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CZĘŚĆ ANALITYCZNA
1. Uwagi wstępne
Niniejsza analiza stanowi element zamówienia Wielkopolskiego Regionalnego
Obserwatorium Terytorialnego na opracowanie i udostępnienie regionalnej bazy „Monitoringu
rozwoju obszarów wiejskich” z opisem i częścią analityczną (zgodnie z umową podpisaną
23 sierpnia 2017 r. nr DPR.U.70/2017).
Opracowanie powstało w oparciu o dane oraz przyjęte rozwiązania metodologiczne
pochodzące z badań prowadzonych w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii
Nauk (IRWiR PAN) realizowanych na podstawie porozumienia z Fundacją Europejski Fundusz
Rozwoju Wsi Polskiej, w projekcie zatytułowanym Monitoring rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce1. O ile jednak analizy prowadzone w projekcie dotyczą wszystkich 2 173 gmin
wiejskich i wiejsko-miejskich w kraju, to obecnie skupimy uwagę na 207 gminach województwa
wielkopolskiego według podziału administracyjnego w latach 2010-2016. Analizowane gminy
województwa rozpatrywane na tle zbioru ogólnopolskiego wykazują zdecydowanie słabe
zróżnicowanie, jednak rozpatrywane jako samodzielny zbiór charakteryzują się istotnym
zróżnicowaniem. Oba podejścia mają więc dużą wartość poznawczą – pierwsze pokazuje
miejsce województwa wielkopolskiego w relacji do innych regionów kraju, natomiast drugie
relacje wewnątrzregionalne. Najogólniejszą obserwacją dokonaną w oparciu o podejście
pierwsze jest więc stwierdzenie, że obszar województwa jest z punktu widzenia charakterystyki
prowadzonej w terminach analizy społeczno-ekonomicznej relatywnie jednorodny, jednak
jednorodność ta uwidacznia się tylko wówczas, gdy tło rozważań stanowi skala zróżnicowania
dotycząca całego kraju.
Zarówno w przypadku całego kraju, jak i województwa wielkopolskiego wyniki analizy
dotyczą obszarów wiejskich, to znaczy gmin wiejskich oraz obszarów wiejskich gmin miejskowiejskich. Jednak część wykorzystanych wskaźników obliczona została w przypadku gmin
miejsko-wiejskich dla całych jednostek administracyjnych, a więc łącznie z miastem. Decyzja
o takim rozwiązaniu ma swoje uzasadnienie, gdyż niektóre wskaźniki są niemożliwe do
uzyskania w podziale na część wiejską i miejską, przy innych niecelowe jest wydzielanie miasta
jako ośrodka centralnego w gminie. Przykładem są np. wskaźniki lokalnych finansów
publicznych, gdzie budżet gminy jest opracowany dla całej jednostki administracyjnej. Również
w przypadku szeregu instytucji i obiektów zaliczanych zazwyczaj do tzw. infrastruktury
punktowej nie miałoby sensu obliczanie wskaźników dla wsi, skoro obsługują one zarówno

Szczegółowe założenia metodologiczne zawarte są w publikacjach: Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju
obszarów wiejskich. Etap I. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów
wiejskich w 2010 roku, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, IRWIR PAN, Warszawa; Rosner A.,
Stanny M., 2016, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej,
IRWIR PAN, Warszawa; Rosner A., Stanny M., 2017, Socio-economic development of rural areas in Poland,
The European Fund for the Development of Polish Villages Foundation (EFRWP), Institute of Rural and Agricultural
Development, Polish Academy of Sciences (IRWIR PAN), Warsaw.
1
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obszar miejski jak i wiejski, choć zwykle zlokalizowane są w miastach. Chodzi tu głównie
o takie instytucje, jak szkoły, ośrodki zdrowia, biblioteki itp. ANEKS 1 zawiera wykaz
wskaźników empirycznych wykorzystanych w analizie, określenie charakteryzowanej jednostki
przestrzennej, a także objaśnienia użytych skrótów instytucji udostępniających dane.
Opracowanie dotyczące rozkładu przestrzennego wymaga ilustracji graficznych
w postaci kartogramów (tu właściwych). Przy ich tworzeniu dla wskaźników empirycznych
przyjęto zasadę równego interwału w rozkładzie wartości opisanych w legendzie. Natomiast
wszystkie kartogramy obrazujące rozkład przestrzenny wartości dla wskaźnika syntetycznego
zbudowane zostały według takich samych zasad. Rozkład statystyczny danych
przedstawianych na nich wykorzystuje przedziały równoliczne, po 20% jednostek (a więc pięć
przedziałów). Powyższe dotyczy zarówno kartogramów dotyczących całego kraju, jak
i województwa wielkopolskiego. Warto więc zwrócić uwagę, że granice przedziałów rozkładu
tego samego wskaźnika dla kraju i dla województwa są różne. I tak np. przedział środkowy
można interpretować jako „bliskie przeciętnej” pod danym względem, jednak „bliskie
przeciętnej” w relacji do obszarów wiejskich kraju, i w relacji do obszarów wiejskich
województwa to nie to samo. Kartogram dotyczący województwa nie jest więc wyciętym
fragmentem krajowego, ale zawiera odrębne przesłanki dla prowadzonych analiz.
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2. Wykorzystane w badaniu pojęcie poziomu rozwoju społecznogospodarczego i metoda jego pomiaru
Przedmiotem prowadzonych analiz jest zróżnicowanie obszarów wiejskich z punktu
widzenia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Podjęcie takiej problematyki wymagało
przede wszystkim zdefiniowania co rozumiemy przez poziom rozwoju, a następnie przełożenie
przyjętej definicji na język empiryczny. Ponieważ projekt z założenia miał charakter
ogólnopolski definicja ta musiała być na tyle szeroka, aby można było ją zastosować dla
wszystkich, bardzo zróżnicowanych strukturalnie regionów kraju. Co więcej, musiała również
posiadać relatywizację o charakterze historycznym, być adekwatną dla obecnego etapu
procesu rozwoju obszarów wiejskich kraju. Już choćby z tych względów autorzy nie roszczą
sobie pretensji do jej uniwersalności, ma ona charakter definicji projektującej, utworzonej na
użytek prowadzonych analiz.
Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem przez rozwój społeczno-gospodarczy obszarów
wiejskich rozumiemy proces ewolucji ich struktur w kierunku stawania się coraz bardziej
przyjaznego mieszkańcom lokalnego środowiska społecznego i gospodarczego, a więc
w kierunku coraz pełniejszego zapewniania im możliwości uzyskiwania dochodów z pracy na
poziomie społecznie akceptowalnym, dostępności do usług publicznych, realizacji aspiracji
życiowych, dostępu do informacji i kultury wyższej, a także poczucia sprawstwa dokonujących
się przemian (zwłaszcza w układzie lokalnym). Poziom rozwoju obszarów wiejskich to,
w przyjętym rozumieniu, obecnie osiągnięte zaawansowanie tego procesu przez dany układ
lokalny. Ze względów metodologicznych jest to stopień zaawansowania tego procesu w relacji
do innych układów lokalnych2.
Trzeba jednak dodać, że nie istnieje jedna ścieżka rozwoju, po której przemieszczają
się wszystkie gminy w kraju. Ten sam cel, wymieniony w definicji rozwoju społecznogospodarczego, w inny sposób osiągać będą gminy rozdrobnionego agrarnie rolnictwa Polski
południowo-wschodniej, w inny gminy położone na terenach dawnego rolnictwa sektora
państwowego, a inny np. gminy podmiejskie (wokół dużych miast). W każdym przypadku
jednak celem rozwoju będzie to samo – zadowolenie mieszkańców w zakresie wymienionych
wcześniej aspektów rozwoju. Ważne bowiem, aby przyjęta metoda badań nie preferowała
któregoś z modeli przemian, ale wykazywała na ile przyjęty model w danych warunkach
lokalnych jest adekwatny dla ukształtowanych wcześniej struktur. Wymagało to podjęcia próby
wyliczenia głównych problemów, przed którymi stoją obszary wiejskie i określenia jakie są zyski
i koszty w danych warunkach realizacji konkretnej koncepcji rozwoju.
Jako najważniejszy (w skali obszarów wiejskich całego kraju) problem uznano
konieczność zmian w strukturach gospodarczych wsi w kierunku wzrostu dochodów z pracy
w gospodarstwie w przeliczeniu na zatrudnionego, a więc pośrednio zmniejszenia zatrudnienia
rolniczego (liczonego na jednostkę powierzchni użytków rolnych, na jednostkę produktu lub
jako udział pracujących w rolnictwie w strukturze zatrudnienia w kraju) a w konsekwencji
zmniejszenia wagi rolnictwa w strukturze źródeł utrzymania mieszkańców. Cel ten można
Przez układ lokalny rozumiemy gminę miejsko-wiejską bądź wiejską łącznie z powiązanym funkcjonalnie z nią
miastem będącym lokalnym rynkiem pracy i usług (nawet jeżeli stanowi ona jednostkę samodzielną, tzw. gminę
miejską).
2
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osiągnąć na dwa sposoby, albo przenosząc część wiejskich zasobów pracy do miast poprzez
migracje stałe, albo udostępniając mieszkańcom wsi rynki pracy zlokalizowane poza wsią
rozwijając transport oraz sprzyjając powstawaniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi.
W rzeczywistości chodzi oczywiście o proporcje rozwoju wsi w oparciu o migracje oraz o rozwój
lokalnych funkcji pozarolniczych. Nadmierna przewaga któregoś z tych rozwiązań prowadzić
może do negatywnych skutków obserwowanych jako zjawiska depopulacyjne (np. tzw. ściana
wschodnia) lub zanikanie wartości związanych z tzw. wiejskością (co obserwować można
między innymi jako zjawisko przekształcania się wsi w osady robotnicze w regionie Górnego
Śląska).
Rozważania dotyczące różnych modeli rozwoju obszarów wiejskich, a także zysków
oraz kosztów ich wyboru w różnych strukturalnie obszarach, doprowadziły autorów do
przekonania, że operacjonalizacja pojęcia poziom rozwoju opierać się musi na sumie
komponentów tego rozwoju, które w zróżnicowanej strukturalnie rzeczywistości mogą
występować w poszczególnych jednostkach badanych (gminach) w odmiennych proporcjach.
Komponenty te określone zostały jako składowe rozwoju i każda z gmin poddawana była
pomiarowi ze względu na dany komponent.
Badania w projekcie MROW co do zasady są prowadzone według procedury, która
wyróżnia 11 składowych rozwoju gmin – ryc. 1. Mają one charakter syntetyczny w tym sensie,
że wymagają dalszej operacjonalizacji. Charakteryzują one w szczególności te zjawiska
gospodarcze i społeczne, które mają największe znaczenie dla obszarów wiejskich, a więc
dostępność przestrzenną gmin, sytuację gospodarczą i społeczną oraz wskaźniki dotyczące
jakości życia.
Ponieważ znaczenie każdej z 11 składowych dla rozwoju gmin nie jest równe, nadano
im określone wagi, aby zachować między nimi odpowiednie proporcje. Dla każdej składowej
rozwoju społeczno-gospodarczego opracowane zostały wskaźniki empiryczne służące do jej
opisu (patrz ANEKS 1). Starano się, aby wskaźniki te nie tylko miały charakter danych
wiarygodnych, zbieranych według znanej i wspólnej dla całego kraju metodologii, żeby były
możliwe do uzyskania również w przyszłych cyklach badawczych, ale również żeby naświetlały
poszczególne składowe z różnych punktów widzenia. Jako przykład niech posłuży problem
zrównoważenia rynku pracy, gdzie mogłoby się wydawać, że opisuje go stopa bezrobocia
liczona przez Powiatowe Urzędy Pracy (PUP). Zastosowane podejście pozwala na głębsze
spojrzenie na tę kwestię, dane PUP nie uwzględniają takich aspektów zrównoważenia
omawianego rynku, jak kwestia bezrobocia ukrytego w rolnictwie lub bierności zawodowej
(ucieczki z rynku pracy w kierunku dochodów niezarobkowych osób w wieku produkcyjnym)
itp. W miarę możliwości stwarzanych przez dostępne dane podejmowano starania
wieloaspektowego spojrzenia na składowe, co wiązało się z koniecznością wykorzystania
stosunkowo większej liczby zmiennych i nadania im odpowiednich wag.
Poglądy na temat ważenia cech (tzn. nadawania im zróżnicowanego znaczenia
wyrażonego mnożeniem ich wartości przez odpowiednie nieujemne czynniki) są bardzo
zróżnicowane. Dotyczą one zarówno tego, czy w ogóle należy stosować systemy wag, jak
i samego sposobu ich określania3. Dotychczasowe doświadczenie i wiedza na temat badanego
zjawiska oraz przyjęcie założenia, że pewne cechy są bardziej istotne niż inne, pomogło
wypracować ścieżkę postępowania przy nadawaniu wag poszczególnym składowym.
3

Porównaj: Kukuła K., 2000, Metoda unitaryzacji zerowanej. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
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Mianowicie, po statystycznej ocenie zmiennych na podstawie ich analizy opisowej
i korelacyjnej przystąpiono do metody ocen ekspertów (panelu eksperckiego). Na tej podstawie
przyjęto wagi dla każdego z 11 wskaźników syntetycznych 4.

Objaśnienie kolorów:
przestrzenność

kwestie społeczne

kwestie gospodarcze

element jakości życia

Ryc. 1. Elementy składowe skali poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
w agregacji lokalnej w badaniu „Monitoring rozwoju obszarów wiejskich”
Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW

Z sumy 100 punktów 1/10 przyznano składowej „dostępność przestrzenna”. Następnie niespełna połowę punktów
(49 pkt.) rozłożono na 5 składowych opisujących kwestie gospodarcze, przy czym najwięcej (bo aż 12 pkt.) przyznano
składowej „stopień dezagraryzacji gospodarki lokalnej”, uznając że nadmierny udział funkcji rolniczej w strukturze
gospodarczej na obszarach wiejskich i związany z tym niedobór pozarolniczych miejsc pracy stanowi problem
szczególnie ważny. Co więcej, łatwo można wykazać związek między nim a np. problemem przestrzennej dostępności,
sytuacji lokalnych finansów publicznych, problemów struktur demograficznych, edukacyjnych itp. Jako drugą składową
z największą wagą określono „stopień zrównoważenia rynku pracy” (11 pkt.). Tak postąpiono ze wszystkimi
składowymi.
4
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Analogiczną procedurę ważenia zastosowano dla wskaźników empirycznych. Wszystkie
one podlegały także procedurze normalizacji statystycznej, która doprowadziła je do
porównywalnej postaci. Taka postać zmiennych pozwala również kontrolować ich wpływ na
miary syntetyczne, konstruowane dla każdej ze składowych poziomu rozwoju społecznogospodarczego. Celem budowy takiego miernika syntetycznego jest uzyskanie jednostkowej
zmiennej, posiadającej określone własności, która łączy w sobie specyfikę poszczególnych
cech diagnostycznych oraz jak najrzetelniej odzwierciedla badane zjawisko. Jej właściwością
jest porządkowanie zjawiska złożonego za pomocą jednej wartości.
W projekcie zastosowano procedurę sum unitaryzacji zerowanej 5, należącą do grupy
taksonomicznych metod bezwzorcowych. Opiera się ona na uśrednieniu unormowanych
(przez rozstęp cechy) wartość zmiennych empirycznych, przypisując im odpowiednie wagi.
Normalizacji stymulanty dokonujemy poprzez odjęcie liczby najmniejszej w danym zbiorze od
jej wartości podstawowej (normalizowanej) i podzielenie wyniku przez rozstęp (czyli różnicę
wartości najmniejszej i największej w danym zbiorze). Natomiast destymulanty normalizujemy
poprzez odjęcie jej wartości podstawowej od wartości maksymalnej w danym zbiorze
i podzielenie wyniku przez rozstęp 6. W wyniku zastosowania tej formuły otrzymujemy zmienne
o wartościach należących do przedziału [0;1].
Obliczenie wskaźnika syntetycznego następuje w oparciu o wzór:

Wi 

1 m
'
mi aijn

n j 1

gdzie:
a’ij – znormalizowana wartość j–tej cechy w i–tym obiekcie (po zamianie destymulant na
stymulanty),
n – ilość obiektów,
mi – współczynnik wagi cechy o numerze i.

Podkreślenia wymaga, że uzyskane uporządkowanie jednostek ma pewne
ograniczenie. Pozwala określić dla dowolnych dwóch jednostek, która z nich jest wyżej
rozwinięta pod względem społeczno-gospodarczym lub stwierdzić, że ich poziom rozwoju jest
taki sam. Zbudowana skala odwzorowuje relację porządkową i relację równości. Nie można
jednak powiedzieć o żadnej jednostce, że jest wysoko (słabo) rozwinięta, jeśli nie określi się
w relacji do jakiego punktu odniesienia dokonana jest ocena (np. w stosunku do jakiej innej
jednostki lub na tle jakiego zbioru jednostek). Dla celów prezentacji, otrzymany hierarchiczny
rozkład zmiennej jest klasyfikowany na 5 równolicznych klas kwintylowych. Zawierają one
gminy cechujące się bardzo niskim (kwintyl 1), niskim (2), średnim (3), wysokim (4) i bardzo
wysokim (5) poziomem rozwoju. Pewną wadą podziału na równoliczne klasy jest – przy
założonym normalnym rozkładzie charakterystyk zbioru – zmniejszenie wymiaru ilościowego
5

Za Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Difin, Warszawa.

