26,5 130,9 109,8 13,5 10,0 9,7 32,0 34,2 36,2 

M+MK+MT 19,0 21,8 21,7 114,8 99,4 7,8 6,5 6,2 26,8 28,4 27,9 

D+G + M 22,6 27,2 29,1 120,3 107,0 12,5 10,0 9,5 35,1 37,1 38,6 

K1+K2+MK 22,2 24,2 24,2 109,2 100,2 6,0 4,5 5,1 28,1 28,6 29,3 

P+M+TP 19,8 22,3 24,6 112,4 110,3 10,1 8,6 7,3 29,9 30,9 31,8 

T+MT+TP 18,4 17,1 20,9 92,7 122,3 6,0 4,0 4,1 24,4 21,1 25,0 

R + RE 19,6 21,8 23,9 110,9 109,9 8,5 6,5 4,6 28,1 28,2 28,5 
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Ryc. 2. Pokrycie planami obowiązującymi i znajdującymi się w opracowaniu, 2007 
1 - plan zatwierdzony, 2 - plan w opracowaniu, 3 - brak planu. 
Areas covered by existing spatial-organization plans and plans under preparation, 2007 
1 - existing plans, 2 - plans under preparation, 3- no plans. 

tywny ocenić trzeba mniejszy zakres nowych prac w tych jednostkach. Jest cha-
rakterystyczne, że niekorzystne tendencje w coraz większym stopniu występują 
w otoczeniu miast średniego szczebla. 

W 2007 r. doszło do zmniejszenia pokrycia planami obowiązującymi w gmi-
nach należących do typu KI (funkcje komunikacyjne) i MK (miasta powiatowe 
z funkcjami komunikacyjnymi). W pierwszym przypadku może to być jednak 
tłumaczone unieważnieniem planu miejscowego w gminie wiejskiej Garwolin 
(13,5 tys. ha). Generalnie pokrycie planami w jednostkach o funkcjach komuni-
kacyjnych (KI i K2) oraz przemysłowych (P) i turystyczno-przemysłowych (TP) 
oscyluje nadal w przedziale 20-25% (a łącznie z dokumentami w opracowaniu 
28-32%). Dynamika zmian w okresie 2006-2007 pozostała w tego typu gmi-
nach niewielka (znacząco niższa od średniej krajowej). Można przyjąć, że ani 
funkcje przemysłowe (najczęściej istniejące na danym obszarze od wielu dziesię-
cioleci), ani komunikacyjne (w tym związane z planowanymi inwestycjami) nie 
stymulują rozwoju prac planistycznych. 

Gminy o funkcji turystycznej (T) wykazały w poprzednim okresie porówna-
wczym (2005-2006) zmniejszenie wskaźnika pokrycia planami miejscowymi. 
Było to spowodowane specyficzną sytuacją związaną z unieważnieniem starych 
dokumentów w kilku jednostkach (m.in. Iława i Borne Sulinowo). W 2007 r. 
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Rye. 3. Dynamika przyrostu pokrycia obowiązującymi planami miejscowymi 2005-2006 (2005=100) 
Increase of the areas covered by spatial-organization plans (2005-2006) 

proces ten uległ odwróceniu. Względem roku 2006 pokrycie dokumentami 
obowiązującymi zwiększyło się o ponad 27% (znacznie powyżej średniej krajo-
wej). Nadal jednak gminy turystyczne pozostają relatywnie słabiej wyposażone 
planistycznie. Co więcej intensywne prace w tym zakresie nie są kontynuowane 
(plany w opracowaniu obejmują zaledwie 3,7% łącznej powierzchni gmin). 
Tym samym można podejrzewać, że wysoki wskaźnik dynamiki jest jedynie efe-
ktem statystycznym uwarunkowanym spadkiem w latach poprzednich (uchwa-
lono ponownie plany w jednostkach, które unieważniły wcześniejsze doku-
menty). Gminy o funkcjach turystycznych pozostają zatem obszarami z dużym 
prawdopodobieństwem konfliktów przestrzennych, mogących być zarówno 
przyczyną niskiego pokrycia planami (niechęć do rezygnacji z kompetencji 
w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy na terenach atrakcyjnych 
inwestycyjnie), jak i skutkiem takiego stanu rzeczy. Potwierdzeniem tej tezy jest 
też opisana wcześniej niekorzystna sytuacja miast powiatowych o funkcjach 
turystycznych. 

Obszary o dominujących funkcjach rolniczych (R) lub rolniczo-ekologicz-
nych (RE) utrzymały relatywnie wysokie tempo wzrostu odsetka terenów pokry-
tych planami miejscowymi. Obecne zaawansowanie prac planistycznych jest na 
tych terenach zbliżone do średniego poziomu krajowego. Biorąc pod uwagę rze-
czywiste zapotrzebowanie na plany miejscowe (np. względem dużych miast), 
wartość wskaźnika uznać należy za wysoką. Podobnie jak w latach poprzednich 
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Typy funkcjonalne (Functional types) 

Rye. 4. Dynamika przyrostu pokrycia obowiązującymi planami miejscowymi 2006-2007 (2006=100) 
Increase of the areas covered by spatial-organization plans (2006-2007) 

jest to spowodowane uchwalaniem w niektórych gminach wiejskich Polski 
wschodniej i południowej planów obejmujących cały ich obszar. Jednocześnie 
jednak pokrycie planami na terenach rolniczych nadal sukcesywnie wzrasta. 
W 2007 r. wyraźnie zmniejszyła się dynamika prac planistycznych w gminach 
o istotnej funkcji ochrony przyrody (z ponad 36% w okresie 2005-2006 do 
zaledwie 7% w latach 2006-2007). Stan zaawansowania prac planistycznych 
nadal należy w tych jednostkach do najniższych (zaledwie 13,8%). Ponadprze-
ciętny jest tam natomiast udział gruntów, dla których dokument znajduje się 
w opracowaniu. Wysoką dynamiką prac planistycznych wykazywały się w latach 
2006-2007 również gminy typu „I" (nie posiadające jednoznacznie wyodręb-
nionej przynależności funkcjonalnej). 

Presja inwestycyjna na grunty rolne 

Sukcesywny wzrost powierzchni odrolnionych w większości gmin w 2007 r. jest 
wynikiem każdorazowego zaliczenia do tej kategorii wszystkich zapisów nowo 
uchwalonych dokumentów. Odstępstwa od tej reguły występują na skutek unie-
ważniania planów (grunty, których przeznaczenie zmieniono w unieważnionym 
dokumencie nie są już traktowane jako odrolnione). W skali kraju do 2007 r. na 
mocy obowiązujących planów przeznaczenie zmieniło 2,4% użytków rolnych, 

http://rcin.org.pl



Stan prac planistycznych w roku 2007 na terenach. 39 

co stanowiło 1,4% powierzchni kraju (tab. 3). Wzrost względem 2006 r. wy-
niósł więc 0,4 punktu procentowego, co jest wartością znaczącą. Skala zmian 
pozostała wyraźnie zróżnicowana w obrębie typów funkcjonalnych (ryc. 5). 

Zdecydowanie największa skala odrolnień ma konsekwentnie miejsce w stre-
fach zewnętrznych metropolii (typ DP). Przeznaczenie zmieniło tam już łącznie 
8,2% użytków rolnych (wobec 7,5% rok wcześniej) oraz ponad 4,5% ogólnej 
powierzchni gmin. Wysoki wskaźnik zanotowano także ponownie w obszarach 
rdzeniowych ośrodków drugiego rzędu (typ GR; na prawach powiatu; 6,9% 
użytków rolnych i 2,6% ich powierzchni). Wzrost łącznej powierzchni odrol-
nionej był jednak dla tego typu w latach 2006-2007 znikomy. Wyraźnie mniej-
szy, ale wciąż ponadprzeciętny zakres odrolnień wystąpił w strefie zewnętrznej 
ośrodków II rzędu oraz w obszarach rdzeniowych metropolii. Całkowity wzrost 
powierzchni odrolnionej był jednak w latach 2006-2007 zdecydowanie większy 
w drugim z wymienionych przypadków. Można przyjąć, że w miastach uzna-
nych za ośrodki drugiego rzędu presja na grunty rolne (zarówno wewnątrz 
miast, jak i na terenach otaczających) została do pewnego stopnia zatrzymana, 
podczas gdy w największych metropoliach trwa nadal, a nawet uległa intensyfi-
kacji. O zatrzymaniu presji na tereny rolnicze można też mówić w przypadku 
miast powiatowych, w których zakres odrolnień nie przekracza 2-2,5% i nie 
wzrasta (wykazany w tabeli 3 spadek jest efektem statystycznym unieważniania 
dawnych dokumentów). Interpretując powyższe dane, należy jednak pamiętać, 
że w sposób oczywisty pozostają one skorelowane z samym pokryciem planisty-
cznym (przy braku planów nie ma formalnych odrolnień). 

Jest charakterystyczne, że w 2007 r. utrzymała się wysoka presja na tereny 
rolnicze w gminach o funkcjach komunikacyjnych i silnym zainwestowaniu 
(KI). Wartości wskaźników są tam nadal niższe niż w powiatach grodzkich, ale 
jednocześnie wyższe niż w ośrodkach powiatowych. W większości przypadków 
jest to najprawdopodobniej efekt działań inwestycyjnych w pobliżu istniejącej 
infrastruktury drogowej obciążonej silnym ruchem pojazdów. Tylko w niektó-
rych jednostkach można domniemywać istnienie wpływu samych nowych inwe-
stycji. Względem roku 2006 bardzo wyraźnie wzrosła także presja na grunty 
rolne w gminach zaliczonych do typu K2 (funkcja komunikacyjna na obszarach 
bez silnego zainwestowania). Świadczy to o nie występującym wcześniej rozprze-
strzenianiu się potrzeb inwestycyjnych na tereny poza węzłami transportowymi. 
Skala zakładanych odrolnień pozostała w 2007 r. wyraźnie niższa w gminach 
o funkcjach przemysłowych (typ P) niż komunikacyjnych (KI). Potwierdza to 
tezę o nikłym obecnie zapotrzebowaniu na grunty ze strony przemysłu. 

Względem roku 2006 w sposób spektakularny wzrósł zakres odrolnień 
w gminach o funkcji turystycznej. Po części jest to z pewnością związane 
z samym przyśpieszeniem prac planistycznych w tych jednostkach. Nie tłuma-
czy to jednak całości zjawiska (areał, który zmienił swoje przeznaczenie, uległ 
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Tabela 3. Zakres odrolnień wg typów funkcjonalnych w latach 2005-2007 

Typ 
Grunty odrolnione jako % powierzchni Grunty odrolnione jako % powierzchni 

gminy użytków rolnych w gminie Typ 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Grupowanie podstawowe 

DR 1,4 1.2 1,6 4,7 4,0 5,1 

DP 3,5 4,1 4,5 6,5 7,5 8,2 

GR 1,8 2,5 2,6 4,8 6,8 6,9 

GP 1,7 1,9 1,9 3,0 3,5 3,5 

M 0,8 1,3 1.1 1,5 2,2 2,0 

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

MT 0,4 0,6 0,5 1,0 1,3 1,2 

K1 1,2 1,4 1,6 2.3 2,7 3,0 

K2 1,1 1,2 1,7 1,7 1,8 2,6 

P 1,0 1,1 1,2 1,9 2,1 2,2 

T 0,6 0,7 1,4 1,4 1,6 3,1 

TP 1,0 1,2 1,3 2,2 2,6 2,7 

R 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 

RE 0,6 0,7 0,7 0,9 1,0 1,1 

E 0,6 0,6 0,9 1.4 1,5 2,1 

I 0,6 0,7 0,8 1.1 1.1 1,4 

POLSKA 1,0 1,2 1,4 1,8 2,0 2,4 

Grupowanie pomocnicze 

DR+DP 3,2 3.6 4,0 6,3 7,1 7,9 

GR+GP 1,7 2,0 2,0 3,2 3,8 3,8 

M+MK+MT 0,9 1,2 1.1 1,5 2,1 2,0 

D+G + M 1.9 2,2 2,3 3,6 4,2 4,4 

K1+K2+MK 1,2 1,3 1,6 1,9 2,1 2,6 

P+M+TP 1,0 1,2 1,2 1,8 2,2 2,2 

T+MT+TP 0,6 0,7 1,2 1,5 1,7 2,8 

R+RE 0,6 0,7 0,7 0,8 1,0 1,0 

niemal podwojeniu, przy 27% wzroście powierzchni objętej planami). Potwier-
dza to tezę, że obok stref suburbanizacji, to właśnie regiony turystyczne stają się 
obecnie terenami skupiającymi największą presję na grunty rolne. Bardzo mały 
pozostał zakres planowanych zmian przeznaczenia gruntów w gminach o funk-
cjach rolniczych i związanych z ochroną środowiska. Tym samym podstawowy 
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Ryc. 5. Grunty przewidziane do odrolnienia jako odsetek catości użytków rolnych, 2007 
The change of land use from agricultural to non agricultural (as the end of 2007) 

zasób ziemi wykorzystywanej rolniczo i położonej w regionach o istotnym zna-
czenia dla gospodarki rolnej pozostał niezagrożony silną presja inwestycyjną. 

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy 

Liczba wniosków o ustalenie warunków zabudowy jest przede wszystkim obra-
zem aktualnej aktywności inwestycyjnej na terenach nie objętych planami miej-
scowymi. W celu zapewnienia porównywalności wskaźnik ten musi być odno-
szony do liczby mieszkańców. Dynamika w zakresie liczby wniosków była 
w latach 2006-2007 niższa niż rok wcześniej (tab. 4). W obrębie niektórych 
wydzielonych typów funkcjonalnych doszło do zmniejszenia liczby wniosków 
na 1000 mieszkańców. Stało się tak m.in. w obszarach rdzeniowych dużych 
metropolii (spadek rozpoczęty już wcześniej i wyraźnie związany z postępem 
w uchwalaniu nowych planów miejscowych) i w gminach turystycznych (zmia-
na sytuacji uwarunkowania przyśpieszeniem prac planistycznych). Największy 
regres w tym zakresie wystąpił jednak w gminach rolniczych (typ R i RE). 
W gminach typu R w latach 2005—2006 wystąpił prawie 40% wzrost liczby 
wniosków, a okresie 2006-2007 - blisko 20% ich spadek. Liczba bezwzględna 
wniosków pozostała wysoka, ale boom inwestycyjny związany najprawdopodob-
niej z dopłatami bezpośrednimi wyraźnie uległ wyhamowaniu. 
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Z drugiej strony, największy przyrost aktywności inwestycyjnej na terenach 
nie objętych planami obserwujemy w latach 2006-2007 w strefach zewnętrz-
nych największych metropolii (DP) oraz miast — ośrodków drugiego rzędu (GP; 
ryc. 7). W obu przypadkach wskaźnik dynamiki zbliża się do 20%. Jest to zaska-
kujące, zwłaszcza w pierwszym przypadku, gdyż tereny podmiejskie metropolii 

Tabela 4. Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy wg typów funkcjonalnych w latach 
2005-2007 

Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Dynamika 

Typ ogótem na 1000 mieszkańców 2005-2006 2006-2007 
2005 2006 2007 2005 2006 2007 (2006=100) (2006=100) 

Grupowanie podstawowe 

DR 25 002 24 477 23 379 3 3 3 98 96 

DP 23 811 22 449 26 796 6 6 7 94 119 

GR 16 087 16 662 17 338 3 3 3 104 104 

GP 19 860 19916 23 236 8 8 10 100 117 

M 13 442 12 571 12513 4 4 4 94 100 

MK 9 001 8 712 9 783 4 4 4 97 112 

MT 4 397 4 500 4 736 5 5 6 102 105 

K1 6 533 6 629 7 069 6 6 6 101 107 

K2 9 318 11 234 11 377 6 7 8 121 101 

P 8 668 9 283 10 711 5 5 6 107 115 

T 11 354 11 969 11 724 8 8 8 105 98 

TP 2214 2413 2 658 5 6 6 109 110 

R 19 362 26 640 21 658 6 8 6 138 81 

RE 5 877 7 118 6 212 5 6 6 121 87 

E 4 732 4 430 4 755 7 7 7 94 107 

I 5 309 5 661 6 403 5 6 7 107 113 

POLSKA 184 967 194 664 200 348 5 5 5 105 103 

Grupowanie pomocnicze 

DR+DP 48 813 46 926 50 175 4 4 4 96 107 

GR+GP 35 947 36 578 40 574 5 5 5 102 111 

M+MK+MT 26 840 25 783 27 032 4 4 4 96 105 

D+G+M 111 600 109 287 117 781 4 4 5 98 108 

K1+K2+MK 24 852 26 575 28 229 5 5 6 107 106 

P+M+TP 24 324 24 267 25 882 4 4 5 100 107 

T+MT+TP 17 965 18 882 19 118 7 7 7 105 101 

R+RE 25 239 33 758 27 870 6 8 6 134 83 
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są relatywnie najlepiej wyposażone planistycznie oraz postęp prac następuje tam 
sukcesywnie. Jednoczesny wzrost składanych wniosków jest zatem mocnym 
potwierdzeniem stawianej już rok wcześniej tezy o nieprawidłowościach procesu 
planistycznego na tych obszarach. 
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Obszary podmiejskie ośrodków drugiego rzędu stały się natomiast w efekcie 
tych zmian typem funkcjonalnym o najwyższej liczbie wniosków na 1000 mie-
szkańców. Sięga ona 10, co w luźnej interpretacji oznacza, że co setna osoba 
składała taki wniosek. W strefach zewnętrznych metropolii poziom jest nieco 
niższy (około 7 wniosków na 1000 mieszkańców; ryc. 6). Wysokie wartości 
wskaźnika notujemy także nadal w gminach o funkcjach turystycznych. Naj-
mniejsze natężenie relatywnej liczby planowanych inwestycji zanotowano pono-
wnie w obszarach rdzeniowych (zarówno metropolii — typ DR, jak ośrodków 
drugiego rzędu - typ GR; w obu przypadkach średnio zaledwie 3 wnioski na 
1000 mieszkańców) oraz w ośrodkach powiatowych (4 wnioski). 

Ocena poprawności rozwoju prac planistycznych 

Wzajemna relacja pomiędzy pokryciem planistycznym i liczbą wniosków 
pozwala na pośrednią analizę rzeczywistej sytuacji w zakresie polityki planistycz-
nej prowadzonej w poszczególnych typach funkcjonalnych. W tym celu doko-
nano analizy korelacji pomiędzy obydwoma wskaźnikami (pokrycie 
obowiązującymi planami miejscowymi w % oraz liczba wniosków o decyzję 
U W Z na 1000 mieszkańców) dla każdego typu funkcjonalnego (tab. 6). 

W skali kraju (dla 2478 gmin), zgodnie z oczekiwaniami otrzymaliśmy zależ-
ność ujemną opisaną współczynnikiem Persona na poziomie -0,480. Jego war-
tość była prawie identyczna jak w 2006 r.. Tym samym można przyjąć, że nic 
nastąpiła normalizacja stosunków planistyczno-decyzyjnych, która powinna 
wyrażać się w proporcjonalnym zmniejszaniu liczby składanych wniosków wraz 
z opracowywaniem kolejnych planów miejscowych. W poszczególnych typach 
funkcjonalnych współczynnik oscylował w przedziale od -0 ,405 do -0,719. 
Tym samym zakres wahań był nieco mniejszy niż rok wcześniej. Istotny poziom 
zależności, który możemy utożsamiać z uporządkowanymi stosunkami planisty-
cznymi, zanotowano w obszarach rdzeniowych ośrodków drugiego rzędu, a 
w drugiej kolejności metropolii, miast powiatowych, gmin przemysłowych i rol-
niczych z funkcją ochrony środowiska. 

Domniemanie nieprawidłowości w systemie planowania występuje, gdy niski 
współczynnik korelacji występuje w odniesieniu do typu funkcjonalnego, dla 
którego wcześniej zdiagnozowano wysokie pokrycie planistyczne i znaczącą pre-
sję inwestycyjną. Dotyczy to w roku 2007 miast powiatowych o funkcjach tury-
stycznych, obszarów podmiejskich metropolii i gmin pełniących funkcje 
ochrony przyrody. Względem roku 2006 mówić możemy o stopniowym nor-
malizowaniu się praktyk planistycznych w strefach podmiejskich ośrodków dru-
giego rzędu oraz w gminach turystycznych. 
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Tabela 6. Korelacja pomiędzy pokryciem obowiązującymi planami miejsco-
wymi i liczbą wniosków o ustalenie warunków zabudowy, 2006 i 2007 

Współczynnik korelacji Pearsona 

2006 2007 

DR -0,793 -0,614 

DP -0,497 -0,469 

GR -0,512 -0,719 

GP -0,412 -0,537 

M -0,670 -0,641 

MK -0,631 -0,656 

MT -0,592 -0,440 

K1 -0,592 -0,588 

K2 -0,598 -0,567 

P -0,683 -0,634 

T -0,503 -0,514 

TP -0,741 -0,653 

R -0,534 -0,594 

RE -0,600 -0,683 

E -0,437 -0,405 

I -0,565 -0,477 

POLSKA -0,488 -0,480 

Podsumowanie 

Przeprowadzenie, a następnie powtórzenie analizy pokrycia planistycznego oraz 
presji inwestycyjnej dla typów funkcjonalnych polskich gmin okazało się 
w pełni celowe. Pozwoliło na określenie aktualnej dynamiki zachodzących pro-
cesów. Generalnie potwierdzona została teza, że przebieg prac planistycznych 
w metropoliach i ośrodkach dużych (oraz w ich strefach zewnętrznych) jest spe-
cyficzny względem wszystkich innych typów funkcjonalnych. Można założyć, że 
w obu kategoriach ugruntowała się tendencja przyspieszenia prac planistycznych 
w obszarach rdzeniowych i pewnej stagnacji na terenach otaczających. Strefy 
podmiejskie obu typów największych ośrodków ogniskują na swoim terenie naj-
więcej problemów, a najprawdopodobniej także i nieprawidłowości planistycz-
nych. Na szczególne podkreślenie zasługuje dynamiczny wzrost presji inwestycy-
jnej w strefach zewnętrznych metropolii, gdzie na podstawie obecnie obowiązu-
jących planów odrolniono już ponad 8% powierzchni użytków rolnych. 
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W latach 2006-2007 doszło wprawdzie do zauważalnej poprawy sytuacji pla-
nistycznej w gminach o funkcjach turystycznych, ale z pewnością jest to po czę-
ści efekt unieważniania planów w latach poprzednich (obecnie były one ponow-
nie uchwalane). W jednostkach tego typu utrzymała się znacząca presja inwesty-
cyjna. Jednostkami problemowymi pozostały także gminy o funkcjach ochrony 
przyrody. Presja na tereny poza obowiązującymi planami jest w nich bardzo 
silna, a prace nad uchwalaniem nowych dokumentów, pomimo że postępują 
relatywnie szybko, to jednak nie dotyczą najprawdopodobniej terenów, gdzie 
presja ta jest największa. 

Rola rolniczych unijnych dopłat bezpośrednich w aktywności inwestycyjnej 
na terenach rolnych okazała się wprawdzie znacząca, ale dosyć krótkotrwała. 
Tym bardziej nie stanowi ona zagrożenia dla porządku planistycznego. 

Ujemna korelacja pomiędzy pokryciem planistycznym a liczbą wniosków 
0 decyzję UWZ pozostała na prawie identycznym poziomie w roku 2006 
1 2007. Potwierdziły się przypuszczenia odnośnie nieadekwatności terytorialnej 
opracowywanych planów miejscowych. Dotyczy to w największym stopniu 
obszarów podmiejskich metropolii oraz gmin o funkcjach ochrony przyrody. 
O poprawie w tym zakresie można mówić w jednostkach turystycznych. Nie 
dotyczy to jednak miast powiatowych pełniących jednocześnie funkcje turysty-
czne, w których sytuacja pozostała niekorzystna. 
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Summary 

An essential element conditioning the current spatial development in Poland 
(including rural areas) is the extent of progress in planning works carried out at 
the level of gminas (communes). A significant number of scientific studies and 
strategic documents indicate that this progress is still, regrettably, insufficient, 
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hampering thus investment processes as well as contributing to the worsening of 
the situation in spatial order. The main goal of the paper is to identify dynamics 
of changes as regards relationship between planning works as well as investment 
pressure and a function performed by a given area. 

A thesis has been confirmed that a course of planning works in metropolises 
and major centers (as well as in their outer zones) is of the specific nature in 
relation to all the other functional types. It may be assumed that in both catego-
ries, on the one hand, there is an already established trend for the core areas to 
facilitate planning works and, on the other, for the surrounding areas to face 
some stagnation. The suburban zones within the largest centers are now focus-
ing most problems and most likely also planning irregularities on their areas. 
Admittedly, however, in the years 2006-2007, there was a noticeable improve-
ment in planning as regards gminas with prevailing tourist function. Among 
this very type of units a significant investment pressure has been continued. 
Also, the problem units have continued to be gminas with environmental pro-
tection function. As far as the investment activity is concerned, the EU direct 
agricultural subsidies, admittedly, played a significant, though, rather a short-
-term part. Therefore, all the more so, their role cannot be viewed as a threat to 
planning order. 
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Przekształcenia 
funkcjonalno-przestrzenne obszarów 
wiejskich w strefach podmiejskich 
obszarów metropolitalnych Polski 
Functional and spatial changes of rural areas in suburban 
areas of the Polish metropolitan areas 

Zarys treści: W artykule przedstawiono funkcjonalno-przestrzenne przekształcenia obszarów 
wiejskich w strefach podmiejskich 12 największych obszarów metropolitalnych Polski. 
Zwrócono uwagę na przemiany demograficzno-społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne, 
przestrzenne oraz zagospodarowania stref podmiejskich w latach 1998-2007. Wskazano 
kierunki przekształceń stref podmiejskich w przyszłości. 

Słowa klucze: obszary wiejskie, strefa podmiejska, obszary metropolitalne, przemiany: 
demograficzno-społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne, przestrzenne. 

Wyróżnienie stref podmiejskich 
12 obszarów metropolitalnych 

Problematyka badawcza stref podmiejskich w polskiej geografii była poruszana 
co najmniej od lat 50. ubiegłego wieku (Straszewicz 1954, 1955, 1957; Kosiń-
ski 1954; por. Kotlicka 1981; Liszewski 1987). W następnych latach ukazało się 
wiele prac (nie tylko geografów) dotyczących zarówno syntetycznego ujęcia tej 
problematyki, jak również przykładów szczegółowych analiz stref podmiejskich, 
zwłaszcza ich funkcji rolniczej i żywicielskiej, wybranych miast Polski (np. War-
szawy, Łodzi, Wrocławia, Lublina, Trójmiasta, Katowic i GOP-u, Słupska 
i Koszalina, Białegostoku, Olsztyna, Radomia, Opola, Bydgoszczy i Torunia -
szczegółowy zestaw prac jest zamieszczony w spisie literatury na końcu 
artykułu). 

W literaturze krajowej i zagranicznej dość często strefy podmiejskie, zwłaszcza 
większych miast i tzw. obszarów metropolitalnych, określa się mianem konti-
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nuum miejsko-wiejskiego (por. m. in. opracowania: Redfield 1946, 1968; 
Castells 1982; Kirk 1980; Chojnicki i Czyi 1989; Falkowski 2007, Falkowski 
i Brodowski 2008; Maik 1992, 2008; Sokołowski 1999, 2008 oraz zbiorowe 
opracowania pod redakcją W. Gierańczyk, M. Kluby 2008 i A. Jezierskiej, 
L. Kozłowskiego 2008). 

Problematyce stref podmiejskich poświęconych było szereg konferencji, m.in. 
II seminarium polsko-jugosłowiańskie w IGiPZ PAN w Warszawie w 1978 r., 
XII, XIV i XV doroczna ogólnopolska konferencja naukowa na Uniwersytecie 
Łódzkim w latach 1980, 1981, 1983, sesja naukowa SARP i T U P w SGGW-
-AR w Warszawie w 1983 r., dwie konferencje Komisji Geografii Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej PTG - w 1992 r. w Łodzi i 1996 r. w Słupsku oraz 
kontinuum miejsko-wiejskiemu konferencja Komisji Obszarów Wiejskich PTG 
w 2008 r. w Toruniu. 

Prace badawcze dotyczące stref podmiejskich nasiliły się w latach 90. XX w., 
w związku z transformacyjnymi przemianami ustrojowymi w Polsce, pole-
gającymi przede wszystkim na prywatyzacji sektora państwowego (i częściowo 
spółdzielczego) w różnych dziedzinach gospodarki, jak też rozwoju w nich fun-
kcji rynkowych. Istotnymi ilościowo i jakościowo procesami w strefach podmie-
jskich od tego czasu były zmiany w strukturze użytkowania ziemi (zmniejszenie 
areału użytków rolnych na korzyść użytkowania pozarolniczego - por. ryc. 1), 

Białostocki OM 

Wrocławski OM 
100 

Bydgosko-Toruriski OM 

Gdarisko-Gdynski OM 

Katowicki OM 

Warszawski OM 

Szczeciński OM 

Rzeszowski OM 

Poznański OM 

Krakowski OM Łódzki OM 

Lubelski OM 

• Strefa podmiejska tereny zielone 
Green jreas • suburban zone 

I Strefa podmiejska użytki rolne 
Agricułtural land - suburban zone 

• Centrum tereny zielone 
Green areas - centre 

¡Centrum użytki rolne 
Agricultural land - centre 

Ryc. 1. Udziat procentowy terenów zielonych (ecolog ica l Network Green Belt) w centrach i strefach 
podmiejskich obszarów metropolitalnych 
Percentage participation of green areas (ecological Network Green Belt) in Metropolitan Areas' central 
and suburban zones 
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przemiany demograficzne (intensywne migracje ludności z miast w celu zamie-
szkania), przemiany społeczne (wzrost udziału ludności pozarolniczej i pra-
cującej w pobliskich miastach), przemiany gospodarcze (wyrażone zwłaszcza 
wzrostem infrastruktury technicznej i liczby podmiotów gospodarczych) oraz 
przemiany przestrzenne (wzrost substancji mieszkaniowej, zagospodarowania 
technicznego nad produkcyjnym itp.). 

Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne, opisane w tym artykule, zostały 
odniesione do stref podmiejskich 12 obszarów metropolitalnych: białostockie-
go, bydgosko-toruńskiego, gdańsko-gdyńskiego, katowickiego, krakowskiego, 
lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, warszaw-
skiego i wrocławskiego. Zasięg przestrzenny obszarów metropolitalnych został 
określony poprzez zasięg centrów (tzw. obszarów rdzeniowych) i zasięg ich stref 
podmiejskich. W niniejszym opracowaniu przyjęto granice obszarów metropoli-
talnych na podstawie ustaleń Unii Metropolii Polskich, z dnia 24 czerwca 
2003 r. (por. Polskie Obszary Metropolitalne - podregionami NTS 3, UMP, 
Warszawa, 2004). Za podstawową jednostkę obszarowo-administracyjną strefy 
podmiejskiej przyjęto powiat, wraz z jego podziałem na gminy (ryc. 2). 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 . 
9. 
10 
11 
12 

• 

Ryc. 2. Zasięg przestrzenny centrum i strefy podmiejskiej obszarów metropolitalnych Polski 
Spatial reach of the centre and suburban zones of Potish Metropolitan Areas 

W tabeli 1 i na rycinie 2 przedstawiono maksymalny zasięg strefy podmiej-
skiej, która obejmuje zarówno tzw. strefę bliższą (najbliższe zaplecze, strefę bez-
pośredniego ciążenia, strefę wewnętrzną), jak i dalszą (dalsze zaplecze, strefę dal-
szego ciążenia, strefę peryferyjną - por. Parysek 2008). Precyzyjne rozróżnienie 
obydwu stref wymaga dalszych badań szczegółowych zarówno w kwestii zasięgu 

Białostocki OM 
Bydgosko-Toruński OM 
Gdańsko-Gdyński OM 
Katowicki OM 
Krakowski OM 
Lubelski OM 
Łódzki OM 
Poznański OM 
Rzeszowski OM 
Szczeciński OM 
Warszawski OM 
Wrocławski OM 

- centrum center 

• strefa podmiejska suburban zone 
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przestrzennego, jak i kształtujących je procesów. Tylko niektóre badania podej-
mują te kwestie w oparciu o tzw. szczegółowe cechy diagnostyczne i w skali pod-
stawowej jednostki administracyjnej lub statystycznej, tj. wsi sołeckiej lub 
obrębu spisowego. 

Tabela 1. Miasta i strefy podmiejskie 12 obszarów metropolitalnych Polski, 2007 

Powierzchnia 

Wyszczególnienie ogółem 
w km2 

w tym w %: 
Liczba 

ludności Gęstość 
zaludnienia Wyszczególnienie ogółem 

w km2 użytki 
rolne lasy tereny 

pozostałe 

ogółem 
wtys. osób/km2 

1. m. Białystok 102 17,6 19,2 63,2 294,1 2 892 

strefa podmiejska 4 363 53,9 29,5 16,6 180,7 41 

2 m. Bydgoszcz-Toruń 290 23,1 22,5 54,4 567,8 1 958 

strefa podmiejska 2 625 52,1 34,6 13,3 191,3 73 

3. m. Gdańsk-Gdynia 414 18,4 38,3 43,3 745,1 1 800 

strefa podmiejska 4 425 56,1 26,1 17,8 498,4 113 

4. m Katowice-Sosnowiec 1 218 20,6 29,4 50,0 1 978,5 1 624 

strefa podmiejska 4 701 38,8 23,5 37,7 856,3 182 

5. m. Kraków 327 44,9 3,5 51,6 756,6 2314 

strefa podmiejska 6135 63,0 21,4 15,6 1 218,5 199 

6. m. Lublin 147 39,8 11,3 48,9 351,8 2 393 

strefa podmiejska 4 073 67,3 13,0 19,7 362,5 89 

7. m Łódź 239 7,4 44,9 47,7 753,2 3151 

strefa podmiejska 3 004 67,7 21,1 11.2 376,1 125 

8. m. Poznań 262 32,6 13,1 54,3 560,9 2141 

strefa podmiejska 4 930 64,9 24,2 10,9 560,1 114 

9. m. Rzeszów 77 45,4 0,3 54,3 166,5 2162 

strefa podmiejska 3 474 65,3 24,5 10.2 440,7 127 

10. m. Szczecin 301 19,5 16,3 64,2 407,8 1 355 

strefa podmiejska 5 083 43,6 32,3 24,1 317,4 62 

11. m Warszawa 517 31,4 13,2 55,4 1 706,6 3 301 

strefa podmiejska 5 985 60,5 22,8 16,7 1 123,9 188 

12. m. Wrocław 293 43,8 5,0 55,7 632,9 2160 

strefa podmiejska 6 432 65,7 22,7 11,6 537,1 84 

Źródło: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS. 
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Przemiany demograficzno-spoteczne 

Wśród procesów demograficznych występujących w strefach podmiejskich na 
szczególną uwagę zasługuje dynamika przyrostu liczby ludności (wzrost gęstości 
zaludnienia), struktura i tendencje występujące w przyroście naturalnym, saldzie 
migracji, strukturze zatrudnienia. Procesy demograficzne rzutują też na prze-
miany społeczne, takie jak np. przemiany kulturowe, konsekwencje społeczne 
związane z bezrobociem, aktywnością i przedsiębiorczością ludności napływo-
wej itp. 

Strefy podmiejskie obszarów metropolitalnych w ostatnich 10 latach cechuje 
dynamiczny przyrost liczby ludności i stały wzrost gęstości zaludnienia. W 12 
strefach podmiejskich zanotowano w tym okresie (1998—2007) wzrost liczby 
mieszkańców z 6304 tys. do 6663 tys., tj. o blisko 360 tys. osób (5,7%). Naj-
większym przyrostem liczby mieszkańców cechowały się strefy podmiejskie: 
Warszawy - o ponad 120 tys., Poznania - 57 tys., Trójmiasta - 49 tys., Szczeci-
na — 44 tys., Katowic — 31 tys. i Bydgoszczy-Torunia — 25 tys. osób. Szczególnie 
dodatnim saldem migracyjnym cechowały się najbardziej atrakcyjne tereny pod-
miejskie (bliskiego zaplecza), z dobrze już rozwiniętą infrastrukturą komunika-
cyjną i komunalną, usługami, a także z atrakcyjnym krajobrazem i bioklimatem. 
Tutaj gęstość zaludnienia na ogół przekracza 200-300 osób/km2 (np. w strefie 
podmiejskiej Krakowa, gdzie obok młodszego pokolenia - na ogół osób zamoż-
nych i dobrze wykształconych, osiedlają się też emeryci, renciści itp.). 

Przyrost naturalny w strefach podmiejskich jest na ogół dodatni wobec faktu, 
iż na te tereny przybywa coraz młodsze pokolenie, lecz już z pewnym stażem 
zawodowym i dorobkiem ekonomicznym. O ile w miastach metropolitalnych 
wskaźnik przyrostu naturalnego jest na ogół ujemny lub zbliżony do zera (np. 
dla Lodzi w 2006 r. -6,5%o, Katowic -3,2%o, Szczecina - l ,7%o), to w strefach 
podmiejskich, np. Trójmiasta wynosił +4,9%o, Bydgoszczy-Torunia +3,5%o, 
Poznania +2,6%o i Warszawy +1,4%o. Ujemny przyrost naturalny utrzymuje się 
nadal w strefie podmiejskiej Łodzi (-2,8%o) i Katowic (-l,5%o), a więc na tere-
nach wiejskich o mniej atrakcyjnych warunkach przyrodniczych, ze znaczącym 
udziałem wśród osiedlającej się ludności rodzin w wieku emerytalnym (np. gór-
ników w strefie podmiejskiej Katowic). Pomimo napływu ludności młodszej 
strefy podmiejskie cechuje zastany wysoki udział ludności w wieku poprodukcy-
jnym. Udział ludności w wieku powyżej 60 lat na ogół przekracza 15%, a 
w strefach podmiejskich Lublina, Warszawy, Białegostoku, Łodzi i Katowic -
ponad 20%. Na tych obszarach należy się liczyć z większymi wydatkami 
związanymi zarówno z opieką medyczną, jak i całokształtem opieki społecznej 
(emerytury, renty itp.). Udział procentowy ludności wieku przedprodukcyjnego 
i poprodukcyjnego stanowi wskaźnik obciążenia demograficznego. Jest on zna-
cznie wyższy dla obszarów wiejskich stref podmiejskich niż dla miast. W anali-
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zowanych 12 miastach metropolitalnych obciążenie demograficzne kształtuje się 
na poziomie ok. 50%, natomiast dla ich stref podmiejskich przeciętnie 55-65% 
(jedynie w strefie podmiejskiej Szczecina jest równe jak dla miasta i wynosi 
50%). Zmienia się też struktura wykształcenia ludności podmiejskiej na korzyść 
udziału ludności z wykształceniem ponadpodstawowym i wyższym. O ile 
w miastach wskaźnik ludności z wykształceniem wyższym w 2002 r. (NSP) 
wynosił przeciętnie 10-15% (Warszawa - 20,9%, Lublin - 18,4%, Poznań 
i Kraków - po 17,8%), to w strefach podmiejskich waha się w granicach 5 -7% 
(jedynie w strefie podmiejskiej Warszawy wynosi 10-12%). Na obszarach wiej-
skich, poza strefami podmiejskimi, udział ludności z wykształceniem wyższym 
wynosi przeciętnie 3—5%. 

Istotne przemiany dotyczą struktury zatrudnienia. Charakterystyczna domi-
nacja zatrudnienia w rolnictwie i gospodarce żywnościowej jeszcze w latach 60. 
i 70. ubiegłego wieku, wobec napływu ludności pozarolniczej, wzrastającego 
zapotrzebowania na usługi produkcyjne i nieprodukcyjne, a także rozwoju 
przedsiębiorczości w strefach podmiejskich, należy już do przeszłości. 

Tabela 2. Struktura zatrudnienia (pracujący łącznie z rolnictwem indywidualnym) w strefach pod-
miejskich obszarów metropolitalnych, 2007 (w %) 

Pracujący 
ogółem 

Sektor Sektor Sektor usługowy 
Strefa podmiejska Pracujący 

ogółem rolniczy 
ogółem 

przemysło-
wy ogółem ogółem usługi 

rynkowe 
usługi 

nierynkowe 

1. Białostocka 43 920 60,8 14,1 25,1 9,5 15,6 

2. Bydgosko-toruńska 43 538 34,8 32,9 32,3 16,6 15,7 

3. Gdańsko-gdyńska 90 423 24,6 31,6 43,8 21,7 22,1 

4. Katowicka 201 923 12,0 46,9 41,1 21,7 19,4 

5. Krakowska 268 923 34,0 29,9 36,1 16,5 19,6 

6. Lubelska 97 783 52,3 23,2 24,5 10,1 14,4 

7. Łódzka 88 576 29,5 33,6 36,9 17,8 19,1 

8. Poznańska 160 705 21,5 42,6 35,9 20,5 16,4 

9. Rzeszowska 97 803 48,1 21,2 30,7 12,7 18,0 

10. Szczecińska 50934 17.7 37,8 44,5 19,1 25,4 

11. Warszawska 243 363 16,7 32,0 51,3 30,9 20,4 

12. Wrocławska 133 971 24,1 39,7 36,2 16,7 19,5 

Źródto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS. 

Dzisiejsza struktura zawodowa wykazuje znaczne zróżnicowanie. Sektor rol-
niczy (pracujący łącznie z rolnictwem indywidualnym) w strefach podmiejskich 
zajmuje na ogół 15-35% ogółu pracujących, ale w strefach podmiejskich miast 
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metropolitalnych tzw. „ściany wschodniej" — 50-60%. Sektor przemysłowy sta-
nowi z reguły ponad 30%, ale w strefach podmiejskich „ściany wschodniej" 
zmniejsza się do 14-23% (Stasiak 1995). Sfera usług tylko w strefie podmiej-
skiej Warszawy zajmuje ponad 50% ogółu zatrudnionych. Na ogół jednak 
wynosi 30-36%, a jedynie w strefie podmiejskiej Szczecina, Trójmiasta i Kato-
wic osiąga ponad 40%. 

Istotną cechą infrastruktury społecznej jest stopień zaspokojenia potrzeb 
w zakresie pracy, wyrażony przez tzw. stopę bezrobocia. O ile w miastach 
metropolitalnych wskaźnik ten do 2007 r. wykazywał stały spadek, dochodząc 
do poziomu 5-10% (ale w Warszawie i Poznaniu po 2,9%, Trójmieście -
3,2%, Katowicach - 3,3% i Krakowie - 3,8%), to w strefach podmiejskich 
kształtował się na poziomie 10-15% (w strefie podmiejskiej Poznania 6,7%, 
Krakowa 7,8% i Warszawy 8,1%). Większy był jedynie w strefie podmiejskiej 
Szczecina — 18,7% i Rzeszowa - 16,7% ogółu ludności czynnej zawodowo. Im 
bliżej miasta tym wskaźniki bezrobocia były niższe (np. w powiecie gdańskim 
5,7%, ale już w powiecie nowodworskim, należącym też do strefy podmiejskiej 
Trójmiasta, aż 27,8%). Oznacza to, że w strefach podmiejskich 12 miast metro-
politalnych zaspokojenie potrzeb pracy było na poziomie 80-90%. 

Przemiany gospodarcze 

Ostatnie dziesięciolecie 1998-2007 cechowały też dynamiczne zmiany gospo-
darcze, wynikające przede wszystkim z zaawansowania procesów prywatyzacji 
(reprywatyzacji) sektora państwowego i w dużej mierze spółdzielczego oraz coraz 
szerzej rozwijanych zasad i metod gospodarki rynkowej. Nic bez znaczenia 
w tych przemianach był udział inwestorów i kapitału zagranicznego (np. w stre-
fie podmiejskiej Torunia). 

Zmieniła się przede wszystkim struktura użytkowania ziemi, zwłaszcza prze-
znaczenia dużej części użytków rolnych na cele pozarolnicze, tj. na dalsze inwes-
tycje przemysłowe (np. w strefie podmiejskiej Warszawy, Łodzi, Poznania, ale 
też i Torunia — rejon Łysomice-Ostaszewo). Największy jednak udział miała 
tutaj zamiana gruntów ornych (najczęściej klas o małej przydatności dla rolnic-
twa) na działki budowlane, tereny z inwestycjami usługowymi oraz infrastru-
kturą techniczną. 

W badanym okresie zaobserwowano dynamiczny przyrost podmiotów gospo-
darki narodowej (o ok. 35%), który był większy niż w samych miastach metro-
politalnych (25% - por. Fałkowski 2007, s. 23-25). 

Największą dynamiką przyrostu liczby nowych podmiotów gospodarki naro-
dowej cechowały się strefy podmiejskie Bydgoszczy i Torunia - wzrost o 55,3%, 
Poznania - 49,9%, Trójmiasta - 44,8%, Szczecina - 42,2%, Warszawy i Kra-
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Tabela 3. Liczba i struktura podmiotów gospodarki narodowej według sekcji PKD, 1998-2007 (w %) 

Sekcje PKD 

Wysz-
czegól-
nienie 

Liczba 
podmiotów Rolnict-

wo Przemyśl Budow-
nictwo Handel Hotele Trans-

port 

Pośred-
nictwo 

finansowe 

Obsługa 
nierucho-

mości 
Edukacja Ochrona 

zdrowia 
Admini 
stracja 

Pozos-
tałe 

1998 2007 A+B 1 C+D+E F G H I J K NI N O Z 

12. 8 214 10 730 6,6 10,2 11,5 30,8 2,1 6,5 4,0 9,7 3,0 4,2 2,1 9,3 

2. 10 071 15 645 5,2 13,2 10,8 32,3 2,4 8,2 3,2 11,2 2,1 4,0 0,8 6,6 

3. 31 886 46 181 3,6 13,7 13,9 35,4 2,5 6,2 2,8 11,9 2,3 2,9 0,7 4,1 

4. 55 657 73 657 3,3 13,1 10,5 35,1 3,3 8,0 4,0 15,0 2,5 3,0 0,4 1,8 

5. 75 158 103 193 2,3 12,9 12,3 34,0 2,8 7,7 2,9 10,7 2,9 3,5 1,3 6,7 

6. 15 774 20 603 3,1 10,0 10,8 34,3 2,6 7,0 3,4 11,3 3,6 3,9 2,1 7,9 

7. 31 000 39 814 2,9 19,8 8,4 36,4 2,2 5.6 2,7 9,3 2,0 3,3 0,9 6,5 

8. 42 941 64 369 3,3 13,5 14,5 30,3 2,4 7,2 2,6 12,9 2,3 3,7 0,8 6,5 

9. 18 582 25101 2,6 12,5 13,6 30,7 1,9 8,4 2,3 11,6 3,8 3,6 1,9 7,1 

10. 21 646 30 787 4,4 10,3 13,0 28,9 6,7 6,6 2,6 14,1 1,9 4,6 0,6 6,3 

11. 94 526 132 744 1,7 12,6 11,6 34,3 2,3 7,8 3,0 14,3 2,1 3,5 0,5 6,3 

12. 33151 45 278 4,4 10,6 12,5 32,0 2,5 6,5 3,0 15,3 2,5 3,3 0,9 6,5 

' struktura podmiotów gospodarki narodowej w 2007 r. 
2 strefy podmiejskie obszarów metropolitalnych jak w tabeli 2. 
Źródło: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS. 
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kowa - po 37,3%- W strukturze własnościowej 95-98% stanowią przedsiębior-
stwa sfery prywatnej, a zaledwie 2 - 5 % sfery publicznej. 

Interesująco przedstawia się struktura branżowa podmiotów gospodarki na-
rodowej, gdyż jak pokazuje tabela 3, dominują w niej następujące sekcje PKD: 

1) handel hurtowy i detaliczny wraz z naprawą pojazdów i artykułów użytku 
osobistego i domowego (sekcja G) - przeciętnie 30-35% (lecz w strefie 
podmiejskiej Łodzi nawet 36,4% i ponad 35% w strefach podmiejskich 
Trójmiasta i Katowic); 

2) obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej (sekcja K) - 10-15%, ale w strefie podmiejskiej 
Wrocławia nawet 15,3%; 

3) przetwórstwo przemysłowe, górnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz i wodę (sekcje CDE) - na ogół 10-13%, lecz 
w strefie podmiejskiej Łodzi - z dużą ilością zakładów tekstylno-odzieżo-
wych - blisko 20%; 

4) budownictwo (sekcja F) - 10-13%, i tylko w strefie podmiejskiej Łodzi 
występuje 8,4% ogółu podmiotów gospodarczych; 

5) transport, gospodarka materiałowa i łączność (sekcja I) - 6 -8%, a jedynie 
w strefie podmiejskiej Rzeszowa sekcja ta stanowi 8,4% ogółu podmiotów 
gospodarczych. 

7rzy sekcje zajmują kolejne 6 - 8 miejsca i są to: pośrednictwo finansowe (sek-
cja J) 2,3-3,4%, a jedynie w strefach podmiejskich Białegostoku i Katowic 
wyrosi 4,0%; ochrona zdrowia wraz z pomocą społeczną (sekcja N) stanowią 
3—4% i tylko w strefach podmiejskich Białegostoku i Szczecina ponad 4%; oraz 
edukacja (sekcja M) 2—3%, lecz w strefach podmiejskich Lublina i Rzeszowa 
3,6-3,8% ogółu podmiotów gospodarczych. 

Zróżnicowanym udziałem przedsiębiorstw cechuje się sekcja A+B, czyli rolni-
ctw), leśnictwo i rybołówstwo, gdyż przy przeciętnej dla 12 stref podmiejskich 
2-3% w strefie podmiejskiej Białegostoku zajmuje aż 6,6%, Bydgoszczy i Toru-
nia - 5,2%, Szczecina i Wrocławia - po 4,4% ogółu podmiotów gospodar-
czych. Jedynie w strefie podmiejskiej Katowic i Warszawy ten udział zmniejsza 
się do 1,1-1,7%. 

0 potencjale ekonomicznym w poszczególnych strefach podmiejskich świad-
czy m. in. poziom uzyskiwanych dochodów. Przy przeciętnym dochodzie dla 
wszrstkich analizowanych stref podmiejskich wynoszącym w 2007 r. 2300 zł na 
1 o:obę, najkorzystniejsza sytuacja przedstawiała się w tym względzie w strefie 
podniejskiej Trójmiasta - 2673 zł, Warszawy - 2652 zł, Szczecina - 2574 zł, 
Wrocławia — 2425 zł i Poznania 2401 zł. Najniższe dochody uzyskiwano w stre-
fach podmiejskich Białegostoku, Lublina, Łodzi i Rzeszowa - 1800-2000 zł. 
Dochody uzyskiwane w strefach podmiejskich były niższe przeciętnie o 500 zł 
na 1 osobę od dochodów w miastach. Największe dochody uzyskiwano w takich 
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miastach metropolitalnych jak: Warszawa - 5732 zł, Wrocław 4207 zł, Poznań 
3968 zł, Trójmiasto - 3866 zł i Kraków 3714 zł. Miesięczne wynagrodzenie 
ludności w strefach podmiejskich stanowiło przeciętnie 75—90% średniego 
wynagrodzenia krajowego. 

Zmiany w infrastrukturze technicznej 

Oceniając przemiany w infrastrukturze technicznej analizowanych 12 stref pod-
miejskich obszarów metropolitalnych, zwrócono szczególną uwagę na zagadnie-
nia komunikacyjne (gęstość dróg i liczbę samochodów osobowych), gospodarkę 
mieszkaniową (liczbę budynków oddanych do użytku) oraz gospodarkę komu-
nalną (procent korzystających z sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazow-
niczej). 

Infrastruktura techniczna w poszczególnych strefach podmiejskich jest bar-
dzo zróżnicowana. Na jej potencjał wpływa nie tylko sąsiedztwo z dużymi mia-
stami, lecz także dotychczasowy społeczno-ekonomiczny rozwój danego 
regionu, a także bliskość do surowców (jak np. w zakresie gazu ziemnego w stre-
fie podmiejskiej Rzeszowa). 

W zakresie komunikacji szczególnie korzystna sytuacja występuje w strefie 
podmiejskiej Katowic i Krakowa, a więc generalnie na obszarze zurbanizowa-
nego Górnego Śląska i Małopolski, gdzie gęstość dróg powiatowych i gminnych 
utwardzonych jest prawie dwukrotnie większa niż średnio w Polsce. Korzystna 
gęstość dróg jest też w strefie podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Rzeszowa. Małą 
gęstością dróg utwardzonych (blisko dwukrotnie niższą niż średnio w kraju) 
cechują się strefy podmiejskie Białegostoku, Szczecina, Bydgoszczy i Torunia. 
Jest to związane z dużym udziałem terenów leśnych, gdzie stanowią one 
30—35% powierzchni ogólnej strefy podmiejskiej. 

Do połowy lat 90. znacząca rola przypadała tutaj transportowi zakładowemu. 
O skali tego zjawiska np. w strefie podmiejskiej GOP i Krakowa informuje 
B. Domański (1998). Z chwilą zmniejszenia zatrudnienia, w wyniku restruktu-
ryzacji lub prywatyzacji poszczególnych zakładów, a nawet całkowitego upadku 
części firm, w zasadniczy sposób zmalał udział transportu zakładowego. Jego 
rolę w części przejął transport prywatny, indywidualny lub przedsiębiorstw 
transportowych. W strefach podmiejskich pewną rolę odgrywał (i odgrywa 
nadal) lokalny transport szkolny, dowożący dzieci i młodzież do szkół (zwłaszcza 
w wyniku restrukturyzacji szkolnictwa wiejskiego i zmniejszenia lub zlikwido-
wania placówek nieekonomicznych). 

