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WSTĘP

Opracowania zamieszczone w niniejszej monografii dotyczą demogra
ficznych uwarunkowań polityki społecznej. Kwestie ludnościowe w okresie 
transformacji nabrały szczególnej dynamiki. Tendencje te obecnie są już po
wszechnie znane. Z zaawansowanego procesu starzenia, ujemnego przyrostu 
naturalnego czy rosnącej skali migracji zarobkowych wynikają jednak okreś
lone konsekwencje. Są one widoczne praktycznie we wszystkich obszarach 
zainteresowań polityki społecznej.

W przedstawionym tomie znalazły się wątki zamieszczone w kilku częś
ciach. W pierwszej części wskazano na przestrzenny aspekt zmian demogra
ficznych, sięgając także do przykładów zagranicznych, i ich społeczne konsek
wencje. Te wątki przestrzenne będą występowały także w następnych rozdzia
łach poświęconych innym problemom. Z aspektami przestrzennymi wiąże się 
mobilność populacji. Obecnie jest to problem o skali trudnej do oceny w przy
padku migracji zagranicznej, zwłaszcza w granicach UE. Dużo lepsza jest zna
jomość poziomu migracji wewnętrznych. Całość tych zagadnień powinna być 
jednak częścią polityki ludnościowej, której istotnym składnikiem jest polityka 
migracyjna. Zamieszczone w monografii teksty dotyczą jedynie wybranych 
problemów migracji.

Wspomniany wyżej proces starzenia skłania do analizy jego społecznych 
konsekwencji. Starzenie jest istotnym wyzwaniem dla polityki społecznej, 
szczególnie w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego i ochrony zdro
wia. W monografii uwzględniono także niektóre problemy wynikające ze sta
rzenia się ludności w innych krajach. Koresponduje to z konsekwencjami 
zmian demograficznych dla systemów zabezpieczenia społecznego. Przykła
dem zamieszczonym w tej pracy jest wpływ czynników demograficznych na 
funkcjonowanie ubezpieczeń społecznych.



WSTĘP

Zbliżonym problemem demografii i polityki społecznej jest polityka 
rodzinna. Często stanowi ona istotny element polityki ludnościowej. Na po
trzeby forsowania pronatalistycznej polityki ludnościowej wskazują wnioski 
z zamieszczonej analizy dzietności kobiet. Inne aspekty związane z funk
cjonowaniem rodzin zamieszczono w końcowych rozdziałach monografii. Jak 
rozliczne wątki należy tu brać pod uwagę widać z analizowanych kwestii kapi
tału społecznego, wiktymologii i dysfunkcji rodzin oraz rosnących rozmiarów 
gospodarstw jednoosobowych.

Opracowanie zachowuje pewną logiczną spójność, jaką są kwestie spo
łeczne, równocześnie przedstawiono w nim szczegółowo, jak tendencje demo
graficzne wpływają i oddziałują na problemy społeczne.

Andrzej Rączaszek
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ZMIANY W  ZALUDNIENIU 
REGIONÓW EUROPEJSKICH

Ciekawa zbieżność w podziale administracyjnym sąsiednich państw 
między liczbą polskich województw i niemieckich landów skłania do ekono- 
miczno-społecznej analizy obu tych struktur przestrzennych, a m.in. zmian 
demograficznych występujących między tymi jednostkami. W Niemczech od 
1991 r., to jest od połączenia obu państw niemieckich, istnieje 16 krajów 
związkowych. W Polsce liczba 16 regionów pojawiła się w 1999 r. w wyniku 
nowej ustawy o podziale terytorialnym kraju z 1998 r.1, chociaż liczba 16 jed 
nostek podziału administracyjnego kraju nie jest nam obca. Taka była zarówno 
w okresie międzywojennym, jak i bezpośrednio po drugiej wojnie świato
wej. Rozwiązania istniejące obecnie należy szczegółowo przeanalizować (zob. 
tab. 1).

Tabela 1

Podział terytorialny Polski i Niemiec w 2004 r.

Regiony Niemiec Powierzchnia Regiony Polski Powierzchnia

1 2 3 4

Baden-W ürttemberg 35 752 Dolnośląskie 19 948

Bayern 70 549 Kujawsko-pomorskie 17 970

Berlin 892 Lubelskie 25 114

Brandenburg 29 477 Lubuskie 13 989

1 Ustawa z 24.07.1998 r. o wprowadzeniu trójstopniowego zasadniczego podziału terytorialnego państwa. 
Dz.U. 1998, nr 96, poz. 603.
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c d . ta b e li  1

1 2 3 4

Bremen 404 Łódzkie 18 219

Hamburg 755 Małopolskie 15 190

Hessen 21 115 Mazowieckie 35 566

Mecklenburg-Vorpommern 23 174 Opolskie 941 2

Niedersachsen 47 618 Podkarpackie 17 844

Nordrhein-W estfalen 34 084 Podlaskie 20 187

Rheinland-Pfalz 19 847 Pomorskie 18 293

Saarland 2 569 Śląskie 12 331

Sachsen 18414 Świętokrzyskie 11 708

Sachsen-Anhalt 20 445 W armińsko-mazurskie 24 192

Schleswig-Holstein 15 763 W ielkopolskie 29 826

Thüringen 16 172 Zachodniopomorskie 22 896

Razem Niemcy 357 030 Razem Polska 312 685

Źródto: S tatistisches Jahrbuch 2005  für d ie  B undesrepublik  D eutsch land . S tatistisches B undesam t, 
W iesbaden  2005; Rocznik Statystyczny R zeczypospolitej Polskiej 2 005 . GUS, W arszaw a 
2005.

Powierzchnia obu krajów jest zbliżona, obszar Niemiec jest o zaledwie 
12% większy od obszaru Polski. Powierzchnia typowych regionów obu krajów 
może zatem być także zbliżona. Tak jednak nie jest, należy zwłaszcza pod
kreślić różną zasadę utworzenia regionów w obu krajach. Podziału terytorial
nego Polski dokonano w okresie transformacji i był on przedmiotem negocjacji 
i kompromisów politycznych. W zasadzie nikt nie kwestionował samej refor
my podziału terytorialnego kraju, ale liczba regionów była elementem poli
tycznej gry sił2. Miały one być dużymi polskimi regionami, zdolnymi do 
współpracy i konkurowania z podobnymi regionami europejskimi3. W związku 
z tym powstały jednostki o powierzchni na tyle zbliżonej, na ile można było to 
osiągnąć w wyniku politycznych kompromisów. Polskie województwa liczą od 
niecałych 10 (opolskie) do ponad 35 (mazowieckie) tys. km2. Proporcja ich 
wielkości wynosi 3,8, a zatem najmniejsze województwo jest prawie 4-krotme 
mniejsze od największego. Te najmniejsze (opolskie, świętokrzyskie, lubuskie) 
są zdaniem specjalistów za małe i wobec braku wystarczającego własnego

Por. A. Rączaszek: Konsekwencje reformy administracyjnej dla funkcjonowania regionów. W: Społeczne 
i demograficzne aspekty wdrażania reform na przykładzie Śląska. Red. R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż. 
Śląsk Opolski, Nr spec. (43), PIN Instytut Śląski. Opole 2001.
A. Rączaszek: Pełny dostęp do informacji a podział administracyjny kraju. W: Przetwarzanie i ochrona da
nych. Red. G. Szpor. Katowice 1998, s. 88.
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potencjału gospodarczego nie są w stanie konkurować z regionami europej
skimi4. Niemieckie landy kształtowała historia i wielowiekowa tradycja istnie
nia różnej wielkości samodzielnych państewek. Pozostały z tych czasów landy 
bardzo duże (Bawaria, Dolna Saksonia) i małe w swych granicach administra
cyjnych oraz miasta funkcjonujące na prawach samodzielnych landów (Berlin, 
Hamburg, Brema). Proporcja wielkości między tymi jednostkami sięga 175, 
ale po wyłączeniu trzech wymienionych miast i małego Kraju Saary nie prze
kracza 4,5. Taka proporcja jest jedynie o kilkanaście procent większa od pro
porcji wielkości polskich województw. Ponieważ obszar państw różni się
0 podobne kilkanaście procent, można przyjąć wielkość niemieckich landów 
(z wyjątkiem czterech powyższych przypadków szczególnych) za odpowiada
jącą polskim województwom. Jeżeli zaś w obu krajach mimo różnej historii
1 przyczyn podziałów ukształtowały się regiony tej wielkości, to można uznać, 
że są one na warunki europejskie regionami typowymi.

Jednostki podziału administracyjnego w obu krajach można pogrupować 
na klasy wielkości. Jeżeli przyjmiemy 10 tys. km2 powierzchni za obszar wy
starczający do utworzenia regionu, to można wyznaczyć cztery klasy wielkości 
regionów.

Tabela 2

Jednostki podziału administracyjnego w 2004 r.

Region o powierzchni Polska Niemcy

Do 10 tys. km2 1 4
10-20 tys. km2 9 4
20-30 tys. km2 5 4
Powyżej 30 tys. km2 1 4

W tym miasta Berlin, Hamburg, Brema.

Podział administracyjny Niemiec jest zaskakująco konsekwentny. Istnie
ją  cztery małe landy, po cztery kraje związkowe mieszczą się także w trzech 
kolejnych przedziałach wielkości, charakteryzując się typową wielokrotnoś
cią obszaru przyjętego modułu podstawowego (wspomnianych 10 tys. km2). 
Wyjątkiem są dwa największe landy, których powierzchnia wynosi blisko 50 
(Dolna Saksonia) i ponad 70 (Bawaria) tys. km2.

4 J.T. Kowaleski: Wysokość PKB p e r  capita a poziom wybranych wielkości i wskaźników demograficznych 
w regionach Europy. W: Teraźniejszość i przyszłość demograficzna polskich regionów. Łódź 2001, s. 114.
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Polskie województwa były wytyczane świadomie, zatem zróżnicowa
nie ich powierzchni zgodnie z założeniami jest znacznie mniejsze, a większość 
z nich plasuje się w dwóch przedziałach środkowych -  ich powierzchnia wy
nosi od 10 do 30 tys. km2. Tylko dwa województwa -  najmniejsze (opolskie) 
i największe (mazowieckie) -  wykraczają poza powierzchnię tych dwóch 
przedziałów, przy czym opolskie jest tylko nieznacznie mniejsze od dolnej 
granicy drugiego przedziału.

Zestawienia w tab. 3 i 4 pokazują zaludnienie jednostek podziału admi
nistracyjnego w obu krajach. W przypadku Polski dostępne są dane do 2005 r. 
włącznie. Dla Niemiec brakuje danych za poprzedni rok, dlatego analizowany 
okres w obu zestawieniach nie jest identyczny.

Tabela 3

Ludność w Polsce według województw w tys.

Region Polski
Lata Zmiana Zmiana

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
w tys. w %

Dolnośląskie 2 978 2 973 2 970 2 905 2 898 2 893 2 888 -90 -3,02

Kujawsko-
-pomorskie 2 101 2 100 2 102 2 069 2 068 2 068 2 068 -33 -1,57

Lubelskie 2 235 2 232 2 228 2 197 2 191 2 185 2 180 -55 -2,46

Lubuskie 1 023 1 024 1 024 1 008 1 009 1 009 1 009 -14 -1,37

Łódzkie 2 653 2 643 2 633 2 607 2 597 2 588 2 577 -76 -2,86

Małopolskie 3 222 3 234 3 241 3 237 3 253 3 260 3 266 44 1,37

Mazowieckie 5 070 5 072 5 079 5 129 5 136 5 146 5 158 88 1,74

Opolskie 1 088 1 085 1 080 1 06.1 1 056 1 051 I 047 -41 -3,77

Podkarpackie 2 126 2 129 2 131 2 105 2 097 2 098 2 098

Podlaskie 1 223 1 221 1 220 1 208 1 205 1 202 1 200 -23 -1,88

Pomorskie 2 192 2 198 2 204 2 184 2 189 2 194 2 199

Śląskie 4 865 4 848 4 830 4 731 4 715 4 701 4 686 -79 -1,62

Świętokrzyskie 1 323 1 323 1 320 1 296 1 292 1 289 1 285 -38 -2,87

Warmińsko-
-mazurskie 1 466 1 468 1 469 1 428 1 429 1 429 1 429 -37 -2,52

W ielkopolskie 3 355 3 361 3 366 3 355 3 360 3 365 3 372 17 0,51

Zachodniopo
morskie 1 733 1 734 1 734 1 698 1 696 1 695 1 694 -39 -2,25

Razem Polska 38 654 38 644 38 632 38 218 38 191 38 174 38 157 -497 -1,29

Źródło: O p raco w an ie  w łasne  na podstaw ie: Rocznik Statystyczny R zeczypospolitej Polskiej 2006. 
GUS, W arszaw a 2006.
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Powszechnie wiadomo, że polskie regiony znacznie różnią się pod 
względem liczby mieszkańców5. Nie będzie to zatem po raz kolejny tu oma
wiane. W zestawieniu zwraca się uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w liczbie 
mieszkańców województw w ostatnich latach. Liczba mieszkańców Polski 
ogółem zmniejsza się. Jest to proces widoczny stale od 1999 r. (tj. od kiedy 
istnieje ta struktura przestrzenna). W badanym okresie nastąpił spadek liczby 
ludności kraju ogółem o około pół miliona. Jest to jednak zaledwie niecałe 
półtora procent populacji kraju6.

W tab. 3 widoczny jest skok ilościowy w 2002 r., tak jak  to wynikało ze 
spisu powszechnego ludności. Nie uwzględniono danych przeliczonych przez 
GUS wstecz, dla lat 2000 i 2001, co jest zabiegiem sztucznym i zaciemnia
jącym rzeczywisty obraz znajomości podstawowych danych ludnościowych 
w momencie ich bieżącej publikacji. Z tego względu także w przypadku wo
jewództw podstawowe zmiany nastąpiły w latach 2001-2002.

W ostatnich kolumnach tab. 3 uwzględniono regiony, w których tenden
cja była stała praktycznie w całym badanym okresie. Stąd dla dwóch woje
wództw nie zostały obliczone różnice. Z zestawienia wynika, że mimo spadku 
ogólnej liczby ludności w kraju, w niektórych regionach nastąpił wzrost. Do
tyczy on trzech województw, chociaż przyczyny zmian nie są  zapewne jedna
kowe. Najwyższy przyrost bezwzględny i stosunkowy odnotowano w woje
wództwie mazowieckim. Jest to zapewne efekt rozwoju aglomeracji stołecznej 
w okresie transformacji. Warszawa przyciąga migrantów i dzięki temu roś
nie7, mimo że przyrost naturalny w województwie mazowieckim jest ujemny. 
Wzrost liczby mieszkańców województwa małopolskiego ma charakter głów
nie demograficzny. To jedno z nielicznych województw, w którym przyrost 
naturalny nadal jest dodatni. Małopolska pod wieloma względami wyróżnia się 
spośród polskich regionów. Przyrost liczby mieszkańców w Wielkopolsce ma 
przyczyny zbliżone do Mazowsza. To także region o dużym potencjale rozwo

A. Rączaszek: Społeczno-demograficzne zróżnicowanie obszarów przygranicznych w Polsce. Katowice 2001,

Różnica ta ma charakter sztuczny. W rzeczywistości spadek szacowany przez GUS wynosi około 106 tys. 
W opracowaniu podano jednak świadomie liczby mieszkańców według kolejnych roczników  statystycznych. 
Równie sztuczne byłoby uwzględnianie przeliczanych przez GUS wartości wstecz. Zachodzi wówczas pyta
nie, jak daleko należy się cofnąć -  czy aż do poprzedniego Spisu Powszechnego Ludności. W ten sposób 
traci się porównywalność z wszystkimi badaniami, które były prowadzone przed przeliczeniem wartości 
przez GUS.
B. Lówendahl: Towards a Framework for Spatial Development. W: Baltic Europe in the Perspective o f  Glo
bal Change. Editor A. Kukliński. Warszawa 1995, s. 161.
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ju  społeczno-gospodarczego, leżący na obszarze tej części Europy Środkowo
wschodniej, która najszybciej będzie korzystać z integracji europejskiej8.

Inne polskie województwa wykazują w badanym okresie spadek liczby 
mieszkańców. Nie jest on jednak znaczny. Najwyższy -  ponad 3% nastąpił 
w województwach opolskim i dolnośląskim. W pięciu kolejnych regionach 
spadek przekraczał 2%, a w 6 innych mieścił się w przedziale od 1 do 2%. 
Zmiany bezwzględne nigdzie nie przekroczyły 100 tys. mieszkańców, ale 
wszędzie były dwucyfrowe.

Tabela 4

Ludność niemieckich krajów związkowych, w tys.

Region Niemiec
Lata Zmiana 

w tys.
Zmiana 

w %1999 2000 2001 2002 2003 2004

Baden-W ürttemberg 10 476 10 524 10 601 10 661 10 693 10717 241 2,30

Bayern 12 155 12 230 12 330 12 387 12 423 12 444 289 2,38

Berlin 3 387 3 382 3 388 3 392 3 388 3 388 .

Brandenburg 2 601 2 602 2 583 2 582 2 575 2 568 -33 -1,27

Bremen 663 660 660 662 663 663 . .

Hamburg 1 705 1 715 1 726 1 729 1 734 1 735 30 1,76

Hessen 6 052 6 068 6 078 6 092 6 089 6 098 46 0,76

Mecklenburg-Vorpommern 1 789 1 776 1 760 1 745 1 732 1 720 -69 -3,86

Niedersachsen 7 899 7 926 7 956 7 980 7 993 8 001 102 1,29

Nordrhein-W estfalen 18 000 18010 18 052 18 076 18 080 18 075 75 0,42

Rheinland-Pfalz 4 031 4 035 4 049 4 058 4 059 4 061 30 0,74

Saarland 1 072 1 069 1 066 1 065 1 061 1 056 -16 -1,49

Sachsen 4 460 4 426 4 384 4 349 4 321 4 296 -164 -3,68

Sachsen-Anhalt 2 649 2615 2 581 2 549 2 523 2 494 -155 -5,85

Schleswig-Holstein 2 777 2 790 2 804 2 817 2 823 2 829 52 1,87

Thüringen 2 449 2 431 2411 2 392 2 373 2 355 -94 -3,84

Razem Niemcy 82 163 82 260 82 440 82 537 82 532 82 501

Źródło: O pracow anie  w łasne na podstaw ie: Statistisches Jahrbuch 2005 ..., op. cit.

J Kołodziejski, Strategia równoważenia rozwoju podstawą koncepcji polityki przestrzennego zagospoda
rowania kraju „Polska 2000 Plus” . W: Polska przestrzeń a wyzwania XXI wieku. Red. J. Kołodziejski. Biule- 
tyn KPZK, Zeszyt 176. PAN. Warszawa 1997, s. 47.
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Zróżnicowanie liczby ludności niemieckich krajów związkowych nie 
jest w Polsce powszechnie znane, należy je  więc pokrótce omówić. Zasadnicze 
znaczenie ma wielkość landów, ponieważ największe mają po kilkanaście mi
lionów mieszkańców. Największa koncentracja ludności jest widoczna w Pół
nocnej Nadrenii-Westfalii, która obszarem jest zbliżona do Mazowsza, a liczbę 
mieszkańców ma ponad 3-krotnie wyższą co powoduje, że gęstość zaludnienia 
jest w porównaniu do Mazowsza 4-krotnie wyższa. Przeciętny niemiecki kraj 
związkowy ma od 1 do 5 min mieszkańców, więc są to wartości podobne do 
zaludnienia polskich województw. W przedziale tym mieszczą się także dwa 
landy miejskie. Wyjątki, to wspomniane landy najludniejsze oraz Dolna Sak
sonia (8 min), Hesja (6 min) i najmniejsza Brema.

Podobnie, jak  dla Polski, zmiany w zaludnieniu regionów analizowano 
także dla Niemiec. Tu zmiany są bardziej zróżnicowane, a dla państwa ogółem 
tendencja nie jest jednoznaczna. W poszczególnych regionach zmiany były 
znaczne -  od prawie 300 tys. przyrostu liczby mieszkańców w Bawarii do 
ponad 150 tys. spadku w Saksonii i Saksonii-Anhalt. Tam też był najwyższy 
spadek względny -  blisko 6%. Niejednoznaczne tendencje miały miejsce 
w miastach Berlinie i Bremie. Pojawiły się też zmiany względne nieznaczne, 
po-niżej 1%, czego nie było w polskich regionach. Ogólnie zróżnicowanie 
zmian w niemieckich landach było znacznie większe niż w polskich woje
wództwach i to zarówno w tysiącach mieszkańców, jak i w wartościach pro
centowych. Należy dodać, że miało to miejsce w okresie o rok krótszym, gdyż 
brakowało jeszcze wartości dla Niemiec za 2005 r. Warto zauważyć, że obser
wowane w Niemczech zmiany w trzech przypadkach regionów miejskich nale
ży analizować z innego punktu widzenia. Są to regiony miejskie ze wszystkimi 
konsekwencjami, jakie wynikają obecnie w Europie z rozwoju dużych miast9. 
Duże miasta w Niemczech będą się zmniejszać, a ich populacja będzie się 
starzeć, co wynika z powszechnego obecnie procesu wydłużania się przecięt
nego trwania życia10.

9 Wegweiser Demographischer Wandel 2020. Verlag Bertelsmann Stiftung, Güttersloh 2006, s. 28.
10 N. Strange: Keine Angst vor Mathusalem! Zu Klampen. Verlag Springer 2006, s. 17.
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Tabela 5

Gęstość zaludnienia w regionach Polski i Niemiec 
(w osobach na 1 km2)

Regiony Niemiec
Gęstość

zaludnienia
Regiony Polski Gęstość

zaludnienia

Baden-W ürttemberg 299 Dolnośląskie 145

Bayern 176 Kuj a wsko-pomorski e 115

Berlin 3800 Lubelskie 87

Brandenburg 87 Lubuskie 72

Bremen 1640 Łódzkie 141

Hamburg 2296 Małopolskie 215

Hessen 288 Mazowieckie 145

Mecklenburg-Vorpommern 75 Opolskie 111

Niedersachsen 168 Podkarpackie 118

Nordrhein-W estfalen 530 Podlaskie 59

Rheinland-Pfalz 204 Pomorskie 120

Saarland 413 Śląskie 380

Sachsen 235 Świętokrzyskie 110

Sachsen-Anhalt 123 Warmińsko-mazurskie 59

Schleswig-Holstein 179 W ielkopolskie 113

Thüringen 147 Zachodniopomorskie 74

Razem Niemcy 231 Razem Polska 122

Źródło: Statistisches Jahrbuch 2005 ..., op. cit.; Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005. 
O p . cit.