6

Transformacja ta została przeprowadzana według wzoru: a  
i

ai  amin
gdzie: a’i – znormalizowana i-ta

 amin

amax

zmienna; ai – normalizowana i-ta zmienna; amin – minimalna wartość występująca w zbiorze danej zmiennej; amax
– maksymalna wartość występująca w zbiorze danej zmiennej; (amin - amax) – rozstęp danej zmiennej.
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grupy średniej na rzecz obu grup skrajnych („najlepsze” i „najgorsze” gminy). Z drugiej strony
umożliwia lepsze wydzielenie układów przestrzennych, jeśli takie rzeczywiście się kształtują.
***
Reasumując powyższe, wykorzystane składowe można podzielić na cztery grupy:
(1) związane z gospodarką, (2) dotyczące kwestii społecznych, (3) umiejscowienia
przestrzennego w stosunku do jednostek osadniczych wyższego rzędu oraz możliwości
przemieszczania się zarówno wewnątrz nich, jak i do tych jednostek oraz (4) wybranych
elementów jakości życia. Kwestia ta wymaga pewnego komentarza.
Wśród wymienionych komponentów zwraca uwagę brak oddzielnego, poświęconego
wyposażeniu infrastrukturalnemu. Nie został on włączony do analizy jako oddzielna składowa
z tego względu, że dane statystyczne dotyczące kwestii infrastrukturalnych są bardzo ubogie
i mało wiarygodne. Co więcej, pojęcie infrastruktura w swoim zakresie obejmuje bardzo wiele
różnorodnych elementów, ponadto jest to pojęcie bardzo wieloznaczne. Gdyby wyodrębnić
składową związaną z infrastrukturą, powstałby szereg problemów. Po pierwsze, część
obiektów infrastruktury występuje niejako z urzędu w określonej skali (np. jeden ośrodek
zdrowia w gminie, jedna straż pożarna, jeden ośrodek pomocy społecznej), a więc wskaźnik
nie wnosiłby wiele informacji. Po drugie, należałoby wyróżnić infrastrukturę dla mieszkańców,
dla rolnictwa, dla biznesu itp., co byłoby trudne, a może nawet niemożliwe do realizacji, m.in.
ze względu na ograniczoną dostępność danych oraz konieczność zrelatywizowania znaczenia
infrastruktury związanej z obsługą lokalnej gospodarki do jej struktury. Jednak problematyka
związana z infrastrukturą pojawia się rozproszona w kilku składowych, przede wszystkim
w komponencie poświęconym dostępności przestrzennej (pośrednio powiązanym z siecią
drogową, komunikacją publiczną itp.), oraz w komponencie nazwanym elementy jakości życia
(wodociągi, kanalizacja). Pewnych powiązań z infrastrukturą doszukiwać się można również
w przypadku składowej poświęconej problematyce edukacyjnej.
Wyjaśnienia wymaga także relacja między wykorzystanym pojęciem poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego i kwestią jakości życia. Są to pojęcia różne, choć ich treść
w pewnych punktach jest zbliżona. W zakres pojęcia jakość życia wchodzi szereg aspektów,
które w badaniu nie są brane pod uwagę, np. poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego
i fizycznego, jakość środowiska naturalnego, jakość relacji sąsiedzkich itp. Do przyjętej definicji
rozwoju społeczno-gospodarczego wprowadzony został komponent nazwany elementy jakości
życia. Wiąże się to z faktem, że zakres omawianych pojęć krzyżuje się, a wspólnymi
elementami są między innymi dostępność infrastruktury, warunki mieszkaniowe. Zauważyć
warto, że ważny czynnik charakteryzujący poziom rozwoju społecznego i gospodarczego
stanowi charakterystyka demograficzna populacji mieszkańców, która nie wiąże się
bezpośrednio z kwestią jakości życia. Jest ona w sposób dialektyczny powiązana z poziomem
rozwoju społeczno-gospodarczego, stanowiąc zarówno jego konsekwencję, jak i przesłankę.
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3. Składowe poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego

3.1. Dostępność przestrzenna
Dostępność przestrzenna (w tym komunikacja zbiorowa) stanowi jeden z kluczowych
warunków rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich z tego względu, że obszary
te, w przeciwieństwie do miejskich, charakteryzuje silne rozproszenie zarówno zaludnienia, jak
i działalności gospodarczej. Rozproszenie to jest niejako wpisane w samą definicję obszarów
wiejskich, a wiąże się między innymi z faktem, że dwa kierunki działalności gospodarczej,
rolnictwo i leśnictwo, historycznie dominowały w strukturze gospodarczej wsi, a oba
charakteryzuje wykorzystywanie relatywnie dużych powierzchni gruntu.
W miarę wkraczania na obszary wiejskie innych funkcji gospodarczych dostępność
przestrzenna odgrywała coraz większą rolę, a współczesny wielofunkcyjny ich rozwój
uzależniony jest bardzo silnie od dostępności dla mieszkańców rynków (w tym rynku pracy)
oraz instytucji obsługujących te obszary. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dostępność tę
rozpatrywać należy w dwóch wymiarach: dostępności gminy z zewnątrz (np. dla potencjalnych
inwestorów, przepływu innowacji, napływu towarów spoza wsi oraz wywozu poza jej teren
produktów lokalnej gospodarki) oraz dostępności komunikacyjnej jednostki centralnej
w układzie lokalnym dla mieszkańców pozostałych wsi składających się na ten układ. Ten drugi
wymiar ma szczególne znaczenie z tego względu, że w większości przypadków
w miejscowości centralnej skupiony jest niemal cały potencjał rozwojowy gminy związany
z instytucjami obsługującymi ją, gminny pozarolniczy rynek pracy, a także instytucje związane
ze świadczeniem usług publicznych. Jednocześnie komunikacja publiczna wewnątrzgminna
wykazuje regres, a zastępująca ją indywidualna motoryzacja jest rozwiązaniem drogim,
obciążającym środowisko naturalne i sprzyjającym powstawaniu nowych grup ludności
marginalizowanych społecznie (dotyczy to np. osób samotnych, w podeszłym wieku).
W badaniach dostępność przestrzenna poszczególnych gmin charakteryzowana była
w oparciu o sześć wskaźników, spośród których cztery pochodzą z ankiety zebranej we
wszystkich gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w kraju7. Respondentami byli wójtowie,
osoby pełniące funkcję sekretarza urzędu gminy lub wskazani przez nich pracownicy urzędu.
Bardzo pracochłonne badania ankietowe okazały się niezbędne ze względu na to, że bardzo
ważne informacje dotyczące tej problematyki nie są dostępne ani w danych GUS ani nie są
zbierane przez inne instytucje.

Ankieta Gminna MROW kierowana jest w każdym etapie projektu do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich
w Polsce. Odpowiedzi zbierane były w formie elektronicznej oraz uzupełniane metodą CATI. Z liczby 2 173 gmin
odpowiedzi na pytania omawiane w niniejszym opracowaniu udzieliło 100% urzędów gminnych. Zebranie kompletnego
materiału trwało kilka miesięcy i wymagało wielu przypomnień mailowych, rozmów telefonicznych i pokonywania
dodatkowych przeszkód w postaci nieustannego tłumaczenia kto i w jakim celu dane zbiera, czy jest do tego
uprawniony, czy dane te mogą być udostępnione itp. Więcej informacji w MROW I, 2014, s. 44 oraz MROW II, 2016,
s. 24.
7
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Tabela 1. Wskaźniki związane z komponentem dostępność przestrzenna
Numer
wskaźnika

a.

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W1

Przeciętny czas potrzebny na
dojazd do miasta wojewódzkiego
według przynależności
administracyjnej danej gminy

M_W

ankieta

1, 2

W2

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

M_W

ankieta

3, 4

W3

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

M_W

ankieta

5, 6

W4

Odsetek sołectw, do których
dochodzi droga
o nawierzchni utwardzonej
(asfaltowej/bitumicznej)

M_W

ankieta

7, 8

W5

Liczba zarejestrowanych
samochodów osobowych ogółem
na 100 mieszkańców

M_W

CEPIK, BDL

9, 10

W6

Odsetek starych samochodów
(wyprodukowanych przed 2002 r.)
w ogólnej liczbie zarejestrowanych
aut

M_W

CEPIK

11, 12

symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich (również obszaru miasta)

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW

Wskaźniki W1 i W2 odnoszą się do czasu dojazdu z miejscowości będącej siedzibą
urzędu gminy, przy czym proszono o podanie czasu przejazdu środkiem lokomocji najczęściej
wykorzystywanym przez mieszkańców. Wskaźnik W3 pomija transport szkolny (tzw. gimbusy)
ze względu na to, że nie kursują one w okresach ferii szkolnych i wakacji, nie są więc pewnym
środkiem transportu w przypadku dojazdów do pracy. Poza tym godziny ich kursowania
dostosowane są do rozkładu lekcji, a nie godzin pracy mieszkańców. Stanowią więc
w najlepszym przypadku komunikację uzupełniającą system połączeń transportu publicznego
i w bardzo ograniczonym stopniu zaspokajają potrzeby przemieszczania się ludności wiejskiej,
zwłaszcza dojazdów do pracy.
Zastąpienie komunikacji publicznej przez motoryzację indywidualną oznacza, że
w niemal każdym gospodarstwie domowym na wsi pojawiły się samochody osobowe, a w wielu
z nich po dwa lub więcej. Są to w znacznej części pojazdy stare, zużyte technicznie,
niebezpieczne i szkodliwe dla środowiska. Jednak posiadanie ich stanowi dla mieszkańców
często jedyną możliwość przemieszczania się między wsiami, regularnych dojazdów do pracy,
kontaktów z instytucjami i korzystania z usług publicznych.
Rysunek 14 pokazuje, że w województwie wielkopolskim, podobnie jak w większości
innych województw, dostępność przestrzenna gminy najlepsza jest w grupie tych, które tworzą
pierścień wokół miasta centralnego (siedziby władz regionalnych), z tym jednak, że
z pierścienia tego wychodzi łańcuch gmin o dobrej dostępności przestrzennej ciągnący się
w kierunku północno-zachodnim, sięgający niemal do granicy regionu. Przebiega on wzdłuż
13
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koryta Warty, a także częściowo (do Wronek) wzdłuż trasy kolejowej Poznań – Szczecin. Poza
tym rejonem występują również na terenie województwa gminy o dobrej dostępności
przestrzennej, które jednak nie tworzą wyraźnych skupisk (np. Wolsztyn, Piaski, Ślesin).
Niemal wszystkie są gminami miejsko-wiejskimi, jednak należy podkreślić, że nie wszystkie
gminy tego typu wyróżniają się pozytywnie pod omawianym względem, wiele trafiło do
przedziału dostępności przeciętnej lub nawet niskiej.
Większość gmin charakteryzujących się niską i bardzo niską dostępnością przestrzenną
to jednostki położone peryferyjnie w skali województwa, tylko nieliczne z nich nie leżą przy
granicy regionu. Dotyczy to zarówno północnej części województwa (gminy Okonek, Lipka,
Zakrzewo, Łobżenica, Wyrzysk), wschodniej (Olszówka, Chodów, Przedecz, Kłodawa, Babiak,
Sompolno), zachodniej (Zbąszyń, Miedzichowo, Krzyż Wielkopolski, Drawsko, Sieraków)
i południowej (Łęka Opatowska, Perzów, Kobyla Góra, większość gmin wschodniej części
powiatu ostrzeszowskiego). Poza obszarami położonymi peryferyjnie w układzie regionalnym
gminy o gorszej niż przeciętna dostępności przestrzennej występują stosunkowo nielicznie
i nie tworzą wyraźnych skupień przestrzennych.
Warto również zauważyć, że przez tereny województwa przechodzi kilka ważnych tras
komunikacyjnych zarówno kolejowych, jak i drogowych (trasa Warszawa – Berlin, Poznań –
Szczecin itp.) Jak się zdaje nie wywierają one znaczącego wpływy na dostępność przestrzenną
obszarów wiejskich poza obszarami wokół aglomeracji, na których następuje naturalne
zagęszczenie ich przebiegu.
W relacji do innych regionów kraju dostępność przestrzenna obszarów wiejskich
województwa wielkopolskiego nie wyróżnia się w grupie województw zachodnich
i południowych, jest jednak znacznie większa niż na terenie województw centralnych
i wschodnich (na terenie dawnego zaboru rosyjskiego).

3.2. Dezagraryzacja struktury lokalnej gospodarki
Jak już wcześniej zostało zasygnalizowane, problem dezagraryzacji lokalnej struktury
gospodarczej uznany został za bardzo ważny, gdyż wiąże się z możliwością modernizacji
i restrukturyzacji tego sektora gospodarki. Historycznie rolnictwo oraz gospodarka leśna
stanowiły dominujące kierunki działalności gospodarczej na wsi, jednak w miarę postępu
technologicznego w rolnictwie zapotrzebowanie na pracę (w przeliczeniu na jednostkę
powierzchni czy też jednostkę produktu) zmniejsza się. Sprzyja to procesom koncentracji,
wzrostowi średniej powierzchni gospodarstwa, ale też wzrostowi wydajności pracy i opłaty za
pracę w rolnictwie. Jednak warunkiem dokonywania się tych zmian jest możliwość kierowania
części wiejskich zasobów pracy do działalności pozarolniczej, w przeciwnym wypadku pojawia
się bezrobocie ukryte w rolnictwie czemu dodatkowo sprzyja rodzinny charakter gospodarstw
rolnych (gospodarstwa te mają skłonność do wchłaniania pracy każdego członka
gospodarstwa domowego, który nie pracuje poza gospodarstwem, niezależnie od tego, czy
jest to ekonomicznie uzasadnione). Tak więc przez stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki
wiejskiej rozumiemy proporcję w strukturze gospodarczej między rolnictwem i działami
pozarolniczymi. W zdecydowanej większości przypadków w badanych gminach udział
rolnictwa w tej strukturze jest nadmierny, a w konsekwencji możliwości ograniczenia
zatrudnienia rolniczego i wzrostu dochodów zatrudnionych w rolnictwie niewystarczające.
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Za wskaźnik dezagraryzacji struktury gospodarczej najprościej można by uznać udział
dochodów z pracy poza rolnictwem w strukturze dochodów z pracy ludności danego obszaru
wiejskiego lub udział zatrudnienia pozarolniczego w ogóle pracujących mieszkańców. Jednak
tego rodzaju dane są niedostępne w agregacji gminami. Z tego względu poszukiwano
wskaźników pośrednio opisujących omawianą kwestię.
Warto również zwrócić uwagę na to, że proces dezagraryzacji struktury gospodarczej
może przebiegać w różny sposób. Jego wyrazem jest zarówno zmniejszający się na wsi udział
gospodarstw domowych użytkujących gospodarstwo rolne, jak i zwiększający się udział
pracujących poza rolnictwem (wśród ludności z gospodarstw domowych rolników). Ponadto
może on przebiegać w ten sposób, że wzrasta liczba osób wielozawodowych (dawniej
określanych często jako chłopi-robotnicy), jak i w ten, że w gospodarstwach domowych
rolników część osób pracuje w gospodarstwie a część poza nim. Dodatkowy problem przy
analizie procesu dezagraryzacji związany jest z rodzinnym charakterem gospodarstw rolnych.
Zarówno osoby deklarujące na użytek statystyki, że pracują wyłącznie poza gospodarstwem,
jak i przebywający w rodzinie rolnika posiadacze niezarobkowych źródeł utrzymania (głównie
emeryci) w rzeczywistości w pewnym zakresie pracują w gospodarstwie, choć traktują to raczej
jako pomoc rodzinie, a nie źródło utrzymania. Skala takiej marginalnej siły roboczej w rolnictwie
rodzinnym jest trudna do wyszacowania, ale różne badania wskazują, że wcale niemała 8.
Postępujący proces dezagraryzacji gospodarki lokalnej wiąże się więc ze
zmniejszaniem się zatrudnienia rolniczego w przeliczeniu na jednostkę powierzchni
użytkowanej przez rolnictwo, stwarza warunki dla poprawy dochodowości w rolnictwie
i przeciwdziała pojawianiu się przeludnienia agrarnego. Powiązany jest ponadto ze zjawiskami
zachodzącymi na lokalnym rynku pracy pozarolniczej, zmianami związanymi z procesem
demograficznym i z podażą pracy. Te ostatnie powiązania powodują konieczność
uwzględnienia w analizie również takich komponentów, jak równowaga na rynku pracy czy
charakterystyka struktur demograficznych.
Tabela 2. Wskaźniki związane z komponentem dezagraryzacja gospodarki lokalnej

a.

Numer
wskaźnika

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W7

Udział podmiotów gospodarczych
pozarolniczych w ogólnej liczbie
podmiotów gospodarczych

M_W

MF i ARIMR

15, 16

W8

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

M_W

GUS

17, 18

W9

Liczba świadczeniobiorców
emerytur KRUS na 100 osób
w wieku poprodukcyjnym

W

KRUS i BDL

19, 20

symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich (również obszaru miasta)

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW

Pośrednio wskazuje na to między innymi porównanie wyników spisów powszechnych z 1988 i 2002 roku oraz analiza
wprowadzonych zmian w definicji spisowej zatrudnienia rolniczego.
8
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Komentarza wymaga sposób budowy wskaźnika W7. W statystyce systemu REGON
jako podmioty gospodarcze nie są ujęte indywidualne gospodarstwa rolne. Opracowując
wskaźnik przyjęto, że w liczniku znajdują się podmioty zarejestrowane w systemie REGON
potencjalnie prowadzące działalność, a w mianowniku suma tych podmiotów i gospodarstw
rolnych otrzymujących dopłaty bezpośrednie. Gospodarstwa rolne potraktowane zostały więc
jako podmioty gospodarcze mimo tego, że podlegają innym przepisom podatkowym, odrębnym
przepisom z zakresu ubezpieczeń społecznych i nie są rejestrowane w systemie REGON. Przy
takiej interpretacji większość gospodarstw rolnych w Polsce to firmy (podmioty gospodarcze)
rodzinne.
W relacji do całego kraju obszary wiejskie województwa wielkopolskiego znajdują się na
pograniczu obszaru Polski centralnej i wschodniej, o wyraźnej przewadze rolnictwa
w strukturze gospodarczej, i zachodniej bardziej zaawansowanej w procesie rozwoju
pozarolniczych funkcji na obszarach wiejskich. Znaczna większość obszaru województwa
wykazuje podobieństwo pod tym względem do Polski zachodniej, a tylko południowowschodnia część (głównie gminy wchodzące w skład powiatów: kolskiego, tureckiego,
kaliskiego i wschodniej części powiatu ostrzeszowskiego) wykazuje podobieństwo strukturalne
do obszarów wiejskich Polski centralnej i wschodniej. Jednak analizując obszary województwa
na tle całego kraju warto zauważyć, że na 207 gmin z jego terenu tylko cztery znalazły się
w przedziale „stopień dezagraryzacji bardzo niski” obejmującym 20% gmin w kraju. Z drugiej
strony obszar podmiejski bardzo wysokiej dezagraryzacji gospodarki pod wpływem sąsiedztwa
miasta – centrum regionalnego jest w przypadku Poznania relatywnie bardzo rozległy,
porównywalny tylko z zasięgiem obserwowanym wokół Warszawy.
Rozkład tego samego wskaźnika, ale rozważany dla podzbioru gmin województwa
wielkopolskiego potwierdza, że najmniejszy stopień zaawansowania dezagraryzacji struktury
gospodarczej występuje w południowo-wschodniej części województwa, a więc na obszarze,
który w XIX wieku znajdował się w granicach zaboru rosyjskiego. Poza tym rejonem relatywnie
niski poziom dezagraryzacji struktury gospodarczej występuje w kilku gminach w okolicy
Rawicza i Krotoszyna, jednak nie tworzą one zwartego skupiska i występują w bezpośrednim
sąsiedztwie gmin o wysokiej wartości omawianego wskaźnika oraz miast, co może sugerować,
że w układzie lokalnym funkcje rolnicze skupiły się na terenach wiejskich, a pozarolnicze (np.
miejsca pracy) w sąsiednich lokalnych ośrodkach miejskich.