Pewnym wyobrażeniem o natężeniu ruchu kołowego na terenach podmiej-
skich może być liczba samochodów osobowych, ciężarowych, ciągników itp. 
Liczba tych pojazdów mechanicznych stale wzrasta i w stosunku do oficjalnych 
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Tabela 4. Infrastruktura w strefach podmiejskich obszarów metropolitalnych Polski 

Gęstość dróg Liczba samochodów % ludności korzystającej 
publicznych osobowych . . . z sieci 

Wysz-
czegól-
nienie 

gminnych 
i powiato-

wych o na-
wierzchni 
twardej, 

(km/IOOkm2) 

ogółem 
na 1000 

mieszkań-
ców 

odda-
nych 

budyn-
ków 

Przyrost 
zasobów 

mieszkanio-
wych 

wodo-
ciągowej 

kanaliza-
cyjnej 

gazow-
niczej 

2007 2002 2007 1998-2007 2007 

11. 38,6 50 824 278 756 4 642 81,0 44,1 6,0 

2. 44,9 48 420 280 1 826 10 830 84,9 42,5 15,4 

3. 58,8 124 303 267 2 388 36941 89,3 58,1 28,0 

4. 116 233 632 271 2 545 23 904 94,3 59,0 50,8 

5. 150,9 405 260 338 4296 47 179 80,1 37,1 56,9 

6. 70,7 96 475 270 1 431 9 900 81,7 37,8 33,3 

7. 83,7 111 736 299 1 358 15 321 88,4 51,4 37,4 

8. 65,9 186 521 357 3 423 27 879 91,0 53,7 45,7 

9. 81,6 103 574 235 1 421 12 333 75,2 38,0 63,2 

10. 39,8 71 744 267 844 13 539 92,2 65,8 43,5 

11. 89,3 308 499 293 5 810 89 863 70,2 42,3 53,2 

12. 64,1 157 608 300 1 871 23 701 90,5 47,0 36,0 

Polska 67,8 11 028 852 289 95 876 1 305 987 86,6 60,3 51,7 

1 strefy podmiejskie obszarów metropolitalnych jak w tabeli 2. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

danych GUS za 2002 r. na koniec 2007 r. była co najmniej o 30% wyższa. Naj-
korzystniejsza sytuacja w zakresie liczby samochodów osobowych na 1000 mie-
szkańców występuje w strefie podmiejskiej Poznania, Krakowa i Wrocławia. 
Dane te, obok faktu największego nasycenia samochodami osobowymi, 
świadczą też pośrednio o zamożności poszczególnych obszarów. Najmniej samo-
chodów osobowych przypada na strefę podmiejską Rzeszowa, Szczecina i Trój-
miasta. 

W miastach metropolitalnych znajduje się przeciętnie dwukrotnie więcej 
samochodów osobowych niż w ich strefach podmiejskich. Dotyczy to zwłaszcza 
Warszawy i Poznania. 

W strefach podmiejskich bardzo dynamicznie rozwija się ruch budowlany, 
zarówno w sferze budownictwa mieszkaniowego, jak też produkcyjnego i usłu-
gowego. Zmienia się też przeznaczenie niektórych obiektów budowlanych. 
Dawne obiekty rolnicze np. szklarnie, cieplarnie, wobec nieopłacalności produ-
kcji rolniczej, warzywniczej i kwiaciarskiej, zmieniły swoje przeznaczenie na 
magazyny, hurtownie, sklepy różnych branż itp. Pod względem budynków 
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oddanych do użytku w 2007 r. wyróżniły się strefy podmiejskie Warszawy, Kra-
kowa i Poznania. Również w strefach podmiejskich tych miast nastąpił w latach 
1998—2007 największy przyrost zasobów mieszkaniowych: Warszawy o 90 tys., 
Krakowa o 47 tys. i Poznania o blisko 28 tys. mieszkań. 

Analiza pozwoleń na budowę, wydanych przez urzędy administracji gminnej 
i powiatowej w latach 1988-2006 wskazuje, że najwięcej decyzji wydano 
w gminach bezpośrednio sąsiadujących z miastami, np. z Bydgoszczą w gminie 
Białe Błota 5463 (25,5% decyzji z powiatu bydgoskiego, w gminie Osielsko 
3968 (18,5%) i w gminie Solec Kujawski 3052 (14,2%); (Dombrowicz 2008). 

Dane statystyczne w zakresie zaspokojenia potrzeb komunalnych wskazują, że 
najkorzystniejsza sytuacja panuje pod względem zaopatrzenia w wodę. Ludność 
korzystająca z sieci wodociągowej w strefach podmiejskich 12 obszarów metro-
politalnych stanowi ponad 80% ogółu mieszkańców (w metropoliach 95-98%). 
Zaspokojenie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę przekracza 90% tylko 
w strefach podmiejskich: Katowic, Szczecina, Poznania i Wrocławia. Znacznie 
mniej korzystna jest sytuacja w zakresie ludności korzystającej z sieci kanalizacy-
jnej. Średni procent zaspokojenia potrzeb w tym zakresie wynosi zaledwie 
44,5%, a najkorzystniejsza sytuacja jest w tym względzie w strefach podmiej-
skich Szczecina, Katowic i Trójmiasta, w mniejszym stopniu także Łodzi 
i Poznania. Najgorsza sytuacja w zakresie kanalizacji występuje w strefach pod-
miejskich Krakowa, Lublina i Rzeszowa. Siecią kanalizacyjną odprowadza się 
zaledwie 37-38% ścieków komunalnych. Najmniej korzystna sytuacja panuje 
w zakresie zaopatrzenia ludności w gaz. Na rozpatrywanym obszarze 12 stref 
podmiejskich zaspokojenie potrzeb wynosi zaledwie 39,1%, ale w strefach pod-
miejskich Katowic, Krakowa i Warszawy przekracza 50%, a w strefie podmiej-
skiej Rzeszowa (okręg podkarpacki) aż 63,2% (w samym Rzeszowie 90,0%). 

W zakresie usług komunalnych najkorzystniejsza sytuacja panuje w strefach 
podmiejskich Katowic, Szczecina i Poznania, najmniej korzystna w strefach 
podmiejskich Rzeszowa, Białegostoku, Lublina i Krakowa. Poza sytuacją Kra-
kowa, która wydaje się w tym przypadku nienaturalna, w strefach podmiejskich 
metropolii tzw. „ściany wschodniej" występuje tradycyjne niedoinwestowanie 
w infrastrukturze technicznej zarówno w sferze komunikacyjnej, jak też gospo-
darki komunalnej i mieszkaniowej (Stasiak 1973, 1995, 2000). 

Kierunki dalszych przekształceń stref podmiejskich 

W okresie perspektywicznym, obejmującym lata 2008-2020, wraz z dynamicz-
nym rozwojem obszarów metropolitalnych, jako swoistych biegunów wzrostu 
i rozwoju w strukturze przestrzennej kraju, będzie też odpowiednio kształtowa-
na struktura funkcjonalno-przestrzenna stref podmiejskich. Obszary te, jako 

http://rcin.org.pl



I 
Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich... 6 1 

bezpośrednio przylegające do centrów metropolitalnych, będą w coraz większej 
mierze przejmowały (tak jak to dzieje się już dziś) wiele funkcji miejskich, jak 
np. przedsiębiorstw produkcyjnych o atrakcyjnych kierunkach innowacyjnych, 
przedsiębiorstw handlowych, różnych branż usługowych (produkcyjnych i nie-
produkcyjnych). Duże możliwości stoją też przed rozwojem potencjału innowa-
cyjnego związanego z rozwojem jednostek badawczo-rozwojowych, technopolii, 
bazy hotelarsko-konferencyjnej w postaci hoteli i moteli o wysokim standardzie, 
sieci magazynowo-handlowej o znacznych gabarytach przestrzennych (np. 
supermarkety), lotnisk, dworców i stacji przeładunkowych. 

Już obecne tendencje, które wynikają z przekształceń ustrojowych Polski 
i zasad gospodarki rynkowej, wskazują na coraz większy udział w strukturze 
branżowej i rozwój w strefach podmiejskich instytucji i podmiotów gospodarki 
narodowej związanych z pośrednictwem finansowym, obsługą nieruchomości, 
ochroną zdrowia (specjalistyczne kliniki), edukacją na poziomie wyższym, bu-
downictwem, ochroną i kształtowaniem środowiska, transportem i łącznością. 

Z drugiej strony w miarę napływu ludności z centrum do strefy podmiejskiej, 
wzrastają dojazdy do pracy, szkół i ośrodków usługowych ze strefy podmiejskiej 
do centrum. W przeszłości były one związane głównie z masowym transportem 
kolejowym i drogowym. Współcześnie, obok transportu masowego, coraz więk-
szą rolę odgrywa własny transport osobowy (głównie samochodowy). Własny 
transport samochodowy uniezależnia mieszkańców stref podmiejskich od trans-
portu masowego i ułatwia dotarcie do centrum z różnych, czasem bardzo odda-
lonych terenów stref podmiejskich. 

Powyższe kierunki rozwoju perspektywicznego będą ściśle powiązane z reali-
zacją inwestycji zagranicznych, zwłaszcza z realizacją programów unijnych, które 
na rozwój obszarów wiejskich w strefach podmiejskich kładą szczególny nacisk. 
Na tych obszarach jest szansa nie tylko rozwoju innowacyjnego, w ścisłym 
powiązaniu z metropoliami, ale także łatwiejszego kreowania różnych form 
i metod przedsiębiorczości i aktywności zawodowej zamieszkałej tu ludności ze 
względu na: 
• taniość terenów pod inwestycje, 
o łatwość pozyskiwania terenów z pełną lub częściową infrastrukturą, 
• taniość siły roboczej, 
• coraz lepsze wykształcenie i przygotowanie zawodowe ludności, 
• sprawniejsze działanie samorządu lokalnego, 
• łatwiejszą gospodarkę magazynowo-składową, 
• łatwość dojazdów do pracy ze względu na dobrą dostępność komunikacyjną, 
• coraz lepsze oprzyrządowanie łącznościowe, zwłaszcza informatyczne itp. 

Zatem strefy podmiejskie obszarów metropolitalnych w swoim rozwoju 
funkcjonalnym i przestrzennym, w perspektywie najbliższych 10 lat, mogą 
osiągnąć istotny postęp w dziedzinie zurbanizowania, modernizacji i potencjału 
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innowacyjnego. Już dziś zachodzą istotne przekształcenia zarówno w zakresie 
pełnionych funkcji i ich struktur, jak też widoczne przemiany w przestrzeni 
podmiejskiej, której zasięg w najbliższych latach ulegnie znacznemu rozszerze-
niu. Dominująca jeszcze w latach 70. i 80. ubiegłego wieku funkcja rolnicza 
i żywicielska staje się jedną z wielu i nie zawsze wiodącą. Coraz większe znacze-
nie przypada sferze usługowej i produkcyjnej pozarolniczej. W strukturze prze-
strzennej zaczyna dominować funkcja mieszkaniowa, komunikacyjna i szeroko 
rozumiana usługowa. Można z dużym prawdopodobieństwem uznać za zasadną 
charakterystyczną drogę ewolucji przekształceń funkcjonalnych osiedla wiejskie-
go według schematu: wieś rolnicza - wieś wielofunkcyjna - osiedle nierolnicze 
(Maik 2008). Ta droga będzie przede wszystkim typowa dla najbliższego zaple-
cza miast, czyli bezpośredniego ciążenia w strefach podmiejskich. Także rozwija-
ne są i będą obiekty oraz różne formy związane z ochroną i kształtowaniem śro-
dowiska, gdyż żywiołowa ekspansja budownictwa, infrastruktury technicznej 
i komunikacji, powoduje coraz większe zagrożenia dla środowiska. Jest to kieru-
nek dalszego rozwoju strategicznego stref podmiejskich, jako ważnych, posze-
rzonych funkcjonalnie i przestrzennie obszarów, najbardziej dynamicznego roz-
woju społeczno-ekonomicznego kraju. 

Literatura 

Spis literatury obejmuje poza pracami cytowanymi w tekście inne pozycje związane 
z tematem opracowania. 

A n t o s z e k J., 1984, Metodyczne próby określenia podmiejskich stref upraw warzyw grunto-
wych w Polsce, Annales UMCS, seria B, 39, 16. 

B a ń s k i J., 2008, Strefa podmiejska -już nie miasto, jeszcze nie wieś, [w:] A. Jezierska-Thole, 
L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 
s. 29—43. 

B i c z k o w s k i M., B r o d o w s k i P., 2008, Zmiany struktury użytkowania gruntów w powie-
cie toruńskim, ze szczególnym uwzględnieniem gruntów zurbanizowanych, [w:] A. Jezierska-
-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń, s. 195-208. 

B r o m e k K., 1966, Użytkowanie ziemi w Krakowie i przyległych częściach powiatu krako-
wskiego ok. 1960 r.. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 14, Kraków. 

C a s t e l l s M., 1982, Kwestia miejska, PWN, Warszawa. 

C h o j n i c k i Z . , C z y ż T., 1989, Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a kon-
cepcja kontinuum miejsko-wiejskiego, [w:] P. Korcelli, A Gawryszewski (red.), Współczesne 
przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce, Prace Geograficzne, 152, IGiPZ 
PAN, Wrocław-Łódź, s. 139-157. 

http://rcin.org.pl



I 
Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich... 6 3 

C z a r n e c k i W., 2007, Problemy rozwoju strefy podmiejskiej Białegostoku, Wydawnictwo 
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, Białystok. 

D o b r o w o l s k a M., 1964, Strefa podmiejska, Roczniki Naukowo-Dydaktyczne, Prace 
Geograficzne, 3, WSP, Kraków. 

D o b r o w o l s k a M., 1967, Przemiany społeczne wsi podmiejskie: wsie podkrakowskie, Prace 
Monogr. WSP, Kraków. 

D o m a ń s k i B., 1998, Władza ekonomiczna a przestrzeń: przemysł w mieście w warunkach 
socjalizmu, Czasopismo Geograficzne, 68, 2. 

D o m b r o w i c z K., 2008, Suburbanizacja strefy podmiejskiej Bydgoszczy, [w:] A. Jezierska-
-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, 
Toruń., s. 81-92. 

D u ś E., 1982, Procesy urbanizacyjne w rejonie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Geogra-
phia, 16, Uniwersytet Śląski, Katowice. 

D u ś E., T k o c z M., 1996, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w woj. katowickim, 
Materiały XIII Ogólnopolskiego Seminarium Geograficzno-Rolniczego oraz 45 Zjazdu 
PTG, Słupsk. 

D u ś E., 2003, Przemiany funkcjonalne gmin wiejskich aglomeracji górnośląskiej, Geographia, 
26, Uniwersytet Śląski., Katowice. 

D z i e w o ń s k i K., 1987, Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego, Przegląd Geografi-
czny, 59, 1-2, s. 55-63. 

F a l k o w s k i J., 1977, Struktura przestrzenna rolnictwa miasta i strefy podmiejskiej Torunia, 
PWN, Warszawa-Poznań-Toruń. 

F a l k o w s k i J., 1978, Wybrane problemy planowania strefy żywicielskiej w aglomeracji dolnej 
Wisły, Miasto, 11, s. 5-6. 

F a l k o w s k i J., 1985, Funkcja rolnicza strefy podmiejskiej, Acta Universitatis Lodzensis, 
Folia Geographica, 5. 

F a l k o w s k i J., 2007, Gospodarka przestrzenna obszarów metropolitalnych Polski (potencjał 
rozwojowy-rełacje-strategia), WSG, Bydgoszcz (maszynopis). 

F a l k o w s k i J., B r o d o w s k i P., 2008, Ocena kontinuum miejsko-wiejskiego obszarów 
metropolitalnych metodą potencjału społeczno-gospodarczego, [w:) W. Gierańczyk, M. Kluba 
(red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów 
Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 11-35. 

G a d o m s k i W., 1968, Strefa podmiejska Warszawy w świetle przeglądowego zdjęcia użytko-
wania ziemi, Dokumentacja Geograficzna, 1, IGiPZ PAN, Warszawa. 

G a ł c z y ń s k a B., 2002, Problematyka wsi i rolnictwa w strefie podmiejskiej Warszawy 
w badaniach geograficznych, [w:] G. Węclawowicz (red.), Warszawa jako przedmiot badań 
geografii społeczno-ekonomicznej, Prace Geograficzne, 184, IGiPZ PAN, Warszawa. 

G a ł c z y ń s k a B., K u l i k o w s k i R., 2000, Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy. 
Zróżnicowanie przestrzenne i procesy transformacji, Dokumentacja Geograficzna, 20, 
IGiPZ PAN, Warszawa. 

http://rcin.org.pl



64 Jan Falkowski 

G i e r a ń c z y k W., K l u b a M. (red.), 2008, Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-
wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa. 

G ł a z M . , K e m o n a S., 2006, Strefa podmiejska Wrocławia - gminy sukcesu czy niepowodze-
nia, [w:] B. Głębocki, E. Kacprzak (red.), Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa -
sukcesy i niepowodzenia, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 243-254. 

G ł a z M., 2008, Wybrane aspekty wielofunkcyjności obszarów wiejskich w strefie oddziaływania 
Wrocławia, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum mie-

jsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 
s. 103-114. 

G ó r z B., 1983, Problemy rozwoju rolnictwa drobnoobszarowego (na przykładach z Regionu 
Krakowskiego), Folia Geographica, Ser. Geogr. Oeconomica, 15. 

G ó r z B., 1992, Problemy restrukturyzacji rolnictwa w strefie podmiejskiej Krakowa, [w:] 
Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski, Materiały IX Ogólnopolskiego Seminarium 
Geograficzno-Rolniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 

G r y k i e ń S., 2008, Gmina Kobierzyce - harmonijne łączenie funkcji rolniczej z aktywizacją 
gospodarczą i procesami suburbanizacji, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), 
Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 309-318. 

G u z i k Cz., 1992, Uwarunkowania zmian produkcji ogrodniczej w strefie podmiejskiej Kra-
kowa, Materiały na Konferencję Dydaktyczną, 3, Kraków. 

G w i a ź d z i ń s k a - G o r a j M., 2008, Rozwój gmin wiejskich w sąsiedztwie Olsztyna, [w:] 
A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo 
Naukowe UMK, Toruń, s. 119-125. 

J a k ó b c z y k - G r y s z k i e w i c z J . , 1998, Przeobrażenia strefpodmiejskich dużych miast. Stu-
dium porównawcze strefy podmiejskiej Warszawy, Łodzi i Krakowa, Wydawnictwo UŁ, 
Łódź. 

J a ł o w i e c k i B., 1987, Proces urbanizacji a relacje miasto-wieś, PWN, Warszawa. 

J a n k o w s k i T., 1968, Wyznaczanie strefy żywicielskiej miasta na przykładzie Wrocławia, 
Materiały i Studia, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 

J a s i u l e w i c z M., 1998, Przekształcenia strukturalne i przestrzenne obszarów wiejskich 
Pomorza Środkowego w okresie transformacji gospodarczej i zmian systemowych. Wydawnic-
two Politechniki Koszalińskiej, Koszalin. 

J e d u t R., 1983, Instrukcja sporządzania szczegółowej mapy użytkowania ziemi oraz infrastru-
ktury technicznej i społecznej na terenach podmiejskich, Wydawnictwo UMCS, Lublin. 

J e d u t R., 1992, Uwarunkowania i kierunki przeobrażeń osadnictwa wiejskiego w strefach 
podmiejskich, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski, Materiały IX Ogólnopol-
skiego Seminarium Geograficzno-rolniczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 

J e l o n e k A., 1983, O problemach demograficznych strefy podmiejskiej, Materiały XV dorocz-
nej łódzkiej konferencji naukowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 

J e z i e r s k a - T h o l e A., K o z ł o w s k i L. (red.), 2008, Gospodarka przestrzenna w strefie 
kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń. 

http://rcin.org.pl



I 
Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich... 6 5 

J u r e k J., 1991, Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej wsi w strefie podmiejskiej Poznania, 
Wydawnictwo UAM, Poznań. 

K a c p r z a k E., S t a s z e w s k a S., 2008, Rozwój obszarów mieszkaniourych w strefie podmiej-
skiej m. Poznania, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, 
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 127—144. 

K i r k W., 1980, The rural-urban continuum: Perceptron and realisty, [w:] G. Eynedi, 
J. Meszaros (red.), Development of Settlements systems, Akademiai Kiado, Budapest. 

K l u b a M., 2008, Specyfika rolnictwa podmiejskiego w kontinuum miejsko-wiejskim wojewó-
dztwa kujawsko-pomorskiego, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka 
przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 225-236. 

K o ł o d z i e j c z a k A., 2008, Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego strefy podmiej-
skiej Poznania, [w:] W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum 
miejsko-wiejskiego w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, War-
szawa, s. 49-58. 

K o ł o d z i e j s k i J. (red.), 1999, Proces metropolizacji polskiej przestrzeni. Aglomeracja Trój-
miasta - polska metropolia bałtycka in statu nascendi, Studium diagnostyczno-koncepcyjne, 
Biuletyn KPZK PAN, 189, Warszawa. 

K o s i ń s k i L., 1954, Funkcja rolnicza strefy podmiejskiej, Przegląd Geograficzny, 26, 4. 

K o s i ń s k i L., 1957, Miasto i osiedla miejskie w województwie białostockim, Przegląd Geogra-
ficzny, 29, 3. 

K o t l i c k a J., 1981, Bibliografia stref podmiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa (maszynopis). 

K u l i k o w s k i R., 1998, Transformation of Polish suburban rural areas, [w:] I. Iordan, 
W. Stola (red.), Socio-economic changes in the suburban areas of larges cities in Romania and 
Poland, Romanian-Polish Geographica! Seminar, Instytut Geografii Akademii Rumuń-
skiej, Bukareszt. 

K u l i k o w s k i R., 2008, Rolnicza strefa podmiejska Warszawy, [w:] A. Jezierska-Thole, 
L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 
s. 237-250. 

K u l i k o w s k i R., G a ł c z y ń s k a B., 1996, Wieś i rolnictwo strefy podmiejskiej Warszawy 
w okresie transformacji, [w:] W. Stola, J. Grzeszczak (red.), Przemiany struktury przestrzen-
nej obszarów wiejskich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, Conference Papers, 25, 
IGiPZ PAN, Warszawa. 

K w i e c i e ń I., 1977, Rozwój indywidualnego budownictwa w strefie podmiejskiej Krakowa 
funkcją procesu urbanizacji, Folia Geographica, ser. Geogr.-Oecon., 10. 

K w i e c i e ń I., 1980, Współzależność zjawisk urbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa, 
Prace Geograficzne, 50, UJ, Kraków. 

L i s z e w s k i S., 1980, Użytkowanie ziemi jako kryterium strefy podmiejskiej, Materiały XIII 
dorocznej konferencji naukowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 

L i s z e w s k i S., 1983, Funkcja rolnicza strefy podmiejskiej Łodzi, UŁ, Lódź, (maszynopis). 

http://rcin.org.pl



66 Jan Falkowski 

L i s z e w s k i S., 1987, Strefa podmiejska jako przedmiot badań geograficznych. Próba syntezy, 
Przegląd Geograficzny, 59, 1-2., s. 65-78. 

L i s z e w s k i S., 2008, Od miasta rolniczego do obszaru metropolitalnego. Przykład Łodzi, [w:] 
A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo 
Naukowe UMK, Toruń, s. 145-156. 

M a i k W., 1980, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Problemy 
rekonstrukcji modelu pojęciowego i metody badawczej, Materiały XIII dorocznej łódzkiej 
konferencji naukowej, Wydawnictwo UL, Łódź. (maszynopis). 

M a i k W., 1985, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych. Próba 
rekonstrukcji modelu pojęciowego metody badawczej, [w:] Pojęcia i metody badań strefy pod-
miejskiej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 5. 

M a i k W., 1991, Infrastruktura osadnicza jako czynnik poziomu życia ludności strefy podmiej-
skiej, Biuletyn KPZK PAN, 153, Warszawa. 

M a i k W., 1992, Podstaivygeografii miast, Wydawnictwo UMK, Toruń. 

M a i k W., 2008, Kontinuum miejsko-wiejskie jako układ dynamiczny i rezultat zmian osadni-
czych i społecznych, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, 
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 52-62. 

M i c h n i e w s k a - S z c z e p k o w s k a B., 1982, Wpływ miasta Olsztyna na jego zaplecze wiej-
skie - kształtowanie się strefy żywiciebkiej, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn. 

Mi t yk J., 1980, Ocena środowiska przyrodniczego strefy podmiejskiej Radomia dla potrzeb 
uprawy warzyw, Biuletyn kwartalny TNT, 17, 3, Radom. 

P a r y s e k J.J., 2008, Aglomeracje miejskie w Polsce oraz problemy ich funkcjonowania, [w:] 
J.J. Parysek, A. Tolle (red.), Wybrane problemy rozwoju i rewitalizacji miast: aspekty pozna-
wcze i praktyczne, Seria: Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 5, Bogucki Wydawnic-
two Naukowe, Poznań. 

P o t o c z e k A., 2008, Bydgosko-toruński obszar metropolitalny, [w:] A. Jezierska-Thole, 
L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 
s. 341-356. 

P o t r y k o w s k a A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Warszawy, Acta Universitatis 
Lodzensis, Folia Geographica 5, UL, Łódź. 

R a j m a n J., 1997, Strefa podmiejska - mechanizm powstawania i przekształceń Nowe pro-
blemy badawcze. Geografia, człowiek, gospodarka, 1, Wydawnictwo UJ, Kraków, 
s. 67-73. 

R e d f i e 1 d R., 1946, The folk culture ofJukatan, University of Chicago Press, Chicago. 

R e d f i e 1 d R., 1968, Tepoztlan a mexican village: A study of folk life, University of Chicago 
Press, Chicago. 

R ó ż a ń s k i S., 1954, Strefa podmiejska zespołu Gdańska, Miasto, 4. 

R u d n i c k i R., K l u b a M., 1992, Restrukturyzacja obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej 
Torunia, [w:] Restrukturyzacja obszarów wiejskich Polski, Materiały IX Ogólnopolskiego 
Seminarium Geograficzno-Rolniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. 

http://rcin.org.pl



I 
Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich... 6 7 

R y d z E., 2003, Współczesne tendencje w rolnictwie strefy podmiejskiej na przykładzie gminy 
Słupsk i Kobylnica, Studia Obszarów Wiejskich, 4, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, 
s. 181-196. 

R y d z E., 2008, Przekształcenia osadnictwa wiejskiego na Pomorzu Środkowym, ze szczególnym 
uwzględnieniem stref podmiejskich, [w:] A. Jezierska-Thole, L. Kozłowski (red.), Gospo-
darka przestrzenna. Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 157-175. 

R z y m o w s k i S., 1996, Rolnictwo i jego przemiany w wybranych gminach aglomeracji gdań-
skiej, [w:] J. Falkowski, E. Rydz (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich, 
Wydawnictwo WSP, Słupsk. 

S a s i n o w s k i H., M i c h a ł o w s k i K., 2008, Przestrzenna polaryzacja i restrukturyzacja 
strefy podmiejskiej na przykładzie aglomeracji białostockiej, [w:] A. Jezierska-Thole, 
L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, 
s. 177-186. 

S o k o ł o w s k i D., 1999, Zróżnicowanie zbioru małych miast i większych osiedli wiejskich 
w Polsce w ujęciu koncepcji kontinuum wiejsko-miejskiego. Wydawnictwo UMK, Toruń. 

S o k o ł o w s k i D., 2008, Miasta nowe i potencjalne jako elementy kontinuum wiejsko-miej-
skiego w Pobce, [w:] A. Jezierska-Thole i L. Kozłowski (red.), Gospodarka przestrzenna, 
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, s. 63-78. 

S o ł t y s J., 2006, Żywiołowe procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej aglomeracji gdańskiej, 
[w:] S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglo-
meracji miejskich w Polsce, Studia nad zrównoważonym rozwojem, t. 2, Białystok-Lublin-
Warszawa, s. 225-241. 

S t a s i a k A., 1973, Rozwój aglomeracji w Polsce, PWN, Warszawa. 

S t a s i a k A., 1995, Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie prze-
strzeni wiejskiej, [w:] A. Stasiak, J. Kołodziejski (red.), Koncepcja polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju „Polska 2000plus", 1, CUP, Warszawa. 

S t a s i a k A., (red.), 2000, Możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi polskiej w kontekście inte-
gracji z Unią Europejską, Studia KPZK PAN, 110, Warszawa. 

S t a s z e w s k a S., W d o w i c k a M., 2006, Rozwój budownictwa jednorodzinnego w strefie 
podmiejskiej Poznania jako przejaw suburbanizacji, [w:] J. Słodczyk, R. Klimek (red.), 
Przemiany przestrzeni miast i stref podmiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 
Opole. 

S t a w i a r s k i J.K., 1994, Przekształcenia wsi podmiejskich, Materiały VI Konferencji Nauko-
wej - Kierunki planowania przestrzennego i architektury współczesnej wsi, Wydawnictwo 
Politechniki Białostockiej, Białystok. 

S t o l a W., 1962, Gospodarka rolna w strefie podmiejskiej. Wieś Bielawa, Przegląd Geografi-
czny, 34, z. 1, s. 173-183. 

S t o l a W., G r z e s z c z a k J. (red.), 1996, Przemiany struktury przestrzennej obszarów wiej-
skich w strefach podmiejskich Polski i Rumunii, Conferens Papers, 25, IGiPZ PAN, War-
szawa. 

S t r a s z e w i c z L., 1954, Strefa podmiejska Łodzi, Przegląd Geograficzny, 26, 4. 

http://rcin.org.pl



68 Jan Falkowski 

S t r a s z e w i c z L., 1955, Strefa podmiejska jako problem urbanistyczny, Miasto, 12, s. 5-6. 

S t r a s z e w i c z L., 1957, Problemy rolnicze strefy podmiejskiej Łodzi, Przegląd Geograficzny, 
29, 1. 

S t r a s z e w i c z L., 1980, Strefa podmiejska. Pojęcia i definicje, Mat. XIII dorocznej konferen-
cji naukowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 

S u l i b o r s k i A., 1981, Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodo-
logicznych, Mat. XIV dorocznej łódzkiej konferencji naukowej, Wydawnictwo UŁ, Łódź. 

S u 1 i m s k i J., 1967, Procesy urbanizacji w strefie podmiejskiej Krakowa (Studium Socjologi-
czne), Prace Komisji Socjologicznej, 8, PAN, Oddział w Krakowie, s. 73-89. 

Unia Metropolii Polskich, 2004, Polskie obszary metropolitalne podregionami NTS 3. Defi-
nicja - Delimitacja - Demografia, Warszawa. 

Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu, 2007, Obszary metropolitalne 
w planach zagospodarowania przestrzennego województw. Delimitacja - Struktura -
Zapisy, Materiały Pokonferencyjne, Rokosowo (maszynopis). 

W o j t k i e w i c z M., K o w a l c z y k A., 2008, Analiza zagospodarowania przestrzennego 
w strefie przejściowej między gm. miejską Olsztyn a gminą wiejską Stawiguda, [w:| W. Giera-
ńczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego w Polsce, 
Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 163-172. 

W ó j c i k M., 2008, Pozarolnicze funkcje obszarów wiejskich aglomeracji łódzkiej, [w:] 
W. Gierańczyk, M. Kluba (red.), Problemy i metody oceny kontinuum miejsko-wiejskiego 
w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 13, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 125-137. 

Z a g o ż d ż o n A., 1978, Rozwój struktury przestrzennej strefy podmiejskiej Opola, Acta Unive-
rsitatis Wratislaviensis., 324, Prace Instytutu Geografii, seria B, 2, s. 67-89. 

Z a r e m b a P., 1962, Funkcjonalny podział terenów podmiejskich, Czasopismo Geograficzne, 
33,3. 

Z a t h e y M., 2005, Wrocławska strefa suburbiałna. Zmiany morfologiczne, funkcjonalne 
i społeczne, Zakład Geografii Społecznej i Ekonomicznej, Uniwersytet Wrocławski 
(maszynopis pracy doktorskiej). 

Z a w a d z k i L., 1979, Strefa podmiejska - wybrane problemy zagospodarowania przestrzen-
nego, Przegląd Geograficzny, 51, 2, s. 271-279. 

Z g l i ń s k i W., 1994, Kształtowanie się strejy żywicielskiej aglomeracji warszawskiej, Prace 
Geograficzne, 162, IGiPZ PAN, Warszawa. 

VIII Seminarium Geograficzno-Rolnicze, 1991, Przestrzenne aspekty gospodarki żywnościowej 
(na przykładzie aglomeracji gdańskiej). Wydawnictwo UG, Gdańsk. 

IX Seminarium Geograficzno-Rolnicze, 1992, Restrukturyzacja obszarów wiejskich w strefach 
podmiejskich, że szczególnym uwzględnieniem zagospodarowania rolniczego, Wydawnictwo 
UŁ, Łódź. 

http://rcin.org.pl



I 
Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów wiejskich w strefach podmiejskich... 6 9 

Summary 

The paper deals with functional and spatial changes within the suburban zones 
of 12 Polish Metropolitan Areas (Białystok, Bydgoszcz-Toruń, Gdansk-Gdynia, 
Katowice-Sosnowiec, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, War-
szawa, Wrocław) in the years 1998-2007. 

Transformations in demographic structure are concerned with: an increase in 
employment in services, a decrease in employment in agriculture, a reduction of 
the unemployment rate. 

Changes are observed also in the number and the structure of national eco-
nomic entities. The growth is higher in the suburban zones (35%) than in the 
central cities of Metropolitan Areas (25%), with dominance of such activities as: 
trade, industry, construction, transport and communication. 

It is expected that the future transformations within suburban zones of 
Metropolitan Areas will strengthen such functions and activities as: housing, 
recreation, communication, services and environment protection. 
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Ożywianie małych miast w krajach 
Unii Europejskiej - przykłady 
programów wspierających rozwój 
Small towns revival in EU countries - examples 
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Zarys treści: Tylko część małych miast ogniskuje procesy rozwoju otaczających je obszarów 
wiejskich, a w dużej części występuje stagnacja i brak możliwości rozwojowych. Negatywne 
zjawiska dotknęły w sposób szczególny miasta o charakterze monofunkcyjnym, z ograniczonym 
potencjałem gospodarczym. Próby ożywiania małych miast wiązały się z odtwarzaniem ich 
tradycyjnych związków z obszarami wiejskimi oraz generowaniem intensywniejszej aktywności 
gospodarczej, jednak zasięg tych przedsięwzięć był ograniczony. Lokalne centra charakteryzują 
się zróżnicowanym zakresem powiązań ekonomiczno-spolecznych z wiejskim otoczeniem, 
a stopień podatności na wzrost społeczno-gospodarczy uzależniony jest od nowych czynników 
związanych z integracją gospodarczą. Powstają coraz liczniejsze programy ożywiania rozwoju 
i rewitalizacji, o zróżnicowanym wymiarze przestrzennym, okresie obowiązywania i wiodącej 
problematyce. 

Wśród problemów, zwykle utrudniających rozwój małych miast, wymienia się najczęściej 
stagnację gospodarczą, negatywne procesy demograficzne, wzrost bezrobocia i brak istotnych 
zmian na wiejskim rynku pracy, słabą akumulację kapitału, dekapitalizację majątku 
produkcyjnego, usługowego i mieszkaniowego, degradację układu miejskiego, niewykorzystanie 
jego wartościowych elementów oraz słabą dostępność komunikacyjną. 

Wyraźnie rośnie świadomość skali i zróżnicowania wagi problemów koniecznych do 
rozwiązania w bardzo licznych lokalnych ośrodkach. Formułowane programy, nawet jeśli 
początkowo miały charakter wewnątrzkrajowy, w układzie Unii Europejskiej stopniowo stają się 
częścią przedsięwzięć międzynarodowych lub wręcz wynikają z ogólnej polityki Komisji 
Europejskiej. 

Słowa kluczowe: programy wsparcia rozwoju, małe miasta. 
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Wprowadzenie 

Liczne opracowania wskazują, że tylko część małych ośrodków miejskich ogni-
skuje procesy rozwoju otaczających je obszarów wiejskich (Chojnicki, Czyż 
1989; Szajnowska-Wysocka, Zuzańska-Zyśko 1999). I chociaż procesy globali-
zacji i transformacji wymusiły modernizację lokalnego przemysłu i szeroko rozu-
mianych usług, to w większości małych miast skutkowały likwidacją wielu 
zakładów pracy oraz szybkim zanikiem powiązań gospodarczych i społecznych 
z wiejskim otoczeniem (Errington 1994). W konsekwencji wywoływało to stag-
nację i brak możliwości rozwojowych dużej części niewielkich ośrodków miej-
skich. Negatywne zjawiska dotknęły w sposób szczególny miasta o charakterze 
monofunkcyjnym, z ograniczonym potencjałem gospodarczym, a ich bardzo 
słabe powiązania z wiejskim zapleczem tylko pogłębiło te procesy (por. Heffner 
2003, Rabsztyn 2006, Jayne i Bell 2006). 

Podejmowane próby ożywiania małych miast wiązały się z odtwarzaniem ich 
tradycyjnych związków z obszarami wiejskimi oraz generowaniem intensywniej-
szej aktywności gospodarczej, jednak zasięg tych przedsięwzięć był ograniczony 
i obejmował tylko nieliczne obszary lokalne (Heffner 2005). W rezultacie lokal-
ne centra charakteryzują się zróżnicowanym zakresem powiązań ekonomiczno-
społecznych ze swoim wiejskim otoczeniem, a stopień podatności na wzrost 
społeczno-gospodarczy uzależniony jest od nowych czynników, których 
oddziaływanie ujawniło się silniej pod wpływem rozszerzających się procesów 
integracji gospodarczej w Europie (Heffner 2002). 

W tym kontekście można wyróżnić ośrodki silnie zintegrowane lokalnie -
zazwyczaj dogodnie położone w przestrzeni regionalnej i lokalnej, atrakcyjne ze 
względu na warunki ekonomiczne, turystyczne, mieszkaniowe, a przede wszyst-
kim silnie związane gospodarczo z najbliższą strefą wiejską, w których inicjatywy 
rozwojowe wymagają jedynie niewielkiego, często formalnego, wsparcia. Są też 
— znacznie liczniejsze — małe miasta z strefami lokalnymi słabo zintegrowanymi, 
bądź z niewykorzystanymi możliwościami rozwojowymi, gdzie konieczne są 
działania inicjujące rozwój oraz wspomagające aktywność i wspierające regenera-
cję struktury miejskiej, a także inicjatywy pobudzające wzrost gospodarczy (zob. 
Heffner i Marszał 2006). 

Na przełomie XX i XXI w. tradycyjna rola lokalnych ośrodków, polegająca 
na w miarę pełnej obsłudze zaplecza wiejskiego oraz na pośrednictwie między 
miejscowym potencjałem gospodarczym i innymi rynkami, prawie uległa likwi-
dacji. Był to efekt długotrwałego procesu zmian społeczno-ekonomicznych 
i kulturowych w Europie, który trwał co najmniej kilkadziesiąt lat. W tym cza-
sie obsługę obszarów wiejskich, a także niewielkich miast, przejęły rozwijające 
się prężnie aglomeracje miejskie, co wywołało nasilające się symptomy kryzysu 
gospodarczego i społecznego w bardzo licznych, lokalnych ośrodkach. W kra-
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jach Unii Europejskiej zauważono to zjawisko na przełomie lat 80. i 90. XX w., 
natomiast w krajach Europy środkowej, w tym w Polsce, dopiero okres wcho-
dzenia w transformację ujawnił skalę i zasięg deprecjacji małych miast, a także 
zakres izolacji w lokalnym, wiejskim otoczeniu (Courtney i Errington 2000, 
Heffner 2003). 

Dla poszerzającej się sfery niekorzystnych zmian, związanych z zanikiem tra-
dycyjnych funkcji tych ośrodków, powstawały coraz liczniejsze programy oży-
wiania rozwoju i rewitalizacji, o zróżnicowanym wymiarze przestrzennym (loka-
lnym, regionalnym, krajowym, międzynarodowym), okresie obowiązywania 
(jednorazowe, powtarzalne, krótko, długoterminowe) i wiodącej problematyce 
(rewitalizacja, aktywizacja rynku pracy, mobilizacja społeczna, sfera kultury). 

Charakterystyka małych miast 
jako przedmiotu polityki aktywizacyjnej 

W krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, zbiór miast ilościowo jest zdecy-
dowanie zdominowany przez ośrodki małe (Smali towns, Market towns [ang.], 
Kleinstadt, Marktort [niem.]). Choć ich łączny potencjał ekonomiczny, demo-
graficzny czy społeczny jest nieporównywalny z potencjałem dużych ośrodków 
miejskich i centrów metropolitalnych, a nawet grupy miast średnich, to właśnie 
ze względu na ich dużą liczbę, stosunkowo równomierny rozkład przestrzenny, 
a także łączny potencjał ludnościowy (np. w Polsce, ponad 20% ludności miej-
skiej, tj. ok. 12% krajowej populacji), zwraca się uwagę na wagę problematyki 
małych miast w procesach rozwojowych państw i regionów, a w szczególności 
ich obszarów lokalnych. 

Pojęcie „małe miasto" jest różnie rozumiane i definiowane, najczęściej przyj-
mowane jest kryterium ludnościowe. W ujęciu socjologicznym, małe miasto to 
raczej pewien rodzaj społeczności o określonych, charakterystycznych cechach 
społeczno-kulturowych i ekonomicznych, wyraźnie odróżniających ją od ludno-
ści wielkomiejskiej. Przeważa opinia, że małe miasta to ośrodki posiadające pra-
wa miejskie, z ludnością nieprzekraczającą 20 tys. osób (por. Bagiński 1988, 
Heffner 2005). Często w tej grupie miast wyróżnia się ośrodki z ludnością do 
5 tys. mieszkańców, które traktowane są jako bardzo małe. Warto wspomnieć, 
że większość miast, które są nieco większe i liczą do 25 tys. mieszkańców, chara-
kteryzuje się cechami strukturalnymi analogicznymi do grupy małych miast. 

W niektórych krajach (np. Wlk. Brytania i Portugalia) wyróżnia się kategorię 
„małe i średnie miasta" {smali and medium towns), obejmującą również ośrodki 
miejskie z ludnością nieprzekraczającą 50 tys. mieszkańców. Ze względu na liczne 
podobieństwa problemów rozwojowych są one obejmowane tymi samymi polity-
kami i działaniami aktywizującymi. Również niektóre programy Unii Europej-
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skiej skierowane są do obu kategorii miast - małych i średnich - łącznie, przy 
czym grupa miast średnich obejmuje ośrodki poniżej 100 tys. mieszkańców1. 

Przez długi czas w Europie pozycja małych miast w układzie osadniczym 
bazowała na obsłudze otaczających terenów wiejskich. Poza lokalnym rynkiem 
podstawą utrzymania dużej części ich mieszkańców było rolnictwo, rzadziej gór-
nictwo lub - w strefach nadmorskich - rybactwo. Małe miasta w większości kra-
jów europejskich są traktowane jako integralna część obszarów wiejskich. Jednak 
zachodzące w drugiej połowie XX w. procesy społeczno-gospodarcze zasadniczo 
zmieniły uwarunkowania zewnętrzne ich rozwoju w całej Europie, w tym także i 
w Polsce. Współcześnie (pod wpływem uprzemysłowienia, ewolucji usług, 
metropolizacji, globalizacji) wiele dotychczasowych funkcji małych miast 
zostało przejętych przez ośrodki większe oraz nowe struktury gospodarcze (np. 
zlokalizowane na obrzeżach dużych miast centra usługowe, specjalne strefy eko-
nomiczne, konkurowanie w skali globalnej itd.; Tucker 2008). W licznych 
przypadkach zostały podważone gospodarcze podstawy egzystencji małych 
miast, z wszystkimi negatywnymi skutkami tych oddziaływań (Wood i Taylor 
2004). 

Od połowy lat 80. XX w. w wielu krajach europejskich (głównie Wlk. Bryta-
nia, poza tym kraje skandynawskie, Włochy, Słowenia, Niemcy, Austria, rów-
nież Polska), środowiska naukowe i społeczno-polityczne związane z obszarami 
wiejskimi, problematyką lokalną i regionalną, zintensyfikowały interdyscyplina-
rne badania nad problemami rozwoju tej grupy miast, formułując najpierw 
wnioski typu diagnostycznego (przyczyny, charakterystyki problemów rozwojo-
wych, ich dynamikę, skutki w sferze ekonomicznej, przestrzennej i społecznej, 
później również ekologicznej) i w nawiązaniu do nich również propozycje zmian 
w dotychczasowej polityce (Courtney i Errington 2000; The role... 2005). 
Coraz lepsze rozpoznanie negatywnych zjawisk występujących w tej grupie 
miast oraz ich otoczeniu lokalnym zaowocowało najpierw projektami, potem 
programami, wreszcie inicjatywami, przyjmującymi często formułę ruchów 
odnowy. Celem tych ostatnich było najczęściej zwrócenie uwagi na kwestie roz-
wojowe, związane z małymi miastami oraz wspieranie aktywności i działań 
zmieniających ich niekorzystne lub pogarszające się położenie (Bartsch i Wells 
2006, Heffner i Czarnecki 2005). 

Trzeba zaznaczyć, że w układzie Unii Europejskiej kwestie rozwojowe, 
związane z małymi miastami, nie miały dotąd autonomicznego charakteru i były 
od początku składową polityki rozwoju obszarów wiejskich. Stanowiła ona część 
polityki regionalnej, polityki spójności lub polityki zrównoważonego rozwoju 
(por. Zarys kierunków... 2009). 

1 Szerzej na ten temat np. w: ESPON 1.4.1 The Role of Small and Medium-Sized Towns 
(SMESTO), Vienna, May 2006. 
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Problemy rozwojowe małych miast 

Wśród problemów, które zwykle utrudniają rozwój małych miast i są przyczyną 
podejmowania inicjatyw rewitalizacyjnych lub ożywiających lokalne struktury, 
wskazuje się najczęściej: 
• stagnację gospodarczą małych miast, która wiąże się często z monofunkcyjno-

ścią przemysłową i słabnącą rolą sektora rolnego; 
• negatywne procesy demograficzne i zjawiska depopulacyjne w wiejskim 

zapleczu małych miast, ograniczające potencjał lokalnych rynków; 
• wzrost bezrobocia i brak istotnych zmian jakościowych na wiejskim rynku 

pracy oraz związane z tym zagrożenia społeczne; 
• słabą akumulację kapitału, dekapitalizację majątku produkcyjnego, usługo-

wego i mieszkaniowego w małych miastach i ich otoczeniu wiejskim, unie-
możliwiającą inicjowanie korzystnych zmian; 

• degradację układu miejskiego i słabe wykorzystanie jego wartościowych ele-
mentów (np. zabytkowych budowli, placów, parków itp.; por. Mazur 2006); 

• słabą dostępność komunikacyjną małych miast, często paradoksalnie po-
głębianą przez unowocześnianie infrastruktury transportu (omijające szeroko 
całe układy miejskie obwodnice, coraz rzadsze połączenia komunikacji zbio-
rowej z centrami regionalnymi i krajowymi, likwidacje nierentownych linii 
kolejowych itd.; Heffner 2005). 
W nowych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych, które w krajach 

„starej Unii" pojawiły się jeszcze w latach 70., a w Europie Środkowo-Wschod-
niej po 1990 r., wiele lokalnych społeczności związanych z małymi ośrodkami 
miejskimi podejmuje próby przedefiniowania swojej roli i miejsca w strukturach 
przestrzennych regionów, poszukując nowych impulsów rozwojowych i szans na 
poprawę warunków życia społeczności lokalnej (Heffner 2007). 

Kluczowe elementy, decydujące o powodzeniu tych działań to m.in.: 
• właściwa diagnoza warunków zewnętrznych i rozpoznanie własnego poten-

cjału, 
• umiejętność wykorzystania pojawiających się szans rozwoju (pobudzanie 

i aktywizowanie społeczności lokalnych), 
• mobilizacja „sił własnych" przez stymulowanie lokalnej przedsiębiorczości 

oraz intensyfikowanie integracji gospodarczej z wiejskim zapleczem, 
• tworzenie struktur organizacyjnych, wspomagających lokalne inicjatywy pro-

rozwojowe. 
W licznych opracowaniach podkreśla się, że celem takich działań powinien 

być nie tyle rozwój tej kategorii miast w aspekcie ilościowym (a więc również 
wzrost ich liczby mieszkańców), ile raczej podniesienie jakości życia i atrakcyj-
ności małych miast, istotna poprawa warunków życia oraz wzrost zamożności 
związanej z nimi ludności (Heffner i Solga 2006). 
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Programy nakierowane bezpośrednio lub pośrednio na wspieranie lub oży-
wianie rozwoju małych miast opierały się (i opierają nadal) na aktywnościach 
tego typu. Od co najmniej 20. łat są również często częścią szerszych inicjatyw 
wspomaganych przez Unię Europejską (np. Equal). 

Programy wspierające rozwój małych miast 
w kontekście europejskim 

Jak już wspomniano, przez stosunkowo długi czas, małe miasta nie były przed-
miotem szczególnego zainteresowania polityki regionalnej UE. Pośrednio 
odniesienia do tej grupy ośrodków znajdują się w tzw. filarze drugim Wspólnej 
Polityki Rolnej na okres 2007-2013 oraz w dokumentach Europejskiej Perspe-
ktywy Rozwoju Przestrzennego i Trzeciego Raportu nt. Spójności Społecznej 
i Gospodarczej. 

Dopiero w latach 90. XX w. zwrócono uwagę na możliwości rozwojowe, 
jakie tkwią w miastach, wykorzystywano jednak jedynie dostępne instrumenty 
(polityka spójności), nie formułując specjalnej polityki miejskiej (utworzono 
Urban Pilot Projects, jako pierwszy pilotażowy projekt polityki regionalnej UE, 
nastawiony bezpośrednio na procesy przekształceń w miastach, jednak dotyczył 
on wyłącznie miast większych). W kolejnych okresach realizowano już projekty, 
których głównym celem były miasta, a drugi projekt pilotażowy Urban Audit 1, 
gromadził informacje umożliwiające ocenę mocnych i słabych stron miast euro-
pejskich (1997). Natomiast program Urban 1 (inicjatywa wspólnotowa 
zapoczątkowana w 1994 r.) był nakierowany na kwestie rewitalizacji miast oraz 
zwiększenie ich spójności wewnętrznej (oznaczało to popieranie projektów, któ-
rych realizacja zmniejszy zróżnicowanie warunków życia i pracy mieszkańców). 
Praktycznie, oba programy dotyczyły wyłącznie grupy miast dużych, liczących 
co najmniej 100 tys. mieszkańców. W okresie 2000-2006 miasta (szczególnie 
większe) uznano za „motory" rozwoju regionalnego i w ramach programów celu 
1 i 2 zwrócono na nie szczególną uwagę, kontynuując poprzednie programy 
(Urban 2, Urban Audit) oraz tworząc międzynarodową sieć Urbact, promującą 
wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między miastami. Nowe kraje człon-
kowskie nie zostały objęte inicjatywą Urban 2, natomiast liczne miasta z nowej 
strefy Unii Europejskiej przystąpiły do sieci Urbact. Również w tym okresie 
małe miasta nie były przedmiotem programów unijnych. 

W nowym okresie programowania funduszy europejskich (2007—2013) roz-
wój miast stał się jednym z kluczowych elementów europejskiej polityki spójno-
ści. W strategicznym dokumencie (Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2006) dzia-
łania i programy skoncentrowane na obszarach miejskich to: 
• inicjatywy promujące miasta jako siłę napędową rozwoju regionalnego; 
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• aktywności pogłębiające wewnętrzną spójność miast (dzielnice kryzysowe); 
• działania nakierowane na bardziej zrównoważony, policentryczny rozwój, 

polegający na integrowaniu całej sieci miejskiej, obejmującej połączenia po-
między najsilniejszymi gospodarczo miastami i innymi ośrodkami, w tym 
małymi i średnimi miastami. 
W komunikacie Polityka spójności a miasta — wkład miast we wzrost gospodar-

czy i zatrudnienie w regionach wskazano, na czym może polegać pomoc władzom 
krajowym, regionalnym i miejskim, w zakresie wykorzystania funduszy struktu-
ralnych dla rozwoju miast w świetle osiągania celów odnowionej Strategii Lizbo-
ńskiej. Wśród wyszczególnionych działań znalazły się m. in. kwestie związane 
z podnoszeniem atrakcyjności miast (np. problemy wzrostu demograficznego, 
wzrostu cen nieruchomości, braku dostępnych gruntów, przeciążenia służb pub-
licznych, braku zatrudnienia, wyludniania, niskiej jakości życia). Ich rozwiązy-
wanie zebrano w cztery grupy zagadnień: 
a transport, mobilność i dostępność; 
• dostęp do infrastruktury i usług; 
• środowisko naturalne; 
• sektor kulturalny. 

Zwrócono też uwagę na wsparcie dla innowacji i przedsiębiorczości oraz 
gospodarkę opartą na wiedzy, a także na zwiększenie liczby miejsc pracy i lepszą 
ich jakość. Uznano też znaczenie zmniejszania nierówności w obrębie miast oraz 
zarządzania rozwojem miejskim i finansowania odnowy miast (wzmacnianie 
partnerstwa publiczno-prywatnego, długoterminowe strategiczne wizje rozwoju 
miast i ich stref oddziaływania, kompetencje techniczne). Działania wskazane 
w komunikacie wspierają inicjatywy wspólnotowe Jessica {Joint European Support 
for Sustainable Investment in City Areas) i Jeremie (Joint European Resourcest for 
Micro and Medium Enterprices). 