Na podstawie tab. 1 można pokazać zróżnicowanie współczynników 
gęstości zaludnienia w polskich i niemieckich regionach. To zróżnicowanie 
w przypadku Niemiec jest dużo wyższe. Niemcy są intensywniej zaludnione niż 
Polska, współczynnik gęstości zaludnienia w Niemczech jest prawie 2-krotnie 
wyższy niż w Polsce. W zestawieniu zwraca uwagę przede wszystkim brak 
zrównoważenia współczynników w Niemczech. W Polsce między wartością 
najwyższą (śląskie) a najniższą (podlaskie i warmińsko-mazurskie) relacja jest 
jak 6 : 1. W Niemczech nie ma sensu pokazywanie takiej relacji, ponieważ w 
zestawieniu są trzy miejskie kraje związkowe. Jeżeli je pominiemy, to relacja 
współczynników gęstości zaludnienia będzie zbliżona do polskiej - 7 : 1  (Nad- 
renia-Północna Westfalia i Meklenburgia-Przedpomorze). Myśląc o społeczno- 
-ekonomicznych konsekwencjach takiego zróżnicowania można zauważyć, że 
zróżnicowanie to nie powtarza się jednak w poziomie życia mieszkańców,
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który zarówno w Polsce", jak i w Niemczech12 między poszczególnymi regio
nami jest do pewnego stopnia zrównoważony.

Reasumując można stwierdzić, że istniejące jednostki podziału teryto
rialnego w krajach o podobnej wielkości wykazują wiele podobieństw. Jed
nostki te z reguły mają zbliżoną wielkość i podobną liczbę mieszkańców. Iden
tyczna ich liczba w krajach, których liczba ludności przedstawia się relacją, jak 
2 : 1 powoduje, że od tych wymienionych podobieństw istnieją znaczne od
stępstwa. M ają one przyczyny historyczne, polityczne bądź ekonomiczne. Po
zwalają zatem na analizowanie tych zróżnicowań i wyciąganie z nich wnio
sków interesujących z punktu widzenia nauk społecznych w okresie europej
skiej integracji13.

" Zob: M. Balicka: 16 kart. „Polityka” z 21.11.1998 r.; Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001. GUS, War- 
szawa, Rok XLIV.

 ̂ D. Huschka: Entwicklung der deutschen Lebensqualität -  die Bundesländer im Vergleich. Berlin 2002, s. 12. 
Por. J. Delhey: European Social Integration. Berlin 2004.
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OD PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 
DO POLITYKI SPOŁECZNEJ 
W  BADANIACH PIN 
INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO

Wstęp

Nauki społeczne można uprawiać na dwa sposoby. W tradycji pozyty
wistycznej na wzór nauk przyrodniczych poszukując prawdy, będąc jedynie 
komentatorem życia społecznego, który jak przyrodnik odkrywa prawa jego 
rozwoju, a na społeczeństwo spogląda raczej w sposób beznamiętny i obiek
tywny, jak  na zewnętrzny wobec siebie przedmiot poznania, nie przypisu
jąc poznaniu innych zamiarów niż poszukiwanie prawdy lub też jako naukę 
„w służbie społecznej” zgodnie z określoną aksjologią, z pozycji pewnych 
wartości w celu poprawy stanu społeczeństwa. Jan Szczepański owe badania 
społeczne „usiłujące dać jakąś diagnozę stosunków społecznych” i realizowane 
z myślą o konieczności podjęcia konkretnych działań praktycznych w celu 
poprawy warunków życia i wprowadzenia reform określa jako badania refor
matorów społecznych. Pierwsze opisy nędzy i pauperyzmu Johna Bellersa 
(1699), opisy warunków życia więźniów oraz stanu szpitali europejskich Johna 
Howarda (1777), studium nad rodzinąLe Play'a (1862), czy też wszechstronne 
studium warunków życia i pracy w wielkiej zbiorowości miejskiej Londynu 
Charlesa Bootha (1886-1902) są dobitnymi przykładami takiej naukowej dzia
łalności1.

1 J. Szczepański: Socjologia. Rozwój problematyki i metod. Warszawa 1969, s. 84-98.
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W polskiej socjologii Jan Stanisław Bystroń podkreślając ów reforma
torski nurt wskazywał, że socjologia wyrosła z haseł poprawy warunków życia 
i dlatego już August Comte konstruując swój system socjologiczny miał na 
względzie naczelne zasady organizacji ludzkości poznawane w celu „podno
szenia społeczeństwa”2, a Ludwik Krzywicki postulował badanie warunków 
życia formułując taką perspektywę intelektualną, która uwzględniała subiek
tywne uczucia i odczucia uczestników życia społecznego związane z dozna
wanymi krzywdami wynikającymi z ich położenia w strukturze społecznej3. 
Uprawianie nauki miało być zatem instrumentem służby społecznej, łącząc się 
tym samym z cnotą „miłości społecznej”, czyli podejmowaniem działań na 
rzecz dobra wspólnego różnych grup społecznych: społeczeństwa, narodu, 
państwa i społeczności lokalnych4. Oznaczało to refleksję nad istniejącym 
porządkiem społecznym i łączyło się ze wskazaniem jego niedomagań i bra
ków, poszukiwaniem najlepszego ustroju, najlepszych instytucji społecznych 
oraz moralny nakaz dążenia doń. Należy zatem nadmienić, że już w okresie 
międzywojennym rozwinęły się ilościowo i jakościowo badania terenowe 
i socjograficzne, które nie miały spełniać jedynie funkcji poznawczych po
przez wyłącznie naukowe przedstawienie omawianych zagadnień, ale także 
„oświecające” poprzez „[...] zwrócenie uwagi na społeczną i narodową donio
słość omawianych problemów, co miało przyczynić się do naprawy ustroju 
społeczno-gospodarczego II Rzeczypospolitej i »wykorzystania ustaleń socjo
logicznych do pracy praktycznej«”5.

W tej tradycji mieści się wzór uprawiania socjologii w Instytucie Śląskim 
w Opolu, który przedstawiono w niniejszych rozważaniach. Oceniając jej rozwój 
Władysław Kwaśniewicz jednoznacznie stwierdzał: „Motywy angażowania się 
socjologów w badania Górnego Śląska były w poszczególnych okresach dosyć 
różne [...], pokolenie socjologów lat międzywojennych podzielało ukształtowa
ny jeszcze w okresie zaborów ideał uprawiania socjologii jako nauki w »służbie 
społecznej«. Oznaczało to ogniskowanie działalności na kwestiach społecznie 
doniosłych i poszukiwanie najefektywniejszych sposobów ich rozwiązywania”6.

2 S. Bystroń: Rozwój problemu socjologicznego w nauce polskiej. „Archiwum dla historii filozofii polskiej” . 
T. 1. Kraków 1917.

3 L. Krzywicki: Wstęp do teorii ruchów społecznych. Wykłady w WSH zebrane i wydane przez słuchaczy. 
Warszawa 1926, s. 119-120. Cyt. za Sto lat socjologii polskiej. Od Supińskiego do Szczepańskiego. Red. 
J. Szacki. Warszawa 1995, s. 92.

4 T. Ślipko: Zarys etyki szczegółowej. T. 2. Kraków 1982.
s J. Chałasiński: Trzydzieści lat socjologii polskiej 1918-1947. „Przegląd Socjologiczny” 1948, nr 10.

W. Kwaśniewicz: O wkładzie socjologów w badania Instytutu Śląskiego. Fakty i refleksje. „Śląsk Opolski” 1997, nr 3, 
s. 32.
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Krzysztof Frysztacki charakteryzując opolską socjologię wyraża nastę
pujące przekonanie „[...] mimo swego »prowincjonalnego« charakteru jest to 
socjologia, która swymi tradycjami sięga dziesiątków lat wstecz, i której 
współtwórcy, uczestnicy rozmaitych prac badawczych oraz okazjonalni opie
kunowie i przyjaciele przyczynili się w bardzo interesujący sposób do pogłę
bienia naszej wiedzy oraz do wzbogacenia naszej refleksji nad socjologią na
rodu i stosunków etnicznych, wybranych zagadnień urbanizacji i industrializa
cji czy problematyki rozwoju regionalnego i lokalnego itd. Ze względu na 
regionalny kontekst opolski oraz właściwą mu dynamiczną skądinąd kom
pozycję społeczno-kulturową dochodziło więc do diagnozowania ważnych i cie
kawych składników empirycznych, czemu towarzyszyły różne linie komenta
rzy”7. „Owe ważne i ciekawe składniki empiryczne” to nie tylko studia nad 
stosunkami etnicznymi, ale także nad istotnymi problemami społecznymi re
gionu, uprawiane z wykorzystaniem kilku modeli socjologii stosowanej, mia
nowicie socjologii klinicznej, oświecającej i inżynierii społecznej. Poszczegól
ne zespoły socjologów badające je różniły się w swoich zainteresowaniach, 
niemniej jednak socjologia w Instytucie Śląskim była spleciona przede 
wszystkim z empirycznym nurtem socjologicznych badań terenowych.

Przed przejściem do zagadnień szczegółowych warto zasygnalizować 
specyfikę i odrębność Opolszczyzny wyraźnie uwidaczniającą się na tle innych 
regionów Polski. Decyduje o tym pewien splot czynników pozytywnie lub 
negatywnie wartościowanych: nasilone migracje, a co za tym idzie malejący 
kapitał społeczny, ideologizacja śląskości, silny wpływ polsko-niemiecko- 
-czeskich nurtów społecznych oddziaływań określany jako wielokulturowość 
regionu, niższy niż gdzie indziej poziom wykształcenia mieszkańców uwarun
kowany ich przynależnością etniczną, mała liczba ofert pracy dla osób z wyż
szym wykształceniem oraz przypadek miasta Opola jako „niedokończonej 
metropolii”. Te cechy generują określone problemy społeczne, które stały się 
m.in. przedmiotem badań socjologów z Instytutu Śląskiego.

Etniczność, stosunki międzygrupowe, wielokulturowość, 
migracje, reforma edukacji jako problemy społeczne

K. Frysztacki prezentując podstawowe wątki problemowe z zakresu so
cjologii problemów społecznych zwraca uwagę na dwa typy refleksji: rozwa

7 K. Frysztacki: Wątki teoretycznych i empiryczno-praktycznych zainteresowań w socjologii Uniwersytetu 
Opolskiego. W: W okół sposobów życia, kwestii społecznych i wzorów ich rozwiązywania. Opolskie studia 
socjologiczne. Red. K. Frysztacki i M. Korzeniowski. Opole 2005, s. 7.
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żania teoretyczne i poziom empiryczno-konceptualny, w obrębie którego pro
wadzi się intensywne studia nad negatywnymi, zagrażającymi porządkowi 
społecznemu zjawiskami, wykraczające w swoich zamierzeniach poznawczych 
poza obserwację i opis rozbudowując natomiast wątki interpretacyjne. W ob
rębie takiego podejścia poznawczego mieszczą się socjologiczne badania pro
wadzone w Instytucie Śląskim w interesujących nas latach 70. XX w. po dzień 
dzisiejszy. Noszą one przede wszystkim aplikacyjny charakter, aby w konse
kwencji służyć potrzebom regionu, dawać odpowiedzi na ważne społecznie 
kwestie, wspomagać podejmowanie ważnych dla regionu decyzji oraz poszu
kiwać najefektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.

Podejmując rozważania nad socjologicznymi problemami badawczymi 
znajdującymi się w kręgu zainteresowań badawczych socjologów w Instytucie 
Śląskim od połowy lat 70. ubiegłego wieku należy zaznaczyć, iż w tym czasie
0 rozwoju socjologicznych badań empirycznych na Opolszczyźnie decydowały 
dwie tezy polityczne: pierwsza, że ziemie zachodnie nie stanowią już odrębne
go problemu, druga, iż dokonała się integracja społeczności Ziem Zachodnich
1 Północnych oraz Opolszczyzny z polskim społeczeństwem, co zaowocowało 
odchodzeniem od problematyki zróżnicowania wspólnot lokalnych i społecz
ności regionalnej w kierunku ujęć homogenicznych.

Lata 70. w socjologicznym środowisku opolskim to wycofanie się socjo
logii zewnętrznej i rozwój lokalnych badań socjologicznych jako odpowiedzi 
na społeczne zapotrzebowanie formułowane m.in. z perspektywy regionalnej 
polityki społecznej. Problematyka badawcza ewoluowała ku socjologiom 
szczegółowym: wsi, miasta, kultury, przemysłu, zawodów i młodzieży. Jej 
zakres upodobnił się więc do problematyki socjologii polskiej, chociaż konty
nuowano również studia nad integracją społeczeństwa regionu. Ów nurt socjo
logii stosowanej znalazł wyraz w wielu konkretnych przedsięwzięciach ba
dawczych, z których powstały przede wszystkim raporty z badań8, a w póź
niejszym okresie wiele ciekawych publikacji książkowychi9.

Kolejne etapy rozwoju socjologii w opolskim środowisku naukowym są 
związane z ważnymi wydarzeniami politycznymi. Lata 80. to nowe wyzwania

8 Raporty te często ukazywały się z adnotacją „do użytku wewnętrznego”, co oznaczało ograniczanie ich 
obiegu w środowisku naukowym, np.: Wybrane elementy świadomości politycznej młodzieży szkolnej. 
Raport przygotowany przez zespół: F. Jonderko, T. Sołdra, H. Szymkowska-Hudec, M. Szmeja, A. Pasier- 
biński, J. Woźniacki. Opole 1984.

9 Więzi społeczne w regionie. Studium socjologiczne młodzieży Śląska Opolskiego. Red. K. Frysztacki 
i T. Sołdra-Gwiżdż. Opole 1993; Środowisko, ekologia, świadomość społeczna. Studia konceptualne 
i empiryczne. Red. K. Frysztacki i T. Sołdra-Gwiżdż. Opole 1995; Naturalna katastrofa i społeczne reakcje. 
Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie w 1997 roku. Red. K. Fysztacki 
i T. Sołdra-Gwiżdż. Opole 1999.
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poznawcze związane z narodzinami „Solidarności" i wykrystalizowanie 
nowych możliwości badawczych dla opolskich socjologów. W tym czasie 
Andrzej Pasierbiński przeprowadził analizę wyjazdów na stale ludności rodzi
mej do Republiki Federalnej Niemiec skupiając się na przyczynach tej maso
wej emigracji. Dwie konstatacje były nadzwyczaj ważne dla polityki społecz
nej w regionie: pierwsza o niepowodzeniu procesów integracji ludności śląs
kiej ze społeczeństwem polskim, druga o destabilizacji społeczności lokalnych 
w wyniku wyjazdów, co wzmacniało tendencje migracyjne. W tej sytuacji spo
łecznej w pierwszej połowie lat 80. XX w. ponownie powrócono (po pewnej 
przerwie) do ważnego wątku poznawczego, jakim były badania nad stosunka
mi etnicznymi w regionie podjęte przez Marię Szmeję metodą „case study” 
w malej lokalnej społeczności, a następnie przez zespół socjologów. Najważ
niejsza teza wynikająca z tego studium odnosiła się do utrzymywania się izo- 
lacjonizmu wśród mieszkańców, powodującego brak kontaktów między Śląza
kami a ludnością napływową. Potwierdzenia tych zjawisk dostarczyły tereno
we zespołowe badania socjologiczne prowadzone również w lokalnych spo
łecznościach w latach 1986-1987, w których podjęto wiele ważnych proble
mów badawczych: identyfikacji narodowej, przyczyn migracji, dystansów 
grupowych i stereotypów. Wyniki badań wskazywały na trudności z określe
niem swojej tożsamości narodowej przez ludność śląską, przewagę tożsamości 
regionalnej nad narodową jak to stwierdził w 1945 r. Stanisław Ossowski, 
oraz istnienie stereotypów narodowych i etnicznych, których siła oddziaływa
nia na stosunki międzygrupowe nadal się utrzymywała stanowiąc silną barierę 
we wzajemnym poznaniu. W kwestii migracji zidentyfikowano zdecydowanie 
szerszą gamę przyczyn niż wskazywały inne badania społeczne ograniczające 
je do motywacji ściśle ekonomicznej10.

Zmiana społeczna rozpoczynająca się na przełomie lat 80. i 90. ubiegłe
go wieku w Polsce wprowadziła nową kwestię społeczną, mianowicie problem 
wielokulturowości regionu jako konsekwencji zróżnicowania etnicznego jego 
mieszkańców. Starano się zidentyfikować te cechy młodego pokolenia, które 
stanowiły funkcjonalne i dysfunkcjonalne czynniki wielokulturowości, istotne 
w wyróżnianiu tego co łączy i dzieli członków różnych grup w regionie, repre
zentujących jednocześnie wielkie społeczności narodowe. Podstawowy czyn
nik różnicujący stanowiła niejednorodna tożsamość etniczna młodzieży, po
dobnie jak  społeczności dorosłych. W grupie napływowej młodzi ludzie wyra
żali przede wszystkim tożsamość narodową, natomiast tożsamość regionalną

10 M. Szmeja: Starzy i nowi mieszkańcy Opolszczyzny. Opole 1997.
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określali przez postawy emocjonalne względem swego miejsca zamieszkania, 
a tożsamość kulturową poprzez elementy obyczajowości związane z regionem 
pochodzenia rodziny nie przejmując dziedzictwa kulturowego grupy śląskiej. 
Wśród młodego pokolenia Ślązaków ujawniły się trudności z odróżnieniem 
tożsamości narodowej od tożsamości regionalnej, a także określaniem swej 
narodowości relatywistycznie i atrybutywnie. Zaznaczyła się również przewa
ga tożsamości regionalnej nad tożsamością narodową, której towarzyszyło 
akcentowanie niemieckich wpływów kulturowych w regionie. Więzi regional
ne wśród młodego pokolenia Ślązaków opierały się na odrębnym języku co
dziennego życia (gwarze śląskiej) oraz odmiennych wobec grupy napływowej 
obyczajach. Tożsamość młodych ludzi obu grup była oparta na przesłankach 
emocjonalnych i tradycji. Czynniki poznawcze, a więc podstawowa wiedza 
historyczna i geograficzna o regionie zamieszkania nie miały znaczenia. Zna
mienne było również to, że ci, którzy określali się jako Niemcy nie znali pod
stawowych faktów z historii i historii kultury Niemiec. Wyobrażenia o obu 
narodach były płytkie, ubogie, bliskie stereotypom. Większość młodzieży 
uznała Opolszczyznę za swoją ziemię rodzinną, chociaż w ocenach skupiła 
uwagę na jej przyrodniczo-ekologicznym, a nie społecznym aspekcie. Były 
jednak i takie elementy w świadomości społecznej młodzieży, które spowodo
wały podział regionu na część znajomą i bliską oraz tę niosącą stygmat obco
ści. Próba odniesienia owych wyników badań do pytań postawionych przez 
Ossowskiego w 1945 r. skłoniła autorkę do stwierdzenia, że ani rodzina, ani 
instytucje edukacyjne nie przełamały obcości i niezrozumienia między człon
kami obu grup. Zbiorowość Ślązaków przestała być zbiorowością pogranicza 
w sensie geograficznym, natomiast nie przestała być nią w sensie socjologicz
nym i kulturowym również w przypadku młodego pokolenia.

Owe rozważania w aspekcie pokoleniowym kontynuowano w badaniach 
nad stosunkami międzygrupowymi z uwzględnieniem starszego pokolenia 
mieszkańców, prowadzonymi pod kierunkiem prof. dr hab. K. Frysztackiego 
w latach 1995-1997. Instytucjonalizacja ruchu mniejszości niemieckiej wywo
łała w socjologii opolskiej pewne zmiany w problematyce badawczej, chociaż 
nadal kontynuowano wątki socjologii stosowanej w odniesieniu do studiów 
nad społecznościami lokalnymi i regionalnymi. Na pierwszy plan wysunęły się 
więc problematyka etniczna w aspekcie międzygrupowych relacji, problem 
dominacji kulturowej oraz śledzenie napięć etnicznych w regionie11.

11 Więzi społeczne w regionie. Studium socjologiczne..., op. cit.; T. Sołdra-Gwiżdż: Między rzeczywistością 
lokalną i regionalną. Wybrane instytucje społeczne Śląska Opolskiego. Opole 1997; Z warsztatu pro
jektu badawczego: Dynamika stosunków międzygrupowych na Śląsku Opolskim. Regionalna integracja czy
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Zagadnienia wielokulturowości i zróżnicowania etnicznego oraz roli in
stytucji edukacyjnych w kształtowaniu i podtrzymywaniu zróżnicowanych 
nurtów kulturowych były analizowane i rozpatrywane także w kontekście pro
blemów związanych z wprowadzeniem do szkół języka niemieckiego jako 
języka ojczystego, wprowadzeniem klas dwujęzycznych oraz powstaniem 
szkoły mniejszościowej z językiem niemieckim jako językiem wykładowym. 
Zjawiska te traktowano jako elementy procesu rozwoju „etnicznej edukacji” 
będącej odpowiedzią na potrzeby edukacyjne grupy śląskiej.

W sytuacji kontrolowanej zmiany instytucjonalnej, jaką była reforma 
edukacji w Polsce podjęto także problem jej skutków społecznych dla spo
łeczności lokalnych Opolszczyzny, ujawniający w kontekście zróżnicowania 
etnicznego i dominacji mniejszości niemieckiej (w części środowisk miejskich 
i wiejskich regionu) silne konflikty i napięcia społeczne związane z odczucia
mi dyskryminacji etnicznej. Tym razem dotyczyły one polskich mieszkańców 
lokalnych społeczności12. Badano także ocenę reformy edukacji dokonaną 
przez nauczycieli, którzy wyodrębnili cały zespół negatywnych zjawisk, nie
przewidzianych przez rzeczników reformy. Nauczyciele wskazali przede 
wszystkim na syndrom zjawisk zawiązanych z adaptacją młodzieży do środo
wiska szkolnego, powodujący nasilenie negatywnych zachowań uczennic i ucz
niów klas gimnazjalnych. O charakterze tych patologicznych zjawisk świad
czyło etykietowanie sytuacji wychowawczej w niektórych gimnazjach słowem 
„poprawczak”. W społecznej świadomości dominował zatem negatywny obraz 
reformy, pozytywne skutki dostrzegano przede wszystkim w przemianach mo
delu szkół podstawowych.