3.3. Sektor rolniczy
Znaczenie rolnictwa dla gospodarki lokalnej oraz krajowej rozważać można według
różnych kryteriów, często prowadzących do skrajnie różnych jego ocen. Z jednej strony patrząc
jest to sektor gospodarczy, dostarczający surowców dla żywności, a więc jego produkty
zaspokajają podstawowe potrzeby ludności. Konsekwencją takiego podejścia jest ocena
rolnictwa z punktu widzenia zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego kraju.
Inne kategorie oceny prowadzą do wniosku, że jest to sektor którego znaczenie
gospodarcze jest niewielkie i podlega dalszemu ograniczaniu, a wskaźniki ekonomiczne (takie
jak wydajność pracy) odstają in minus w porównaniu do innych sektorów. Podkreśla się przy
tym, że udział rolnictwa w wytwarzaniu PKB jest stosunkowo niewielki i wykazuje tendencję do
dalszego spadku. Również w krajach rozwiniętych udział rolnictwa w strukturze zatrudnienia
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mieści się w przedziale 1-3% ogółu zatrudnionych i wykazuje tendencję do spadku, przy czym
dotyczy to również krajów będących per saldo znaczącymi dla rynku światowego eksporterami
produktów rolniczych.
W warunkach polskich rolnictwo oceniać można w jeszcze innych kategoriach.
W okresie występowania bezrobocia związanego ze zmianami systemu gospodarczego po
roku 1989, który zbiegł się z fazą rozwoju demograficznego, w której występowała silnie
rozszerzona reprodukcja zasobów pracy9, rolnictwo rodzinne przetrzymywało pewną liczbę
osób w wieku produkcyjnym poza rynkiem pracy, dostarczając im zatrudnienia
w gospodarstwach, choć w kategoriach ekonomicznych było to zatrudnienie zbędne. Według
Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 roku skalę tego rodzaju przerostów zatrudnienia
w gospodarstwach rodzinnych szacować można na około 20% ogółu zatrudnionych w tych
gospodarstwach (nowszych danych nie ma w statystyce publicznej). Można więc powiedzieć,
że rolnictwo, poprzez mechanizmy związane z kształtowaniem zatrudnienia w gospodarstwach
rodzinnych, stanowi pewnego rodzaju osłonę socjalną dla przemian dokonujących się w innych
działach gospodarki.
Znaczenie rolnictwa jako działu dostarczającego surowce dla produkcji żywności jest
w Polsce od szeregu lat ustabilizowane, a Polska jest per saldo eksporterem żywności. Co
więcej, istnieją pewne proste rezerwy w postaci ziemi odłogowanej, które w razie konieczności
można wykorzystać dla wzrostu produkcji rolnictwa. Wielkość produkcji rolnictwa jest nawet
ograniczana poprzez tzw. kwoty produkcyjne wyznaczane przez Unię Europejską w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) dla szeregu ważnych produktów.
Ocena roli rolnictwa w gospodarce i szans jego rozwoju oraz konkurowania na rynkach
zagranicznych nie jest przedmiotem obecnego opracowania. Dla omawianych zagadnień
rolnictwo ważne jest jako jedna z funkcji gospodarczych zlokalizowanych na obszarach
wiejskich, ale również w odniesieniu do relatywnego stopnia zaawansowania procesów je
unowocześniających. Doświadczenia innych krajów wskazują, że głównym kierunkiem 10
rozwoju rolnictwa jest powstawanie gospodarstw rolnych względnie dużych, dobrze
wyposażonych, nastawionych na produkcję rynkową (a więc wysokotowarowych),
prowadzonych przez ludzi dobrze przygotowanych zarówno pod względem wiedzy
agrotechnicznej, jak i menadżerskiej. Wychodząc z takich założeń zrezygnowano
z wykorzystywania wskaźników o charakterze agrotechnicznym, takich jak jakość gleb, jakość
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wysokość plonów czy obsada zwierząt gospodarczych na
jednostkę powierzchni. Skupiono się natomiast na wskaźnikach dotyczących struktury
obszarowej oraz jakości kapitału ludzkiego w rolnictwie. Okazało się, że danych statystycznych
dla takiego podejścia jest bardzo niewiele, a co więcej te, które są dostępne, nie dotyczą
wszystkich rolników, ale wyłącznie tych, którzy korzystają z dopłat bezpośrednich w ramach
WPR.

W latach dziewięćdziesiątych, w przybliżeniu do roku 2005 na wsi, a 2010 w mieście zasoby pracy wykazywały
znaczący przyrost ze względu na to, że w okresie tym wiek emerytalny osiągały roczniki niżu demograficznego,
a roczniki wyżowe kończyły okres edukacji i wychodziły na rynek pracy.
10
Obecnie istnieje zwiększające się zapotrzebowanie na produkty rolne ekologiczne, czego nie osiąga się w
gospodarstwach wysokotowarowych. Rolnictwo ekologiczne – dziś jeszcze niszowe, jest produkcją rolną
prorozwojową.
9
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Tabela 3. Wskaźniki związane z komponentem sektor rolniczy
Numer
wskaźnika

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W10

Średni obszar gospodarstwa (w ha)
składającego wniosek o płatności
bezpośrednie

M_W

ARiMR

23, 24

W11

Liczba działek na 100 ha

M_W

ARiMR

25, 26

W12

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

M_W

ARIMR

27, 28

a. symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich (również obszaru miasta)
Wskaźnik zaznaczony kolorem czerwonym jest destymulantą.

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW

Wśród użytych wskaźników dwa (W10 i W11) dotyczą struktury gospodarstw rolnych,
trzeci – struktury użytkowników tych gospodarstw. Brak jest możliwości pozyskania danych
dotyczących np. poziomu i kierunku wykształcenia użytkowników, ani osób pracujących w tych
gospodarstwach, podobnie jak stopnia ich powiązania z rynkiem, co znacznie zubaża
merytorycznie możliwości analityczne w tym zakresie.
Rysunek 29 pokazuje wyraźną różnicę poziomu rozwoju funkcji rolniczej w Polsce
południowej (na terenie dawnej Galicji) oraz centralnej, a zachodniej i północnej. Ujawnia ona
jednak jeszcze inne zjawisko – wypieranie rolnictwa przez inne funkcje gospodarcze wokół
największych miast, a zwłaszcza Warszawy, Szczecina oraz Torunia i Bydgoszczy. Zjawisko
to w słabszym natężeniu występuje również w gminach położonych w sąsiedztwie Poznania,
co ujawnia rysunek 30. Na obszarach tych prawdopodobnie rolnictwo ewoluuje w kierunku
działów produkcji niemasowej, wymagającej dużych powierzchni gospodarstw, ale produkcji
na rynek miejski owoców, nowalijek, kwiatów, sadzonek i tzw. działów specjalnych (np.
pieczarki, zioła itp.). Trudno więc mówić, że jest ono słabiej zaawansowane w procesie
unowocześniania struktury, ale kierunek zmian jest w tym przypadku inny, związany
z sąsiedztwem rynku miejskiego.
Poza tym szczególnym obszarem dostrzec można, że teren województwa
wielkopolskiego jest silnie zróżnicowany, część południowo-wschodnia, gminy powiatów
tureckiego, ostrzeszowskiego, konińskiego i kolskiego, a także w nieco mniejszym stopniu
kaliskiego, charakteryzują się poziomem zaawansowania przemian w rolnictwie w kierunku
koncentracji przeciętnym w skali kraju, ale bardzo niskim w stosunku do prawie całej reszty
obszaru województwa. Różnicę tę można wyjaśnić śledząc historię tych terenów. O ile
większość obszaru dzisiejszego województwa wielkopolskiego w XIX wieku (po kongresie
wiedeńskim) znajdowała się w granicach zaboru pruskiego, to wymienione powiaty należały
do zaboru rosyjskiego. W zaborach tych inny przebieg miały procesy związane
z uwłaszczeniem chłopów, z wprowadzaniem na wsi systemu szkół powszechnych itp. Znaną
sprawą jest także kształtowanie się na terenie zaboru pruskiego instytucji współdziałania
rolników, takich jak Kółka Rolnicze, Kasy Zapomogowe itp. Różnice między zaborami
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dostrzegalne są do dziś, a dotyczą nie tylko struktury gospodarczej na wsi, ale również
wiejskiego kapitału społecznego.11
Poziom rozwoju funkcji rolniczej na pozostałych terenach województwa jest
zróżnicowany, jednak w porównaniu do reszty kraju dominują gminy zaliczone do poziomu
rozwoju wysokiego i bardzo wysokiego.

3.4. Sektor pozarolniczy
Potrzebę rozwoju pozarolniczego sektora gospodarki na obszarach wiejskich
(w układach lokalnych) można uzasadniać w różny sposób poszukując argumentów
o charakterze gospodarczym, demograficznym, wiążącym się z postępującym podziałem
pracy, konsekwencjami postępu technologicznego w rolnictwie i poza nim, jakością życia na
terenach wiejskich itp. Jest ona naturalną konsekwencją profesjonalizacji zawodu rolnika,
wykorzystywania przez rolników coraz bardziej wyspecjalizowanych i wymagających fachowej
obsługi środków produkcji, ale również coraz mniejszego zapotrzebowania na pracę przez
rolnictwo. Jednak w miarę zmniejszania się go w samym rolnictwie coraz bardziej złożone stają
się oczekiwania rolników w stosunku do otoczenia gospodarstw, a w konsekwencji wzrasta
zatrudnienie w sektorze obsługi gospodarstw.
Co istotne, nie tylko rozwój technologii uzasadnia potrzebę istnienia na terenach
wiejskich różnego rodzaju funkcji pozarolniczych (i związanych z nimi miejsc pracy). Ich brak,
wobec zmian w rolnictwie, prowadziłby do radykalnego ograniczenia gęstości zaludnienia (lub
bezrobocia ukrytego w rolnictwie), a w konsekwencji do spadku jakości życia, stawania się wsi
środowiskiem mało atrakcyjnym do mieszkania, a w dłuższym okresie również środowiskiem
o bardzo niekorzystnych strukturach demograficznych. Konsekwencje, jakie niesie ze sobą
niedorozwój sektora pozarolniczego i związane z tym długotrwałe procesy odpływu
migracyjnego ze wsi obserwować można na terenie tzw. ściany wschodniej, a określa się je
czasem skrótowo mianem zespołu zjawisk depopulacyjnych.
Nie oznacza to, że migracje ze wsi należy oceniać jako dysfunkcyjne dla terenów
odpływu, stają się one takie wówczas, gdy skala ich jest nadmierna, a selektywność prowadzi
do braku możliwości unowocześniania struktur gospodarczych wsi poprzez zbyt silne
wypłukiwanie wiedzy, kompetencji i przedsiębiorczości rozumianej jako dyspozycja psychiczna
do osiągania indywidualnego sukcesu, skłonności do ryzyka i wprowadzania innowacji.
Bardzo intensywny rozwój funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich prowadzi do
zaniku ich „wiejskości”, może dokonywać się kosztem środowiska naturalnego i pewnego ładu
przestrzennego. Obserwować to można w niektórych obszarach formalnie wiejskich, ale
zatracających swój charakter, położonych wokół największych miast, gdzie funkcja
mieszkaniowa, przemysłowa, rekreacyjna itp. rozwijają się w sposób niekontrolowany
i wymieszany przestrzennie. Z drugiej strony niedorozwój funkcji pozarolniczych (z reguły na
obszarach położonych peryferyjnie w stosunku do centrów regionalnych i ciągów
infrastrukturalnych) powoduje, że obszary te stają się nieprzyjazne dla mieszkańców,
Jeszcze spis powszechny z 1988 roku pozwalał na wyznaczenie granicy między zaborem rosyjskim i pruskim na
podstawie danych dotyczących struktury wykształcenia ludności wiejskiej (zwłaszcza odsetka osób z niepełnym
wykształceniem podstawowym). Było to konsekwencją wcześniejszego wprowadzenia w zaborze pruskim obowiązku
szkolnego i swoistego dziedziczenia wzorca kulturowego, który w posiadaniu wykształcenia dostrzegał wartość.
11
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nieatrakcyjne (zwłaszcza dla młodzieży), mają ograniczoną dostępność do usług publicznych,
instytucji kultury, miejsc pracy itp.
Dane statystyczne dotyczące poziomu rozwoju funkcji pozarolniczych na obszarach
wiejskich są bardzo ubogie i czasem mylące. Np. w statystyce GUS odnoszącej się do
zatrudnienia pozarolniczego nie uwzględnia się podmiotów gospodarczych małych,
zatrudniających do dziewięciu osób, a takich na wsi jest bardzo dużo. Pewne zastrzeżenia
można mieć do danych z systemu REGON, gdzie statystyka podaje liczbę podmiotów
zarejestrowanych, a nie aktualnie funkcjonujących. Ma to duże znaczenie dla określenia skali
działalności pozarolniczej, mniejsze dla jej zróżnicowania przestrzennego, gdyż popełniany
błąd ma najprawdopodobniej charakter podobny we wszystkich porównywanych jednostkach.
Wyjaśnienia wymaga rola, jaką pełni w badaniu wskaźnik W15, mający charakter
destymulanty. W systemie REGON zarejestrowane są również takie podmioty jak urząd gminy,
ośrodek pomocy społecznej, ośrodek zdrowia, posterunek policji, szkoła itp., które z mocy
prawa występują w każdej gminie. Okazuje się, że w niektórych jednostkach liczba podmiotów
zarejestrowanych jest tak mała, że te świadczące usługi publiczne i występujące we wszystkich
gminach stanowią około 40% ogółu zarejestrowanych12. Oznacza to, że instytucje państwa
stanowiące elementarne wyposażenie instytucjonalne gminy skupiają znaczącą część
pozarolniczego zatrudnienia. Wskaźnik ten dodatkowo wzmacnia więc próbę określenia skali
przedsiębiorczości w gminie. Warto jednak zauważyć, że pewną słabością jest to, że wskaźniki
W13 i W15 dotyczą podmiotów gospodarczych, a nie zatrudnienia w nich. Przyjęcie wskaźnika
W14 motywowane jest tym, aby słabość tę ograniczyć. Dane pochodzące z Ministerstwa
Finansów z systemu POLTAX identyfikują liczbę podmiotów płacących podatki CIT lub PIT dla
działalności gospodarczej. Nominalna liczba podmiotów wyliczonych na podstawie źródeł
wskazuje, że tych w systemie REGON jest blisko dwa razy więcej (porównaj rysunki 31 i 33).
Z kolei informacja w systemie POLTAX jest ustalana zgodnie z siedzibą danego podmiotu
(a tym samym miejscem złożenia deklaracji podatnika), a nie miejscem, gdzie faktycznie
działalność jest prowadzona.
Tabela 4. Wskaźniki związane z komponentem sektor pozarolniczy
Numer
wskaźnika

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W13

Liczba podmiotów
zarejestrowanych w systemie
REGON na 1 000 osób w wieku
produkcyjnym

M_W

GUS

31, 32

W14

Liczba podatników prowadzących
działalność gospodarczą
i rozliczających się podatkiem
PIT oraz płatników CIT
na 1 000 mieszkańców

M_W

MF i GUS

33, 34

W15

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

M_W

GUS

35, 36

a. symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich (również obszaru miasta)
Wskaźnik zaznaczony kolorem czerwonym jest destymulantą.

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW
12

Takie wielkości występują w części gmin tzw. ściany wschodniej.
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W skali kraju gminy województwa wielkopolskiego charakteryzuje relatywnie wysoki
poziom rozwoju funkcji pozarolniczych. Zestawiając to z innymi danymi dotyczącymi poziomu
rozwoju rolnictwa oraz stopnia dezagraryzacji gospodarki lokalnej można zaryzykować
twierdzenie, że Wielkopolska jest najbardziej zaawansowanym regionem kraju pod względem
wielofunkcyjności obszarów wiejskich. Nie dotyczy to jednak całego obszaru województwa –
negatywnie wyróżniają się w tym przypadku gminy powiatu złotowskiego, tureckiego oraz
kolskiego. Dotyczy to zarówno każdego wskaźnika z grupy W13-W15, jak i miary syntetycznej
poziomu rozwoju funkcji pozarolniczych.
Jeśli wziąć pod uwagę rozkład wskaźników ograniczony dla podzbioru wojewódzkiego
potwierdzają one słabszy rozwój funkcji pozarolniczych wymienionych powiatów. Pokazują
ponadto, że najwyższy stopień ich rozwoju występuje w pierścieniu gmin otaczających Poznań
oraz na pograniczu z województwem dolnośląskim i lubuskim, w gminach powiatu
leszczyńskiego, rawickiego oraz południowej części gostyńskiego.

3.5. Lokalne finanse publiczne
Wielkość budżetu gminy stanowi syntetyczny wskaźnik jej zamożności jako jednostki
terytorialnej, a więc w pewnym sensie zamożności ogółu mieszkańców, a także jej struktury
gospodarczej. Dzieje się tak dlatego, że rolnictwo podlega innym uregulowaniom podatkowym
niż pozostałe działy gospodarki, przy czym podatki związane z rolnictwem nie tylko są w inny
sposób naliczane, ale także są znacznie niższe, a niektóre z nich (zwłaszcza gruntowy)
w relatywnie prostszy sposób i częściej umarzane. Z tego względu wysokość dochodów
podatkowych gmin istotnie zależy od poziomu rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarczych.
Wielkość i struktura lokalnych finansów publicznych stanowi jednocześnie pewien
wskaźnik skumulowanego, powstałego w długim czasie, wyposażenia gminy. Jest zależna od
tego, jakie inwestycje podejmowano wcześniej, a ich efekty trwają do dziś. Dotyczy to również
wyposażenia infrastrukturalnego. Korzyści płynące z istnienia rozwiniętej infrastruktury to nie
tylko opłaty za jej użytkowanie, ale również większa atrakcyjność gminy jako miejsca
zamieszkania dla ewentualnych migrantów oraz prowadzenia w niej biznesu (a co za tym idzie
tworzenia miejsc pracy) dla potencjalnych, zewnętrznych w stosunku do niej, inwestorów.
Lokalne finanse są także czynnikiem, który pozwala prowadzić władzom
samorządowym lokalną politykę gospodarczą i socjalną lub ogranicza, a nawet uniemożliwia,
jej prowadzenie. Gminy zamożne mogą zarówno inwestować w dalszy rozwój, jak i prowadzić
działania przeciwdziałające ubóstwu. Mogą np. budować mieszkania socjalne, tworzyć lepsze
warunki nauczania, budować lub remontować drogi lokalne itp., na co biedniejszych gmin,
mających mniejsze budżety, nie stać.
Każda z gmin w kraju posiada pewne indywidualne cechy, takie jak warunki naturalne
dla prowadzenia działalności rolniczej (jakość gleb, długość okresu wegetacji, stosunki wodne
itp.), ale również takie, które mogą potencjalnie odgrywać znaczącą rolę w gospodarce
lokalnej: posiadanie złóż surowców, warunki naturalne sprzyjające rozwojowi funkcji
turystycznej i rekreacyjnej, tzw. renta położenia w stosunku do głównych traktów
komunikacyjnych, sąsiedztwo miast, przejść granicznych itp. To, czy władza samorządowa
wykorzysta tkwiący w nich potencjał rozwoju zależy w ogromnym stopniu od niej, a pośrednio
od mieszkańców – wyborców tych władz.
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W Polsce do najzamożniejszych należą m.in. te gminy, na terenie których znajdują się
złoża surowcowe eksploatowane przez kopalnie. Jednak nawet w przypadku wybitnych
warunków sprzyjających rozwojowi stanowią one tylko pewien potencjał wymagający decyzji
o jego wykorzystaniu. Spośród gmin wielkopolskich dwie znajdują się w dziesiątce gmin w kraju
o najkorzystniejszej ocenie lokalnych finansów publicznych – Suchy Las oraz Tarnowo
Podgórne – obie graniczące z Poznaniem. W badaniach terenowych pracownicy Instytutu
trafiali zarówno do gmin mających wyjątkowo znaczący potencjał, choć niewykorzystywany,
jak i takich, które nie mając go potrafiły wykreować przedsięwzięcia przynoszące znaczne
dochody, wymagające jednak od władz lokalnych wyobraźni i przedsiębiorczości.13
Istotne znaczenie ma również fakt, że władze lokalne mają możliwość ubiegania się
o dodatkowe środki pochodzące z programów unijnych, ale także z innych źródeł, takich jak:
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundusze na rzecz przeciwdziałania
niepełnosprawności itp. Korzystanie z takich źródeł wymaga jednak od władz lokalnych
aktywności i umiejętności, gdyż środki uzyskuje się w oparciu o procedury konkursowe. Tego
typu środki zewnętrzne wymagają z reguły wkładu własnego, co w znaczny sposób może
utrudniać niektórym samorządom korzystanie z nich.
W badaniach wykorzystano pięć wskaźników związanych z finansami publicznymi na
szczeblu lokalnym. Wszystkie w przypadku gmin miejsko-wiejskich odnoszą się do całych
jednostek, łącznie z miastem, gdyż nie istnieje możliwość wydzielenia części budżetu
gminnego dotyczącej obszaru miasta i obszarów wiejskich. Ponadto inwestycje prowadzone
ze środków pochodzących z budżetu gminnego, nawet jeśli są zlokalizowane w mieście, służą
z reguły zaspokajaniu potrzeb wszystkich mieszkańców gminy.
Tabela 5. Wskaźniki związane z komponentem finanse publiczne
Numer
wskaźnika

a.