Wszystkie te działania koncentrują się przede wszystkim na miastach dużych 
i aglomeracjach miejskich, natomiast małe miasta są w nich uwzględnione jedy-
nie wyjątkowo lub marginalnie. Do programu Urban 2 (2001-2006) wpraw-
dzie włączono miasta liczące 20-100 tys. mieszkańców, a w szczególnych przy-
padkach uwzględniono też ośrodki od 10 tys. mieszkańców, jednak ostatecznie, 
ponad 98% środków przeznaczono na indywidualne projekty ożywiania miast 
większych. 

Inaczej mówiąc, kwestie rozwoju małych miast pozostają domeną inicjatyw 
krajowych, które mogą uzyskiwać wsparcie z poziomu europejskiego pośrednio, 
przede wszystkim w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, programów 
kohezyjnych (typu Equal) lub z programu Urban 2. Ten ostatni program doty-
czy m. in. małych i średnich miast z zdegradowanymi centrami, koncentruje się 
na problematyce restauracji historycznego dziedzictwa oraz promocji turystyki. 
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Duże znaczenie mają inicjatywy o charakterze sieci miast (tworzenie sieci 
miast typu lokalnego, międzynarodowego itp. dla wspierania wymiany doświad-
czeń, dobrych praktyk i oddolnych inicjatyw), które również bywają przynaj-
mniej częściowo wspierane ze środków i programów europejskich (jest o nich 
mowa w dokumentach polityki spójności na okres 2007-2013). 

Przykłady działań i programów związanych 
z problematyką małych i średnich miast 

W ramach projektu Smali Town Networks Project (Sieci małych miast) częściowo 
finansowanego z programu Northern Periphery Programme, realizowanego 
w ramach INTERREG IIIB (2000-2006) i obejmującego Finlandię, Szwecję 
i Szkocję — trzy fińskie małe miasta (Jamsa, Saarijarvi i Viitasaari w środkowej 
Finlandii) podjęły inicjatywę regeneracji swoich centrów. Utworzoną na potrze-
by projektu sieć miast wykorzystano do kreowania pomysłów i porównywania 
inicjatyw rewitalizacyjnych. Stworzono nową wizję małych miast i opracowano 
plany centrów miejskich, częściowo zrealizowane. Idea projektu miała charakter 
miękki, a analogiczne, podobne działania podjęto w miastach szwedzkich i szko-
ckich. 

Program SusSET {Sustaining Smali Expanding Towns), wykonany w ramach 
europejskiej inicjatywy INTERREG III (2005-2007), obejmował 12 małych 
miast ze Szwecji, Szkocji, Polski i Grecji (m. in. Łeba, Lębork, Hel i Puck). Jego 
celem było stworzenie modelu wsparcia dla zabytkowych, ale równocześnie roz-
wojowych małych miast tak, by zwiększyć ich konkurencyjność i skuteczność 
korzystnych przemian. Realizacja zmierzała do wypracowania trwałych ram dla 
wymiany dobrych praktyk, wiedzy i doświadczeń oraz uruchomienia mechaniz-
mów umożliwiających wykorzystanie europejskich środków. Łącznie na pro-
gram przeznaczono 1,6 min euro (wykorzystano ok. 80% środków). 

Podobny charakter ma inny projekt INTERREG IIIB Miasta Średniej Wielko-
ści - platforma dialogu w Basenie Morza Bałtyckiego MECIBS (2002-2005), zrea-
lizowany w przez miasta i instytucje badawcze w Niemczech, Danii, Szwecji 
i Finlandii, przy współpracy z partnerami z Rosji, Estonii, Łotwy i Polski. Pod-
sumowaniem jego efektów jest raport końcowy Restrukturyzacja Średnich Miast, 
Lekcje z Regionu Morza Bałtyckiego oraz kilka studiów przypadków, w których 
zawarto zalecenia odnoszące się do restrukturyzacji miejskiej. Wskazano też 
działania strategiczne dotyczące istoty lokalnych akcji i strategii, bardziej szcze-
gółowe zalecenia na temat planowania, polityki i podejmowanych projektów 
oraz oddziaływania polityki państwowej i międzynarodowej. 

W ramach programu INTERREG III B CADSES oraz federalnego programu 
współpracy międzynarodowej (Fédéral Programme Transnational Coopération) 
Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Miejskiego Niemiec 
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(2006—2008) finansowano projekty współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy 
dla uczestników z 12 krajów środkowej oraz południowo-wschodniej Europy 
reprezentujących niewielkie ośrodki miejskie. Dyskutowano przyszłość małych 
i średnich miast oraz przygotowywano wspólnie strategie i najlepsze rozwiąza-
nia, a także projekty pilotażowe. M. in. dwa projekty dotyczyły ożywiania histo-
rycznych małych miast - Hist.Urban i ADHOC. Ich opracowanie umożliwiło 
wypracowanie wspólnej deklaracji European Déclaration for Integrated Revitalisa-
tion of Historie Centres, która koncentruje się na wspólnej wizji ożywienia 
i trwałego rozwoju małych i średnich miast. 

Z kolei projektowany, Szkocki Instrument Finansujący dla Małych Miast (Scot-
tish Smali Towns Funding Instrument, 2006) nastawiony jest na wsparcie 
trwałego rozwoju i wzmacniania konkurencyjności gospodarczej małych miast 
(liczących do 20 tys. mieszkańców). Kryteria wyboru, zarządzania, finansowania 
i monitorowania projektów są tu analogiczne do stosowanych w europejskich 
funduszach strukturalnych. Narzędzie ulokowane jest przez szkocki rząd (Scot-
tish Executive) w regionalnych strukturach partnerskich, obejmujących m. in. 
konsorcja South of Scotland Alliance, Highlands and Islands Partnership, East of 
Scotland European Consortium i West of Scotland Consortium. Beneficjentami są 
małe miasta o niskim poziomie rozwoju w skali regionalnej (szkockiej). Spodzie-
wane wyniki to m. in. wzrost zatrudnienia i średnich dochodów ludności miast, 
poprawa struktury demograficznej, powstawanie nowych przedsiębiorstw 
i wzrost istniejących, zmniejszenie pustostanów, poprawa jakości otwartych 
przestrzeni, polepszanie dostępności do usług i urządzeń miejskich, tworzenie 
odnoszących sukces klastrów małych miast (Smali Towns Clusters). 

Zrealizowany we Włoszech program Urban 2 Caserta (Włochy) dotyczył 
regeneracji centrum miasta (2002-2008) i wsparcia sektora MŚP. Chodziło 
o wzmocnienie gospodarczej roli historycznego miasta Caserta (miasto średniej 
wielkości, ok. 50 tys. mieszkańców), zlokalizowanego w strefie zurbanizowanej 
Neapolu. W ramach projektu podejmowano przedsięwzięcia zwiększające 
zatrudnienie mieszkańców, wspierano działania przedsiębiorcze, odnowiono 
wiele budynków (często zabytkowych) wykorzystywanych na cele publiczne. 
Z kwoty 29 min euro, ok. 15 min euro pochodziło z funduszy europejskich 
(EFRR2). 

Projektem skierowanym bezpośrednio do grupy miast małych i średnich jest 
realizowany od 1992 r. program Sustainable Urban Régénération in Lower 
Austria. (Zrównoważona rewitalizacja miast w Dolnej Austrii). Początkowo obej-
mował 6 miast, aktualnie dotyczy 52 miast z grupy małych i średnich (w Austrii 
są to miasta do 50 tys. mieszkańców). Głównym celem programu jest umożli-
wienie lokalnym społecznościom i władzom organizowania własnych inicjatyw 

2 EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (European Regional Development Fund) 
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i ich realizowania w formie planowanych przedsięwzięć rozwojowych (w każ-
dym mieście uruchomiono biuro konsultacyjne). Założono też agencję rewitali-
zacji małych miast zlokalizowaną w St Polten, stolicy Dolnej Austrii. Miasta 
uczestniczące w programie otrzymują znaczną pomoc finansową, wsparcie tech-
niczne i organizacyjne, umożliwiające realizację konkretnych zadań. Od 
początku programu zrealizowano ponad 620 projektów za ponad 20 min euro 
(środki rządowe i europejskie). Ich skutkiem było przyciągnięcie dalszych inwes-
tycji za ok. 83 min euro. Projekty obejmowały m.in. przedsięwzięcia z zakresu 
integracji młodzieży, inicjatyw kulturalnych i artystycznych, wprowadzania 
nowych technik medialnych (nowoczesne biblioteki), rewitalizowania centrów 
miejskich i tworzenia sieci współpracy. 

Włoski program Urban Italia miał na celu promowanie - na poziomie krajo-
wym - modeli zintegrowanego rozwoju, przygotowanych w ramach inicjatywy 
wspólnotowej Urban. Główne cele, to wypracowanie innowacyjnych strategii 
zrównoważonego rozwoju małych i średnich miast w zasięgu oddziaływania 
metropolii oraz promowanie rozwoju, wymiany naukowej i doświadczeń w tym 
zakresie w Unii Europejskiej. Finansowanie obejmowało (do 2001 roku) takie 
działania jak: 
• rewitalizacja miast poprzez rozwój wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej; 
• wspieranie samozatrudnienia i nowych przedsięwzięć gospodarczych; 
• zmniejszanie wykluczenia społecznego i równych szans; 
• kreowanie zintegrowanych systemów transportu publicznego; 
• ochronę środowiska; 
• rozwój innowacyjnych usług informacyjnych dla mieszkańców i grupy MŚP; 
• wprowadzanie tzw. dobrych praktyk w zarządzaniu miastem. 

Rząd włoski sfinansował program na poziomie 103,3 min euro, natomiast 
UE przekazała na każde działanie 5,16 min euro. 

Inny włoski projekt, którego celem jest wspomaganie sieci małych i średnich 
miast w tworzeniu spójnej, sprawnej i trwałej polityki miejskiej wzmacniającej 
infrastrukturę europejską, realizowano w ramach wspomnianego wyżej progra-
mu INTERREG III B CADSES. W projekcie The Cityports uczestniczyły głów-
nie miasta włoskie z regionu Emilia-Romagna (wiodące dla projektu) oraz grec-
kie i austriackie. Zaangażowane były też liczne instytucje sektora publiczno-pry-
watnego. 

Kolejny międzynarodowy projekt (uczestniczyły regiony i miasta z Niemiec, 
Austrii, Szwajcarii, Francji i Włoch), współfinansowany przez EFRR w ramach 
programu INTERREG IIIB Alpine Space to Lokale endogene Entwicklung und 
Erneuerung von kleinen alpinen Städten (Lokalny rozwój endogenny i odnowa alpe-
jskich małych miast). Realizowano go w latach 2003-2006. Koncentrował się na 
odnowie miast i lokalnym rozwoju wzmacnianym poprzez międzynarodowe 
partnerstwo, wzajemne zrozumienie i kulturalną oraz polityczną transformację. 
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Skoncentrowano się na inicjatywach związanych m. in. z transferem wiedzy, 
budową sieci kontaktów i wymianą dobrych praktyk. Łączny koszt projektu to 
2,2 min euro. 

Natomiast w Portugalii, ze względu na wyraźną nierównowagę systemu 
miast, polityka miejska skierowana jest głównie do dwóch ośrodków metropoli-
tarnych (Lizbona i Porto) oraz do grupy stosunkowo nielicznych miast średnich 
(powyżej 50 tys. mieszkańców), gdzie koncentrują się najważniejsze problemy 
rozwojowe kraju. Jakkolwiek uświadamiana jest konieczność równoważenia 
systemu miast, w tym również wzmacniania małych miast, to główne programy 
ożywiające rozwój miast bezpośrednio {expresses verbis) ich nie dotyczą. 
W ramach pięciu programów regionalnych finansowanych ze środków europej-
skich wspiera się i finansuje projekty wzmocnienia konkurencyjności dużych 
miast i metropolii, projekty poprawy jakości życia i konkurencyjności przedsię-
biorstw w tych ośrodkach (Digital City Projects), przedsięwzięcia modernizacy-
jne w biznesie i usługach oraz w przestrzeni publicznej, dotyczące mieszkań 
socjalnych i likwidacji nielegalnych osiedli (Urbcom, Polis, Praud Augi, Per, Ini-
tiative for Qualification and Urban Re-insertion of Critical Neighbourhoods). 
Jedynie program Polis (rewitalizacja miast i poprawa jakości środowiska miej-
skiego) może również obejmować inicjatywy płynące z małych miast. 

Natomiast strategia 800 Plus dla małych i średnich miast oraz obszarów wiej-
skich, realizowana na Łotwie począwszy od lat 90. XX w., dotyczy formułowa-
nia polityki i priorytetów dla polityki organizowania i budowy systemu sieci 
kanalizacyjnych i utylizacji ścieków. Jest to de facto strategia inwestycyjna, 
w praktyce służąca optymalizacji wykorzystania dostępnych środków i funduszy. 

Inne programy, których celem są najczęściej 
mate miasta lub ich społeczności 

Małe miasta, a właściwie małomiasteczkowe społeczności, relatywnie często 
uczestniczą w najróżniejszych programach wyrównywania szans, aktywizowania 
społecznego lub mobilizacji, zwykle organizowanych z poziomu rządowego. 
W Unii Europejskiej są one zazwyczaj współfinansowane, w większym lub 
mniejszym stopniu, ze środków inicjatyw wspólnotowych. Małe ośrodki miej-
skie nie są bezpośrednim celem programów tego typu. 

W małym mieście Polva (Estonia) kluczową rolę w opracowywaniu nowych 
możliwości opieki nad dziećmi odgrywa organizacja Partnerstwo dla Rozwoju 
(PdR) inicjatywy EQUAL. Projekt Dzieci pod opieką, matki w pracy prowadziły 
trzy instytucje: Ministerstwo ds. Ludności i Spraw Etnicznych, Instytut Wycho-
wania Rodziny (Perekasvatuse Instituut) i Związek na rzecz Dobra Dziecka 
w Polva — organizacja pozarządowa wspierająca interesy matek i dzieci. W ra-
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mach projektu w budynku należącym do gminy utworzono grupę przedszkolną. 
Później przedsięwzięcie rozszerzono na okoliczne wsie, umożliwiając aktywizację 
zawodową dorosłych. Poprzez doświadczenia z tego projektu inni partnerzy 
EQUAL wymieniając doświadczenia, mogą rozwinąć analogiczne inicjatywy 
(Francja, Włochy, Wlk. Brytania) w zakresie innowacyjnego poradnictwa, szko-
lenia, treningów i wsparcia dla biznesu. 

W 1985 r. w niewielkim ośrodku miejskim Mullingar (15 tys. mieszkańców) 
w hrabstwie Westmeath (Wlk. Brytania), założono stowarzyszenie kobiet, które 
chciały realizować projekty poprawiające warunki życia. Skoncentrowano się na 
opiece przedszkolnej, szkoleniach społeczno-zawodowych (ekonomia gospo-
darstw domowych, rzemiosło oraz nauka czytania i pisania, szkolenia dla sekre-
tarek, księgowych, kursy komputerowe, języka angielskiego dla imigrantek itp.) 
i lokalnych usługach komunalnych (dowożenie posiłków, doradztwo finansowe 
itp.). Stowarzyszenie założyło firmę Women's Community Projects Pre-SchoolSer-
vices Ltd (Projekty Wspólnoty Kobiet - Usługi Przedszkolne sp. z o.o.), która 
zarządza uruchomionym ośrodkiem opieki nad dziećmi. Kolejne lokale na zaję-
cia pozaszkolne dla dzieci zrealizowano dzięki funduszom z programu Opportu-
nities Childcare w ramach inicjatywy EQUAL. W latach 2001-2003 zbudowano 
nowe placówki współfinansowane ze środków europejskich (EFRR i EFS) oraz 
przez partnerów publicznych i prywatnych. 

W programie Unii Europejskiej Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 
wiele projektów dotyczy małych i średnich miast, jakkolwiek cele tej inicjatywy 
mają charakter horyzontalny3. Przykładowo projekt Aktywizacja społeczna dziel-
nic miejskich (2000-2004) zrealizowano w przemysłowej dzielnicy Berflo 
w Hengelo (miasto średniej wielkości, Holandia). Wybudowano ją w latach 40. 
XX w., w blokach mieszka około 8 tys. ludzi, głównie imigrantów na zasiłku 
socjalnym, dla których przewidziano w ramach tego programu liczne formy 
integracji społecznej. 

Zamiast konkluzji 

Przedstawione przykłady coraz liczniejszych inicjatyw nastawionych na roz-
wiązywanie problemów małych miast oraz tworzenie nowych możliwości roz-
wojowych, wskazują na stopniowo rosnącą świadomość ich znaczenia dla roz-
woju nie tylko lokalnego, ale również i regionalnego. Programy ożywiania 
małych miast powstawały i były prowadzone w poszczególnych krajach głównie 
w sytuacjach kryzysu (np. gospodarczego, społecznego, załamania się rynku rol-

3 Inicjatywa realizowana w ramach tzw. Celu 3 Polityki Strukturalnej UE obejmuje cały obszar 
wspólnoty, a wiec nie tylko miasta, ale również obszary wiejskie. 
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nego, zapaści demograficznej (wyludnianie) lub radykalnych zmian w polityce 
przestrzennej (naciski na rozwój konkurencyjnych metropolii, zmiany struktur 
administracyjnych itp.). Inaczej mówiąc, były to inicjatywy przeciwdziałające 
skutkom procesów społeczno-ekonomicznych w większej skali. Efekty proje-
któw i programów ożywiających małe miasta przynosiły różne skutki, zazwyczaj 
jednak mniejsze niż się spodziewano. 

W okresie aktywnej polityki regionalnej (spójności) Unii Europejskiej 
(począwszy od połowy lat 80.) kwestie ożywienia małych miast oraz ich rewitali-
zacji stały się istotniejszą jej składową dopiero z początkiem lat 2000. 

Przytoczone inicjatywy o różnym zasięgu i zróżnicowanym zakresie finanso-
wania i charakterze przedsięwzięć (miękkie, infrastrukturalne, inwestycyjne) 
nastawione były na ożywienie lub wsparcie rozwoju małych miast. Wyraźnie 
rośnie w poszczególnych krajach świadomość skali i zróżnicowania wagi proble-
mów koniecznych do rozwiązania w bardzo licznych lokalnych ośrodkach. For-
mułowane programy, nawet jeśli początkowo miały charakter wewnątrzkrajowy, 
w układzie Unii Europejskiej, prędzej lub później stają się częścią przedsięwzięć 
międzynarodowych lub wręcz wynikają z ogólnej polityki Komisji Europejskiej 
w tym zakresie. Liczne inicjatywy ożywiania małych (i średnich) miast mają 
przede wszystkim „miękki" charakter i koncentrują się na przygotowaniu strate-
gii rozwoju, wizji, programów rewitalizacyjnych, wymianie dobrych praktyk, 
doświadczeń, formułowaniu studiów i zaleceń, budowaniu sieci współdziałania, 
często o międzynarodowym charakterze. Ich cechą wspólną jest konieczność 
nawiązania współpracy z innymi potencjalnie zainteresowanymi lokalnymi lub 
regionalnymi społecznościami. 

Efektem realizacji takich przedsięwzięć w małych miastach jest zwykle popra-
wa sytuacji w sferze ekonomiczno-infrastrukturalnej i społeczno-kulturowej. 
Skutkiem udziału w programach ożywiających małe centra miejskie jest też 
wzrost aktywności małomiasteczkowych społeczności. Podobnie jak inne lokal-
ne struktury (gminy wiejskie, duże ośrodki, metropolie) małe miasta również 
mogą aplikować o konkretne projekty, zwykle przynajmniej częściowo roz-
wiązujące kluczowe miejskie problemy. 
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Summary 

O n l y a part of small towns is focussing development processes in the sur roun-
ding rural areas, whereas a prevailing part represents stagnation and a lack of 
development prospects. In particular, towns that have monofunc t iona l charac-
ter are negatively affected. At tempts at revival of small towns are connected with 
reconstruction of their traditional ties with rural areas as well as with regenera-
tion of the more intensive economic activity - however, all in all, the range of 
these a t temtps was limited. T h e local centres are characterized by diversified 
scope of socio-economic ties with the rural surroundings. T h e susceptibility to 
socio-economic development is dependen t on the new factors related to econo-
mic integration. There are a growing n u m b e r of p rogrammes devoted to develo-
p m e n t revival and revitalization, which are diversified in terms of spatial d imen-
sion, of periods these projects are in force, as well as of the central issues they 
deal with. 
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Among some problems mentioned as hampering a development of small 
towns, there are most frequently issues like: an economic stagnation, negative 
demographic processes, unemployment growth, a lack of significant changes in 
the rural labour market, poor capital accumulation, depreciation of production, 
services and housing resources, failure in exploitation of these resources most 
valuable elements and lastly transportation accessibility. 

However, there is a growing awareness about the scale and importance of 
problems which need to be solved in a large number of local centres. The for-
mulated programmes even though these are of intra-national nature, within the 
framework of the EU, are gradually becoming a part of international projects 
that result from the general European Union policy. 

http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



Wiolet ta KAMIŃSKA 
Instytut Geografii 
Uni wersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 
25-412 Kielce, ul. Świętokrzyska 5 
wioletta.kaminska@pu.kielce.pl 

Struktura wielkościowa wiejskich 
jednostek osadniczych 
w województwie świętokrzyskim 
Size structure of rural settlement units 
in the świętokrzyskie voivodeship 

Zarys treści: Celem artykułu jest analiza współczesnych zmian struktury wielkościowej 
wiejskich osiedli w województwie świętokrzyskim, identyfikacja czynników kształtujących te 
zmiany oraz typologia wsi ze względu na charakter zmian ludnościowych. Badaniem objęto 
wszystkie miejscowości wiejskie w granicach obecnego województwa świętokrzyskiego w dwóch 
przekrojach czasowych: 1988 i 2002. Praca oparta jest na danych, które pochodzą 
z niepublikowanych wyników spisów powszechnych z lat 1988 i 2002. 

Słowa kluczowe: struktura wielkościowa wsi, wsie progresywne, regresywne, stagnujące, 
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Wstęp 

Badania nad wiejską siecią osadniczą w Polsce mają długą historię. Dotyczyły 
one przemian społecznych, gospodarczych, funkcjonalnych, przestrzennych 
i kulturowych na obszarach wiejskich, które najczęściej były analizowane w kon-
tekście procesów modernizacji (np. Rakowski 1975), industrializacji (np. Roga-
cki 1976, Kuciński 1977), urbanizacji (np. Golachowski 1965, Markowski, 
Strzelecki 2008), transformacji ustrojowej (np. Górz i Guzik [red.] 2003, Kami-
ńska [red.] 2002) i członkostwa Polski w Unii Europejskiej (np. Bański 2001, 
Stasiak 2006). Liczne studia naukowe obejmowały swym zasięgiem obszar całej 
Polski (Chilczuk 1972, Falkowski 1993, Tkocz 1998, Bański i Stola 2002, 
Kulikowski 2003, Bański [red.] 2004, Rosner [red.] 2007), poszczególne woje-
wództwa lub ich części (np. Dobrowolska 1959, Golachowski 1965, Maik 
1974, Falkowski 1979, Rakowski 1975, Drobek i Heffner 1992, Górz 2002, 
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HefFner 2008, Kamińska 2008), strefy podmiejskie wybranych miast (np. Jakó-
bczyk-Gryszkiewicz 1988, Liszewski 1989, Ciok 1992, Jurek 1991, Jędrzejczyk 
i Wilk 1992) oraz niektóre gminy i wsie (Tkocz 2005). 

W badaniach tych stosunkowo mało uwagi poświęcono zmianom struktury 
wielkościowej wiejskich jednostek osadniczych. Opracowania na ten temat albo 
ograniczane były do niewielkiej skali przestrzennej i dotyczyły wybranych wsi, 
gmin lub województw (Drobek i Heffner 1992), albo obejmowały większy zbiór 
jednostek osadniczych, a wybrane osiedla wiejskie (najczęściej powyżej 1000 
mieszkańców) stanowiły niewielką część analizowanego zbioru (Sokołowski 
1999). Wynikało to po części z faktu, że organizację przestrzenną wsi można 
uznać za stabilną i podlegającą niewielkim modyfikacjom (Bański 2006), a po 
części ze słabej dostępności materiałów źródłowych dotyczących zmian w wiej-
skim systemie osadniczym. Jednak liczne badania wykazały, że na polskich 
wsiach występuje szereg zjawisk wywołujących zmiany również w ich strukturze 
wielkościowej. Do zjawisk tych należy zaliczyć m.in. przekształcenia struktur 
demograficznych (starzenie się ludności, niski przyrost naturalny, migracje) oraz 
gospodarczych (np. rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej, zmiany 
funkcjonalne), które wywołują z jednej strony wyludnianie się wsi, zwłaszcza 
peryferyjnie położonych oraz wzrost liczby ludności we wsiach położonych atra-
kcyjnie względem miejskich ośrodków wzrostu i układów komunikacyjnych. 
Dodatkowo postępujące procesy suburbanizacji powodują wchłanianie wsi 
przez rozszerzające się terytorialnie miasta. Zmiany w strukturze wielkościowej 
osadnictwa wiejskiego są zależne od wielu czynników, które działają ze zmien-
nym natężeniem w czasie i w przestrzeni. W świetle powyższych uwag powstaje 
pytanie, czy i jak zmieniła się struktura wielkościowa wsi w jednym z najmniej-
szych województw Polski - województwie świętokrzyskim. 

W związku z powyższym celem niniejszego opracowania jest analiza 
współczesnych zmian struktury wielkościowej wiejskich osiedli w województwie 
świętokrzyskim, identyfikacja czynników kształtujących te zmiany oraz typolo-
gia wiejskich jednostek osadniczych ze względu na charakter zmian ludnoś-
ciowych. 

Zakres przedmiotowy i czasowy pracy 

Badaniem objęto wszystkie miejscowości wiejskie w granicach obecnego woje-
wództwa świętokrzyskiego w dwóch przekrojach czasowych: 1988 i 2002. 
W Polsce, jak stwierdza wielu autorów (Tkocz 1998, Bański 2006), nie ma pre-
cyzyjnej definicji wsi, głównie ze względu na fakt, że trudno wyznaczyć jej gra-
nice administracyjne. Dlatego na potrzeby niniejszej pracy przyjęto za GUS tzw. 
miejscowość statystyczną. Było to podyktowane dostępnością danych, które 
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pochodzą z niepublikowanych wyników spisów powszechnych z lat 1988 
i 2002. Dane dla każdego spisu były przeliczone według stanu administracyj-
nego z dnia 31 XII 2002 r., dlatego też uzyskane informacje są w pełni porów-
nywalne. 

W pracy terminy: wieś, miejscowość wiejska i osiedle wiejskie traktowane są 
jako synonimy i będą używane zamiennie. 

Zmiany wielkości osiedli wiejskich 
w województwie świętokrzyskim 

W województwie świętokrzyskim, podobnie jak w całym kraju, wiejska sieć 
osadnicza kształtowała się w procesie historycznego rozwoju pod wpływem 
zmieniających się i oddziaływujących z różnym natężeniem czynników. Do 
XIX w. decydującą rolę odgrywały czynniki przyrodnicze: ukształtowanie tere-
nu, sieć wodna, jakość gleb, klimat. W XIX i XX w. podstawowe znaczenie dla 
rozwoju wiejskiej sieci osadniczej miały czynniki ekonomiczne i polityczne. 
Cechą osadnictwa wiejskiego ukształtowanego głównie przez wymienione czyn-
niki jest znaczne rozproszenie, czego przejawem jest duża liczba wsi małych 
i bardzo małych. W drugiej połowie XX w. pojawiły się inne czynniki wpły-
wające na przestrzeń wiejską, do których J. Bański (2006) zaliczył m.in. urbani-
zację stref podmiejskich, tworzenie osad pracowników leśnych czy osiedli przy-
fabrycznych. Natomiast w ostatnich latach obserwuje się nowe czynniki mode-
lujące wiejską sieć osadniczą, jak np. rozwój funkcji mieszkaniowych, turystycz-
nych, dynamiczne powstawanie pozarolniczych podmiotów gospodarczych. 

W latach 1988-2002 liczba wsi w województwie świętokrzyskim nieznacznie 
zmniejszyła się z 2145 do 2127, tj. o 0,8%. Podobne tempo spadku liczby wiej-
skich jednostek osadniczych zaobserwowano w całej Polsce (tab. 1). 

Struktura wielkościowa wsi na obszarze województwa świętokrzyskiego 
w obydwu latach była podobna do analogicznej struktury w Polsce (tab. 1). 
Świadczy o tym wskaźnik podobieństwa struktur, który w 2002 r. wyniósł 
0,104. W stosunku do roku 1988 wskaźnik ten obniżył się o 0,014, co oznacza, 
że zaznaczyła się tendencja do jeszcze większego upodabniania się analizowa-
nych struktur. Zarówno w całym kraju, jak i na badanym obszarze głównym 
elementem wiejskiej sieci osadniczej były wsie bardzo małe (poniżej 200 osób) 
oraz małe (od 200 do 499 osób). W 2002 r. łącznie obejmowały one w Polsce 
82,1% ogólnej liczby miejscowości wiejskich, podczas gdy w województwie 
świętokrzyskim odsetek ten był o 1,5 punktu procentowego wyższy i wynosił 
83,6%. W stosunku do 1988 r. - zarówno w kraju, jak i w województwie -
odsetek wsi najmniejszych wzrósł odpowiednio o 0,2 punktu procentowego 
w Polsce i 1,1 punktu procentowego w województwie. Natomiast najmniejszy 
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Tabela 1. Zmiany struktury wielkościowej wsi w Polsce i w województwie świętokrzyskim w latach 
1988-2002 

Liczba ludności (przedziały) 
Struktura wielkościowa wsi 

w Polsce 
Struktura wielkościowa wsi 

w województwie 

1988 2002 1988 2002 

Ogótem liczba wsi w tym w %: 42113 41789 2145 2127 

poniżej 200 46,6 48,9 36,8 40,3 

200-499 35,3 33,2 45,7 43,3 

500-999 12,1 11,7 13,5 11,9 

1000-1999 4,5 4,5 3,7 4.1 

powyżej 2000 1,5 1,7 0,3 0,4 

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródto: obliczenia wtasne na podstawie danych GUS. 

udział miały jednostki osadnicze największe - powyżej 2000 osób. Stanowiły 
one 1,7% ogólnej liczby wsi w Polsce (w 1988 r. 1,5%) i tylko 0,4% na bada-
nym obszarze (w 1988 r. 0,3%). 

W latach 1988-2002 struktura wielkościowa wsi w województwie święto-
krzyskim uległa nieznacznym przemianom. Świadczy o tym wskaźnik redystry-
bucji obrazujący zmiany struktur w czasie, który wyniósł 0,04. Analiza danych 
statystycznych pozwala jednak stwierdzić, że w latach tych w badanym wojewó-
dztwie nastąpił (tab. 2): 

1. wzrost odsetka wsi bardzo małych (poniżej 200 mieszkańców): o 3,5 p.p. 
w ogólnej liczbie wsi oraz o 0,9 p.p. w liczbie ludności wiejskiej, 

2. spadek udziału wsi małych (200-499 mieszkańców): o 2,44 p.p. w ogólnej 
liczbie wsi oraz o 1,1 p.p. w liczbie ludności, 

3. spadek udziału wsi średnich (500-999 mieszkańców): o 1,6 p.p. w ogólnej 
liczbie wsi oraz o 2,4 p.p. w liczbie ludności wiejskiej, 

4. nieznaczny wzrost udziału pozostałych grup wielkościowych wsi - łącznie 
o 0,5p.p. w ogólnej liczbie wsi oraz o 2,6 p.p. w liczbie ludności. 

W 2002 r. na obszarze województwa świętokrzyskiego było tylko 9 wsi bar-
dzo dużych (o liczbie ludności powyżej 2000 osób), w których mieszkało 21,8 
tys. osób. Stanowiło to 0,4% ogólnej liczby wiejskich miejscowości wojewódz-
twa oraz 3,1% mieszkańców wsi (tab. 2). W tej grupie obok 6 osiedli, które 
posiadały więcej niż 2000 mieszkańców w 1988 r., znalazły się jeszcze 3 wsie, 
prężnie rozwijające się pod względem demograficznym: Szewna (gmina Bodze-
chów), Bilcza (gmina Morawica) i Bodzechów (gmina Bodzechów); (ryc. 1). 

Wsi o liczbie mieszkańców od 1500 do 1999 było 21, co stanowiło 1,0% 
ogólnej liczby wiejskich miejscowości województwa oraz 5,3% mieszkańców 
wsi. Łącznie wymienione grupy osiedli stanowiły 1,4% ogólnej liczby wiejskich 
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Tabela 2. Zmiany struktury wielkościowej wsi w województwie świętokrzyskim w latach 1988 i 2002 

Udział w ogólnej liczbie (%) Wzrost (+), spadek (-) 
w udziale % 

(przedziały) wsi ludności wsi ludności 
wsi ludności 

1988 2002 
wsi ludności 

Poniżej 200 36,8 13,8 40,3 14,7 +3,5 +0,9 

200-499 45,7 42,4 43,3 41,3 -2,4 -1,1 

500-999 13,5 27,1 11,9 24,7 -1,6 -2,4 

1000-1499 2,9 10,5 3,1 10,9 +0,2 +0,4 

1500-1999 0,8 4,3 1,0 5,3 +0,2 + 1,0 

Powyżej 2000 0,3 1.9 0,4 3,1 +0,1 + 1,2 

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 X X 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. 

Ryc. 1. Lokalizacja wsi o liczbie ludności powyżej 1500 osób w województwie świętokrzyskim, 1988,2002 
Localization of the villages with population over 1500 people in Świętokrzyskie Voivodeship in 1988 
and 2002 

jednostek osadniczych województwa oraz 8,4% mieszkańców obszarów wiej-
skich. W stosunku do roku 1988 nastąpił wzrost ich udziału o 0,3 p.p. w ogól-
nej liczbie wsi oraz o 2,2 p.p. w liczbie ludności. Trzynaście z nich pełniło funk-
cje administracyjne i było siedzibami gmin. Wszystkie wsie powyżej 1500 mie-
szkańców (z wyjątkiem Oleśnicy i Skorkowa) położone były wzdłuż krajowych 
i regionalnych szlaków komunikacyjnych. W układzie przestrzennym wyraźnie 
widać, że największe wsie położone są w dwóch obszarach: w obrębie Staropol-
skiego Okręgu Przemysłowego i na wschodzie województwa wzdłuż linii: Dwi-
kozy - Oleśnica. 
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W strukturze wielkościowej wiejskich jednostek osadniczych województwa 
świętokrzyskiego dominowały wsie małe ( 2 0 0 ^ 9 9 osób) i bardzo małe (poniżej 
200 osób). W 2002 r. łącznic było ich aż 1778, co stanowiło 83,6% ogólnej 
liczby wiejskich miejscowości województwa, a mieszkało w nich 56,0% ludności 
wiejskiej. 

W latach 1988-2002 nastąpiło zmniejszenie się średniej liczby mieszkańców 
wiejskiej jednostki osadniczej z 342 osób do 330 osób. Dla porównania w Pol-
sce powyższe wartości kształtowały się na poziomie 349 osób zarówno w roku 
1988, jak w 2002. 

Przestrzenne zróżnicowanie wielkości i gęstości wiejskich 
jednostek osadniczych w województwie świętokrzyskim 

Przeciętna wielkość wiejskiej jednostki osadniczej była silnie zróżnicowana i 
w poszczególnych gminach wahała się od 159 do 1056 osób w 1988 r. oraz od 
131 do 1038 osób w 2002 r. Największe wsie skoncentrowane były w gminach 
położonych bezpośrednio wokół Kielc - największego miasta województwa oraz 
wokół dwóch regionalnych ośrodków miejskich: Starachowic i Skarżyska-Ka-
miennej (tab. 3, ryc. 2). 

Tabela 3. Przeciętna wielkość wiejskiej jednostki osadniczej według 
gmin, 1988 i 2002 

Przeciętna wielkość wsi Liczba gmin 
(liczba ludności) 1988 2002 

Poniżej 300 46 49 

300-499 33 35 

500-699 11 5 

700-899 6 8 

Powyżej 900 1 3 

Razem 97 97 

Źródto: obliczenia wtasne na podstawie danych GUS. 

Na rycinie 2 wyraźnie widać, że gminy, w których przeciętna wielkość wsi 
jest wysoka (powyżej 500 mieszkańców), rozciągają się zwartym pasem przypo-
minającym kształt litery T i nawiązującym do granic Staropolskiego Okręgu 
Przemysłowego. W analizowanych latach nie zaznaczyły się większe różnice 
w rozkładzie przestrzennym badanego wskaźnika. Warto jednak zauważyć, że 
w gminach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc nastąpił wzrost prze-
ciętnej wielkości osiedli wiejskich (gmina Miedziana Góra i Daleszyce), nato-
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Ryc. 2. Przeciętna wielkość wsi w województwie świętokrzyskim, 1988, 2002 
Average number of village inhabitants in Świętokrzyskie Voivodeship, 1988 and 2002 

miast spadek średniej wielkości wsi był zauważalny w niektórych gminach 
położonych na południowym zachodzie województwa (np. Osiek i Nowy 
Korczyn). 

O dużym stopniu rozproszenia wiejskiej sieci osadniczej świadczy również 
wskaźnik gęstości obrazujący liczbć wsi przypadającą na 10 km2. Przy średniej 
1,8 w omawianym województwie w 34 gminach wartość ta była niższa od śred-
niej, natomiast w 5 jednostkach wynosiła ponad 3 (ryc. 3). Wskaźnik gęstości 
wahał się od 0,51 w gminie Suchedniów do 3,64 w gminie Klimontów. W gmi-
nach, w których średnia wielkość wsi jest wysoka (powyżej 500 mieszkańców) 
występuje relatywnie niższy wskaźnik gęstości. W latach 1988-2002 nie zaszły 
w tym względzie istotne zmiany. 

Ryc. 3. Gęstość osiedli wiejskich na 10 km2 w województwie świętokrzyskim, 1988, 2002 
Number of villages per 10 km2 in Świętokrzyskie Voivodeship, 1988 and 2002 
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Dynamika zmian liczby ludności 
w wiejskich jednostkach osadniczych 
w województwie świętokrzyskim w latach 1988-2008 

W latach 1988-2002 liczba mieszkańców wsi województwa świętokrzyskiego 
obniżyła się z 774,3 tys. osób do 702,9 tys. osób, tj. do 90,8%. W poszczegól-
nych wsiach wskaźnik dynamiki wahał się od 22,4% we wsi Rudka (gmina 
Kunów) do 208% w Piasecznej Górze (gmina Morawica). 

Wstępnie założono, że wsie, w których wskaźnik dynamiki przyjmował war-
tości powyżej 105%, odznaczały się wzrostem liczby ludności, wsie, w których 
wskaźnik ten wahał się od 95% do 105%, odznaczały się stagnacją demogra-
ficzną, natomiast w miejscowościach wiejskich ze wskaźnikiem dynamiki niż-
szym niż 95% zanotowano spadek liczby ludności. 

W 333 (15,6%) wiejskich jednostkach osadniczych, które funkcjonowały 
zarówno w roku 1988 jak i 2002, zaobserwowano wzrost liczby ludności, 
a przeciętny wskaźnik dynamiki wyniósł w tej grupie 114,1% (tab. 4). W kolej-
nych 612 (28,8%) miejscowościach zanotowano stagnację liczby ludności. 
Natomiast aż w 1182 (55,6%) miejscowościach wystąpił spadek liczby ludności 
przeciętnie o 13,5%. 

Tabela 4. Wskaźnik dynamiki liczby ludności w wiejskich jednostkach osadniczych1 w województwie 
świętokrzyskim w latach 1988-2002 

Wskaźnik dynamiki 
Liczba ludności Przeciętny wskaźnik Wskaźnik dynamiki 

1988 2002 dynamiki (w %) 

Powyżej 105% (wzrost liczby ludności) 333 153 495 175 073 114,1 

95%-105% (stagnacja) 612 239 956 238 595 99,4 

Poniżej 95% (spadek liczby ludności) 1 182 327 303 289 255 86,5 

Razem 2 127 720 754 702 923 97,5 

' Są to wiejskie jednostki osadnicze, które istniały zarówno w roku 1988, jak i w 2002. 
Źródto: obliczenia wtasne na podstawie danych GUS. 

Interesująco przedstawia się analiza wskaźnika dynamiki w poszczególnych 
grupach wielkościowych wiejskich jednostek osadniczych. 

W największych miejscowościach wiejskich (powyżej 2000 mieszkańców) 
liczba ludności zwiększyła się średnio o 2,2% (tab. 5). Spośród 6 wsi w tej gru-
pie tylko 2 (Piekoszów i Daleszyce) odnotowały wysoki wzrost liczby ludności 
(odpowiednio o 21% i 11%), 3 wsie (Mirzec, Skarżysko-Kościelne, Radoszyce) 
odznaczały się stagnacją, a 1 wieś (Osiedle-Nowiny) zarejestrowała spadek liczby 
mieszkańców o 10%. W tym ostatnim przypadku ubytek demograficzny wy-
nikał ze zmian granic administracyjnych. 
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Tabela 5. Dynamika liczby ludności we wsiach województwa świętokrzyskiego według grup wielko-
ściowych osiedli 

Wielkość wsi (liczba 
mieszkańców) Liczba wsi Odsetek wsi — 

Liczba mieszkańców 

1988 2002 
Wskaźnik 

dynamiki (%) 

Poniżej 200 785 40,3 99 990 96 992 97,0 

200-499 972 43,3 308 887 293 386 95,0 

500-999 287 11,9 196 619 195 632 99,5 

1000-1499 56 3,1 67 195 68 023 101,2 

1500-1999 21 1,0 36152 36 718 101,6 

Powyżej 2000 6 0,4 11 911 12172 102,2 

Razem 2127 100,0 720 754 702 923 97,5 

Źródto: opracowanie wtasne na podstawie danych GUS. 

We wsiach o liczbie mieszkańców 1500-1999 również zanotowano wzrost 
liczby ludności średnio o 1,6%. W tej grupie 10 gmin odznaczało się wzrostem 
liczby ludności, a wskaźnik dynamiki wahał się od 105% do 121%. W 7 gmi-
nach odnotowano stagnację, a w 4 gminach zaobserwowano ubytki ludno-
ściowe. Najwyższe wskaźniki dynamiki odnotowano w 2 podgrupach wsi. Pier-
wsza obejmuje miejscowości pełniące funkcje administracyjne (Mniów, Górno, 
Zagnańsk). Dodatkowo są to wsie położone w pobliżu głównego miasta woje-
wództwa, na terenach atrakcyjnych pod względem krajobrazowym. Są to 
obszary powstawania tzw. drugich domów dla mieszańców stolicy wojewódz-
twa. Drugą podgrupę stanowią wsie położone w odległości do 10 km od wię-
kszych miast województwa (Szewna, Suków, Jaworznia), często na obszarach 
atrakcyjnych turystycznie (parki krajobrazowe) i stanowią albo miejsca drugich 
domów ludności miejskiej, albo podstawą przyrostu liczby ludności jest rozwój 
funkcji turystycznych. 

W grupie wsi średnich (500-999 mieszkańców) odnotowano stagnację liczby 
ludności. Średni wskaźnik dynamiki wynosił 99,5%. Tylko 17 gmin w tej gru-
pie (z 287) odnotowało przyrost liczby ludności, a wskaźnik dynamiki wahał się 
w nich od 105% do 136%. Największy wzrost ludności zaobserwowano w miej-
scowości Bilcza w gminie Morawica. Jest to spowodowane rozwojem funkcji 
mieszkaniowych. W Bilczy powstało wielkie osiedle domków jednorodzinnych, 
co spowodowało napływ ludności głównie z Kielc. Wieś graniczy z miastem 
wojewódzkim i ma z nim bezpośrednie połączenie komunikacyjne. Wysokie 
tempo wzrostu zanotowano również w miejscowościach atrakcyjnych turystycz-
nie (Bęczków, Radlin, Mąchocice, Tumlin). Wzrost ludności następuje w nich 
w oparciu o rozwój funkcji turystycznych. 

W 29 wsiach tej grupy wielkościowej zaobserwowano stagnację ludności — 
wskaźnik dynamiki wahał się w nich od 95% do 105%. Natomiast w 241 śred-
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nich wsiach liczba ludności obniżyła się, przy czym we wsi Wola Murowana 
liczba mieszkańców zmniejszyła się aż 3-krotnie. 

W grupie wsi małych (200-499 mieszkańców) liczba ludności zmniejszyła się 
średnio o 5%. W 131 gminach (spośród 972) zanotowano wzrost liczby ludno-
ści, a wskaźnik dynamiki oscylował od 105% do 176%. Najwyższe wskaźniki 
wystąpiły we wsiach o podwyższonych walorach wypoczynkowych (występowa-
nie znacznych obszarów leśnych, zbiorników wodnych, szlaków turystycznych, 
obszarów krajobrazu chronionego). W tej grupie znalazły się m.in. następujące 
wsie: Korzecko (obszar Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego), Borków 
(zalew, ośrodek jazdy konnej, ośrodki wczasowe, domki letniskowe), Ciekoty 
(zbiornik retencyjny, rzeka Lubrzanka, ścieżki rowerowe) i inne. W 303 wsiach 
liczba ludności prawie nie uległa zmianie (wskaźnik dynamiki 95-105%). Nato-
miast w 538 wsiach małych liczba ludności zmniejszyła się, przy czym w 24 
miejscowościach wiejskich ubytek ludności wynosił więcej niż 24%. 

Natomiast w grupie wsi bardzo małych (poniżej 200 mieszkańców) liczba 
ludności zmniejszyła się o 3%. Tylko w 94 wsiach tej grupy wielkościowej 
(12%) nastąpił wzrost liczby ludności, a wskaźnik dynamiki przekroczył nawet 
200% we wsi Piaseczna Górka, w gminie Morawica. Wieś ta położona jest 10 
km od centrum Kielc i pełni funkcje usługowe. Dobry stan infrastruktury tech-
nicznej oraz piękne położenie krajobrazowe powoduje stały wzrost liczby miesz-
kańców. W 178 wsiach (23% ogólnej liczby bardzo małych wsi województwa) 
liczba ludności prawie się nie zmieniła, natomiast w 513 miejscowościach wiej-
skich (65%) liczba ludności wyraźnie zmniejszyła się, a wskaźnik dynamiki 
wahał się od 28,6% (wieś Piekło, gmina Końskie) do 94,8% (wieś Ludwinów, 
gmina Jędrzejów). 

Należy podkreślić, że w analizowanych latach 7 wsi (Kunów, Sędziszów, 
Bodzentyn, Osiek, Wąchock, Małogoszcz i Koprzywnica) uzyskało bądź odzy-
skało prawa miejskie. Niektóre wsie zniknęły z mapy województwa i zostały 
włączone do rozwijających się pobliskich miast lub dużych wsi (np. wsie Cegie-
lna i Zarzecze zostały włączone w 2001 r. do miasta Koprzywnica, wieś Wąsosza 
została włączona w granice administracyjne wsi Zagnańsk w 1998 r.). 

Typologia osiedli wiejskich ze względu 
na charakter zmian ludnościowych 

Przyjmując jako kryterium wskaźnik dynamiki w strukturze wiejskiej sieci osad-
niczej województwa świętokrzyskiego, można wyróżnić następujące typy wsi: 

1. progresywne, odznaczające się wzrostem liczby ludności (wskaźnik dynami-
ki był wyższy niż 105%), 

2. stagnujące (wskaźnik dynamiki od 95% do 105%), 
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3. regrcsywne, charakteryzujące się spadkiem liczby ludności, 
4. zanikające, wsie, które w wyniku procesów urbanizacji zostały włączone 

w granice administracyjne miast lub innych wsi. 
W województwie świętokrzyskim dominujące znaczenie mają wsie regresyw-

ne. Stanowiły one ponad połowę badanego zbioru osiedli wiejskich (55,1%). Te 
jednostki osadnicze należą głównie do wsi małych i bardzo małych. Skoncentro-
wane są na obrzeżach województwa. Najwyższy odsetek wsi regresywnych 
(powyżej 80%) wystąpił w gminach położonych na południowym zachodzie 
województwa (ryc. 4). Ciągną się one zwartym pasem od gminy Secemin po 
gminę Kazimierza Wielka. 

Ryc. 4. Udział wsi regresywnych w ogólnej liczbie wiejskich jednostek osadniczych w województwie 
świętokrzyskim 
Share of the regressive villages in the general number of the rural settlement units in Świętokrzyskie 
Voivodeship 

Przyczyny wyludniania się tych obszarów miały przede wszystkim charakter 
społeczno-gospodarczy i związane były z niekorzystnym zjawiskami, takimi jak: 
odpływ ludności z obszarów wiejskich (szczególnie kobiet i ludności młodej), 
niski przyrost naturalny, starzenie się ludności (Eberhardt 1989). Natomiast 
bardzo niski udział wsi regresywnych w ogólnej liczbie wiejskich jednostek osad-
niczych lub ich brak zanotowano w gminach położonych w strefie podmiejskiej 
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Kielc. Pozytywne (i negatywne) oddziaływanie aglomeracji miejsko-przemysło-
wej na obszary położone w sąsiedztwie, w tym na zmiany ludnościowe, było 
szczegółowo opisane w literaturze (Markowski i Strzelecki [red.] 2008, 
Jezierska-Thóle i Kozłowski [red.] 2008). W przypadku Kielc to oddziaływanie 
ma podobny charakter (Kamińska 2008). 

Wsie progresywne stanowiły 15,5% ogólnej liczby wiejskich jednostek osad-
niczych w województwie świętokrzyskim. W 2002 r. było ich 333. Ich rozkład 
przestrzenny jest w zasadzie odwrotnością występowania wsi regresywnych 
(ryc. 5). Najwyższy udział wsi progresywnych (powyżej 40%) zanotowano 
w gminach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc. Stosunkowo wysoki 
odsetek wsi progresywnych (20-40%) wystąpił również w gminach położonych 
w drugim pierścieniu otaczającym Kielce oraz w gminach leżących wokół mniej-
szych ośrodków wzrostu: Starachowic (gminy: Brody, Pawłów), Końskich (gmi-
na Smyków). Natomiast w 19 gminach nie odnotowano w ogóle wsi progresyw-
nych. Są to jednostki położone głównie na południowych peryferiach wojewó-
dztwa (np. Pacanów, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn, Opatowiec, Bejsce). 

Ryc. 5. Udział wsi progresywnych w ogólnej liczbie wiejskich jednostek osadniczych w województwie 
świętokrzyskim 
Share of the progressive villages in the general number of the rural settlement units in Świętokrzyskie 
Voivodeship 
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Dużą grupę stanowiły wsie stagnujące, których było 612, tj. 28,5%. W po-
szczególnych gminach udział wsi stagnujących w ogólnej liczbie jednostek osad-
niczych wahał się od 0% w gminach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie 
Kielc do 70% w gminie Mirzec. 

Najmniejszą grupę w strukturze wiejskiej sieci osadniczej stanowiły elementy 
zanikające. W tej grupie znajdują się 2 podtypy miejscowości. Pierwszy to wsie, 
które uzyskały bądź odzyskały prawa miejskie i przeszły do miejskiego systemu 
osadniczego (np. Osiek, Koprzywnica, Bodzentyn, Kunów). Drugi podtyp obej-
muje wsie, które zostały włączone w administracyjne granice miast lub dużych 
wsi (np. Cegielnia, Wąsosza). Grupę tę tworzyło zaledwie 18 jednostek osadni-
czych, co stanowiło 0,8% ogólnej liczby wiejskich miejscowości badanego 
obszaru. W 2007 r. odzyskały prawa miejskie również Daleszyce. 

Warto podkreślić, że kilka miejscowości w analizowanych latach zmieniło 
swoją nazwę np.: Huta Podłysica na Podłysica, Folwark na Nowy Folwark, 
Zębiec na Zępiec a Ruda Zajączkowska na Ruda. 

Podsumowanie 

Przedstawione rozważania pozwalają stwierdzić, że: 
1. Struktura wielkościowa wiejskich jednostek osadniczych w województwie 

świętokrzyskim jest stabilna i ukształtowała się głównie pod wpływem 
czynników przyrodniczych, gospodarczych (działających w okresie gospo-
darki centralnie sterowanej i wcześniej) i politycznych. Nowe czynniki 
gospodarcze (rozwój działalności pozarolniczych, funkcji turystycznej, mie-
szkaniowej itp.) nie wywarły jeszcze znacznego wpływu na jej kształt. Zape-
wne potrzebny jest o wiele dłuższy okres, aby ewentualne zmiany były 
uchwytne w statystyce. Jednak należy zgodzić się z E. Rydzem (2008), że 
choć przebudowa wiejskiej sieci osadniczej jest procesem powolnym, to 
jednak dokonuje się ona stale, ewolucyjnie, a przejawem tego zjawiska jest 
obserwowana tendencja do koncentracji ludności we wsiach gminnych 
i podmiejskich kosztem wsi peryferyjnych. 

2. Zmiany struktury wielkościowej wsi w badanym województwie polegają na 
wzroście odsetka wsi bardzo małych (poniżej 200 mieszkańców) o 3,5 p.p. 
w ogólnej liczbie wsi oraz o 0,9 p.p. w liczbie ludności wiejskiej, spadku 
udziału wsi małych (200-499 mieszkańców) o 2,44 p.p. w ogólnej liczbie 
wsi oraz o 1,1 p.p. w liczbie ludności oraz na obniżeniu się udziału wsi 
średnich (500-999 mieszkańców) o 1,6 p.p. w ogólnej liczbie wsi oraz 
o 2,4 p.p. w liczbie ludności wiejskiej. 