Inny aspekt analiz problemów edukacyjnych był związany z zagad
nieniem powstawania społeczeństwa opartego na wiedzy. Celem przeprowa
dzonych w województwie opolskim badań empirycznych było postawienie

cd. przypisu 11
izolacjonizmy? Opole-Kraków 1995; Dynamika stosunków międzygrupowych na Śląsku Opolskim. 
Regionalna integracja czy izolacjonizmy? Wprowadzająca analiza materiału empirycznego. Opole-Kraków 
1996; Polacy, Ślązacy, Niemcy. Studia nad stosunkami społeczno-kulturowymi na Śląsku Opolskim. Red. 
K. Frysztacki. Kraków 1998; M. Śmiełowska: Obecności etniczne i narodowe na Śląsku Opolskim. Procesy 
kształtowania tożsamości i relacji międzygrupowych. Opole 1999; D. Berlińska: Mniejszość niemiecka na 
Śląsku Opolskim w poszukiwaniu tożsamości. Opole 1999; T. Sołdra-Gwiżdż: Problem dominacji kul
turowej w społecznościach lokalnych Śląska Opolskiego. W: Kultura dominująca jako kultura obca. 
Mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce. Warszawa 1999, s. 117-141.
T. Soldra-Gwiżdż: Napięcia społeczne w sytuacji reformy edukacji. „Śląsk Opolski” 1999, nr 3, s. 36-39; 
Eadem: Rozważania o edukacji mniejszości etnicznych. W: Śląsk Opolski -  na styku kultur etniczno- 
-narodowych i interesów państwowych. Red. M. Lis i S. Senft. „Śląsk Opolski” 2001, nr 2, s. 79-82; Eadem: 
Edukacja etniczna w województwie opolskim. W: Ludność Śląska -  procesy demograficzne i społeczne 
w okresie transformacji ustrojowej. Red. R. Rauziński. Opole 2003.
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diagnozy potrzeb edukacyjnych wybranych grup społecznych jako zbiorowych 
podmiotów biorących udział w grze rynkowej, ich gotowości do aktywnych 
zachowań edukacyjnych oraz ustalenie wpływu czynników determinujących 
realizację owych dyspozycji -  podjęcia lub rezygnacji z urzeczywistnienia 
aspiracji edukacyjnych. Wyniki badań wskazały, że Opolszczyzna ewoluuje 
w kierunku społeczeństwa opartego na wiedzy, wyrażając zróżnicowane po
trzeby edukacyjne, niemniej jednak czynnikiem wzbudzającym aktywność 
edukacyjną dorosłych mieszkańców są wymagania pracodawców i rynku pra
cy, a nie potrzeby poznawcze wynikające z osobowościowych uwarunkowań11.

Badania warunków życia: lekarze, budżety rodzinne, 
samorząd lokalny, aktywizacja lokalnych społeczności, 
mieszkalnictwo

Ciekawym i niebagatelnym wyzwaniem poznawczym związanym z pro
blemami społecznymi regionu były badania grupy zawodowej lekarzy prowa
dzone w latach 70. ubiegłego wieku, które podjęto na zlecenie ówczesnych 
władz zaniepokojonych „stosunkowo wysokim odpływem lekarzy poza teren 
województwa” i w związku z tym pragnących „otrzymać odpowiedź na pyta
nie o rozmiary i przyczyny tej fluktuacji”14. Badacze stwierdzili, że niezado
wolenie z warunków pracy, w tym przede wszystkim z „atmosfery pracy”, 
stanowi główny czynnik „wypychający” tę grupę zawodową poza wojewódz
two opolskie, w drugiej kolejności o tym procesie decydowało niezaspokojenie 
oczekiwań materialno-mieszkaniowych, a także oczekiwań co do perspektyw 
zawodowych i warunków pracy. Wyniki badań upoważniały do sformułowania 
jednoznacznych konstatacji „[...] czynniki destabilizujące w miejscu pracy są 
pochodną bardzo silnej identyfikacji lekarzy z zawodem -  To znaczy niemoż
ność realizacji aspiracji zawodowych jest głównym czynnikiem skłaniającym 
lekarzy do zmiany miejsca pracy [...] Teza ta tłumaczy wydobyte zjawis
ko wysokiej skłonności do zmiany istniejące wśród lekarzy po ukończonym 
I stopniu specjalizacji, którym jak gdyby urywa się ciągłość rozwoju zawodo
wego”15. Owa diagnoza ukazująca podobieństwo sytuacji społecznej lekarzy

13 T. Sołdra-Gwiżdż: Potrzeby edukacyjne dorosłych w społeczeństwie permanentnej edukacji. W: Społe
czeństwo oparte na wiedzy a wyzwania przyszłości. Red. T. Sołdra-Gwiżdż. „Śląsk Opolski” 2004 nr 3, 
s. 5-16.

14 Lekarze na Śląsku Opolskim. Opole 1982, s. 8.
15 Ibid., s. 81.
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do innych zawodów twórczych wskazywała rozwój zawodowy jako wartość 
najwyższą dla tych środowisk i zaowocowała w konstatacji jednoznacznym 
stwierdzeniem, że wszelka polityka społeczna mająca na celu stabilizację gru
py zawodowej lekarzy prowadzona bez uwzględnienia tych nadrzędnych war
tości jest z góry skazana na niepowodzenie.

Rozważając problemy badawcze podejmowane w Instytucie Śląskim 
warto zaznaczyć jeszcze jeden wątek, a mianowicie badania sondażowe nad 
budżetami rodzinnymi na Śląsku Opolskim z 2003 r., odwołujące się do poglą
dów i opinii respondentów na temat struktury budżetu w kategorii dochody 
i wydatki, udziału pracy za granicą w dochodach oraz oceny stopnia zaspo
kajania potrzeb rodziny. Stwierdzono wówczas pogorszenie stanu budżetu 
domowego w ponad połowie rodzin, rezygnację z oszczędzania, inwestowania 
i napraw, ograniczenie wydatków na kulturę, rozrywkę i wypoczynek oraz 
pesymistyczne przewidywania dotyczące pogorszenia sytuacji finansowej ro
dzin16.

Kolejne badania socjologiczne zostały przeprowadzone na zlecenie 
Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej w ramach programu aktywizacji 
społeczności lokalnych. Ich celem było ustalenie dominującego problemu mia
sta Opola, ustalenie, które aspekty interesują mieszkańców i jakie działania 
sami byliby skłonni podjąć na rzecz ich rozwiązania. Wyniki badań wskazały, 
że mieszkańcy przede wszystkim wymieniali zadania i postulaty dla innych 
podmiotów (władz miasta, administracji osiedlowej), natomiast dostrzeganie 
swojej roli jako aktywnego mieszkańca osiedla i miasta było sporadyczne, co 
uwidoczniło konieczność przemyślenia i wprowadzenia takich działań socjo
technicznych, które wyzwoliłyby aktywność jednostek i ukierunkowanie jej 
na zadania możliwe do rozwiązania w ramach działań własnych1'.

Badania nad problematyką samorządową nawiązujące do budowania 
społeczeństwa obywatelskiego odnosiły się do kilku wybranych wątków anali
tycznych: wiedzy i orientacji mieszkańców w pracy i zadaniach samorządów, 
oceny ich działalności przez mieszkańców lokalnych społeczności Opolszczy
zny, aktywności wyborczej mieszkańców, a także społecznej oceny reformy 
samorządowej. Wyniki badań prowadzonych w latach 1992-1994 były bulwer
sujące, chociaż nie odbiegały od wyników badań prowadzonych w całej Pol
sce. Wskazano, że zmiana społeczna dokonuje się przede wszystkim w insty
tucjach państwa, a tylko w niewielkim stopniu w świadomości jednostek i grup

16 T. Sołdra-Gwiżdż: Budżety rodzinne na Śląsku Opolskim. „Śląsk Opolski” 1995, nr 3, s. 17-22.
V. Ruszczewska, T. Sołdra-Gwiżdż: Co utrudnia życie Opolanom? Problemy miasta w opiniach jego 
mieszkańców. „Śląsk Opolski” 1995, nr 1, s. 30-36.
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społecznych. Niechęć mieszkańców, zarówno Ślązaków, jak  i ludności napły
wowej, do pełnienia kreacyjnych ról w lokalnych społecznościach, niska frek
wencja w wyborach samorządowych, minimalny stopień zainteresowania 
sprawami swojej gminy wskazywały na stan „anomii społecznej”. Analiza 
wyborów samorządowych w 1998 r. po zmianie ordynacji wyborczej ukazała 
ich upolitycznienie oraz znaczące miejsce w strukturach samorządowych 
mniejszości niemieckiej. Ocena przeprowadzonej reformy nie była jedno
znaczna. Większość działaczy traktowała ją  jako elem entarną jakkolwiek nie
wystarczającą zmianę w kierunku decentralizacji państwa, w tym finansów 
publicznych18.

Problematyka mieszkalnictwa sytuuje się na znaczącym miejscu w ob
szarze refleksji z zakresu polityki społecznej. Wśród inicjatyw badawczych 
podejmowanych przez opolskich socjologów stanowi kolejny obszar eksplora
cji. Autor badań łącząc poziom zasobów mieszkaniowych z problematyką 
szans i zagrożeń rozwoju województwa opolskiego sformułował dwie podsta
wowe tezy. Pierwszą o niezwykle silnym zróżnicowaniu zasobów mieszkanio
wych opolskich wsi, drugą o „wpychaniu” owych zaniedbanych pod względem 
mieszkaniowym rejonów zamieszkałych przez ludność napływową w rozwo
jowy regres w porównaniu z sytuacją na wsiach śląskich. W konkluzji uwypu
klił stwierdzenie o konieczności podjęcia działań strategicznych niwelujących 
owe wieloletnie zaniedbania, warunkujących jego zdaniem rozwój wojewódz
twa 19.

Konkretyzacją rozważań odnoszących się do struktur regionalnych stały 
się demograficzne i socjologiczne badania prowadzone w jednym z najwięk
szych zakładów województwa opolskiego, poświęcone problemom rodziny 
pracowniczej i wpływu transformacji ustrojowej na stan i poziom życia. Wśród 
wielu analizowanych problemów szczegółowych znaczące miejsce zajęły wa
runki mieszkaniowe rodzin, polityka społeczna zakładu (program i jego reali

18 D. Berlińska: Analiza ostatnich wyborów samorządowych i prezydenckich w województwie opolskim. 
„Śląsk Opolski” 1991, nr 2, s. 1-7; Eadem: Wybory samorządowe w województwie opolskim 1998. „Śląsk 
Opolski” 1998, nr 4, s. 41-45; Eadem: Społeczna ocena reformy samorządowej. W: Społeczne i demo
graficzne aspekty..., op. cit., s. 85-95; T. Sołdra-Gwiżdż: Samorząd lokalny w świadomości mieszkańców 
Śląska Opolskiego. „Śląsk Opolski” 1992, nr 3-4, s. 29-34; Eadem: Ocena działalności władz samorzą
dowych w wybranych społecznościach lokalnych Śląska Opolskiego. „Śląsk Opolski” 1994, nr 2, s. 21-29.

19 F. Jonderko: Indywidualne budownictwo mieszkaniowe na wsi w województwie opolskim. Następstwa 
nierównomiernego rozwoju. „Śląsk Opolski” 1996, nr 3, s. 39-40; Idem: Remonty mieszkań w gminach 
wiejskich w województwie opolskim w świetle danych z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. 
W: Sytuacja demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. „Śląsk Opolski” 
2004, nr 4, s. 110-115; Idem: Szanse i zagrożenia rozwojowe Śląska Opolskiego w świetle sytuacji 
mieszkaniowej na wsi. W: Sytuacja społeczno-gospodarcza Śląska. Szanse i zagrożenia. Red. R. Rauziński, 
T. Sołdra-Gwiżdż, K. Szczygielski. Opole 2006, s. 150-161.
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zacja) oraz oczekiwania, jakie mają pracownicy w tym względzie. Konkluzje 
wskazywały na dużą stabilność ekonomiczną i społeczną owej pracowniczej 
rodziny, pewne obawy co do jej przyszłości oraz stosunkowo małą skłon
ność do zagranicznych migracji zarobkowych. Wśród badanych rodzin domi
nował typ rodziny tradycyjnej, niemniej jednak dotkniętej kulturą telewizyjną, 
a w części także procesami dezintegracji20. Orientacja pracowników w syste
mie polityki społecznej zakładu była niedostateczna, koncentrowała się przede 
wszystkim na sprawach socjalnych.

Badania nad problemami alkoholowymi w województwie 
opolskim

Problematyka dewiacji i patologii społecznej nie znajduje się co prawda 
w centrum zainteresowania badawczego w Instytucie Śląskim, jednak i w tym 
zakresie zostały wykonane studia, które zapoczątkowano w latach 80. ubiegłe
go wieku. Kontynuacją owych zagadnień jest sporządzona w 1992 r. diagnoza 
problemów alkoholowych w województwie opolskim, obejmująca lata 1990- 
1991. W 1993 r. Biuro Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro
blemów Alkoholowych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zainicjowało 
badania dotyczące narastania problemów alkoholowych w skali województw. 
W województwie opolskim badania koordynował PIN Instytut Śląski. Socjolo
gicznemu oglądowi poddano kilka wybranych problemów: spożycie alkoholu 
w województwie opolskim i zasięg zjawisk alkoholowych w społecznej świa
domości, problem grup ryzyka oraz zjawisko abstynencji. Badania potwierdzi
ły większą dynamikę zjawisk alkoholowych w regionie w porównaniu ze sta
nem sprzed pięciu lat oraz zarejestrowały pozytywną zmianę polegającą na 
zmniejszeniu się poziomu picia w pracy 21.

20 R. Rauziński, K. Szczygielski, R. Kałuża, T. Sołdra-Gwiżdż, V. Ruszczewska, A. Śliz, F. Jonderko: Rodzina 
pracownicza Elektrowni „Opole” . Niepublikowany raport z badań. Opole 2003.

21 V. Ruszczewska: Diagnoza problemów alkoholowych w województwie opolskim w latach 1990-1991. 
„Śląsk Opolski” 1993 nr 2, s. 7-14. Eadem: Alkohol a społeczeństwo województwa opolskiego. „Śląsk 
Opolski” 1994 nr 2, s. 1-5; Eadem: Dynamika problemów alkoholowych w województwie opolskim w okre
sie transformacji. „Śląsk Opolski” 1996, nr 3, s. 36-38.
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Problematyka zagrożeń dla środowiska naturalnego 
i socjologia katastrof

Kolejnym ciekawym wątkiem badawczym rozwijanym w Instytucie Ślą
skim są studia konceptualno-empiryczne dotyczące społecznych aspektów 
problematyki ekologicznej uwidocznione w badaniach i opracowaniach doty
czących świadomości ekologicznej młodzieży Opolszczyzny, podejmowane 
2-krotnie w 1995 r. i w 2002 r. Rozważając relacje między przyrodą (środo
wiskiem naturalnym) a jednostkami i zbiorowościami ludzkimi podkreślono 
z jednej strony procesy identyfikacji środowiska naturalnego i jego cech 
w toku społecznego współdziałania, z drugiej strony kształtowanie ludzkiej 
osobowości oraz stosunków społecznych pod wpływem warunków natural
nych. W prezentowanych badaniach uwzględniono oddziaływanie rodziny, 
szkoły, mass mediów, kościoła oraz organizacji działających na rzecz środo
wiska.

Na podstawie wyników badań należy podkreślić trwałość wrażliwości 
i ukierunkowania opolskiej młodzieży na proekologiczne wartości. Aprobata 
wobec różnych form działań zbiorowych nie zmieniła jednak faktu, że młode 
pokolenie Opolszczyzny nie uczestniczyło w zbiorowej aktywności uwidacz
niającej się w przynależności do stowarzyszeń lub organizacji działających na 
rzecz ekologii. Sfera ta w świadomości młodzieży niemal nie istniała, chociaż 
organizacje ekologiczne funkcjonowały w społecznej rzeczywistości. Dotyczy
ły one jednak świata dorosłych i nielicznych wśród młodzieży entuzjastów. 
Własne niewielkie nawet doświadczenia oraz intuicja wpływały na przekona
nia młodzieży wzmacniane przez szkołę, że istotą działań proekologicznych 
jest kreatywność jednostek i władzy na szczeblu lokalnym. Świadomość spo
łeczna młodzieży różnicowała się w zależności od specjalnych oddziaływań 
edukacyjnych w tym zakresie. Można było zatem wyróżnić kilka poziomów 
świadomości ekologicznej: świadomość proekologiczną, świadomość zagrożeń 
dla czystości środowiska, lekceważenie zagrożeń dla czystości środowiska, 
obojętność wobec zanieczyszczenia środowiska. Dla zdecydowanej większości 
młodzieży przyroda była wartością odczuwaną, wobec której obowiązują nas 
powinności moralne, czyli jej ochrona. Pogląd przeciwstawnie skrajny uznają
cy minimalną wartość przyrody prezentowało tylko kilka osób. Poglądy pozo
stałej grupy nasuwają analogie z kartezjańskim stylem myślenia o przyrodzie, 
ponieważ w ich przekonaniu przyroda to po prostu zbiór istot bądź jedynie 
środowisko, w którym one egzystują.
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W świetle badań rola rodziny w wykształceniu wśród młodych ludzi 
osobowości „człowieka ekologicznego”, którego istota przejawiałaby się nie 
tylko w akceptowaniu abstrakcyjnych „ekologicznych” wartości, ale także 
w codziennych zachowaniach i czynnościach nie była zbyt aktywna, a funkcja 
socjalizacyjna rodziny w tym zakresie nie była w pełni spełniana. W tej sy
tuacji wtórne grupy społeczne i instytucje próbowały uzupełnić socjalizacyjne 
działania rodziny podejmując celowe „proekologiczne” zamierzenia wycho
wawcze, ale skuteczność ich oddziaływania ograniczało wiele czynników. 
Na pierwszym miejscu zaznaczyła się znacząca, chociaż niedostateczna rola 
szkoły.

Obraz pracy i roli szkoły w kształtowaniu świadomości ekologicznej in- 
ferowany na podstawie ocen młodzieży nie uległ większym zmianom w kolej
nych badaniach. Nadal rzadkością były programy autorskie z tego zakresu. 
Elementy wiedzy wciąż najczęściej przekazywano w ramach trzech przedmio
tów, a nadmiernie rozbudowany program nauczania powodował, że nauczycie
le nie mieli zbyt wiele czasu na wprowadzanie „ekologicznych” treści. Sposób 
przekazywania wiedzy uczniowie nadal oceniali jako mało interesujący i cho
ciaż wskazywali, że na lekcjach poświęconych tym zagadnieniom przeważała 
dyskusja, to oczekiwali bardziej interesujących form. Nie zmieniła się także 
sytuacja kółek zainteresowań, działalność pozalekcyjna w tej formie nadal 
była rzadkością. Wskazywano również na stereotypowość i sporadyczność 
działań szkoły. Brak było nie tylko nowych pomysłów, ale i pomocy nauko
wych. Młodzież wyrażała zainteresowanie zagadnieniami ochrony środowiska 
i relacją człowiek-przyroda, jak również określonym kształceniem specja
listycznym, ale od szkoły nadal oczekiwała bardziej atrakcyjnych form pracy 
i niekonwencjonalnych sposobów realizacji takiego programu. Efektywność jej 
oddziaływania ograniczały przede wszystkim sposób przekazywania wiedzy 
oraz relacje między nauczycielem a uczniem „antydialogowe i narracyjne”, 
w ramach tzw. „bankowej koncepcji edukacji”, w której treści dotyczące 
różnych dziedzin nauki są wyraźnie oddzielone. Wiedza jest pokawałkowana 
i przekazywana w z góry przyjętym układzie. Wnioski z badań odnosiły się do 
przemian w systemie kształcenia ekologicznego, które wymagałoby raczej 
układu syntetyzującego wiedzę z poszczególnych dyscyplin i wykorzystania 
alternatywnych form uczenia22.

22 Środowisko, ekologia, świadomość społeczna..., op. cit.; W kręgu przyrody i społeczeństwa. Studia nad 
świadomością ekologiczną młodzieży Opolszczyzny. Red. T. Sołdra-Gwiżdż. Opole 2002; T. Sołdra-Gwiżdż: 
Proekologiczne społeczeństwo. Inicjatywy edukacyjne na rzecz jego rozwoju. W: Ochrona środowiska 
w województwie opolskim w latach 1993-2003. Red. K. Heffner i W. Drobek. Opole 2005, s. 166-176.
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Spektakularnym przedsięwzięciem badawczym, będącym spontaniczną 
odpowiedzią socjologów na zdarzenia społeczne były badania nad katastrofą 
naturalną jaką była powódź w 1997 r. na Opolszczyźnie i zagrożeniami z nią 
związanymi oraz społeczną na nich odpowiedzią. Poza motywacjami poznaw
czymi skłaniającymi do podjęcia wysiłku badawczego jeszcze podczas trwania 
powodzi, przyczyny nosiły także aplikacyjny charakter, mianowicie Wojewoda 
Opolski wyraził potrzebę przeprowadzenia badań empirycznych dotyczących 
chęci i zamiarów zmiany warunków życia mieszkańców gmin dotkniętych 
przez ów kataklizm. W konsekwencji podjęto decyzję o objęciu eksploracją 
empiryczną następujących zagadnień szczegółowych: inwentaryzacja zjawisk 
społecznych, za pomocą których charakteryzowano każdy typ kataklizmu, 
analiza reakcji społecznych tworzących podłoże stresu i traumy oraz socjo- 
kulturowe skutki katastrof przyrodniczych. Zanalizowano zatem czynniki ze
wnętrzne (instytucje społeczne, inne jednostki i grupy definiujące sytuację 
osoby dotkniętej tragedią powodzi) i wewnętrzne (stany emocjonalne) sytuacji 
społecznej jednostki, poziom jakości życia (relacje między potrzebami a moż
liwościami ich zaspokojenia), rozkład przestrzenny zjawiska, obraz zniszczeń 
istniejący w świadomości społecznej, strategie życiowe (indywidualne i zbio
rowe) konstruowane w sytuacji katastrofy, a także skutki społeczne udzielane
go powodzianom wsparcia. Społeczna doniosłość wzorów socjologii stosowa
nej poprzez możliwość zaistnienia socjotechnicznych konsekwencji umożliwi
ła zatem wykorzystanie dokonanych ustaleń dla celów praktyki społecznej23.

Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską w świetle nadziei 
i obaw młodego pokolenia Śląska Opolskiego

Tradycją badawczą PIN Instytutu Śląskiego w Opolu są badania nad po
stawami, opiniami i przekonaniami opolskiej młodzieży wobec ważnych zja
wisk społecznych. W tym nurcie intelektualnym mieszczą się rozważania nad 
szeroko rozumianymi zagadnieniami integracji Polski z Unią Europejską „ze 
szczególnym akcentem położonym na poglądy młodego pokolenia Opolszczy
zny”24. Socjologowie PIN Instytutu Śląskiego wielokrotnie w swojej działal
ności badawczej mieli w polu swego zainteresowania „vox populi” młodzieży

23 Naturalna katastrofa i społeczne reakcje. Studia nad przebiegiem i następstwami powodzi na Opolszczyźnie 
w 1997 roku. Red. K. Frysztacki i T. Sołdra-Gwiżdż. Opole 1999.
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Opolszczyzny, tym razem analizowali ją  poprzez kategorię teoretyczną 
A. Giddensa świadomości praktycznej i świadomości dyskursywnej.

Świadomość społeczna młodzieży szkół średnich województwa opol
skiego w 1997 r. nosiła znamiona zarówno świadomości praktycznej, jak 
i dyskursywnej. Uzyskane wyniki wskazały, że wśród uczniów przeważała 
pozytywna postawa wobec możliwości integracji z Unią Europejską i nadzieja, 
że dla młodzieży zaowocuje to możliwością zdobycia nowych ciekawych za
wodów i interesującej pracy, a przede wszystkim swobodnego wyboru praco
dawcy. Młodzi ludzie oczekiwali również otwartych granic i swobodnego 
przepływu kapitału. Eurosceptycy, mimo że niezbyt liczni w tej zbiorowości, 
wyrażali wówczas przekonanie, że „przystąpienie do Unii nic nie zmieni 
w możliwościach realizacji zamierzeń młodzieży”. Europrzeciwnicy (stano
wiący najmniejszą liczebnie grupę) twierdzili, że „przystąpienie do Unii nie 
jest potrzebne, ponieważ młodzież w Polsce ma obecnie szansę realizacji 
swoich celów życiowych”. Należy jednak podkreślić, że odległy termin akcesji 
powodował brak zainteresowania procesem integracji wśród licznej grupy 
młodzieży i wyrażał się w nieumiejętności zajęcia stanowiska wobec proble
mów integracyjnych. Nie można im było więc przypisać ani świadomości 
praktycznej ani dyskursywnej.

Powtórzone w nowym wieku badania nad analogicznymi kwestiami 
ujawniły znaczące zmiany świadomości społecznej młodzieży. Wśród uczniów 
z rodzin śląskich coraz powszechniejsza stała się aprobata dla procesu zjedno
czenia z Europą oraz umocniły się nadzieje związane z zawodową przyszło
ścią, chociaż minimalnie nasiliły się także postawy eurosceptycyzmu oraz 
ujawniły poglądy negujące sens akcesji. Świadomość społeczna młodzieży 
pochodzącej z rodzin napływowych charakteryzowała się stałością, nie nastą
piły zasadnicze zmiany w aprobacie poszczególnych poglądów, chociaż wie
dza o Unii stała się tak samo powszechna, jak w pozostałych grupach. Inne 
zmiany nastąpiły w rozkładzie poglądów w obrębie młodzieży pochodzącej 
z rodzin o zróżnicowanym rodowodzie regionalnym. Pojawiły się dwa typy 
poglądów nierejestrowanych w poprzednich badaniach: pogląd akceptujący 
pozostawanie kraju poza strukturami Unii oraz zdecydowanie przeciwny przy
stąpieniu do wspólnoty europejskiej ze względu na pogorszenie szans życio
wych młodzieży na międzynarodowym rynku pracy.

Postawy młodzieży zdały się być uwarunkowane dwoma rodzajami 
czynników: codziennym doświadczeniem oraz działalnością instytucji spo
łecznych, wśród których największe znaczenie wpływające na świadomość 
społeczną młodych ludzi miała szkoła. Podejmowanie przez szkołę wielu
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zróżnicowanych działań propagujących ideę zjednoczonej Europy, takich jak: 
omawianie problematyki integracji w ramach lekcji, organizowanie konkursów 
wiedzy o Unii Europejskiej na szczeblu regionalnym i krajowym, realizowanie 
specjalnych inicjatyw edukacyjnych, włączanie młodzieży do realizacji kon
taktów między partnerskimi miejscowościami oraz występowanie różnych 
niekonwencjonalnych działań z tego zakresu wpłynęło na krystalizację i zróż
nicowanie postaw. Swój wpływ zaznaczyło również rodzinne doświadczenie. 
Możliwość częstego wyjazdu do krajów Unii, a przede wszystkim praca rodzi
ców pozwoliły na poznanie realiów życia codziennego w tych krajach. Pozy
tywne i negatywne doświadczenia związane z pracą i kontaktami na poziomie 
interpersonalnym i instytucjonalnym sprzyjały zarówno aprobacie dla idei 
integracji, jak  i postawie sceptycyzmu wobec losów Polski i Polaków w obrę
bie zjednoczonej Europy, a także sprzeciwu wobec planów stowarzyszenio
wych uznawanych za całkowicie niekorzystne dla kraju.

Obraz postaw młodzieży Opolszczyzny w kwestii członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej świadczył o stabilności poparcia dla procesów integracji. 
Analiza oczekiwań młodzieży związanych z akcesją Polski do Unii wskazywa
ła, że największe oczekiwania były związane, co oczywiste, z powiększeniem 
rynku pracy i łączącymi się z tym: poprawą sytuacji materialnej Polaków, po
lepszeniem warunków życia, zwiększonymi możliwościami edukacyjnymi dla 
młodych ludzi oraz swobodą w podróżowaniu bez, jak to określali, „zbędnej 
biurokracji” .

Obawy przed nieuchronnym stowarzyszeniem dotyczyły przede wszyst
kim zaniku polskiej tożsamości i kultury w szerokim rozumieniu tych pojęć 
oraz traktowania Polski przez państwa członkowskie jako kraju kolonialnego 
przyczyniającego się do powiększenia bezrobocia, upadku firm i produktów, 
nadmiernego importu towarów gorszej jakości. Konsekwencją tego splotu 
czynników, jak się obawiano, byłby upadek ekonomiczny kraju i wzrost kosz
tów utrzymania.

Istnienie w świadomości młodzieży obaw i nadziei, a także chęci powięk
szenia swojej wiedzy o Unii było zapewne wskaźnikiem dyskursywnej świa
domości, charakterystycznej dla znacznej części młodego pokolenia Opolsz
czyzny. Niepokój budziła natomiast grupa młodzieży, „europrzeciwników”, 
która programowo odrzucała możliwość poszerzenia wiedzy o Unii Europej
skiej twierdząc: „wszystko już wiem i niczego nie chcę się dowiedzieć” . Ich 
poziom świadomości był daleki nawet od „świadomości praktycznej”.
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Problematyka rynku pracy: bezrobocie, plany i dążenia 
życiowe młodzieży Opolszczyzny, zamierzenia migracyjne, 
patologia rynku pracy

Problematyka rynku pracy od dawna jest obecna w badaniach Instytutu 
Śląskiego zarówno poprzez ujęcia demograficzne, jak i socjologiczne23. W ni
niejszej prezentacji skupiono się na kilku dominujących wątkach obecnych 
w badaniach socjologicznych. Są nimi zagadnienia bezrobocia, aspiracji eduka
cyjnych i zawodowych, planów i dążeń życiowych opolskiej młodzieży oraz 
patologii rynku pracy. Zagadnienia bezrobocia znalazły miejsce w przedsięwzię
ciach badawczych Instytutu od początku transformacji systemowej. Prowadzone 
wówczas badania empiryczne poruszały wiele znaczących wątków związanych 
z bezrobociem zarówno z perspektywy społeczności lokalnych26, jak i płaszczy
zny regionalnej27. Było to: rozmiar i struktura bezrobocia w województwie opol
skim, bezrobocie na skali zagrożeń dyskomfortem społecznym, rola samorządu 
w przeciwdziałaniu zjawiskom bezrobocia w opinii mieszkańców społeczności 
lokalnych oraz poglądy radnych na zjawisko bezrobocia i strategie jego prze
ciwdziałaniu.

Od kilku lat w programach badawczych obecny jest także wątek zamia
rów życiowych młodego pokolenia: w 1995 r. przeprowadzono w mieście 
Opolu badania nad aspiracjami edukacyjnymi i zawodowymi młodzieży klas 
ósmych. W 1996 r. oraz w 2001 r. podobne badania w szkołach średnich objęły 
obszar województwa opolskiego28, natomiast w 2005 r. ponownie podjęto ten 
problem analizując plany i dążenia życiowe oraz aspiracje edukacyjne i zawo
dowe młodzieży trzecich klas szkół ponadgimnazjalnych uczącej się w mieście 
Opolu29.

25 M. Grygierczyk: Zmiany na regionalnym i lokalnych rynkach pracy Śląska Opolskiego w okresie 
transformacji. „Śląsk Opolski” 19% , nr 3, s. 44-46.
M. Grygierczyk: Bezrobocie w społecznościach lokalnych. Wybrane problemy na przykładzie województwa 
opolskiego, bezrobocie -  zagrożenia i szanse dla społeczności lokalnych (na przykładzie wybranych 
ośrodków lokalnych Śląska Opolskiego). Red. K. Heffner i R. Rauziński. Opole 1995, s. 105-128.
M. Grygierczyk: Wybrane aspekty bezrobocia w województwie opolskim w świetle Narodowego Spisu 
Powszechnego 2002 r. W: Sytuacja demograficzna Śląska..., op. cit., s. 102-109.

28 Młodzież -  wykształcenie, praca. Dylematy w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Red. T. Sołdra- 
-Gwiżdż. Opole 1997; Między edukacją a pracą. Kształcenie i zatrudnienie. Materiały z konferencji odbytej

 ̂ w Opolu 18.12.1997 r. Red. T. Sołdra-Gwiżdż. Opole 1998.
29 T. Soldra-Gwiżdż: Problemy rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego w regionie w aspekcie aspiracji 

edukacyjnych młodzieży. „Śląsk Opolski” 1996, nr 3, s. 34-35. O. Gwiżdż: Młodzież Śląska Opolskiego 
wobec decyzji wyboru szkoły i zawodu. Rozważania na podstawie badań empirycznych. „Śląsk Opolski” 
1998, nr 4, s. 9-15; Idem: Absolwenci na opolskim rynku pracy. W: O społeczeństwie śląskim na przełomie 
wieków. Red. K. Frysztacki i T. Sołdra-Gwiżdż. Opole 2001, s. 117-128.



Teresa Sołdra-Gwiżdż

Problem niedostatecznego wykształcenia mieszkańców Opolszczyzny na 
poziomie wyższym nadal jest problemem aktualnym, ograniczającym możli
wości rozwojowe regionu. Wielokrotnie już wskazywano, że Opolszczyzna 
stanowi jeden z „najgorzej wykształconych regionów Polski” -  w 2002 r. licz
ba osób z wyższym wykształceniem wynosiła 8%, przy średniej dla Polski 
9,9%. Jakkolwiek dynamika przyrostu osób z wyższym wykształceniem wyno
siła 180 i sytuowała region na środkowych miejscach na skali obejmującej 
wszystkie województwa, to jednak stereotypy zawodowych karier są ciągle 
związane ze strukturą etniczną regionu, a w grupie śląskiej są zwyczajowe 
i uwarunkowane tradycją. Trudno więc poddają się zmianom, szczególnie 
z tego powodu, że podwójne obywatelstwo (polskie i niemieckie) umożliwia
jące pracę w Unii Europejskiej (za zarobki zdecydowanie wyższe niż w kraju) 
stanowiło i stanowi czynnik wzmacniający i kształtujący aspiracje zawodowe 
i edukacyjne na niskim poziomie. Takiego pracownika poszukuje międzynaro
dowy rynek pracy.

Poważne zaniepokojenie w kwestii edukacji i jej jakości w regionie 
opolskim budzą wyniki matur. Opolszczyzna uzyskała najgorszy wynik w skali 
kraju -  tylko 73,5% zdało maturę, przy średniej Polsce 79,0%30. W związku 
z tym w rozważaniach nad przyszłością regionu zainteresowano się zamie
rzeniami edukacyjnymi młodzieży. Chociaż nie dysponowano wynikami badań 
z całego województwa, a jedynie wynikami badań pilotażowych przeprowa
dzonych w mieście Opolu, to jednak na ich podstawie można sformułować 
pewne hipotezy w zakresie przebiegu procesów społecznych.

Marzenia o swoim przyszłym życiu respondenci łączyli przede wszyst
kim z ciekawą, zgodną z własnymi zainteresowaniami pracą zawodową (na 
pierwszym miejscu w hierarchii wartości), pragnieniem doświadczenia miłości 
i przyjaźni oraz z założeniem rodziny. Plany życiowe, oprócz aspiracji zawo
dowych, dotyczą zwykle określonego miejsca, w którym człowiek chciałby 
zamieszkać. Problem życia i pracy za granicą był już sygnalizowany przez 
uczniów kończących szkoły podstawowe w badaniach aspiracji zawodowych 
i edukacyjnych przeprowadzonych w mieście Opole w 1995 r. Zamiary migra
cyjne wyrażała wówczas nieduża grupa osób, która już w szkole podstawowej 
planowała swoje przyszłe życie za granicą. Z całej populacji uczestniczącej 
w badaniach w 2005 r. zamiar wyjazdu za granicę zadeklarowało 64,2% res
pondentów. Nie wszyscy planowali wyjazd na stałe, taki zamiar wyraziło 
13,4% uczniów, natomiast najwięcej, bo 35,0% planowało wyjazd na ,jakiś

30 R. Czeladko: Co piąty tegoroczny maturzysta oblał. „Gazeta Wyborcza” z 11.07.2006, s. 6.
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czas”, a 15,8% „na krótko” . Na taki rozmiar zamiarów migracyjnych młodzie
ży może wpływać wiele czynników, jednak podstawową kwestię stanowią: 
wysokość możliwych do uzyskania zarobków, ocena możliwości uzyskania 
pracy w Polsce oraz przekonanie o czynnikach decydujących o znalezieniu 
pracy. Ich determinacja w realizowaniu planów migracyjnych była tak silna, że 
pomimo niekorzystnej oceny swojej sytuacji na europejskim rynku pracy byli 
zdecydowani podjąć to wyzwanie.

W tym miejscu warto wspomnieć o badaniach ruchów migracyjnych, 
które mają miejsce na Opolszczyźnie. Demograficzne, geograficzne i socjolo
giczne badania nad emigracją zagraniczną są już na trwale wpisane w program 
badawczy Instytutu. W prezentowanym tu okresie jego działalności badawczej 
temat migracji, czynników wypychających i przyciągających przewija się w spo
sób ciągły. Intensywne studia dotyczą przede wszystkim migracji do Niemiec, 
niemniej jednak w polu zainteresowania badaczy znajdują się także migracje 
do USA i Kanady, jak  również problem przyjazdów z Niemiec na Śląsk i ich 
społeczne skutki3'.

Powracając do zamierzeń życiowych młodego pokolenia należy zazna
czyć, że zdecydowana większość uczniów -  75,4%, była przekonana o tym, że 
w Polsce obecnie warto zdobywać wykształcenie, w tym 38,1% wyrażało zde
cydowanie pozytywne zdanie na ten temat, 37,2% skłaniało się do tego sądu. 
Plany zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych w mieście Opolu były 
zróżnicowane. Zdecydowana większość (59,3%) wiedziała, jaką rolę zawodo
wą chciałaby pełnić w przyszłości, jednak duża grupa młodzieży (40,7%) nie 
była zdecydowana. Nie jest to korzystna sytuacja, gdyż wskazuje na duże 
prawdopodobieństwo zdania się na przypadek w tej jednej z najważniejszych 
i brzemiennych w skutki decyzji w życiu młodych ludzi i ogranicza w przy
szłości odniesienie sukcesu na rynku pracy. Owi uczniowie znajdowali się w sta
nie wielkiej niepewności i niezdecydowania, uwarunkowanych najprawdopo
dobniej brakiem konkretnych zainteresowań i brakiem informacji o rynku pra
cy. Hierarchia zawodów potwierdza tendencję wyboru tych, które cieszą się 
wysokim prestiżem społecznym (lekarz), ale jednocześnie w obecnej sytuacji 
oferują możliwości zdobycia pracy poza granicami Polski, w krajach Unii 
Europejskiej (lekarz, informatyk, inżynier) stwarzając tym samym okazję do

31 M. Grygierczyk: Migracje zagraniczne do Niemiec w świadomości potocznej i doświadczeniu własnym 
mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki. „Śląsk Opolski” 1997, nr 1, s. 43-48; A. Śliz: Emigracja mieszkańców 
Śląska Opolskiego do Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady (tradycja i współczesność). W: Sytuacja 
demograficzna Śląska w świetle Narodowego Spisu powszechnego 2002 r. „Śląsk Opolski” 2004, nr 4, 
s. 95-98; F. Jonderko: Gospodarcze i społeczne znaczenie przyjazdów z Niemiec na Śląsk. „Śląsk Opolski” 
1996, nr 3, s. 4-8.
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uzyskania znaczących korzyści materialnych, zdecydowanie wyższych niż 
w Polsce. Wybór uczelni oraz miejsca studiowania jest dla młodzieży istotnym 
problemem. Z jednej strony mają znaczenie wielkość, ranga i prestiż uczelni 
w kraju, wybór kierunków, w których może się kształcić, z drugiej strony 
istotna jest odległość od miejsca stałego zamieszkania, co się wiąże z wciąż 
rosnącymi kosztami kształcenia i często ograniczonymi możliwościami finan
sowymi rodziców. 59,6% uczniów jako miejsce kontynuowania nauki wybrało 
ośrodek akademicki poza miejscem nauki w szkole średniej, czyli poza mias
tem Opole, przede wszystkim Wrocław, w następnej kolejności Kraków, 
Poznań, Warszawę oraz studia za granicą natomiast 40,4% chciałoby się uczyć 
w którejś z opolskich szkół wyższych32.

Prognoza demograficzna wskazuje, że do 2010 r. w mieście Opolu wy
stąpią niekorzystne procesy demograficzne: ujemny przyrost rzeczywisty lud
ności, ujemne saldo migracji zagranicznych, zmniejszenie presji młodzieży na 
rynek pracy w mieście Opolu, ponieważ liczebność roczników wchodzących 
na rynek pracy nie wyrówna liczebności roczników wychodzących z rynku 
pracy. Nastąpi jednak poprawa w zakresie poziomu wykształcenia roczników 
wchodzących na rynek pracy33. Ustalenia prognozy demograficznej znajdują 
potwierdzenie w uzyskanych wynikach badań socjologicznych, które od 1995 r. 
rejestrują wzrost aspiracji edukacyjnych młodzieży w mieście Opolu i w re
gionie opolskim. Wśród młodzieży następuje zatem utrwalanie wzoru kulturo
wego wyrażającego się w kontynuowaniu ścieżki edukacyjnej na poziomie 
studiów wyższych oraz w przekonaniu, że bez osiągnięcia wyższego wykształ
cenia nie można myśleć o dobrej przyszłości. Poważne zaniepokojenie powin
ny natomiast budzić wzrastające i utrwalające się tendencje migracyjne mło
dego pokolenia. W przyszłości mogą one zagrozić dynamice rozwoju regionu, 
gdyż na Opolszczyźnie istnieje znaczny deficyt ludności z wyższym wykształ
ceniem i jednocześnie mała liczba miejsc pracy dla tych osób, sytuująca region 
na trzecim miejscu od końca w hierarchii województw pod tym względem, 
wyprzedzając minimalnie świętokrzyskie i podlaskie. „Nawet Lubelskie, stwier
dza Marek Szczepański, które jest najbiedniejszym regionem w Unii Europej
skiej, oferuje więcej miejsc pracy dla inteligencji niż Opolszczyzna”34.

32 Aspiracje edukacyjne i zawodowe, plany i dążenia życiowe młodzieży szkół ponadgimnazjalnych Opola. 
W: Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży. Stan i prognoza. Badania pilotażowe 
w Opolu i gminach sąsiednich. Red. T. Sołdra-Gwiżdż. „Śląsk Opolski” 2006, nr 1, s. 1.

33 R. Rauziński, K. Szczygielski: Raport z badań „Rynek pracy a aspiracje zawodowe i edukacyjne młodzieży. 
Stan i prognoza” . Cz. I: Prognoza podaży pracy młodzieży w Opolu i gminach sąsiednich. Opole 2005, 
s. 116.

34 M. Szczepański: Region potrzebuje wizjonerów. Wywiad udzielony „Trybunie Opolskiej" z 17-18.09.2005 r
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Nowym wątkiem badawczym, który pojawił się po raz pierwszy w ba
daniach socjologicznych w 2005 r. są zagadnienia patologii rynku pracy. Wy
niki badań wskazały na dwa rodzaje nieprawidłowości występujących w mie
ście Opolu: zaniżanie lub niewypłacanie wynagrodzeń oraz nieprawidłowe 
rejestrowanie czasu pracy, co skutkuje kolejnymi nieprawidłowościami zwią
zanymi z udzielaniem wolnych dni od pracy lub urlopów dla pracowników3". 
Takie tendencje zarejestrowano w stolicy województwa. Jak ten obraz patolo
gii rynku pracy i aspiracji życiowych młodego pokolenia kształtuje się w re
gionie zapewne pokażą przyszłe badania, na realizację których uzyskano środ
ki z ZPORR, EFS i budżetu państwa.

Uwagi końcowe

W efekcie intelektualnego wysiłku opolskich socjologów otrzymano 
zróżnicowaną mozaikę problemów, podejść badawczych, wzorów uprawiania 
socjologii, chociaż bez wątpienia w środowisku opolskim dominują empirycz
ne studia nad problemami społecznymi regionalnej i lokalnej rzeczywistości 
splecione z wymiarem etnicznego zróżnicowania regionu. Drugą istotną cechą 
jest aplikacyjność prowadzonych studiów sytuujących się w ramach tego nurtu 
rozwoju dyscypliny, który podtrzymuje jej funkcję służebną wobec koniecz
ności rozwiązywania ważnych i trudnych problemów społecznych w różnych 
społecznych środowiskach i sytuacjach. Powracając zatem do uprawianego 
w Instytucie Śląskim modelu socjologii wskazanego przez W. Kwaśniewicza 
należy stwierdzić, że również młodsze pokolenie socjologów, którego droga 
edukacyjna dokonywała się w czasach powojennych kontynuuje ideał upra
wiania socjologii jako nauki w „służbie społecznej”, skupiając swą aktywność 
badawczą na „kwestiach społecznie doniosłych”. Rezultaty tych wysiłków 
poznawczych wykorzystujących modele konceptualno-teoretyczne, które ofe
rują inżynieria społeczna, socjologia kliniczna i socjologia „oświecająca” mogą 
się stać podłożem zarówno dla teoretycznej refleksji z zakresu polityki spo
łecznej jako dyscypliny akademickiej, jaki i działań praktycznych podejmowa
nych w ramach realizowania jej regionalnego wymiaru.