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W16

Udział procentowy dochodów
własnych gminy w dochodach
ogółem

M_W

GUS

39, 40

W17

Wartość wskaźnika G
wykorzystywana przy wyliczaniu
subwencji wyrównawczych

M_W

MF

41, 42

W18

Dochody budżetów gmin
z podatku PIT i CIT
na mieszkańca

M_W

GUS

43, 44

W19

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

M_W

GUS

45, 46

W20

Udział procentowy wydatków
majątkowych w ogóle wydatków
budżetu gminy

M_W

GUS

47, 48

symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich (również obszaru miasta)

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW
Jako przykład można tu podać gminę położoną przy granicy państwowej, w pobliżu przejścia granicznego,
w sąsiedztwie którego brak było infrastruktury noclegowej i serwisu dla samochodów. W trakcie wywiadu z ówczesnym
wójtem przyznał on, że popyt na tego rodzaju usługi byłby znaczący, ale jednocześnie argumentował, że zwiększyłby
się ruch na drogach gminy i mogłaby się zwiększyć liczba wypadków. Z drugiej strony znane są przykłady gmin
niemających naturalnych potencjałów tego typu, ale tworzących parki edukacyjne, festiwale, wykorzystujące np.
dekoracje filmowe dla przyciągnięcia turystów itp.
13
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Pierwszy ze wskaźników tej grupy – udział procentowy dochodów własnych
w dochodach budżetu, służy scharakteryzowaniu w jakim stopniu władze gminy w swoich
decyzjach są uzależnione od subwencji i dotacji pochodzących spoza gminy. Co więcej, często
subwencje (np. oświatowa) nie wystarczają na zaspokojenie potrzeb lokalnego systemu
oświaty i władze samorządowe muszą uzupełniać ją z własnych środków. Sporna jest również
kwestia klasyfikowania udziałów w podatku PIT i CIT jako dochodów własnych. Władza
samorządowa nie posiada możliwości kształtowania stawek tych podatków, a kwota przyznana
gminie stanowi określony ustawowo udział, dzielony pomiędzy szczeble samorządowe oraz
budżet państwa. Tak więc tylko dochody własne (rozumiane jako podatki i opłaty lokalne) są
środkami, o podziale których w pełni decydują władze lokalne, choć są one w tych decyzjach
w znacznym stopniu ograniczone przez przepisy prawa, które wyznacza im zakres
obowiązkowego finansowania szeregu kwestii.
Drugi wskaźnik, tzw. wskaźnik G, jest w polityce regionalnej uważany za miarę
zamożności gminy i wykorzystywany m.in. do naliczania „janosikowego”, a więc
opodatkowania dochodów własnych gmin zamożnych w celu stworzenia funduszu
zasilającego budżety gmin najbiedniejszych. Dla jego obliczenia jako podstawową wielkość
przyjęto wartość dochodów podatkowych gminy w przeliczeniu na mieszkańca. Mechanizm ten
powoduje, że płatnikami netto subwencji równoważącej są niemal wszystkie gminy miejskie
oraz niektóre gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, w ogromnej większości te położone
w bezpośrednim sąsiedztwie dużych miast. Płatnikami są także gminy, na terenie których
znajdują się zakłady przemysłowe dużej skali oraz kopalnie, takie jak gmina Kleszczów, czy
gminy w sąsiedztwie Konina i Poznania. Beneficjentami systemu jest większość gmin wiejskich
i część miejsko-wiejskich. Upraszczając, efektem tego rozwiązania w praktyce jest dotowanie
budżetów gmin wiejskich przez miejskie. W skali całego kraju zaledwie około 4% gmin
wiejskich i wiejsko-miejskich pozostaje płatnikami tego systemu, a 83% beneficjentami.
Kolejny wskaźnik, to udział wydatków majątkowych w ogóle wydatków budżetu gminy.
Majątkowe, to niemal wyłącznie wydatki inwestycyjne, choć statystyka nie pozwala na
precyzyjne wydzielenie ich. Niski i bardzo niski poziom tych wydatków może oznaczać, że są
to koszty utrzymania urzędu gminy, nie muszą one jednak oznaczać, że w zakresie inwestycji
samorząd nie podejmuje działań. Może tak się zdarzyć, że prowadzone inwestycje mają
charakter wieloletni i odbywają się w oparciu o kredyt, a koszty ponoszone przez budżet
przypadają na inny okres. Aby jednak zmniejszyć tego rodzaju niedokładność wskaźnika został
on policzony jako średnia z okresu trzyletniego.
Dane pokazują, że około 20% gmin województwa wielkopolskiego przeznacza na
inwestycje co najmniej 1/4 ogółu wydatków budżetu. Również około 1/4 gmin województwa
inwestuje mniej niż 12% wydatków. Inwestycje te służą z reguły rozwojowi gminy, można
przyjąć, że wysoki ich udział w budżecie jest wskaźnikiem prorozwojowej polityki samorządu
lub polityki poprawy jakości życia.
Wskaźnik czwarty z omawianej grupy pośrednio charakteryzuje strukturę gospodarczą
gminy. Dochody z podatku PIT i CIT tylko częściowo wpływają do budżetu lokalnego,
większość środków związanych z nimi trafia do budżetu centralnego, jednak mimo to stanowią
istotną część dochodów gminy. Podatki tego rodzaju generowane są przez działalność
pozarolniczą, toteż pośrednio wskazują na strukturę gospodarki, a w szczególności poziom jej
dezagraryzacji czy też wielofunkcyjności.
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Województwo wielkopolskie należy do grupy tych województw, w których poziom
dochodów z podatków PIT i CIT na obszarach wiejskich jest najwyższy. Obok wielkopolskiego
należą do niej lubuskie i dolnośląskie. Jednak ze względu na to, że w województwie lubuskim
i dolnośląskim (a więc na tzw. Ziemiach Odzyskanych) występuje relatywnie więcej osób
pracujących w rolnictwie w charakterze pracowników najemnych (a więc płacących podatek
PIT), można przyjąć, że obszary wiejskie województwa wielkopolskiego w najwyższym stopniu
w kraju rozwinęły wielofunkcyjny charakter struktury gospodarki. Gminy wielkopolskie
o najniższych dochodach z PIT i CIT na mieszkańca, stanowiące w skali województwa biegun
zapóźnienia pod tym względem (wschodnia część powiatu złotowskiego i pilskiego), lokują się
jednak w pobliżu środka rozkładu tego wskaźnika dla całego kraju.
Ostatni wskaźnik z tej grupy stanowi odsetek dochodów ogółem gminy przeznaczony na
współfinansowanie programów i projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. W założeniu
wskaźnik ten dotyczy aktywności władz lokalnych w staraniu o środki pozabudżetowe dla
realizacji inwestycji gminnych, jednak nie jest on w pełni wiarygodny z dwóch powodów: po
pierwsze w skali kraju gminy wielkopolskie są relatywnie lepiej rozwinięte pod względem
gospodarczym i społecznym niż gminy innych regionów kraju, a więc mają mniejsze szanse
na uzyskanie środków unijnych, jeśli są spoza tzw. koperty regionalnej. Po drugie, relatywnie
wysoka wartość tego wskaźnika na terenach wschodniej Polski związana jest z tym, że dla
terenów tych utworzony został specjalny program operacyjny i o środki związane z nim mogły
ubiegać się tylko jednostki samorządu terytorialnego z województw podlaskiego, lubelskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
Rysunek 46 pokazuje, że relatywnie mniej środków na tzw. wkład własny, wymagany
przy realizacji programów unijnych, przeznaczały gminy skupione wokół Poznania, a także pas
gmin ciągnących się od Poznania na południe, aż do granicy województwa. Największe
zainteresowanie programami unijnymi wykazywały gminy wiejskie, zwłaszcza położone z dala
od ośrodków miejskich, często na peryferiach regionu.
W rezultacie w województwie wielkopolskim znajdują się gminy o bardzo korzystnej
sytuacji w zakresie finansów publicznych, dotyczy to zwłaszcza gmin podmiejskich, skupionych
wokół Poznania, oraz części gmin położonych na zachód od niego. Jednocześnie inne gminy
znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji pod omawianym względem. Określenie które to
są gminy nie miałoby sensu, gdyby rozpatrywać je w relacji do zbioru jednostek
w województwie, gdyż rozkład taki za każdym razem ma swoje bieguny. Bardziej wiarygodne
jest odniesienie się do rozkładu zmiennej w zbiorze ogólnokrajowym. Rysunek 49 ujawnia, że
w dolnym przedziale 20% tego rozkładu (klasa oceny: bardzo niska) znajduje się kilka gmin
województwa wielkopolskiego. Co więcej – część z nich tworzy zwarty przestrzennie rejon
(m.in. Gizałki, Chocz, Czermin, Zagórów, Pyzdry), zaś inne (np. Rychtal, Brzeziny, Skulsk,
Gołańcz) to gminy położone peryferyjnie w układzie regionalnym.

3.6. Problematyka demograficzna
Na współcześnie ukształtowaną strukturę demograficzną w Polsce wpływ ma szereg
czynników, a przede wszystkim faza przejścia demograficznego oraz falowanie demograficzne
związane z pierwszą i drugą wojną światową. Jednak czynniki te mają charakter relatywnie
uniwersalny, dotyczą bowiem całej populacji krajowej. Na przestrzenne zróżnicowanie struktur
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demograficznych wsi wpływ miały przede wszystkim procesy migracyjne, w tym zwłaszcza
odbywające się w przekroju wieś – miasto.
Istnieje kilka teoretycznych prób opisu mechanizmów migracji ludności, przy czym
stosunkowo najlepiej w polskich warunkach wyjaśniają je tzw. prawa Ravensteina oraz, często
stosowany, język opisu migracji przy pomocy czynników wypychających i przyciągających.
Ravenstein udowadniał, że migracje ludności dokonują się w taki sposób, że per saldo ludność
wykazuje tendencję do opuszczania środowiska gospodarczego słabiej rozwiniętego
w kierunku zamożniejszego, lepiej rozwiniętego. Twierdził również, że w strumieniach
migracyjnych dominują ludzie młodzi, a przewagę liczebną mają kobiety. Przejście na język
czynników przyciągających i wypychających potwierdza prawidłowości opisane przez
Ravensteina, środowisko biedniejsze, niedostarczające możliwości pracy i uzyskiwania
dochodów wypycha ludność, natomiast zamożniejsze, z bardziej rozwiniętym rynkiem pracy
– przyciąga.
Zróżnicowanie regionalne struktur demograficznych, ukształtowane głównie pod
wpływem migracji, jest więc powiązane ze zróżnicowaniem struktur gospodarczych. Jest ich
konsekwencją, ale może stać się także czynnikiem wpływającym na perspektywy rozwojowe,
zwłaszcza gdy w wyniku wypłukiwania przez migrację ludzi młodych, lepiej wykształconych itp.
lokalnie powstaje bardzo niekorzystna struktura populacji.
W okresie powojennym migracje w przekroju wieś-miasto przechodziły przez różne fazy.
W latach 50., zwłaszcza w okresie planu sześcioletniego, przemieszczenia ze wsi do miast per
saldo wynosiły około 100 tys. osób rocznie. Jednocześnie zmiany administracyjne
powodowały, że do miast trafiało z tego powodu rocznie około 200 tys. osób. Forsowna
industrializacja z lat 50. wywoływała migracje do miast netto przeszło dwa razy mniejsze niż
obserwowane w latach 70., kiedy wiek największego natężenia migracji (w relacji do liczby
ludności w środowisku odpływu) osiągnęły roczniki powojennego wyżu demograficznego.
W okresie tym saldo migracji wieś-miasto przekraczało 200 tys., a w szczytowym okresie nawet
pół miliona osób. W latach następnych saldo migracji zmniejszało się, a po roku 2010 nawet
stało się dla wsi dodatnie. Łączyło się to jednak z osłabieniem dyscypliny meldunkowej,
a statystyka migracji opiera się o dane dotyczące przemeldowań. Jednak w całym okresie
powojennym migracje wieś-miasto były silnie selektywne, uczestniczyli w nich ludzie młodzi,
relatywnie (w stosunku do ludności z tych samych roczników niepodejmującej migracji) dobrze
wykształceni, przy czym większą skłonność do migracji wykazywały kobiety. Na zróżnicowanie
przestrzenne procesów migracyjnych (a w konsekwencji również struktur demograficznych na
wsi) wpływały możliwości podjęcia pracy poza rolnictwem na wsi lub w najbliższej okolicy.
W części badań dotyczących struktury demograficznej wzięto pod uwagę cztery
wskaźniki empiryczne, dobierając je w taki sposób, że trzy stanowią konsekwencje
długotrwałych procesów kształtowania się dzisiejszej struktury ludności, jeden zaś ukazuje
obecne tendencje migracyjne, ważne dla przyszłości. Odsetek ludności w wieku
poprodukcyjnym jest jedną z możliwych miar starości demograficznej. Wysoka wartość tego
wskaźnika wskazuje, że dany rejon miał w długim okresie charakter odpływowy. Z reguły łączy
się to z niewielką liczbą pozarolniczych miejsc pracy oraz małą atrakcyjnością warunków życia,
zwłaszcza dla ludzi młodych. Wskaźnik ten jest wielokrotnie wykorzystywany w badaniach
o charakterze ekonomicznym, gdyż stanowi czuły barometr lokalnych procesów
gospodarczych.
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Tabela 6. Wskaźniki związane z komponentem problematyka demograficzna
Numer
wskaźnika

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W21

Odsetek ludności w wieku
poprodukcyjnym

W

GUS

51, 52

W22

Współczynnik feminizacji
w wieku 25-34

W

GUS

53, 54

W23

Wskaźnik relacji dzieci-starzy
Przyrost naturalny
na 1 000 mieszkańców

W

GUS

55, 56

W

GUS

57, 58

W24

a. symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich (również obszaru miasta)
Wskaźnik zaznaczony kolorem czerwonym jest destymulantą.

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW

Drugi z wykorzystanych wskaźników, współczynnik feminizacji dla grupy wieku 25-34
lata, wykorzystuje to, że w procesach migracyjnych obserwuje się przewagę liczebną kobiet
nad mężczyznami. Jednocześnie największe natężenie migracji występuje w grupach wieku
20-24 i nieco mniejsze 25-29 lat. Relatywny brak kobiet w grupie wieku 25-34 lata jest więc
skumulowanym efektem selekcyjności migracji w okresie około 10 lat poprzedzających
badanie. Zjawisko to jest zresztą dobrze znane i często opisywane jako „brak żon dla rolników”.
Wskaźnik relacji liczby dzieci do liczby osób w podeszłym wieku także ujawnia skutki
długotrwałego wypłukiwania lokalnej populacji z ludzi młodych. Wskazuje on jednak na to,
w jakim stopniu obecne pokolenie osób w wieku podeszłym może zostać zastąpione przez
obecne dzieci nawet przy założeniu braku migracji. Jest to więc miara alarmująca o przyszłych
skutkach ukształtowanej w przeszłości struktury ludności.
Wskaźnik ten wykorzystuje fakt, że liczba dzieci jest zależna od liczby potencjalnych
rodziców, a więc przede wszystkim od udziału kobiet w wieku płodności wśród ogółu kobiet
w lokalnej populacji. Jednocześnie dzietność kobiet na obszarach biedniejszych jest z reguły
nieco większa niż na obszarach zamieszkiwanych przez ludność bardziej zamożną (lepiej
rozwiniętych gospodarczo). Problem stanowi jednak to, czy ta zwiększona dzietność może
rekompensować relatywnie mniejszy udział potencjalnych matek w populacji. W warunkach
polskiej wsi odpowiedź na to pytanie jest negatywna.
Wreszcie ostatni wskaźnik, przyrost naturalny. W przeciwieństwie do pozostałych
wskazuje on na jeden z czynników (obok migracji) bieżących tendencji w zakresie zmian
zaludnienia. Wskaźnik ten jest różnicą między stopą urodzeń i stopą zgonów. Na obszarach
starych demograficznie stopa zgonów (zgony liczone w relacji do liczby mieszkańców) jest
relatywnie wysoka, natomiast stopa urodzeń (również liczona w relacji do liczby mieszkańców)
kształtuje się pod wpływem dwóch czynników: relatywnie małego udziału kobiet w wieku
płodności w lokalnej populacji i relatywnie wysokiej dzietności na obszarach zacofanych pod
względem rozwoju gospodarczego. Wypadkową tych tendencji jest właśnie stopa przyrostu
naturalnego. Jest ona oparta o liczbę zdarzeń demograficznych, w badaniach w odniesieniu
do relatywnie małej liczebnie populacji gminnej, z tego powodu wskaźnik został obliczony jako
średnia trzyletnia.
Syntetyczna miara oceny w zakresie zróżnicowania przestrzennego struktur
ludnościowych ujawnia w skali kraju dwie bardzo wyraźne tendencje: gorszą sytuację w Polsce
centralnej i wschodniej (na terenach dawnego zaboru rosyjskiego) niż w pozostałych częściach
26

ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W IELKOPOLSKI
ORAZ ICH POZYCJA NA TLE OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJU

kraju, oraz relatywnie korzystną sytuację w gminach podmiejskich w stosunku do jednostek
oddalonych od dużych miast. Bardziej szczegółowa analiza ujawnia ponadto pewne różnice
między obszarami zamieszkiwanymi przez ludność osiedloną po drugiej wojnie światowej
(tereny tzw. Ziem Odzyskanych) oraz „ludność zasiedziałą”, a także pewną specyfikę rejonu
południowej i centralnej części województwa małopolskiego, a więc regionu bardzo dużych
pod względem liczby ludności miejscowości wiejskich, rozdrobnionego rolnictwa, wybitnie
rozwiniętych migracji wahadłowych oraz atrakcyjnych ze względów naturalnych obszarów
turystyki, a zwłaszcza rekreacji (tzw. drugie domy).
W relacji do rozkładu miary syntetycznej dla całego kraju obszar województwa
wielkopolskiego ma bardzo korzystną strukturę ludności wiejskiej. Większość gmin znalazła
się w przedziale górnych 40% tego rozkładu, a zaledwie pięć gmin: Czajków, Chodów,
Olszówka, Dąbie i Powidz trafiły do przedziału dolnych 20%.
Biorąc pod uwagę rozkład wskaźnika dla podzbioru gmin wielkopolskich okazuje się, że
sytuacja najbardziej korzystna jest w gminach otaczających miasto Poznań oraz na północ
i zachód od Piły. Poza tymi obszarami bardzo korzystna sytuacja w zakresie struktur
demograficznych występuje w szeregu gmin w rejonie Gniezna, wokół gminy Tarnówka oraz
w gminach rozproszonych na terenie województwa, przeważnie miejsko-wiejskich. Sytuacja
w skali wojewódzkiej wybitnie niekorzystna jest natomiast w południowo-wschodniej części
wielkopolskiego, zwłaszcza na terenach należących w XIX wieku do zaboru rosyjskiego.