3. W latach 1988—2002 liczba ludności wiejskiej w województwie zmniejszyła 
się prawic o 10%. Jednak tempo zmian liczby ludności w poszczególnych 
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jednostkach osadniczych było silnie zróżnicowane i zależne od wielu czyn-
ników jak np. wielkość wsi, położenie względem miejskich ośrodków wzro-
stu, szlaków komunikacyjnych oraz obszarów atrakcyjnych pod względem 
turystycznym, rozwój funkcji turystycznych i mieszkaniowych. 

4. Analiza zmian liczby ludności w poszczególnych grupach wielkościowych 
wsi pozwala stwierdzić, że wsie średnie, duże i bardzo duże (powyżej 500 
mieszkańców) odznaczały się generalnie stagnacją liczby ludności, przy 
czym w przypadku miejscowości powyżej 1000 mieszkańców wskaźnik 
dynamiki był wyższy od 100 (101,2-102,2%), a w przypadku wsi średnich 
(500-999 mieszkańców) wskaźnik ten był nieznacznie poniżej 100 
(99,5%). W pozostałych grupach wielkościowych wsi nastąpił ubytek lud-
ności, przy czym ubytek ten jest najbardziej widoczny w najmniejszych jed-
nostkach osadniczych (do 499 mieszkańców). 

5. Analiza zmian liczby ludności w poszczególnych wsiach pozwala stwierdzić, 
że znaczny wzrost liczby ludności wystąpił we wsiach gminnych (np. Pie-
koszów, Zagnańsk, Miedziana Góra), we wsiach położonych wzdłuż waż-
nych szlaków komunikacyjnych i w niedalekim sąsiedztwie głównych miast 
regionu (Suków, Szewna, Klimontów), we wsiach w których nastąpił roz-
wój funkcji mieszkaniowych (Biłcza, Zagnańsk, Bieliny, Piaseczna Góra) 
i turystycznych (Korzecko, Radlin, Tumlin, Borków). Natomiast spadek 
liczby ludności wystąpił głównie we wsiach małych i położonych peryferyj-
nie. 

6. W województwie świętokrzyskim największą grupę stanowią wsie regresy-
wne, odznaczające się ubytkiem ludności i wsie stagnujące. Łącznie te typy 
gmin obejmowały 83,6% ogólnej liczby wiejskich miejscowości. Osiedla te 
odznaczają się niekorzystnymi przemianami ludnościowymi i wykazują 
tendencje do koncentracji przestrzennej, głównie na obrzeżach wojewódz-
twa. 

7. Wsie progresywne stanowiły tylko 15,5% ogólnej liczby wiejskich jedno-
stek osadniczych i również wykazują tendencję do koncentracji, ale 
w pobliżu miejskich ośrodków wzrostu. 
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Summary 

T h e objective of the paper is to analyze the con temporary changes in the size 
structure of rural settlements in the Świętokrzyskie Voivodship, to identify fac-
tors which shape these changes and to in t roduce typology of the rural settle-
ments units based on the character of the changes in the popula t ion . T h e rese-
arch involved all rural towns wi thin the present Świętokrzyskie Voivodship in 
two times segments: 1988 and 2002 . T h e analysis has shown that the size struc-
ture of the rural set t lement in this voivodship is stable and has been shaped 
under the influence of mainly environmental , economic and political factors. 
T h e new factors (the development of non-agricultural activity, tourism and sett-
lement func t ion , etc.) have not had a significant impact on the process. Presu-
mably, longer period of t ime is needed to observe any changes in the statistics. 
Tak ing dynamic index as a criterion in the structure of the rural set t lement 
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networks of the Świętokrzyskie Voivodship, one can distinguish villages such as: 
the progressive, characterized by the increase in population (dynamic index hig-
her than 105 %), the stagnant (dynamic index from 95 to 105%), the regressi-
ve, characterized by the decrease in the population and lastly, the disappearing-
i.e. the villages that have been included into the other towns or villages due to 
urbanization processes. 
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Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia 
ludności w gospodarstwach rolnych 
Regional differentiation of employment of farm population 

Zarys treści: Artykuł zawiera charakterystykę struktury obszarowej indywidualnych 
gospodarstw rolnych oraz wybranych struktur spoteczno-ekonomicznych ludności zamieszkałej 
w tych gospodarstwach w latach 2005-2007 w skali kraju oraz w podziale według województw. 
Skoncentrowano się na charakterystyce struktur zatrudnienia, zwłaszcza według takich cech, jak: 
miejsce i charakter wykonywanej pracy (w podziale na pracujących wyłącznie w gospodarstwie 
rolnym, głównie w gospodarstwie, głównie poza gospodarstwem i wyłącznie poza 
gospodarstwem), wiek, płeć i poziom wykształcenia pracujących oraz czas pracy 
w gospodarstwie rolnym. W ostatnim przypadku chodziło głównie o określenie skali niepełnego 
zatrudnienia w gospodarstwie. Poza zatrudnieniem przedmiotem analizy była struktura 
gospodarstw rolnych według głównego źródła dochodów gospodarstwa domowego. 

W analizie przyczyn regionalnego zróżnicowania badanych struktur skoncentrowano się na 
czynnikach różnicujących skalę niepełnego zatrudnienia w gospodarstwie. Zbadano rolę takich 
czynników jak: stopień rozdrobnienia gospodarstw, intensywność produkcji rolnej i wiek 
użytkownika gospodarstwa rolnego. 

Słowa kluczowe: gospodarstwo rolne, zatrudnienie, wiek, wykształcenie, województwo. 

Wstęp 

W czerwcu 2 0 0 7 r. G U S przeprowadzi ! reprezentacyjne Badanie S t ruk tu ry 
G o s p o d a r s t w Rolnych ( B S G R 2 0 0 7 ) , w trakcie k tórego zebrano m. in . d a n e 
dotyczące za t rudn ien ia ludności zamieszkałej z uży tkownik iem indywidua lnego 
gospodars twa rolnego. Ninie jsze opracowanie zawiera g łównie analizę wybra-
nych danych z tego zakresu, ze szczególnym uwzględn ien iem zróżn icowań 
regionalnych w przekro ju w o j e w ó d z k i m . Analiza za t rudn ien ia pop rzedzona 
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została krótką charakterystyką struktury gospodarstw indywidualnych według 
grup obszarowych i źródeł dochodów gospodarstwa domowego. W opracowa-
niu przedstawiono także zmiany, jakie w omawianym zakresie nastąpiły w latach 
2005-2007 - w oparciu o porównanie wyników BSGR 2007 z wynikami analo-
gicznego badania przeprowadzonego w 2005 r. Poza opublikowanymi wyni-
kami obu badań1 w opracowaniu korzystano także z udostępnionych przez GUS 
danych niepublikowanych. 

Struktura obszarowa gospodarstw rolnych 

Według wyników badania z 2007 r. liczba indywidualnych gospodarstw rol-
nych2 w Polsce wynosiła 2575,1 tys., w tym 2387,2 tys. (90,6%) prowadziło 
działalność rolniczą3. W porównaniu z wynikami badania z 2005 r. liczba 
gospodarstw w pierwszej grupie zmniejszyła się o 153,8 tys. (o 5,6%), a w dru-
giej o 85,6 tys. (o 3,5%), co zwiększyło odsetek gospodarstw prowadzących 
działalność rolniczą do 92,7%. W obu grupach gospodarstw spadek ich liczby 
wystąpił w większości województw, chociaż miał on miejsce częściej w przypa-
dku gospodarstw ogółem (w 14 województwach, poza lubelskim i podlaskim), 
niż prowadzących działalność rolniczą (w 10 województwach poza lubelskim, 
łódzkim, opolskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim). 
Prawie połowa gospodarstw indywidualnych prowadzących działalność rolniczą 
(48,3% w 2007 r.) koncentrowała się w czterech województwach: mazowieckim 
(12,9%), lubelskim (11,9%), małopolskim (11,8%) i podkarpackim (11,7%). 
Najmniej gospodarstw odnotowano w województwach: lubuskim (1,7%), 
zachodniopomorskim (2,2%), pomorskim (2,4%) i opolskim (2,5%). 

W zróżnicowaniu według grup obszarowych zmiany liczby gospodarstw 
indywidualnych w latach 2005-2007 zmierzały głównie w dwóch kierunkach: 

1 Charakterystyka Gospodarstw Rolnych w 2005 r., 2006, GUS, Warszawa oraz Charakterystyka 
Gospodarstw Rolnych w 2007 r., 2008, GUS, Warszawa. 
2 Za gospodarstwo indywidualne uważa się w polskiej statystyce gospodarstwo rolne o powierz-
chni użytków rolnych od 0,10 ha, będące własnością lub znajdujące się w użytkowaniu osoby 
fizycznej lub grupy osób oraz gospodarstwo rolne osoby nieposiadającej użytków rolnych lub 
posiadającej użytki o powierzchni mniejszej niż 0,10 ha, o ile posiadało określoną liczbę zwierząt 
gospodarskich. (Patrz: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., s. 19). W piśmiennictwie 
ekonomiczno-rolniczym zakres pojęcia „gospodarstwo rolne" ogranicza się często do gospodarstw 
powyżej 1 ha UR. O ile nie zaznaczono inaczej, w niniejszym opracowaniu posługujemy się 
przedstawioną powyżej statystyczną definicją gospodarstwa rolnego. 
3 Za działalność rolniczą uważa się pracę na rachunek własny bezpośrednio związaną z prowa-
dzeniem produkcji rolniczej (roślinnej i zwierzęcej) i prowadzeniem gospodarstwa rolnego, nieza-
leżnie od tego czy wytworzona produkcja była przeznaczona na potrzeby własne gospodarstwa 
i rodziny czy na sprzedaż (patrz: Charakterystyka... 2007, s. 20) 
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zmniejszenia liczby gospodarstw drobnych (do 5 ha użytków rolnych) i wzrostu 
liczby gospodarstw większych (20 ha UR i więcej). W odniesieniu do gospo-
darstw prowadzących działalność rolniczą liczba gospodarstw w pierwszej grupie 
zmniejszyła się w skali kraju o 6,0%, a w drugiej wzrosła o 5,6%. Zwiększyła się 
także liczba gospodarstw w grupie obszarowej 5-20 ha UR (o 2,0%). Naj-
większą dynamikę spadku odnotowano w gospodarstwach do 1 ha UR 
(o 16,0%), a największy wzrost w gospodarstwach o powierzchni 30-50 ha UR 
(8,1%) i 50 ha UR i więcej (14,7%). Doprowadziło to do pewnej poprawy stru-
ktury obszarowej omawianej grupy gospodarstw: odsetek gospodarstw o powie-
rzchni do 5 ha UR zmniejszył się z 69,9% do 68,1%, a o powierzchni 20 ha UR 
i więcej wzrósł z 4,7% do 5,2%. Jednocześnie średni obszar gospodarstwa zwię-
kszył się z 5,6 ha UR do 6,0 ha UR4. 

Obserwowane w skali kraju tendencje spadku liczby gospodarstw drobnych 
i wzrostu liczby gospodarstw większych odnotowano także w większości woje-
wództw, w wyniku czego prawie we wszystkich województwach średni obszar 
gospodarstw prowadzących działalność rolniczą był większy w 2007 r. niż 
w 2005 r. Wyjątek stanowi województwo podkarpackie, gdzie pozostał on bez 
zmian. Nie zmieniło się także wojewódzkie zróżnicowanie struktury obszarowej 
gospodarstw: do województw o najbardziej rozdrobnionej strukturze nadal nale-
żały województwa: małopolskie, podkarpackie i śląskie, w których około 90% 
gospodarstw posiadało mniej niż 5 ha UR, a gospodarstwa od 20 ha wzwyż sta-
nowiły margines nie przekraczający 1,5%; natomiast do województw o najmnie-
jszym rozdrobieniu należały województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, 
pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie, w których, mimo iż 
gospodarstwa do 5 ha również stanowiły najliczniejszą grupę (ok. 40-60%), 
relatywnie licznie reprezentowane były także gospodarstwa liczące 20 ha UR lub 
więcej (ok. 12-18%); (tab. 1). 

4 Przedstawione zmiany liczby i struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych pro-
wadzących działalność rolniczą istotnie różnią się od zmian w latach 2002-2005, kiedy spadkowi 
ogólnej liczby gospodarstw towarzyszył znaczny wzrost liczby gospodarstw prowadzących 
działalność rolniczą (o 13,7%). Największy wzrost odnotowano w grupie obszarowej do 5 ha 
(22,7%), mniejszy w grupie 20 ha i więcej (7,2%) przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby 
gospodarstw 5-20 ha o 3,5%. Wzrost liczby gospodarstw prowadzących działalność rolniczą 
związany byl w tym czasie głównie z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Więcej na 
temat zmian struktury obszarowej gospodarstw indywidualnych ogółem i gospodarstw pro-
wadzących działalność rolniczą w latach 2002-2005 patrz: Frenkel I., Pracujący w gospodarstwach 
rolnych - według spisów rolnych w latach 2002 i 2005, Monografie i Studia, 1/2007, Instytut Roz-
woju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa 2007. 
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Tabela 1. Indywidualne gospodarstwa rolne według wybranych cech i województw w latach 2005 i 2007 

W tym prowadzące działalność rolniczą 

Województwa 
Ogółem (w tys.) 

razem (w tys.) średni obszar 
gospodarstwa w ha UR 

% gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 

do 5 ha 20 ha i więcej 

Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r., 2006, GUS. Warszawa: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r„ 2008, GUS, Warszawa i obliczenia 
własne. 

2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 2005 2007 

Polska 2 728,9 2 575,1 2472,8 2387,2 5,6 6.0 69,9 68,1 4,7 5,2 

Dolnośląskie 128,1 115,2 115,3 109,8 6,4 6,9 71,5 70,8 6,1 6,4 

Kujawsko-pomorskie 105,5 101,2 101,1 98,8 9,2 9,6 52,4 51,5 11,4 12,2 

Lubelskie 286,4 289,6 279,4 283,6 5,1 5,3 66,7 65,3 3,2 3,4 

Lubuskie 51,6 46,0 45,1 41,6 7,8 9,0 66,8 65,6 7,6 7,3 

Łódzkie 197,8 193,5 182,0 182,8 5,7 5,9 59,0 58,1 3,4 3,5 

Małopolskie 354,2 321,3 312,7 281,7 2,1 2,4 91,4 90,5 0,3 0,4 

Mazowieckie 347,2 334,7 317,5 309,0 6.4 6,8 57,6 55,1 4,9 5,4 

Opolskie 66,4 61,2 59,9 60,4 6,2 6,5 72,5 73,1 7,0 7,4 

Podkarpackie 300,8 297,9 273,4 279,7 2,5 2,5 89,2 89,6 0,6 0,6 

Podlaskie 111,1 111,7 110,3 107,2 9,7 10,2 42,3 40,1 11,9 12,9 

Pomorskie 70,3 62,8 62,7 57,8 9,7 10,6 56,4 52,9 11,0 11,8 

Śląskie 226,6 177,5 185,5 150,1 2,3 2,7 90,5 87,9 1,0 1,5 

Świętokrzyskie 162,4 152,4 132,1 128,6 4,0 4,4 72,6 69,8 1.2 1,4 

Warmińsko-mazurskie 71,0 69,1 63,1 64,0 12,7 13,2 51,4 51,1 17,8 17,6 

Wielkopolskie 185,0 184.4 177,9 178,9 8,2 8,6 56,2 55,0 9.0 9,4 

Zachodniopomorskie 64,7 56,8 54,9 53,2 11,6 12,3 65,7 58,6 12,1 16,9 
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Źródta dochodów gospodarstwa 

Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych powoduje, że tylko dla stosunkowo 
niewielkiej ich części prowadzenie działalności rolniczej może być głównym 
źródłem utrzymania rodziny. W 2007 r. z ogólnej liczby gospodarstw pro-
wadzących działalność rolniczą głównie z tej działalności utrzymywało się tylko 
co czwarte gospodarstwo (25,3%). Najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa 
utrzymujące się głównie z pracy najemnej (31,6%), a gospodarstwa utrzymujące 
się głównie ze źródeł niezarobkowych były prawie równie liczne jak gospodar-
stwa utrzymujące się głównie z działalności rolniczej (25,2%, w tym z emerytury 
i renty 24,1%). Odsetki gospodarstw utrzymujących się głównie z działalności 
rolniczej i z niezarobkowych źródeł były niższe, a z pracy najemnej wyższe niż 
w 2005 r. Zwiększył się także odsetek gospodarstw, w których większość docho-
dów pochodzi jednocześnie z działalności rolniczej i pracy najemnej (z 3,6 do 
5,5%) oraz odsetek gospodarstw utrzymujących się głównie z pozarolniczej 
działalności gospodarczej (z 4,8 do 4,9%). Wzrosty te odzwierciedlają zapewne 
przede wszystkim znaczną w latach 2005-2007 poprawę sytuacji na nierolni-
czym rynku pracy. 

Przedstawione powyżej kierunki zmian w strukturze gospodarstw według 
głównego źródła dochodów odnotowano z niewielkimi wyjątkami we wszy-
stkich województwach (tab. 2). Odsetek gospodarstw utrzymujących się 
głównie z działalności rolniczej zmniejszył się w 14 województwach (oprócz 
mazowieckiego i podlaskiego, gdzie zwiększył się), odsetek utrzymujących się 
głównie z pracy najemnej również wzrósł w 14 województwach (oprócz podla-
skiego i śląskiego, gdzie zmniejszył się), a utrzymujących się głównie z niezarob-
kowych źródeł zmalał w 13 województwach, zwiększając się w pozostałych 
trzech (lubuskim, opolskim, śląskim). Najniższe odsetki gospodarstw utrzy-
mujących się głównie z działalności rolniczej odnotowano w województwach: 
podkarpackim (7,5% w 2007 r.), śląskim (8,0%) i małopolskim (12,5%), tj. 
w województwach o najbardziej rozdrobnionej strukturze obszarowej. Stosun-
kowo niskie odsetki gospodarstw utrzymujących się głównie z działalności rolni-
czej odnotowano także w kilku województwach o mniejszym rozdrobnieniu, 
takich jak lubuskie (15,6%), dolnośląskie (18,8%) i opolskie (19,3%). Z drugiej 
strony, stosunkowo najwyższe odsetki gospodarstw utrzymujących się głównie 
z działalności rolniczej odnotowano przede wszystkim w województwach o naj-
mniejszym rozdrobieniu, takich jak: podlaskie (43,5%), kujawsko-pomorskie 
(42,9%) i warmińsko-mazurskie (37,5%), chociaż podobne udziały odnotowa-
no także w niektórych województwach o relatywnie większym rozdrobieniu, jak 
np. województwo wielkopolskie (38,5%) i mazowieckie (35,7%). Tego rodzaju 
odchylenia nie podważają jednak faktu ogólnie silnej współzależności między 
częstością występowania gospodarstw utrzymujących się głównie z działalności 
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Tabela 2. Gospodarstwa indywidualne prowadzące działalność rolniczą według przeważającego dochodu gospodarstwa domowego i województw 
w latach 2005 i 2007 

Gospodarstwa domowe, w których ponad 50% dochodów pochodziło z: 

działalności rolniczej niezarobkowych źródeł 
i pracy najemnej utrzymania 

Województwa, rok 
Ogółem działalności 

rolniczej 
razem 

w tym 
z przewagą 
docho-dów 

z pracy 
najemnej 

pracy 
najemnej 

działalności 
poza-

rolniczej razem 
w tym 

emerytury 
i renty 

gospodar-
stwa 

pozosta-tea 

w odsetkach 

Polska 2005 100,0 26,9 3,6 2,8 29,7 4.8 28,6 27,1 6,5 

2007 100,0 25,3 5,5 4,3 31,6 4,9 25,2 24,1 7,5 

Dolnośląskie 2005 100,0 25,4 2,4 1,9 29,9 6,9 29,7 28,2 5,8 

2007 100,0 18,8 3,5 2,8 36,8 7,5 26,8 25,6 6,5 

Kujawsko-pomorskie 2005 100,0 44,7 2,2 1,6 23,6 3,9 19,8 18,4 5,8 

2007 100,0 42,9 2,9 2,1 24,5 4,9 18,7 17,6 6,1 

Lubelskie 2005 100,0 28,0 4,0 2,9 26,8 3,7 29,7 28,4 7,9 

2007 100,0 27,8 5,2 3,7 28,6 3,6 25,9 24,7 8,9 

Lubuskie 2005 100,0 19,2 2,0 1,6 34,1 5,3 34,3 31,6 5.2 

2007 100,0 15,6 3,7 3,0 35,0 5,3 35,0 34,5 5,3 

Łódzkie 2005 100,0 31,6 3,6 2,6 28,4 5,3 23,7 22,2 7,3 

2007 100,0 28,7 6,3 4,6 29,3 5,6 21,2 19,6 8,9 

Małopolskie 2005 100,0 13,6 5,4 4,4 34,7 5,6 33,1 32,0 7,6 

2007 100,0 12,5 8,0 6,4 38,4 5,2 27,2 26,4 8,8 

Mazowieckie 2005 100,0 35,1 2,6 2,0 28,7 5,7 21,1 19,9 6,9 

2007 100,0 35,7 4,2 3,1 28,9 5,9 18,3 17,3 7,0 http://rcin.org.pl



Opolskie 2005 100,0 26,5 2,6 2,0 34,4 5,7 25,7 24,5 5,0 

2007 100,0 19,3 4,7 3,6 38,3 4,6 27,3 26,1 5,8 

Podkarpackie 2005 100,0 9,8 6,4 5,6 32,7 2,9 41,7 40,0 6,5 

2007 100,0 7,5 8,9 7,8 37,6 2,9 35,6 34,7 7,5 

Podlaskie 2005 100,0 41,9 2,4 1,6 25,8 2,3 22,2 20,6 5,5 

2007 100,0 43,5 3,1 2,0 24,0 5,2 17.8 16,7 6,3 

Pomorskie 2005 100,0 35,8 2,2 1,5 27,0 7,2 21,8 20,4 6,1 

2007 100,0 33,7 4,9 3,8 28,2 7,2 18,0 16,8 8,1 

Śląskie 2005 100,0 11.8 1,8 1.6 40,5 4,4 37,5 36,0 4,1 

2007 100,0 8,0 3,9 3,6 37,8 4,9 39,6 38,2 5,7 

Świętokrzyskie 2005 100,0 33,5 4,2 2,9 23,2 4,2 26,7 25,0 8,3 

2007 100,0 30,8 6,7 4,8 26,6 4,0 22,9 21,8 9,0 

Warmińsko-mazurskie 2005 100,0 42,8 2,0 1,6 22,1 4,2 23,8 21,4 4,9 

2007 100,0 37,5 3,0 2.3 25,6 5,8 23,0 21,1 5,1 

Wielkopolskie 2005 100,0 39,7 2,4 1,9 24,8 6,7 20,4 18,8 6,1 

2007 100,0 38,5 4,4 3,2 27,7 4,6 17,3 16,6 7,5 

Zachodniopomorskie 2005 100,0 30,2 1,8 1,4 28,3 6,3 29,0 26,5 4,3 

2007 100,0 25,0 5,1 3,7 31,1 7,2 24,2 22,5 7,4 

a Gospodarstwa, w których żadne z uwzględnionych źródeł dochodów nie przewyższało 50% dochodów ogółem. 
Źródło: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r., 2006, GUS, Warszawa; Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r„ 2008, GUS, Warszawa i obliczenia 
własne 
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rolniczej a rozdrobnieniem gospodarki rolnej: obliczony na zbiorowości woje-
wództw współczynnik korelacji między obiema zmiennymi (przyjmując jako 
miarę rozdrobnienia przeciętny obszar gospodarstwa) wynosił w 2007 r. 0,65. 
Stopień rozdrobnienia był także stosunkowo silnie skorelowany z odsetkiem 
gospodarstw utrzymujących się głównie z pracy najemnej (-0,59) i z emerytury 
lub renty (—0,54). Warto zauważyć, że wszystkie te współczynniki są niższe 
w porównaniu z obliczonymi dla 2005 roku, kiedy wynosiły odpowiednio 0,76, 
-0 ,62 i -0,67. Świadczy to pośrednio o zwiększeniu się w tym okresie roli 
innych czynników kształtujących strukturę źródeł utrzymania gospodarstw, 
zwłaszcza takich jak: dochodowość produkcji rolniczej, sytuacja na rynku pracy 
oraz regulacje związane z funkcjonowaniem systemu świadczeń emerytalno-
-rentowych. 

Miejsce pracy i charakter zatrudnienia ludności 

Według danych badania z 2007 r. ogólna liczba ludności zamieszkałej z użytko-
wnikiem gospodarstwa rolnego5 wynosiła 8787,4 tys., co stanowiło 23,1% ogól-
nej liczby ludności kraju według stanu w dniu 30 VI 2007 r. Odsetek ten wahał 
się od 9,9% w województwie pomorskim do 50,2% w podkarpackim. Zbliżone 
do dolnej granicy odsetki miało województwo zachodniopomorskie (10,0%), 

5 Do osób zamieszkałych z użytkownikiem zaliczono: 
• osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy oraz osoby przebywające bez zameldowania 

powyżej 3 miesięcy i obecne w momencie badania, 
• osoby nieobecne w momencie badania poniżej 3 miesiecy bez względu na przyczynę nieobe-

cności, przebywające w kraju lub za granicą, 
• osoby nieobecne w momencie badania powyżej 3 miesięcy z następujących przyczyn: 

• odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
• przebywania w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, 
o pobytu za granicą bez względu na przyczynę. 

W badaniu nie uwzględniono: 
• osób przebywających (mieszkających) czasowo z użytkownikiem do 3 miesiecy - bez 

względu na przyczynę przebywania, 
• osób nieobecnych w gospodarstwie rolnym użytkownika powyżej 3 miesięcy z powodu 

pracy, nauki i warunków mieszkaniowych - przebywających na terenie kraju. Dotyczy to 
również uczniów, studentów, którzy pomagają w pracy w gospodarstwie rolnym w okresie 
wakacyjnym, a mieszkają w ciągu roku (powyżej 3 miesięcy) w internatach, akademikach 
i na stancjach na terenie kraju. Nie uwzględniono także pracowników najemnych, którzy 
mieszkają i pracują na terenie gospodarstwa rolnego. 

Jako osoby zamieszkałe z użytkownikiem traktowano zarówno osoby będące członkami jego 
gospodarstwa domowego, jak też członków rodziny tworzących odrębne gospodarstwo domowe, 
ale mieszkających razem z użytkownikiem (patrz Instrukcja dla Ankietera do przeprowadzenia 
Badania Struktury Gospodarstw Rolnych w czerwcu 2007 r., GUS, Warszawa 2007). 

http://rcin.org.pl



I 
Regionalne zróżnicowanie zatrudnienia ludności w gospodarstwach rolnych 115 

śląskie (11,0%) i dolnośląskie (12,4%), a do górnej - województwo lubelskie 
(46,6%), świętokrzyskie (37,7%) i małopolskie (34,7%). Prawie połowa 
(49,3%) ludności mieszkającej z użytkownikiem skupiona była w czterech woje-
wództwach: lubelskim, małopolskim, mazowieckim i podkarpackim. 

Liczba ludności w gospodarstwach rolnych w 2007 r. była w większości woje-
wództw zapewne mniejsza niż w 2005 r. (co sugerują dane o dynamice liczby 
gospodarstw), jednak dokładnej skali tych zmian nie znamy, gdyż w badaniu 
z 2005 r. ograniczono się jedynie do zbierania danych o osobach pracujących 
w gospodarstwie rolnym, pomijając wszystkich pozostałych mieszkańców tych 
gospodarstw. 

Z ogólnej liczby osób mieszkających w 2007 r. w gospodarstwach indywidua-
lnych liczba osób w wieku 15 łat i więcej, tj. populacji dla której zbierano dane 
o zatrudnieniu, wynosiła 7300,7 tys. Dane o zatrudnieniu dotyczyły pracy 
wykonywanej w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Wszystkie osoby 
w wieku 15 łat i więcej podzielono na następujące kategorie zatrudnienia: 

1. pracujący wyłącznie w gospodarstwie rolnym, 
2. pracujący głównie w gospodarstwie rolnym i dodatkowo poza gospodar-

stwem, 
3. pracujący głównie poza gospodarstwem rolnym i dodatkowo w gospodar-

stwie, 
4. pracujący wyłącznie poza gospodarstwem rolnym, 
5. osoby niepracujące. 
Do pracujących w gospodarstwie rolnym zaliczono osoby wnoszące wkład 

pracy v gospodarstwo w wymiarze przynajmniej 1 tygodnia w ciągu 12 miesięcy 
poprzedzających badanie, pod warunkiem, że w momencie badania w gospodar-
stwie prowadzona była działalność rolnicza. 

Za pracę poza gospodarstwem rolnym uważano każdą pracę (również 
doryw;zą), wykonywaną poza rodzinnym gospodarstwem rolnym w ciągu ostat-
nich 12 miesięcy poprzedzających termin badania. Mogła to być zarówno praca 
najemna, jak też wykonywana w ramach rodzinnej pozarolniczej działalności 
gospodarczej (np. agroturystyka, działalność usługowa z wykorzystaniem 
własnego sprzętu). 

Do osób niepracujących zaliczono wszystkie osoby, które nie spełniały przyję-
tych kyteriów pracy w gospodarstwie lub poza gospodarstwem. 

Przj podziale pracy w gospodarstwie na główną i dodatkową, jako pracę 
główni uważano taką, która zwykle zajmowała najwięcej czasu, a jeżeli dwie (lub 
więcej^ zajmowały taką samą ilość czasu, pracą główną była ta, która przynosiła 
większ' dochód6. 

Według danych BSGR 2007 zbiorowość osób pracujących zamieszkałych 
z użytlownikiem gospodarstwa rolnego liczyła 5745,0 tys. osób, tj. 78,7% ogól-
nej licźby mieszkańców tych gospodarstw w wieku 15 lat i więcej. Wartości tego 
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wskaźnika wahały się od 73,7% w województwie zachodniopomorskim do 
82,0% w małopolskim. Są to wartości bardzo wysokie, rzadko spotykane wśród 
ludności zamieszkałej poza gospodarstwami rolnymi. Tak wysokie wskaźniki 
zatrudnienia związane są głównie z panującymi w gospodarstwach rolnych 
rodzinnymi stosunkami pracy, które nakazują i umożliwiają udział w pracach 
rolnych prawie wszystkich członków rodziny. Fakt ten znajduje pełne odzwier-
ciedlenie w badaniach SGR, uwzględniających nawet minimalny wkład pracy 
w gospodarstwo. 

Spośród ogółu pracujących najliczniejszą grupę stanowiły osoby pracujące 
wyłącznie w swoim gospodarstwie rolnym - 55,8%, osoby pracujące w gospo-
darstwie rolnym i poza gospodarstwem znajdowały się na drugim miejscu -
30,6%, a osoby pracujące wyłącznie poza gospodarstwem zajmowały trzecie 
miejsce - 13,6%. Pracujący wyłącznie w gospodarstwie stanowili ponad połowę 
ogółu pracujących prawic we wszystkich województwach z wyjątkiem dolno-
śląskiego, opolskiego i śląskiego, gdzie stanowili oni ok. 45—49%. Najwyższe 
odsetki pracujących wyłącznie w gospodarstwie, ok. 61-64%, odnotowano 
w województwie kujawsko-pomorskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmiń-
sko-mazurskim. Warto ponadto zwrócić uwagę, że w populacji osób pracu-
jących jednocześnie w gospodarstwie i poza gospodarstwem zdecydowana wię-
kszość, we wszystkich województwach, traktowała pracę poza gospodarstwem 
jak pracę główną (tab. 3). 

Relacje między liczbą pracujących w gospodarstwie i poza nim były 
w poszczególnych województwach różne. Łączny udział wszystkich kategorii 
pracujących poza gospodarstwem (wyłącznie, głównie lub dodatkowo) w ogól-
nej liczbie pracujących mieszkających w gospodarstwach rolnych wahał się od 
35,8% w woj. podlaskim do 54,7% w woj. opolskim. Różnice te odzwiercied-
lają w znacznym stopniu różnice struktury obszarowej gospodarstw rolnych, 
gdyż odsetek pracujących poza gospodarstwem jest z reguły wyższy w mniej-
szych gospodarstwach. Jak jednak wskazują dane (tab. 4), znaczące różnice prze-
strzenne odsetka pracujących poza gospodarstwem występują często także 
w tych samych grupach obszarowych, co świadczy o działaniu w poszczególnych 
regionach jeszcze innych czynników różnicujących, zwłaszcza takich jak: niedo-
stateczny zewnętrzny popyt na pracę, niezbilansowanie jego struktury ze stru-
kturą potencjalnych pracobiorców (demograficzną, kwalifikacyjną), trudności 
z dojazdem do pracy itp. 

6 Należy podkreślić, że metody zbierania danych o pracy stosowane w badaniach struktury 
gospodarstw rolnych różnią się pod wieloma względami od metod stosowanych w badaniach 
rynku pracy, m.in. takich jak Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności czy część ludno-
ściowa Narodowego Spisu Powszechnego 2002. W związku z tym dane o pracy z obu rodzajów 
źródeł nie są porównywalne. 
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Tabela 3. Ludność zamieszkała z użytkownikiem gospodarstwa rolnego i pracujący członkowie rodziny według kategorii zatrudnienia i województw, 2007 

Ludność Pracujący 

Województwa ogółem w tym 
w wieku 15+ ogółem 

wyłącznie 
w gospo-
darstwie 

głównie 
w gospo-
darstwie 

głównie poza 
gospo-

darstwem 

wyłącznie 
poza gospo-

darstwem 

w tys. w % ludności 
ogółem wtys. w % ludności 

15+ w % pracujących ogółem 

Polska 8 787,4 23,1 7 300,7 5 745,0 78,7 55,8 5,1 25,5 13,6 

Dolnośląskie 357,6 12,4 309,7 246,1 79,5 49,1 4,5 27,9 18,5 

Kujawsko-pomorskie 363,3 17,6 299,4 220,6 73,7 61,6 4,2 18,8 15,4 

Lubelskie 1 010,1 46,6 837,1 671,8 80,3 59,6 5,5 25,0 9,9 

Lubuskie 135,2 13,4 115,3 87,5 75,9 51,1 4,1 26,7 18,1 

Łódzkie 670,0 26,2 564,3 441,4 78,2 57,5 5,3 25,5 11,8 

Małopolskie 1 136,5 34,7 925,3 758,6 82,0 51,2 4,9 27,9 16,0 

Mazowieckie 1 129,4 21,8 925,9 734,9 79,4 57,8 6,1 24,8 11,3 

Opolskie 210,9 20,3 179,3 135,6 75,7 45,3 7,3 31,7 15,8 

Podkarpackie 1 051,9 50,2 875,2 693,8 79,3 54,9 3,5 29,3 12,3 

Podlaskie 395,0 33,1 327,7 246,7 75,3 64,2 5,1 18,9 11,8 

Pomorskie 218,7 9,9 179,8 140,3 78,1 54,7 5.2 22,1 18,0 

Śląskie 511,3 11.0 437,9 347,6 79,4 47,7 4,0 31,1 17,2 

Świętokrzyskie 481,1 37,7 401,2 324,0 80,8 61,3 7,5 22,6 8,6 

Warmińsko-mazurskie 226,1 15,9 186,0 141,6 76,1 61,5 4,4 20,7 13,4 

Wielkopolskie 721,4 21,3 593,5 443,0 74,6 57,2 4,8 21,0 17,0 

Zachodniopomorskie 169,0 10,0 143,3 111,4 77,7 50,2 5,4 27,6 16,9 

Źródło: GUS, dane niepublikowane Badania Struktury Gospodarstw Rolnych z 2007 r„ Rocznik Demograficzny 2008, GUS, Warszawa 2008 oraz obliczenia własne. 
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Tabela 4. Pracujący poza gospodarstwem rolnym (wytącznie, głównie lub dodatkowo) w % ogólnej 
liczby pracujących mieszkających z użytkownikiem gospodarstwa rolnego według grup obszarowych 
i województw, 2007 

W tym w gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych 
Województwa Ogółem 

do 1 ha 1-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-50 ha 

Polska 44,2 54,9 53,8 47,5 36,6 26,8 19,9 18,0 

Dolnośląskie 50,9 53,7 57,2 58,3 46,1 40,9 34,5 31,5 

Kujawsko-
pomorskie 

38,4 56,6 61,2 51,9 31,8 21,3 15,9 13,5 

Lubelskie 40,4 49,5 53,3 43,7 33,7 25,5 16,3 15,8 

Lubuskie 48,9 44,9 51,5 56,2 55,3 39,2 31,4 32,4 

Łódzkie 42,5 52,1 57,1 50,5 37,0 24,8 18,0 17,1 

Małopolskie 48,8 60,6 49,3 44,3 31,0 23,7 20,7 20,5 

Mazowieckie 42,2 54,9 60,1 51,2 36,6 25,4 15,1 11,6 

Opolskie 54,7 60,1 67,6 62,3 48,5 37,9 27,9 25,7 

Podkarpackie 45,1 52,3 47,3 41.6 35,0 28,5 26,6 24,8 

Podlaskie 35,8 55,1 64,7 53,1 37,9 21,4 13,3 12,9 

Pomorskie 45,3 58,6 56,7 59,9 40,7 33,3 23,9 22,9 

Śląskie 52,3 56,6 55,3 50,4 43,3 30,9 27,5 25,0 

Świętokrzyskie 38,7 48,1 46,9 41,6 30,3 22,5 21,2 19,2 

Warmińsko-
mazurskie 

38,5 48,7 57,0 53,8 39,7 29,1 20,3 17,5 

Wielkopolskie 42,8 56,3 61,3 51,5 39,4 26,7 18,6 15,3 

Zachodnio-
pomorskie 

49,8 55,6 58,7 63,5 45,6 39,3 46,1 28,0 

Źródło: GUS, dane niepublikowane Badania Struktury Gospodarstw Rolnych z 2007 r. oraz obliczenia własne 

Zmiany relacji między liczbą pracujących w gospodarstwie i poza nim 
w latach 2005-2007 można przedstawić jedynie w odniesieniu do populacji 
osób pracujących w gospodarstwie rolnym (wyłącznie, głównie lub dodatkowo), 
bowiem w badaniu z 2005 r. nie zebrano, jak już wspomniano, danych o oso-
bach pracujących wyłącznie poza gospodarstwem. 

Porównanie danych z obu lat wskazuje, że ogólna liczba pracujących 
w gospodarstwie zmniejszyła się z 5044,3 tys. w 2005 r. do 4964,6 tys. 
w 2007 r. (o 1,6%). Zmniejszyła się jedynie liczba pracujących wyłącznie 
w gospodarstwie: z 3316,0 tys. do 3207,0 tys. (o 3,3%), natomiast liczba pra-
cujących w gospodarstwie i poza gospodarstwem wzrosła z 1728,2 tys. do 
1757,6 tys. (o 1,7%). Doprowadziło to do zwiększenia się odsetka pracujących 
w gospodarstwie i poza nim z 34,3% do 35,4%. Wzrost tego odsetka odnoto-
wano w 10 województwach, w dwóch nie zmienił się (podlaskie i śląskie), a w 4 
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zmalał (lubuskie, małopolskie i wielkopolskie). W obu porównywanych latach 
najwyższe odsetki pracujących w gospodarstwie i poza nim odnotowano w woje-
wództwie opolskim, a najniższe w kujawsko-pomorskim (tab. 5). 

Tabela 5. Pracujący w gospodarstwie rolnym wedtug kategorii zatrudnienia i województw w latach 
2005 i 2007 

Liczba pracujących w 2007 r. 

ogółem 
Województwa 

wyłącznie 
w gospodarstwie 

w gospodarstwie 
i poza gospo-

darstwem 

Pracujący w gospo-
darstwie i poza nim 
w % pracujących 

w gospodarstwach 
ogółem 

w tys. 
w % 

stanu 
2005 r. 

w tys. 
w % 

stanu 
w 2005 r. 

w tys. 
w % 
stanu 

w 2005 r. 
2005 2007 

Polska 4 964,6 98,4 3 207,0 96,7 1757,6 101,7 34,3 35,4 

Dolnośląskie 200,5 97,0 120,9 94,1 79,7 101,8 37,9 39,7 

Kujawsko-
pomorskie 

186,5 94,4 135,8 91,6 50,7 102,7 25,0 27,2 

Lubelskie 605,2 99,6 400,7 96,7 204,5 105,8 31,8 33,8 

Lubuskie 71,6 89,6 44,7 91,2 26,9 86,9 38,8 37,6 

Łódzkie 389,4 101,0 253,7 99,0 135,7 104,9 33,6 34,9 

Małopolskie 637,4 95,0 388,8 97,8 248,7 91,0 40,7 39,0 

Mazowieckie 651,9 99,1 424,9 96,6 227,0 104,1 33,1 34,8 

Opolskie 114,2 100,3 61,4 97,0 52,8 104,5 44,4 46,2 

Podkarpackie 608,3 105,3 380,6 99,4 227,7 117,0 33,7 37,4 

Podlaskie 217,7 94,2 158,4 94,3 59,3 94,0 27,3 27,3 

Pomorskie 115,1 94,7 76,8 95,6 38,3 92,8 34,0 33,3 

Śląskie 287,8 87,2 165,8 87,2 122,0 87,1 42,4 42,4 

Świętokrzyskie 296,2 100,9 198,6 96,1 97,6 112,2 29,6 33,0 

Warmińsko-
mazurskie 

122,6 103,2 87,0 101,3 35,5 108,0 27,7 29,0 

Wielkopolskie 367,5 102,1 253,2 102,3 114,3 101,6 31,2 31,1 

Zachodnio-
pomorskie 

92,6 101,5 55,9 96,8 36,7 109,5 36,7 39,6 

Źródło: GUS, dane niepublikowane Badania Struktury Gospodarstw Rolnych z lat 2005 i 2007 oraz obliczenia 
własne. 

Płeć, wiek i poziom wykształcenia pracujących 

Przechodząc do charakterystyki struktury pracujących w gospodarstwach rolnych 
według płci, wieku i poziomu wykształcenia odnotujmy przede wszystkim, że 
większość osób w tej populacji stanowią mężczyźni. W 2007 r. ich udział wynosił 
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średnio w kraju 53,3%, wahając się od 51,2% w województwie małopolskim do 
57,1% w podlaskim. Odsetki te były znacznie wyższe i bardziej przestrzennie zró-
żnicowane w populacji użytkowników gospodarstw rolnych7: 67,9% średnio 
w kraju, a w poszczególnych województwach od 56,3% w województwie podkar-
packim do 81,1% w podlaskim. Różnice te odzwierciedlają w znacznym stopniu 
różnice struktury obszarowej w poszczególnych województwach, bowiem w wię-
kszych gospodarstwach odsetek mężczyzn jest z reguły wyższy. 

Mężczyźni częściej niż kobiety podejmują pracę poza gospodarstwem, 
w związku z czym ich udział wśród pracujących wyłącznie w gospodarstwie jest 
niższy, a wśród posiadających dwie prace wyższy niż przeciętnie, wynosząc w skali 
kraju odpowiednio 48,2% i 62,8%, w tym w populacji użytkowników 64,0% 
i 73,8%. Relatywnie niższe odsetki mężczyzn w grupie pracujących wyłącznie 
w gospodarstwie obserwuje się we wszystkich województwach (tab. 6 i 7). 

W strukturze wieku pracujących w gospodarstwach rolnych prawie 1/3 sta-
nowiły w 2007 r. osoby starsze w wieku 55 lat i więcej (31,3%), w tym w wieku 
65 lat i więcej - 14,4%. W populacji użytkowników odsetki te były wyższe, 
odpowiednio: 35,1% i 15,9%. Stosunkowo najbardziej starą strukturą wieku 
charakteryzuje się populacja pracujących wyłącznie w gospodarstwie, gdzie odse-
tek osób w wieku 55 lat i więcej wynosił 41,5%, a 65 lat i więcej 21,1%, w tym 
w populacji użytkowników odpowiednio 47,9% i 24,7%. Chociaż starszy wiek 
jest z reguły dużą przeszkodą podejmowania pracy poza gospodarstwem, udział 
osób w wieku 55 lat i starszych wśród posiadających taką pracę był również 
znaczący i wynosił 12,5%, w tym wśród użytkowników — 15,6%. 

Do województw charakteryzujących się najstarszą strukturą wieku pracu-
jących w gospodarstwie należą przede wszystkim województwa: lubuskie, pod-
karpackie i śląskie, w których odsetek pracujących w wieku 55 lat i więcej wyno-
sił 38-39%, w tym wśród użytkowników ok. 45-47%, a charakteryzujących się 
najmłodszą strukturą — województwa: kujawsko-pomorskie, mazowieckie i wiel-
kopolskie, w których odsetki te wynosiły wśród ogółu pracujących w gospodar-
stwie ok. 25-27%, a wśród użytkowników - ok. 28-30%. Podobnie jak w przy-
padku struktury według płci, przestrzenne różnice stopnia starości populacji 
pracujących są w znacznym stopniu powiązane z różnicami struktury obszaro-
wej, im bardziej jest ona rozdrobniona tym starsza struktura wieku. Np. wśród 
ogółu pracujących w gospodarstwie odsetek osób w wieku 55 lat i starszych 
zmniejszał się w 2007 r. sukcesywnie z 47,9% w gospodarstwach do 1 ha UR do 
15,1% w gospodarstwach 50 ha i więcej, w tym wśród użytkowników odpowie-
dnio z 53,1% do 14,2% (tab. 8). 

7 O ile nie zaznaczono inaczej, prezentowane w tekście dane dotyczące użytkowników odnoszą 
się do użytkowników kierujących gospodarstwem rolnym. W 2007 r. stanowili oni 96,6% ogól-
nej liczby użytkowników, których gospodarstwa prowadziły działalność rolniczą. 
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Tabela 6. Pracujący w gospodarstwie rolnym według kategorii zatrudnienia, wybranych grup wieku, pici i województw. 2007 

Pracujący w gospodarstwie ogółem Pracujący wyłącznie w gospodarstwie Pracujący w gospodarstwie i poza 
gospodarstwem 

w wieku w wieku w wieku 

55 lat 
i więcej 

65 lat 
i więcej 

mężczyźni 55 lat 
i więcej 

65 lat 
i więcej 

mężczyźni 55 lat 
i więcej 

65 lat 
i więcej 

mężczyźni 

w % ogólnej liczby pracujących danej kategorii zatrudnienia 

Polska 31,3 14,4 53,3 41,5 21,1 48,2 12,5 2,1 62,8 

Dolnośląskie 33,3 13,5 55,4 45,4 21.1 48,7 14,9 2,0 65,6 

Kujawsko-pomorskie 24,6 8.8 56,0 29,4 11,5 51,9 11,9 1,3 66,9 

Lubelskie 29,5 13,4 52,8 38,5 19,0 49,0 12,1 2,4 60,4 

Lubuskie 38,4 16,9 54,9 53,1 26,4 48,6 14,1 1,2 65,4 

Łódzkie 28,3 12,0 53,5 38,4 17,7 47,6 9,5 1,4 64,4 

Małopolskie 34,5 17,2 51,2 48,7 26,9 44,3 12,2 2,0 61,9 

Mazowieckie 26,1 11,0 54,7 34,0 16,1 50,1 11,4 1,3 63,5 

Opolskie 34,2 17,5 53,6 46,2 26,3 47,5 20,3 7,1 60,6 

Podkarpackie 38,5 20,2 50,5 54,5 31,0 44,2 11,7 2,1 61,2 

Podlaskie 28,4 13,5 57,1 34,8 18,1 54,2 11,3 1,4 64,9 

Pomorskie 27,7 11,1 54,5 34,5 15,6 49,8 14,2 2,1 63,9 

Śląskie 38,5 20,3 51,9 56,0 32,9 45,2 14,7 3,1 60,9 

Świętokrzyskie 30,5 13,5 52,4 39,3 18,7 47,7 12,5 3,0 61,9 

Warmińsko-mazurskie 28,4 12,8 56,2 34,6 17,2 51,8 13,2 1,9 67,2 

Wielkopolskie 27,0 10,1 54,9 33,5 14,2 50,2 12,7 1,1 65,3 

Zachodniopomorskie 33,4 13,8 55,2 44,3 22,0 49,3 16,7 1,2 64,3 

Źródło: GUS, dane niepublikowane Badania Struktury Gospodarstw Rolnych z 2007 r. oraz obliczenia własne. 
http://rcin.org.pl



Tabela 7. Użytkownicy kierujący gospodarstwem rolnym według kategorii zatrudnienia, wybranych grup wieku, pici i województw, 2007 

Pracujący w gospodarstwie ogółem Pracujący wyłącznie w gospodarstwie Pracujący w gospodarstwie i poza 
gospodarstwem 

w wieku w wieku w wieku 

55 lat 
i więcej 

65 lat 
i więcej 

mężczyźni 55 lat 
i więcej 

65 lat 
i więcej 

mężczyźni 55 lat 
i więcej 

65 lat 
i więcej 

mężczyźni 

w % ogólnej liczby użytkowników danej kategorii zatrudnienia 

Polska 35,1 15,9 67,9 47,9 24,7 64,0 15,6 2,5 73,8 

Dolnośląskie 38,2 15,8 67,0 52,9 26,3 60,6 19,2 2,4 75.2 

Kujawsko-pomorskie 27,9 9,7 77,4 34,7 13,8 77,4 14,2 1,4 77,4 

Lubelskie 32,3 14,0 69,5 43,6 21,2 66,6 14,0 2,3 74,1 

Lubuskie 45,6 20,5 67,4 65,7 33,7 60,2 16,9 1,5 77,8 

Łódzkie 29,3 12,1 69,2 41,2 19,2 65,1 11,9 1,8 75,1 

Małopolskie 40,0 19,7 60,3 56,9 31,8 53,2 16,2 2,8 70,3 

Mazowieckie 28,6 11,5 73,3 38,7 18,3 71,3 13,6 1,4 76,2 

Opolskie 36,5 18,1 68,1 51,7 29,4 63,2 21,6 7,1 72,9 

Podkarpackie 45,2 24,1 56,3 64,2 37,6 49,3 14,6 2,2 67,5 

Podlaskie 28,5 12,6 81,1 36,2 18,4 81,0 13,9 1,5 81,3 

Pomorskie 31,7 12,5 72,5 41,0 18,7 70,6 17,3 2,9 75,6 

Śląskie 46,1 25,1 59,5 67,8 41,4 51,5 19,0 4,8 69,5 

Świętokrzyskie 34,7 14,5 67,1 45,3 20,5 63,6 16,3 4,2 73,3 

Warmińsko-mazurskie 31,0 14,0 74,6 39,1 20,1 73,4 16,0 2,7 76,8 

Wielkopolskie 29,8 10,6 74,7 37,5 15,9 72,4 16,5 1,5 78,6 

Zachodniopomorskie 37,9 16,6 69,5 52,4 29,4 65,6 20,2 0,9 74,4 

Źródto: GUS, dane niepublikowane Badania Struktury Gospodarstw Rolnych z 2007 r. oraz obliczenia wtasne. http://rcin.org.pl
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Tabela 8. Pracujący w swoim gospodarstwie rolnym według wieku, pici i grup obszarowych, 2007 

W gospodarstwach o powierzchni użytków rolnych 

Wiek, pteć 
Ogótem 

do 1 ha 1-2 2-5 5-10 10-20 20-30 30-50 50 ha 
i więcej 

w odsetkach 

Pracujący w gospodarstwie ogółem 

Ogótem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15-34 lata 24,1 11,7 20,4 25,6 29,8 32,5 34,3 34,9 36,2 

35-44 19,4 16,2 19,2 19,4 20,3 21,6 22,7 22,6 23,0 

45-54 25,2 24,2 25,2 24,6 26,3 26,6 25,5 25,4 25,7 

55 lat i więcej 31,3 47,9 35,2 30,4 23,7 19,3 17,4 17,1 15,1 

w tym 65 lat i więcej 14,4 24,3 16,2 14,0 9,8 7,4 6,1 6,0 4,4 

Mężczyźni 53,3 50,2 51,7 53,7 55,0 55,8 56,3 56,4 58,3 

użytkownicy ogółem 

Ogótem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15-34 lata 12,3 5,9 10,2 12,7 17,3 19,5 20,6 19,8 20,5 

35-44 21,4 15,7 20,2 21,9 25,3 27,3 29,2 29,7 29,0 

45-54 30,8 25,3 28,9 31,1 35,4 37,3 36,8 37,1 36,3 

55 lat i więcej 35,4 53,1 40,7 34,3 22,0 15,8 13,5 13,5 14,2 

w tym 65 lat i więcej 16,2 28,3 19,3 15,3 7,3 3,3 2,0 2,7 1,8 

Mężczyźni 67,0 55,9 60,2 65,9 75,9 84,3 89,4 90,9 92,5 

Pracujący wytącznie w gospodarstwie 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15-34 lata 22,9 8,6 18,2 23,3 28,1 30,5 33,4 34,4 36,5 

35-44 14,2 7,1 10,5 13,0 16,6 20,3 22,2 22,4 22,7 

45-54 21,3 14,1 18,8 20,2 25,0 26,8 25,5 24,9 25,2 

55 lat i więcej 41,5 70,2 52,5 43,4 30,2 22,4 18,9 18,3 15,6 
w tym 65 lat i więcej 21,1 40,0 27,5 22,3 13,5 9,0 6,9 6,6 4,8 

Mężczyźni 48,2 42,5 43,4 46,5 50,6 53,9 55,8 56,3 57,9 

użytkownicy ogółem 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

15-34 lata 9,5 2,1 5,6 8,1 14,7 17,6 20,1 19,9 21,0 

35-44 15,9 6,8 10,6 14,9 21,3 26,1 29,1 30,2 29,3 

45-54 26,3 13,3 21,5 26,4 35,4 38,4 37,0 36,1 35,9 

55 lat i więcej 48,3 77,8 62,4 50,6 28,6 18,0 13,8 13,7 13,8 

w tym 65 lat i więcej 25,1 46,8 34,3 26,0 10,6 4,1 2,2 3,0 1,7 

Mężczyźni 63,3 48,2 50,3 58,9 73,3 85,0 90,9 92,6 93,3 

Źródło: GUS, dane niepublikowane Badania Struktury Gospodarstw Rolnych z 2007 r. oraz obliczenia wtasne. 
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Jeżeli chodzi o poziom wykształcenia, to w badaniach struktury gospodarstw 
rolnych pytania na ten temat adresowane były jedynie do osób kierujących 
gospodarstwem rolnym. Najczęściej była to osoba użytkownika i tylko do tej 
grupy odnoszą się przedstawione w dalszym ciągu dane. 