35 A. Śliz: Patologia rynku pracy na przykładzie badań w Opolu. W: Rynek pracy, a aspiracje..., op. cit., s. 34-45.
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SPOŁECZEŃSTWO ŚLĄSKA OPOLSKIEGO 
WOBEC WYZWAŃ EDUKACYJNYCH XXI W.

Na Śląsku Opolskim podlegającym gwałtownym przeobrażeniom spo
łecznym, jednym z podstawowych deficytów jest bark kapitału ludzkiego. 
Można postawić tezę, że główną przyczyną opóźnień rozwojowych Śląska 
Opolskiego jest niski poziom wykształcenia społeczeństwa. Wykształcenie 
jest zawsze podstawowym czynnikiem rozwoju każdego regionu, a poziom 
wykształcenia należy uważać za główny miernik postępu społeczno-ekono
micznego, gdyż pozwala na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Sta
tystyka wskazuje, że pod względem udziału osób mających wykształcenie 
wyższe i średnie ogólnokształcące Opolszczyzna wśród województw znajduje 
się na ostatnim miejscu. Wśród licznych czynników kształtujących rozwój 
regionalny decydującą rolę zawsze odgrywają kapitał ludzki i wiedza, która 
ma większe znaczenie niż czynnik ekonomiczny. Potencjał ludzki i jego wy
kształcenie, wiedza, motywacja, aktywność, konkurencyjność, kultura i etyka 
będą czynnikami decydującymi o dalszym rozwoju Śląska Opolskiego.

Problemy kształcenia i zatrudnienia absolwentów szkół wyższych i śred
nich wymagają w regionie nowych przemyśleń i studiów z uwagi na zmienia
jącą się sytuację demograficzną, zmiany na rynku pracy kadr z wyższym wy
kształceniem, istniejące bezrobocie oraz restrukturyzację regionu. Szczególnie 
chodzi o realizację zasady nasyconego rynku pracy, kształcenia na potrzeby 
zmieniającego się popytu na absolwentów szkól wyższych oraz realizację po
stulatu pełnej dostępności młodzieży do szkoły wyższej.
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Jak ilustrują tab. 1 i 2, poziom wykształcenia społeczeństwa Śląska 
Opolskiego w świetle porównań międzynarodowych i krajowych jest bardzo 
niski.

Tabela 1
Ludność w wieku 15 lat i więcej z wykształceniem gimnazjalnym w wybranych 

krajach europejskich (w %  do ludności w wieku 15 lat i więcej)

Kraj Wykształcenie
gimnazjalne Kraj Wykształcenie

gimnazjalne

Finlandia 40,6 Luksemburg 18,0

Austria 35,6 Litwa 16,4

Dania 35,0 Szwecja 13,2

Węgry 33,8 Cypr 13,0

Wielka Brytania 31,6 Grecja 12,1

Bułgaria 30,0 Portugalia 10,4

Rumunia 29,9 Szwajcaria 2,8

Niderlandy 24,2 Lichtenstein 2,2

Łotwa 23,9

Irlandia 23,5

Republika Czeska 22,8

Niemcy 22,1

Estonia 21,0

Norwegia 20,2

Źródło: W yniki narodow ych spisów  ludności przeprow adzonych około 2001 r.

We wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej kwestia kształcenia oraz 
zatrudnienia absolwentów szkół wyższych jest przedmiotem szczególnej tro
ski. Obecnie szkolnictwo europejskie przechodzi mniej lub bardziej radykalne 
przemiany, głównie w zakresie treści nauczania, próbując przystosować się do 
nowych głębokich wyzwań cywilizacyjnych, technicznych, a szczególnie do 
zmian na rynku pracy. Istniejący model kształcenia podlega stałej krytyce, 
realizowane są nowe programy edukacyjne. Szkolnictwo wyższe próbuje do
stosować sylwetkę absolwenta do potrzeb XXI w., aby zapewnić mu szansę 
pracy. Nasze szkolnictwo wyższe będzie coraz bardziej związane z europej
skim rynkiem pracy. Problem kształcenia, zatrudnienia, a także bezrobocia 
absolwentów opolskich szkół wysunie się z całą siłą na czoło regionalnej poli
tyki zatrudnienia i edukacyjnej.
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Narodowy Spis Powszechny z 2002 r. i Spis Powszechny z 1988 r. wy- 
aźnie ukazują stosunkowo niski poziom wykształcenia wyższego i niskie 

r ółczynniki skolaryzacji społeczeństwa Śląska Opolskiego na tle kraju. 
Dane spisów (1988 i 2002) obrazują wykształcenie całej populacji obejmującej 
osoby aktywne i bierne zawodowo powyżej 13 roku życia. Pomimo szybkiego 
rozwoju szkolnictwa wyższego i podnoszenia stopy skolaryzacji Śląsk Opolski 
znajduje się w strefie wysokiego zagrożenia edukacyjnego.

Tabela 2

Współczynniki skolaryzacji w Polsce w latach 1990-2000 
w wieku 19-24 lata’

N etto" Brutto Liczba
Lata (%) (%) studentów

1990/1991 9,8 12,9 403,8

1995/1996 17,2 22,3 794,6

1999/2000 28,0 36,9 1431,9

'Współczynnik skolaryzacji w województwie opolskim wynosił w 2002 r. 29,3%. Liczba młodzieży w  wieku 19-24 
lat 104,2 tys., liczba studentów 30 516 osób.

"Bez cudzoziemców i studiów eksternistycznych.

Źródło: Rocznik Statystyczny 2 0 0 0  r., s. 226, s. 237.

Młodzież Śląska Opolskiego napotyka na swojej drodze życiowej wiele 
barier. Dominacja kształcenia zawodowego znacznie utrudnia zdobycie wy
kształcenia wyższego. Równocześnie transformacja ustrojowa otworzyła nowe 
możliwości kształcenia wyższego. Rola wykształcenia wyższego jako środka 
sukcesu życiowego w świadomości nowego pokolenia stale wzrasta.

Osobnym problemem badawczym jest rozmieszczenie przestrzenne kadr 
kwalifikowanych w miastach i gminach województwa opolskiego. Znajdują się 
tu bowiem obszary problemowe (depresji) z punktu widzenia poziomu wy
kształcenia ludności, szczególnie na terenach rolniczych. Szczegółowa analiza 
bogatego materiału statystycznego dotyczącego poziomu wykształcenia opol
skiej ludności w wieku powyżej 15 lat ukazuje poważne dysproporcje w roz
mieszczeniu osób o wykształceniu wyższym, średnim i zasadniczym zawodo
wym. Występują przy tym ścisłe związki między poziomem wykształcenia 
ludzi a charakterem gospodarczym obszarów i rozmieszczeniem przemysłu 
w poszczególnych ośrodkach, rozmieszczeniem etnicznym ludności i obsza
rami emigracji kadr kwalifikowanych.
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Odsetek osób z wyższym wykształceniem w powiatach województwa opolskiego 
do ludności w wieku 13 lat i więcej w 2002 r.

Tabela 3

W yszczególnienie %

W ojewództwo 8,0

M iasto Opole 19,2

Powiat brzeski 8,0

Powiat kędzierzyńsko-kozielski 7,4

Powiat nyski 7,1

Powiat namysłowski 6,9

Powiat kluczborski 6,4

Powiat prudnicki 6,2

Powiat głubczycki 5,8

Powiat opolski 5,6

Powiat oleski 5,4

Powiat strzelecki 5,3

Powiat krapkowicki 5,2

Źródło: O bliczen ia  w łasne na podstaw ie N arodow ego Spisu Pow szechnego z 2002 r. W ojew ództw o 
opolskie. Urząd Statystyczny w  O polu , s. 170-172.

Rozmiary i kierunki kształcenia będą podlegały weryfikacji przez rynek 
pracy i to przez okres 20-30 lat aktywnego życia absolwentów szkół. Przygo
towanie kadr dla potrzeb regionalnego, krajowego i europejskiego rynku pracy 
wymaga dużej troski, a także systematycznych badań. Restrukturyzacja gospo
darki Śląska Opolskiego, wzrost aspiracji młodzieży do kształcenia, sytuacja 
demograficzna charakteryzująca się niżem demograficznym, zarysowujące się 
bezrobocie absolwentów przemawiają za elastycznością kształcenia w zakresie 
treści nauczania i za powiązaniem nauki z gospodarką Śląska. Obecnie bo
wiem liczne rzesze absolwentów opolskich szkół wyższych i średnich nie pra
cują w wyuczonym zawodzie, co świadczy o ogromnym marnotrawstwie kwa
lifikacji. Marnotrawstwo to wynika często nie z nadmiaru kształcenia kadr, ale 
z wadliwie funkcjonującego rynku pracy, a także wadliwie ukształtowanej 
sylwetki absolwenta.

Pełnej informacji o poziomie wykształcenia ludności dostarczyły spisy 
powszechne. W skazują one na pozytywne zmiany w wykształceniu ludności 
Śląska Opolskiego w minionym 50-leciu. Powstanie Uniwersytetu Opolskiego 
oraz Politechniki Opolskiej, a także Wyższej Szkoły Zarządzania i Administra
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cji wyraźnie podniosło aspiracje edukacyjne społeczeństwa opolskiego. Wzrost 
liczby studentów do 35 tys. stawia Opole na pierwszym miejscu w kraju pod 
względem liczby studentów przypadających na 1000 mieszkańców. Udział osób 
z wyższym wykształceniem wśród ogółu ludności wzrósł z 1,2% w 1960 r. 
do 8,3% w 2002 r. Analogiczne dane dla wykształcenia średniego wynosiły 7,6 
i 28,8%. Nadal jednak (w 2002 r.) ponad 55,5% ludności powyżej 15 roku 
życia legitymowało się wykształceniem poniżej średniego.

Tabela 4

Ludność w wieku 15 lat i więcej w województwie opolskim według poziomu wykształcenia
w latach 1960-2002

Lata Ogółem
W ykształcenie

wyższe średnie zasadnicze
zawodowe

podstawowe
pełne

w tys.

1960 580,2 7,2 44,3 21,6 367,0

1970 750,0 14,3 69,0 88,6 429,7

1988 805,0 40,5 177,6 218,9 332,9

2002 878,2 73,0 252,7 237,6 245,9
w %

1960 100,0 1,2 7,6 3,8 63,2

1970 100,0 1,9 9,2 11,8 57,3

1988 100,0 5,0 22,1 27,2 41,3

2002 100,0 8,3 28,8 27,1 28,0

Źródło: O bliczen ia  w łasne na podstaw ie spisów  pow szechnych.

Na Śląsku Opolskim liczba osób z wyższym wykształceniem wzrosła 
z 7,2 tys. w 1960 r. do 73,0 tys. w 2002 r. Ten prawie 10-krotny wzrost jest 
imponujący, jeżeli porównamy go do przeszłości. W strukturze ludności we
dług poziomu wykształcenia aż 28,0% stanowiły jednak osoby z wykształce
niem podstawowym. Ludność w miastach charakteryzowała się wyraźnie wyż
szym poziomem wykształcenia niż wiejska. W najgorszej sytuacji są powiaty 
rolnicze, gdzie poziom wykształcenia ludności jest szczególnie niski. Oma
wiając zmiany w poziomie wykształcenia społeczeństwa Śląska Opolskiego 
w ciągu 57 lat (1946-2002) należy zwrócić uwagę na zróżnicowanie wykształ
cenia ludności miast i wsi, mężczyzn i kobiet, ludności śląskiej i napływowej. 
Poziom wykształcenia kobiet jest wyższy niż mężczyzn. Kobiety częściej niż 
mężczyźni były absolwentkami szkół wyższych. Wśród ludności śląskiej odse
tek osób z wykształceniem zawodowym jest szczególnie wysoki.
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Poziom wykształcenia ludności Śląska Opolskiego w świetle spisów 
powszechnych z 1988 i 2002 r. na tle 16 województw kształtuje się bardzo 
niekorzystnie, co spowodowało wiele czynników natury historycznej, demo
graficznej, społecznej i ekonomicznej. W latach 1956-2002 wzrastał wpraw
dzie udział osób z wykształceniem wyższym i średnim, ale był to wzrost po
wolny, zakłócany stałymi migracjami zagranicznymi. W polityce społeczno- 
-gospodarczej regionu opolskiego głównym problemem były jakość i ilość 
kapitału ludzkiego i dalszy jego wzrost. Wiedza człowieka i jego zasoby inte
lektualne są najbardziej wartościowym czynnikiem rozwoju Śląska Opolskiego.

Tabela 5

Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia 
w 2002 r. - struktura w %

Lp. Województwo Ogółem
Poziom wykształcenia

wyższe
średnie

zawodowe
średnie

ogólnokształcące

Polska 100,0 9,9 19,7 8,6

1. Mazowieckie 100,0 13,8 20,5 10,2

2. Pomorskie 100,0 10,9 18,8 9,8

3. Małopolskie 100,0 10,1 19,5 8,4

4. Zachodnio-Pom orskie 100,0 10,0 18,8 9,9

5. Dolnośląskie 100,0 9,9 20,9 9,0

6. Lubelskie 100,0 9,4 19,2 8,4

7. W ielkopolskie 100,0 9,3, 19,1 8,3

8. Łódzkie 100,0 9,2 19,0 9,6

9. Podlaskie 100,0 9,1 19,1 8,3

10. Świętokrzyskie 100,0 9,1 19,4 7,5

11. Śląskie 100,0 8,9 21,1 7,8

12. Podkarpackie 100,0 8,5 20,3 7,3

13. Kujawsko-Pomorskie 100,0 8,3 18,1 8,1

14. W armińsko-M azurskie 100,0 8,3 18,7 7,6

15. Lubuskie 100,0 8,2 20,3 8,3

16. Opolskie 100,0 8,0 18,1 6,8

Źródło: N arodow y Spis Pow szechny 2002. Ludność stan i struktura dem ograficzno-społeczna. GUS, 
W arszaw a 2003, s. 184, 185.

Zwraca uwagę nie tylko fakt ostatniej pozycji regionu opolskiego, lecz 
także ogromny dystans do czołowych regionów w Polsce.

Pełne wykorzystanie istniejącego kapitału społecznego i dalszy wzrost 
kadr o najwyższych kwalifikacjach może stworzyć przewagę konkurencyjną
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regionu i jego firm i przedstawicielstw. W sumie rozwój ekonomiczny woje
wództwa musi być oparty na wiedzy i edukacji. Wymaga tego dalsza głęboka 
restrukturyzacja gospodarki regionu w kierunku oparcia jej na nowoczesnej 
wiedzy, dostosowanej do zmieniających się stale potrzeb rynku pracy. Jakość 
kadr w przyszłości będzie decydowała o wzroście nowych miejsc pracy, efek
tywności pracy, nowych pomysłach, konkurencyjności przedsiębiorstw i firm, 
jakości produkcji.

Do pozytywnych procesów okresu transformacji gospodarczej woje
wództwa opolskiego należy zaliczyć rozwój szkolnictwa wyższego. W latach 
1988-2002 dynamika przyrostu ludzi z wykształceniem wyższym (180,3%) 
i średnim (142,3%) była zdecydowanie wyższa od przyrostu ludności w wieku 
produkcyjnym (104,2%) oraz młodzieży w wieku szkoły wyższej (111,7%). 
Stan ten zapewniał rozszerzoną reprodukcję kadr kwalifikowanych pomimo 
masowej emigracji wewnętrznej i zewnętrznej kadr z wyższym i średnim wy
kształceniem.

Tabela 6

Ludność, zatrudnienie, wykształcenie ludności województwa opolskiego 
w latach 1988-2002 w tys.

Lp. Treść 1988 r. 2002 r. 1988 r. = 100%

1. Ludność 1080,7 1065,0 98,6

2. Ludność w wieku produkcyjnym 637,3 663,9 104,2

3. Ludność w wieku szkoły wyższej 
(19-24 lata) 93,3 104,2 111,7

4. W ykształcenie wyższe 40,5 73,0 180,3

5. W ykształcenie średnie i policealne 177,6 252,7 142,3

6. Zasadnicze zawodowe 218,9 237,6 108,5

7. Podstawowe zaliczone 332,9 245,9 73,9

8. Czynni zaw odow o’ 539,3 429,7 79,7

9. Bierni zawodowo 265,7 356,5 134,2

10. W spółczynnik aktywności zawodo
wej (w%) 67,0 54,7 *

11. Bezrobotni 33,5 92,6 286,6

12. Ludność utrzymująca się z pracy 505,8 335,5 66,3
13. Emigranci przebywający za granicą 53,0 105,2 198,5

'Łącznie z bezrobotnymi.

Źródło: O bliczen ia w łasne na podstaw ie Rocznika Statystycznego W ojew ódzkiego U rzędu Statystycz
nego w O polu .



Dane statystyczne w tab. 6 są niezwykle istotne dla oceny kapitału spo
łecznego województwa opolskiego i procesów społeczno-gospodarczych lat 
transformacji ustrojowej. Do głównych niekorzystnych procesów związanych 
z kapitałem społecznym należy zaliczyć:
-  wyludnienie się województwa,
-  dezaktywizację zawodową ludności,
-  spadek zatrudnienia,
-  wzrost bezrobocia,
-  wzrost emigracji (zarobkowych) zagranicznych.

Tabele 7 i 8 obrazują poziom wykształcenia ludności w gminach miej
skich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich w 2002 r. na tle deklarowanej naro
dowości oraz poziomu wykształcenia ludności.
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Tabela 7

Ludność niepolska w odsetku ludności ogółem w 2002 r.

%  ludności % ludności
W yszczególnienie niepolskiej 

do ogółu ludności
W yszczególnienie niepolskiej 

do ogółu ludności

Województwo 12,5
Miasta, gminy wiejskie i 
miejsko-wiejskie 8. Głogówek 26,4

1. Kolonowskie 48,7 9. Gogolin 25,7
2. Biała 47,6 10. Ozimek 24,0
3. Ujazd 37,9 11. Gorzów Śląski 19,8
4. Leśnica 35,6 12. Strzelce Opolskie 17,9
5. Dobrodzień 31,8 13. Krapkowice 17,6
6. Olesno 27,0 14. Zdzieszowice 15,7

7. Zawadzkie 27,0 15. Kluczbork 10,4

Gminy wiejskie
1. Zebowice 59,5 12. Pruszków 35,1
2. Strzeleczki 55,5 13. Murów 34,4
3. Cisek 49,0 14. Chrząstowice 33,2
4. Walce 48,0 15. Jemielnica 32,7
5. Radłów 40,5 16. Dobrzeń Wielki 29,9
6. Izbicko 40,0 17. Turawa 28,2
7. Lasowice Wielkie 39,5 18. Bierawa 26,7
8. Komprachcice 38,8 19. Polska Cerekiew 26,0
9. Reńska Wieś 37,8 20. Popielów 22,2

10. Tarnów Opolski 36,7 21. Pawłowiczki 22,1
11. Łubniany 35,2 22. Dąbrową 20,8

Źródło: N arodow y Spis Pow szechny 2002. O p . cit.
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Tabela 8

Poziom wykształcenia ludności gmin miejsko-wiejskich na tle struktury etnicznej ludności
w 2002 r.

Lp. Wyszczególnienie

Wykształcenie w % Narodowość w %

wyższe średnie
ogólno

kształcące
polska niepolska

1. Opole 19,2 36,2 14,4 89,9 3,5

2. Brzeg 11,7 35,9 7,8 97,9 0,6

3. Kędzierzyn-Koźle 9,8 28,9 7,7 87,1 5,4

4. Baborów 3,9 22,1 4,4 87,1 9,3

5. Biała 3,3 16,1 4,2 48,0 47,6

6. Byczyna 4,6 23,3 2,7 96,4 0,8

7. Dobrodzień 4,2 18,0 4,9 57,7 31,8

8. Głogówek 4,6 19,1 4,9 61,9 26,4

9. Głubczyce 7,3 27,4 7,3 96,5 0,7

10. Głuchołazy 6,2 26,1 6,4 97,5 0,4

II. Gogolin 4,7 15,6 4,2 58,5 25,7

12. Gorzów Śląski 3,8 18,1 4,0 74,0 19,8

13. Grodków 5,8 24,1 5,9 98,1 0,2

14. Kietrz 4,7 19,5 7,9 97,9 0,4

15. Kluczbork 8,5 28,3 5,9 82,7 10,4

16. Kolonowskie 3,4 19,1 5,1 51,2 48,7

17. Korfantów 3,5 16,5 3,7 85,5 8,7

18. Krapkowice 6,9 23,4 5,9 73,6 17,6
19. Leśnica 4,8 17,5 3,6 55,2 35,6
20. Lewin Brzeski 5,3 22,5 4,8 97,2 0,4
21. Namysłów 8,6 25,9 5,3 97,9 0,2
22. Niemodlin 6,4 25,0 9,0 98,2 0,4
23. Nysa 10,2 32,0 8,1 95,0 0,5
24. Olesno 7,2 22,3 4,3 65,2 27,0
25. Otmuchów 5,4 22,8 7,8 98,2 0,2
26. Ozimek 6,2 19,8 6,4 69,9 24,0
27. Paczków 5,4 23,0 7,9 98,7 0,3
28. Praszka 7,5 26,7 7,5 99,0 0,1
29. Prudnik 8,4 30,9 8,3 96,5 1,2
30. Strzelce Opolskie 7,2 24,4 7,2 73,6 17,4
31. Ujazd 3,1 14,8 3,1 61,9 37,4
32. Wołczyn 3,9 22,6 3,8 95,7 2,3
33. Zawadzkie 5,3 22,0 6,0 67,5 27,0
34. Zdzieszowice 5,1 19,4 4,9 71,4 15,7

Współczynniki korelacji: 
Wyższe-polskie 0,37
Wyższe-niepolskie -0,42 
Srednie-polskie 0,64
Średnie-niepolskie -0,64

Źródło: Ibid.
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Jak wynika z obliczeń, współczynnik korelacji pomiędzy udziałem lud
ności z wykształceniem wyższym a pochodzeniem ludności niepolskiej jest 
znaczący; tak z wyższym, jak i średnim wykształceniem. Współczynnik kore
lacji z wyższym wykształceniem wśród ludności polskiej wynosił w 2002 r.
0.37. a wśród niepolskiej był ujemny -0,42.