3.7. Stopień zrównoważenia lokalnego rynku pracy
Równowaga podaży i popytu na rynku pracy zazwyczaj przedstawiana jest w sposób
bardzo uproszczony za pomocą jednego wskaźnika – stopy bezrobocia. W przypadku
obszarów wiejskich analizowanych z punktu widzenia ich zróżnicowań przestrzennych miara
taka mogłaby być myląca. Jest kilka przyczyn, dla których tak się dzieje. Jedną z nich jest fakt,
że pozorną równowagę rynku pracy można zaobserwować wówczas, gdy indywidualnymi
strategiami przeciwdziałania skutkom bezrobocia jest ucieczka w niezarobkowe źródła
utrzymania (renty, wcześniejsze emerytury itp.). Drugi wiąże się ze specyfiką rodzinnego
charakteru rolnictwa – tracący zatrudnienie (lub nie mogący znaleźć pierwszej pracy) członek
rodziny rolnika w subiektywnym swoim odczuciu staje się bezrobotny. Ale przebywając
w gospodarstwie domowym rolnika z natury rzeczy pomaga w pracach domowych
i w gospodarstwie. Wówczas z punktu widzenia statystyki w większości przypadków staje się
osobą pracującą w gospodarstwie, a więc nie bezrobotną. Jego praca w gospodarstwie może
być, z punktu widzenia kryteriów ekonomicznych zbędna, jednak biorąc pod uwagę rodzinny
charakter gospodarstwa – ma on w nim zatrudnienie. Sytuację taką określić można, jako
tworząca przerosty zatrudnienia lub bezrobocie ukryte. Jedyne badania w których podjęto
próbę określenia liczby takich osób przeprowadzone były przy okazji Powszechnego Spisu
Rolnego 1996. Zadano wówczas pytanie, wzorowane na przedwojennych badaniach Instytutu
Gospodarstwa Społecznego, o osoby mające pracę wyłącznie w gospodarstwie, które mogłyby
podjąć pracę poza gospodarstwem w pełnym wymiarze czasu co nie spowodowałoby
zmniejszenia produkcji gospodarstwa. Okazało się, że praca co piątej osoby zatrudnionej
w gospodarstwach rodzinnych jest pracą zbędną. Wyniki te uzyskano w połowie lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i obecnie są one zdezaktualizowane, jednak wskazują na
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występowanie ważnego z punktu widzenia równowagi rynku pracy zjawiska. Występowanie
bezrobocia ukrytego w rolnictwie staje się czynnikiem osłabiającym procesy koncentracji
w rolnictwie, a w skrajnych przypadkach prowadzi do pogarszania się struktur gospodarstw
poprzez działy rodzinne.
Wreszcie dla równowagi na lokalnych rynkach pracy ważną rolę odgrywają procesy
migracyjne. Ich działanie łagodzi bieżące problemy braku równowagi na tym rynku, z układów
lokalnych o nadwyżkach podaży nad popytem wypływają strumienie migrantów w kierunku
takich miejsc, w których popyt na pracę jest większy. Jest to jednak lekarstwo łagodzące
bieżącą nierównowagę, ale kosztem pogarszania się struktury miejscowego zasobu
– odpływają ludzie młodzi, zmienia się struktura lokalnego zasobu pracy, podlega on starzeniu,
pogarsza się struktura kwalifikacji, skłonności do akceptacji innowacyjności itp.
Biorąc pod uwagę złożoność problemów związanych z równowagą rynku pracy
w badaniach wykorzystano cztery wskaźniki powiązane z tą problematyką. Każdy z nich
dotyczy innego aspektu problemu i wymaga pewnego komentarza.
Tabela 7. Wskaźniki związane z komponentem stopień zrównoważenia rynku pracy
Numer
wskaźnika

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W25

Odsetek bezrobotnych
zarejestrowanych wśród ludności
w wieku produkcyjnym

M_W

MPiPS

61, 62

W26

Wskaźnik starości zasobów pracy

W

GUS

63, 64

W27

Wskaźnik atrakcyjności
migracyjnej dla migracji
wewnętrznych

W

GUS

65, 66

W28

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

W

KRUS
i ARIMR

67, 68

a. symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich (również obszaru miasta)
Wskaźniki zaznaczone kolorem czerwonym są destymulantami.

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW

Informacja dotycząca liczebności osób zarejestrowanych jako bezrobotni z różnych
względów jest mało wiarygodna. Część osób faktycznie bezrobotnych nie rejestruje tego
statusu. Z kolei część osób zarejestrowanych w rzeczywistości posiada zatrudnienie w tzw.
szarej strefie. W badaniach prowadzonych w IRWiR trafiono na zjawiska „rotacyjnego
zatrudnienia”, a więc podejmowania pracy na okres potrzebny dla uzyskania uprawnień do
zasiłku, a następnie porzucania jej i realizowania uzyskanych uprawnień. Skala zjawisk tego
rodzaju jest duża, świadczy o tym fakt, że po wprowadzeniu ubezpieczeń zdrowotnych dla
bezrobotnych zarejestrowanych liczba ich z dnia na dzień zwiększyła się w skali kraju o około
300 tys. O ile jednak skala zjawiska bezrobocia określana według danych o rejestracji jest
wątpliwa, to bardziej wiarygodny jest jego rozkład przestrzenny. Niedoskonałość systemu ma
charakter w niewielkim stopniu wrażliwy na czynniki lokalne, być może jednak zależy do
pewnego stopnia od lokalnej struktury gospodarczej. Warto jeszcze dodać, że bezrobocie
rejestrowane opisuje formę nadwyżek podaży pracy, która jest charakterystyczna zwłaszcza
dla wiejskiej ludności niezwiązanej z gospodarstwami rodzinnymi. W przypadku ludności
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z gospodarstw domowych rolniczych bardziej charakterystyczna pozostaje forma ukrytego
bezrobocia.
Wskaźnik starości zasobów pracy, liczony jako udział ludności w niemobilnym wieku
produkcyjnym do ogółu ludności w wieku produkcyjnym charakteryzuje skumulowany,
wieloletni efekt odpływu migracyjnego młodzieży. Bieżący charakter procesów migracyjnych
pokazuje wskaźnik atrakcyjności migracyjnej (liczony jako średnia z okresu trzyletniego).
Wskaźnik ten to relacja salda migracji do obrotu, a więc różnicy napływu i odpływu do sumy
tych wielkości. Wskaźnik waha się od -1 do +1, przy czym -1 oznacza, że odpływowi nie
towarzyszy napływ, wartość 0 – że napływ i odpływ są równe, a więc wymiana migracyjna jest
ekwiwalentna, a wartość +1 występuje na obszarach skupiających napływ migracyjny, któremu
nie towarzyszy odpływ.
Ostatni wskaźnik tej grupy, ubezpieczeni w KRUS na 100 ha użytków rolnych, jest
pośrednią miarą dla zatrudnienia rolniczego w relacji do powierzchni. Jest on niedoskonały,
ale dane statystyki bieżącej nie pozwalają na konstrukcję lepszego wskaźnika. Jego
niedoskonałość polega na tym, że w rzeczywistości w KRUS ubezpieczeni są nie tylko rolnicy;
niska składka tego ubezpieczenia (w relacji do składek ZUS) oraz relatywnie duża łatwość
spełnienia kryteriów pozwalających na rejestrację w systemie KRUS powoduje, że szereg osób
w rzeczywistości niebędących rolnikami wybiera ten rodzaj ubezpieczenia. Na rysunku 67
widać, że w gminach podmiejskich ośrodków wojewódzkich położonych zwłaszcza we
wschodniej części kraju (o zredukowanej funkcji rolniczej), występuje znacząca liczba osób
zarejestrowanych w KRUS. W województwach północnych i zachodnich, w tym także
w Wielkopolsce, odwrotnie niż na wschodzie kraju, wartości wskaźnika w gminach
podmiejskich są zdecydowanie niższe niż w gminach położonych peryferyjnie.
Wskaźnik ten ma jednak duże znaczenie dla logiki omawianych badań. Pośrednio
pokazuje on, w których rejonach kraju i województwa występuje zjawisko przerostów
zatrudnienia rolniczego, a więc gdzie można oczekiwać najsłabszych tendencji do koncentracji
ziemi rolniczej.
Miara syntetyczna stopnia zrównoważenia rynku pracy w gminach województwa
wielkopolskiego w relacji do uzyskanych wyników dla całego kraju pokazuje, że obszary
wiejskie województwa znajdują się w bardzo korzystnej sytuacji. Wynik pomiaru dla większości
gmin znalazł się w górnych 40% rozkładu, a tylko gminy Dąbie, Chodów, Słupca, Gołańcz,
Wapno i Damasławek, a więc mniej niż 3% gmin województwa trafiło do 20% najsłabszych
rezultatów w rozkładzie wyników dla wszystkich gmin w kraju. Taki rezultat osiągnęły cztery
województwa w kraju: małopolskie, śląskie, opolskie i wielkopolskie.
Przy rozpatrywaniu zróżnicowania wyników pomiaru stopnia zrównoważenia lokalnych
rynków pracy w podzbiorze gmin województwa wielkopolskiego rzecz jasna ujawniają się
pewne charakterystyczne różnice wewnątrzregionalne. Najkorzystniejsza sytuacja pod
omawianym względem występuje w pierścieniu gmin wokół Poznania, przy czym jest on
relatywnie rozległy i obejmuje nie tylko jednostki graniczące z miastem, ale również takie, które
tworzą dalsze jego zaplecze. Poza nim relatywnie korzystna sytuacja występuje w części gmin
położonych wzdłuż południowo-zachodniej granicy województwa. Z drugiej strony granicy
regionalnej sytuacja pod omawianym względem jest znacznie mniej korzystna. Mniejszy zasięg
korzystnego oddziaływania na wiejskie rynki pracy występuje również wokół części miast
średniej wielkości, a zwłaszcza Turku, Kalisza, Leszna i Gniezna. Wyniki pomiaru relatywnie
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niekorzystne skupiają się wzdłuż wschodniej granicy województwa, zwłaszcza w jego części
środkowej i północnej, a także w pasie gmin ciągnących się od gminy Wilczyn we wschodniej
części Wielkopolski do gminy Bojanowo, położonej na południowym zachodzie województwa.
Pewna enklawa niekorzystnej sytuacji dotyczy także pogranicza województw wielkopolskiego
i zachodniopomorskiego oraz lubuskiego, w rejonie gmin Krzyż, Drawsko i Wieleń.

3.8. Problematyka edukacyjna
Statystyka z zakresu zarówno struktury wykształcenia ludności, jak i wyposażenia gmin
w instytucje systemu edukacji jest bardzo uboga. Dokładniejsze dane dotyczące struktur
ludności z tego punktu widzenia dostarczają tylko spisy powszechne. Te jednak odbywają się
relatywnie rzadko i w szczegółowej agregacji przestrzennej (dla gmin) są mało wiarygodne,
albo ich nie ma. Dotyczy to zwłaszcza ostatniego Narodowego Spisu Powszechnego z 2011
roku. Jednak problematyka związana zarówno ze strukturą wykształcenia ludności
(określająca jakość zasobów pracy pod tym względem), jak i wyposażenie systemu oświaty
i wychowania (powiązane z dostępnością usług publicznych) to kwestie bardzo istotne z punktu
widzenia prowadzonych rozważań.
Warto przypomnieć, że obowiązek szkolny dla ludności wiejskiej wprowadzony został
w XIX wieku, a więc relatywnie późno, w 1825 roku w Wielkopolsce i na Pomorzu, w 1873 roku
w Galicji. Na terenach wiejskich zaboru rosyjskiego formalnie wprowadzony w latach
osiemdziesiątych XIX wieku, praktycznie był nieegzekwowany. Wykształcenie dzieci jest
powiązane z aspiracjami rodziców, przez co w rejonach, gdzie najwcześniej wprowadzano
obowiązek szkolny aspiracje dzisiejszych rodziców dotyczące wykształcenia dzieci są
relatywnie najwyższe. W efekcie tego mechanizmu każde kolejne pokolenie na wsi
charakteryzuje lepsza struktura wykształcenia, a w konsekwencji również struktura ta jest
korzystniejsza na obszarach zamieszkałych przez ludność z dużym udziałem ludzi młodych.
Mechanizm ten pozwala oczekiwać, że na terenach Wielkopolski struktura wykształcenia
ludności wiejskiej będzie korzystniejsza niż w Polsce centralnej i wschodniej.
Brak możliwości pozyskania danych bezpośrednio charakteryzujących kwestie
związane ze strukturą wykształcenia mieszkańców oraz nasycenia układów lokalnych
w infrastrukturę związaną z systemem edukacji i wychowania spowodował, że większość
wskaźników empirycznych wykorzystanych w badaniach ma charakter pośredni. Dotyczy to
zwłaszcza wskaźników opartych o wyniki kształcenia (wyniki testów i egzaminów), które
odnoszą się do jakości kształcenia, a tylko pośrednio do stopnia wyposażenia gminy.
Zakładamy przy tym, że relatywnie lepsze wyposażenie w placówki oświaty i wychowania
skutkuje lepszymi wynikami ich pracy. Pośredni charakter ma również wskaźnik dotyczący
radnych, w tym przypadku zakładamy, że lepsza struktura wykształcenia mieszkańców
powoduje przywiązywanie przez nich większego znaczenia do wiedzy jako wartości, co
pośrednio znajduje swój wyraz w strukturze wykształcenia osób pochodzących z wyboru,
którym przekazuje się znaczne kompetencje dotyczące kształtowania środowiska społecznego
i ekonomicznego, w którym wyborcy ci żyją.
Syntetyczna miara składowej określonej jako problematyka edukacyjna (rysunki 81 i 82)
ujawnia, że w relacji do wszystkich badanych gmin w kraju większość gmin województwa
wielkopolskiego lokuje się w przedziałach pomiarów korzystnych. Rezultat ten jest efektem
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bardziej ogólnej prawidłowości: wschodnia część kraju oraz ziemie odzyskane uzyskują
relatywnie słabsze oceny, niż pas obejmujący Wielkopolskę, Śląsk i Małopolskę.
Prawdopodobnie są to konsekwencje historycznych różnic w stosunku do powszechnego
obowiązku szkolnego jeszcze z okresu rozbiorów.
Tabela 8. Wskaźniki związane z komponentem problematyka edukacyjna
Numer
wskaźnika

a.

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W29

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

M_W

GUS

71, 72

W30

Współczynnik skolaryzacji brutto
na poziomie szkoły podstawowej

M_W

GUS

73, 74

W31

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

M_W

CKE

75, 76

W32

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

M_W

CKE

77, 78

W33

Odsetek radnych
z wykształceniem wyższym
i średnim

M_W

GUS

79, 80

symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich (również obszaru miasta)

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW

Rozpatrując rozkład pomiaru ograniczony do zbioru gmin w województwie wielkopolskim
zauważyć można, że relatywnie gorsza sytuacja pod analizowanym względem występuje we
wschodniej jego części – zwłaszcza dotyczy to powiatów kolskiego, tureckiego,
gnieźnieńskiego oraz położonego w północnej części powiatu chodzieskiego. Relatywnie
bardzo korzystne wyniki pomiaru dotyczą natomiast pierścienia gmin wokół Poznania. Jest to
region pod względem migracyjnym napływowy, o korzystnej strukturze mieszkańców ze
względu na wiek i prawdopodobnie ten właśnie czynnik zadecydował o takich rezultatach
analizy.

3.9. Aktywność społeczna
Aktywność społeczna, uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej i posiadanie
poczucia, że również ode mnie zależy to, w jakim kierunku postępują zmiany, jakie decyzje
dotyczące wspólnoty są podejmowane, jest składowym czynnikiem rozwoju społecznogospodarczego w rozumieniu przyjętym w badaniach. Wyalienowana ze społeczności władza,
również lokalna, nie daje poczucia bezpieczeństwa, uczestnictwa w tworzeniu wizji przyszłości,
nie tworzy również środowiska przyjaznego, w którym członkowie społeczności mogą
realizować swoje ambicje i aspiracje.
Pomiar aktywności społecznej jest wyjątkowo trudny. Zazwyczaj w lokalnych
społecznościach występują zarówno działacze, liderzy życia społecznego, jak i osoby którym
wystarcza sam fakt, że gdyby chcieli mogą działać. Aktywność społeczna czasem mierzona
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jest przez występowanie i uczestnictwo w stowarzyszeniach, sformalizowanych grupach
o różnej strukturze prawnej (fundacje, grupy działania, towarzystwa, stowarzyszenia itp.), ale
również często dokonuje się bez sformalizowanej struktury. Czasem ogranicza się do
gotowości do działań, które podejmowane są wówczas, gdy sytuacja tego wymaga, lub gdy
znajdzie się lider inicjujący wspólne działania.
Biorąc pod uwagę te trudności w interpretacji pojęcia aktywność społeczna
zdecydowano włączyć w jej zakres również aktywność obywatelską, a więc często odnoszącą
się do większych, bardziej uniwersalnych niż lokalne problemów. Dostępnym wskaźnikiem dla
aktywności obywatelskiej jest udział w wyborach. Zdecydowano się na wykorzystanie dwóch
wskaźników związanych z frekwencją wyborczą, pierwszy z nich dotyczy wyborów lokalnych,
drugi – ogólnokrajowych. Uznano, że w przypadku wyborów lokalnych na wysokość frekwencji
mogą mieć wpływ czynniki niemożliwe do uwzględnienia w badaniach statystycznych, jak
lokalne sytuacje konfliktowe, konkurencja między pewnymi grupami ludności (np. rolnikami
i osobami niezwiązanymi z rolnictwem), poszczególnymi wsiami lub częściami gminy. Z drugiej
strony, są to wybory o charakterze lokalnym, a zatem dotyczące władzy samorządowej
i społeczności zamieszkałej w najbliższej okolicy. W przeciwieństwie do wyborów
o charakterze samorządowym frekwencja w wyborach prezydenckich nie podlega tego rodzaju
czynnikom niemożliwym do uwzględnienia, wskazuje natomiast jaka część lokalnych
mieszkańców jest zainteresowana sprawami kraju w wystarczającym stopniu, by wyjść z domu
oddać głos.
Tabela 9. Wskaźniki związane z komponentem aktywność społeczna

a.