Lata 2005-2007 przyniosły dalszą poprawę poziomu wykształcenia populacji 
użytkowników: udział posiadających wyższe wykształcenie zwiększył się w tym 
czasie w skali kraju z 5,5% do 6,7%, a średnim z 28,1% do 29,4%. Odsetek 
posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe utrzymał się na podobnym 
poziomie ok. 37,5%, a posiadających wykształcenie podstawowe lub niższe 
zmniejszył się z 29,0% do 26,4%. Międzywojewódzkie różnice poziomu 

Tabela 9. Użytkownicy kierujący gospodarstwem rolnym wedtug poziomu wykształcenia i województw 
w latach 2005 i 2007 

Ogółem Pracujący wyłącznie w gospodarstwie 

Województwa, rok wyższe średnie8 
zasadni-
cze za-

wodowe 

podsta-
wowe 

i niższeb 
wyższe średnie3 

zasadni-
cze za-

wodowe 

podsta-
wowe 

i niższeb 

w odsetkach 

Polska 2005 5,5 28,1 37,4 29,0 2,6 22,3 35,2 39,9 

2007 6,7 29,4 37,5 26,4 3,6 23,9 36,2 36.3 

Dolnośląskie 7,8 34,4 34,5 23,3 4,4 27,3 34,5 33,8 

Kujawsko-pomorskie 5,6 26,5 43,7 24,2 3,2 23,8 43,9 29,2 

Lubelskie 7,9 30,8 34,1 27,2 4,3 26,0 32,9 36,7 

Lubuskie 6,6 32,7 33,3 27,3 5,4 23,9 30,2 40,5 

Łódzkie 7,1 26,2 37,0 29,7 3,0 21,8 34,9 40,4 

Małopolskie 5,4 28,3 38,9 27,4 3,1 22,1 35,2 39,6 

Mazowieckie 6,7 30,8 38,0 24,5 3,4 25,3 38,1 33,2 

Opolskie 6.3 26,2 46,1 21,4 4,0 20,4 44,6 31,1 

Podkarpackie 6,7 28,3 35,3 29,7 3,6 20,9 32,1 43,4 

Podlaskie 6,3 30,7 30,7 32,3 3,1 23,7 31,2 42,0 

Pomorskie 8,0 26,6 40,0 25,3 4,0 23,0 39,6 33,4 

Śląskie 7,1 31,6 40,5 20,8 3,2 26,3 39,3 31,2 

Świętokrzyskie 5,4 27,8 39,2 27,6 2,7 24,5 38,5 34,3 

Warmińsko-mazurskie 7,6 28,0 30,1 34,3 4,1 22,0 29,9 44,0 

Wielkopolskie 6,5 29,4 43,6 20,6 3,8 26,1 44,2 25,9 

Zachodniopomorskie 9,2 32,0 31,9 26,9 6,1 23,6 30,7 39,6 

a Łącznie z policealnym, b podstawowe i gimnazjalne (ukończone i nieukończone) oraz bez wykształcenia 
szkolnego. 
Źródło: GUS, dane niepublikowane Badania Struktury Gospodarstw Rolnych z lat 2005 i 2007 oraz obliczenia 
własne. 
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wykształcenia użytkowników były raczej nieduże, większe różnice dotyczyły 
głównie odsetka użytkowników z wyższym wykształceniem, który w 2007 r. 
wahał się w przedziale od 5,4% w województwie małopolskim do 9,2% w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Prawie we wszystkich województwach najlicz-
niej reprezentowani byli użytkownicy posiadający wykształcenie zasadnicze 
zawodowe. Jedynie w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim było to 
wykształcenie podstawowe lub niższe (tab. 9). 

Mimo stałej poprawy osiągnięty w 2007 r. poziom wykształcenia użytkowni-
ków nadal należy ocenić jako niezadawalający z punktu widzenia potrzeb 
współczesnego rolnictwa. Sytuację pogarsza fakt, że szczególnie niskim pozio-
mem wykształcenia wyróżniają się użytkownicy pracujący wyłącznie w gospoda-
rstwie, wśród których tylko 3,6% miało wykształcenie wyższe i 23,9% 
wykształcenie średnie. Podobna sytuacja występuje we wszystkich wojewó-
dztwach i częściowo związana jest z relatywnie starszym wiekiem użytkowników 
pracujących wyłącznie w gospodarstwie. 

Czas pracy w gospodarstwie rolnym 

Charakterystyczną cechą populacji pracujących w indywidualnych gospodarstw 
rolnych jest ogromne zróżnicowanie ich czasu pracy w gospodarstwie. Związane 
to jest głównie z różnicami zapotrzebowania na pracę w różnych grupach gospo-
darstw rolnych, zaangażowaniem części pracujących w gospodarstwie w pracach 
poza gospodarstwem oraz dużym zróżnicowaniem struktury płci i wieku pra-
cujących. W 2007 r. dla prawie co drugiej osoby dzień pracy w gospodarstwie 
trwał średnio 2 godziny lub mniej, a dla co czwartej od 2 do 5 godzin dziennie. 
Z drugiej strony, dla blisko 13% pracujących dzień pracy wynosił średnio 
9 godzin lub więcej. W całej populacji pracujących średni dzienny czas pracy 
w gospodarstwie wynosił 3,8 godziny na osobę, w tym mężczyzn - 4,2 godziny, 
a kobiet - 3,4 godziny. Czas pracy użytkowników gospodarstw i ich 
współmałżonków był półtora razy dłuższy niż pozostałych członków rodziny, 
a osoby pracujące wyłącznie w gospodarstwie pracowały średnio ponad dwukro-
tnie dłużej niż pracujący dodatkowo w gospodarstwie. 

Czas pracy w gospodarstwie rolnym jest dodatnio skorelowany z jego powie-
rzchnią. W 2007 r. średni dzienny czas pracy zwiększał się od 1,5 godziny na 
osobę w gospodarstwach do 1 ha użytków rolnych do 7,5 godziny w gospodar-
stwach użytkujących przynajmniej 30 ha UR. W pierwszych udział pracujących 
do 2 godzin wynosił prawie 80%, a pracujących 9 godzin i więcej tylko 1%, 
podczas gdy w drugich odpowiednio ok. 18% i 44% (tab. 10). 

http://rcin.org.pl



126 Izaslaw Frenkel 

Tabela 10. Pracujący w gospodarstwie rolnym według średniej dziennej liczby godzin pracy w roku, 
pici, kategorii zatrudnienia, grup obszarowych i stopnia pokrewieństwa z użytkownikiem, 2007 

Pracujący średnio w roku dziennie Średnia 

Wyszczególnienie 
Ogółem do 

2 godzin 
włącznie 

3-5 6-8 9-11 12 godzin 
i więcej 

dzienna 
liczba 
godzin 

pracy na 
osobę wtys. w % ogółem 

dzienna 
liczba 
godzin 

pracy na 
osobę 

wedtug ptci 

Ogółem 4 964,6 47,6 25,1 14,5 8,5 4,3 3,8 

Mężczyźni 2 648,0 44,9 24,2 14,7 10,3 5,9 4,2 

Kobiety 2 316,6 50,7 26,2 14,3 6,5 2,4 3,4 

wedtug kategorii zatrudnienia 

Wytącznie 
w gospodarstwie 

3 207,0 39,2 24,6 18,0 12,0 6,2 4,6 

Głównie 
w gospodarstwie 

291,8 45,1 30,4 16,5 5,9 2,1 3,7 

Dodatkowo 
w gospodarstwie 

1 465,8 66,5 25,0 6,6 1,5 0,4 2,2 

wedtug powierzchni użytków rolnych gospodarstwa 

Do 1 ha 1 029,9 79,4 16,7 3,1 0,7 0,3 1,5 

Powyżej 1 ha 3 934,7 39,3 27,3 17,5 10,6 5,3 4,5 

1-2 ha 760,2 62,0 26,6 8,4 2,2 0,8 2,5 

2-5 1 311,5 45,3 31,4 15,8 5,8 1,7 3,5 

5-10 941,3 30,7 27,9 22,5 13,1 5,8 5,1 

10-20 603,4 22,0 23,1 23,0 20,2 11,7 6,4 

20-30 167,6 19,3 18,7 22,0 23,8 16,1 7,1 

30-50 97,3 17,5 17,6 21,1 24,6 19,3 7,5 

50 ha i więcej 53,4 17,5 17,9 20,3 24,9 19,3 7,5 

według stopnia pokrewieństwa z użytkownikiem 

Użytkownicy ogółem 2 372,1 44,7 23,2 15,0 10,8 6,2 4,3 

Współmałżonkowie 1 289,8 41,7 28,0 17,9 9,0 3,4 4,1 

Pozostali członkowie 
rodziny 

1 302,7 58,7 25,7 10,2 3,9 1,5 2,8 

Źródło: GUS, dane niepublikowane Badania Struktury Gospodarstw Rolnych z 2007 r. oraz obliczenia wtasne. 

Ze względu na duże zróżnicowanie czasu pracy poszczególnych grup pra-
cujących w gospodarstwach rolnych, nakłady pracy w rolnictwie są również 
wyrażane w umownych rocznych jednostkach pracy, stanowiących ekwiwalent 
czasu pracy osoby pełnozatrudnionej („pełnego etatu" w nomenklaturze GUS). 
Zatrudnienie w rocznych jednostkach pracy (RJP) oblicza się dzieląc liczbę 
godzin przepracowaną przez daną osobę w ciągu roku przez roczną liczbę godzin 
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odpowiadającą pełnemu etatowi. W polskich badaniach struktury gospodarstw 
rolnych jako ekwiwalent pełnego etatu przyjmuje się 2120 godzin pracy w roku, 
tzn. 265 dni roboczych po 8 godzin pracy dziennie. 

Przy powyższych założeniach z ogólnej liczby ok. 4965 tys. osób pracujących 
w 2007 r. w gospodarstwach rolnych kryterium osoby pełnozatrudnionej w gos-
podarstwie spełniało ok. 727 tys., tj. 14,6%. Pozostali pracowali w niepełnym 
wymiarze, w tym 61,6% pracowało na mniej niż '/2 „etatu", a 42,3% na mniej 
niż lA „etatu". Tak wysoki udział niepełnozatrudnionych w gospodarstwie wiąże 
się w znacznym stopniu z wysokim udziałem osób pracujących jednocześnie 
poza gospodarstwem. Jednak nawet w populacji pracujących wyłącznie w gos-
podarstwie rolnym tylko co piąta osoba pracowała w pełnym wymiarze, a ponad 
połowa (62,8%) pracowała na mniej niż na Vi „etatu", w tym 34,3% na mniej 
niż !4 „etatu". 

Oprócz zaangażowania w pracę poza gospodarstwem czynnikiem obiektyw-
nie ograniczającym możliwości pełnego zatrudnienia w gospodarstwie może być 
stosunkowo wysoki w populacji pracujących wyłącznie w gospodarstwie udział 
osób w wieku poprodukcyjnym. Dlatego bardziej miarodajne z punktu widze-
nia oceny skali niepełnego zatrudnienia byłoby uwzględnienie jedynie osób 
w wieku produkcyjnym. Na podstawie dostępnych danych BSGR 2007 jest to 
jednak możliwe tylko w odniesieniu do użytkowników kierujących gospodar-
stwem rolnym, bowiem dla innych członków rodziny dane o czasie pracy w zró-
żnicowaniu według kategorii zatrudnienia (tj. m.in. z wyodrębnieniem osób 
pracujących wyłącznie w gospodarstwie) i wieku nie zostały opracowane. 

Według danych BSGR 2007 liczba użytkowników w wieku 15-64 lata 
(który przyjmujemy jako wiek produkcyjny) kierujących gospodarstwem i pra-
cujących wyłącznie w gospodarstwie wynosiła ok. 1049 tys., w tym osoby 
pełnozatrudnione stanowiły 36,9%, a zatrudnione na mniej niż pół „etatu" -
35,6%, w tym pracujące w wymiarze do lA „etatu" - 22,3%. Odsetek pełnoza-
trudnionych był wyższy niż przeciętnie wśród użytkowników w wieku do 55 lat 
(44,9%), natomiast znacznie niższy w wieku 55-64 lata (19,0%). W przekroju 
według województw odsetek użytkowników pracujących w gospodarstwie na 
pełnym „etacie" mieścił się w przedziale od 14,7% w województwie podkarpac-
kim do 51,2% w mazowieckim (tab. 11). 

W ramach analizy czynników wpływających na skałę niepełnego zatrudnienia 
w gospodarstwie omawianej populacji użytkowników zbadano związki korelacy-
jne między wojewódzkimi odsetkami osób pełnozatrudnionych a stopniem roz-
drobnienia gospodarstw rolnych, intensywnością produkcji rolnej i stopniem 
starości użytkowników w wieku produkcyjnym. Jako miarę rozdrobnienia przy-
jęto przeciętny obszar gospodarstwa prowadzącego działalność rolniczą, jako 
miarę intensywności produkcji rolnej przyjęto dwa wskaźniki: udział gruntów 
pod zasiewami w powierzchni użytków rolnych i udział gospodarstw utrzy-
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Tabela 11. Użytkownicy w wieku 15-64 lata, kierujący gospodarstwem rolnym i pracujący wyłącznie 
w gospodarstwie, według rocznego czasu pracy i województw, 2007 

Wedtug rocznego czasu pracy 

Województwa 
Ogółem poniżej 

25% RJP 25-50 50-75 75-100 100% RJP 
i więcej 

w tys. w % ogółem 

Polska 1049,2 22,3 13,3 12,7 14,8 36,9 

Dolnośląskie 44,6 32,8 12,6 13,1 14,8 26,6 

Kujawsko-pomorskie 54,9 19,7 8,6 10,2 12,3 49,2 

Lubelskie 132,8 20,7 13,9 14,4 16,4 34,6 

Lubuskie 15,8 37,3 17,9 9,2 11,0 24,7 

Łódzkie 85,5 17,8 12,2 12,0 14,7 43,2 

Małopolskie 108,8 26,3 16,6 14,2 16,8 26,1 

Mazowieckie 145,4 16,1 8,2 9,6 15,0 51,2 

Opolskie 20,4 26,0 18,0 9,6 12,0 34,5 

Podkarpackie 103,0 30,0 21,4 20,3 13,7 14,7 

Podlaskie 56,2 13,3 9,8 9,2 17,6 50,1 

Pomorskie 27,8 17,6 10,0 11,0 13,6 47,9 

Śląskie 46,4 40,2 16,9 11,9 10,9 20,1 

Świętokrzyskie 61,9 19,9 13,7 16,9 19,8 29,7 

Warmińsko-mazurskie 32,3 21,8 8,8 7,5 11.7 50,3 

Wielkopolskie 93,4 17,3 11,6 10,7 12,8 47,7 

Zachodniopomorskie 20,0 26,4 15,4 11,7 11,3 35,2 

Źródło: GUS, dane niepublikowane Badania Struktury Gospodarstw Rolnych z 2007 r. i obliczenia własne. 

mujących bydło i jako miarę starości odsetek użytkowników w wieku 55-64 lat 
w liczbie użytkowników w wieku produkcyjnym. Uzyskano następujące wyniki: 
wartość współczynnika korelacji z przeciętną powierzchnią gospodarstwa wyno-
siła 0,68, z odsetkiem gruntów pod zasiewami - 0,37, z odsetkiem gospodarstw 
utrzymujących bydło - 0,60 i z odsetkiem użytkowników w starszym wieku 
produkcyjnym 0,91. Wyniki te wskazują, że przedstawione ogólnokrajowe 
rozmiary niepełnego zatrudnienia omawianej populacji użytkowników, jak rów-
nież ich przestrzenne zróżnicowanie, związane są z działaniem przynajmniej 
dwóch grup czynników: po pierwsze, z rozmiarami zapotrzebowania na pracę 
w gospodarstwie rolnym, uzależnionymi z kolei głównie od obszaru, a w znacz-
nej mierze także od intensywności produkcji gospodarstwa rolnego i po drugie, 
z cechami osobowymi użytkowników wpływającymi na ich zdolność do pracy, 
w tym przypadku z ich wiekiem. 
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Podsumowanie 

Reasumując odnotujmy najważniejsze z przedstawionych w opracowaniu cechy 
struktury gospodarstw rolnych oraz zatrudnienia i źródeł utrzymania ludności 
w tych gospodarstwach w latach 2005-2007. 

1. W okresie tym nastąpiła pewna poprawa struktury obszarowej gospodarstw 
prowadzących działalność rolniczą. Prawie we wszystkich województwach 
zmniejszyła się liczba gospodarstw oraz zwiększył się przeciętny obszar 
gospodarstwa, głównie w wyniku zmniejszenia się liczby gospodarstw dro-
bnych i wzrostu liczby gospodarstw większych. Regionalne różnice stru-
ktury obszarowej pozostały bez zmian. Nadal najbardziej rozdrobnioną 
strukturę obszarową gospodarstw mają województwa południowe, a naj-
mniej - północne. 

2. Spośród ogółu ludności Polski prawie co czwarta osoba mieszkała 
w 2007 r. razem z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym co 
dziesiąta w województwie pomorskim i co druga w podkarpackim. Prawie 
połowa ludności mieszkającej z użytkownikiem skupiona była w czterech 
województwach: lubelskim, małopolskim, mazowieckim i podkarpackim. 

3. W 2007 r. tylko dla co czwartego gospodarstwa prowadzącego działalność 
rolniczą działalność ta była głównym źródłem utrzymania rodziny. Najlicz-
niejszą grupę, ponad 1/3, stanowiły gospodarstwa utrzymujące się głównie 
z pracy najemnej i nierolniczej działalności gospodarczej, a gospodarstwa 
utrzymujące się głównie ze źródeł niezarobkowych były zbliżone liczbowo 
do gospodarstw utrzymujących się głównie z działalności rolniczej. We 
wszystkich województwach gospodarstwa utrzymujące się głównie 
z działalności rolniczej stanowiły mniej niż 50% wszystkich gospodarstw 
prowadzących taką działalność, ich odsetek wahał się w przekroju wojewó-
dzkim od ok. 8% (województwo podkarpackie) do ok. 44% (województwo 
podlaskie), głównie w zależności od stopnia rozdrobnienia struktury obsza-
rowej. 

4. Osoby pracujące (według przyjętej w badaniu definicji) stanowiły 
w 2007 r. zdecydowaną większość ogólnej liczby mieszkańców tych gospo-
darstw w wieku 15 lat i więcej (w skali kraju ok. 79%, wahając się w prze-
kroju województw w przedziale 74—82%). W samej populacji pracujących 
przeważały osoby pracujące wyłącznie w swoim gospodarstwie rolnym -
55,8%, udział osób pracujących w gospodarstwie rolnym i poza gospodar-
stwem wynosił 30,6% (zdecydowana większość tych osób traktowała pracę 
poza gospodarstwem jak pracę główną), a pracujących wyłącznie poza 
gospodarstwem 13,6%. Pracujący wyłącznie w gospodarstwie rolnym sta-
nowili ponad połowę ogółu pracujących prawie we wszystkich wojewó-
dztwach. 
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5. Mężczyźni częściej niż kobiety podejmują pracę poza gospodarstwem, 
w związku z czym ich udział wśród pracujących wyłącznie w gospodarstwie 
jest niższy, a wśród posiadających dwie prace wyższy niż przeciętnie (w 
skali kraju odpowiednio 48,2% i 62,8% w 2007 r.). Relatywnie niższe 
odsetki mężczyzn w grupie pracujących wyłącznie w gospodarstwie obser-
wuje się we wszystkich województwach. 

6. W strukturze wieku pracujących w gospodarstwach rolnych prawie 1/3 sta-
nowiły w 2007 r. osoby w wieku 55 lat i więcej (31,3%), w tym w wieku 
65 lat i więcej - 14,4%. Najbardziej starą strukturą wieku charakteryzuje 
się populacja pracujących wyłącznie w gospodarstwie, gdzie odsetki te 
wynosiły odpowiednio 41,5% i 21,1%. Przestrzenne różnice stopnia staro-
ści populacji pracujących są w znacznym stopniu powiązane z różnicami 
struktury obszarowej, im bardziej jest ona rozdrobniona, tym starsza stru-
ktura wieku. 

7. Lata 2005-2007 przyniosły dalszą poprawę poziomu wykształcenia użytko-
wników gospodarstw rolnych: udział posiadających wyższe wykształcenie 
zwiększył się w tym czasie w skali kraju z 5,5% do 6,7%, a średnim 
z 28,1% do 29,4%. Odsetek posiadających wykształcenie zasadnicze zawo-
dowe utrzymał się na podobnym poziomie 37,5%, a posiadających 
wykształcenie podstawowe lub niższe zmniejszył się z 29,0% do 26,4%. 
Szczególnie niskim poziomem wykształcenia wyróżniają się użytkownicy 
pracujący wyłącznie w gospodarstwie, wśród których tylko 3,6% miało 
wykształcenie wyższe i 23,9% wykształcenie średnie. Międzywojewódzkie 
różnice poziomu wykształcenia użytkowników były raczej nieduże, większe 
różnice dotyczyły głównie odsetka użytkowników z wyższym wykształce-
niem. 

8. Charakterystyczną cechą badanej populacji pracujących jest ogromne zróż-
nicowanie ich czasu pracy w gospodarstwie rolnym. W 2007 r. dla prawic 
co drugiej osoby dzień pracy w gospodarstwie trwał średnio 2 godziny lub 
mniej, a dla co czwartej od 2 do 5 godzin dziennie. Z drugiej strony, dla 
blisko 13% pracujących dzień pracy wynosił średnio 9 godzin lub więcej. 
Różnice te związane są głównie z różnicami zapotrzebowania na pracę 
w różnych grupach gospodarstw rolnych, zaangażowaniem części pracu-
jących w gospodarstwie w pracach poza gospodarstwem oraz wpływającymi 
na potencjał pracy różnicami płci i wieku pracujących. 

9. Niepełne zatrudnienie obserwuje się także u przeważającej części osób 
w wieku produkcyjnym pracujących wyłącznie w gospodarstwie rolnym, 
w tym również w populacji użytkowników gospodarstw rolnych wyróż-
niających się stosunkowo najdłuższym czasem pracy. W odniesieniu do tej 
populacji tylko ok. 37% stanowiły osoby pełnozatrudnione, a większość 
pozostałych pracowała co najwyżej na pół pełnego „etatu". W przekroju 
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wojewódzkim różnice odsetka pełnozatrudnionych były bardzo duże 
(15-51%) i były silnie związane z różnicami struktury obszarowej gospo-
darstw rolnych i stopnia starości użytkowników. 

10. Analiza zróżnicowań regionalnych badanych struktur zatrudnienia i źródeł 
utrzymania ludności w gospodarstwach rolnych wykazała, że były one na 
ogół bardzo duże oraz że jednym głównych czynników różnicujących była 
struktura obszarowa gospodarstw. 

Summary 
The paper analyzes selected socio-economic structures of population living on 
private farms in Poland with special reference to regional differences. The analy-
sis is based on the results of Farm Structure Surveys conducted by the Central 
Statistical Office in 2005 and 2007. It is focused on employment structures, 
particularly on the structure of the employed by main occupation (employed 
exclusively on their farm, mainly on the farm and mainly off the farm), by sex, 
age and educational characteristics and by time worked on the farm. The emp-
loyment analysis is preceded by a short characteristic of the farms structure by 
area groups and by main source of household's income. The analysis has shown 
that the regional differences of almost all structures analyzed are very sharp, and 
that one of the most important factors behind them are differences in the farm-
size structure. In particular, in regions with prevalence of small farms the share 
of off-farm workers among all persons employed and the share of part-time 
workers among people working exclusively on their farm are much higher than 
in regions with prevalence of larger farms. Both types of regions differ also sub-
stantially with regard to the age composition of employed exclusively on the 
farm: it is much „older" in the first type that in the second one. On the other 
hand, the differences in the level of education are rather moderate with excep-
tion of the rate of persons having college-university education which is evident-
ly higher in regions with prevalence of larger farms. 
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Zmienność i kontynuacja 
w zagospodarowaniu infrastrukturalnym 
obszarów wiejskich w Polsce 
w latach 1960-1989-2007 
The changeability and continuation in the infrastructural 
development of rural areas in Poland 
in the years 1960-1989-2007 

Zarys treści: Na wstępie omówiono w syntetycznej formie współczesne 
sektorowo-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. 
W dalszej części przedstawiono zmienność uwarunkowań osadniczych, demograficznych 
i gospodarczych oraz efekty rozwoju wybranych elementów infrastruktury technicznej 
(wodociąg, kanalizacja, sieć gazowa, oczyszczanie ścieków) na obszarach wiejskich w Polsce 
w latach 1960-1989 oraz 1990-2007. W podsumowaniu swskazano na konieczność 
wypracowania nowego podejścia do rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Powinno 
ono uwzględniać zmienność lokalnych potrzeb i uwarunkowań rozwoju oraz specyfikę sektora 
publicznego, jako głównego inwestora w zakresie infrastruktury lokalnej. 

Słowa kluczowe: infrastruktura komunalna, obszary wiejskie, struktura demograficzna, wiejska 
sieć osadnicza, wyposażenie w infrastrukturę. 

Ogólne uwarunkowania rozwoju infrastruktury 
w Polsce po 1989 r. 
Specyficzne cechy infrastruktury technicznej i społecznej sprawiają, że zarówno 
jej bieżące utrzymanie, modernizacja, rozbudowa, jak i budowa nowych obie-
któw i urządzeń związane są z koniecznością rozstrzygania wielu problemów 
natury społecznej oraz finansowo-ekonomicznej. Służebność (charakter 
usługowy), długowieczność (trwałość), niemobilność i terenochłonność, trudna 
przystosowalność do zmieniających się potrzeb (techniczna niepodzielność -
modułowy charakter), współzależność (komplementarność lub substytucyjny 
charakter), a przede wszystkim względnie wysoka kapitałochłonność (por. Gins-
bert-Gebert 1984) powodują, że wszelkie decyzje dotyczące infrastruktury tech-
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nicznej i społecznej muszą być podejmowane na podstawie analizy efektywności 
ponoszonych nakładów rzeczowych i finansowych. Problem w tym, iż nie ist-
nieją uniwersalne i w pełni obiektywne metody badania takiej efektywności 
(Zalewski 2005). Wynika to z stąd, iż infrastruktura techniczna i społeczna 
w sposób bezpośredni lub pośrednio: 
• obsługuje działalność gospodarczą, zaspokaja podstawowe potrzeby bytowe 

ludności oraz pozwala racjonalnie wykorzystywać zasoby środowiska - okre-
ślenie korzyści wynikających z rozwoju infrastruktury jest więc niekiedy nie-
zwykle trudne, bo uzyskiwane efekty są wzajemnie nieporównywalne, z tru-
dem poddają się kwantyfikacji (zwłaszcza wycenie), pojawiają się w rozmai-
tych dziedzinach w różnym czasie (efekt odroczenia korzyści); 

• zaspokaja potrzeby podstawowe oraz potrzeby wyższego rzędu - wszystkie 
one ulegają zmianom w czasie i przestrzeni tak pod względem ilościowym, jak 
i jakościowym i to często w czasie krótszym niż wynosi okres eksploatacji 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej. Szeroko rozu-
miany popyt na usługi infrastrukturalne zmienia się i trudno określić jego 
rozmiary w całym okresie eksploatacji obiektów infrastrukturalnych; 

• funkcjonuje w warunkach zmienności priorytetów rozwoju (także tych 
dotyczących infrastruktury), co wynika ze zmian zachodzących w procesach 
rozwoju społeczno-gospodarczego (w tym z cykli koniunktury gospodarczej) 
oraz z różnorodności i zmienności programów rozwoju społeczno-gospodar-
czego przyjmowanych przez władze publiczne różnych szczebli. Jest to m.in. 
skutek zmienności orientacji politycznych ugrupowań sprawujących władzę 
prezentujących odmienne oceny „przydatności" uzyskiwanych efektów 
w zakresie rozwoju infrastruktury. 
Bieżące utrzymanie, modernizacja, rozbudowa i budowa nowych obiektów 

i urządzeń infrastruktury technicznej i społecznej są zwykle związane ze względ-
nie dużymi nakładami finansowymi, których zwrot stanowi odrębny problem. 
Dlatego działalność w tej sferze jest - zwłaszcza w na obszarach słabiej rozwinię-
tych gospodarczo - domeną działalności władz publicznych. Rozwój infrastru-
ktury wiąże się wprost z wydatkowaniem środków publicznych i podlega specy-
ficznym uwarunkowaniom funkcjonowania sektora publicznego1. W szczegól-
ności wspomnieć tu należy o takich cechach funkcjonowania sektora publicz-
nego wynikających z cech władz publicznych, jak (por. Zalewski 2005): 
• tendencje do podporządkowania decyzji przewidywanym korzyściom polity-

cznym wynikające z orientacji na najbardziej znaczące grupy wyborców 
(nawiązanie do tzw. teorii wyboru publicznego), czyli preferowanie działań 

1 Problematyka ta stanowi przedmiot zainteresowania finansów publicznych oraz finansów 
samorządu terytorialnego - por. m.in. E. Ruśkowski i M. Salachna (2007) oraz H. Sochacka-
Krysiak (2008). 
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popularnych, które niekoniecznie muszą okazywać się efektywnymi - zwłasz-
cza w długim okresie wykraczającym poza kadencję sprawowania władzy; 

• uwikłanie procesu decyzyjnego w nieokreślone zależności między dysponen-
tami majątku publicznego, a jego faktycznymi zarządcami/administratorami 
wynikające z naturalnego oddzielenia szczebla posiadającego największą wie-
dzę o przedmiocie zarządzania od szczebla politycznej dyspozycji majątkiem 
publicznym (nawiązanie do tzw. teorii agencji) - decyzje mogą być często 
podejmowane z punktu widzenia korzyści „branżowych" kosztem racjonalno-
ści ogólnospołecznej; 

• stała tendencja do „przeregulowywania" wszelkich dziedzin funkcjonowania 
sektora publicznego — konieczność dokonywania niekończących się uzgod-
nień (nawiązanie do tzw. teorii kosztów transakcyjnych), respektowania czę-
sto nieracjonalnych z punktu widzenia realizacji zamierzonych celów ograni-
czeń wydatkowania środków publicznych i orientacja na wypełnianie proce-
dur, a nie na osiąganie celów. 
Wymienione powyżej wybrane cechy funkcjonowania sektora publicznego, 

będące w szczególności przedmiotem zainteresowania tzw. Nowego Zarządzania 
Publicznego, z oczywistych względów nie mogą prowadzić do wniosku o nieefe-
ktywności instytucji sektora publicznego w rozwoju infrastruktury technicznej 
i społecznej. Mają one jednak znaczący wpływ na bieżące utrzymanie, moderni-
zację, rozbudowę i budowę nowych obiektów i urządzeń infrastruktury. Obser-
wując rozwój infrastruktury na szczeblu lokalnym - nawet w najtrudniejszym 
okresie początków transformacji ustrojowej — można zaryzykować tezę, iż nie-
bezpieczeństwa i zagrożenia rozwoju, wynikające z funkcjonowania w ramach 
zdecentralizowanego demokratycznego państwa prawa opartego na zasadach 
gospodarki rynkowej, są mało znaczące w zestawieniu z nieusuwalną i marno-
trawną nieefektywnością formacji „niedemokratycznych" i gospodarki central-
nie administrowanej, działającej w ramach systemu nakazowo-rozdzielczego. 
Kluczem powodzenia jest tu upodmiotowienie społeczności lokalnych oraz usta-
lenie rynkowych parametrów rozwoju gospodarczego. 

Procesy rozwoju infrastruktury są uzależnione od alokacji środków publicz-
nych. Wynika to stąd, iż większość podstawowych usług świadczonych w ra-
mach infrastruktury technicznej i społecznej ma charakter tzw. usług publicz-
nych lub społecznych. Usługi tego typu, ze względu na ich znaczenie społeczne 
i gospodarcze a także środowiskowe, poddane są szczególnym rygorom formal-
nym i nieformalnym. Wymienić tu należy: obligatoryjną standaryzację jakości, 
pewność dostępu, dostępność czasową, przestrzenną a przede wszystkim ekono-
miczną, utrzymywanie rezerw wynikających z nierównomierności zapotrzebo-
wania itp. Konieczność respektowania powyższych ograniczeń znacząco podnosi 
koszty świadczenia usług infrastrukturalnych przy jednoczesnym ograniczaniu 
możliwości ich urynkowienia (zachowanie dostępności ekonomicznej). Nawet 
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występowanie w wielu dziedzinach infrastruktury tzw. „monopolu naturalnego" 
nie jest w stanie skłonić kapitału prywatnego do zaangażowania w rozwój wię-
kszości dziedzin infrastruktury, zwłaszcza społecznej. W takich warunkach roz-
wój infrastruktury jest uzależniony od zasobności sektora finansów publicznych 
(administracja rządowa i samorządy). Paradoksalnie, stopień tego uzależnienia 
jest odwrotnie proporcjonalny od zamożności (produktywności) danego teryto-
rium. Znacząca grupa usług infrastrukturalnych może generować dochody netto 
- pod warunkiem, że podmioty korzystające z tych usług będą mogły i będą 
chciały ponosić pełne koszty ich świadczenia wraz z zyskiem wytwórcy i dosta-
wcy. W okresie po 1989 r. nastąpiło stopniowe urealnienie cen podstawowych 
usług świadczonych w zakresie infrastruktury technicznej, ze względów społecz-
nych nie objęto tym procesem niemal zupełnie infrastruktury społecznej. 

Przedstawione wcześniej uwarunkowania rozwoju infrastruktury społecznej 
i technicznej w Polsce po 1989 r. w szczególności dotyczą obszarów wiejskich. 
Rozwój tej infrastruktury przebiega tu: 
• w warunkach głębokiej nierównowagi między dostępnymi środkami na pro-

wadzenie polityki rozwoju społeczno-gospodarczego w skali lokalnej a roz-
miarami potrzeb infrastrukturalnych, tj. przy stałej konkurencji „nadmiaru 
słusznych celów o ograniczone środki"; 

• w ścisłym uzależnieniu od zasobności budżetów lokalnych i dostępności 
zwrotnych i bezzwrotnych środków zewnętrznych (krajowych i UE); 

a w warunkach ograniczonego i zmiennego zapotrzebowania na usługi infra-
strukturalne - z ogólną tendencją do ograniczania popytu wynikającą ze 
względnie wysokiej elastyczności cenowej tego typu usług na obszarach wiej-
skich (możliwość podejmowania różnego typu działań substytucyjnych, 
w tym niepożądanych). 

Zmienność uwarunkowań rozwoju infrastruktury 
na obszarach wiejskich w Polsce 
Jest bardzo wiele czynników mających wpływ na stan i perspektywy rozwoju 
infrastruktury. Na potrzeby niniejszego opracowania ograniczono się do zasyg-
nalizowania trzech „twardych" uwarunkowań tego rozwoju, jakimi są: ogólny 
stan i perspektywy rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych regionów, 
uwarunkowania osadnicze oraz uwarunkowania demograficzne. 

Uwarunkowania ogólnogospodarcze 

Uwarunkowania ogólnogospodarcze rozwoju infrastruktury komunalnej na 
obszarach wiejskich zostaną zasygnalizowane jedynie poprzez zewnętrzne przeja-
wy przekształceń struktury gospodarczej kraju. Będą to zmiany udziału ludności 
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deklarującej rolnictwo jako główne źródło utrzymania w latach: 1950, 1960, 
1970, 1978 1988 i 2002 oraz udział gospodarstw rolnych nie prowadzących 
działalności gospodarczej w 2002 r. 

W latach 1950-2002 na podstawie wyników odnośnych Spisów Powszech-
nych oszacowano, że liczba ludności obszarów wiejskich deklarującej rolnictwo 
jako główne źródło utrzymania w porównywalnym podziale administracyjnym 
zmniejszyła się 4-krotnie, tj. z 10,7 min do 2,7 min (por. tab. 1). Jednocześnie 
w porównywalnym podziale administracyjnym w 2171 obszarów wiejskich 
występujących w gminach (gminy wiejskie i obszary wiejskie w gminach miej-
sko-wiejskich) powyżej 60% ludności rolniczej wykazywało w 1950 r. 87% jed-
nostek, a w 2002 r. żadna jednostka (por. tab. 2). 

Tabela 1. Ludność rolnicza na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1950-2002 według deklaracji 
głównego źródła utrzymania1 (dane szacunkowe w porównywalnym podziale administracyjnym) 

Wyszczególnienie 1950 1960 1970 1978 1988 2002 

Liczba ludności rolniczej (w tys.) 10 684,8 10 339,2 8 750,4 7 208,6 5 750,4 2 762,4 

w relacji do stanu 1950=100% 100,0 96,8 81,9 67,5 53,8 25,9 

1 Liczba ta obejmuje pracujących w rolnictwie i utrzymywanych przez nich. 
Źródło; opracowanie wtasne dla lat 1950-1970 na podstawie: Ludność i zasoby mieszkaniowe w latach 
1946-1974 według podziału administracyjnego kraju z 1 czerwca 1975, Statystyka Polski, GUS. Warszawa 
1976; dla lat 1970-1988 na podstawie: NSP 1988 - zeszyty dla poszczególnych gmin wiejskich imiennie; dla 
2002 r. na podstawie: NSP 2002 - zeszyty dla poszczególnych gmin imiennie - przeszacowane do stanu 
1999/2000 r. oraz Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, GUS, War-
szawa 2003. 

Tabela 2. Udział ludności rolniczej w ogólnej liczbie ludności gmin w latach 1950-2002 według liczby 
gmin (dane szacunkowe w porównywalnym podziale administracyjnym) 

Lata 5% i mniej 5,1-10 10,1-20 20,1-30 30,1-40 40,1-50 50,1-60 60,1-80 powyżej 
80% 

1950 2 2 10 37 45 65 126 625 1 259 

1960 1 1 26 62 78 136 203 849 815 

1970 2 8 77 107 160 234 367 902 314 

1978 4 29 115 170 273 354 402 711 113 

1988 7 45 162 284 416 523 506 228 

2002 189 296 658 513 313 159 43 

Źródło: jak w tabeli 1. 

Potwierdzeniem powyżej przedstawionych faktów są wyniki Powszechnego 
Spisu Rolnego 2002. Wskazują one, że na wsi polskiej spośród 2933,2 tys. 
gospodarstw rolnych (liczonych razem z tymi o powierzchni do 1 ha) 755,6 tys. 
nie prowadziło działalności rolniczej. Spośród tych 755,6 tys. gospodarstw rol-
nych tylko 104,0 tys. prowadziło wyłącznie gospodarczą działalność pozarol-
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niczą, zaś 651,6 tys. nic prowadziło żadnej działalności gospodarczej. Było to 
ponad 22% ogółu spisanych gospodarstw rolnych w Polsce w 2002 r. Ich użyt-
kownicy odłogowali całą posiadaną powierzchnię użytków rolnych, nie utrzy-
mywali zwierząt gospodarskich oraz stwierdzili, że nie prowadzą żadnej pozarol-
niczej działalności gospodarczej. 

Porównując wyniki PSR 1996 i PSR 2002, stwierdza się, że liczba gospo-
darstw rolnych: 
• prowadzących jakąkolwiek działalność gospodarczą (rolniczą, mieszaną lub 

pozarolniczą) spadła o 605 tys., tj. o 21%, 
o liczba gospodarstw realizujących działalność pozarolniczą (mieszaną lub wy-

łącznie pozarolniczą) wzrosła o 46%. 
Regiony różnią się wyraźnie pod względem rodzaju i skali aktywności gospo-

darczej gospodarstw rolnych: 
o Największy udział gospodarstw rolnych nie prowadzących działalności rol-

niczej (ok. 1/3 ogółu i więcej) występował w województwach zachodnich 
i północnych (śląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim) oraz 
małopolskim. Względnie mało (15-20%) takich gospodarstw było w woje-
wództwach wschodnich i centralnych (lubelskie, wielkopolskie, kujawsko-po-
morskie, podlaskie, łódzkie). 

• Największy udział gospodarstw rolnych prowadzących wyłącznie działal-
ność rolniczą (70-78%) występował w województwach: lubelskim, kuja-
wsko-pomorskim, wielkopolskim, podlaskim i łódzkim, zaś najmniejszy (ok. 
60% i mniej) w śląskim, zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim, 
dolnośląskim i małopolskim. 

• Najwięcej gospodarstw rolnych (14—17% ogółu) prowaelzących działalność 
pozarolniczą (wyłącznie pozarolniczą i mieszaną) funkcjonowało w wojewó-
dztwach: zachodniopomorskim, pomorskim, dolnośląskim, wielkopolskim, 
lubuskim, śląskim, zaś najmniej (10-11% ogółu) w podlaskim, lubelskim, 
podkarpackim, opolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. 

o Największy udział w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych jednostek nie pro-
wadzących żadnej działalności gospodarczej występował w wojewódz-
twach: śląskim - 41%, zachodniopomorskim i lubuskim - po 29%, pomor-
skim i małopolskim - po 26% oraz dolnośląskim - 24%. Najmniej takich 
gospodarstw rolnych było w województwach: wielkopolskim, kujawsko-po-
morskim i lubelskim - po 12%, oraz podlaskim - 17% i łódzkim - 18%. 
Spośród ponad 650 tys. gospodarstw rolnych nie prowadzących żadnej dzia-
łalności gospodarczej 54% znajdowało się na terenie czterech województw: 
śląskiego (104 tys.), małopolskiego (98 tys.), mazowieckiego (84 tys.) i pod-
karpackiego (68 tys.). 
Wymowa każdego z wyżej wymienionych wskaźników jest niejednoznaczna, 

ale analizowane łącznie wyraźnie wskazują ważne problemy z punktu widzenia 
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rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Część spośród takich obszarów 
zmienia swój profil funkcjonalny, a część pogrąża się regresie społeczno-gospo-
darczym. W regionach słabych gospodarczo (m.in. o niskiej produktywności 
mierzonej np. poziomem PKB na 1 mieszkańca i niskiej towarowości rolnic-
twa), na obszarach wiejskich nie postępuje dywersyfikacja bazy ekonomicznej, 
nie rozwija się działalność pozarolniczą. Takie regiony nie będą w stanie 
współfinansować rozwoju infrastruktury na swoim terenie. 

Uwarunkowania osadnicze 

Powszechnie występujące zjawisko rozproszenia osadnictwa wiejskiego jest 
głównym problemem z punktu widzenia rozwoju infrastruktury komunalnej na 
obszarach wiejskich w Polsce. W 2001 r. było w Polsce ok. 57 tys. wsi i przy-
siółków skupionych w ok. 42 tys. sołectw, przy czym zauważalne są dwa 
współwystępujące zjawiska: 
• najwięcej miejscowości wiejskich na 100 km2 powierzchni obszarów wiej-

skich przypada w województwach centralnych (mazowieckie, świętokrzyskie, 
łódzkie) oraz w graniczących z tymi obszarami częściach województw: mało-
polskiego, śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego 
i lubelskiego. 

• średnio biorąc, największe wsie znajdują się na terenie województw południo-
wych (podkarpackie, małopolskie, śląskie, część opolskiego i dolnośląskiego) 
oraz w województwie wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. 
Tak więc występuje odwrotna korelacja między nasyceniem miejscowościami 

wiejskimi a liczbą ludności przypadającej na 1 miejscowość wiejską. 
W tabeli 3 przedstawiono zmiany struktury wielkości miejscowości w Polsce 

w latach: 1978, 1988 oraz 2002. W tym okresie wśród ok. 43 tysięcy miejsco-
wości (w tym ok. 800 miast), dla jakich GUS zbiera dane statystyczne: 
• wyraźnie zwiększała się liczba miejscowości najmniejszych (do 100 mieszkań-

ców wynosiła odpowiednio: 14,5%, 17,7%, 21,4%), 
• malała liczba miejscowości średniej wielkości i nieco większych (100—500 

mieszkańców oraz 500-1000 mieszkańców), wynosząc odpowiednio: 66,1%, 
63,9%,59,3% oraz 13,0%, 12,3% 11,4%, 

• zwiększała się liczba miejscowości liczących powyżej 1000 mieszkańców -
wynosiła odpowiednio: 5,5%, 6,0%, 8,2%. 
Widoczne jest tu bardzo niekorzystne zjawisko pogłębiania się stanu rozpro-

szenia osadnictwa wiejskiego. W 1978 r. było w Polsce 6680 miejscowości 
liczących poniżej 100 mieszkańców, a w 2002 r. już 9011 i to w warunkach 
zmniejszenia liczby miejscowości uznawanych przez GUS jako odrębne jedno-
stki, dla których zbierane były dane w ramach Spisów Powszechnych (1978 r. -
43 262, 2002 r. - 42 673). Zjawisko to stale utrudnia osiągnięcie stanu w miarę 
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pełnego wyposażenie wsi w zbiorowe sieci wodociągowe, kanalizacyjne i oczysz-
czalnie ścieków. Stan taki wymaga rozwinięcia programu upowszechniania 
infrastruktury komunalnej w małych wsiach w systemie obiektów i urządzeń 
obsługujących jedno lub kilka/kilkanaście gospodarstw rolnych. 

Tabela 3. Struktura wielkości miejscowości w Polsce w latach: 1978, 1988 i 2002 

Klasy wielkości Liczba miejscowości Liczba ludności 
miejscowości 1978 1988 2002 2002 

Ogótem 43 262 42 117 42 673 38 230 080 

miejscowości o liczbie ludności: 

poniżej 50 1 539 1 844 2 729 90 772 

50-99 5 141 5 612 6 282 472 945 

100-199 11 716 11 686 11 408 1 658 122 

200-499 16 879 15 255 13 893 4 358 644 

500-999 5 607 5 192 4 884 3 374 755 

1000-1999 1 849 1 926 1 948 2 663 020 

2000 i więcej 531 602 1 529 25 611 822 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 

miejscowości o liczbie ludności: 

poniżej 50 3,6 4,4 6,4 0,2 

50-99 11,9 13,3 14,7 1,2 

100-199 27,1 27,7 26,7 4,3 

200-499 39,0 36,2 32,6 11,4 

500-999 13,0 12,3 11,4 8,8 

1000-1999 4,3 4,6 4,6 7,0 

2000 i więcej 1,2 1,4 3,6 67,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dla lat 1978 i 1988 - Wyposażenie miast i wsi w podstawowe pla-
cówki i urządzenia, Seria: Statystyka regionalna 14, GUS, Warszawa 1989, s. XXVII; dla 2002 r. - Dane NSP 
2002, GUS. 

Uwarunkowania demograficzne 

Zestawienie wyników spisów powszechnych, przeszacowanych do porównywal-
nego podziału administracyjnego, wskazuje, że ogólna liczba mieszkańców wsi 
w okresie 1960-2002 nie uległa znaczącym zmianom i wynosiła odpowiednio: 
14 696,7 oraz 14 642,5 (por. tab. 4). Była to jednak wypadkowa znacznych 
przyrostów i zmniejszenia liczby ludności na różnych obszarach (tab. 5). 
O względnej stabilizacji liczby mieszkańców obszarów wiejskich (90,1-110,1% 
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stanu z 1960 r.) w 1970 r. można mówić w przypadku 84% gmin z obszarami 
wiejskimi, w 1978 r. - 61%, 1988 r. - 45%, 2002 r. - 32%. Oznacza to, że sto-
pniowo w omawianym okresie zwiększała się liczba gmin z obszarami wiejskimi, 
które wyraźnie zmniejszały lub zwiększały liczbę ludności — zmiany te wprost 
przekładają się na zróżnicowania przestrzenne rozmiarów popytu na podstawo-
we usługi infrastrukturalne. 

Tabela 4. Liczba ludności zamieszkującej na obszarach wiejskich według spisów powszechnych 
(dane szacunkowe w porównywalnym podziale administracyjnym) 

Wyszczególnienie 1950 1960 1970 1978 1988 2002 

Liczba ludności ogółem 13 600,1 14 696,7 14 995,8 14 638,4 14 575,3 14 642,5 

W relacji do stanu 1960 = 100% 100,0 108,1 110,3 107,6 107,2 107,7 

Źródło: jak w tabeli 1. 

Tabela 5. Wielkość zmian liczby ludności zamieszkującej na obszarach wiejskich według gmin (dane 
szacunkowe w porównywalnym podziale administracyjnym) 

Zmiany liczby w relacji do stanu 1960=100% 
Rok 70% 

i mniej 70,1-80 80,1-90 90,1-99,9 100-110 110,1-
-125 

125,1-
-150 

150,1-
-175 

powyżej 
175% 

1970 1 1 78 844 972 252 20 2 1 

1978 1 72 420 730 586 290 59 8 5 

1988 34 217 464 557 409 324 133 22 11 

2002 164 315 412 412 276 300 203 56 33 

Źródło: jak w tabeli 1. 

Jeszcze bardziej znaczące zmiany występowały w liczebności różnych grup 
wiekowych ludności zamieszkującej obszary wiejskie (tab. 6, 7, 8 i 9). W latach 
1960-2002 liczba dzieci i młodzieży młodszej (0-15 lat) zmniejszyła z ok. 
5,5 min do 3,4 min czyli o ok. 40% - wszystko to w warunkach ogólnej stabili-
zacji liczby ludności wiejskiej w Polsce (tab. 6). Zmiany te w latach 1970-2002 
powodowały, że coraz większa liczba gmin (z obszarami wiejskimi) wykazywała 
wręcz dramatyczne (poniżej 60% stanu z 1960 r.) zmniejszenie liczebności tej 
grupy wiekowej (por. tab. 7). Z oczywistych względów dotyczyło to bezpośred-
nio programowania rozwoju infrastruktury przede wszystkim z zakresu oświaty 
i wychowania. 

W latach 1960-2002 liczba osób w wieku 60 lat i więcej zwiększyła się na 
obszarach wiejskich z ok. 1,5 min do 2,6 min, czyli o ok. 70% - w warunkach 
ogólnej stabilizacji liczby ludności wiejskiej w Polsce (tab. 8). Zmiany te w la-
tach 1970-2002 powodowały, że coraz większa liczba gmin (z obszarami wiej-
skimi) wykazywała znaczące zwiększenie (powyżej 200% stanu z 1960 r.) liczeb-
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Tabela 6. Ludność w wieku 0-15 lat na obszarach wiejskich (dane szacunkowe w porównywalnym 
podziale administracyjnym) 

Wyszczególnienie 1960 1970 1978 1988 2002 

Liczba osób w wieku 0-15 lat 5510,3 4788,3 4083,4 4092,6 3361,2 

W relacji do stanu 1960= 100% 100,0 86,9 74,1 74,3 61,0 

Źródło: jak w tabeli 1. 

Tabela 7. Zmiany liczby ludności w wieku 0-15 lat zamieszkującej na obszarach wiejskch - według 
gmin (dane szacunkowe w porównywalnym podziale administracyjnym) 

Zmiany liczby ludności w relacji do stanu 1960=100% 
Rok 50% 

i mniej 50,1-60 60,1-70 70,1-80 80,1-90 90,1-99,9 100-110 110,1-
-150 

powyżej 
150% 

1970 3 71 531 883 450 140 91 2 

1978 19 271 678 586 333 172 73 37 2 

1988 81 380 565 453 324 183 113 63 9 

2002 682 570 374 241 144 83 36 34 7 

Źródło: jak w tabeli 1. 

ności tej grupy wiekowej (por. tab. 9). Ma to swoje konsekwencje w narastaniu 
skali problemów z organizowaniem szeroko rozumianej opieki nad lidźmi star-
szymi. 

Tabela 8. Ludność w wieku 60 lat i więcej na obszarach wiejskich (dane szacunkowi w porówny-
walnym podziale administracyjnym) 

Wyszczególnienie 1960 1970 1978 1988 2002 

Liczba osób w wieku 60 i więcej lat 1498,3 2124,1 2215953 2470,4 2564,0 

W relacji do stanu 1960= 100% 100,0 141,8 147,9 164,9 171,1 

Źródło: jak w tabeli 1. 

Tabela 9. Zmiany liczby ludności w wieku 60 i więcej lat zamieszkującej na obszaraci wiejskich -
według gmin (dane szacunkowe w porównywalnym podziale administracyjnym) 

Zmiany liczby ludności w relacji do stanu 1960=100% 
Rok 90% 90,1- 100- 110,1- 125.1- 150,1- 175,1- 200, V powyżej 

i mniej -99,9 -110,1 -125 -150 -175 -200 -25( 250% 

1970 5 9 88 1478 552 36 3 

1978 9 11 13 117 976 833 167 43 2 

1988 9 13 19 71 442 823 411 293 90 

2002 8 19 127 499 553 364 386 215 

Źródło: jak w tabeli 1. 
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Wybrane efekty rzeczowe rozwoju infrastruktury 
technicznej na obszarach wiejskich w Polsce 
w latach 1960-2007 

Początki rozwoju infrastruktury komunalnej na obszarach wiejskich 

Sieć elektroenergetyczna 

W okresie, z którego pochodzą najwcześniejsze informacje o stanie wyposażenia 
obszarów wiejskich w Polsce w elementy infrastruktury komunalnej (przełom 
lat 50. i 60), jedynym elementem infrastruktury powszechnie występującym na 
wsi polskiej była sieć elektroenergetyczna. W 1950 r. około 1/3 ogółu indywi-
dualnych gospodarstw rolnych (tj. nieco ponad 1,2 min) była zelektryfikowana. 
W 1965 r. prąd elektryczny posiadało już 3/4 indywidualnych gospodarstw rol-
nych (tj. prawie 2,9 min). Zważywszy na ówczesny poziom rozwoju techniki 
i technologii, postępy elektryfikacji miały duże znaczenie społeczne i gospodar-
cze. 