Poniższe przykłady ukazują dwa mierniki:
1. Udział ludności niepolskiej.
2. Udział ludności z wyższym wykształceniem.

Analogiczne dane dla Białej wynosiły 47,6% i 3,3%, Dobrodzienia 
31,8% i 4,2%, Gogolina 25,7% i 4,7%, Gorzowa Śląskiego 19,8% i 3,8%, 
Kluczborka 10,4% i 8,5%, Kolonowskiego 48,7% i 3,4%, Leśnicy 35,6% 
i 4,8%, Olesna 27,0% i 7,2%, Ozimka 24,0% i 6,2%, Ujazdu 37,4% i 3,1%, 
Zawadzkiego 27,0% i 5,3%, Zdzieszowic 15,7% i 5,1%.

Istnieje też ścisły związek pomiędzy wykształceniem wyższym i średnim 
a udziałem ludności niepolskiej w gminach wiejskich. Współczynniki korelacji 
wynoszą tu dla ludności polskiej z wyższym wykształceniem 0,27, dla niepolskiej 
-0,28. Analogiczne dane dla wykształcenia średniego wynoszą0,71 i -0,65.

Tabela 9

Poziom wykształcenia ludności gmin wiejskich na tle struktury etnicznej
w 2002 r.

Lp. W yszczególnienie
Wykształcenie w % Narodowość w %

wyższe średnie ogólno
kształcące polska niepolska

1 2 3 4 5 6 7
1. Bierawa 3,2 17,6 3,4 62,8 26,7
2. Branice 4,2 19,4 4,5 94,3 1,0
3. Chrząstowice 6,3 18,4 4,5 54,3 33,2
4. Cisek 2,6 15,6 2,8 41,6 49,0
5. Dąbrowa 6,0 21,5 4,5 72,1 20,8
6. Dobrzeń Wielki 6,8 21,7 6,3 58,0 29,9
7. Domaszowice 4,9 20,5 2,9 97,7 0,1
8. Izbicko 3,4 15,2 2,9 52,7 40,0
9. Jemielnica 2,4 11,5 3,2 53,1 32,7
10. Kamiennik 3,4 18,7 3,9 96,7 0,1
11. Komprachcice 7,0 21,6 6,1 56,0 38,8
12. Lasowice Wielkie 2,7 13,5 1,9 48,2 39,9
13. Lubrza 4,1 24,0 4,9 92,4 6,9
14. Lubsza 3,9 23,1 3,2 98,2 0,2
15. Łambinowice 3,7 20,1 3,8 91,1 2,5
16. Łubniany 3,5 13,4 3,3 45,0 35,2
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c d . ta b e li  9

1 2 3 4 5 6 7

17. Murów 4,0 16,6 5,1 60,8 34,4

18. Olszanka 4,0 20,6 2,5 98,5 0,2

19. Pakosławice 3,4 20,6 2,9 99,1 0,2

20. Pawłowiczki 3,0 15,5 2,4 60,9 22,1

21. Pokój 4,6 17,1 3,8 85,4 9,9

22. Polska Cerekiew 3,3 14,7 1,6 60,2 26,0

23. Popielów 3,7 15,2 3,1 63,9 22,2

24. Prószków 5,0 18,0 3,4 57,0 35,1

25. Radłów 2,0 11,5 1,6 47,8 40,5

26. Reńska Wieś 3,1 16,9 3,4 56,3 37,8

27. Rudniki 4,6 20,8 5,4 99,4 0,0

28. Skarbmierz 6,5 24,8 3,1 98,7 0,3

29. Skoroszyce 3,8 19,3 3,1 98,6 0,1

30. Strzeleczki 3,0 14,2 3,4 40,7 55,5

31. Świerczów 4,0 20,0 3,5 98,8 0,8

32. Tarnów Opolski 4,5 17,0 3,8 53,1 36,7

33. Tułowice 6,3 25,4 7,1 96,0 1,4
34. Turawa 5,7 15,1 3,7 59,0 28,2

35. Walce 2,8 14,5 2,4 38,8 48,0

36. Wilków 3,5 15,6 2,4 97,7 0,3

37. Zębowice 2,4 15,2 3,5 38,9 59,5

Współczynniki korelacji:
Wyższe-polskie 0,27 
Wyższe-niepolskie -0,28 
Średnie-polskie 0,71 
Średnie-niepolskie -0,65

Źródło: Ibid.

Szczegółowe obliczenia miar rozwoju demograficzno-społecznego dla 
2002 r. upoważniają do ustalenia, że następują wyraźne dysproporcje w szero
ko pojętej sytuacji pomiędzy obszarami zamieszkałymi przez ludność polską 
i niepolską. W zakresie sytuacji demograficznej i poziomu wykształcenia lud
ności sytuację niekorzystną obserwujemy na obszarach zamieszkałych przez 
ludność niepolską (niemiecką i śląską). Obszary rolnicze zamieszkałe przez 
ludność polską charakteryzują się wyraźnie korzystniejszą sytuacją demogra
ficzną.

W badanym okresie (1946-2002) nastąpiły głębokie i pozytywne zmiany 
w poziomie wykształcenia społeczeństwa. Można je  ukazać na przykładzie 
wzrostu zatrudnienia pracowników z wyższym wykształceniem w latach 1946- 
-2002 .
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Pracownicy z wyższym wykształceniem w latach 1946-2002

Tabela 10

Lata Osoby (w tys.)

1946 0,8

1956 3,8

1958 4,8

1960 6,3

1970 14,3

1985 23,7

1989 22,6

1990 22,1

1991 22,8

1992 23,1

1996 23,9

1998 40,5

2002 58,8

Źródło: Spisy kadrow e. R ocznik Statystyczny W ojew ództw a O polsk iego  1993, s. 129, 134; 1996, 
s. 149; 200 2 , s. 38.

Poziom wykształcenia ludności Śląska Opolskiego charakteryzował się 
systematycznym wzrostem udziału osób z wyższym, średnim i zasadniczym 
wykształceniem. Dane zamieszczone w tab. 11 ilustrują poziom wykształcenia 
ludności Śląska Opolskiego powyżej 15 roku życia dla lat 1988-2002.

Tabela 11

Poziom wykształcenia ludności Śląska Opolskiego w latach 1988 i 2002

W ykształcenie
1988 r. 2002 r.

% %

Wyższe 5,0 8,3

Średnie i pomaturalne 22,1 28,8

Zasadnicze zawodowe 27,2 27,1

Podstawowe 41,3 28,0

Pozostałe 4,4 7,8

Analogiczne dane, dla wyższego wykształcenia z 1988 r. wynoszą - 38,9 tys.; z 1978 r. - 24,5 tys.; z 1970 r. - 14,3 tys. 

Źródło: Spis ludności i m ieszkań m etodą reprezentacyjną 1995. W ojew ództw o opolskie, GUS, s. 36.
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Poziom wykształcenia ludności pracującej jest znacznie niższy od po
ziomu wykształcenia ludności ogółem. Pozostała ludność z wyższym i średnim 
wykształceniem to ludność zawodowo bierna oraz bezrobotni.

Rozwój każdego regionu jest uwarunkowany nie tylko stopniem zainwe
stowania przemysłowego, ale głównie liczbą i jakością kadr o najwyższych 
kwalifikacjach. Mimo więc pozytywnych zmian w latach 1946-2002 pod 
względem wzrostu poziomu wykształcenia ludności i zatrudnienia kadr z wyż
szym wykształceniem oraz powołania Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki 
Opolskiej, od 1985 r. obserwujemy dużą stabilność kadr z wyższym wykształ
ceniem, groźną dla realizacji strategii rozwoju województwa.

Tabela 12

Ludność przebywająca czasowo za granicą według poziomu wykształcenia 
w latach 1995 i 2002

W ykształcenie Ogółem

Wyższe 2 464
Średnie 15 568
Zasadnicze zawodowe 30 461
Pozostałe 16 964
Ludność w wieku:
0-14 lat 11 884
Ogółem 1995 r. 77 341
Ogółem 2002 r. 105,2

Źródło: Spis ludności z 1995 r. Ludność, warunki m ieszkaniow e. W ojew ództw o opolskie. W arszaw a 
1996, s. 144.

Stabilizacja zatrudnienia kadr kwalifikowanych wynika m.in. z masowej 
emigracji stałej i czasowej (sezonowej) do Niemiec. Jak ujawnił spis z 1995 r., 
wśród ludności przebywającej czasowo za granicą (77 341 osób) wyższe wy
kształcenie miały 2464 osoby, średnie 15 568 osób. Drenaż mózgów jest więc 
tu wyraźny.

Kwalifikacje są ściśle związane z rozwojem społeczno-gospodarczym 
i aktywną polityką rynku pracy. Wybór strategii rozwoju regionu łączy się na 
°gół z obfitością zasobów kwalifikowanych pracowników. Inwestycje zagra
niczne zawsze są związane z poziomem wykształcenia kadr. Tak więc wybór 
intensywnej gospodarki sprowadza się w praktyce do dużego nasycenia i po
daży kadr kwalifikowanych.

Głównym czynnikiem kryzysogennym, ograniczającym kształcenie mło
dzieży w szkolnictwie wyższym na Opolszczyźnie był niezwykle niski udział
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młodzieży w szkołach ogólnokształcących (wynosił on w 1950 r. 21,1%; w 1995 r. 
22,8%, w 2006 31,0%).

Problem głębokiej reformy szkolnictwa wyższego ze względu na sytu
ację demograficzną i rynek pracy nabiera istotnego znaczenia, ponieważ we 
wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej problem kształcenia, zatrudnienia, 
bezrobocia absolwentów szkół wyższych budzi dużo trosk. Aktualnie szkol
nictwo europejskie przechodzi mniej lub bardziej radykalne zmiany, głównie 
w zakresie treści nauczania, próbując przystosować się do nowych głębokich 
zmian cywilizacyjnych, technicznych, a szczególnie do zmian na rynku pracy. 
Realizowane są nowe programy edukacyjne, a istniejący model kształcenia 
podlega stałej krytyce. Szkolnictwo wyższe próbuje więc dostosować sylwetkę 
absolwentów do potrzeb XXI w., zapewniając im szansę pracy. Nasze szkol
nictwo wyższe będzie coraz bardziej związane z europejskim rynkiem pracy.

Tabela 13

Struktura pracujących według wykształcenia w 2002 r. (w %)

Wyższe Średnie Poniżej średniego

Unia Europejska 24,0 47,0 29,0

Polska 15,6 36,6 47,8

Opolskie 13,7 36,8 49,5

Źródło: N arodow y Spis Pow szechny 2002. O p . cit.

Problem kształcenia, zatrudnienia i bezrobocia absolwentów opolskich 
szkół wyższych wyłoni się z całą siłą na czoło regionalnej polityki zatrudnie
nia i edukacyjnej już w najbliższych latach, gdy te ilościowo liczne obecnie 
studiujące roczniki sięgną po pracę. Rozmiary i kierunki kształcenia będą pod
legały weryfikacji przez rynek pracy i to w ciągu 20-30 lat aktywnego życia 
absolwentów. Odpowiedzialność uczelni za losy absolwentów nie może być 
tylko moralna. Przygotowanie ich do potrzeb regionalnego, krajowego i euro
pejskiego rynku pracy wymaga dużej troski i systematycznych badań. Restruk
turyzacja gospodarki Śląska Opolskiego, wzrost aspiracji młodzieży do kształ
cenia wyższego, sytuacja demograficzna charakteryzująca się dużym naci
skiem młodzieży na szkolnictwo wyższe, zarysowujące się bezrobocie absol
wentów opolskich uczelni, pogarszające się warunki pracy na uczelniach oraz 
tzw. luka pokoleniowo-kadrowa stwarzają kryzysową sytuację, wymagającą 
nowych przemyśleń zmierzających do dużej elastyczności kształcenia w zakre
sie treści nauczania i powiązania nauki z gospodarką całego Śląska.
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Liczba studentów i profesorów w Opolu w latach 1993-2005

Lata Liczba profesorów Liczba studentów
Liczba studentów 

przypadająca 
na 1 profesora

1993/1994 156 10 044 64

1994/1995 182 12 267 67

1995/1996 208 13 719 66

1996/1997 237 16615 70

1997/1998 247 20 657 84

1998/1999 258 24 101 93

1999/2000 281 28 299 101

2000/2001 293 31 820 109

2001/2002 316 35 512 112

2002/2003 338 35 257 104

2003/2004 * 36 683 *

2004/2005 * 37 946 *

2005/2006 * 37 187 *

Źródło: Rocznik Statystyczny z  2006 r., s. 188.

Szczególnego znaczenia nabiera kwestia interdyscyplinarnego kształce
nia kadr z punktu widzenia rynku pracy, w świetle małej absorpcji kwalifikacji 
w gospodarce opolskiej. Liczne rzesze absolwentów opolskich szkól nie pracu
ją  bowiem w wyuczonym zawodzie, co świadczy o ogromnym marnotrawstwie 
kwalifikacji. Wynika ono często nie z nadmiernej liczby wykształconych kadr, 
ale z wadliwie ukształtowanego rynku pracy i sylwetki absolwenta.

Okres transformacji gospodarczej wywołał na Śląsku Opolskim nowe 
zjawisko, jakim jest bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych. Rynek 
pracy ostro weryfikuje system kształcenia wyższego. Okazuje się, że woje
wództwo opolskie jest mało atrakcyjne jako miejsce pracy i zamieszkania dla 
absolwentów szkół wyższych. W sumie bezrobocie absolwentów staje się pro
blemem nowym. Rozmiary i struktura tego bezrobocia nie stanowią jeszcze 
istotnego zagrożenia społecznego. Wiele nowych czynników na rynku pracy 
powoduje jednak nową jakościowo sytuację. Istota problemu polega na powią
zaniu systemu edukacji z rynkiem pracy, gdyż nawet najdoskonalszy system 
edukacji nie rozwiąże problemu bezrobocia bez rozwoju gospodarczego. Po
ziom wykształcenia ludności jest bowiem czynnikiem napływu kapitału i roz
woju. W tym kontekście pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby studentów 
w opolskim ośrodku naukowym w latach 1985-2002.
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Absolwenci szkół wyższych na Śląsku Opolskim w latach 1989-2004

Tabela 15

Rok akademicki Liczba absolwentów

1989/1990 1 039

1990/1991 1 173

1991/1992 1 121

1992/1993 1 313
1993/1994 1 448

1994/1995 1 474

1995/1996 1 679

1996/1997 2 126

1997/1998 2 586

1998/1999 3 139

1999/2000 4 441

2000/2001 5 851

2001/2002 6 693

2002/2003 7 9 1 4

2003/2004 7 581

2004/2005 8 347
Razem 57 871

Źródło: Roczniki Statystyczne W ojew ództw a O polskiego.

Tabela 16

Absolwenci szkół wyższych zatrudnieni po raz pierwszy w województwie opolskim
w latach 1989-2004

Rok Liczba absolwentów

1989 766

1990 726

1991 849

1992 963

1993 654

1994 726

1995 858
1997 691

1999 1 028
2000 929

2001 979

2002 912

2003 1 298
2004 1 400
2005 1 281

Źródło: Rocznik Statystyczny W ojew ództw a O polskiego 1993, s. 134; 1996, s. 149; 1998, s. 213; 2001, 
2002, s. 334; 2003, 2004, s. 120; 2005, s. 128.
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Tabela 17

Liczebność roczników osiągających wiek szkoły wyższej (w tys.) w latach 2001-2015

Lata Liczba
2001 19,3

" "  2002 18,9
— 2003 19,3

2004 19,2
2005 18,4
2006 17,2
2007 17,0
2008 16,1
2009 15,4
2010 15,2
2011 14,2
2012 13,1
2013 12,6
2014 11,7
2015 11,5

Źródto: P rognoza dem ograficzna  na lata 2001-2020 . GUS, W arszaw a 2001.

Lata 2006-2015 będą też okresem wzrastających aspiracji młodzieży 
w zakresie kształcenia wyższego.

Wpływ migracji zagranicznych na poziom wykształcenia 
ludności

Lata transformacji gospodarczej były okresem wzrostu migracji zarob
kowej (czasowych), które w konsekwencji przekształcają się w migracje stałe. 
Ten proces etapowych migracji uwidacznia się w rozmiarach wymeldowań 
stałych ze Śląska Opolskiego do Niemiec w latach 1989-2004.

Ze spisu ludności z 1995 r. wynika, że ludność przebywająca za granicą 
czasowo powyżej 2 miesięcy wynosiła 77 341 osób, w tym 77,9% to osoby w 
wieku produkcyjnym, według Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. 
ponad 105,0 tys. osób. Współczesne migracje zagraniczne i wyjazdy zarobko
we ludności ze Śląska Opolskiego stanowią niekorzystny problem dla bilansu 
zasobów pracy.

Wpływ migracji zagranicznych można zanalizować pod kątem:
1) ubytku demograficznego i kadr kwalifikowanych,
2) transferu pieniędzy,
3) kształtowania się sytuacji na rynku pracy i bezrobocia,
4) wpływu na bilans zasobów pracy.
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Migracje zewnętrzne (zagraniczne) w latach 1989-2004

Tabela 18

Lata Osoby

1989 5 959
1990 2 080
1991 2 930
1992 1 539
1993 2 430
1994 2 563
1995 3 218
1996 2 615
1997 2 180
1998 2 402
1999 2 742
2000 3 644
2001 4 244
2002 4 268
2003 3 695
2004 2 976
2005 2 552

Razem 49 485

Źródło: D ane U rzędu Statystycznego w  O polu.

Rozmiary i struktura emigrantów stałych i czasowych na lokalnych ryn
kach pracy wskazują na wyraźny podział województwa na dwa obszary -  za
mieszkały przez ludność śląską i pozostałą. W latach 1988-2005 nastąpił dal
szy wzrost migracji zarobkowej. Zwraca się uwagę nie tylko na wzrost iloś
ciowy emigracji zarobkowej, ale także udział kadr kwalifikowanych wśród 
emigrantów. Struktura emigrantów czasowych charakteryzuje się wysokim 
udziałem grupy produkcyjnej i aktywnej zawodowo. Badania empiryczne 
wskazują, że można wyodrębnić lokalne rynki pracy o niedoborach kadr kwa
lifikowanych. Z licznych lokalnych rynków pracy emigrują całe grupy zawo
dowe. Emigracja zarobkowa (czasowa) ma w dużym stopniu charakter rodzin
ny i sąsiedzki. Jest to emigracja trwała, a okres pobytu w Niemczech jest czę
sto kilkuletni. Emigracja stała i czasowa na wielu lokalnych rynkach pracy 
objęła często ponad 20% zasobów pracy. Migracje kadr kwalifikowanych z wyż
szym wykształceniem (stałe) objęły 870 osób, a czasowe 2034 osoby. Migracje 
te poważnie osłabiły jakościowo czynnik ludzki na lokalnych rynkach pracy, 
zmniejszając ich szanse na rozwój w zakresie kreowania twórczych postaw 
i inicjatywy gospodarczej. Utrzymywanie się migracji zarobkowych ma duże 
znaczenie ze względu na problem bezrobocia, często znacznie je  łagodzi.

Migracje zewnętrzne wpływają w istotny sposób na bilans zasobów pra
cy poprzez obniżenie podaży oracv o 20-30%.
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Tabela 19

Struktura wieku migrantów czasowych w latach 1995 i 2002

Wiek
1995 r. 2002 r.

liczba osób % liczba osób %

Ogółem 77 341 100,0 105 246 100,0

0-14 U 884 15,9 8 891 8,4

15-24 12 924 16,9 19 949 19,0

25-34 23 685 30,5 25 394 24,1

35-44 14 609 18,8 26 052 24,8

45-59 9 077 11,8 15 118 14,4

60 i więcej 5 162 6,1 9 842 9,3

Źródło: Spis z 1995 r. N arodow y Spis Pow szechny 2002. O p . cit.

Migracja czasowa (zarobkowa) ma tendencję do przekształcania się 
w migracje stałe, czego wyrazem są decyzje meldunkowe. Obszar intensywnej 
emigracji zarobkowej jest zamieszkały przez śląską ludność rodzimą, obejmuje 
ponad 20% i więcej zasobów pracy. Obszar ten charakteryzuje się napływem 
kapitału z Niemiec oraz wyraźnym rozwojem infrastruktury społecznej i bu
downictwa mieszkaniowego. Obszar rolniczy województwa zamieszkały przez 
ludność napływową charakteryzuje się bardzo niskim udziałem emigracji cza
sowej (1-3%).

Wpływ sytuacji na rynku pracy na odpływ kadr 
kwalifikowanych

Bezrobocie na Śląsku Opolskim należy zaliczyć do głównych kwestii 
społeczno-gospodarczych regionu z uwagi na rozmiary i trwałość zjawiska 
i jego społeczne konsekwencje. Istniejące bezrobocie jest funkcją sytuacji de
mograficznej i gospodarczej. Ma to wyraz w strukturze bezrobocia: koniunktu
ralnego, strukturalnego, agrarnego, masowego, ukrytego i frykcyjnego. W 2002 r. 
bezrobocie jawne przekroczyło 95,0 tys. osób i charakteryzowało się głębokim 
zróżnicowaniem przestrzennym.

Gospodarka Opolszczyzny okazała się mało odporna na bezrobocie. 
Udowodnił to cały okres transformacji ustrojowej (1989-2006), charakteryzu
jący się wysokim bezrobociem oraz masową migracją zarobkową ludności 
śląskiej do Niemiec.
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Rozmiary bezrobocia na Śląsku Opolskim w latach 1990-2004 
(stan w dniu 31.12)

Tabela 20

Lata Tys. osób Lata Tys. osób

1990 19,2 1997 43,3

1991 43,6 1998 40,1

1992 56,2 1999 52,7

1993 59,8 2000 69,3

1994 62,2 2002 83,4

1995 58,9 2003 81,6

1996 54,4 2004 74,6

2005 69,4

Brak danych dla 2001 r.

Źródło: N arodow y Spis Pow szechny 2002. O p . cit.; Rocznik Statystyczny z 2006  r., s. 129.

Tabela 21

Bezrobotni zarejestrowani z wyższym wykształceniem 
w latach 1995-2004

Lata Osoby Lata Osoby

1995 784 2000 1 741

1996 604 2001 2 264

1997 521 2002 3 038

1998 685 2003 3 354

1999 1 187 2004 3 192

2005 3 366

Źródło: Rocznik Statystyczny W ojew ództw a O polskiego; Rocznik Statystyczny z 2006  r., s. 130.