Numer
wskaźnika

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W34

Frekwencja wyborcza w wyborach
samorządowych (wójtów
i burmistrzów)

M_W

PKW

83, 84

W35

Frekwencja wyborcza w wyborach
prezydenckich (I tura)

M_W

PKW

85, 86

W36

Liczba organizacji pozarządowych
na 10 000 ludności

M_W

GUS

87, 88

W37

Odsetek podatników PIT
przekazujących 1% na organizacje
pożytku publicznego

W

MF

89, 90

W38

Liczba wniosków
o dofinansowanie projektów
współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej na lata 20072013 na 10 000 mieszkańców

M_W

MIiR

91, 92

W39

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

M_W

Urzędy
Marszałkowskie

93, 94

symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich również obszaru miasta

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW

Występowanie organizacji typu pozarządowego jest często stosowaną miarą aktywności
lokalnej. W badaniach obok tego właśnie wskaźnika wprowadzono również inny, powiązany ze
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sformalizowaną w postaci tego typu zarejestrowanych organizacji aktywnością. Jest on oparty
o możliwość przekazania 1% podatku PIT na rzecz wybranej organizacji, a więc wymaga
wyboru takiego celu działania, który podatnik popiera. Przekazanie 1% podatku nie jest
obowiązkiem, ale uprawnieniem z którego można skorzystać. Wysoki odsetek osób
przekazujących dobrowolnie środki dla tych organizacji oznacza, że społeczność lokalna jest
zorientowana w przysługujących im uprawnieniach, umie z nich korzystać i jest gotowa
dokonać wyboru celu, na który środki przekazuje.
Aktywność społeczna przejawiać się może również w poszukiwaniu środków poza
budżetem gminy na cele związane z jej rozwojem. Głównym źródłem takich środków są
programy UE, dlatego dwa wskaźniki dotyczą aktywności w docieraniu do nich. Szczególnie
ważny wydaje się ten, który dotyczy programu LEADER, gdyż jest to program wymagający
aktywności społeczności lokalnej i wspierający ją.
W skali kraju obszary wiejskie województwa wielkopolskiego tylko w niewielkim stopniu
wyróżniają się korzystnie pod względem aktywności społecznej ludności wiejskiej. Jest to
o tyle zaskakujące, że na obszarze tym wcześniej niż w innych częściach kraju, bo w XIX
wieku, powstawały organizacje skupiające chłopów takie jak kółka rolnicze, kasy zapomogowopożyczkowe itp. Tradycja samoorganizacji i współdziałania jest więc dłuższa i głębiej
zakorzeniona w lokalnych wzorach działania.
Jednak obszar wiejski województwa jest silnie zróżnicowany, a najbardziej aktywna
społecznie jest ludność wiejska w gminach wokół Poznania oraz na zachód od tego miasta.
Relatywnie najsłabsza aktywność społeczna ludności wiejskiej występuje w środkowej
i północnej części pogranicza wschodniego, a więc w regionie graniczącym z województwem
kujawsko-pomorskim.
Dodać jednak trzeba, że wyniki pomiaru mogą być obciążone pewnym błędem
związanym ze wskaźnikiem W38, programy wspierania obszarów Polski wschodniej powodują,
że województwa objęte ich działaniem miały więcej możliwości zdobywania funduszy ze
środków strukturalnych niż między innymi województwo wielkopolskie.

3.10. Zamożność i spójność społeczności lokalnej
Rozwój społeczno-gospodarczy o charakterze lokalnym prowadzi do rozwiniętej,
składającej się z wielu segmentów, struktury ekonomicznej i społecznej. W każdym z tych
segmentów występuje specyficzne zróżnicowanie powiązane między innymi ze specyfiką
pełnionych ról społecznych. Np. w segmencie dotyczącym oświaty obok nauczycieli występują
osoby kierujące instytucjami oświaty, przedszkolanki, a także woźni, dozorcy itp. W lokalnym
biznesie będą to przedsiębiorcy, urzędnicy, robotnicy wykwalifikowani, niewykwalifikowani
i osoby pełniące różne funkcje pomocnicze. Nawet w rolnictwie można wyróżnić różne pełnione
role, przy czym wiąże się to między innymi z płcią, kwalifikacjami, zdolnością do podejmowania
decyzji, a także stopniem ryzyka związanego z nimi. W konsekwencji również ze
zróżnicowaniem sprawiedliwej, akceptowanej przez społeczność, opłaty pracy.
O ile rozwarstwienie ze względu na zamożność w społeczności lokalnej jest rzeczą
naturalną i akceptowalną, to brak akceptacji występuje w przypadku gdy jest ono nadmierne.
Trudno określić, co oznacza w tym przypadku „nadmierne”, zależy to od osoby oceniającej, jej
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otwarcia na kwestie społeczne i wyznawanych poglądów. Można jednak odwołać się do
poczucia większości w danej populacji.
Rozkład zamożności ma charakter rozkładu normalnego, w którym większość jednostek
badanego zbioru lokuje się w środkowej jego części, a relatywnie niewiele jednostek na
biegunach. Dzieje się tak zarówno w społeczności zamożnej, jak i niezamożnej. W badaniu
przyjęto jako miarę zamożności społeczności wskaźnik W40 – średni roczny dochód podatnika
podatku PIT. Miara ta nie informowała jednak, czy jest to rozkład o charakterze biegunowym
czy też ze znaczącą przewagą segmentu środkowego. Dla sprawdzenia wielkości jego
biegunów przyjęto dwa wskaźniki, oba o charakterze destymulanty i oba odnoszące się do
bieguna ludności ubogiej. Jeden dotyczył osób długotrwale bezrobotnych, drugi – uzależnienia
źródeł utrzymania od systemu pomocy społecznej.
O ile więc zamożność społeczności określana została poprzez średnią wysokość
dochodów podatników, to rozkład dochodów poprzez ocenę wielkości bieguna osób
niezamożnych. Metoda ta pomija rolników, ale zakładamy, że o ile dochody z rolnictwa są
w lokalnych warunkach (w relacji do dochodów ludności nierolniczej) niekonkurencyjne, to
powoduje to albo przemiany w rolnictwie albo ucieczkę z niego osób pracujących. Pamiętać
jednak trzeba, że dochody z rolnictwa na zatrudnionego i dochody zatrudnionego poza
rolnictwem nie mogą być wprost, mechanicznie, porównywane. Badania prowadzone nad tą
kwestią ujawniały, że społecznie akceptowalny tzw. parytet dochodów rolniczych w skali kraju
to około 80% (regionalnie mogą zachodzić znaczne różnice). Wiąże się to między innymi
z poziomem kwalifikacji zawodowych wymaganych w różnych segmentach gospodarki, a także
ze zróżnicowaniem regionalnym struktury gospodarczej.
Podjęto również próbę określenia wielkości drugiego bieguna rozkładu, grupy osób
relatywnie zamożnych. Biorąc pod uwagę, że biegun ten skupiał również osoby o większych
kwalifikacjach i kompetencjach, jako wskaźnik przyjęto odsetek użytkowników stacjonarnego
Internetu wśród osób potencjalnie mających do niego dostęp (co wiąże się z niepełną jego
dostępnością na obszarach wiejskich ze względów technicznych). Założono przy tym, że
korzystanie z Internetu zwiększa możliwość nie tylko rozrywki i dostępu do kultury, ale także
do informacji, w tym natury biznesowej.
Jako wskaźnik kompetencji posiadanych przez lokalnych mieszkańców próbowano
pozyskać np. dane o odsetku osób dorosłych posiadających prawo jazdy, potrafiących
korzystać z komputera itp. Okazało się, że statystyki takie nie są prowadzone przez żadne
instytucje, a jedyny wskaźnik łączący się z kompetencjami mieszkańców odnosi się pośrednio
do znajomości języków obcych wśród młodzieży.
Syntetyczny wskaźnik dla składowej nazwanej zamożność i spójność społeczności
lokalnej w zbiorze badanych jednostek z całego kraju pokazuje rysunek 107. Województwo
wielkopolskie znalazło się w grupie trzech (wielkopolskie, opolskie i śląskie)
o najkorzystniejszych wynikach pomiaru. Tylko siedem gmin wielkopolskich (około 3,5%),
położonych peryferyjnie w sąsiedztwie granic województwa, znalazło się w 20-procentowej
grupie uzyskujących bardzo niskie wyniki pomiaru. Sześć z nich znajduje się w sąsiedztwie
granicy z województwem kujawsko-pomorskim (Ostrowite, Orchowo, Wągrowiec, Wapno,
Damasławek, Szamocin), a jedna (Okonek) na granicy z województwami pomorskim
i zachodniopomorskim. W województwie bardzo korzystne wyniki pomiaru uzyskały wszystkie
jednostki otaczające Poznań, większość sąsiadujących z miastami średniej wielkości, a także
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zdecydowana większość położonych wzdłuż granicy zachodniej, zwłaszcza granicy
z województwem lubuskim.
Tabela 10. Wskaźniki związane z komponentem zamożność i spójność społeczności lokalnej
Numer
wskaźnika

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W40

Średni roczny dochód podatnika
podatku PIT

M_W

MF

97, 98

W41

Odsetek osób długotrwale
bezrobotnych wśród ludności
w wieku produkcyjnym

M_W

MPiPS

99, 100

W42

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

M_W

MPiPS

101, 102

W43

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

W

UKE

103, 104

W44

Średni wynik testu gimnazjalnego
z języka obcego, nowożytnego

M_W

CKE

105, 106

a. symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich (również obszaru miasta)
Wskaźniki zaznaczone kolorem czerwonym są destymulantami.

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW

Analiza rozkładu wyników pomiaru ograniczona do podzbioru gmin województwa
wielkopolskiego potwierdza, że najbardziej korzystne dotyczą gmin położonych w sąsiedztwie
Poznania i Kalisza, a także w zachodniej części województwa, najmniej korzystne dotyczą
północnej części województwa (pogranicza województw wielkopolskiego i kujawskopomorskiego) oraz obszarów położonych peryferyjnie wzdłuż dawnych granic
administracyjnych (zwłaszcza granicy dawnego województwa poznańskiego i kaliskiego).
Na uwagę zasługuje fakt, że w przestrzennym rozkładzie zmiennej dostrzec można nie
tylko granice historyczne z XIX wieku, ale również ślady granic nieaktualnych podziałów
administracyjnych.

3.11. Elementy warunków mieszkaniowych
Przedstawiona wcześniej i przyjęta na potrzeby tego opracowania definicja rozwoju
społeczno-gospodarczego zawiera w sobie pojęcie „przyjaznego” środowiska, pozwalającego
na realizację aspiracji i pośrednio tworzącego godne warunki życia. Elementem treści takiej
definicji są warunki życia, w tym warunki mieszkaniowe. Z tego względu wyodrębniona została
składowa nazwana elementami warunków mieszkaniowych. W trakcie dyskusji nad pojęciem
rozwoju społeczno-gospodarczego i jego elementami składowymi pojawiła się jednak kwestia
wyposażenia infrastrukturalnego. Jak wcześniej zostało wspomniane pewne jego elementy
znalazły się w innych składowych, a inne zostały pominięte. Składowa elementy warunków
mieszkaniowych wprowadzona została również by uzupełnić rozproszone elementy
infrastruktury o dodatkowe wskaźniki powiązane z wyposażeniem mieszkań (zaopatrzenie
w kanalizację, a co za tym idzie zapewne i wodę z sieci), które pośrednio informują
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o warunkach inwestowania w gminie. Zakłada się przy tym, że jeśli gmina ma rozwiniętą sieć
wodociągów i kanalizacji, to podnosi ona nie tylko warunki życia mieszkańców, ale z wody
korzysta również rolnictwo i firmy działające w sferze pozarolniczej, a więc poprawie ulegają
szeroko rozumiane warunki dla przedsiębiorczości.
Jest kwestią dyskusyjną czy tzw. mieszkalnictwo jest elementem infrastruktury czy też
nie. Stanowiska w tej kwestii są podzielone. Skoro jednak składowa w badaniach nazwana
została elementami warunków mieszkaniowych, nie wikłając się w dyskusję o zakresie pojęcia
infrastruktura, należało poza wyposażeniem mieszkań rozszerzyć ich charakterystykę
o dodatkowe elementy. Uznano, że najogólniejszą miarą jakości mieszkania, poza jego
wyposażeniem technicznym, jest powierzchnia przypadająca na jednego lokatora. Dane
bieżącej statystyki również w przypadku warunków mieszkaniowych i ich technicznej
charakterystyki są ubogie, brak np. występującego w danych starszych podziału na mieszkania
w budynkach o dachu pokrytym materiałem palnym i niepalnym, danych o roku budowy itp.
Jednak ze względu na rolę jaką pełni ta składowa w całej konstrukcji badania informacje
o technicznym wyposażeniu mieszkań wydają się kluczowe.
Syntetyczna miara związana ze składową elementy warunków mieszkaniowych jest
skromna, opiera się bowiem tylko o trzy wskaźniki empiryczne. Z tego względu należy bardzo
ostrożnie postępować korzystając z niej. Aby to podkreślić w nazwie pojawia się słowo
„elementy”. W prowadzonych badaniach są to jednak trzy spośród czterdziestu siedmiu
wskaźników, co powoduje, że choć są to tylko wybrane elementy szerszego zagadnienia, to
jednak wzbogacają bazę danych o uzupełniające informacje. Pełnią one ponadto dodatkową
rolę – po ich dołączeniu do informacji infrastrukturalnych rozsianych w innych składowych,
o czym wcześniej była już mowa, kwestia infrastruktury staje się pełniejsza.
Tabela 11. Wskaźniki związane z komponentem elementy warunków mieszkaniowych

a.

Numer
wskaźnika

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostępniające
dane

Numer
rysunku
w ANEKSIE 2

W45

Odsetek mieszkań wyposażonych
w instalacje centralnego
ogrzewania

W

GUS

109, 110

W46

Odsetek mieszkań zamieszkałych
stale wyposażonych w ustęp
spłukiwany

W

GUS

111, 112

W47

Powierzchnia użytkowa mieszkań
na 1 mieszkańca

W

GUS

113, 114

symbol W oznacza, że wskaźnik dotyczy obszarów wiejskich, a M_W – gmin miejsko-wiejskich (również obszaru miasta)

Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW

Mimo, iż dane w kwestiach mieszkaniowych są ubogie, syntetyczna miara warunków
mieszkaniowych ujawnia, że w relacji do innych województw na obszarach wiejskich
Wielkopolski są one korzystne. Pod tym względem województwa zachodnie wyróżniają się na
tle pozostałych, przy czym warto zauważyć, że struktura gospodarcza województwa śląskiego
powoduje, iż tylko niewielka jego część ma znaczący udział rolnictwa w lokalnych strukturach
gospodarczych. W przypadku województwa wielkopolskiego relatywnie dobre warunki
mieszkaniowe występują nie tylko wokół Poznania i w strefach podmiejskich miast średniej
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wielkości, ale również na znacznych obszarach rejonów rolniczych (m.in. gminy Śmigiel,
Wolsztyn, Wijewo, Święciechowa, Przemęt).
Jeśli jednak rozkład miary syntetycznej ograniczyć do podzbioru gmin województwa
wielkopolskiego, wówczas wyraźnie zaznacza się rejon wokół Poznania (jako obszar wybitnie
korzystnych warunków mieszkaniowych), wokół Śremu i Międzychodu (mniej rozległe, ale
również wyróżniające się pozytywnie) oraz kilka rejonów o znacznie słabszym wyposażeniu
mieszkań. Te ostatnie to przede wszystkim pogranicze z województwem kujawsko-pomorskim
i łódzkim, m.in. wschodnie części powiatów kolskiego, tureckiego, kaliskiego, północny obszar
konińskiego, część gmin pleszewskiego oraz niektóre gminy w innych częściach województwa
(np. Lwówek, Trzcianka, Borek Wielkopolski).
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4. Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społecznogospodarczego obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego
Skala poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich opracowana
została dla agregacji danych według gmin. Miara przyznawana danej gminie jest uogólnionym
rezultatem pomiarów na skalach odnoszących się do poszczególnych składowych rozwoju. Nie
jest sumą pomiarów na skalach składowych, gdyż każdej z nich przyznano pewną wagę
w oparciu o przesłanki natury merytorycznej, choć zwracano również uwagę na zależności
formalne występujące między tymi skalami. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że większe
znaczenie przywiązywano do argumentów merytorycznych niż ściśle formalnych.
Utworzona skala, podobnie jak skale dla pomiaru poszczególnych składowych, ma
charakter porządkowy, a więc odzwierciedla relacje "większe niż" i "równe", wyznacza zatem
porządek (kolejność) jednostek wzdłuż pewnej osi, w tym przypadku osi poziomu rozwoju.
Charakter logiczny skali decyduje o tym, że o ile zasadne są pytania o to, która jednostka
spośród dwóch dowolnych lokuje się bliżej bieguna początkowego skali, a która dalej (a więc
która jest słabiej rozwinięta, a której rozwój jest bardziej zaawansowany), to nie można
w oparciu o nią określić o ile jedna z nich poprzedza na skali drugą. Uporządkowanie to ma
charakter logiczny podobny do szeregu rangowego, a więc ustala porządek nie biorąc jednak
pod uwagę dystansu między jednostkami w innym, bardziej ogólnym znaczeniu, niż tylko ten,
w którym określamy ile jednostek z danego zbioru badanych dzieli pozycje na skali pomiędzy
dwoma porównywanymi.
Biorąc pod uwagę ogół badanych jednostek w kraju, a wiec gmin wiejskich i wiejskomiejskich, podzbiór pochodzących z województwa wielkopolskiego lokuje się w większości
w górnej, korzystnej części skali. Oznacza to, że zdecydowanie większa część z nich, pod
względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, wyróżnia się relatywnie wysokim
poziomem rozwoju. Dla poparcia tej tezy podzielono zbiór gmin w kraju, uporządkowany
według wyników pomiaru na syntetycznej skali, na dziesięć równych części. W części
pierwszej, obejmującej 10% gmin, a więc 218 najsłabiej rozwiniętych, tylko dwie pochodziły z
województwa wielkopolskiego. W drugim decylu również na 218 jednostek tylko 4 pochodziły
z Wielkopolski. Na drugim biegunie rozkładu, wśród 217 gmin najlepiej rozwiniętych aż 31
pochodziło z województwa wielkopolskiego, a łącznie w ósmym, dziewiątym i dziesiątym
decylu, a więc wśród 30% najlepiej rozwiniętych gmin, aż 99 stanowiły wielkopolskie. Co za
tym idzie blisko połowa gmin położonych na terenie województwa (47,8%) znalazła się w trzech
górnych decylach rozkładu.
Tabela 12. Gminy województwa wielkopolskiego na tle rozkładu w grupach decylowych według
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego wszystkich badanych gmin w kraju
Decyle poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
Polska – liczba gmin
Wielkopolska – liczba gmin
Odsetek gmin z Wielkopolski
w decylu (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