W 1950 r. województwa zachodnie i północno-zachodnie (wrocławskie, opo-
lskie, zielonogórskie, szczecińskie, koszalińskie i katowickie) posiadały po 
75—97% zelektryfikowanych indywidualnych gospodarstw rolnych. Najniższy 
poziom tego wskaźnika (14-23%) występował w województwach wschodnich, 
północno-wschodnich i centralnych. Do 1965 r. różnice te uległy złagodzeniu. 

Wodociąg i kanalizacja 
Na obszarach wiejskich w początkowej fazie upowszechniania poziom zaopa-
trzenia w wodę i usuwania ścieków był zróżnicowany. W 1965 r. na obszarach 
wiejskich funkcjonowało 3,1 tys. km sieci wodociągowej. Najdłuższą sieć 
posiadały województwa: wrocławskie i katowickie (po ponad 500 km) oraz opo-
lskie, koszalińskie, krakowskie i zielonogórskie (po ponad 200 km). Po kilka-
dziesiąt kilometrów sieci wodociągowej miały województwa wschodnie, centra-
lne i północno-wschodnie: białostockie, warszawskie, olsztyńskie, lubelskie, 
łódzkie, rzeszowskie. W 1965 r. nie rejestrowano w ogóle długości istniejącej 
sieci kanalizacyjnej — można szacować, że w skali kraju na obszarach wiejskich 
znajdowało się niespełna 500 km tej sieci. 

W początkowym okresie rozwoju infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 
na obszarach wiejskich praktycznie nie zajmowano się oczyszczaniem ścieków. 
W połowie lat 60. zarejestrowano tylko 4 oczyszczalnie działające na potrzeby 
obszarów wiejskich. Były one zlokalizowane w województwach katowickim (2) 
i wrocławskim (2). 

Na przełomie lat 50. i 60. długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pocho-
dzącej sprzed II wojny światowej w porównaniu ze stanem z lat 70. była zniko-
ma nawet w najlepiej wyposażonych województwach Ziem Zachodnich. Trud-
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no zatem zgodzić się z poglądem, iż notowany na obszarach wiejskich zachod-
niej Polski wyższy - w porównaniu z Polską centralną i wschodnią - poziom 
upowszechnienia sieci infrastruktury to bezpośredni skutek dziedzictwa sprzed 
II wojny światowej. Różnice te faktycznie powstały w okresie powojennym, 
bowiem wielkości sieci pochodzącej sprzed II wojny światowej nie są istotne 
w zestawieniu z efektami inwestycji zrealizowanych po 1945 r. Fakt ten nato-
miast ma duże znaczenie ekonomiczne - współcześnie funkcjonujące na wsi sie-
ci wodociągowo-kanalizacyjne są względnie nowe. 

Wyposażenie w gaz 

Wykorzystywanie gazu jako źródła energii na wsi, w znaczącej skali, odnotowa-
no na przełomie lat 50. i 60. W 1960 r. gaz sieciowy dostarczany był na obsza-
rach wiejskich w 8. a w 1965 r. w 9. województwach. W skali ogólnokrajowej 
odnotowano wówczas odpowiednio ok. 12 i 19 tys. przyłączy do sieci gazowej 
i odpowiednio ok. 17 oraz 21 tys. odbiorców gazu sieciowego. Znaczące ilości 
odbiorców gazu sieciowego występowały tylko w województwie rzeszowskim 
(kilkanaście tysięcy odbiorców) oraz wrocławskim, krakowskim i warszawskim 
(po kilka tysięcy odbiorców). W latach 1960-1965 zaczęły rozwijać się dostawy 
gazu płynnego dla odbiorców wiejskich. W 1965 r. ich liczba w Polsce (ponad 
28 tys.) była większa niż odbiorców gazu sieciowego. Najwięcej odbiorców gazu 
płynnego odnotowano wówczas w województwach: warszawskim, poznańskim, 
katowickim, koszalińskim i opolskim (po kilka tys.), a najmniej w olsztyńskim, 
białostockim, łódzkim i kieleckim (po kilkudziesięciu lub kilkuset). 

Wyniki NSP 1960 wskazują, iż w mieszkaniach wiejskich względnie 
powszechnie występowała tylko instalacja elektryczna - miało ją 62% mieszkań, 
wodociąg - niespełna 4% mieszkań, łazienkę - 1,4%, c.o. - 0,6% natomiast gaz 
sieciowy - 0,4%. 

Telefonia przewodowa 
Początki telefonii przewodowej na wsi sięgają przełomu lat 50. i 60. W latach 
1958-1965 na wsi było zarejestrowanych odpowiednio 64 i 84 tys. abonentów 
telefonicznych. Jednakże w tych wielkościach dominowali abonenci instytucjo-
nalni. Abonenci prywatni stanowili odpowiednio 13 i 18% ogółu abonentów 
telefonii przewodowej. Największą liczbę abonentów na 1000 mieszkańców 
(5-9) miały obszary wiejskie Ziem Zachodnich i Północnych, zaś najmniejszą 
(3-5) wykazywały województwa południowo-wschodnie i centralne. 

Rozwój infrastruktury komunalnej na wsi lata 1965-1988 i 1989-2007 

Przełom lat 50. i 60. wprowadził na obszary wiejskie podstawowe cementy 
infrastruktury komunalnej. W kolejnych okresach, tj. 1960-1970, 1970-1980, 
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1980-1990 oraz 1990-2007 poszczególne rodzaje infrastruktury rozwijały się 
w sposób znacząco nierównomierny (por. tab. 10). 

W latach 1960-1970 można mówić o wstępnym etapie rozwoju infrastruktu-
ry komunalnej na wsi: długość sieci wodociągowej zwiększyła się ponad 2-krot-
nie, prawie 2-krotnie wzrosła liczba odbiorców gazu sieciowego i abonentów 
telefonicznych. W tej dekadzie przyrosty stanowiły ok. 80—150% stanu wyjścio-
wego. 

W okresie 1970-1980 długość sieci wodociągowej na wsi zwiększyła się 
4-krotnie, sieci kanalizacyjnej — ponad 3-krotnie, sieci gazowej prawie 3-krotnie 
natomiast liczba abonentów telefonii przewodowej - niespełna 2-krotnie. Nale-
ży pamiętać, że wymienione przyrosty odnosiły się do wyższego poziomu wypo-
sażenia niż w poprzednim okresie i stanowiły w przypadku: sieci wodociągowej 
ponad 600% stanu z 1965 r., sieci kanalizacyjnej - ponad 250% stanu 
z 1970 r., sieci gazowej - ponad 180% stanu z 1970 r., a abonentów telefonicz-
nych - prawie 120% stanu z 1960 r. 

W okresie 1980-1990 wystąpiło wyraźne zwolnienie ogólnego tempa rozwo-
ju infrastruktury komunalnej na wsi, a wręcz regres rozbudowy bardziej kapi-
tałochłonnych jej rodzajów. W tym czasie długość sieci wodociągowej wzrosła 
ponad 2-krotnie, sieci kanalizacyjnej niespełna 2-krotnie, sieci gazowej 4-krot-
nie, zaś liczba abonentów telefonii przewodowej zwiększyła się niespełna 2-krot-
nie. Przyrosty te, liczone w jednostkach naturalnych, były większe w okresie 
1980—1990 niż w latach 1970—1980 w przypadku sieci wodociągowej, gazowej 
i abonentów telefonicznych, natomiast znacznie mniejsze w przypadku sieci 
kanalizacyjnej (tab. 10). 

W latach 1990-2007 tempo wzrostu podstawowych obiektów i urządzeń 
infrastruktury komunalnej na wsi uległo wyraźnemu przyspieszeniu (tab. 10), 

Tabela 10. Postępy w rozbudowie wybranych elementów infrastruktury komunalnej na wsi w Polsce po 
II wojnie światowej 

1956 1960 1965 1970 1980 1990 2007 Stan początkowy w % 
stanu z 2007 r. 

Sieć wodociągowa 

długość w tys. km 1965/2007 1990/2007 

ogółem 13,0 16,6 20,4 26,1 53,1 93,2 257,1 7.9 36,3 

miasta X X 17,6 19,8 27,7 36,6 56,8 31,0 64,4 

wieś X X 3,1 6,3 25,4 56,6 200,3 1,5 28,3 

połączenia do budynków w tys. szt. 1960/2007 1990/2007 

ogółem 366,9 434,7 514,9 637,2 1203,2 1969,7 4622,7 9,4 42,6 

miasta X 398,7 463,9 543,9 801,2 1082,2 1792,4 22,2 60,4 

wieś X 36,0 51,0 93,3 402,0 887,5 2830,3 1,3 31,4 
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Tabela 10. cd. 

Sieć kanalizacyjna 

długość w tys. km 1970/2007 1990/2007 

ogółem 9,4 10,3 12,2 13,9 20,5 26,5 89,5 15,5 29,6 

miasta X X X 13,2 18,0 23,4 46,0 28,7 50,9 

wieś X X X 0,7 2,5 3,1 43,5 1,6 7,1 

połączenia do budynków w tys. szt. 1965/2007 1990/2007 

ogółem X X 308,2 342,5 460,1 568,8 1966,6 15,7 28,9 

miasta X X 300,7 332,5 428,6 529,7 1249,8 24,1 42,4 

wieś X X 7,5 10,0 31,5 39,1 716,9 1,0 5,5 

Gaz sieciowy 

sieć rozdzielcza w tys. km 1970/2007 1990/2007 

ogółem X X X 11,8 22,4 45,8 127,8 9,2 35,8 

miasta X X X 10,6 18,8 29,6 53,0 20,0 55,8 

wieś X X X 1,3 3,6 16,2 74,8 1,7 21,7 

odbiorcy w tys. 1960/2007 1990/2007 

ogółem 1224,9 X 2290,7 4021,3 5678,3 7092,8 17,3 80,1 

miasta 1207,9 X 2260,7 3942,2 5394,2 6272,6 19,3 86,0 

wieś 17,0 X 30,0 79,1 284,1 820,2 2,1 34,6 

Telefonia przewodowa 

abonenci w tys. 1960/2007 1990/2007 

ogótem X 535,2 783,5 1070,0 1942,9 3293,0 8963,1 6,0 36,7 

miasta X 462,6 699,6 940,6 1726,9 2902,0 7018,1 6,6 41,4 

wieś X 72,6 83,9 129,4 216,0 391,0 1945,0 3,7 20,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 11. Mieszkania z wodociągiem i kanalizacją na obszarach wiejskich (dane szacunkowe 
w porównywalnym podziale administracyjnym) 

Wyszczególnienie 1970 1978 1988 2002 

wodociąg 

liczba mieszkań z wodociągiem' 396,7 1247,8 2318,5 3403,1 

w relacji do stanu 1970= 100% 100,0 314,5 584,4 857,8 

kanalizacja 

liczba mieszkań wyposażonych w kanalizację2 (wc) w tys. 165,6 720,4 1665,6 2839,6 

w relacji do stanu 1970= 100% 100,0 435,0 1005,8 1714,7 

1 Dane dotyczą lokalnych instalacji wodociągowych oraz wodociągu sieciowego. 
2 Dane obejmują lokalne instalacje kanalizacyjne oraz kanalizację sieciową. 
Źródło: jak w tabeli 1. 
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szczególnie postęp w tej dziedzinie widoczny był w latach 1970-2002 (tab. 11 
i 12). 

Tabela 12. Liczba gmin według odsetka mieszkań wyposażonych w wodociąg i kanalizację (dane 
szacunkowe w porównywalnym podziale administracyjnym) 

% mieszkań na wsi w gminie wyposażonych w wodociąg' 
Rok 5% 

i mniej 5,1-10 10,1-20 20,1-30 30,1-40 40,1-50 50,1-60 60,1-80 fjowyżej 
80% 

1970 795 429 570 227 93 36 15 5 1 

1978 12 121 482 382 303 307 286 260 18 

1988 12 82 224 324 301 663 565 

2002 1 3 17 354 1796 

% mieszkań na wsi w gminie wyposażonych w kanalizację2 (wc) 

5% 
i mniej 5,1-10 10,1-20 20,1-30 30,1-40 40,1-50 50,1-60 60,1-80 powyżej 

80% 

1970 1445 535 162 20 7 1 0 1 

1978 56 338 811 594 264 88 16 3 1 

1988 78 299 480 497 458 346 13 

2002 18 100 272 1030 751 

1 Dane dotyczą lokalnych instalacji wodociągowych oraz wodociągu sieciowego. 
? Dane obejmują lokalne instalacje kanalizacyjne oraz kanalizację sieciową. 
Źródło: jak w tabeli 1. 

Wodociągi - dynamika rozwoju 1989-2006 

W latach 1989-2006 długość sieci wodociągowej w Polsce wzrosła z 88,3 tys. 
km do 251,4 tys. km. Wzrost ten dotyczył zwłaszcza terenów wiejskich, gdzie 
długość sieci wzrosła z 52,6 tys. km do 195,5 tys. km. W miastach długość sieci 
zwiększyła się odpowiednio z 35,7 tys. km do 55,8 tys. km. Największy wzrost 
długości sieci wodociągowej odnotowano w latach 1994, 1995 i 1998 (ryc. 1). 

Przyrost liczby osób korzystających z sieci wodociągowej nie był tak duży jak 
jej długości, co wynikało z realizacji znacznej części takich inwestycji na tere-
nach słabo zurbanizowanych, o niskiej gęstości zaludnienia. Budowa nowych 
sieci wodociągowych była w omawianym okresie jednym z głównych prioryte-
tów władz lokalnych, zwłaszcza na terenach wiejskich, ale także na obrzeżach 
miast. 

Duży wzrost udziału w ogólnokrajowej długości sieci wodociągowej ujawnił 
się w latach 1995-2006 na najsłabiej wyposażonych obszarach (województwa, 
podregiony) o symptomach stagnacji rozwoju gospodarczego: ciechanowsko-
-płocki, ostrołęcko-siedlecki, sandomiersko-jędrzejowski, suwalski, radomski, 
olsztyński, tarnobrzeski, ełcki, tarnowski, elbląski. W tej dynamicznej grupie 
znalazły się dwa podregiony szybko rozwijające się gospodarczo — warszawski 
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-•—Ogółem (Total) —«—Miasta (Towns) —*—Wsie (Rural areas) 

Rye. 1. Długość sieci wodociągowej w Polsce w latach 1989-2006 (tys. km) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
Length of the water supply system in Poland in the years 1989-2006 (in thousands of km) 
Source: author's own stucfy on the GUS given base. 

wschodni i zachodni. Bardziej szczegółowe zestawienia wykazują w całym okre-
sie funkcjonowania samorządów co najmniej podwojenie długości sieci w wielu 
rejonach kraju. Zmniejszał się zaś udział obszarów wcześniej intensywnie nasy-
conych siecią wodociągową (województwo śląskie i podregiony: poznański, 
koniński, oświęcimski, rybnicki, kaliski, sosnowiecki, opolski, poznański; 
Gałązka 2008a). 

Kanalizacja - dynamika rozwoju 1989-2006 

Następstwem rozwoju sieci wodociągowej staje się konieczność budowy sieci 
kanalizacyjnej. Zadanie to było w omawianym okresie drugim ważnym kierun-
kiem wydatków inwestycyjnych budżetów gmin. Jak wspomniano wcześniej, 
w latach 1989—2006 ogółem w Polsce długość sieci kanalizacyjnej wzrosła 
z 25,8 tys. km do 84,9 tys. km. W miastach wybudowano łącznie 21,8 tys. km 
takiej sieci, co oznaczało prawie 2-krotny przyrost jej długości, a na wsi -
37,3 tys. km, w wyniku czego długość sieci zwiększyła się tam ponad 10-krot-
nie. W wyniku tych zmian udział miast w ogólnej długości sieci zmniejszył się 
z 88% do 53%. W miastach największe roczne efekty rzeczowe inwestycji 
w omawianej dziedzinie wystąpiły w 1998 r., na wsi przyrosty długości sieci 
kanalizacyjnej w kolejnych latach były coraz większe, maksymalne wartości 
osiągając po 2000 r. Dynamikę rozwoju sieci kanalizacyjnej w skali kraju 
w latach 1989-2006 przedstawia rycina 2. 
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» Ogolem [Total) • Miasta (Townsl —*— Wsie (Rural areas) 

Rye. 2. Długość sieci kanalizacyjnej w Polsce w latach 1989-2006 (tys. km) 
Źródto: Opracowanie wtasne na podstawie danych GUS 
Length of a sewerage system in Poland in the years 1989-2006 (in thousands of km) 
Source: author's own study on the GUS given base. 

W latach 1989-2006 najsilniej zwiększały w swój udział w ogólnopolskiej 
długości sieci kanalizacyjnej podregiony: rzeszowski, przemyski, krośnieński, 
krakowski, poznański, tarnowski, tarnobrzeski, grudziądzki, nowosądecki, opol-
ski, kaliski, pilski, słupski. Jest to grupa różnorodna pod względem dynamiki 
rozwoju gospodarczego. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w grupie pod-
regionów zmniejszających swój udział w ogólnopolskiej długości sieci kanaliza-
cyjnej, choć wyraźnie dominują tu największe miasta i jednostki z województwa 
śląskiego (podregiony: Warszawa, trójmiejski, Wrocław, sosnowiecki, Łódź, 
katowicki, Kraków, Poznań, gliwicki, wałbrzyski). Należy jednak zwrócić uwagę 
na fakt, że duże przyrosty względne długości sieci na terenach słabo wyposażo-
nych wynikają w większości przypadków z niewielkiej długości sieci w okresie 
bazowym i nie oznaczają zasadniczej poprawy ilościowej świadczonych usług 
w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania (Gałązka 2008a). 

Oczyszczalnie ścieków 

W zakresie oczyszczania ścieków sytuacja na obszarach wiejskich zaczęła się 
wyraźnie poprawiać po 2000 r. W latach 2000-2007 ogólna liczba oczyszczalni 
wzrosła tam z 1510 do 2168, przy tym liczba oczyszczalni: 
• mechanicznych - zmniejszyła się z 86 do 56, 
• biologicznych - wzrosła z 1254 do 1735, 
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• z podwyższonym usuwaniem biogenów - wzrosła ze 170 do 378 (Ochrona 
środowiska... 2008). 
W 2007 r. spośród 2171 gmin z obszarami wiejskimi 1631 jednostek (75% 

ogółu) było obsługiwanych przez oczyszczalnie (w różnym stopniu), z tego przez 
oczyszczalnie mechaniczne - 17, biologiczne - 1089, a przez obiekty z podwy-
ższonym usuwaniem biogenów - 525. Na obszarach wiejskich w 2007 r. przez 
oczyszczalnie ścieków było obsługiwanych 23,8% ogółu ludności, podczas gdy 
w 2000 r. zaledwie 8%. Osiągnięcie poprawy sytuacji w zakresie oczyszczania 
ścieków w początkowej fazie jest względnie łatwe i głównie obejmuje jednostki 
skoncentrowanego osadnictwa wiejskiego. 

—•—Miasta (Towns) Wsie (Rural areas) 

Rye. 3. Liczba oczyszczalni ścieków obsługujących miasta i wieś w latach 1995-2006 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
Number of waste water treatment plants servicing urban and rural areas in the years 1995-2006 
Source: author's own study on the GUS given base. 

W miarę wyposażania w oczyszczalnie ścieków względnie dużych ich „wytwó-
rców" szczególnej wagi nabiera problem unieszkodliwiania znacznej masy odpa-
dów płynnych w małych jednostkach osadniczych. Jest to szczególnie istotne 
wobec zjawiska dynamicznej budowy i rozbudowy sieci wodociągowej na wsi. 
Dopiero w latach dziewięćdziesiątych na większą skalę zaczęto wdrażać roz-
wiązania umożliwiające oczyszczanie ścieków powstających w małych osiedlach, 
a nawet indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

Na terenach wiejskich budowane są coraz częściej systemy kanalizacji zagro-
dowej, posiadające nowoczesne biologiczne systemy neutralizacji ścieków, 
łącznie z systemem odprowadzania wód pościekowych. Wskaźnik poziomu 
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Ryc. 4. Liczba ludności w miastach i na wsi obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w latach 
1995-2006 
Źródto: opracowanie i uktad własne na podstawie danych GUS. 
The population numbers in urban and rural areas servicing by waste water treatment plants in the years 
1995-2006 
Source: author's own study on the GUS given base. 

obsługi ludności wiejskiej przez oczyszczalnie świadczy jednak, że poczynione 
dotychczas inwestycje w tym zakresie są ciągle niewystarczające w stosunku do 
potrzeb. 

Współczynnik zmian udziału poszczególnych obszarów w ogólnopolskiej 
zdolności oczyszczania ścieków (wyrażonej przepustowością oczyszczalni o pod-
wyższonym stopniu usuwania biogenów) wskazuje, iż w okresie 1998-2007 naj-
silniej zwiększały swój potencjał w tej dziedzinie przede wszystkim jednostki 
rozwijające się pod względem gospodarczym, ale także jednostki „nieustabilizo-
wane" pod względem rozwoju i obszary „degresywne". Do grupy najbardziej 
zwiększających swój potencjał w omawianej dziedzinie należą podregiony: 
białostocki, nyski, trójmiejski, bielski, Kraków, krakowski, rybnicki, częstocho-
wski, szczeciński, opolski, legnicko-głogowski, chełmsko-zamojski, wałbrzyski, 
gorzowski, włocławski, kaliski. W tym samym czasie obniżały swój udział 
w ogólnopolskim potencjale oczyszczania ścieków podregiony o diametralnie 
różnym charakterze z punku widzenia procesów rozwoju: sandomiersko-jędrze-
jowski, koniński, Poznań, łomżyński, tarnowski, Warszawa, ciechanowsko-
-płocki, suwalski koszaliński łódzki, stargardzki, bialski, sieradzki. Sytuacja taka 
wynika zapewne z wielkich niedoborów w tej dziedzinie na obszarach intensyw-
nie zagospodarowanych i dużej kapitałochłonności obiektów. Być może wska-
zuje to również na ograniczoną skuteczność mechanizmów „wyrównawczych" 

Miasta (Towns) —*—Wsie (Rural areasl 
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w zakresie rozwoju najbardziej kapitałochłonnych elementów infrastruktury 
(Ochrona środowiska... 2008). 

Podsumowanie 

Analizując rozwój podstawowych sieci infrastruktury komunalnej na obszarach 
wiejskich po 1990 r. łatwo zauważyć priorytety inwestycyjne w tym zakresie: 
• długość sieci wodociągowej zwiększyła się w latach 1990-2007 o 144 tys. 

km, tj. prawie 3-krotnie, a liczba przyłączy do budynków mieszkalnych 
0 1,9 min, tj. ponad 3-krotnie, 

• długość sieci kanalizacyjnej zwiększyła się w latach 1990—2007 o 40 tys. km, 
ale był to przyrost ponad 14-krotny, a liczba przyłączy do budynków miesz-
kalnych wzrosła o prawie 680 tys., tj. ponad 18-krotnie (!), 

• odsetek ludności wiejskiej obsługiwanej przez zbiorcze oczyszczalnie ścieków 
w okresie 1990-2007 zwiększył się tylko z niespełna 3% do ok. 24%, 

• długość sieci gazowej zwiększyła się w latach 1990-2007 o ok. 59 tys. km 
1 był to przyrost ponad 4,5-krotny, a liczba odbiorców ponad 570 tys., tj. 
prawie 3-krotnie, 

• liczba abonentów telefonii przewodowej w latach 1990-2007 zwiększyła się 
o ponad 1,5 min, tj. prawic pięciokrotnie, choć w ostatnich latach tego okre-
su uległa zmniejszeniu wskutek wypierania przez telefonię bezprzewodową. 
Okresy przejściowe dotyczące rozwoju szeroko rozumianej infrastruktury, 

zapisane w Traktacie Akcesyjnym Polski do UE, wymagają mobilizacji władz 
publicznych i społeczności lokalnych w dążeniu do zdecydowanej poprawy sta-
nu infrastrukturalnego wyposażenia wsi polskiej. Ogromny postęp, jaki dokona-
ny został w zakresie upowszechnienia wybranych elementów infrastruktury 
komunalnej, zwłaszcza w latach 90., świadczy jednoznacznie, że możliwa jest 
likwidacja współcześnie występującej luki infrastrukturalnej w perspektywie naj-
bliższych 10 lat. 

Działalność inwestycyjna koncentruje się na inwestycjach infrastruktural-
nych, przy czym widoczna jest już (2007 r.) zmiana jakościowa dokonująca się 
w tej dziedzinie: 
• w większości przypadków zaspokojone zostały potrzeby w zakresie mniej 

kapitałochłonnych rodzajów infrastruktury (wodociągi, drogi lokalne o na-
wierzchni twardej, składowiska odpadów stałych itp.), 

• następuje koncentracja na bardziej kapitałochłonnych inwestycjach infrastru-
kturalnych (kanalizacja i oczyszczalnie ścieków, drogi o podwyższonych para-
metrach (nawierzchnia, nośność); 

• następuje ilościowa i jakościowa zmiana potrzeb w zakresie usług publicznych 
świadczonych przez obiekty i urządzenia infrastrukturalne (ograniczenie ilości 
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ścieków, jakościowa zmiana oczyszczalni ścieków, przejmowanie placówek 
służby zdrowia - szpitale powiatowe, rozdzielenie szkół podstawowych od 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych itp.) 
Działalność inwestycyjna w zakresie rozwoju infrastruktury — w relacji do 

ogólnych rozmiarów wydatków w Polsce — jest na wszystkich szczeblach bardzo 
znacząca. Wynika to z: 
• występujących braków ilościowych w zakresie infrastruktury technicznej, 

społecznej oraz transportowo-komunikacyjnej; 
• przyspieszonej dekapitalizacji istniejącej infrastruktury wywołanej niepra-

widłowościami w jej bieżącej eksploatacji i zaległościami w remontach, co 
było spowodowane przewlekłym kryzysem strukturalnym gospodarki polskiej 
w latach 80. i początku lat 90. 

• zaległości w wymianie istniejącej infrastruktury. 
Przejście do następnego — wysoko kapitałochłonnego — etapu rozbudowy 

infrastruktury komunalnej na obszarach wiejskich będzie wymagało dodatko-
wych analiz uwzględniających liczne, w tym również zewnętrzne, uwarunkowa-
nia rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Bardzo pomocne w podejmowaniu tego 
typu decyzji okazują się procedury wymagane przy przygotowywaniu projektów 
przeznaczonych do współfinansowania środkami w ramach polityki spójności 
UE. W szczególności wymienić tu trzeba obligatoryjne opracowywanie studiów 
wykonalności, w ramach których dla każdego projektu musi być przeprowadzo-
na analiza wykonalności pod względem instytucjonalnym, prawnym, technicz-
nym i technologicznym. Musi też być przeprowadzona analiza „otoczenia" pro-
jektu tzn. analiza sektorowa, analiza aktualnego i przyszłego popytu na przed-
miotowe usługi, „opłacalności" finansowej i społeczno-ekonomicznej (porówna-
nie sumarycznych wydatków i przychodów w całym okresie realizacji oraz eks-
ploatacji projektu z uwzględnieniem korzyści zewnętrznych itp.; Florio [red.] 
2001, Gałązka 2008b). 

Podejmowanie kapitałochłonnych przedsięwzięć infrastrukturalnych na wsi 
musi być elementem szerszego programu rozwoju, a wydatkowane środki 
powinny być koncentrowane na kompleksowych inwestycjach infrastruktural-
nych. W tym kontekście pojawia się problem pogodzenia racji społecznych 
i ekonomicznych rozwoju infrastruktury. Wydaje się, że niezbędne jest wypra-
cowanie swoistej „dwutorowej" polityki rozwoju infrastruktury na obszarach 
wiejskich: koncentracja nakładów na obszarach aktualnie lub potencjalnie roz-
wojowych oraz rozproszone inwestycje poprawiające stan społecznej dostępności 
do podstawowych urządzeń infrastrukturalnych w skali miejscowej. W ten spo-
sób przy zachowaniu szeroko rozumianej efektywności ekonomicznej ponoszo-
nych nakładów inwestycyjnych dałoby się uwzględnić również racje społeczne 
polityki rozwoju infrastruktury. 
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Summary 

There are several factors affecting the state and prospects of infrastructure devel-
opment in the rural areas. In the paper, however, only three "hard determi-
nants" of that development are highlighted, namely, the general state and pros-
pects of socio-economic development of the individual regions as well as the set-
tlement and demographic factors. In addition, the article presents the progress 
in the substantial infrastructure growth over the rural areas in the years 
1950-2007. 

In the years 1960-1970, a preliminary stage of municipal infrastructure 
development in the rural areas occurred - as a result length of water supply sys-
tem more than doubled, and also the number of consumers of gas supply net-
work as well as of telephone subscribers increased almost twofold. During that 
period of time the growths for the respective quantities were circa 80-150% 
when compared with the initial state at the beginning of the 60s. 

In the period 1970-1980 there occurred an accelerating revival as regards the 
discussed issues: the length of the water supply system increased fourfold, that 
of sewerage system increased threefold, and that of gas supply system nearly 
threefold, as well as there was less than twofold increase in the number of tele-
phone subscribers. The growths were highly significant, when taking into 
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account that there was much higher level of infrastructure development at the 
start of that decade than in the earlier period; and these increases were as fol-
lows: as regards water supply system - by more than 600% as compared with 
the state as of 1965, sewerage system - by over 250% as against the state of 
1970, gas supply system - by more than 180% as against the existing network 
in 1970, and in case of telephone subscribers there was an increase by almost 
120% as compared with the state as of 1960. 

In the decade 1980-1990 there was a sharp slow-down in regard to the pace 
of municipal infrastructure development in the rural areas, and even there 
occurred a slump in development of the more capital-intensive investment pro-
jects. During that period of time the length of water supply system more than 
doubled, that of sewerage system increased less than twofold, that of gas supply 
network quadrupled, whereas the number of wire telephony subscribers nearly 
doubled. These growths, counted in natural numbers, in case of water plus gas 
supply systems and telephone subscribers were much higher in the discussed 
period 1980—1990 than in the years 1970-80, however much lower in regard to 
sewerage system. 

Within a new political system introduced in Poland after 1989: 
• the length of water supply system, in the years 1990-2007, increased nearly 

threefold, that is by 144,000 km, 
• the length of sewerage system, in the years 1990-2007, increased by 

40,000 km, that is, fourteen times, 
• the percentage of rural population serviced by the collective sewage-system 

plants, in the period 1990-2007, increased merely from less than 3% to 
ca. 24%, 

• the length of gas supply system, in the years 1990-2007, increased by 
59,000 km, i.e. 4.5 times. 
There appears to be indispensable to formulate specific "double-track" policy 

of infrastructural development in the rural areas: concentration of investment 
outlays on the current or potential developmental areas, as well as dispersed 
investments improving the general social accessibility to the basic infrastructural 
facilities on a local/limited scale. 
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Znaczenie rolnictwa w rozwoju 
energetyki rozproszonej 
jako formy rozwoju zrównoważonego 
obszarów wiejskich 
Significance of the agriculture in the development of the 
dispersion energetics as a form shape of the sustainable 
rural areas development 
Zarys treści: W artykule przedstawiono możliwości wykorzystywania rolnictwa w produkcji 
biopaliw oraz energii elektrycznej i cieplnej, a także rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie ich 
zrównoważonego rozwoju. W Polsce istnieje duży potencjał w zakresie produkcji rolniczej, jak 
również niewykorzystanych dotąd odpadów biomasy do celów energetycznych. Podkreślona 
została potrzeba stworzenia zarówno bezpieczeństwa żywnościowego, jak i energetycznego. 
Użytkując lokalną biomasę, istnieje możliwość stworzenia rozproszonej sieci energetyki -
produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej, zwłaszcza w systemie kogeneracji. 

Słowa kluczowe: rolnictwo, bioenergetyka, rozproszenie, rozwój zrównoważony. 

Wstęp 

Zmniejszające się zasoby energetycznych surowców kopalnych, jak również 
konieczność zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2, wskazują 
na potrzebę wykorzystania Odnawialnych ródeł Energii (OZE). W Polsce ist-
nieje możliwość wykorzystania praktycznie wszystkich form OZE, jednakże naj-
większe znaczenie przypisuje się biomasie. Nie ma wątpliwości, że jeszcze przez 
długi czas energia pozyskiwana z tradycyjnych źródeł kopalnych będzie domino-
wać w energetyce, ale należy ją stopniowo zastępować OZE, których zasoby są 
niewyczerpalne. 

Należy już obecnie wykonać bardzo duży wysiłek, aby w przyszłości zaspo-
koić potrzeby ludności w zakresie energetyki. Dywersyfikacja źródeł energii i ich 
rozproszenie stwarzają pełne bezpieczeństwo energetyczne państwa. 
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Działania Unii Europejskiej w tym zakresie są zdecydowane i obligujt człon-
ków do zwiększenia udziału OZE w bilansie paliwowo-energetycznym zirówno 
w paliwach płynnych (2010 r. - 5,75%, a w 2020 r. - 10%), jak też wenerge-
tyce, przyjmując zróżnicowany poziom dla poszczególnych krajów, w zaeżności 
od ich uwarunkowań (w Polsce w 2010 r. - 7,5%, w 2020 r. - 15%). V przy-
padku Polski szczególne znaczenie ma biomasa, zwłaszcza pochodzenii rolni-
czego. Wykorzystywanie energetyczne biomasy może być w postaci bopaliw: 
płynnych, stałych i gazowych. Biomasa w postaci stałej najczęściej przetvarzana 
jest w procesie bezpośredniego spalania lub zgazowania i służy głównie Jo pro-
dukcji energii cieplnej i elektrycznej. Biopaliwa płynne używane są w ranspo-
rcie, bądź też mogą być przetworzone na energię cieplną lub elektryczną Biogaz 
służy do produkcji energii elektrycznej i ciepła, bądź też po oczyszczenu może 
być dostarczany do istniejącej sieci gazowniczej. Może także, po zasto:owaniu 
odpowiednich metod, stanowić płynne paliwo syntetyczne II generacji v trans-
porcie (metanol, etanol, biodiesel). 

Wykorzystanie rolnictwa do produkcji surowców energetycznych stwarza 
wiele możliwości: 
• zagospodarowanie wszelkich organicznych odpadów z produkcji roślinnej 

i zwierzęcej, 
• pełniejsze zagospodarowanie zasobów ziemi rolniczej (w tym odłogóv i ugo-

rów) - przy niskim tempie wzrostu popytu na żywność, 
a lepsze wykorzystanie zasobów pracy na wsi, 
o poprawa dochodów ludności rolniczej, 
• lokalne wykorzystanie surowców stwarza podstawę bezpieczeństwa eiergety-

cznego dzięki lokalnemu wykorzystaniu surowców, 
• zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa, 
• poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego regionalnego i lokalntgo. 

Formy wykorzystania biomasy rolniczej 

Dywersyfikacja kierunków produkcji rolnej poprzez produkcję surowcow kon-
sumpcyjnych i energetycznych powinna przyczynić się do poprawy do:hodów 
ludności rolniczej i aktywizacji gospodarczej obszarów wiejskich. Może ona też 
wpłynąć na poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Właściwe zagospodaro-
wanie (przy wykorzystaniu najnowszych technologii w systemie kogcneracji) 
wszelkiej biomasy odpadowej z gospodarki komunalnej, przemysłu, leśnictwa, 
rolnictwa, a także produkcji rolnej do celów energetycznych - stwarza duży 
potencjał produkcji energii cieplnej, elektrycznej i biopaliw płynnych. 
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Użycie do celów energetycznych wszelkich odpadów to nie tylko szansa, ale 
także konieczność gospodarcza i ekologiczna. Biorąc pod uwagę wykorzystanie 
rolnictwa do celów energetycznych, należy widzieć możliwości: 

1. produkcji bioetanolu na bazie typowych upraw rolniczych, tj. zbóż, zie-
mniaków buraków cukrowych i innych, 

2. produkcji estrów metylowych w oparciu o surowce oleiste, głównie rzepak, 
3. upraw jednorocznych, głównie kukurydzy oraz wykorzystanie wszelkiej 

biomasy zielonej do tej pory niedostatecznie wykorzystanej (np. siano z łąk 
i pastwisk), odpady roślinne oraz odpady zwierzęce (gnojownica, obornik) 
— w biogazowniach fermentacyjnych — do produkcji biogazu, który 
w układzie skojarzonym powinien służyć do produkcji energii elektrycznej 
i cieplnej, bądź po oczyszczeniu zasilać instalacje gazu ziemnego. W bioga-
zowniach mogą być też wykorzystane odpady z ubojni, rzeźni oraz osady 
ściekowe i inne postaci biomasy, 

4. zakładanie wieloletnich upraw energetycznych (np. wierzba Salix vim, Mis-
cantus), z których uzyskana biomasa powinna zastąpić stosowany obecnie 
węgiel kamienny w lokalnych ciepłowniach miejskich. W ciepłowniach 
tego rodzaju powinny być także wykorzystane nadwyżki słomy w postaci 
brykietów. Ważne jest wykorzystanie najnowszych technologii, opartych 
na zgazowaniu ligno-celulozy i w oparciu o syntezę Fischera-Tropscha 
można uzyskać syntetyczne paliwa II generacji o właściwościach przewy-
ższających uzyskiwane paliwa na bazie ropy naftowej. 

Stworzenie lokalnych centrów energetycznych umożliwi zagospodarowanie 
wszelkich odpadów organicznych, a także surowców z produkcji rolniczej, zas-
pokajając potrzeby lokalne w energię cieplną i elektryczną. Uniknie się w ten 
sposób dużych strat przesyłowych energii elektrycznej, a także kosztownych 
inwestycji związanych z wymianą wyeksploatowanych sieci energetycznych. 

Potencjał polskiego rolnictwa 

Wśród krajów UE potencjał polskiego rolnictwa jest relatywnie duży. Według 
GUS powierzchnia użytków rolnych w Polsce w 2007 r. wynosiła 16 177 tys. 
ha, w tym na grunty orne przypadało 11 869 tys. ha, trwałe użytki zielone -
3271 tys. ha (tym łąki 2497 tys. ha i pastwiska 774 tys. ha), sady - 337 tys. ha, 
pozostałe użytki rolne — 700 tys. ha, odłogi i ugory - 413 tys. ha. 

W długoletniej strategii działania (do 2030 r.) należy zmierzać do zapewnie-
nia samowystarczalności żywnościowej oraz efektywnego wykorzystania nadwy-
żek produkcyjnych, odpadów roślinnych i zwierzęcych do celów energetycz-
nych. Obecny poziom wykorzystania nośników OZE w Polsce jest niewielki 
(tab. 1) i dominuje zużycie biomasy stałej w gospodarstwach domowych. 
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Tabela 1. Bilans nośników energii odnawialnej w Polsce (w TJ), 2006 

Wyszczególnienie Biomasa Energia Energia Energia Biopaliwa ciekle 
Wyszczególnienie stała słoneczna wody wiatru bioetanol bodesel 

Pozyskanie 192 097 11 7 352 922 3 542 3 423 

Zużycie na wsad przemian 21 180 - 7 352 922 2 558 1 249 

z tego: elektrownie 
i elektrociepłownie 

13 430 - 7 352 922 -

Zużycie końcowe (finalne) 170 833 11 - - 249 

w tym: gospodarstwa domowe 104 500 - -

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 r., GUS, 2007. 

Biorąc pod uwagę uwarunkowania europejskie oraz proces globalizacji, moż-
na zakładać, iż wielkość eksportu żywności z Polski będzie zbliżona do w.elkości 
importu. 

Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywnościowego dla mieszkańców Polski 
przyjęto w oparciu o poziom zaspokojenia potrzeb żywnościowych (Baum 
i Wielicki 2007). Jako poziom podstawowy wyżywienia przyjęto minimum fi-
zjologiczne, zapewniające utrzymanie się przy życiu (7500 KJ dziennie), za po-
ziom zapewniający normalne funkcjonowanie człowieka przyjęto ok. 10 800 KJ, 
a pełne bezpieczeństwo żywnościowe gwarantujące całkowite potrzeby żywno-
ściowe mieszkańca Polski określono na poziomie 12 700 KJ/dobę/mies:kańca. 
W przyjętej wielkości żywności, produkty roślinne powinny dostarczyc 64%, 
a zwierzęce 36% energii (białko zawarte w produktach roślinnych powirno sta-
nowić 44%, a w produktach zwierzęcych 56%). 

Według prognozy GUS ludność Polski w 2030 r. będzie liczyła 35,7 min 
osób. Dla uzyskania wówczas pełnego bezpieczeństwa żywnościowego Polski 
wyliczono ogólne zapotrzebowanie na żywość (Baum i Wielicki, 2037) na 
10 000 KJ energii w postaci produktów spożywczych w postaci ok. 3,2 <g bio-
masy'. Stąd wynikające zapotrzebowanie w 2030 r. na biomasę spożyw.-zą sta-
nowi 53 955 tys. ton2. Uwzględniając ryzyko zmiennych i niekorzystnych 
warunków klimatycznych, wartość tę należałoby zwiększyć o 10%, do poziomu 
58 251 tys. ton (j.z.). Uwzględniając stałe ubytki gruntów na cele nieiolnicze 
(w latach 1980-2005 ubyło 16%), można przyjąć, iż w 2030 r. produkca rolna 
będzie odbywać się na obszarze ok. 13,5 min ha UR3. Dla uzyskania nezbęd-
nej do konsumpcji biomasy, trzeba będzie uzyskiwać plony na po:iomie: 
58 251 tys. ton (j.z.): 13 500 tys. ha = 4,31 ton (j.z.)/ha, tj. 43,1 dt (>z.)/ha. 

1 Liczonej w jednostkach zbożowych (j.z.). 
2 W jednostkach zbożowych (j.z.). 
3 Istnieją pewne rozbieżności w prognozach różnych autorów. 
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Odpowiada to wartości 1,63 ton (j.z.)/osobę. W ostatnich latach (2004-2007), 
osiągano w Polsce końcową produkcję rolniczą średnio na poziomie 43,4 dt 
(j.z.)/ha4. 

Można zatem oczekiwać, iż podaż krajowa żywności będzie zbliżona do wiel-
kości popytu. Należy przypuszczać, iż ograniczony rynek zbytu nie pozwoli na 
znaczący wzrost produkcji ani też na wzrost cen produktów rolniczych i docho-
dów rolników. Biorąc pod uwagę wyłącznie samowystarczalność żywieniową do 
2030 r., może nastąpić nawet nieznaczny spadek produkcji - ok. 0,3 dt j.z./ha. 
Jeżeli uwzględnimy zmiany demograficzne w Polsce, jakie niewątpliwie nastąpią 
w tym okresie (udział ludności w wieku poprodukcyjnym wzrośnie z 15,9% 
w 2007 r. do 24% w 2030 r.), wpłynie to także na zmniejszenie wielkości spo-
życia. 

Obecnie występuje duże zróżnicowanie regionalne w zakresie produkcji 
towarowej, gdzie niektóre województwa (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie) 
zbliżają się do poziomu 40 dt j.z./ha, a inne produkują na poziomie o połowę 
niższym. Uzasadnienie obecnego poziomu produkcji w gospodarstwach o inte-
growanym i ekologicznym systemie produkcji (wspieranie przez UE, stosowanie 
zasady współzależności - przestrzeganie wymagań dotyczących środków stoso-
wania roślin, nawożenia, dbałości o stan środowiska) — będą gwarantowały pro-
gramy rolno-środowiskowe UE (przestrzeganie norm i zasad). 

Ważnym aspektem będzie stopniowe wyłączanie gruntów z produkcji żywno-
ściowej rolnictwa. Uwzględniając wdrażanie koncepcji zrównoważonego rozwo-
ju, należy przewidywać wzrost udziału roślin niekonsumpcyjnych, zwłaszcza do 
celów energetycznych - zarówno do produkcji biopaliw płynnych, jak również 
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Poprawa wykorzystania użytków rol-
nych, w tym także odłogów, ugorów oraz użytków zielonych, stanowi możli-
wość zwiększenia potencjału energetycznego (Faber 2005). Niestety wprowa-
dzone wcześniej dopłaty bezpośrednie dla państw członkowskich UE na uprawy 
roślin przeznaczonych na cele energetyczne, zostały od 2009 r. wycofane. 

Możliwość produkcji biopaliw płynnych 

Podstawowymi biopaliwami płynnymi pochodzenia rolniczego są: spirytus ety-
lowy oraz estry metylowe (biodiesel). 

Struktura wykorzystania surowców rolniczych do produkcji spirytusu suro-
wego zmieniała się w zależności od relacji cenowych i były to głównie: ziemnia-
ki, żyto, pszenica, pszenżyto, kukurydza, buraki cukrowe. 

4 Przyjęto za: R. Baum, W. Wielicki (2007). 
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Tabela 2. Bilans bioetanolu w Polsce w latach 2005-2006 

Wyszczególnienie 
2005 2006 

Wyszczególnienie 
tony TJ tony TJ 

Pozyskanie 80 940 2404 119 261 3542 

Import - 2232 66 

Eksport 28 902 858 33 302 989 

Zużycie krajowe do mieszania z benzyną 53 478 1589 86125 2558 

Źródto: Energia ze źródeł odnawialnych. GUS, 2007. 

Do tej pory w Polsce dominował dwuetapowy cykl produkcji bioetanolu -
pierwszy w gorzelniach (uzyskanie spirytusu surowego) i drugi w wyspecjalizo-
wanych zakładach (odwodnienie spirytusu surowego). W ostatnich latach pro-
ces odwadniania spirytusu surowego został bardzo unowocześniony, dzięki cze-
mu zmniejszyła się energochłonność procesu. Technologia produkcji etanolu 
w Polsce jest na wysokim poziomie i spełnienie dyrektyw UE w zakresie udziału 
bioetanolu w etylinie - w 2010 r. na poziomie 5,75%, a w 2020 r. na poziomie 
10,0% - nie powinno stanowić żadnego problemu, wręcz przeciwnie, Polska 
może stać się jego poważnym eksporterem. Dobrze opanowana jest także tech-
nologia produkcji eteru-tert-butylowego (ETEBE) na bazie bioetanolu. 

Dla zaspokojenia potrzeb dotyczących oddziaływania biokomponentów 
w paliwach płynnych według dyrektywy UE5 przewiduje sić zuyycie bioetanolu 
w roku 2020 na poziomie 806 tys. mł (568 tys. ton). Powierzchnia gruntów zaj-
ćta pod uprawy roulin do produkcji bioetanolu powinna wynosia w 2010 r. 
480 tys. ha, a w 2020 r. 835 tys. ha (tab. 4). Areał potrzebny do tego celu powi-
nien stanowić, w zależności od jakości gleb, od 130 tys. ha gleb bardzo dobrych 
obsiewanych burakami cukrowymi do ponad 600 tys. ha gleb słabych - obsia-
nych żytem. Należy do realizacji tego celu podejść w sposób bardziej prakty-
czny, tj. wykorzystując zwłaszcza ziarno gorszej jakości, także z zastosowaniem 
G M O - dające wyższe plony, niekoniecznie spełniające wymogi konsumpcyjne 
(Kupczyk 2005). Zatem przeznaczenie do tego celu w 2010 r. ok. 500 tys. ha 
i około 800 tys. ha w 2020 r. nie powinno stanowić żadnego problemu, bez 
zagrożenia produkcji konsumpcyjnej. 

Możliwe jest także dostosowanie produkcji i przerobu buraków cukrowych 
na bioetanol, wykorzystując wprowadzone przez UE rekompensaty finansowe 
z tytułu ograniczania produkcji cukru. Według nowszych danych MRiRW 
(2008) na zaspokojenie potrzeb Narodowego Celu Wskaźnikowego w zakresie 
bioetanolu w 2020 r. - 805,75 tys. m3 - należy zasiewać zbożem powierzchnię 
ok. 500 tys. ha, uzyskując produkcję zbóż na poziomie 1,9 min ton. 

5 Dyrektywa UE - 2030/30/WE w/s udziału biokomponentów w paliwach płynnych. 
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Produkcja estrów metylowych 

W zakresie produkcji estrów metylowych (biodiesla) do spełnienia wymogów 
dyrektywy 2003/30/WE, tj. uzyskania udziału 5,75% w 2010 r. i 10% 
w 2020 r., należy w Polsce zwiększyć powierzchnię uprawy rzepaku z obecnych 
797 tys. ha (2007 r.) do 975 tys. ha w 2010 r. i 1,1, min ha w 2020 r. i uzyskać 
wzrost w produkcji rzepaku z 2130 tys. ton (2007 r.) do 2730 tys. ton (2020 r.) 
- z czego na konsumpcję przeznaczając 1,3 min ton (obecnie ok. 1 min ton). 

Określając potencjalną powierzchnię uprawy rzepaku, należy uwzględnić jed-
nocześnie kilka czynników, takich jak: żyzność gleby, wymarzanie, strukturę 
agrarną, udział rzepaku w strukturze upraw. Zasadniczo w Polsce gleby bardzo 
dobre i dobre, które w pełni nadają się do uprawy rzepaku, stanowią ok. 50% 
ogólnego zasobu gruntów ornych. Na glebach słabych i bardzo słabych (V, VI 
klasa bonitacyjna), których jest w Polsce ok. 5 min ha (30%), plony rzepaku są 
niskie i bardzo zmienne, zasiewy są ryzykowne i należy je traktować jako nieod-
powiednie do uprawy rzepaku. W strukturze zasiewów największy udział rzepa-
ku występuje w województwach północno-zachodniej Polski (zachodniopomor-
skie, wielkopolskie, opolskie, lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie), 
gdzie rzepak zajmował 12-19% najlepszych gleb. Przy wysokiej kulturze rolnej 
możliwa jest także uprawa rzepaku na glebach słabszych, lecz ryzyko produkcyj-
ne wzrasta (Kuś i in. 2006). Na podkreślenie zasługuje także fakt, iż większość 
rzepaku uprawia się w gospodarstwach wielkoobszarowych - o powierzchni 
powyżej 100 ha. Poważną barierą w uprawie rzepaku jest rozdrobnienie gospo-
darstw, w których trudno zapewnić właściwą technologię produkcji, co powo-
duje w efekcie uzyskanie niskich plonów i małej opłacalności. W gospodar-
stwach wielkoobszarowych, gdzie udział zasiewów zbóż jest duży - uprawa rze-
paku jest wskazana, gdyż stanowi on dobry płodozmian i przedplon dla zbóż. 
Biorąc pod uwagę wymagania płodozmianowe rzepaku, można przyjąć, że jego 
udział w strukturze zasiewów w gospodarstwie nie powinien przekraczać 25%, 
tj. co 4 lata można nim obsiewać ten sam areał. 

Należy także mieć na uwadze, iż wprowadzenie dużego areału upraw rzepaku 
przyczynia się do rozwoju chorób i szkodników, a także zachwaszczenia. Przyj-
mując przedstawione ograniczenia, potencjalny areał uprawy rzepaku w Polsce 
można szacować na 1—1,1 min ha. Przy takim założeniu można obsiać w kraju 
ok. 13% gleb bardzo dobrych i dobrych, a przy włączeniu gleb średniej jakości 
byłoby to ok. 10% powierzchni tej grupy gleb. Należałoby zatem włączyć do 
uprawy rzepaku również te regiony w Polsce, które mają dobre warunki siedli-
skowe (agroklimatyczne), ale niewłaściwas obecnie struktura agrarna stanowi 
ważną przeszkodę. Można przewidywać, iż wpływ Wspólnej Polityki Rolnej 
będzie skutecznie wpływać na poprawę struktury agrarnej, chociaż będą to rela-
tywnie powolne zmiany. 
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Tabela 3. Bilans biodiesla w Polsce w latach 2005-2006 

Wyszczególnienie 
2005 2006 

Wyszczególnienie 
tony TJ tony TJ 

Pozyskanie 64 336 2471 89126 3423 

Import - - 142 5 

Eksport 48 599 1866 51 528 1979 

Zużycie krajowe ogółem 17 081 657 39 022 1498 

w tym: do mieszania z olejem napędowym 14 652 563 32 516 1249 

w tym: końcowe (finalne) w transporcie 2429 94 6 506 249 

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych, GUS, 2007. 

W najbliższych latach wzrost udziału rzepaku w powierzchni zasiewów będzie 
raczej następował w dotychczasowych rejonach jego koncentracji, głównie 
w północno-zachodniej Polsce. Uprawa rzepaku może być wprowadzana czę-
ściowo na obszarach obecnych zasiewów pszenicy i buraków cukrowych. Prze-
widywane powierzchnie upraw roślinnych do spełnienia dyrektywy UE 
2003/30/UE w 2020 r., to około 835 tys. ha uprawy żyta, z przeznaczeniem na 
produkcję bioetanolu i około 708 tys. ha upraw rzepaku do celów energetycz-
nych. Łącznie do produkcji biopaliw płynnych wystarczy wykorzystanie powie-
rzchni upraw ok. 1,5 min ha (10% UR - tab. 4). 