Główną przyczyną bezrobocia na Śląsku Opolskim jest recesja gospo
darcza, która wynika ze spadku produkcji na skutek braku jej zbytu. Śląsk 
Opolski posiada bowiem zasoby pracy, surowce, maszyny i urządzenia (infra
strukturę techniczną), ale nie jest zdolny do tworzenia nowoczesnej zbywalnej 
produkcji. Proces prywatyzacji i restrukturyzacji jest opóźniony. Stwarza on 
zmienność sytuacji gospodarczej różnych obszarów województwa. Szczegól
nie rolnicze, lokalne rynki pracy będą się charakteryzowały wysokim bezrobo
ciem wśród młodzieży, osób o niskich kwalifikacjach, wzrostem udziału kobiet 
i chłoporobotników wśród bezrobotnych oraz wzrostem oczekiwań na pracę.
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Wyłania się kwestia koncepcji walki z bezrobociem w układach przestrzen
nych województwa, związana z potrzebą wyrównania dostępności do pracy 
i edukacji młodego pokolenia sięgającego po pracę. Na obszarach uprzemy
słowionych, zamieszkałych przez ludność śląską wystąpi dalsza tendencja do 
migracji zarobkowych do Niemiec, powodując negatywne skutki społeczne i de
mograficzne.

Prognoza bezrobocia na Śląsku Opolskim do 2010 r. wskazuje na nastę
pujące główne czynniki kształtujące bezrobocie.
1. Niska konkurencyjność regionu wyrażająca się ograniczonym napływem 

kapitału zagranicznego, inwestycji prywatnych, środków Unii Europej
skiej, wysokim odpływem kadr kwalifikowanych z wyższym wykształce
niem oraz migracjami ludności.

2. Kryzys koniunkturalny znacznej części przedsiębiorstw, wynikający z opóź
nień restrukturyzacyjnych, globalizacji procesów gospodarczych, wyso
kich kosztów produkcji, mało sprawnej organizacji pracy oraz przestarzałej 
techniki.

3. Wysoka podaż pracy młodzieży wchodzącej na rynek pracy z wyżu demo
graficznego lat 70. XX w.

4. Problemy makroekonomiczne kraju, które nie rozwiązują regionalnych 
problemów bezrobocia.

5. Mała elastyczność kształcenia w szkolnictwie średnim i wyższym.
6. Niskie nakłady inwestycyjne na infrastrukturę techniczną i społeczną.

Tabela 22

Pracujący i bezrobotni w województwie opolskim w latach 1991-2005 (31.12.)
w tys. osób

Rok Pracujący* Bezrobotni
% bezrobotnych do 

pracujących

1991 404,9 49,1 12,1
1992 393,7 56,2 14,3
1993 357,0 59,8 16,6
1994 359,6 62,2 17,3
1995 374,8 58,9 15,7
1996 368,4 54,4 14,8
1997 386,1 43,3 11,2
1998 392,2 40,1 10,2
1999 392,5 59,5 15,2
2000 395,6 75,0 19,0
2005 294,3 69,4 23,6

*W sektorze publicznym i prywatnym łącznie z pracującymi w indywidualnych gospodarstwach rolnych. 

Źródło: Roczniki statystyczne U rzędu Statystycznego w  O polu; Rocznik Statystyczny 2006, s. 122.
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Bezrobocie stało się na Opolszczyźnie główną kwestią społeczną o tyle 
groźną że dalszy proces restrukturyzacji przemysłu wyzwoli dodatkowo dużą 
podaż pracy ludzi młodych, o stosunkowo wysokich kwalifikacjach.

Uwarunkowania demograficzne rozwoju szkolnictwa wyższego i śred
niego do 2015 r. przedstawia tab. 23.

Tabela 23

Liczebność młodzieży rozpoczynającej naukę w szkole podstawowej, gimnazjum, 
liceum i szkole wyższej w województwie opolskim w latach 2006-2010-2015

Lata
Szkoła 

podstawowa 
(7-12 lat)

Gimnazjum 
(13-15 lat)

Liceum 
(16-18 lat)

Szkoła wyższa 
(19-24 lat)

2006 10 122 13 145 15 489 17 277
2007 9 939 12 639 15 100 17 028
2008 9 351 11 720 14 200 16 144
2009 8 797 11 447 13 145 15 489
2010 8 147 11 201 12 639 15 100

Razem 2006-2010 46 356 60 152 70 573 81 038
2011 8 204 10 549 11 720 14 200
2012 8 300 10 122 11 447 13 145
2013 8 400 9 939 11 201 12 639
2014 8 550 9 351 10 459 11 720
2015 8 700 8 797 10 122 11 447

Razem 2011-2015 42 154 48 758 54 949 63 151
Spadek liczebności 
roczników -9,1% -18,9% -22,1% -22,1%

Źródło: O bliczen ia  w łasne na podstaw ie N arodow ego Spisu Pow szechnego 2002. O p . cit.

Tendencje demograficzne na Śląsku Opolskim do 2030 r. niosą nowe 
wyzwania, którym powinna sprostać stale transformująca się gospodarka. Do
tyczą one przede wszystkim stworzenia warunków kształcenia. Zarysowujący 
się kryzys demograficzny Śląska Opolskiego nosi już bowiem trwały charak
ter, a zjawisko zawężonej zastępowalności pokoleń jest tego wyrazem. Już 
w 2000 r. ogólny współczynnik dzietności obniżył się do poziomu 1,150, co 
przy założeniu jego niezmienności oznacza, że następne pokolenie dzieci bę
dzie liczyło o ponad 30% mniej od pokolenia rodziców. Przyrost naturalny 
ludności w 2006 r. był ujemny. Tendencje do spadku urodzeń występują mimo 
powiększania się liczby osób w wieku matrymonialnym z wyżu demograficz
nego z lat 80. Lata 70. i 80. charakteryzowały się wyraźną stagnacją długości 
życia. W latach 90. nieco poprawił się zły stan zdrowia ludności, ale w dal
szym ciągu znajdujemy się na odległych pozycjach wśród krajów Unii Euro
pejskiej.



SPOŁECZEŃSTWO ŚLĄSKA OPOLSKIEGO..

Przewidywane w latach 2001-2030 zmiany w ogólnej liczbie i strukturze 
ludności Śląska Opolskiego będą się charakteryzowały dużą zmiennością 
struktur demograficznych, związaną z falowaniem wyżów i niżów demogra
ficznych. Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego regionu związa
nego z sytuacją demograficzną będą więc bardzo silne. Sytuacja demograficz
na do 2030 r. nakazuje, aby realizować elastyczną politykę edukacyjną i rynku 
pracy w czasie i przestrzeni (powiaty, miasta, gminy).

W latach 2006-2030 nastąpią istotne zmiany w ogólnej liczbie ludności 
i jej strukturze wieku, płci, wykształcenia, miejsca zamieszkania, źródłach 
utrzymania, migracjach, aspiracjach i postawach. Zmiany demograficzne spo
łeczeństwa opolskiego będą miały decydujący wpływ na strategię jej rozwoju. 
Prognozy demograficzne do 2020 r. wskazują na cztery główne procesy demo
graficzne. Po pierwsze, nastąpi nieznaczny spadek liczby ludności, warunko
wany niskim przyrostem naturalnym i ujemnymi procesami migracyjnymi do 
Niemiec. Po drugie, liczba dzieci i młodzieży w wieku do 18 łat będzie malała. 
Po trzecie, wystąpi wysoki przyrost zasobów pracy. Po czwarte, proces starze
nia się ludności będzie wzrastać. Szczególnie istotnym problemem społeczno- 
-gospodarczym będzie wysoka podaż pracy młodzieży wchodzącej na rynek 
pracy do 2010 r. Zapewnienie wykształcenia i pracy prawie 100-tysięcznej 
rzeszy młodzieży będzie stanowić główny cel regionalnej polityki. Równo
cześnie do 2030 r. nastąpi wydłużenie się przeciętnej długości trwania życia, 
utrzymanie się dzietności poniżej prostej zastępowalności pokoleń, ograniczo
ny odpływ ludności ze wsi do miast, wielofunkcyjny rozwój wsi, dalszy proces 
urbanizacji i semiurbanizacji wsi.

Rozwój ludności Śląska Opolskiego w przedstawionej prognozie de
mograficznej do 2030 r. wskazuje na pewne prawidłowości dotyczące zmian 
w strukturze wieku ludności.

T a b e la  2 4

S tru k tu ra  w ie k u  lu d n o śc i w o je w ó d z tw a  o p o lsk ie g o  w  la ta c h  2 0 0 2 - 2 0 3 0  (w  %)

Rok
Ludność w wieku

przedprod ukcyjn ym 
(0-17 lat)

produkcyjnym 
(18-59/64 lata)

poprodukcyjnym
(60+/65+lat)

2002* 22,1 62,8 15,1
2005 19,6 64,7 15,7
2010 16,5 66,1 17,4
2015 15,2 64,6 20,2
2020 14,7 61,9 23,4
2025 14,4 59,3 26,3
2030 13,8 57,6 28,6

*Dane rzeczywiste.

Źródło: Prognoza dem ograficzna na lata 2003-2030. GUS, W arszaw a 2004.
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Sytuacja demograficzna nakazuje, aby w najistotniejszych latach rea
lizować elastyczną politykę kształcenia i zatrudnienia. Konsekwencje zmian 
w liczbie młodzieży w wieku szkoły podstawowej i średniej dla polityki 
oświatowej i społecznej w układzie miasto i wieś będą bardzo poważne.

W latach 2006-2030 nastąpią więc zmiany w ogólnej liczbie ludności 
i jej strukturze wieku, płci, wykształcenia, miejsc zamieszkania, w źródłach 
utrzymania, aspiracjach i postawach. Zmiany socjodemograficzne społeczeń
stwa Śląska Opolskiego będą miały decydujący wpływ na rozwój gospodarczy 
badanych obszarów.

Tabela 25

Przyrost (spadek) liczby ludności województwa opolskiego w latach 2006-2030 
według grup wieku (w tys.)

Grupy wieku
Przyrost (spadek) w latach

2006-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2025 2026-2030

0-2 -1,3 +0,2 -1,5 -3,3 -3,1
3-6 -5,0 -1,1 +0,2 -2,9 -4,5
7-12 -13,1 -7,4 -1,6 0 -4,1
13-15 -10,1 -6,3 -3,1 -0,7 +0,2
16-18 -11,3 -7,2 -5,6 -1,3 0
19-24 -16,9 -20,6 -13,6 -9,5 -2,6

0-17 -37,0 -19,1 -9,5 -7,7 -11,4
18-44 -16,9 -24,6 -35,6 -44,7 -48,5
45-59/64 + 10,3 -11,5 -12,6 -2,4 +9,7
18-59/64 -6,6 -36,1 -48,3 -47,1 -38,9
60+/65+ + 11,8 +21,8 +23,2 +17,2 +8,9
Ogółem -31,8 -33,4 -34,6 -37,6 -41,4

Źródto: Ibid.

Prognozy demograficzne do 2030 r. wskazują na trzy główne procesy:
1. Spadek liczby ludności warunkowany niskim przyrostem naturalnym i ujem

nymi procesami migracyjnymi do Niemiec.
2. Malejącą liczbę dzieci i młodzieży.
3. Wzrastający proces starzenia się ludności.

Szczególnie istotnym problemem demograficznym będzie wysoka podaż 
pracy. W układzie powiatów, miast i gmin przyrost podaży pracy do 2030 r. 
będzie nierównomierny i będzie wykazywał liczne dysproporcje przestrzenne.

Średnie trwanie życia mężczyzn wzrośnie z 70,0 lat w 2000 r. do 75,2 
w 2030 r. Dla kobiet analogiczne dane wynoszą: 77,6 lat i 81,4.
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Dzietność kobiet w latach 2001-2030 nie zapewni prostej zastępowal
ności pokoleń i wzrośnie z 1,18 w 2000 r. do 1,62 w 2030 r.

Tabela 26

Przyrost (spadek) liczby ludności w grupach wieku w latach 2006-2030

Ludność ogółem -178,8

0-2 -9,0

3-6 -13,3

7-12 -26,2

13-15 -20,0

16-18 -25,4

19-24 -63,2

18-59/64 -177,0

60/65 i więcej +82,9

Źródło: Ibid.

Uwarunkowania demograficzne rozwoju społecznego i gospodarczego
będą różne i zmienne w poszczególnych latach. I tak:
-  Zmniejszająca się liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) do 2030 r. 

o 13,3 tys. dzieci może ułatwić objęcie ich różnymi formami opieki, co mo
że umocnić młodą rodzinę.

-  Spadek liczby dzieci w wieku szkoły podstawowej (7-12 lat) o 26,2 tys. 
może być czynnikiem wzrostu jakości nauczania i sprzyjać roztropnym re
formom edukacji.

-  Spadek liczby młodzieży w wieku szkoły gimnazjalnej (13-15 lat) o 20,2 tys. 
stworzy warunki do dobrego przygotowania jej do szkoły licealnej i proce
su optymalizacji rozmieszczenia szkół.

-  Spadek liczby młodzieży w szkolnictwie wyższym o 63,2 tys. osób będzie 
wymagał głębokiej reformy szkolnictwa wyższego.

-  Przyrost ludności w wieku zdolności do pracy (2006-2030) będzie trwałym 
zjawiskiem na rynku pracy. Problem nowych miejsc pracy i nowych miesz
kań to główne problemy społeczno-gospodarcze regionu. Rozwój inwesty
cji demograficznych związanych z zakładaniem nowych rodzin będzie wa
runkował sytuację demograficzną.

-  Do 2030 r. zwiększy się liczba ludności w wieku emerytalnym aż o 82,9 tys. 
Ukształtują się negatywne proporcje pomiędzy podstawowymi grupami 
ludności. Proces starzenia się ludności stworzy trudne wyzwania dla polity
ki społecznej.
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L ic z e b n o ść  ro c z n ik ó w  o s ią g a ją c y c h  19 la t w  P o lsc e  i w o je w ó d z tw ie  o p o lsk im
w  la ta c h  2 0 0 5 -2 0 1 5

Tabela 27

Lata Polska Województwo opolskie

2005 642,1 18,4

2006 595,0 17,3

2007 586,4 17,0

2008 560,6 16,1

2009 551,8 15,1

2010 550,2 15,1

2011 521,2 14,2

2012 497,0 13,1

2013 481,0 12,6

2014 447,8 11,7

2015 434,3 11,4

2005-2015 5867,4 162,0

Źródło: Prognoza GUS. W arszaw a 2000.

Wzrost ilości studentów szkól wyższych w Polsce i na Śląsku Opolskim 
byl imponujący. W Polsce ilość studentów wzrosła z 403,8 tys. w 1990/1991 r. 
do 1431,9 tys. w 1999/2000 r. i 1750 tys. w 2004/2005 r. Współczynnik skola- 
ryzacji (brutto) wzrósł z 12,9% do 36,9%. Równocześnie wzrosła ilość szkół 
wyższych w dużym stopniu w wyniku rozwoju szkół niepaństwowych. Gwał
towny wzrost liczby studentów kształcących się w wyższych uczelniach doko
nał się bez odpowiedniego wzrostu liczby nauczycieli akademickich i kosztem 
jakości kształcenia.

Proces restrukturyzacji gospodarki Śląska Opolskiego spowodował jaw 
ne bezrobocie absolwentów szkół wyższych. Rynek pracy w sposób wyraźny 
weryfikuje rozmiary i strukturę zatrudnienia kadr o najwyższych kwalifika
cjach. Aktualne bezrobocie osób z wyższym wykształceniem wynika z jednej 
strony z racjonalizacji zatrudnienia, z drugiej ze źle funkcjonującego rynku 
pracy i antyinflacyjnej polityki ekonomicznej. W sumie jednak posiadanie 
wyższego wykształcenia chroni przed bezrobociem. Ogólna stopa bezrobocia 
na Opolszczyźnie dla osób z wyższym wykształceniem wynosi jedynie 4%. 
Bezrobocie kadr z wyższym wykształceniem przynosi jedynie istotne straty 
ekonomiczne i społeczne. Są one znaczące. Wyrażają się m.in. w drenażu móz
gów i w zatrudnieniu poza wyuczonym zawodem. Błędy w polityce edukacyj
nej polegające na braku powiązania pomiędzy kształceniem a zatrudnieniem
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powodują bezrobocie w licznych zawodach i hamują rozwój ekonomiczny. 
Potrzebny jest zatem elastyczny system kształcenia. Przeprowadzone badania 
potwierdzają też, że następuje proces segmentacji rynku pracy kadr z wyższym 
wykształceniem. Występują zawody deficytowe i nadwyżkowe. Istotną rolą 
administracji państwa jest prognozowanie kształcenia. Podstawą wyjściową do 
opracowania prognoz struktury wykształcenia ludności jest przede wszystkim 
analiza wzajemnych relacji między wzrostem liczby ludności, zasobów pracy, 
zmian w strukturze zatrudnienia, wzrostem produkcji, wydajnością oraz zmia
nami w strukturze przestrzenno-gospodarczej regionu. Istotną rolę spełnia tu 
też wiele dodatkowych czynników, jak:

1) postęp techniczny,
2) struktura produkcji,
3) technologia produkcji,
4) stopień automatyzacji i złożoności produkcji,
5) metody zarządzania,
6) stopień koncentracji i specjalizacji produkcji,
7) stopień wykorzystania już zaangażowanej w procesie produkcji kadry,
8) poziom doświadczenia kadr,
9) poziom obsługi ludności ze strony służby zdrowia, szkolnictwa, kultury,

10) wielkość i rozwój poszczególnych miast,
11) istniejący model zarządzania gospodarką,
12) stopień wdrażania gospodarki rynkowej i restrukturyzacji gospodarki.

Planowanie potrzeb kadrowych jest więc praktycznie pochodną strategii 
społeczno-gospodarczej regionu. Trzeba z naciskiem podkreślić, że bez rzetel
nie opracowanego planu strategii rynku pracy nie może być realnego planowa
nia potrzeb kadrowych. Aby racjonalnie planować zapotrzebowanie na pra
cowników o różnym poziomie wykształcenia trzeba dysponować:
-  trafną diagnozą istniejącego stanu nasycenia i wykorzystania kadr kwalifi

kowanych,
-  wypracowanymi przez naukę metodami obliczeń zapotrzebowania na pra

cowników kwalifikowanych,
-  założeniami dotyczącymi polityki społecznej, inwestycyjnej, rolnej (strate

gia rozwoju regionu),
-  założeniami dotyczącymi tempa przemian w postępie technicznym.

Najsłabszymi elementami planowania potrzeb kadrowych są więc mało 
precyzyjny plan regionalny oraz dane o postępie technicznym. Możemy jedy
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nie na podstawie przewidywanych tendencji rozwoju regionu dotyczących 
wzrostu ludności, zasobów pracy, zmian w strukturze zawodowej ludności, 
przewidywanego wzrostu produkcji przemysłowej i rolnej oraz sieci osadni
czej przedstawić bardzo ogólny zarys zapotrzebowania na kadry kwalifikowa
ne w regionie opolskim do 2030 r.

Istniejąca literatura wskazuje, że obliczenie zapotrzebowania na kadry 
wykwalifikowane wymaga jednoczesnego zastosowania kilku metod analizy. 
W praktyce stosuje się metody:
1. W skaźnikową polegającą na przejęciu odpowiednich proporcji między 

przyrostem młodzieży a wzrostem kadry wykwalifikowanej, przyrostem 
ludności, zasobów pracy, produkcji przemysłowej i wydajności.

2. Normatywną, będącą w zasadzie metodą szczególną polegającą na opero
waniu odpowiednio obliczonymi normami dla określonych branż i grup 
przedsiębiorstw.

3. Pośrednią polegającą na porównywaniu analizowanej struktury kadr ze 
strukturami przyjętymi za wzorzec.

4. Przedsiębiorstw wzorcowych, polegającą na porównaniu struktury zaso
bów pracy w zakładzie najbardziej postępowym pod względem rozwoju 
techniki ze strukturą zasobów pracy w badanych zakładach.

5. Porównania rozwiniętych i mniej rozwiniętych regionów i gałęzi.
6. Ekstrapolacji dotychczasowego rozwoju.
7. Wychodzącą z analizy demograficznej, badającą wpływ zmian w liczbie 

w młodzieży w wieku szkoły wyższej.
Prognozy demograficzne przedstawiają obraz przyszłego kształtowania 

się stanu i struktury ludności, a więc określają wielkość przyszłych potrzeb 
społeczno-gospodarczych ludności. Stanowią podstawę planowania podaży 
pracy.

Stosując metodę analizy demograficznej można określić za pomocą 
współczynników skolaryzacji rozmiary podaży młodzieży w wieku 19 lat, 
wyrażającej chęć podjęcia studiów wyższych w regionie opolskim. Na pod
stawie przeprowadzonych badań można przewidywać, że od 50% do 60% li
czebności rocznika młodzieży w wieku 19 lat podejmie studia wyższe (aktual
nie współczynnik skolaryzacji brutto wynosi 39,0%). Równocześnie wśród 
młodzieży wchodzącej na rynek pracy w latach 2006-2010 aż 40,6% będą sta
nowili absolwenci szkół wyższych. Oznacza to w praktyce rynku pracy głębo
ką rewolucję. Młodzież sięgająca po pracę będzie miała bardzo wysokie kwali
fikacje zawodowe, nie tylko wyższe, ale również pełne średnie. Zapewnienie 
szansy pracy tej grupie osób to cel strategiczny dla Śląska Opolskiego.
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Tabela 28
Liczebność młodzieży w województwie opolskim w wieku 24 lat, 
wchodzących na rynek pracy, w tym absolwenci szkół wyższych 

w latach 2006-2010

Lata
Liczebność młodzieży 

w wieku 24 lat’
Prognoza absolwentów 

szkól w yższych" Odsetek

2006 17 300 7 900 45,7

2007 18 900 7 700 40,7

2008 19 300 7 550 39,1

2009 19 300 7 400 38,3

2010 18 400 7 250 39,4

2006-2010 93 200 37 800 40,6

‘Dane według Narodowego Spisu Powszechnego 2002. Op. cit.
"Studiów dziennych, zaocznych i eksternistycznych.

Źródło: O bliczen ia  w łasne na podstaw ie roczników  statystycznych.