218

218

218

217

217

217

217

217

217

217

2

4

9

12

23

21

37

40

28

31

1,0

2,0

4,3

5,8

11,1

10,1

17,9

19,3

13,5

15,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MROW 2014
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Wszystkie sześć gmin relatywnie najsłabiej rozwiniętych, które trafiły do dwóch
pierwszych decyli rozkładu przedstawionego w tabeli, położonych jest w bezpośrednim
sąsiedztwie wschodniej granicy województwa. Są to gminy: Wapno, Wierzbinek, Przedecz,
Chodów, Olszówka i Dąbie. Zwraca uwagę, że wśród nich znajdują się dwie gminy wiejskomiejskie, a więc posiadające wyraźne centrum w postaci miasta, jednak w obu przypadkach
są one niewielkie – Przedecz ma około 1 750 mieszkańców, zaś Dąbie około 2 050
mieszkańców, a więc mniej niż wiele miejscowości wiejskich położonych w południowej Polsce.
Co więcej, oba te miasta wykazują w ostatnim okresie spadek liczby mieszkańców w tempie
około 1-2% rocznie. Przytoczone dane wskazują, że miasta te, stanowiące siedziby władz
gminy, są bardzo słabymi ośrodkami centralnymi i prawdopodobnie nie skupiają lokalnego,
pozarolniczego rynku pracy w stopniu wystarczającym dla zachowania obecnego zaludnienia
w gminie. W obu przypadkach dane wskazują, że liczba ludności wiejskiej na terenie
omawianych gmin również się zmniejsza.
Drugi biegun rozkładu, obszary relatywnie wysoko rozwinięte (rozpatrywane na tle
krajowego zbioru jednostek), to przede wszystkim rozległe sąsiedztwo Poznania, w większości
kierunków obejmujące dwa pierścienie gmin otaczających miasto. Pomijając obszar
aglomeracji Dolnego Śląska (bardzo nietypowy ze względu na przestrzenne zlewanie się wielu
miast), tylko Warszawa ma porównywalnie duży zasięg oddziaływania na otaczające miasto
tereny wiejskie.
Bardzo wysoki (w relacji do danych dotyczących całego kraju) poziom rozwoju występuje
również w wielu gminach na pograniczu z województwem lubuskim, zwłaszcza w sąsiedztwie
Międzychodu, Nowego Tomyśla, Zbąszynia. Grupę tych gmin zasila od północy Piła, poniżej
Wronki, zaś od południa Wolsztyn. Poza tym dostrzec można pozytywne oddziaływanie na
poziom rozwoju obszarów wiejskich niektórych innych miast, takich jak Gniezno czy Leszno.
Są to jednak miasta relatywnie duże, o rozwiniętym przemyśle, często siedziby powiatów.
Jeśli jednak zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju obszarów wiejskich
województwa rozpatrywać w podzbiorze ograniczonym do gmin województwa, dostrzec można
pewne dodatkowe prawidłowości (rysunek 118). Pierwszą z nich jest bardzo wyraźny podział
na część wschodnią, relatywnie słabiej rozwiniętą, oraz centralną i zachodnią, o bardziej
zaawansowanych procesach rozwoju. Wysoki poziom rozwoju w części wschodniej wykazują
tylko niektóre gminy miejsko-wiejskie i wiejskie, takie jak Gniezno, Ostrzeszów, Kępno itp.
a więc niektóre spośród sąsiadujących z miastami będącymi siedzibą powiatów. W części
zachodniej województwa tylko trzy gminy – Drawsko, Chrzypsko Wielkie i Miedzichowo, przy
przyjętych kryteriach pomiaru wykazały przeciętny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego,
przy czym pozostałe gminy w tej części regionu odznaczają się poziomem rozwoju wyższym
od przeciętnego w Polsce.
Druga prawidłowość ujawniająca się przy analizie rozkładu podzbioru gmin
ograniczonego do leżących na terenie województwa wielkopolskiego to wyraźna, rozległa
strefa bardzo wysokiego poziomu rozwoju wokół Poznania. Jest to zwarty przestrzennie
obszar, na terenie którego znajduje się również szereg miast o charakterze satelitarnym
w stosunku do centrum układu, jak np. Wronki, Rogoźno, Środa Wielkopolska, Śrem czy
Grodzisk Wielkopolski. Poza tym subregionem jednostki charakteryzujące się bardzo wysokim
poziomem rozwoju występują niemal wyłącznie w charakterze wysp otoczonych jednostkami
o poziomie rozwoju niższym i przeważnie wyspy te stanowią gminy miejsko-wiejskie, lub takie
wiejskie, które otaczają miasto będące samodzielną gminą.
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5. Poziom rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego
na tle kraju
Badania zatytułowane Monitoring rozwoju obszarów wiejskich w założeniu posługiwały
się agregacją przestrzenną danych według gmin i z tego względu oceny dotyczące agregacji
według województw mają charakter pewnych szacunków opartych o rozkłady statystyczne
danych gminnych. Jest to o tyle istotne, że wewnątrz regionów (województw) występuje bardzo
duże zróżnicowanie gmin pod badanym względem. Oceny dotyczące skali wojewódzkiej
należy więc interpretować z dużą ostrożnością.
Co więcej, jednym z kryteriów branych pod uwagę w agregacji gminami jest położenie
jednostki w relacji do ośrodka centralnego, zazwyczaj miasta wojewódzkiego. Ponieważ
wiejskie sąsiedztwa tych miast wykazują względnie wysoki poziom rozwoju społecznogospodarczego, w uprzywilejowanej sytuacji znalazły się województwa małe pod względem
liczby gmin (co wiąże się również z ich niewielką powierzchnią), oraz takie, na terenie których
występuje więcej niż jedna jednostka centralna (województwo lubuskie).
Tabela 13. Województwa według kolejności średniej rangi gmin wiejskich i wiejsko-miejskich
utworzonych w oparciu o pomiar poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego
Liczba gmin

Średnia ranga (suma
rang/liczba gmin)

Miejsce województwa
wg średniej rangi

śląskie

118

514

1

opolskie

68

524

2

dolnośląskie

133

727

3

pomorskie

98

730

4

lubuskie

74

732

5

wielkopolskie

207

733

6

małopolskie

168

813

7

zachodniopomorskie

103

872

8

kujawsko-pomorskie

127

1 189

9

łódzkie

159

1 239

10

podkarpackie

144

1 240

11

warmińsko-mazurskie

100

1 307

12

mazowieckie

279

1 345

13

świętokrzyskie

97

1 438

14

lubelskie

193

1 653

15

podlaskie

105

1 660

16

Województwo

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MROW 2014

Ocenę relatywnego poziomu rozwoju obszarów wiejskich województwa
przeprowadzono w ten sposób, że wszystkim gminom w kraju nadano ich rangę (pozycję)
według pomiaru syntetycznego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Następnym
krokiem było obliczenie średniej z tych rang dla każdego województwa.
Zastosowana metoda szacunku wykazała, że województwo wielkopolskie znajduje się
na szóstej pozycji pod względem poziomu rozwoju obszarów wiejskich. Wynik ten należy
jednak poddać dodatkowej analizie. Czołowe miejsca w szeregu rangowym przypadły dwóm
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województwom bardzo nietypowym: śląskiemu, które niemal w całości stanowią obszary
podmiejskie powiązane gospodarczo z miastami przemysłowymi aglomeracji katowickiej, na
terenie którego wiele wsi uległo przekształceniu w osady robotnicze; oraz opolskiemu,
najmniejszemu w kraju, liczącemu zaledwie 74 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Co więcej,
wschodnia część województwa opolskiego stanowi przedłużenie obszarów wiejskich
znajdujących się pod wpływem aglomeracji katowickiej. Ponadto, jest to obszar zaliczany do
tzw. Ziem Odzyskanych, ale zamieszkały przez ludność zasiedziałą (Ślązaków Opolskich),
traktowaną jako ludność pogranicza polsko-niemieckiego. Znaczna jej część posiada
podwójne obywatelstwo, pracuje na terenie Niemiec jako migranci czasowi i zasila lokalną
gospodarkę w pieniądze zarabiane poza jej terenem.
Ryc. 2. Hierarchiczny układ województw pod względem syntetycznego pomiaru poziomu
rozwoju obszarów wiejskich
1800
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie MROW 2014

Oba województwa, które zajęły pierwsze miejsca w rankingu są więc nietypowe, a ich
pozycja wiąże się z ich specyfiką. Ryc. 2 ujawnia, że cztery następne, a więc dolnośląskie,
pomorskie, lubuskie i wielkopolskie, uzyskały niemal identyczny wynik pomiaru poziomu
rozwoju społeczno-gospodarczego. Zauważyć jednak trzeba, że w przypadku województwa
lubuskiego na uzyskanie rezultatu wpływ miały dwa czynniki: jego rozmiar (w jego skład
wchodzą zaledwie 74 gminy wiejskie i wiejski-miejskie) oraz fakt, iż ma ono dwa ośrodki
centralne, Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski, a co za tym idzie dwie strefy podmiejskie wokół
tych ośrodków. Również województwo pomorskie jest relatywnie małe, ma tylko 98 jednostek
gminnych poddawanych analizie, a na jego terenie występuje bardzo silna jednostka centralna
w postaci zlewających się ze sobą trzech miast (Gdańska, Sopotu i Gdyni).
Jeśli więc pominąć województwa o nietypowym charakterze (małe, na terenie których
są silne aglomeracje przemysłowe oraz takie, które mają dwa wyraźne ośrodki centralne) dwa
województwa – dolnośląskie i wielkopolskie – okazują się tymi o najwyższym poziomie rozwoju
społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce.
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Na uwagę zasługuje również to, że przeciwny biegun rozkładu stanowią dwa
województwa wschodniej Polski – podlaskie i lubelskie. Jest to zgodne z wynikami innych
analiz, prowadzonych przy użyciu odmiennych metod pomiaru, a także z wiedzą na temat
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego posiadaną przez decydentów kształtujących
politykę regionalną. Oba te województwa, podobnie zresztą jak i świętokrzyskie, zajmujące
kolejną pozycję na biegunie najsłabszego rozwoju, to regiony objęte wsparciem Programu
Operacyjnego Polski Wschodniej w ramach funduszy strukturalnych UE.
Warte szczególnej uwagi wydaje się także to, że w centrum rozkładu znalazły się
województwa bardzo różne pod względem struktur gospodarczych i społecznych. I tak
porównywalny rezultat pomiaru uzyskały silnie różniące się województwa podkarpackie
i łódzkie. Jest to wyraźne potwierdzenie dla tezy, że kierunek rozwoju społecznogospodarczego poszczególnych wiejskich regionów kraju musi być zróżnicowany, zależny od
wcześniej ukształtowanych struktur, które w polskich warunkach często łączą się z losami tych
obszarów w przeszłości, zwłaszcza w XIX wieku.
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6. Typologiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich województwa
wielkopolskiego na tle zróżnicowania obszarów wiejskich kraju
Pomiar jedenastu składowych poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego dla każdej
z gmin umożliwił pogrupowanie ich w zbiory podobnych pod względem kombinacji osiąganych
wyników procedur pomiarowych. W ten sposób zostało utworzonych siedem podzbiorów gmin
(typów), przy czym do poszczególnych podzbiorów trafiały jednostki, dla których struktura
syntetycznej miary poziomu rozwoju, a więc kombinacje wysokich i niskich miar dla
poszczególnych składowych, były zbliżone. W praktyce wykorzystano w tej części analizy
procedurę, w wyniku której w przestrzeni kartezjańskiej o jedenastu wymiarach
(odpowiadających poszczególnym składowym) powstały tzw. chmury skupień (gmin
podobnych), a następnie wykorzystując model grawitacyjny obliczone zostały centra grawitacji
dla poszczególnych chmur (skupisk w badanej przestrzeni). Jako masę (potrzebną dla
zastosowania modelu grawitacyjnego) przyjęto ludność gminy. Do opisu typów i ich
interpretacji wykorzystano uzyskane parametry środków grawitacji każdego typu, całego
układu, a także relacji przestrzennych między nimi14.
Powyższą procedurę typologiczną przeprowadzono dla przyjętych 11 składowych
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego – były to: dostępność przestrzenna, stopień
dezagraryzacji gospodarki lokalnej, sektor rolniczy, funkcje pozarolnicze, lokalne finanse
publiczne, problematyka demograficzna, zrównoważenie rynku pracy, problematyka
edukacyjna, aktywność społeczna, zamożność i spójność społeczności lokalnej, warunki
bytowe mieszkańców. Zmienne te stworzyły podstawę do grupowania gmin według
podobieństwa morfologicznego, zdefiniowanego tu rozwoju społeczno-gospodarczego
obszarów wiejskich. W wyniku przeprowadzonej procedury statystycznej otrzymano 7 typów
gmin (rysunek 143), oraz charakterystykę każdego z tych typów (tabela 14). Pozwoliło to na
nadanie pewnych (uproszczonych) nazw wyróżnionych typom, co ułatwia interpretację
rezultatów zastosowanej procedury statystycznej. Typy te nazwane zostały następująco:
typ 1 – dominacja rolnictwa tradycyjnego,
typ 2 – dominacja rolnictwa wielkoobszarowego,
typ 3 – przewaga funkcji rolniczej, typ pośredni,
typ 4 – wielodochodowe, rozdrobnione rolnictwo,
typ 5 – wielofunkcyjne, równowaga sektorów rolniczego i pozarolniczego,
typ 6 – zurbanizowane, redukcja funkcji rolnictwa,
typ 7 – silnie zurbanizowane.
Rysunek 143 pokazuje, że wyniki zastosowanej procedury statystycznej w ogromnym
stopniu są zbieżne z potocznym doświadczeniem oraz z rezultatami licznych badań nad
zróżnicowaniem przestrzennym obszarów wiejskich. Ujawniają one również, że dla
współczesnego zróżnicowania przestrzeni wiejskiej ogromne znaczenie mają dwa porządki:
centrum – peryferie, oraz uwarunkowania o charakterze historycznym, zwłaszcza dotyczące
okresu rozbiorów.

14

Szerzej na ten temat (Rosner, Stanny 2014: 41 i nast.).
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Zróżnicowanie przestrzenne przedstawione na rysunkach 143 i 144 oparte zostało
o analizę zbioru wszystkich jednostek poddanych badaniu na terenie kraju. Prezentowane tu
rezultaty ujawniają jakie typy gmin występują w województwie wielkopolskim biorąc pod uwagę
tło, jakim jest cały kraj15.
Tabela 14 pokazuje, że na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się zaledwie
dziewięć gmin typu pierwszego, a więc o dominacji tradycyjnego rolnictwa chłopskiego. Typ
ten w skali kraju jest bardzo liczny, trafiła do niego prawie co czwarta gmina. Jednak udział
procentowy tego typu w zbiorze wojewódzkim jest ponad pięć razy mniejszy niż w całym kraju.
Gminy te (z jednym wyjątkiem – gminą Zagórów) skupione są na wschodnim pograniczu
województwa, a aż siedem u zbiegu granic województw wielkopolskiego, łódzkiego i kujawskopomorskiego. Warto dodać, że gminy tego typu to z reguły jednostki słabo rozwinięte pod
względem społeczno-gospodarczym, często o charakterze depopulacyjnym.
W tabeli zwraca uwagę fakt, iż na terenie województwa ponad dwa razy większy udział
niż w całym kraju mają gminy typu piątego, a więc cechujące się rozwojem relatywnie
(w stosunku do pozostałych) wielofunkcyjnym. Stanowią one prawie połowę gmin regionu.
Tabela 14. Typy strukturalne gmin w województwie wielkopolskim na tle zbioru gmin w kraju
Wyszczególnienie

Liczba gmin w kraju
Liczba gmin w województwie
wielkopolskim
Udział gmin danego typu leżących na
terenie województwa wielkopolskiego (%)
Struktura procentowa według typów
w kraju (%)
Struktura procentowa według typów
w województwie wielkopolskim (%)