Tabela 4. Przewidywana powierzchnia upraw z przeznaczeniem na energie odnawialną 

Wyszczególnienie Jednostka 
Założony poziom produkcji i powierzchni upraw Wariant 

max 
Wyszczególnienie Jednostka 

04 '05 •06 '07 08 09 '10 
(5,75%) 

'20 
(10%) 

Powierzchnia upraw 
rzepaku energetycznego 

tys. ha 97 142 181 219 262 305 354 708 

średnie plony dt 2,7 2,7 2,8 2,9 2,9 2,9 2.9 2,9 

zbiór na produkcję 
biodiesla 

tys. ton 252 383 489 613 760 896 1027 2053 

produkcja estrów tys. t 101 153 196 245 304 358 411 821 

Powierzchnia upraw żyta 
na bioetanol 

tys. ha 362 385 391 413 426 451 480 835 

średnie plony t/ha 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6 

zbiór żyta na produkcję 
bioetanolu 

t/ha 869 923 977 1031 1107 1173 1249 2171 

produkcja bioetanolu tys. m3 263 280 296 313 336 355 378 658 

Powierzchnia upraw -
biokomponenty do paliw 
płynnych 

tys. ha 459 527 572 632 688 756 834 1543 
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Tabela 4. cd. 

Szacunkowa tys. ha 
powierzchnia 
energetycznych upraw -
energia odnawialna 

2 5 10 20 30 40 50 100 

Ogółem powierzchnia tys. ha 
upraw z przeznaczeniem 
na energię odnawialną 

461 532 582 652 718 796 884 1643 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: GUS, MRiRW, K. Zmuda (2003). 

Produkcja biomasy do produkcji 
energii elektrycznej i cieplnej 

Wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Polsce 
należy widzieć w wielu wymiarach. Zasadniczym krokiem naprzód w wykorzy-
staniu efektywnym biomasy w energetyce powinno być stworzenie lokalnych 
rozproszonych centrów energetycznych, zlokalizowanych w osadach wiejskich i 
w małych miastach. Pozyskiwana biomasa powinna pochodzić z lokalnych, oko-
licznych źródeł: z rolnictwa (odpady roślinne i zwierzęce zarówno płynne, jak 
i stałe), przemysłu, odpadów komunalnych, osadów ściekowych, odpadów 
z ubojni, rzeźni i gastronomii. Zasadniczo należy zastosować sprawdzone w pra-
ktyce wielkoskalowe modele wykorzystania biomasy do celów energetycznych 
w dwóch różnych formach. 

Pierwsza polega na efektywnej biotechnologii, czyli zgazowaniu fermentacyj-
nym roślin energetycznych z dodatkiem substratów w postaci biomasy odpado-
wej z produkcji rolnej (gnojowica, obornik, pozostałości roślin), odpadów 
z ubojni, rzeźni, osadów ściekowych, odpadów z przemysłu rolno-spożywczego 
itp. W efekcie uzyska się biogaz, który bezpośrednio może być wykorzystywany 
w silnikach poruszających agregaty prądotwórcze, najczęściej o mocy 
200-800 KV i jednocześnie ciepłą wodę z układu chłodzenia - w systemie koge-
neracyjnym - która służyć powinna do zasilania systemów grzewczych: komu-
nalnych, przemysłowych i innych. 

Ważnym surowcem do produkcji biogazu są odchody zwierzęce - 1 sztuka 
duża (SD) inwentarza żywego wytwarza w ciągu doby ok. 50 kg gnojownicy. 
Wydajność gnojownicy jako składnika substratu w biogazowni jest na poziomie 
ok. 25 m3 z 1 m3 gnojowicy. Szacuje się, że w gospodarstwach polskich powstaje 
rocznie około 35-38 min m3 gnojownicy, której co najmniej 30% można 
wykorzystać jako surowiec w biogazowni. Również pozostałości poubojowe, 
które stanowią ok. 660 tys. ton, są istotnym składnikiem substratu w produkcji 
biogazu (Żmuda 2008). 
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Należy jeszcze mieć na uwadze znaczny areał łąk niewykorzystany:h w pro-
dukcji rolnej (ok. 1 min ha), z których ze skoszonych traw można uzyskać 
w biogazowni w granicach 1 139 300-1 708 950 tys. m3/rok biogazu (Żmuda, 
2008). 

Przyjmując średnią moc biogazowni fermentacyjnych 1 MW (etergia ele-
ktryczna stanowi ok. 35% w bilansie paliwa pierwotnego, ciepło ok. 50%, 
a 15% należy uznać za straty) potencjał w systemie kogeneracji bioga:owni fer-
mentacyjnych w Polsce oceniany jest na ok. 3 tys. MW, co daje możlivość, przy 
czasie użytkowania mocy szczytowej 6000 h/rok, wykorzystanie rocznie ok. 
44 TWh energii odnawialnej - jest to odpowiednio 18 TWh energii elektrycz-
nej i 26 TWh energii cieplnej (Popczyk 2008). 

Jedną z upraw, które uznaje się za najbardziej wydajną w procesie fermentacji 
biogazowej, jest kukurydza. Przyjmując uruchomienie w Polsce do 2)20 r. ok. 
3000 biogazowni i przeznaczając do każdej z nich ok. 200 ha gruntów -
potrzeba do tego celu około 600 tys. ha. 

Kukurydza udaje się na glebach bardzo dobrych, dobrych i średnch i prze-
znaczona na nią powierzchnia upraw nie powinna stanowić problemu dla 
gospodarki żywnościowej. Ważną sprawą jest lokalizacja biogazowni fermenta-
cyjnych - najkorzystniej byłoby instalować biogazownie głównie w pobliżu ferm 
bydła i trzody chlewnej, tj. w miejscu dużej ilości gromadzonej gnojowicy. Ale 
może to być także sieć gospodarstw połączonych rurociągiem, któryn tłoczone 
będą płynne odchody zwierzęce. Ważne jest, aby był to system kogeieracyjny, 
tj. zapewniający odbiór ciepła na miejscu, co wpływa na poziom ąorawności 
energetycznej i efektywność ekonomiczną. Pofermentacyjny osaJ stanowi 
półpłynny nawóz nadający się do stosowania w rolnictwie, bądź też v dalszym 
procesie suszenia można uzyskać nawozy w stanie stałym. Z osadov w stanie 
stałym można też uzyskać nadające się do spalania pelety. 

Drugą ważna formułą wykorzystania biomasy rolniczej jest zakładanie planta-
cji upraw energetycznych, takich jak: wierzba (Salix vim), Miscantus, ślazowiec, 
robinia, topinambur, topola. W szczególności duże możliwości upravy należy 
upatrywać w plantacjach wierzby, której niskie wymagania umożliwiają uprawę 
na gruntach relatywnie słabych, w tym odłogowanych, przy zasilanii wodami 
opadowymi (Jasiulewicz, 2006, 2007a,b, 2008). W oparciu o lokahe uprawy 
istnieje ogromna możliwość stworzenia lokalnych rozproszonych ccnrów ener-
getycznych, zlokalizowanych w małych miastach - w miejsce funkcjonującego 
obecnie systemu ogrzewania centralnego, komunalnego opartego ni spalaniu 
głównie węgla kamiennego. Najbardziej wskazanym działaniem byłob' stosowa-
nie instalacji zgazowania ligno-celulozowego (II generacji) i wykorzy.tanie bio-
gazu do napędu silnika gazowego, który porusza generator prądt, a woda 
z układu chłodzenia wykorzystywana jest w lokalnych systemach grztwczych -
zabudowy mieszkaniowej, instytucji społecznych, pływalni itp. Biogaz tego ro-
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dzaju może także być przekształcony (synteza Fischera-Tropscha) w paliwa syn-
tetyczne - etanol, diesel. Biomasa może być także wykorzystana poprzez spala-
nie bezpośrednie w wysokosprawnych kotłach, najefektywniej, gdy stosuje się 
układ skojarzony. Stworzenie systemu lokalnego wykorzystania biomasy (ener-
gia elektryczna + cieplna) jest bardzo efektywne: energetycznie (90% efektywno-
ści), w pełni ekologiczne, aktywizujące obszary wiejskie — tworzenie nowych 
miejsc pracy, pełne wykorzystanie gruntów i obrót kapitału w układzie lokal-
nym. Uruchomienie takich działań może stać się „kołem zamachowym" lokalnej 
gospodarki. Przy wykorzystaniu biomasy na dużą skalę w lokalnych centrach 
energetycznych, najbardziej uzasadnioną formą (ze względów ekonomicznych) 
powinna być biomasa nieprzetworzona, transportowana na nieduże odległości 
(do 50 km) - ze względu na koszty i efekty ekologiczne. Biomasa nieprzetwo-
rzona w postaci zrębków ma relatywnie niewielką wartość energetyczną, w zależ-
ności od wilgotności (6—20 MJ/kg), niski ciężar nasypowy (m3) - co wskazuje 
na brak uzasadnienia przewożenia na większe odległości ze względu na wysokie 
koszty transportu i ich negatywny efekt ekologiczny. Stąd też należy krytycznie 
spojrzeć na proces współspalania biomasy z węglem w wielkich elektro-
ciepłowniach, gdzie biomasa dostarczana jest z dużych odległości. Jest to jedynie 
pozorowanie działań wielkiej energetyki w kierunku spełnienia norm emisji 
CO2. Produkcja energii elektrycznej z O Z E w Polsce jest ciągle na niskim 
poziomie (tab. 5). 

Tabela 5. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w latach 2000-2006 
(w MWh) 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ogółem 2 332 000 2 783 000 2 767 000 2 250 000 3 074 401 3 847 332 4 309 929 

Energia wodna 2 106 000 2 325 000 2 279 000 1 671 000 2 081 739 2 201 115 2 042 324 

Energia wiatru 5 000 14000 61 000 124 000 142 319 135 470 256 077 

Biomasa stała 190 000 402 000 379 000 399 000 768 180 1 399 470 1 851 407 

w tym: wspólspalanie 0 0 0 0 620 486 1 236 338 1 671 017 

Biogaz 31 000 42 000 48 000 56 000 82 163 111 277 160 120 

Źródło: Energia ze źródeł odnawialnych w 2006 r., GUS, 2007. 

Ważną formą działań w zakresie wykorzystania biomasy jest także jej prze-
twarzanie do postaci peletów, brykietów (wilgotność < 10%) o wysokiej warto-
ści energetycznej (17-20 MJ/kg). Pelety nadają się w szczególności do celów 
grzewczych pojedynczych zabudowań z własnym systemem ogrzewania (przy 
wykorzystaniu pełnej automatyki i zbiorników na pelety bądź zrębki). 

W warunkach polskiego agroklimatu istnieją warunki odpowiednie do 
uprawy wierzby i topoli na powierzchni ok. 1,6 min ha. Przyjmując średnie 

http://rcin.org.pl



168 Micha) Jasiuewicz 

plony na gruntach słabych ok. 10 t s.m./rok, można uzyskać ok. 16 min t 
s.m./rok, przy wartości energetycznej suchej masy ok. 20 GJ/t - jest to możli-
wość uzyskania ok. 320 min GJ/rok, dla porównania w wyniku spalania węgla 
kamiennego obecnie uzyskujemy w Polsce 888 min GJ, a z węgla brunatnego -
514 min GJ. 

Wnioski 

Polska należy do krajów UE o wysokim potencjale biomasy możliwej do uzyska-
nia z rolnictwa i dysponuje odpowiednim potencjałem gruntów do produkcji 
biopaliw na poziomie celu indykatywnego (NCW) w 2010 i 2020 r. (5,75% 
i 10,0%). Istnieje potrzeba stworzenia rozproszonego systemu energetycznego 
(lokalnych centrów energetycznych, działających głównie w układzie skojarzo-
nym, tj. produkując energie elektryczną i cieplną wykorzystywaną lokalnie do 
celów komunalnych). Należy stymulować stworzenie odpowiedniej infrastru-
ktury do produkcji biopaliw płynnych (bioetanolu, estrów metylowych, EETB 
i paliw II generacji) i realizować N C W przy użyciu produktów krajowych. 

Konieczne jest wsparcie rozproszonej sieci produkcji biogazu rolniczego, przy 
wykorzystaniu wszelkich odpadów biomasy, a także surowców rolniczych. Ist-
nieje uzasadniona potrzeba wykorzystania części gruntów do zakładania wielole-
tnich plantacji upraw energetycznych (np. wierzba, Miscantus, topola), 
a wyprodukowaną biomasę należy spalać bądź zgazować w lokalnych niewiel-
kich elektrociepłowniach. Dywersyfikacjach źródeł zasilania energetycznego 
oraz ich dyspersja zwiększy bezpieczeństwo energetyczne w przyszłości i jedno-
cześnie pozwoli wykorzystać istniejące rezerwy rolnictwa, przemysłu i bezużyte-
cznych dotąd odpadów biomasy. 

Dywersyfikacja produkcji rolniczej nie stwarza zagrożenia dla rolnictwa, 
a przyczynia się jednocześnie do jego rozwoju i wzrostu bioróżnorodności oraz 
wpływa pozytywnie na aktywizację obszarów wiejskich i ich bezpieczeństwo 
energetyczne. Wykorzystanie biomasy rolniczej do produkcji biopaliw oraz ene-
rgii elektrycznej i cieplnej sprzyja rozwojowi zrównoważonemu obszarów wiej-
skich, wykorzystując w większym stopniu ich potencjał i jednocześnie wpły-
wając pozytywnie na poprawę stanu środowiska. 
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Summary 

Biomass is one of the most promis ing energy sources in Poland, as well as in 
many other E U countries. Therefore , it is very impor tan t to develop the sus-
tainable rural areas and to utilize the surplus of agriculture products as well as all 
kinds of areas, in particular the fallow lands. It is possible to develop biogas 
plants, especially in the vicinity of big animal farms and to utilize waste agricul-
tural products as well - so as to p roduce the electricity and heat ( C H P ) . 

Also, utilization of the barren soils is extremely impor tan t (LFA) to establish 
plantat ions for energy purposes (designed specially for bu rn ing or for using as 
a fuel in C H P system) in little towns, wherein the existing infrastructure uses 
coal for heating. In the paper au thor analyzes the possibility to produce the 
biofuels, i.e. bioethanol and biodiesel derived f rom plants p roduced by the agri-
culture in Poland, in accordance with the E U directives. Diversification and dis-
persion of the power stations in Poland is presently one of the very impor tan t 
factors in development of energy systems and rural areas as well. 
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Wpływ suburbanizacji na potencjał 
dochodowy gmin wiejskich 
The influence of suburbanization 
on the income potential of rural gminas 

Zarys treści: W artykule przeprowadzono analizę wpływu zjawiska suburbanizacji na potencjał 
dochodowy, w tym zwłaszcza na dochody własne oraz subwencję ogólną, gmin podmiejskich. 
Rozważania zostały przeprowadzone na przykładzie gmin wiejskich sąsiadujących z zespołem 
miast Lublin-Świdnik, zaliczonych do potencjalnego lubelskiego obszaru metropolitalnego. 
Okres badań obejmował lata 1995-2007. 

Słowa kluczowe: suburbanizacja, finanse samorządowe, dochody samorządowe, gminy wiejskie. 

Wstęp 

Analizując istotę procesów urbanizacyjnych, można wyróżnić współcześnie 
cztery ich stadia: urbanizację - oznaczającą wzrost liczby ludności miast, zwłasz-
cza największych, suburbanizację - polegającą na dynamicznym rozwoju stref 
peryferyjnych miast i obszarów podmiejskich (urban sprawi), dezurbanizację -
w ramach której następuje dalszy dynamiczny rozwój stref podmiejskich 
kosztem samego miasta oraz reurbanizację - sprowadzającą się do rewitalizacji 
dużych miast i nadania im nowej dynamiki rozwoju, między innymi dzięki 
napływowi migracyjnemu (Domański 1993). 

W Polsce szczególnie widoczna jest obecnie faza suburbanizacji (Parysek 
2008). Zjawisko to oceniane jest zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. 
W przypadku mieszkańców miast przenoszących się na tereny podmiejskie do 
pozytywów można zaliczyć: poprawę warunków mieszkaniowych, niższe koszty 
budowy domu, zamieszkanie w bardziej przyjaznym środowisku, wyższy stopień 
prywatności, a w przypadku firm: relatywnie niższe ceny gruntów i łatwiejsza 
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ich dostępność, mniejsze podatki i niższe koszty działalności oraz możliwość 
uzyskania korzyści skali (Parysek 2008). 

Natomiast do zjawisk negatywnych należą: nieracjonalne wykorzystywanie 
terenu, zmniejszanie powierzchni terenów niezabudowanych, zwiększanie 
kosztów budowy sieci infrastrukturalnych, zwiększanie natężenia ruchu samo-
chodowego na drogach dojazdowych do miast, a dla mieszkańców stref podmie-
jskich: większe uzależnienie od samochodu i kosztów z nim związanych oraz 
trudniejszy dostęp do niektórych usług, zlokalizowanych w centrach miast 
(Parysek 2008). 

Dla kompleksowej oceny zjawiska suburbanizacji warto rozważyć także 
wpływ, jaki ma to zjawisko na potencjał dochodowy gmin podmiejskich. Tego 
typu analiza, poparta przykładami gmin wiejskich sąsiadujących z zespołem 
miast Lublin-Świdnik, zaliczonych do potencjalnego lubelskiego obszaru metro-
politalnego (ryc. 1), stanowi przedmiot niniejszego opracowania. 

Ryc. 1. Obszar badanych gmin na tle województwa lubelskiego i potencjalnego obszaru metropolital-
nego Lublina 
Area of research gminas against a background of the Lublin region and potential metropolitan area of 
Lublin 
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Potencjał dochodowy gmin i czynniki go różnicujące 

Potencjał finansowy gmin rozumiany jest jako zdolność jednostek samorządu 
terytorialnego do pozyskiwania zasobów pieniężnych (Miszczuk 2001). Zgodnie 
z Ustawą z dnia 13 lipca 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialne-
go, źródłami dochodów, którymi gmina dysponuje są: 
• podatki i opłaty lokalne, tj. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środ-

ków transportowych, od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty 
podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty: 
skarbowa, od posiadania psów, targowa, miejscowa, uzdrowiskowa i eksploa-
tacyjna i inne, 

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. 39,34% 
w podatku dochodowym od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy 
i 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych mających siedzibę na jej 
terenie, 

• subwencja ogólna, składająca się z części oświatowej, wyrównawczej i równo-
ważącej, 

• dotacje celowe na zadania zlecone przez administrację rządową ustawami 
i inne, np. na przejmowane w drodze porozumień oraz dotacje na dofinanso-
wane zadań własnych, 

• dochody z majątku, 
• pozostałe dochody (środki z Unii Europejskiej, spadki, darowizny, oprocen-

towanie środków na lokatach bankowych, dotacje z funduszy celowych itp.). 
Rzeczywisty potencjał dochodowy gminy zależy od wielu czynników zarówno 

o charakterze niezależnym, jak i zależnym od jej aktywności. Dodatkowo w gru-
pie pierwszej wydzielić można: czynniki endogeniczne i egzogeniczne (tab. 1). 

Tabela 1. Czynniki różnicujące potencjał dochodowy gmin 

Czynniki niezależne od gminy: 
Czynniki zależne od gminy: 

endogeniczne egzogeniczne 

• powierzchnia 
• bogactwa naturalne 

• jakość rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej 

• walory 
turystyczno-uzdrowiskowe 

u dynamika i struktura ludności 

a podmioty gospodarcze 

• znaczenie i funkcje w lokalnej 
regionalnej i krajowej sieci 
osadniczej 

• lokalna polityka podatkowa 
• kierunki zagospodarowania 

przestrzennego 
• położenie komunikacyjne • gminne priorytety rozwojowe 
li aktywność sąsiednich gmin 

(konkurencyjność, 
komplementarność) 

• model administracji publicznej 
w państwie (źródła zasilania 
finansowego) 

Źródło: opracowanie własne. 
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Czynniki endogeniczne mają bardzo duży wpływ na spełniane przez gminy 
funkcje (górnicze, rolnicze, turystyczne, uzdrowiskowe, mieszkaniowe itp.) 
i wiążące z nimi konsekwencje finansowe (podatek od nieruchomości, rolny, 
leśny, opłata eksploatacyjna, miejscowa i uzdrowiskowa). Z kolei ludność, jej 
dynamika, struktura oraz aktywność gospodarcza wpływają na dochody gmin 
głównie poprzez podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach dochodowych, 
a także kwoty otrzymywanych subwencji. 

Czynniki egzogeniczne obejmują: znaczenie i funkcje w lokalnej, regionalnej 
oraz krajowej sieci osadniczej, położenie komunikacyjne, zwłaszcza wobec du-
żych miast, ważnych szlaków komunikacyjnych czy też przejść granicznych, 
aktywność sąsiednich gmin, zarówno o charakterze konkurencyjnym, jak i kom-
plementarnym oraz model administracji publicznej w państwie, przesądzający 
0 podziale kompetencji oraz określający źródła zasilania finansowego. 

Z kolei czynniki zależne od aktywności gmin to: lokalna polityka podatkowa 
w zakresie podatków i opłat lokalnych, kierunki zagospodarowania przestrzen-
nego oraz powiązane z nimi gminne priorytety rozwojowe. 

Z przeprowadzonych badań (Miszczuk 2001, 2002a,b) wynika, że najważnie-
jszym czynnikiem wpływającym na potencjał finansowy polskich gmin jest 
liczba ludności i jej struktura wiekowa. Oddziałuje ona w sposób bezpośredni, 
co znajduje swój wyraz w wysokości przyznawanej gminom subwencji ogólnej 
w części wyrównawczej (kwota podstawowa jest proporcjonalna do liczby lud-
ności gminy) i oświatowej (liczba uczniów), a także poprzez wpływy z podatków 
1 opłat lokalnych od ludności, oraz w sposób pośredni poprzez przedsiębiorczość 
pozarolniczą, funkcjonujące podmioty gospodarcze (udziały w podatkach sta-
nowiących dochód budżetu państwa). Oznacza to, że w obecnym systemie 
finansów lokalnych sytuacja dochodowa gmin wiejskich o charakterze wylud-
niającym się ulega systematycznemu pogorszeniu1. Dodatkowo zjawisko to 
potęguje rolniczy charakter tych gmin. Działalność rolnicza wyłączona jest 
bowiem z opodatkowania podatkiem dochodowym. Nie zapewnia ona zatem 
gminom rolniczym znaczących udziałów w podatkach dochodowych, a dostar-
cza na przykład wpływy z podatku rolnego, którego podstawą naliczenia jest — 
ulegająca fluktuacjom rynkowym - średnia cena skupu żyta. 

Dużo korzystniejsza jest natomiast sytuacja dochodowa gmin o wybitnych 
walorach turystyczno-uzdrowiskowych (duża pozarolniczą aktywność gospodar-
cza, wpływy z opłaty miejscowej), posiadających bogactwa naturalne (podatek 
od nieruchomości, opłata eksploatacyjna) czy położonych w pobliżu większych 
miast, aktywnych demograficznie z rozwiniętą pozarolniczą działalnością gospo-
darczą. 

1 Z badań prof. Andrzeja Stasiaka wynika, że większość gmin wiejskich w Polsce ma charakter 
wyludniający się (Stasiak 2004). 
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Zmiany zaludniania a potencjaf dochodowy 
badanych gmin podmiejskich 

Z wcześniejszych rozważań dotyczących konstrukcji systemu dochodów gmin 
w Polsce wynika, że napływ ludności miejskiej na obszar gmin podmiejskich 
powinien być dla ich potencjału dochodowego korzystny, gdyż: 
• wzrasta udział ludności nierolniczej, opodatkowanej - w odróżnieniu od lud-

ności rolniczej - podatkiem dochodowym, co przekłada się na wpływy z tytu-
łu udziału gmin w tym podatku, 

• następuje przyrost liczby nieruchomości (mieszkaniowych, zajętych pod dzia-
łalność gospodarczą itp.) opodatkowanych bardziej wydajnym fiskalnie 
w stosunku do podatku rolnego - podatkiem od nieruchomości, 

• wzrost liczby ludności w wieku szkolnym oznacza wzrost części oświatowej, 
która stanowi dominującą kwotę subwencji ogólnej. 
Powstaje pytanie, czy w badanych gminach podmiejskich dostrzegane są tego 

typu zależności. W tabeli 2 przedstawiono zmiany zaludnienia w zespole miast 
Lublin-Świdnik i gminach podmiejskich otaczających je w latach 1995-2007. 
Wynika z niej, że w badanych latach ludność Lublina zmniejszyła się o 0,8%, 
a Świdnika o 0,7%. Natomiast w gminach podmiejskich odnotowano wzrost 
zaludnienia średnio o 15,2%, przy czym największą dynamikę tego zjawiska 
odnotowano w gminie Wólka (przyrost o 44,9%), gdzie realizowane jest na 
dużą skalę wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe, oraz w uchodzących za 
najatrakcyjniejsze do zamieszkania, położonych na zachód i południowy zachód 
do Lublina gminach: Jastków (20,2%) oraz Konopnica (15,4%). 

Dane zawarte w tabeli 3, dotyczące salda migracji w latach 1995-2007, po-
twierdzają odpływowy charakter Lublina i Świdnika oraz napływowy gmin pod-
miejskich. Na podstawie danych zawartych w tabelach 2 i 3 można stwierdzić, 
że w analizowanych gminach mamy do czynienia z typowym zjawiskiem subur-
banizacji. 

Następne tabele ukazują dynamikę dochodów własnych, na które składają się 
głównie podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku dochodowym od osób 
fizycznych i prawnych (tab. 4), a także subwencji ogólnej (tab. 5). 

Z tabeli 4 wynika, że wzrost nominalny (w cenach bieżących) dochodów 
własnych gmin średnio w województwie lubelskim w latach 1995-2007 wyniósł 
458,8%, a realny przy uwzględnieniu inflacji (której wskaźnik w analizowanych 
latach osiągnął poziom 217,7) - 159,1%, podczas gdy w badanych gminach 
podmiejskich wielkości te wyniosły odpowiednio: 537,0% i 195,3%, przy czym 
największą dynamiką cechowały się gminy: Jastków (762,3% i 299,8%), Ko-
nopnica (619,7% i 233,7%) i Wólka (657,9% i 251,4%). 

W przypadku subwencji ogólnej obserwowano w latach 1995-2007 jej dyna-
miczny wzrost, zwłaszcza w latach 1995-2000, gdyż dopiero w 1996 r. gminy 
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Tabela 2. Ludność Lublina, Świdnika i ich gmin podmiejskich w latach 1995-2007 

Wyszczególnienie 
Ludność w latach (tys. osób) 

Wyszczególnienie 
1995 2000 2005 2006 200' 

m. Lublin 354 552 355 803 354 967 353 483 351 8)6 

m. Świdnik 40 389 40 867 40 041 40 082 410 0)2 

Glusk 5 872 6 268 7 249 7 543 7 7 » 

Jabłonna 7 704 7 684 7 540 7 548 7 516 

Jastków 10 496 10 978 12170 12310 12 613 

Konopnica 9 906 10 243 10 846 11 172 1 1 4)2 

Mełgiew 7 505 7 635 8 262 8 442 8 6)8 

Niedrzwica Duża 10 574 10 905 11 004 11 071 11 0 » 

Niemce 14 725 15315 16 250 16 519 16 7)6 

Strzyżewice 7 680 7 720 7 592 7 626 7 6)8 

Wólka 6 565 6 975 9 008 9 349 '9 773 

Razem Lublin i Świdnik 394 941 396 670 395 008 393 565 391 898 

Razem gminy podmiejskie 81 027 83 723 89 921 91 580 93 325 

Źródto: zestawienie wtasne na podstawie danych BDR GUS. 

Tabela 3. Saldo migracji ludności Lublina, Świdnika i gmin podmiejskich w latach 1995-2007 

Saldo migracji 

1995 2000 2005 2006 2007 

m. Lublin + 1 333 +42 -944 -1447 - 1 474 

m. Świdnik +34 -30 -68 -56 -118 

Glusk +28 +91 +271 + 288 + 199 

Jabłonna -27 +34 + 16 + 16 +67 

Jastków +47 + 118 + 194 + 150 +251 

Konopnica +22 + 148 + 154 +327 +249 

Mełgiew +39 + 73 + 90 + 180 + 164 

Niedrzwica Duża -17 + 70 + 16 + 60 +82 

Niemce +63 + 110 + 205 +207 +254 

Strzyżewice -2 + 19 +51 -4 +35 

Wólka + 8 +212 +261 +267 +373 

Źródło: jak w tabeli 2. 

przejęły jako zadanie obligatoryjne prowadzenie szkół podstawowych (od 
1999 r. — szkół podstawowych i gimnazjów), a jak już wcześniej wskazywano, 
część oświatowa jest zdecydowanie największą częścią subwencji ogólnej. Przy-
rost kwoty subwencji średnio we wszystkich gminach województwa lubelskiego 
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Tabela 4. Dochody własne gmin podmiejskich w latach 1995-2007 

Dochody własne (w tys. zł) 
Wyszczególnienie 

1995 2000 2005 2006 2007 

Głusk 6457 2 935,6 4 708,3 4 720,1 5 883,3 

Jabłonna 912,6 2 601,7 2 934,5 3 373,5 3 588,9 

Jastków 1 430,0 4 897,9 8 556,4 9 612,7 12 331,5 

Konopnica 1 610,2 5 073,7 7 905,4 8 729,8 11 589,3 

Mełgiew 1 228,6 3 773,0 5 773,6 5 777,7 6 429,8 

Niedrzwica Duża 1 093,9 3 010,0 4 061,4 4 702,5 5 779,5 

Niemce 2 349,2 6 469,8 11 825,6 12 796,6 14 983,3 

Strzyżewice 1 045,8 2 284,7 3 326,2 4 365,9 3 908,2 

Wólka 1 004,7 2 948,3 5 650,5 6 683,8 7 614,7 

Gminy podmiejskie razem 11 320,7 33 994,7 54 741,3 60 762,6 72 108,5 

Gminy lubelskie ogółem 344 627,9 1 073 742,2 1 526 622,7 1 660 106,7 1 925 916,2 

Źródło: jak w tabeli 2. 

Tabela 5. Subwencja ogólna gmin podmiejskich w latach 1995-2007 

Subwencja ogólna (w tys. zł) 
Wyszczególnienie 

1995 2000 2005 2006 2007 

Głusk 93,8 2 402,8 4 563,9 4 927,6 4 706,3 

Jabłonna 98,1 4 014,6 5 978,7 6 654,7 7 158,4 

Jastków 167,6 4 524,1 7 219,9 7 524,8 7 500,1 

Konopnica 98,7 3 428,2 4 440,5 4 456,8 4 629,3 

Mełgiew 74,5 3 125,0 4 438,9 4 592,4 5 009,8 

Niedrzwica Duża 359,1 6 113,5 8 838,0 9 313,8 9 920,4 

Niemce 150,2 6 147,0 9 334,2 10161,2 10 533,9 

Strzyżewice 167,1 3 702,2 5 159,3 5 438,8 5 975,2 

Wólka 178,3 3 051,4 4 954,3 5 046,8 5 685,5 

Gminy podmiejskie razem 1 387,4 36 508,8 54 927,7 58 116,9 61 118,9 

Gminy lubelskie ogółem 144 252,1 1 189 678,1 1 646 040,4 1 710 503,7 1 815011,9 

Źródło: jak w tabeli 2. 

w ujęciu nominalnym wyniósł - 1158,2%, a realnym - 483,3%, a w badanych 
gminach podmiejskich - 4305,3% i 1942,3%. Największą dynamiką wykazały 
się gminy: Jabłonna (7197,0% i 3283,0%) i Niemce (6913,2% i 3151,4%). 
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Zakończenie 

Problematyka relacji między przekształceniami demograficznymi a potencjałem 
dochodowym gmin stosunkowo rzadko bywa poruszana w rozważaniach 
dotyczących obszarów wiejskich. Wydaje się, że jest ona istotna w komplekso-
wej ocenie procesów demograficzno-osadniczych oraz formułowaniu strategii 
i polityki rozwoju lokalnego i regionalnego. System dochodów samorządowych 
jest korzystny dla gmin miejskich, zwłaszcza większych, które są miejscami kon-
centracji osób prowadzących działalność pozarolniczą oraz siedzibami różnych 
firm. Negatywnie wpływa on na potencjał finansowy gmin wiejskich, w tym 
zwłaszcza wyludniających się. Spadek liczby ludności oznacza dla nich bowiem 
zmniejszenie kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej, prze-
miany w strukturze wieku, związane z ubytkiem ludności w wieku przedprodu-
kcyjnym - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej, a utrzymywanie 
się dominacji działalności rolniczej - brak możliwości maksymalizowania 
wpływów z udziałów w podatkach dochodowych oraz niskie dochody z tytułu 
podatku od nieruchomości. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy gmin podmiejskich zespołu miast 
Lublin-Świdnik, wynika wniosek, że system dochodów samorządowych korzyst-
ny jest także dla gmin wiejskich, sąsiadujących z miastami, zwłaszcza większymi 
i poddawanych procesowi suburbanizacji. Wystarczająco silnym impulsem 
wzrostu ich potencjału dochodowego jest nawet ograniczenie ich rozwoju do 
funkcji „sypialni" dużych miast. Oczywiście wzrastająca liczba ludności rodzi 
także potrzebę zwiększenia wydatków, zwłaszcza związanych z inwestycjami 
w sferze infrastruktury technicznej, jednak dysponując dużym potencjałem 
dochodowym, gminy podmiejskie nie powinny mieć większych trudności z rea-
lizacją tego typu inwestycji. 
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Summary 

The phenomenon of suburbanization, which is typical of the present stage of 
urbanization processes in Poland, is multidimensional. In literature, it is viewed 
both positively and negatively. To evaluate the phenomenon of suburbanization 
in a complex manner, it is also worth considering its influence on the income 
potential of suburban gminas. This type of analysis, illustrated by examples of 
rural gminas bordering on the Lublin-Swidnik urban complex is the subject of 
the author's presentation. 
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Przemiany społeczno-ekonomiczne 
obszarów wiejskich pogranicza 
polsko-ukraińskiego 
na przełomie XX i XXI wieku 
Socio-economic changes of the rural areas 
in the polish-ukrainian borderland at the turn 
of the 20th and 21th centuries 

Zarys treści: W artykule ukazano przemiany i dysproporcje społeczno-ekonomiczne 
występujące na obszarach wiejskich pogranicza polsko-ukraińskiego, obejmującego swym 
zasięgiem województwa: lubelskie i podkarpackie oraz obwody: lwowski, wołyński i zakarpacki, 
w warunkach integracji europejskiej w latach 2000-2006. Zakres przedmiotowy opracowania 
został ograniczony do problematyki społeczno-demograficznej oraz przemian w rolnictwie, 
które nadal stanowi główny rodzaj aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich tego 
pogranicza. 

Słowa kluczowe: pogranicze polsko-ukraińskie, regiony przygraniczne, obszary wiejskie, Polska, 
Ukraina. 

Wstęp 

Pogranicze polsko-ukra ińskie jest in te resu jącym obszarem badawczym, gdyż 
jego osią jest zewnęt rzna granica U n i i Europejsk ie j (od 2 0 0 4 r.) i s trefy Schen-
gen (od 2 0 0 7 r.)1. Gran ica po lsko-ukra ińska zde l imi towana w 1945 r. j ako 
ówczesna granica polsko-radziecka przez ok . 4 5 lat była granicą zamknię tą , co 
wpłynęło na peryferyzację oraz pogłębianie dysproporc j i rozwojowych obszarów 
leżących p o o b u jej s t ronach . O d 1991 r. wkroczyła o n a w fazę, k tórą m o ż n a 
określić j ako granicę f i l t ru jącą z d y n a m i c z n i e nasi la jącymi się e l e m e n t a m i 

1 Jednym z pierwszych badaczy, który rozpoczął studia nad pograniczami Polski na początku lat 
90. XX w. był prof. Andrzej Stasiak. Z jego inicjatywy i pod jego kierunkiem został zrealizowany 
duży projekt badawczy: „Podstawy rozwoju zachodnich i wschodnich obszarów przygranicznych 
Polski", którego efektem było 14 tomów, zawierających wyniki przeprowadzonych badań. 
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współpracy. Integracja Polski z UE, przy braku jednoznacznie proeuropejskiej 
polityki władz Ukrainy, spowodowała zagrożenie ponownego przywrócenia gra-
nicy charakteru znaczącej bariery przestrzennej (Miszczuk 2007). 

Celem artykułu jest próba ukazania przemian i dysproporcji społeczno-eko-
nomicznych występujących na obszarach wiejskich pogranicza polsko-ukraiń-
skiego, obejmującego swym zasięgiem województwa: lubelskie i podkarpackie 
oraz obwody: lwowski, wołyński i zakarpacki (ryc. 1) w warunkach integracji 
europejskiej w latach 2000-2006. Zakres przedmiotowy opracowania jest w du-
żym stopniu zdeterminowany dostępnością wykorzystywanych danych statysty-
cznych, dotyczących strony ukraińskiej. W związku z tym został on ograniczony 
do problematyki społeczno-demograficznej oraz przemian w rolnictwie, które 
nadal stanowi główny rodzaj aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich 
pogranicza polsko-ukraińskiego. 

Ryc. 1. Podział administracyjny pogranicza polsko-ukraińskiego 
Administrative division of the Polish-Ukrainian borderland 
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Przemiany społeczno-demograficzne obszarów wiejskich 
pogranicza polsko-ukraińskiego 

Cechą charakterystyczną pogranicza polsko-ukraińskiego jest znaczące zróżnico-
wanie zarówno osadnictwa miejskiego, jak i wiejskiego po obu stronach granicy. 
W województwie lubelskim zlokalizowanych jest 41 miast i 4164 wsi, podkar-
packim - 45 miast i 2158 wsi, w obwodzie lwowskim: 78 miasta (łącznie z miej-
scowościami typu miejskiego) i 1849 wsi, wołyńskim - 33 miasta i 1053 wsie, 
zakarpackim - 30 miast i 579 wsi (Kuczabski i Miszczuk 2005). Syntetyczną 
charakterystykę jednostek osadniczych pogranicza polsko-ukraińskiego zawiera 
tabela 1. Wynika z niej, że ludność wiejska w części ukraińskiej, w porównaniu 
z polską częścią, wykazuje większą koncentrację, co jest następstwem kolektywi-
zacji rolnictwa na Ukrainie w czasach ZSRR, a ludność miejska jest bardziej roz-
proszona, co było konsekwencją zmiany statusu części większych jednostek 
osadnictwa wiejskiego. 

Tabela 1. Charakterystyka jednostek osadniczych pogranicza polsko-ukraińskiego 

Wyszczególnienie 
Województwa/obwody: 

Wyszczególnienie 
lubelskie lwowski podkarpackie wołyński za karpacki 

Średnia wielkość miasta 
(w tys. osób) 

24,9 19,6 18,9 15,6 15,3 

Średnia liczba mieszkańców wsi 281 569 578 500 1365 

Średnia odległość między 
miejscowościami (w km) 

2,5 11,3 2,9 4,3 4,6 

Ludność największego miasta 
w stosunku do ogółu ludności 
miejskiej (w %) 

34,9 49,2 18,7 38,4 25,2 

Źródto: A.Kuczabski, A.Miszczuk (2005). 

Z punktu widzenia demografii regiony składające się na pogranicze polsko-
-ukraińskie mają charakter depopulacyjny, przy czym średnioroczne tempo spa-
dku zaludnienia w części ukraińskiej było 3-krotnie wyższe niż w części polskiej 
(tab. 2). Zjawisko to miało znikomy charakter w województwie podkarpackim, 
ze względu na relatywnie duży dodatni przyrost naturalny. 

W zakresie podstawowych elementów przyrostu rzeczywistego, tj. przyrostu 
naturalnego oraz salda migracji, także ujawnia się specyfika polskiej i ukraińskiej 
części pogranicza. Średni przyrost naturalny w części polskiej był w 2000 r. 
dodatni (w województwie lubelskim - ujemny, ale w podkarpackim - dodatni) 
i pozostał taki w 2006 r., przy czym jego wartość zmalała. Natomiast w części 
ukraińskiej w obu przekrojach czasowych był ujemny, przy zmniejszaniu się jego 
wartości bezwzględnej. 
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Tabela 2. Wybrane wskaźniki społeczno-demograficzne obszarów wiejskich pogranicza polsko-ukraińskiego w latach 2000-2006 

Wyszczególnienie 
Regiony polskie: Regiony ukraińskie: 

Wyszczególnienie 
razem lubelskie podkarpackie razem lwowskie wołyńskie zakarpackie 

Ludność ogółem 2000 4 307 575 2 206 200 2 101 375 4 960 333 2 624 400 1 060 599 1 275 334 

2006 4 270 330 2172 766 2 097 564 4 826 336 2 550 043 1 035 300 1 240 993 

Ludność wiejska 2000 2 423 932 1 177 324 1 246 608 2 389 491 1 075 661 529 013 784 817 

2006 2 407 344 1 159 717 1 247 627 2 321 602 1 024 221 512 647 784 734 

Zmiany zaludnienia ogółem (2000=100,0) 99,1 98,5 99,8 97,3 97,2 97,6 97,3 

Zmiany zaludnienia wsi (2000=100,0) 99,3 98,5 100,1 97,2 95,2 96,9 100,0 

Średnioroczne tempo zmian zaludnienia 
ogółem w latach 2000-2006 (%) 

-0,13 -0,21 -0,03 -0,39 -0,40 -0,34 -0,39 

Średnioroczne tempo zmian zaludnienia wsi 
w latach 2000-2006 (%) 

-0,10 -0,21 +0,01 -0.40 -0,69 -0,44 -0,00 

Udział ludności wiejskiej w liczbie 
ludności ogółem (%) 

2000 

2006 
56.3 
56.4 

53,4 

53,4 

59.4 

59.5 

48,2 

48,1 

41,0 

40,2 

49,9 

49,5 
61,5 

62,9 

Przyrost naturalny ogółem (%o) 2000 1,2 -0,1 2,5 -2,3 -3,3 -2,8 0,4 

2006 0,4 -0,5 1,3 -1,8 -2,9 -1,8 0,5 

Przyrost naturalny na wsi (%o) 2000 0,9 -1,3 3,0 -3,1 -5,3 -4,1 0,7 

2006 -0,4 -1,9 1,1 -3,5 -5,6 -4,7 0,0 

Współczynnik dynamiki 
demograficznej ogółem 

2000 

2006 
1,13 

1,04 

0,99 

0,95 

1,30 

1,15 

0,82 

0,87 

0,73 

0,78 

0,80 

0,88 

1,04 

1,04 

Współczynnik dynamiki 
demograficznej na wsi 

2000 

2006 
1,08 

0,97 

0,89 

0,84 

1,31 

1,12 

0,70 

0,78 

0,66 

0,66 

0,75 

0,74 
0,73 

1,00 

Saldo migracji ogółem (%o) 2000 -1,2 -1,4 -0,9 -4,1 -6,2 -0,7 -2,5 

2006 -2,5 -3,0 -1,9 -0,8 -0,5 -0,5 -1,8 

Saldo migracji na wsi (%o) 2000 -1,1 -2.0 -0,3 1,6 1,0 8,0 -2,0 
2006 -0,5 -0,9 -0,1 -2,2 -2,3 -2,9 -1,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Regions ot Ukrainę... (2005, 2007), Pogranicze polsko-ukraińskie... (2006) oraz Bank Danych Regionalnych GUS. http://rcin.org.pl
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W 2000 r. blisko 3-krotnie większy odpływ migracyjny netto charaktery-
zował część ukraińską. W kolejnych latach tendencje odpływowe nasiliły się 
województwach polskich, a w ukraińskich - zmalały. W efekcie w 2006 r. sytua-
cja się odwróciła i 3-krotnie wyższe ujemne saldo migracji, w porównaniu ze 
stroną ukraińską, charakteryzowało stronę polską. Wzrost odpływu migracyj-
nego w latach 2000-2006 w polskich regionach przygranicznych miał 
niewątpliwie związek z wejściem Polski do Unii Europejskiej i otwarciem dla 
Polaków rynku pracy niektórych państw członkowskich. Z kolei ograniczenia 
w ruchu granicznym dla Ukraińców stały się jednym z czynników hamujących 
odpływ migracyjny ludności z ukraińskich regionów przygranicznych. 

Na tle ogólnej charakterystyki społeczno-demograficznej regionów pograni-
cza polsko-ukraińskiego specyfika obszarów wiejskich polega między innymi na 
tym, że: 
• ludność wiejska dominowała w strukturze demograficznej województw lubel-

skiego i podkarpackiego oraz obwodu zakarpackiego zarówno w 2000, jak 
i 2006 r., natomiast w obwodzie lwowskim przeważała ludność miejska, a 
w wołyńskim — odsetek ludności miejskiej i wiejskiej kształtował się niemal 
na identycznym poziomie, 

• tempo spadku zaludniania obszarów wiejskich Lubelszczyzny nie odbiegało 
zbytnio od średniego tempa wyludniania się tego regionu jako całości, a 
w przypadku obwodu lwowskiego i wołyńskiego było wyraźnie wyższe, nato-
miast w województwie podkarpackim i obwodzie zakarpackim można mówić 
0 stabilizacji liczby ludności wiejskiej, 

• wskaźnik przyrostu naturalnego był ujemny na obszarach wiejskich wojewó-
dztwa lubelskiego oraz obwodów lwowskiego i wołyńskiego, przy czym jego 
wartość bezwzględna powiększyła się w latach 2000-2006 i była wyższa niż 
średnia w tych regionach. Jedynie w województwie podkarpackim oraz ob-
wodzie zakarpackim przyrost naturalny był dodatni, ale jego wartość zmalała, 
osiągając w 2006 r. poziom niższy niż średnio w tych regionach, 

a obszary wiejskie wszystkich regionów pogranicza polsko-ukraińskiego mają 
charakter odpływowy, przy czym ujemne saldo migracji zmniejszyło się w la-
tach 2000-2006 w województwach lubelskim i podkarpackim i było ono 
mniejsze w swej wartości bezwzględnej niż średnio w tych regionach, co 
oznacza, że odpływ migracyjny w większym stopniu dotyczy ludności miej-
skiej, natomiast w części ukraińskiej (poza obwodem zakarpackim) natężenie 
odpływu migracyjnego związane było w 2006 r. przede wszystkim z ludnością 
wiejską, pomimo że w 2000 r. obszary wiejskie obwodów lwowskiego 
1 wołyńskiego odnotowały napływ migracyjny netto. 
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Przemiany w rolnictwie pogranicza polsko-ukraińskiego 
Jak już wcześniej podkreślono, obszary wiejskie przygranicznych regionów Pol-
ski i Ukrainy są w dużym stopniu związane z rolnictwem. Analizując przyrodni-
cze uwarunkowania rozwoju rolnictwa, łatwo dostrzec, że układ jednostek fizjo-
graficznych pogranicza polsko-ukraińskiego ma charakter transgraniczny 
(Zuchowski 2005), układający się w trzy strefy (ryc. 2): 
• nizinną, obejmującą Nizinę Południowopodlaską, Polesie Zachodnie i Pole-

sie Wołyńskie, 
• wyżynną, na którą składają się wyżyny Lubelsko-Lwowska oraz Wołyńsko-

Podolska, 
• podgórską i górską, obejmującą Podkarpacie, Wschodnie Podkarpacie, 

wschodnią część Karpat Zachodnich i Beskidy Wschodnie. 

Ryc. 2. Regiony fizycznogeograficzne wedtug J. Kondrackiego 
Physiographic regions by J. Kondracki 
Źródło: W. Żuchowski (2005). 
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Oznacza to zatem, że przyrodnicze warunki dla rozwoju rolnictwa są podo-
bne po obu stronach granicy, przy czym najlepsze są w części wyżynnej. Zdecy-
dowanie zróżnicowane są natomiast warunki instytucjonalno-organizacyjne. 
W polskiej części pogranicza dominują indywidualne gospodarstwa rolne, 
o dość dużym rozdrobnieniu areału, po stronie ukraińskiej z kolei zachodzą pro-
cesy przekształceń własnościowych byłych państwowych i spółdzielczych gospo-
darstw rolnych. Brak wiarygodnych i porównywalnych danych statystycznych 
dotyczących przekształceń własnościowo-organizacyjnych gospodarstw rolnych 
uniemożliwia przeprowadzenie w tym względzie stosownej analizy. Pozostałe 
wskaźniki dotyczące przekształceń w rolnictwie pogranicza polsko-ukraińskiego 
w latach 2000-2006 zawiera tabela 3. 

Wynika z niej szereg wniosków. Po pierwsze, wyraźnie widoczne jest relatyw-
nie duże znaczenie rolnictwa w strukturze pracujących, zwłaszcza w wojewó-
dztwach lubelskim i podkarpackim oraz obwodzie wołyńskim. Jedynie w obwo-
dzie zakarpackim w latach 2000-2006 nastąpił wzrost udziału pracujących 
w rolnictwie, w pozostałych analizowanych regionach odnotowano spadek. 

Po drugie, dużemu udziałowi rolnictwa w strukturze pracujących w wojewó-
dztwach lubelskim i podkarpackim towarzyszy małe (oraz malejące w latach 
2000-2006) znaczenie rolnictwa w strukturze wartości dodanej. Zupełnie ina-
czej jest w regionach ukraińskich, gdzie mniejszemu - w porównaniu z regio-
nami polskimi - znaczeniu rolnictwa w strukturze pracujących towarzyszy zde-
cydowanie wyższy (aczkolwiek w latach 2000-2006 malejący) udział tego działu 
w strukturze wartości dodanej, co świadczy o bardzo niskim poziomie rozwoju 
tych regionów. Pomimo wyraźnej dynamiki wzrostu wartości dodanej per capita 
zarówno w regionach ukraińskich (niemal 3-krotnie), jak i polskich (o ok. 30%) 
można stwierdzić, że wszystkie analizowane regiony przygraniczne nadal pozo-
stają słabo rozwinięte (w odniesieniu do średnich krajowych wielkości te relaty-
wnie zmalały: w części polskiej z 69,9 do 68,8%, w województwie lubelskim 
z 70,0 do 68,3% i podkarpackim z 69,8 do 69,0%, a w części ukraińskiej 
z 73,7% do 67,7%, obwodzie lwowskim - z 77,4 do 71,6%, wołyńskim -
z 74,5 do 71,6% i zakarpackim - z 60,2 do 59,1%). Przyjmując średni poziom 
hrywny w stosunku do złotego na poziomic 0,70 gr można dostrzec, że zróżni-
cowanie poziomu rozwoju części polskiej pogranicza w stosunku do części ukra-
ińskiej, mierzone wielkością wartości dodanej per capita wynosiło w 2005 r. jak 
3,9:1, a województwa podkarpackiego do zakarpackiego jak 4,5:1. 

Po trzecie, zdecydowanie największy udział użytków rolnych w strukturze 
użytkowania ziemi występuje w województwie lubelskim, nieco mniejszy 
w województwie podkarpackim i obwodzie lwowskim, natomiast najmniejszy 
w obwodach wołyńskim i zakarpackim. 

Po czwarte, w strukturze produkcji globalnej rolnictwa analizowanych regio-
nów w 2000 r. produkcja roślinna dominowała w województwach lubelskim 
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Tabela 3. Wybrane wskaźniki przemian w rolnictwie pogranicza polsko-ukraińskiego w latach 2000-2006 

Regiony polskie: Regiony ukraińskie: 
Wyszczególnienie 

razem lubelskie podkarpackie razem lwowskie wołyńskie zakarpackie 

Pracujący ogótem (tys.) 2000 1 924,7 979,1 945,6 2 072,2 1 082,7 486,2 503,3 
2006 1 368,7 714,4 654,3 2 043,6 1 070,1 430,2 543,3 

Pracujący (%) 2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2006 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

sektor 1 2000 49,7 51,9 47,3 27,3 23,4 43,6 19,6 
2006 32,0 37,6 24,3 22,5 17,6 28,6 27,3 

sektor II 2000 17,8 15,1 20,6 23,1 26,0 15,1 24,6 
2006 23,4 18,2 28,4 20,2 23,0 16,0 18,0 

sektor III 2000 32,5 33,0 32,1 49,6 50,6 41,3 55,8 
2006 44,6 44,2 47,3 57,3 59,4 55,4 54,7 

Wartość dodana na 1 mieszkańca 2000 12 098 12 117 12 076 2 056 2 159 2 077 1 677 
(PLN/UAH) 2005 15 619 15 499 15 673 5 711 6 042 5 752 4990 

Struktura wartości dodanej (%) 2000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2005 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
sektor I 2000 6,4 8,2 4,5 27,2 23,7 31,9 31,7 

2005 5,3 7,4 3,3 17,5 14,0 20,4 19,9 
sektor II 2000 29,5 25,3 33,9 21,1 23,5 16,3 19,7 

2005 28,7 24.4 33,1 23,4 26,7 20,7 24,9 
sektor III 2000 64,1 66.5 61,6 51,7 52,8 51,8 48,6 

2005 66,0 68,2 63,6 59,1 59,3 58,9 55,2 

Powierzchnia UR (tys. ha) 2000 2 656,8 1 714,5 942,3 2 456,5 1 131,9 891,2 433,4 

2006 2 643,9 1 710,4 933,5 2 330,9 1 052,9 867,5 410,5 
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Powierzchnia UR w % 2000 61,8 68,3 52,8 44,9 51,9 44,3 33,8 
powierzchni ogółem 2006 61,5 68,1 52,3 42,6 48,3 43,2 32,1 

Struktura globalnej produkcji 
rolniczej (%) 

produkcja roślinna 2000 - 65,2 54,3 - 48,2 56,5 44,0 

2006 - 56,1 50,8 - 49,2 47,7 47,1 

produkcja zwierzęca 2000 - 34,8 45,7 - 51,8 43,5 56,0 

2006 - 43,9 49,2 - 50,8 52,3 52,9 

Produkcja zbóż (tys. t) 2000 3017 2 242 775 1 151 481 503 167 

2006 2 582 1 843 739 1 398 587 524 287 

Produkcja ziemniaków (tys. t) 2000 4 177 2 496 1 681 3 182 1 510 1 194 478 

2006 1 623 764 859 2 890 1 472 853 565 

Produkcja warzyw (tys. t) 2000 811 525 286 503 269 111 123 

2006 655 433 222 861 402 233 226 

Pogłowie bydła (tys. szt.) 2000 792,1 503,1 289,0 1 107,2 565,7 359,1 182,4 

2006 597,4 421,8 175,6 788,1 353,3 265,5 169,3 

Pogłowie trzody chlewnej (tys. szt.) 2000 1 581,9 1 197,3 384,6 800,6 260,8 308,0 231,8 

2006 1 627,0 1 344,1 327,9 860,6 254,7 339,9 266,0 

Produkcja mięsa (tys. t) 2000 249 159 90 157 69 43 45 

2006 329 228 101 204 90 69 45 

Źródło: jak w tabeli 1. 
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i podkarpackim oraz obwodzie wołyńskim. W 2006 r. zwiększyła się przewaga 
produkcji zwierzęcej w obwodach lwowskim i zakarpackim, wyrównały się pro-
porcje między produkcją roślinną i zwierzęcą w województwie podkarpackim 
i obwodzie wołyńskim, jedynie w województwie lubelskim utrzymała się prze-
waga produkcji roślinnej. 