Typy
1

2

3

4

5

6

7

490

399

466

187

382

197

52

9

40

35

0

100

13

10

1,8

10,0

7,5

0,0

26,2

6,6

19,2

22,5

18,4

21,4

8,6

17,6

9,1

2,4

4,3

19,3

16,9

0,0

48,3

6,3

4,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MROW 2014

Relatywnie wysoki udział w strukturze gmin województwa mają również gminy typu
szóstego i siódmego. Typy te stanowią w gruncie rzeczy podtypy dla jednego typu, który można
by nazwać podmiejskim, o strukturze ukształtowanej pod wpływem sąsiedniego miasta. Wpływ
miasta głębszy jest w przypadku typu wyodrębnionego jako siódmy, a słabszy u szóstego.
W przypadku województwa wielkopolskiego typy te łącznie stanowią około 11% gmin, co jest
zbieżne z udziałem na terenie całego kraju, ale o ile w skali kraju zdecydowaną przewagę
liczebną mają gminy typu szóstego, to w województwie wielkopolskim przewaga ta jest
znacznie mniejsza. Oznacza to, że gminy typu siódmego (stanowiące pierścień wokół
Poznania) znajdują się pod silnym wpływem miasta, a zasięg tego oddziaływania jest szerszy
i obejmuje również następny pierścień gmin, jednak w miarę odległości słabnie. Porównanie
zasięgu oddziaływania Poznania z innymi miastami wojewódzkimi ujawnia, że jest ono bardzo
silne, porównywalne z oddziaływaniem Warszawy na jej sąsiedztwo wiejskie, a jednocześnie
jest wyraźnie silniejsze niż innych miast o charakterze regionalnych ośrodków centralnych.
Gdyby tłem były gminy województwa, ujawniłyby się bardziej subtelne różnice, które giną przy analizie dotyczącej
całego kraju, a więc silniej zróżnicowanego zbioru niż podzbiór tylko wojewódzki.
15
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7. Dynamika rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich
województwa wielkopolskiego
Z metodologicznego punktu widzenia problem zróżnicowania dynamiki rozwoju
społeczno-gospodarczego w zbiorze badanych jednostek jest szczególnie trudny, co wiąże się
przede wszystkim z porządkowym charakterem wykorzystywanych skal. Nie jest to jednak
jedyny dylemat, przed którym stanęli autorzy badania próbując znaleźć sposób na rozwiązanie
omawianej kwestii. Drugie ograniczenie stanowił fakt, że do dyspozycji były tylko dwa pomiary,
przy czym okres dzielący je był bardzo krótki, bo wynosił tylko dwa lata. Kolejny wiązał się
z tym, że taka sama zmiana w pozycjach danej jednostki w obu pomiarach – na biegunach
skali i w środku przedziału – oznaczała merytorycznie nie to samo. Jednostka zajmująca
pozycję w pobliżu końca skali nie mogła zmienić jej o więcej (w górę lub w dół, w zależności
od tego, który koniec skali brać pod uwagę) niż liczba pozycji dzieląca ją od ostatniej jednostki
w rozkładzie statystycznym. Wreszcie, analiza zmian wskaźników empirycznych dokonująca
się w czasie dla danej jednostki powinna brać pod uwagę nie tylko przyrost (ubytek)
bezwzględny wskaźnika, ale przede wszystkim zrelatywizowaną wielkość zmiany do wartości
bazowej z początku okresu.
Szukając rozwiązań uwzględniających wymienione trudności i dokonując szeregu prób
obliczeniowych autorzy nie uniknęli prostego błędu rachunkowego, który wywarł wpływ na
wyniki dynamiki zmian przedstawione w publikacji omawiającej wyniki II etapu MROW 16. Został
on dostrzeżony w trakcie prac nad trzecim etapem badań i poprawne wyniki przedstawione
zostaną w kolejnym opracowaniu. Obecnie, przedstawiając elementy rezultatów badania
odnoszące się do dynamiki rozwoju gmin województwa wielkopolskiego, również opieramy się
na danych po dokonanych korektach. Tak więc w przypadku, gdy przedstawione niżej rezultaty
badania będą niezgodne z tym, co zawiera publikacja dotycząca drugiego etapu prac
(wyłącznie w zakresie dynamiki rozwoju), jako właściwe należy przyjąć te zawarte w obecnym
opracowaniu.
Główne założenie badania w części dotyczącej dynamiki rozwoju głosiło, że gdyby
wszystkie badane jednostki rozwijały się z taką samą dynamiką, ich szeregi rangowe
utworzone w oparciu o syntetyczne skale (składowych i ich syntezę – skalę poziomu rozwoju)
nie ulegałyby zmianie. Jeśli pozycja którejś z jednostek przesuwa się w górę tego szeregu,
oznacza to, że jej rozwój dokonuje się z dynamiką ponadprzeciętną dla całego zbioru.
Analogicznie – jeśli w dół – z dynamiką słabszą od przeciętnej. Jednak nie każda zmiana
pozycji w szeregu rangowym brana jest pod uwagę, a tylko zmiana o określoną liczbę pozycji.
Jeśli któraś z jednostek przesuwa się o n pozycji w górę, wówczas jednostki, które wyprzedza
tracą swoje pozycje (każda przesuwa się o jedną pozycję w dół). Nie musi to jednak oznaczać,
że ich rozwój jest wolniejszy od przeciętnego, a tylko, że jest wolniejszy od rozwoju
dokonującego się w jednostce, która poprawiła pozycję.
Dla każdej z dwunastu skal pomiarowych (11 skal dla składowych i skali syntetycznej),
w oparciu o formalną analizę rozkładu, przyjęto przedział zmian pozycji na danej skali, którego
przekroczenie (w dół) traktowane jest jako dynamika rozwoju poniżej przeciętnej w kraju,

16

Rosner, Stanny, 2016, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap II, Fundacja EFRWP i IRWIR PAN, Warszawa.
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a w górę jako dynamika ponadprzeciętna. Oczywiście jest to rozwiązanie w znacznym stopniu
arbitralne, jednak na obecnym etapie badań nie udało się znaleźć lepszego.
Wyniki badań przedstawione w tabeli 15 stają się bardziej zrozumiałe, jeśli weźmiemy
pod uwagę fakt, że obszary wiejskie województwa wielkopolskiego należą do najlepiej
rozwiniętych pod względem społeczno-gospodarczym w kraju. Dopiero po uwzględnieniu tego
odpowiedniego znaczenia nabiera informacja, że więcej gmin województwa rozwija się obecnie
z dynamiką poniżej przeciętnej, niż ponadprzeciętną. Autorzy badania stawiają tezę, że
dystans rozwojowy między relatywnie słabiej rozwiniętą Polską Centralną i Wschodnią
a Zachodnią w niewielkim stopniu ulega zmniejszeniu. Jednak dzieje się to w warunkach
działania specjalnych programów finansowania rozwoju pięciu województw Polski Wschodniej
w oparciu o fundusze strukturalne. W tej sytuacji fakt, że aż 40 gmin województwa rozwija się
w tempie ponadprzeciętnym traktować trzeba jako sukces.
Zwraca uwagę również, że relatywnie dużo gmin wykazuje dynamikę dezagraryzacji
gospodarki lokalnej poniżej przeciętnej. Jednak dzieje się to w warunkach ponadprzeciętnej
dynamiki rozwoju zarówno sektora pozarolniczego, jak i rolniczego, co więcej, w województwie
charakteryzującym się relatywnie korzystną charakterystyką równowagi na rynku pracy,
a także relatywnie wysokim stopniem zaawansowania rozwoju wielofunkcyjnego na obszarach
wiejskich.
Tabela 15. Badane gminy województwa wielkopolskiego według dynamiki rozwoju społecznogospodarczego analizowanej dla poszczególnych składowych rozwoju i jego miary syntetycznej
Składowa rozwoju społecznogospodarczego

Gminy o dynamice rozwoju
ponadprzeciętnej

przeciętnej

poniżej przeciętnej

Dostępność przestrzenna

34

94

79

Dezagraryzacja struktury
lokalnej gospodarki

18

93

96

Sektor rolniczy

62

97

48

Sektor pozarolniczy

92

92

23

Lokalne finanse publiczne

38

120

49

Problematyka demograficzna

32

105

70

Stopień zrównoważenia
lokalnego rynku pracy

55

110

42

Problematyka edukacyjna

35

103

69

Aktywność społeczna

44

110

53

46

110

51

46

137

24

40

100

67

Zamożność i spójność
społeczności lokalnej
Elementy warunków
mieszkaniowych
Syntetyczny poziom rozwoju
społeczno- gospodarczego

Źródło: Opracowanie własne na podstawie MROW 2014
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ANEKS 1

Wykaz wskaźników empirycznych wykorzystanych w badaniu

3. SEKTOR ROLNICZY [SR]

2. STOPIEŃ
DEZAGRARYZACJI
GOSPODARKI LOKALNEJ
[DA]

1. DOSTEPNOŚĆ PRZESTRZENNA [DS]

Składowe
syntetyczne

Numer
wskaźnika

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostepniająca
daneb

W1

Przeciętny czas potrzebny na dojazd do
miasta wojewódzkiego według
przynależności administracyjnej danej
gminy

M_W

ankieta

W2

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

M_W

ankieta

M_W

ankieta

M_W

ankieta

W3

W4

Odsetek sołectw w gminie
skomunikowanych transportem
publicznym (przystanek autobusowy
lub kolejowy), z wyłączeniem transportu
szkolnego
Odsetek sołectw, do których dochodzi
droga o nawierzchni utwardzonej
(asfaltowej)

W5

Liczba zarejestrowanych samochodów
osobowych ogółem na 100 mieszkańców

M_W

CEPIK

W6

Odsetek starych samochodów
(wyprodukowanych przed 2002 r.)
w ogólnej liczbie zarejestrowanych aut

M_W

CEPIK

W7

Udział podmiotów gospodarczych
pozarolniczych w ogólnej liczbie
podmiotów gospodarczych

M_W

MF i ARIMR

W8

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

M_W

GUS

W9

Liczba świadczeniobiorców emerytur
KRUS na 100 osób w wieku
poprodukcyjnym

W

KRUS i BDL

W10

Średni obszar gospodarstwa (w ha)
składającego wniosek o płatności
bezpośrednie

M_W

ARiMR

W11

Liczba działek na 100 ha

M_W

ARiMR

W12

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

M_W

ARIMR
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Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostepniająca
daneb

Liczba podmiotów zarejestrowanych
w systemie REGON na 1 000 osób
w wieku produkcyjnym

M_W

GUS

W14

Liczba podatników prowadzących
działalność gospodarczą i rozliczających
się podatkiem PIT oraz płatników CIT na
1 000 mieszkańców

M_W

MF i GUS

W15

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

M_W

GUS

W16

Udział procentowy dochodów własnych
gminy w dochodach ogółem

M_W

GUS

W17

Wartość wskaźnika G wykorzystywana
przy wyliczaniu sybwencji
wyrównawczych

M_W

MF

W18

Dochody budżetów gmin z podatku PIT
i CIT na mieszkańca

M_W

GUS

W19

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

M_W

GUS

W20

Udział procentowy wydatków
majątkowych w ogóle wydatków budżetu
gminy

M_W

GUS

W21

Odsetek ludności w wieku
poprodukcyjnym

W

GUS

W22

Współczynnik feminizacji w wieku 25-34

W

GUS

W23

Wskaźnik relacji dzieci-starzy

W

GUS

W24

Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców

W

GUS

W25

Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych
wśród ludności w wieku produkcyjnym

M_W

MPiPS

W26

Wskaźnik starości zasobów pracy

W

GUS

W27

Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej dla
migracji wewnętrznych

W

GUS

W28

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

W

KRUS i ARIMR

7. STOPIEŃ ZRÓWNOWAŻENIA RYNKU
PRACY [RP]

W13

5. LOKALNE FINANSE PUBLICZNE [F]

Numer
wskaźnika

6. PROBLEMATYKA
DEMOGRAFICZNA [D]

4. SEKTOR POZAROLNICZY
[SPR]

Składowe
syntetyczne
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Instytucje
udostepniająca
daneb

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

M_W

GUS

W30

Współczynnik skolaryzacji brutto na
poziomie szkoły podstawowej

M_W

GUS

W31

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

M_W

CKE

W32

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

M_W

CKE

W33

Odsetek radnych z wykształceniem
wyższym i średnim

M_W

GUS

W34

Frekwencja wyborcza w wyborach
samorządowych (wójtów i burmistrzów)

M_W

PKW

W35

Frekwencja wyborcza w wyborach
prezydenckich (I tura)

M_W

PKW

W36

Liczba organizacji pozarządowych
na 10 000 ludności

M_W

GUS

W37

Odsetek podatników PIT przekazujących
1% na organizacje pożytku publicznego

W

MF

M_W

MR

M_W

Urzędy
Marszałkowskie

W29

9. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA [AS]

Numer
wskaźnika

8. PROBLEMATYKA EDUKACYJNA [E]

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Składowe
syntetyczne

W38

10. ZAMOŻNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ [S]

W39

Wskaźniki empiryczne

Liczba wniosków o dofinansowanie
projektów współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej na lata 20072013 na 10 000 mieszkańców
Liczba wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach podejścia LEADER
na lata 2007-2013 złożonych za
pośrednictwem LGD na 10 000
mieszkańców

W40

Średni roczny dochód podatnika podatku
PIT

M_W

MF

W41

Odsetek osób długotrwale bezrobotnych
wśród ludności w wieku produkcyjnym

M_W

MPiPS

W42

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

M_W

MPiPS

W43

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

W

UKE

W44

Średni wynik testu gimnazjalnego
z języka obcego, nowożytnego

M_W

CKE
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11. ELEMENTY
WARUNKÓW
MIESZKANIOWYCH [WM]

Składowe
syntetyczne

Numer
wskaźnika

Wskaźniki empiryczne

Charakteryzowana
jednostka
przestrzennaa

Instytucje
udostepniająca
daneb

W45

Odsetek mieszkań wyposażonych
w instalacje centralnego ogrzewania

W

GUS

W46

Odsetek mieszkań zamieszkałych stale
wyposażonych w ustęp spłukiwany

W

GUS

W47

Powierzchnia użytkowa mieszkań
na 1 mieszkańca

W

GUS

Objaśnienie kolorów:
przestrzenność

a)
b)

kwestie gospodarcze

kwestie społeczne

element jakości życia

M_W - wskaźnik wyliczony dla całych gmin (w przypadku gmin miejsko-wiejskich łącznie z miastem); W wskaźnik wyliczony dla gmin wiejskich i obszarów wiejskich gmin miejsko-wiejskich
GUS - Główny Urząd Statystyczny, CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, ZUS - Zakład
Ubezpieczeń Społecznych, KRUS - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ARIMR - Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, OKE - 9 Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, PKW - Państwowa
Komisja Wyborcza, MF - Ministerstwo Finansów, MPiPS - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, MR Ministerstwo Rozwoju (MR), UKE - Urząd Komunikacji Elektronicznej, 16 Urzędów Marszałkowskich, ankieta ankieta z pracownikami 2173 Urzędów Gmin

Kolorem czerwonym oznaczone są destymulanty
Źródło: Opracowanie własne zespołu MROW
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ANEKS 2
1. Dostępność przestrzenna [DS]

Rysunek 1. Przeciętny czas potrzebny na dojazd do miasta
wojewódzkiego – Polska [W1]

Rysunek 2. Przeciętny czas potrzebny na dojazd do miasta
wojewódzkiego – województwo wielkopolskie [W1]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników „II Ankieta Gminna” – 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników „II Ankieta Gminna” – 2014
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Rysunek 3. Przeciętny czas dojazdu do najbliżej położonego miasta
powiatowego o znaczącej roli dla lokalnego rynku pracy
– Polska [W2]

Rysunek 4. Przeciętny czas dojazdu do najbliżej położonego miasta
powiatowego o znaczącej roli dla lokalnego rynku pracy
– województwo wielkopolskie [W2]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników „II Ankieta Gminna” – 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników „II Ankieta Gminna” – 2014
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Rysunek 5. Odsetek sołectw w gminie skomunikowanych transportem
publicznym (przystanek autobusowy lub kolejowy), z wyłączeniem
transportu szkolnego – Polska [W3]

Rysunek 6. Odsetek sołectw w gminie skomunikowanych transportem
publicznym (przystanek autobusowy lub kolejowy), z wyłączeniem
transportu szkolnego – województwo wielkopolskie [W3]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników „II Ankieta Gminna” – 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników „II Ankieta Gminna” – 2014
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Rysunek 7. Odsetek sołectw, do których dochodzi droga
o nawierzchni utwardzonej – Polska [W4]

Rysunek 8. Odsetek sołectw, do których dochodzi droga
o nawierzchni utwardzonej – województwo wielkopolskie [W4]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników „II Ankieta Gminna” – 2014

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników „II Ankieta Gminna” – 2014
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Rysunek 9. Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych
ogółem na 100 mieszkańców – Polska [W5]

Rysunek 10. Liczba zarejestrowanych samochodów osobowych
ogółem na 100 mieszkańców – województwo wielkopolskie [W5]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 2012
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Rysunek 11. Odsetek starych samochodów
(wyprodukowanych przed 2002 r.) w ogólnej liczbie
zarejestrowanych aut – Polska [W6]

Rysunek 12. Odsetek starych samochodów
(wyprodukowanych przed 2002 r.) w ogólnej liczbie
zarejestrowanych aut – województwo wielkopolskie [W6]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych
Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 2012
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Rysunek 13. Syntetyczna miara oceny w zakresie dostępności
przestrzennej – Polska [DS]

Rysunek 14. Syntetyczna miara oceny w zakresie dostępności
przestrzennej – województwo wielkopolskie [DS]

Źródło: Opracowanie własne – MROW 2016

Źródło: Opracowanie własne – MROW 2016
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2. Stopień dezagraryzacji gospodarki lokalnej [DA]

Rysunek 15. Odsetek podmiotów gospodarczych pozarolniczych
w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych
– Polska [W7]

Rysunek 16. Odsetek podmiotów gospodarczych pozarolniczych
w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych
– województwo wielkopolskie [W7]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 2012
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Rysunek 17. Wpływ z podatku CIT i PIT do budżetu gminy
przypadający na 1 zł wpływu z podatku rolnego
– Polska [W8]

Rysunek 18. Wpływ z podatku CIT i PIT do budżetu gminy
przypadający na 1 zł wpływu z podatku rolnego
– województwo wielkopolskie [W8]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL – 2012
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Rysunek 19. Liczba świadczeniobiorców emerytur KRUS na 100 osób
w wieku poprodukcyjnym – Polska [W9]

Rysunek 20. Liczba świadczeniobiorców emerytur KRUS na 100 osób
w wieku poprodukcyjnym – województwo wielkopolskie [W9]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i BDL – 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego i BDL – 2012
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Rysunek 21. Syntetyczna miara oceny w zakresie dezagraryzacji
gospodarki lokalnej – Polska [DA]

Rysunek 22. Syntetyczna miara oceny w zakresie dezagraryzacji
gospodarki lokalnej – województwo wielkopolskie [DA]

Źródło: Opracowanie własne – MROW 2016

Źródło: Opracowanie własne – MROW 2016
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3. Sektor rolniczy [SR]

Rysunek 23. Średni obszar gospodarstw (w ha) osób składających
wnioski o płatności bezpośrednie – Polska [W10]

Rysunek 24. Średni obszar gospodarstw (w ha) osób składających
wnioski o płatności bezpośrednie – województwo wielkopolskie [W10]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – 2012
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Rysunek 25. Liczba działek na 100 ha
– Polska [W11]

Rysunek 26. Liczba działek na 100 ha
– województwo wielkopolskie [W11]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – 2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa – 2012
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Rysunek 27. Odsetek składających wnioski o płatności bezpośrednie
w wieku do 40 lat w ogólnej liczbie wnioskodawców – Polska [W12]

Rysunek 28. Odsetek składających wnioski o płatności bezpośrednie
w wieku do 40 lat w ogólnej liczbie wnioskodawców – województwo
wielkopolskie [W12]
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4. Sektor pozarolniczy [SPR]

Rysunek 31. Liczba podmiotów zarejestrowanych
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Rysunek 43. Dochody budżetów gmin z podatku PIT i CIT
na mieszkańca – Polska [W18]

Rysunek 44. Dochody budżetów gmin z podatku PIT i CIT
na mieszkańca – województwo wielkopolskie [W18]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL
– średnia za lata 2011-2013

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL
– średnia za lata 2011-2013

72

ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE POZIOMU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO OBSZARÓW WIEJSKICH W IELKOPOLSKI ORAZ ICH POZYCJA NA TLE OBSZARÓW WIEJSKICH KRAJU
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Rysunek 47. Udział procentowy wydatków majątkowych
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6. Problematyka demograficzna [D]

Rysunek 51. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym
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Rysunek 53. Współczynnik feminizacji w wieku 25-34
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Rysunek 55. Wskaźnik relacji dzieci-starzy
– Polska [W23]
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Rysunek 57. Przyrost naturalny na 1 000 mieszkańców
– Polska [W24]
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7. Stopień zrównoważenia rynku pracy [RP]

Rysunek 61. Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych wśród ludności
w wieku produkcyjnym – Polska [W25]
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Rysunek 65. Wskaźnik atrakcyjności migracyjnej dla migracji
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Rysunek 73. Współczynnik skolaryzacji brutto na poziomie szkoły
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