Po piąte, w produkcji zbóż przoduje województwo lubelskie, które w 2000 r. 
wyprodukowało więcej zbóż niż pozostałe cztery regiony przygraniczne razem 
wzięte. W latach 2000—2006 produkcja zbóż w polskich województwach zm-
alała, a w obwodach ukraińskich wzrosła, nadal jednak głównym producentem 
zbóż na pograniczu polsko-ukraińskim pozostaje województwo lubelskie. 

Po szóste, w produkcji ziemniaków - poza obwodem zakarpackim odnoto-
wano tendencję spadkową, przy czym o ile głównym producentem ziemniaków 
w 2000 r. było województwo lubelskie, o tyle w 2006 r. — obwód lwowski. 

Po siódme, tendencje w zakresie produkcji warzyw różnicują pogranicze na 
część polską i ukraińską. W województwach lubelskim i podkarpackim produk-
cja warzyw w latach 2000-2006 zmalała, a w obwodach ukraińskich wzrosła, 
w rezultacie czego w roku 2006 obwód lwowski niemal zrównał się pod tym 
względem z województwem lubelskim, a obwody wołyński i zakarpacki z woje-
wództwem podkarpackim. 

Po ósme, we wszystkich badanych regionach w latach 2000-2006 spadło 
pogłowie bydła, a jedynie w województwie podkarpackim i obwodzie lwowskim 
także trzody chlewnej. Największe pogłowie zarówno trzody chlewnej, jak i by-
dła występuje w województwie lubelskim, które także jest największym (i ros-
nącym) producentem mięsa na pograniczu polsko-ukraińskim. 

Podsumowanie 

Z przeprowadzonej analizy wyłania się złożony obraz przekształceń obszarów 
wiejskich na pograniczu polsko-ukraińskim. Pomiędzy polską i ukraińską czę-
ścią występują zarówno pewne podobieństwa, jak i różnice. Dominującym zja-
wiskiem demograficznym jest wyludnianie się regionów przygranicznych jako 
całości oraz ich obszarów wiejskich, natomiast stabilizację liczby ludności wiej-
skiej wykazują jednostki regionalne związane z Karpatami (województwo pod-
karpackie i obwód zakarpacki). W strukturze zaludnienia części polskiej domi-
nuje ludność wiejska, natomiast po stronie ukraińskiej sytuacja w tym zakresie 
jest zróżnicowana: od dominacji ludności wiejskiej (obwód zakarpacki), poprzez 
dominację ludności miejskiej (obwód lwowski), po niemal zrównoważoną 
w tym względzie sytuację (obwód wołyński). 

Wartości ujemne przyrostu naturalnego są typowe dla obszarów wiejskich 
województwa lubelskiego oraz obwodów lwowskiego i wołyńskiego, natomiast 
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w dwóch pozostałych regionach mamy do czynienia z dodatnim przyrostem 
naturalnym. Odpływ migracyjny netto odnotowały obszary wiejskie wszystkich 
analizowanych regionalnych jednostek administracyjnych, z tym jednak, że 
w części ukraińskiej natężenie tego odpływu wykazywało tendencję rosnąca, a 
w części polskiej malejącą. 

Rolnictwo jest jednym z ważniejszych rodzajów aktywności gospodarczej na 
obszarach wiejskich, co w polskiej części pogranicza przejawia się dużym jego 
udziałem w strukturze pracujących, a w części ukraińskiej - dużym udziałem 
w wytworzonej wartości dodanej. Warunki przyrodnicze dla produkcji rolnej po 
obu stronach granicy są zbliżone. Największą produkcją rolną charakteryzuje się 
województwo lubelskie. W jego strukturze dominuje produkcja roślinna, w po-
zostałych regionach rosnącego znaczenia nabiera produkcja zwierzęca, zwłaszcza 
trzody chlewnej. 

Zaobserwowane tendencje zarówno o charakterze pozytywnym, jak i negaty-
wnym nie zmieniają ogólnego stwierdzenia o niskim poziomie rozwoju gospo-
darczego zarówno polskich, jak i ukraińskich regionów przygranicznych, w tym 
ich obszarów wiejskich oraz znaczących dysproporcjach w tym zakresie (na 
niekorzyść Ukrainy), które najprawdopodobniej będą się utrzymywać i systema-
tycznie pogłębiać w sytuacji kontynuowania niejednoznacznej polityki proeuro-
pejskiej Ukrainy, dodatkowo spotęgowanej światowym kryzysem gospodar-
czym. 
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Summary 

The article attempts to outline the socio-demographic and agricultural changes 
of rural areas in the threc Ukrainian (Lwowskie, Wołyńskie, Zakarpackie) and 
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the two Polish border regions (Lubelskie, Podkarpackie) in the period 
2000-2006. It shows structural differences and similarities for the Polish and 
Ukrainian parts of the borderland. The level of economic development of rural 
areas of Polish and of Ukrainian border regions is low, and in addition the EU 
integration contributed to creating the new disproportions in the socio-demo-
graphic and economic situation of the analyzed regions. 
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Wyludnianie wsi rosyjskiej 
The depopulation of russian rural areas 

Zarys treści: Artykuł poświęcony jest przyczynom, skali wielkościowej i konsekwencjom 
demograficzno-społecznym wyludniania się wsi rosyjskiej. W pierwszej części przedstawiono 
sytuację demograficzną wsi rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. W następnych podroz-
działach przedstawiono procesy depopulacyjne, które zachodziły na wsi rosyjskiej w okresie 
sowieckim. Ostatnia część artykułu dotyczy procesów demograficznych, jakie miały miejsce na 
terenach wiejskich w Federacji Rosyjskiej. 

Słowa kluczowe: Rosja, ludność wiejska, depopulacja. 

Wprowadzenie 

Na obszarze współczesnej Federacji Rosyjskiej w ciągu całego XX w. zachodziły 
wielkie przeobrażenia demograficzne1. Były one wywołane czynnikami politycz-
nymi oraz społeczno-ekonomicznymi. Terytorium zajmowane obecnie przez 
Federację Rosyjską stanowiło zasadniczą część Cesarstwa Rosyjskiego, a następ-
nie najważniejszą część ZSRR. Dopiero po upadku komunizmu i rozpadzie 
imperium sowieckiego Rosyjska FSRS przekształciła się w Federację Rosyjską. 
Pomimo utraty wielu prowincji podporządkowanych Moskwie, Federacja Rosy-
jska jest największym powierzchniowo państwem świata i obejmuje 
17 min km2. Na tym rozległym terytorium usytuowanym na kontynencie eur-

1 Niniejszy artykuł nawiązuje ściśle do jednego z rozdziałów książki autora (Eberhardt 2002). 
Ma on charakter bardziej syntetyczny. Zweryfikowano ponadto kilka kwestii szczegółowych. 
Uaktualniono analizę faktograficzną o dokumentację statystyczną po 2000 roku. 
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azjatyckim, położonym między Bałtykiem a Pacyfikiem, liczebność ludności 
ulegała cyklicznym zmianom. Były one wywołane konfliktami militarnymi oraz 
represyjnością systemu sowieckiego. Równocześnie w latach pokoju wysoki 
przyrost rzeczywisty oddziaływał na stan zaludnienia. Znacznie większą skalę 
przybrały jednak przemiany strukturalne. Wśród tych ostatnich na specjalna 
uwagę zasługują zmiany relacji między liczebnością ludności miejskiej 
i wiejskiej. 

Zasadniczym zadaniem władzy sowieckiej było przeprowadzenie forsownej 
industrializacji kraju. Rosja z kraju rolniczego miała się przeobrazić w państwo 
uprzemysłowione. Wymagało to przekwaterowania milionów mieszkańców wsi 
do miast i osiedli przemysłowych. Było to przedsięwzięcie niezmiernie trudne 
i skomplikowane, gdyż przed przewrotem bolszewickim jedynie 15% ludności 
kraju skupiało się w miastach. Do I wojny światowej Rosja była państwem 
chłopskim, w którym rolnictwo stanowiło najważniejszą gałąź gospodarki naro-
dowej. Przyjęty na przełomie lat 20. i 30. XX w. model socjalistycznej industria-
lizacji, w dużym stopniu opierał się na wykorzystaniu najtańszego czynnika pro-
dukcji, jakim była wówczas wiejska siła robocza. Cechą charakterystyczną całego 
rozwoju w okresie istnienia ZSRR był szybki wzrost zatrudnienia ludności 
w działach pozarolniczych, zwłaszcza w przemyśle ciężkim. Powstanie licznych 
miejsc pracy w miastach stymulowało procesy migracyjne. Zaistniały więc liczne 
przesłanki ekonomiczne i społeczne, które uruchomiły, a następnie przyspie-
szyły masowe przepływy migracyjne ludności ze wsi do miast. W pierwszej fazie, 
przy wysokim przyroście naturalnym ludności wiejskiej, procesy te nie miały 
charakteru depopulacyjnego. W miarę jednak wzrostu skali przepływów migra-
cyjnych oraz nieuchronnego starzenia się ludności wiejskiej, mieliśmy już do 
czynienia z regresem demograficznym obszarów wiejskich. W miarę upływu lat 
procesy wyludniania wsi stawały się coraz bardziej intensywne, a ich konsekwen-
cje gospodarcze i społeczne były coraz bardziej zauważalne. 

Analizując procesy migracyjne ludności ze wsi do miast zachodzące na obsza-
rach rosyjskich, nie można pomijać faktu, że procesy urbanizacyjne są zjawi-
skiem naturalnym, zgodnym z rozwojem cywilizacyjnym świata. Wielkie migra-
cje do miast oraz zmniejszanie się zatrudnienia w rolnictwie rozpoczęło się wraz 
z rewolucją przemysłową i zainicjowaniem wielkich procesów rozwoju ludno-
ściowego miast i aglomeracji. Przeobrażenia te, zapoczątkowane w Europie 
Zachodniej, a następnie w Stanach Zjednoczonych, rozszerzyły się na inne kon-
tynenty. Przyspieszyły rozwój gospodarczy i strukturalne zmiany w rolnictwie. 
Wzrost wydajności pracy w tym sektorze wywołany mechanizacją pracy zwolnił 
duże zasoby siły roboczej, które znalazły zatrudnienie w działach poza rolnic-
twem. Zmniejszenie się ludności rolniczej jest zazwyczaj procesem pozytywnym 
społecznie i ekonomicznie, zwłaszcza na obszarach dysponujących nadwyżkami 
siły roboczej. Może jednak wystąpić sytuacja, gdy procesy depopulacyjne na 
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terenach wiejskich przekroczą pewną trudną do określenia granicę i zaczynają 
wpływać negatywnie na warunki życia ludności i produktywność gospodarczą2. 
Drenaż młodej siły roboczej może doprowadzić do zachwiania równowagi 
demograficznej. Na obszarach wiejskich pozostaje wtedy ludność w wieku po-
produkcyjnym, a następnie, w kolejnej fazie czasowej, po wymarciu ludzi w wie-
ku podeszłym dochodzi do zaniku wsi i likwidacji gospodarki rolnej, a często 
i pełnej dewastacji gospodarczej. Konsekwencje regresu demograficznego na 
obszarach wiejskich są zawsze złożone i ich interpretacja wymaga rozpatrzenia 
kwestii społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Niewątpliwie sympto-
mami sytuacji kryzysowej wywołanej depopulacją są następujące procesy: 
• głębokie deformacje w strukturach demograficznych doprowadzające do ob-

niżenia poziomu życia i niemożności zapewnienia opieki nad ludźmi starymi, 
• stagnacja, a następnie regres produkcji rolnej oraz zwiększenie się powierz-

chni ugorów i odłogów, 
• dekapitalizacja zabudowy wiejskiej połączona z likwidacją infrastruktury 

technicznej, 
• zanik wiejskiej tkanki osadniczej, 
• ogólne obniżenie efektywności ekonomicznej obszaru. 

Specyfika historyczno-demograficzna wsi rosyjskiej 

Rozpatrując sytuację demograficzną wsi rosyjskiej, należy brać pod uwagę 
pewne jej cechy charakterystyczne, różniące ją od obszarów wiejskich zachodniej 
czy środkowej Europy. Sieć osadnicza na ziemiach rosyjskich, w odróżnieniu od 
innych państw europejskich, cechuje się małą liczbą jednostek wiejskich w sto-
sunku do rozległego terytorium. Spadek liczby ludności na obszarach wiejskich 
uwidacznia się najpierw w wynikach gospodarczych. Opustoszałe tereny zatra-
cają charakter rolniczy i stają się nieużytkami lub zarastają lasami. Nie jest to 

2 Problematyka wyludniania się wsi jest zagadnieniem popularnym w literaturze geograficznej, 
demograficznej i ekonomicznej. Do klasycznych dziel z tego zakresu należy praca angielskiego 
badacza J. Seville (1957), który określił skalę procesów depopulacyjnych Anglii i Walii w długim 
okresie historycznym (1851—1951). Do pionierskich opracowań należą również studia prowa-
dzone przez T. Hagerstranda (1957) i jego uczniów, którzy preferowali ujęcia modelowe dla 
wyjaśnienia przyczyn i skutków procesów wyludniania się wsi skandynawskiej. Problematyka 
wyludniania się niemieckiego Wschodu (tzw. Ostfluchtu) i jego konsekwencje polityczne były 
w okresie międzywojennym w Niemczech bardzo popularne (np. Volz 1930). Do klasycznych 
opracowań należy książka czeskiego geografa J. Pohla (1932), który analizował procesy wyludnia-
nia się wsi czeskiej w ujęciu dynamicznym dla długiego okresu historycznego. Późniejsze prace 
bazowały już na obszerniejszej dokumentacji statystycznej. W większym stopniu uwzględniono 
też problematykę socjologiczną. 
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zjawisko jednoznacznie negatywne. Powrót do pierwotnych warunków natural-
nych przynosi niekiedy korzyści ekologiczne. 

Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich Związku Sowieckiego 
odznaczały wyraźnie wyodrębnioną specyfiką. Wynikało to z wielu przyczyn 
natury historyczno-politycznej3. Problem odmienności drogi rozwojowej wsi 
i rolnictwa rosyjskiego, w stosunku do procesów zachodzących w Europie 
Zachodniej i Ameryce Północnej, jest kluczowy i wymaga szerszego omówienia. 
Kwestię tę w sposób syntetyczny wyjaśnia geograf rosyjski, A.I. Aleksiejew 
(2000). Według niego, w odróżnieniu od wsi i rolnictwa w krajach kapitalisty-
cznych, które rozwijały się ewolucyjnie, ludność wsi rosyjskiej była poddana 
licznym, z góry narzuconym eksperymentom, które spowodowały zaburzenie jej 
naturalnego rozwoju. A.I. Aleksiejew wymienia cztery rewolucyjne „przewroty", 
narzucone wsi rosyjskiej w XX w., które zdeterminowały jej przemiany struktu-
ralne i przestrzenne. Pierwszy z nich wiązał się z reformą Stołypina, zmierzającą 
do zniszczenia tradycyjnej wiejskiej „obszczyny" (wspólnoty) i umożliwił two-
rzenie osadnictwa rozproszonego, tzw. chutorów. Stara tkanka osadnicza miała 
ulec modernizacji na rzecz wielkochłopskich gospodarstw rolnych. Wybuch 
I wojny światowej uniemożliwił zakończenie tej reformy. 

Kolejna rewolucyjna zmiana wiązała się z reformą rolną lat 1917-1918, która 
odebrała ziemie wielkim posiadaczom i przekazała ją chłopom. Spowodowało to 
wielkie straty materialne. Uległy likwidacji duże, nowoczesne na ówczesne czasy 
gospodarstwa nastawione na produkcję towarową. Utworzono liczne drobne 
gospodarstwa chłopskie, które i tak miały być w bliskiej perspektywie unice-
stwione. 

Najbardziej rewolucyjnym przewrotem była przeprowadzona w latach 30. 
kolektywizacja i uspołecznienie środków produkcji, co doprowadziło do likwi-
dacji własności prywatnej. W jej wyniku nastąpił gwałtowny spadek produkcji 
rolnej i pauperyzacja społeczności wiejskiej, a ludność wiejska poniosła olbrzy-
mie ofiary. Utworzono wielkie gospodarstwa kolektywne, które od podstaw 

3 Literaturę rosyjską na temat wyludniania się wsi zaprezentowano w pracy autora (Eberhardt 
2002) i nie zachodzi potrzeba jej ponownego zestawienia. Warto jedynie wspomnieć o kilku 
pozycjach zawierających duży materiał empiryczny, ukazujący nie tylko skalę procesów depopu-
lacyjnych, ale również zanik osadnictwa wiejskiego na dużych obszarach Federacji Rosyjskiej. Do 
tych prac należy: Nieiarnozicmic... (1977), studium G. Joffego (1986), praca zbiorowa wydana 
w Ufie (Sielskaja... 1983) oraz opracowanie pod redakcją G.A. Kułtyśevej i B.S. Chorieva 
(1986). Wydano specjalny tom „Woprosow geografii" związany z zagadnieniami demograficz-
nymi wsi rosyjskiej (Sowriemiennoje... 1988). Nowy okres badań osadnictwa wiejskiego roz-
począł się wraz z przejściem do gospodarki rynkowej. Ukazały się prace krytycznie oceniające stan 
zagospodarowania obszarów wiejskich i los mieszkańców wsi, m. in. prace o ujęciu historycznym 
M.G. Pankratowej (1995) i Sudby... (1995). Najbardziej wszechstronna jest monografia 
A.I. Aleksiejeva (1997), który opublikował również pełną bibliografię opracowań poświęconych 
przemianom rosyjskiej wsi oraz sytuacji ludności wiejskiej (Aleksiejev 2001). 
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budowały infrastrukturę techniczno-społeczną wsi. Inwestycje realizowano jedy-
nie w wybranych wsiach, w których skupiała się działalność administracyjna, 
produkcyjna i usługowa. Pozostałe wsie ulegały stopniowemu zanikowi. W mia-
rę upływu lat system kołchozowy umacniał się. W końcowej fazie istnienia 
Związku Sowieckiego wbrew powszechnym poglądom stawał się — dzięki znacz-
nym dotacjom na środki produkcji - coraz bardziej produktywny i wydajny. 

Ostatnia wielka zmiana o charakterze rewolucyjnym odbyła się w latach 90. 
Upadek komunizmu oraz wprowadzenie gospodarki rynkowej doprowadziły do 
totalnej dezorganizacji i dewastacji obiektów materialnych i spadku produkcji 
rolnej. Wieś rosyjska kolejny raz uległa pauperyzacji i totalnym przeobrażeniom 
strukturalnym. Nie podjęto do tej pory żadnej działalności interwencyjnej, aby 
zapobiec dalszemu upadkowi ekonomicznemu obszarów wiejskich. Nie wypra-
cowano też koncepcji, co do wyboru dalszej drogi rozwojowej. W takiej sytuacji 
stary system ulega coraz większemu zwyrodnieniu, nowy zaś nie jest w stanie się 
wykształcić. Nie rozstrzygnięto dotychczas kluczowej kwestii związanej z prywa-
tnym obrotem ziemią. Nieliczne gospodarstwa farmerskie działają w niestabil-
nych warunkach prawnych i ekonomicznych. W dodatku obserwuje się coraz 
większe dysproporcje w poziomie rolnictwa i stanie zagospodarowania obszarów 
wiejskich w skali kraju oraz poszczególnych regionów. 

Procesy demograficzne na wsi rosyjskiej w XX wieku 

Wieś rosyjska w okresie carskim odznaczała się dużą dynamiką demograficzną. 
Zmniejszenie się zaludnienia wsi mogło być jedynie wynikiem wojen, epidemii 
oraz cyklicznych klęsk głodu. Były to zjawiska powszechne i obejmowały rów-
nież inne kraje europejskie. Duży przyrost rzeczywisty ludności wiejskiej miał 
miejsce w imperium rosyjskim przez cały wiek XIX. Zwłaszcza wysoki przyrost 
naturalny i rzeczywisty odnotowano na przełomie XIX i XX w., aż do 1914 r. 
W tym okresie wystąpiły jednocześnie duże ruchy migracyjne polegające na 
kolonizowaniu obszarów bezludnych lub zamieszkałych przez nieliczne ludy 
pasterskie. Początkowo ludność rosyjska i ukraińska napłynęła do strefy stepo-
wej położonej nad Morzem Czarnym. Później nastąpiła rolnicza kolonizacja 
Kubania i Kraju Stawropolskiego. Najważniejszym jednak zadaniem, jakie stało 
przed władzami carskimi, było zaludnienie i zagospodarowanie Syberii. Miliony 
chłopów rosyjskich z centralnej i Rosji oraz Ukraińców zostało skierowanych na 
Syberię, gdzie istniało dużo wolnej ziemi przydatnej dla gospodarki rolnej. 
Akcja kolonizacyjna miała charakter zarówno zorganizowany, jak i spontanicz-
ny. Powierzchnia obszarów wykorzystywanych rolniczo ulegała powiększeniu, 
a zaludnienie wsi systematycznie wzrastało. Świadczy o tym obszerna dokumen-
tacja statystyczna. Według wyliczeń amerykańskiego demografa liczba ludności 
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wsi rosyjskiej między 1883 a 1914 r. wzrosła o blisko 30 min mieszkańców 
(Lorimer 1946, s. 18). Według danych szacunkowych na obecnym terytorium 
Federacji Rosyjskiej zaludnienie wsi w przededniu wybuchu I wojny światowej 
wynosiło około75 min mieszkańców, czyli dwa razy więcej niż obecnie. Była to 
w dodatku ludność bardzo młoda demograficznie o wysokim odsetku dzieci. 
Straty demograficzne wywołane I wojną światową nie były zbyt duże, ale wojna 
domowa, a następnie klęska głodu w latach 1921/1922 przyczyniła się do znacz-
nego obniżenia zaludnienia wsi. Zostało to szybko zrekompensowane w okresie 
NEP-u, kiedy to warunki ekonomiczne na wsi rosyjskiej uległy znacznej popra-
wie. Miał wówczas miejsce wysoki przyrost naturalny, a ruchy migracyjne były 
nieznaczne. Następny okres wiążący się z pierwszą pięciolatką, kolektywizacją 
rolnictwa oraz klęską głodu w latach 30. wpłynął na obniżenie liczebności lud-
ności wiejskiej FSRS. W okresie międzywojennym, a mianowicie między 
rokiem 1926 a 1939 zaludnienie wsi rosyjskiej zmalało z 76 288 tys. do około 
72 081 tys., czyli o 4207 tys. osób. Ubytek ten w ujęciu geograficznym był bar-
dzo nierównomierny. W niektórych regionach ekonomicznych, na które była 
podzielona ówczesna Rosyjska FSRS, odnotowano pewien wzrost. Były również 
regiony, gdzie procesy depopulacyjne przybrały charakter intensywny (tab. 1). 

Obszary centralne europejskiej Rosji ulegały już w latach 30. wyraźnej depo-
pulacji. Były to początki procesu, który w późniejszym czasie przybrał skalę 
powszechną. Nadal jednak centralna i wschodnia Syberia oraz Daleki Wschód 
odznaczał się niewielkim wzrostem zaludnienia wsi. 

Następne informacje statystyczne o liczbie ludności wiejskiej w Rosyjskiej 
FSRS odnoszą się dopiero do 1950 r. Liczba ludności zamieszkałej na obszarach 
wiejskich, oszacowana na 57,7 min, świadczyła, że zaludnienie wsi rosyjskiej 
obniżyło się w ciągu jedenastu lat (1939-1950) o 14,5 min mieszkańców. 
Trudno ocenić, w jakim stopniu były to straty wojenne, ubytek migracyjny czy 
zmiany wynikające ze zwiększenia liczby ludności miast lub poszerzenia granic 
administracyjnych ośrodków miejskich. Dla kolejnych dziesięcioleci dysponu-
jemy już pełną dokumentacją statystyczną. Lata 50. odznaczały się stabilizacją 
zaludnienia obszarów wiejskich (1953 - 56,2 min, 1956 - 56,9 min, 1959 -
55,9 min osób). W następnych dziesięcioleciach utrwaliły się wyraźnie tenden-
cje o charakterze depopulacyjnym. Ujawniły to zarówno szacunki z 1951 r., jak 
i kolejne spisy przeprowadzone w latach 1959, 1970, 1979 i 1989. 

Liczba ludności na rosyjskich obszarach wiejskich zmalała między 1951 
a 1989 r. o ponad 18 min mieszkańców. Odpływ ludności ze wsi do miast był 
więc bardzo wysoki. Objął on ludzi przedsiębiorczych, kończących szkoły wiej-
skie. Na wsi zostawali ludzie starzy o niewysokich aspiracjach i niskim poziomie 
wykształcenia. Masowe migracje w tak krótkim czasie i o takim rozmiarze 
musiały doprowadzić siłą rzeczy do załamania demograficzno-społecznego. 
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Tabela 1. Zmiany liczby ludności wiejskiej Rosyjskiej FSRS w latach 1926-1939 

Regiony1 
Liczba ludności wiejskiej Wzrost lub ubytek liczby 

ludności wiejskiej 

1926 1939 1926 1939 

Centralno-czarnoziemny 11 332 10 194 -1 138 -10,0 

Zachodni 5 662 4 752 -910 -16,1 

Centralno-przemyslowy 12 078 11 650 -428 -3,5 

Leningradzki 2 462 2316 -146 -5,9 

Karelsko-murmański 222 365 + 143 + 64,4 

Północno-wschodni 2 630 2 431 -199 -7,6 

Wiacki 4 235 4 246 + 11 +0,3 

Tatarski 2 313 2 298 -15 -0,6 

Środkowej Wołgi 7 429 6 133 -1 296 -17,4 

Dolnej Wołgi i Donu 4 039 3 213 -826 -20,5 

Północnokaukaski 5 296 5 644 +348 +6,6 

Uralski 5 522 5182 -340 -6,2 

Baszkirski 2 332 2614 +282 + 12,1 

Zachodniosyberyjski 6 721 6 354 -367 -5,5 

Środkowosyberyjski 1 983 2 114 + 131 + 19,5 

Wschodniosyberyjski 1 129 1 349 +220 + 19,5 

Dalekiego Wschodu 903 1 226 +323 +35,8 

Ogółem 76 288 72 081 -4 207 -5,5 

1 Nie uwzględniono Krymu należącego wówczas do Rosyjskiej FSRS. 
Źródło: F. Lorimer (1946, s. 158). 

Z wyjątkiem regionu północnokaukaskiego oraz regionów wschodniej Sybe-
rii całe w zasadzie terytorium Rosyjskiej FSRS cechowało się głębokim regresem 
demograficznym obszarów wiejskich. Procesy te były bardzo intensywne. Najsil-
niejsze procesy depopulacyjne zachodziły w europejskiej części Rosji. W trzech 
regionach ekonomicznych (centralnym, wołżańsko-wiackim i centralno-czarno-
ziemnym) w 1989 r. było już dwa razy mniej ludzi na terenach wiejskich niż 
w 1951 r. Wyjeżdżali na ogół ludzie młodzi, wchodzący w wiek produkcyjny, co 
powodowało nasilenie się procesów starzenia się ludności wiejskiej. W miarę 
upływu lat migracje nabierały charakteru drenującego. Doprowadziło to do lik-
widacji małych i średnich wsi. Bardzo często przynosiło to ekstensyfikację gos-
podarki rolnej i dalsze migracje. 

Procesy wyludniania się wsi miały swoją specyfikę przestrzenną. W najwię-
kszym stopniu objęły obszary o niskiej klasie bonitacji gleb. Głównie dotyczyło 
to strefy nieczarnoziemnej, na której gospodarowanie było mniej opłacalne. 
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Tabela 2. Zmiany liczby ludności wiejskiej Rosyjskiej FSRS w latach 1951-1989 

Liczba ludności wiejskiej 

Regiony 1951 1959 1970 1979 1989 
ekonomiczne1 

w tys. % w tys. 1951 
= 100% w tys. 1951 

= 100% w tys. 1951 
= 100% w tys. 1951 

= 100% 

Północny 1 939 100,0 2074 107,0 1 842 95,0 1 540 79,4 1 436 74,1 

Północno-
zachodni 

1 917 100,0 1 768 92,2 1 402 73,1 1 182 61,7 1 107 57,7 

Centralny 11 529 100,0 10431 90,5 7 949 68,9 6 266 54,3 5 302 46,0 

Wolżańsko-wiacki 5 410 100,0 5 037 93,1 3 936 72,8 3143 58,1 2 627 48,6 

Centralno-
-czarnoziemny 

6175 100,0 5 652 91,5 4 784 77,5 3 732 60,4 3 074 49,8 

Nadwotżański 6 820 100,0 6 569 96,3 5 913 86,7 5 002 73,3 4 389 64,4 

Pótnocnokaukaski 6 174 100,0 6 640 107,6 7 175 116,3 6 991 113,3 7 149 115,8 

Uralski 7 109 100,0 7 380 103,8 6 724 94,6 5 644 79,4 5122 72,0 

Zachodnio-
syberyjski 

5617 100,0 5 528 98,4 4 678 83,3 4 191 74,6 4 087 72,8 

Wschodnio-
syberyjski 

2 743 100,0 3 059 111,5 2 851 103,9 2 552 93,0 2 572 93,8 

Dalekiego 
Wschodu 

1 413 100,0 1 569 111,0 1 648 116,6 1 738 123,0 1 920 135,9 

Ogółem 57 044 100,0 55 923 98,0 49 098 86,1 42 171 73,9 38 967 68,3 

' W podziale na regiony ekonomiczne nie uwzględniono obwodu kaliningradzkiego liczącego: w 1951 r. -
200 tys., w 1959 r. - 216 tys., 1970 r. - 196 tys., 1979 r. - 190 tys., 1989 r. - 182 tys. ludności wiejskiej. 
Źródło: Nasielenije SSSR 1987, Statistiśeskij sbornik. Moskva 1988, s. 16-23; Nasielenije SSSR 1989, 
Statistteeskij sbornik.,Moskva 1989, s. 12-19. 

Narażone na depopulację były również obszary peryferyjne, położone z dala od 
większych miast i połączeń komunikacyjnych. 

Podział na regiony ekonomiczne, ze względu na ich dużą powierzchnię, jest 
niewystarczający dla dokładniejszego wyznaczenia obszarów o największym sto-
pniu wyludniania się wsi. W celu określenia intensywności procesów depopula-
cyjnych obszarów wiejskich dokonano analizy statystycznej ubytku demografi-
cznego według obwodów oraz republik. W okresie międzyspisowym 
(1959-1989) było w Rosyjskiej FSRS 70 jednostek tego szczebla administracyj-
nego. Wśród nich 54 jednostki miały w 1989 r. na obszarach wiejskich mniej 
ludności niż w 1959 r. Pozostałych 16 jednostek administracyjnych odznaczało 
się przyrostem zaludnienia. Były one położone głównie w muzułmańskich repu-
blikach na północnych zboczach Kaukazu oraz na Syberii. 

Dla pokazania skali procesów depopulacyjnych wydzielono te obwody, 
w których regres demograficzny był największy. Okazało się, że w 12 obwodach 
liczba ludności wiejskiej była w 1989 r. dwukrotnie mniejsza niż w 1959 r. Były 
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one położone głównie w regionie centralnym, czyli stosunkowo blisko Moskwy 
(tab. 3). 

Tabela 3. Obwody o największym stopniu wyludniania się wsi w latach 1959-1989 

Obwód 
(Republika) 

Region 
ekonomiczny 

Liczba ludności wiejskiej 
(w tys.) 

Ubytek ludności 
wiejskiej 

1959-1989 
Obwód 
(Republika) 

1959 1970 1979 1989 w tys. w % 

Kirowski Wotżańsko-wiacki 1 183 783 594 510 673 56,9 

Pskowski Północno-zachodni 695 502 380 312 383 55,1 

Riazański Centralny 1 012 747 568 461 551 54,4 

Kostromski Centralny 555 406 291 254 301 54,2 

Jarosławski Centralny 582 419 316 270 312 53,6 

Kaliniński 
(Twerski) 

Centralny 1 019 741 550 476 543 53,3 

Tulski Centralny 758 560 418 354 404 53,3 

Orłowski Centralny 709 569 400 354 404 52,6 

Smoleński Centralno-czarno-
ziemski 

775 577 449 370 405 52,3 

Kurski Centralny 1 180 988 732 564 616 52,2 

Briański Centralny 1 010 832 619 483 527 52,2 

Gorkowski (Niżno- Wotżańsko-wiacki 
nowogrodzki) 

1 736 1 305 1 003 844 892 51,4 

Źródło: Nasielenije SSSR 1989, Statistiśeskij sbornik. Moskva 1989, s. 12-19. 

Do obwodów odznaczających się najwyższą depopulacją należały obwody: 
kirowski, pskowski i riazański. Poza tym jeszcze w 13 jednostkach obwodowych 
w ciągu analizowanych trzydziestu lat ludność wsi zmniejszyła się co najmniej 
o 40%. Przy stosunkowo niskiej gęstości zaludnienie dochodziło do znacznego 
wyludnienia się obszarów wiejskich. Najbardziej intensywne procesy depopula-
cyjne zachodziły na dużym terytorium położonym między Uralem a wschod-
nimi granicami Białorusi, państw bałtyckich oraz Finlandią. 

W związku z transformacją ustrojową okres po 1989 r. wymaga już odrębnej 
oceny. W latach 90. powstały nowe uwarunkowania społeczno-gospodarcze, 
które oddziaływały na warunki życia ludności w całym kraju, w tym również na 
wsi rosyjskiej. Kryzys ekonomiczny i związany z nim regres produkcji prze-
mysłowej wpłynął na rynek pracy. W miastach pojawiło się bezrobocie. Zaha-
mowało to migrację ze wsi do miast. Pogarszające się warunki egzystencji w mia-
stach spowodowały nawet powroty na wieś. Choć zjawisko to nie przybrało 
dużej skali, wpłynęło na ogólne saldo migracyjne. Większą rolę odegrały migra-
cje ludności rosyjskiej z byłych republik sowieckich, które uzyskały niepod-
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lcgłość. W rezultacie konfliktów etnicznych i utraty pracy wielu Rosjan 
powróciło do Federacji Rosyjskiej. Nie zawsze mogli oni zamieszkać w mia-
stach. Na wyludnionych obszarach wiejskich łatwiej było uzyskać darmowe 
mieszkanie i pracę w kołchozie. Wszystko to wpływało na stan zaludnienia. 
Ostatecznie liczba ludności wiejskiej w Federacji Rosyjskiej między 1989 
a 1995 r. wzrosła o blisko jeden milion mieszkańców (tab. 4). 

Tabela 4. Zmiany liczby ludności wiejskiej w Federacji Rosyjskiej w latach 1989-2000 

Region ekonomiczny' 
Liczba ludności wiejskiej (w tys.) Wzrost lub ubytek ludności 

wiejskiej 1989-1989 Region ekonomiczny' 
1989 1995 2000 w tys. w % 

Północny 1 436 1 437 1 363 -73 -5,1 

Północno-zachodni 1 107 1 078 1 052 -55 -5,0 

Centralny 5 293 5 142 4 919 -374 -7,1 

Wotżańsko-wiacki 2 640 2 545 2 439 -201 -7,6 

Centralno-czarnoziemny 3 076 3 040 2 913 -163 -5,3 

Nadwotżański 4 389 4 563 4 519 + 130 +3,0 

Pótnocnokaukaski 7 154 7 855 7 969 + 815 + 11,4 

Uralski2 5 124 5 228 5 374 + 250 +4,9 

Zachodniosyberyjski 4 082 4 407 4 349 + 267 +6,5 

Wschodniosyberyjski 2 572 2 624 2 559 -13 -0,5 

Dalekiego Wschodu 1 920 1 847 1 729 -191 -9,9 

Ogółem 38 975 39 969 39 403 +428 + 1,1 

1 Nie uwzględniono obwodu kaliningradzkiego liczącego: w 1989 r. - 182 tys., 1995 r. - 203 tys. 2000 r. -
218 tys. ludności wiejskiej. 
2 Według materiałów źródłowych dotyczących obwodu orenburskiego znajdującego się w regionie uralskim 
między 1999 a 2000 r. nastąpiły duże zmiany w liczbie ludności. Liczba ludności miejskiej w 1999 r wynosiła 
1425 tys., zaś w 2000 r. 1 270 tys. Z kolei liczba ludności wiejskiej wzrosła między 1999 a 2000 r. z 804 tys. do 
954 tys. Wynika z tego. że w dokumentacji występuje błąd statystyczny, zawyżający zaludnienie. 
Źródło: Demografiśeskij Jeżegodnik Rosii, Moskva, 2000, s. 28-30. 

Na początku lat 90. jedynie w czterech regionach ekonomicznych mieliśmy 
do czynienia z ubytkiem ludności wiejskiej. Można więc stwierdzić, że w tym 
krótkim okresie (1989-1995) nastąpiła pewna zmiana tendencji demograficz-
nych. W kilku regionach ekonomicznych odnotowano nawet, niespotykany 
w poprzednich dziesięcioleciach, wyraźny przyrost ludności wiejskiej. Tak było 
w regionie północnokaukaskim, a także w regionie nadwołżańskim, uralskim 
oraz zachodnio- i wschodniosyberyjskim. Nadal jednak regiony wiejskie central-
nej i zachodniej Rosji ulegały wyludnianiu. 

Druga połowa lat 90. (1995-2000) przyniosła kolejną fazę procesów depopu-
lacyjnych. Liczba ludności wiejskiej obniżyła się w ciągu tych czterech lat 
o 566 tys. Z wyjątkiem regionu północnokaukaskiego oraz uralskiego, wszystkie 

http://rcin.org.pl



Wyludnianie wsi rosyjskiej 203 

pozostałe jednostki regionalne odnotowały w 2000 r. ubytek ludności wiejskiej 
w porównaniu do 1995 r. Wynika z tego, że początek lat 90., kiedy zachodziły 
wielkie przemiany polityczno-ustrojowe, był raczej nietypowy i wzrost zaludnie-
nia obszarów wiejskich w tym okresie wiązał się z kumulacją nieoczekiwanych 
zjawisk społecznych, które zakłóciły utrwalone przez dziesięciolecia tendencje 
depopulacji oraz odpływu ludności wiejskiej do miast. Między 1989 a 2000 r. 
nastąpił w Federacji Rosyjskiej wzrost liczby ludności zamieszkałej na obszarach 
wiejskich w wyniku dodatniego salda migracyjnego o blisko 0,5 min. Jednak 
napływ z republik postsowieckich pomijał regiony o trudnych warunkach eko-
nomicznych i tam nadal obserwowano spadek zaludnienia. W tabeli 5 pokazano 
zmiany, jakie zaszły między 1989 a 2000 r. w obwodach o wyższej skali depopu-
lacji. 

Tabela 5. Obwody o największym stopniu wyludniania się wsi w Federacji Rosyjskiej w latach 
1989-2000 

Obwód 
(Republika) Region ekonomiczny 

Liczba ludności wiejskiej (w tys.) Ubytek ludności 
wiejskiej 1989-2000 Obwód 

(Republika) 
1989 1995 2000 w tys. w % 

Magadański Dalekiego Wschodu 60 36 19 41 68,3 

Sachaliński Dalekiego Wschodu 126 101 80 46 36,5 

Katuski Centralny 332 289 276 56 16,9 

Kamczacki Dalekiego Wschodu 87 81 73 14 16,1 

Pskowski Północno-zachodni 312 291 269 43 13,8 

Riazański Centralny 461 429 398 63 13,7 

Murmański Północny 91 81 80 11 12,1 

Wologodzki Północny 474 443 418 56 11,8 

Twerski Centralny 476 457 421 55 11.6 

Republika 
Mordwińska 

Północny 419 397 372 47 11,2 

Archangielski Wotżańsko-wiacki 418 408 374 44 10,5 

Kurski Centralno-czarno-
ziemny 

564 541 506 58 10,3 

Smoleński Centralny 370 357 333 37 10,0 

Źródto: Demografi&zeskji Jeżegodnik Rosii, Moskva, 2000, s. 28-30. 

Podobnie jak w poprzednich dekadach, największe wyludnianie odnotowano 
nadal w centralnej oraz w północno-zachodniej części europejskiej Rosji. Na 
tych obszarach o niezbyt korzystnych warunkach dla rolnictwa depopulacja 
zachodziła już od dawna i doprowadziła do opisywanych w literaturze zjawisk 
dewastacji i upadku gospodarczego. Nową tendencją, która pojawiła się w ciągu 
ostatniej dekady, jest gwałtowne wyludnienie wskutek załamania gospodarczego 
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Dalekiego Wschodu. Masowa ucieczka ludności wiejskiej objęła obwody: maga-
dański, kamczacki, chabarowski, przymorski oraz Sachalin. Niektórzy badacze 
twierdzą, że katastrofa demograficzna w części Federacji Rosyjskiej, położonej 
przy granicy z Chinami, może przynieść niebezpieczne konsekwencje geo-
polityczne. 

Współczesna sytuacja demograficzna na wsi rosyjskiej 

Najbardziej aktualne informacje dotyczące sytuacji demograficznej na wsi rosyj-
skiej posiadamy dla 2007 r. Umożliwia to dokonanie analizy porównawczej dla 
lat 2001-2007. Był to okres dość niejednolity. Na początku mieliśmy do czy-
nienia z warunkami kryzysowymi. Mniej więcej od 2003 r. sytuacja gospodar-
czo-społeczna w Federacji Rosyjskiej zaczęła ulegać poprawie. Wzrost dochodu 
narodowego przyniósł polepszenie bytu społeczeństwa. Nie tylko ulegało redu-
kcji bezrobocie, ale nawet pojawiło się w miastach wiele ofert pracy. Wpłynęło 
to stymulująco na migracje między wsią a miastem. Zwłaszcza że rentowność 
gospodarki rolnej była nadal niska. Poprawa sytuacji ekonomicznej kraju zwię-
kszyła znacznie mobilność migracyjną mieszkańców. Nadal jednak brak miesz-
kań w miastach, względnie ich wysoka cena rynkowa, ograniczała odpływ lud-
ności ze wsi, która zawsze podlegała procesom pauperyzacji i degradacji społecz-
nej, więc jej możliwości finansowe są znikome. Warunki gospodarcze państwa 
rosyjskiego, pomimo korzystnej koniunktury, nie są zbyt optymistyczne, a per-
spektywy nie są zbyt klarowne. Dlatego też analiza danych o potencjale demo-
graficznym wsi rosyjskiej jest dość istotna, gdyż może stanowić podstawę do 
oceny przyszłych ruchów migracyjnych. 

W okresie rządów prezydenta W. Putina zostały wprowadzone okręgi federal-
ne. Zastąpiły one regiony ekonomiczne, które dawniej służyły do celów plani-
stycznych. Okręgi stały się istotnym szczeblem władzy państwowej. Posiadają 
duże kompetencje. Ograniczona zastała w sposób istotny dotychczasowa władza 
administracyjna umiejscowiona w obwodach, krajach i republikach. System stał 
się bardziej zcentralizowany. Zostało utworzonych siedem okręgów federalnych. 
Ze względu na fakt, że układ regionów ekonomicznych, których było jedenaście 
nie jest zbieżny z nowymi okręgami, została zatracona możliwość porównywania 
obu jednostek. Nie uległa natomiast zmianie liczebność i granice obwodów. 
Daje to możliwość zestawienia jednostek szczebla obwodowego w dowolne kon-
figuracje terytorialne dla wybranego przekroju czasowego. 

Liczba mieszkańców wsi w latach 2001-2007 obniżyła się w Federacji Rosyj-
skiej zaledwie o 789 tys. Spadek był więc stosunkowo niewielki, ale dość zróżni-
cowany w układzie okręgów federalnych (tab. 6). 
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Tabela 6. Zmiany liczby ludności wiejskiej w Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2007 

Okręgi federalne 
Liczba ludności wiejskiej (w tys.) Wzrost lub ubytek ludności 

wiejskiej 2001 -2007 Okręgi federalne 
2001 2007 w tys. w % 

Centralny 7 799 7 242 -557 -7,1 

Pólnocno-Zachodni 2 527 2 406 -121 -4,8 

Południowy 9 648 9 806 + 158 -1,6 

Nadwotżański 9 266 9 061 -205 -2,2 

Uralski 2 425 2 511 + 86 -0,3 

Syberyjski 5917 5 738 -179 -0,3 

Dalekowschodni 1 650 1 679 +29 +0,2 

Ogółem 39 232 38 443 -789 -2,0 

Źródło: Rossijskij Statistiśeskij Jeżegodnik 2007, Moskva, 2008, s. 28-30. 

Okręgi położone w europejskiej części Rosji, z wyjątkiem południowych 
obszarów czarnoziemnych, nadal podlegały silnym procesom depopulacyjnym. 
Natomiast wyraźnie ustabilizowała się sytuacja na Uralu oraz na Syberii. Analo-
gicznie jak poprzednio wybrano obwody o największym ubytku zaludnienia. 
Wśród dziewięciu obwodów, w których ludność wiejska obniżyła się między 
rokiem 2001 a 2007 o ponad 10% aż siedem usytuowanych jest w okręgu cen-
tralnym, stosunkowo blisko stołecznej Moskwy (tab. 7). 

Najbardziej intensywne procesy wyludniania mają miejsce w obwodzie maga-
dańskim. Zajmuje on powierzchnię 462,5 tys. km2, czyli jest znacznie większy 

Tabela 7. Obwody o największym stopniu wyludniania się wsi w Federacji Rosyjskiej w latach 
2001-2007 

Obwód Okręg federalny 
Liczba ludności wiejskiej 

(w tys.) 
Ubytek ludności wiejskiej 

2001-2007 

2001 2007 w tys. w % 

Magadański Dalekowschodni 17 9 8 47.1 

Pskowski Północno-Zachodni 269 233 36 13,4 

Kurski Centralny 497 432 65 13,1 

Twerski Centralny 414 364 50 12,1 

Riazański Centralny 397 351 46 11,6 

Smoleński Centralny 320 285 35 10,9 

Kostromski Centralny 250 223 27 10,8 

Kauski Centralny 271 242 29 10,7 

Jarosławski Centralny 270 243 27 10,0 

Źródło: Rossijskij Statistiśzeskij Jeżegodnik 2007, Moskva, 2008, s. 28-30. 
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od Niemiec czy Polski. Na tym rozległym terytorium skupiało się w 20i7 r. 
jedynie 169 tys. mieszkańców (w 1990 r. było ich jeszcze 390 tys.), w tym idy-
nie 9 tys. mieszkało na wsi (w 1990 r. na terenach wiejskich było jeszcze 6] tys. 
mieszkańców). Nastąpiło więc totalne wyludnienie obwodu, gdyż pozostałalud-
ność koncentruje się w zasadzie już tylko w mieście Magadanie4. 

Wyludnianie się Syberii może mieć istotne konsekwencje geopolity<zne. 
Syberia graniczy z Chinami, mającymi olbrzymi potencjał demograficzny, iyłe 
sowieckie republiki położone w Azji Środkowej oraz Turcja, Iran, Pakistai czy 
Afganistan będą w przyszłości dysponowały olbrzymimi nadwyżkami modej 
siły roboczej. Wizje kolonizacji Syberii przez Chińczyków przedstawiają lćzne 
czasopisma popularno-naukowe. Trudno przewidzieć, czy te zagrożenia są rea-
lne. Niemniej budzi to zaniepokojenie u Rosjan. 

Bardziej ekonomiczne niż polityczne skutki ma nieustanne wyludniani' się 
obszarów wiejskich centralnej Rosji5. Coraz większe powierzchnie dawniej tżyt-
kowane rolniczo stają się zdegradowanymi nieużytkami i ugorami. Nie mog. już 
wrócić do naturalnego stanu pierwotnego, gdyż opuszczone przez ludzi tereiy są 
zanieczyszczone odpadami i zrujnowanymi obiektami gospodarczymi. Przepły-
wające przez nie cieki wodne są pełne toksycznych substancji, zaś rabunlowa 
gospodarka doprowadziła do totalnej erozji powierzchniowej gleby. Przywóce-
nie ich walorów przyrodniczych będzie trudne i kosztowne. Stały odpływ ud-
ności wiejskiej z centralnej i północnej Rosji doprowadził do ekstensyfuacji 
gospodarki rolnej, a grozi w niedalekiej przyszłości zanikiem rolnictwa )raz 
osadnictwa wiejskiego w strefie nieczarnozicmnej Federacji Rosyjskiej ora; na 
znacznej części Syberii. Nie oznacza to katastrofy dla kraju o tak wielkiej povie-
rzchni użytków rolnych o wysokiej bonitacji (np. na Kubaniu czy kraju Krano-
darskim) i przebogatych zasobach surowcowych. Niemniej musi to przyiieść 
istotne konsekwencje demograficzno-gospodarcze. Możemy również oczekwać 
na rozległych terytoriach dużych przeobrażeń przyrodniczo-krajobrazowych 

4 Bardzo cenną pozycją książkową o przyczynach i konsekwencjach procesów depopulacyjiych 
w Rosji jest praca T. Witesa (2007), dotycząca wyludniania się Syberii i rosyjskiego Daleliego 
Wschodu. Autor między innymi poznał z autopsji obwód magadański, który poddał dokłdnej 
analizie geograficznej, demograficznej i socjologicznej. 
5 Typowym przykładem może być obwód smoleński, który w 1959 r. liczył 775 tys. ludiości 
wiejskiej (15,6 osób/l km2). W guberni smoleńskiej o zbliżonej powierzchni skupiali się 
w 1914 r. - 1 944,6 tys. ludności wiejskiej (39,4 osób/l km2). W rezultacie wieloletnich selekty-
wnych migracji na obszarach wiejskich obwodu smoleńskiego pozostali głównie mieszleńcy 
w wieku podeszłym. Ci nieliczni młodzi są ludźmi nie zainteresowanymi posiadaniem zsmi, 
a zwłaszcza pracą na niej. Mają niewielkie wymagania i potrzeby. Wysokie spożycie alkoiolu 
doprowadza ich do stanu degradacji psychicznej i niewielkiej efektywności zawodowej. 
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Summary 

T h e paper is devoted to reasons, sizes and consequences (demographic, social 
and economic) of depopula t ion of Russian rural areas. Till the end of Wor ld 
W a r 1, the populat ion of Russian Empire villages increased rapidly. Simultane-
ously, agrarian colonization of Siberia and large migrat ion flows took place. 
After the Bolshevik Revolution, the Soviet authorit ies started planned industria-
lization and urbanizat ion of the country . Th i s policy caused shifts of millions of 
rural inhabi tants towards the cities, the policy which was successfully being 
implemented th roughou t the whole Soviet period. T h e rural populat ion was 
affected also by collectivization of agriculture and repressive Soviet system. T h e 
first phase of the rural areas depopula t ion processes took place in the early 30's. 

In the next part of the paper, the evaluation of demograph ic changes in the 
rural areas between the years 1 9 5 9 - 1 9 8 9 is conduc ted . T h e analyses are based 
on the results of four populat ion censuses (1959, 1970, 1979, 1989). In the 
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analyzed period of 30 years, the population of rural areas decreased from 55,9 m 
to 39,0 m, that is by about 17 m people. Such large scale of depopulation had 
significant social and economic consequences. One could observe deformation 
of demographic structures caused by ageing of rural population. At the same 
time, process of de-capitalization of rural housing took place, which effected in 
disappearance of thousands of villages. The demographic regress influenced in 
negative way productivity of rural economy. Further analysis is devoted to spa-
tial differentiation concerning the aforementioned processes. 
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Procesy transformacji w Polsce po 1989 r. związane ze zmianą ustroju 
i systemu ekonomicznego oraz członkostwem w Unii Europejskiej od 2004 r. 
dotyczyły w dużej mierze obszarów wiejskich. Coraz bardziej wzrastała też ich 
rola w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. 

Niniejszy tom zawiera zbiór 10 opracowań wykonanych przez specjalistów 
zajmujących się różnymi aspektami zróżnicowania i zagospodarowania 
przestrzennego wsi oraz małych miast w Polsce i zagranicą. Doboru autorów 
i tematyki prac dokonano tak, aby miały one, obok waloru naukowego, duże 
znaczenie praktyczne. Opracowania mogą więc zainteresować nie tylko 
specjalistów z zakresu problematyki przestrzennej wsi, ale także praktyków 
- w tym zwłaszcza autorów studiów poświęconych strategii i kierunków rozwoju 
obszarów wiejskich i małych miast. 

Tom dedykowany jest zmarłemu w 2008 roku prol. Andrzejowi Stasiakowi, 
który większość swojego twórczego życia naukowego poświęcił właśnie tej 
problematyce. 
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