Wnioski

1. Na Śląsku Opolskim, regionie podlegającym gwałtownym przeobra
żeniom społecznym, jednym z podstawowych deficytów jest brak kapitału 
ludzkiego i społecznego. Można więc postawić tezę, że główną przyczyną 
opóźnień rozwojowych Śląska Opolskiego jest niski poziom wykształcenia 
społeczeństwa. Wykształcenie jest zawsze podstawowym czynnikiem rozwoju 
każdego regionu, a jego poziom należy uważać za główny miernik postępu 
społeczno-ekonomicznego, który pozwala na uzyskanie trwałej przewagi kon
kurencyjnej. Statystyka wskazuje, że pod względem udziału osób posiadają
cych wykształcenie wyższe i średnie ogólnokształcące opolskie wśród woje
wództw znajduje się na ostatnim miejscu. Wśród licznych czynników kształ
tujących rozwój regionalny zawsze decydującą rolę odgrywa kapitał ludzki 
i wiedza, która ma większe znaczenie niż czynnik ekonomiczny. Potencjał 
ludzki i jego wykształcenie, wiedza, motywacja, aktywność, konkurencyjność, 
kultura i etyka będą czynnikami decydującymi o dalszym rozwoju Śląska 
Opolskiego.

2. Uwarunkowania demograficzne kształcenia wyższego ulegną w naj
bliższych latach gwałtownym zmianom. Będą one związane z niską podażą 
absolwentów szkół średnich na studia. Populacja młodzieży w wieku 19-24 lata 
do 2030 r. wykazuje wyraźną tendencję spadkową. Wymaga ona szczególnej
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troski ze strony państwa z uwagi na konieczność inwestowania w kapitał ludz
ki, jakim jest młodzież i zapewnienia tej grupie dostępu do edukacji, rynku 
pracy, mieszkania i szeroko pojętych warunków życia. Podaż kandydatów na 
studia wyższe po 2010 r. gwałtownie spadnie. W latach 2006-2020 wyniesie 
około 50%. Równocześnie aż 40,6% młodzieży wchodzącej na rynek pracy 
będą stanowili absolwenci szkół wyższych.

3. Rozwój każdego regionu jest uwarunkowany nie tylko zainwestowa
niem przemysłowym, ale głównie liczebnością i jakością kadr o najwyższych 
kwalifikacjach. Na Śląsku Opolskim mimo pozytywnych zmian w poziomie 
wykształcenia ludności i zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem oraz 
istnienia w Opolu uniwersytetu i politechniki, obserwuje się od 1985 r. dużą 
stabilność kadr po wyższych studiach, co jest zjawiskiem groźnym dla realiza
cji strategii rozwoju województwa. Kwalifikacje są bowiem ściśle związane 
z rozwojem społeczno-gospodarczym i aktywną polityką rynku pracy.

4. Wiedza człowieka i zasoby intelektualne są najbardziej wartościo
wym czynnikiem rozwoju Śląska Opolskiego. Lepsze zarządzanie i wykorzy
stanie kapitału ludzkiego stwarza bowiem wyraźną przewagę konkurencyjną 
regionu i jego przedsiębiorstw. W sumie rozwój gospodarki województwa mu
si być oparty na wiedzy i edukacji. Budowa gospodarki opartej na wiedzy 
wymaga głębokiej restrukturyzacji szkolnictwa w sensie dostosowania go do 
zmieniających się potrzeb rynku pracy i strategii demograficznej. Gospodarce 
potrzebne są kadry o różnym poziomie wykształcenia i kwalifikacji.

5. Wzrost liczby nowych miejsc pracy, polepszenie konkurencyjności 
regionu i efektywność pracy ciągle są uzależnione od ilości i jakości kadr o naj
wyższych kwalifikacjach, a w szczególności od ustawicznego kształcenia. 
Należy szczególnie zwrócić uwagę na potrzeby kształcenia zawodowego.

6. Strategie kształcenia w szkolnictwie wyższym i średnim mają główne 
znaczenie dla zwiększenia zatrudnienia, aktywności zawodowej, mobilności 
przestrzennej i zwalczania marginalizacji społecznej. Niekorzystna sytuacja 
w zakresie poziomu wykształcenia ludności Śląska Opolskiego wymaga sys
tematycznego podnoszenia poziomu i jakości jej wykształcenia.

7. Poziom wykształcenia społeczeństwa Śląska Opolskiego jest niski 
i nieodpowiedni w świetle potrzeb rynku pracy i zmieniającej się gospodarki 
regionu. Wynika on częściowo z historycznych uwarunkowań, słabości bazy 
materialnej, szczupłych nakładów na edukację, słabości powiązań edukacji 
z praktyką i potrzebami rynku pracy, skromnego inwestowania w kadry dydak
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tyczne i naukę, niedostatecznego dostępu do Internetu, rozproszonego rynku 
edukacyjnego i niskich standardów kształcenia.

8. Gospodarka oparta na wiedzy wymaga nie tylko dalszego rozwoju 
edukacji i ustawicznego kształcenia, ale napływu nowoczesnych inwestycji 
opartych na wiedzy, wzrostu inwestycji w naukę, badania i wysokie technolo
gie, budowy infrastruktury telekomunikacyjnej i nowych technik zarządzania.

9. Restrukturyzacja gospodarcza regionu i przemysłu będzie związana 
ze wzrostem poziomu wykształcenia i poziomu kwalifikacji zawodowych róż
nych grup pracowników i zdobywaniem nowych zawodów. Wzrośnie złożo
ność pracy, a zmiana kwalifikacji może objąć ponad 50% pracowników róż
nych firm, szczególnie kadr specjalistów i menedżerów.

10. W najbliższych latach rynek pracy stworzy popyt na pracowników
0 wysokich kwalifikacjach, chętnych do ustawicznego kształcenia, akceptacji 
innowacji, elastyczności, kreatywności, umiejętności współpracy z innymi 
ludźmi, znajomości języków, pracy z komputerem, samodzielności i samody
scypliny, etyki i kultury, doświadczenia, pozytywnej motywacji, aspiracji, 
uczciwości, oszczędności.

11. Duża znajomość potrzeb kadrowych w perspektywie najbliższych 
lat wymaga nowej strategii inwestowania w rozwój kształcenia wyższego, 
średniego i ustawicznego. Pomnożenie jakości kapitału społecznego nie może 
być traktowane jako koszty ekonomiczne, lecz aktywa, które zwiększają war
tość kapitału ludzkiego. Regionalne inwestycje edukacyjne charakteryzują się: 
niedoinwestowaniem, niedostatecznym przygotowaniem kadr do nowych treści
1 metod nauczania, niepełnym dostępem do Internetu, zbyt dużą liczbą studen
tów na 1 pracownika dydaktycznego, ubogim wyposażeniem bibliotek, niskimi 
płacami nauczycieli, wadliwą współpracą szkół wyższych, brakiem łączenia 
wiedzy teoretycznej z praktyczną brakiem współpracy szkół z praktyką słabą 
orientacją rynkową, ograniczonym dostępem do edukacji młodzieży wiejskiej, 
niskim kształceniem bezrobotnych.

12. Wielostronna analiza sytuacji w zakresie edukacji i wykształcenia 
społeczeństwa Śląska Opolskiego, potwierdzona potrzebą wprowadzenia no
wej regionalnej polityki edukacyjnej musi być dostosowana do społecznych 
uwarunkowań demograficznych, etnicznych i społeczno-gospodarczych oraz 
przestrzennych. Potrzebna jest też ścisła współpraca wyższych szkół w regio
nie w zakresie pełnego wykorzystania nauki w praktyce.

13. Migracje zagraniczne (stałe i sezonowe) są głównym czynnikiem 
osłabiającym kapitał ludzki. Migracje stałe i zarobkowe stanowią na Śląsku
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Opolskim trwałe zjawisko o konsekwencjach demograficznych, społecznych, 
ekonomicznych i politycznych. Migracje zagraniczne zarobkowe systematycz
nie wzrastają. Wzrost ten od 1988 r. przekroczył 100%. Przyczyny emigracji 
to: praca 37,9%, sprawy rodzinne 35,1%, nauka 1,7%. Wśród mieszkańców 
Śląska Opolskiego 158,0 tys. osób ma obywatelstwo polskie i inne, w tym 
niemieckie 154,0 tys., jest to główna baza migracyjna. W latach 2007-2010 
należy się spodziewać nasilenia procesów migracyjnych za pracą ze Śląska 
Opolskiego. Wynika to z większej mobilności przestrzennej nowego pokolenia 
młodzieży (wyż demograficzny) i potrzeb rynku pracy Unii Europejskiej, 
a zwłaszcza Niemiec. Nasilą się też liczne imigracje ze Wschodu. Ta nowa 
sytuacja wymaga aktywnej polityki migracyjnej również w układach regio
nalnych. Nasza wiedza o przyszłych procesach migracyjnych za pracą jest 
niedostateczna.
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PRZEMIANY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 
W  ŚWIETLE DRUGIEGO PRZEJŚCIA 
DEMOGRAFICZNEGO NA OBSZARZE 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
W  LATACH 1990-2004

W prow adzenie

Obserwowane od początku okresu transformacji systemowej procesy 
demograficzne w Polsce charakteryzuje duża dynamika zmian, zwłaszcza w od
niesieniu do płodności, prokreacji, migracji i życia małżeńsko-rodzinnego. 
Badania wykazują, że zmiany powyższych procesów następują niemal we 
wszystkich zakątkach świata, jednak tempo tych zmian jest bardzo zróżnico
wane i zależy przede wszystkim od uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, 
politycznych i kulturowych1. Polska obecnie znajduje się w okresie charakte
rystycznym dla tzw. drugiego przejścia demograficznego2, gdzie dzietność

K. Siany: Dylematy i kontrowersje wokót małżeństwa i rodziny we współczesnym świecie. W: Wybrane 
problemy współczesnej demografii. Red. J. Balicki, E. Frątczak, J. Hryniewicz, A. Jagielski, T. Kowalewski,

2 K. Siany. Łódź 2003, s. 34.
Według twórców tej teorii Dirka van de Kaa i Ron Lesthaeghe idea drugiego przejścia demograficznego 
podsumowuje istotę przemian demograficznych zachodzących od lat 60. XX w. w wysoko rozwiniętych kra
jach Europy Zachodniej, a od początku lat 90. w krajach Europy Środkowowschodniej. Ich wynikiem są 
spadek dzietności poniżej prostej zastępowalności pokoleń, opóźnianie decyzji o urodzeniu pierwszego 
dziecka, wzrost liczby urodzeń pozamałżeńskich, spadek umieralności, nasilenie procesów migracyjnych. 
Przejście to jest wynikiem przemian politycznych i światopoglądowych, czego konsekwencją jest dążenie 
jednostki do samorealizacji.
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kobiet kształtuje się poniżej prostej zastępowalności pokoleń oraz zwiększa 
się odsetek osób starszych i nasila zjawisko migracji. Zachodzące przemiany 
społeczno-demograficzne są widoczne nie tylko w skali ogólnokrajowej, ale 
również regionalnej. Głównym celem opracowania jest zasygnalizowanie 
przemian demograficznych i społecznych, jakie zachodzą na obszarze woje
wództwa śląskiego.

Zmiany społeczno-demograficzne na obszarze województwa 
śląskiego według teorii drugiego przejścia demograficznego

Termin „przejście demograficzne” oznacza historyczny proces przeobra
żeń reprodukcji ludności pod wpływem szeroko rozumianej modernizacji 
w sferze kulturowej, ekonomicznej, społecznej, przebiegający od stanu charak
teryzującego się wysoką rozrodczością i umieralnością do stanu, dla którego 
jest właściwy niski poziom rozrodczości i umieralności3. Według teorii przej
ścia demograficznego4 przemiana reprodukcji tradycyjnej na nowoczesną na
stępuje fazami. W końcowej fazie tych zmian należało oczekiwać ustabilizo
wania liczby ludności, jednak tak się nie stało. Zmiany, jakie zaszły w latach 
60. i 70. XX w. w krajach Europy Zachodniej i Północnej odnośnie do przemian 
modelu rodziny oraz zasad jej tworzenia odbiegały od tych, które przewidywała 
teoria przejścia demograficznego dla ostatniej fazy. W konsekwencji nastąpił 
trwały spadek płodności do poziomu niegwarantującego prostej zastępowalności 
pokoleń5. Etap przemian demograficznych obserwowany od końca lat 50. ubieg
łego stulecia w krajach zachodniej i północnej Europy został nazwany drugim 
przejściem demograficznym. Jego interpretację graficzną przedstawia rys. 1.

Dynamika zmian w zakresie urodzeń, zgonów, migracji oraz przyrostu 
naturalnego obserwowana ze szczególną intensywnością w Polsce w okresie 
transformacji systemowej przebiega podobnie do obserwowanych od końca lat 
50. ubiegłego stulecia w krajach Europy Zachodniej i Północnej. Należy pod
kreślić, że w odróżnieniu od krajów zachodniej i północnej Europy, zmiany te 
zarówno w Polsce, jak  i w innych krajach Europy Środkowowschodniej nastę
powały o wiele szybciej6. Warto zaznaczyć, że podobieństwo zmian demogra

3 M. Okólski: Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. Polski syndrom. Warszawa 1988, s. 52.
4 Została sformułowana w połowie ubiegłego stulecia.
5 l.E. Kotowska: Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania. W: Przemiany demograficzne 

w Polsce w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego. Red. l.E. Kotowska. Warszawa 1999, 
s. 13.

6 J. Szymańczak: Zmiany demograficzne. Informacja BSE nr 735 (IP-92 S).
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ficznych w Polsce, tak charakterystycznych dla teorii drugiego przejścia de
mograficznego, ma również wymiar regionalny, o czym świadczą dane prezen
towane na rys. 2.

Rys. 1 . Model pierwszego i drugiego przejścia demograficznego
Źródło: D. Van d e  Kaa: The Idea of Second Dem ographics Transition in Industralized Countries. Paper 

presented  at the  Sixth of W elfare Policy Sem inar of the National Institute of Population and So
cial Security. Tokyo, Japan, 29 January 2002.

Lata

“ “ “ “ ■współczynnik urodzeń " współczynnik zgonów
“  “  "  współczynnik przyrostu naturalnego ——— — saldo migracji

Rys. 2 . R u c h  n a tu ra ln y  lu d n o śc i  w  w o je w ó d z tw ie  ś lą sk im  w  la ta c h  1 9 9 5 -2 0 0 4  

Źródło: O pracow an ie  w łasne na podstaw ie roczników  dem ograficznych z różnych lat.
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Polska jest krajem, w którym występuje dość znaczne zróżnicowanie 
przestrzenne dynamiki demograficznej (tab. 1).

Tabela 1

Dynamika demograficzna według województw w latach 1990-2004

Województwa

Ogółem Miasto Wieś

współczynniki dynamiki demograficznej w latach

1990 1995 2000 2004 1990 1995 2000 2004 1990 1995 2000 2004

Polska 1,403 1,122 1,028 0,980 1307 1,042 0,955 0,946 1,533 1,231 1,135 1,029

Dolnośląskie 1,400 1,060 0,921 0,877 1333 1,009 0,869 0,829 1,543 1,170 1,045 0,994

Kujawsko-pomorskie 1,450 1,202 1,090 1,049 1,322 1,095 0,984 0,953 1,633 1,360 1357 1303

Lubelskie 1,425 1,100 0,995 0,912 1,734 1396 1,179 1,110 1376 1,001 0,893 0,800

Lubuskie 1,605 1,316 1,126 1,104 1,581 1368 1,097 1,098 1,640 1,391 1,171 1,115

Łódzkie 0,995 0,808 0,734 0,738 0,922 0,740 0,677 0,720 1,109 0,917 0,833 0,767

Małopolskie 1,621 1,284 1,232 1,133 1380 1,080 1,037 1,005 1,849 1,475 1,425 1360

Mazowieckie 1,206 0,967 0,925 0,943 1,063 0,865 0,868 0,965 1,424 1,121 1,017 0,907

Opolskie 1,482 1,119 0,999 0,893 1,568 1,169 0,984 0,940 1,412 1,075 1,013 0,844

Podkarpackie 1,826 1371 1301 1,143 2,033 1371 1376 1,186 1,733 1,371 1314 1,120

Podlaskie 1,508 1,159 1,024 0,912 1,941 1,408 1,194 1,095 1,191 0,968 0,880 0,752

Pomorskie 1,685 1,403 1395 1347 1391 1,172 1,075 1,068 2,380 1,962 1,839 1,687

Śląskie 1,212 1,010 0,918 0,880 1,176 0,988 0,894 0,867 1351 1,087 1,010 0,932

Świętokrzyskie 1,325 1,039 0,943 0,845 1,452 1,076 0,967 0,896 1359 1,019 0,927 0,811

Warmińskomazurskie 1,915 1,513 1,326 1,183 1,746 1,329 1308 1,102 2,124 1,759 1,484 1393

Wielkopolskie 1,400 1,168 1,104 1,096 1359 1,041 0,999 1,001 1,575 1331 1347 1325

Zachodniopomorskie 1,659 1,323 1,124 1,044 1,499 1323 1,007 0,965 1,971 1,523 1,387 1320

Źródło: Rocznik D em ograficzny 2005.

Z danych prezentowanych w tab. 1 wynika, że województwo śląskie 
znajduje się w grupie województw charakteryzujących się najniższą dynamiką 
demograficzną zarówno w miastach, jak i na wsi, a od 2000 r. współczynnik 
dynamiki demograficznej utrzymuje się poniżej jedności, co oznacza sukce
sywne zmniejszanie się liczby ludności. Wyraźne zmniejszenie dynamiki de
mograficznej jest w głównej mierze wynikiem spadku płodności i małżeńsko- 
ści (co potwierdzają dane w tab. 2).
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Tabela 2

Zmiana płodności kobiet i współczynników reprodukcji ludności 
w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców w województwie śląskim 

w latach 1990-2004

Miasta

Zmiana współczynników płodności kobiet w grupach wieku Zmiana współczynników

15-19
lat

20-24
lata

25-29
lat

30-34
lata

35-39
lat

40-44
lata

45-49
lat

dzietości
ogólnej

dynamiki
demogra

ficznej
2004/1990

Bielsko Biała -15,9 -79,2 -34,9 -4,6 +3,4 0,0 -0,1 -0,668 -0,206
Bytom -16.0 -70,0 -17,7 -3,1 +0,1 -2,9 +0,2 -0,554 -0,230
Chorzów -17,8 -74,0 -5,4 +9,0 +2,0 -1,5 0,0 -0,535 -0,124
Częstochowa -18,9 -95,0 -17,0 +1,1 -1,3 +0,8 +0,1 -0,658 -0,320
Dąbrowa
Górnicza

-18,9 -97,5 -2,5 +5,2 +1,1 -0,8 +0,1 -0,573 -0,166

Gliwice -16,3 -89,4 -13,5 +8,9 -4,9 -1,0 +0,2 -0,583 -0,338
Katowice -14,7 -71,0 -11,1 +13,2 +0,5 -1,0 -0,1 -0,423 -0,159
Ruda Śląska -16,1 -78,5 -2,8 +7,8 +0,7 +0,7 -0,4 -0,447 -0,855
Rybnik -19,4 -98,5 -12,1 -1,3 -4,2 -3,0 -0,1 -0,693 -0,568
Sosnowiec -16,0 -83,7 -14,8 +5,0 +2,3 0,0 0,0 -0,542 -0,279
Tychy -15,2 -98,2 -24,9 +0,9 -4,6 -0,9 -0,4 -0,724 -0,609
Zabrze -17,4 -84,2 -19,1 +6,6 -3,0 -0,3 0,0 -0,591 -0,281
W ojew ództw o
śląskie 2004/1999
Ogółem -3,1 -22,0 +4,8 +8,8 +2,1 +0,0 +0,1 -0,068 -
Miasto -2,7 -19,0 +2,7 +9,8 +2,7 +0,1 +0,1 -0,037 -
Wieś -4,3 -34,3 -4,2 +5,2 -0,5 0,0 0,0 -0,191 -

Płodność -  urodzenia żywe na 1000 kobiet.

Źródło: O bliczen ia  w łasne na podstaw ie roczników  dem ograficznych z  różnych lat.

Dane przedstawione w tab. 2 pozwalają na wyciągnięcie dwóch istot
nych wniosków. Po pierwsze, w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i ca
łym województwie nastąpił wyraźny spadek dzietności. Po drugie, nastąpił 
wyraźny wzrost płodności kobiet w grupie wieku 30-34 lata (dla województwa 
w grupie 25-29, 30-34, 35-39 lat).

Według M. Okólskiego, spadek płodności charakterystyczny dla teorii 
drugiego przejścia demograficznego jest spowodowany m.in. zmniejszeniem 
średniej liczebności potomstwa w rodzinie, zanikiem wielodzietności i wzros
tem dobrowolnej bezdzietności, upowszechnieniem „nowoczesnych” środków 
przeciwciążowych, opóźnianiem typowego wieku prokreacji7. Od kilku lat 
na terenie województwa śląskiego obserwowany jest wyraźny spadek liczby

M. Okólski: Demografia, podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie. Warszawa 
2005, s. 146.
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zawieranych związków małżeńskich. Ma to szczególnie duże, a zarazem nega
tywne znaczenie dla procesów reprodukcji ludności8.

Tabela 3

Zmiana liczby oraz współczynników zawartych małżeństw 
w wybranych miastach województwa śląskiego 

w latach 1990-2004

Miasta

Zmiana w liczbie zawartych małżeństw przez kobiety w grupach wieku

ogółem 19 lat 
i mniej

20-24 lat 25-29 lat 30-34 lat 35-39 lat 40-49 lat 50 lat 
i więcej

lata 2004/1990

Bielsko Biała -168 -150 -153 +127 +4 -16 0 +20

Bytom -533 -261 -255 +68 -46 -25 -21 +7

Chorzów -327 -151 -189 +70 -20 -30 -8 +1

Częstochowa -327 -237 -263 +259 -9 -39 -20 -18

Dąbrowa Gór
nicza -79 -127 -46 +134 -1 -25 -8 -6

Gliwice -269 -160 -141 +151 -41 -48 -40 +10

Katowice -480 -288 -336 +213 -8 -38 -47 +24

Ruda Śląska -144 -163 -115 +144 +9 -7 -4 -8

Rybnik -23 -140 +3 +106 +7 -16 +3 + 14

Sosnowiec -270 -218 -187 +186 -6 -22 -11 -12

Tychy -291 -194 -131 +104 -42 -14 -3 -11

Zabrze -408 -195 -223 +74 -42 -25 -16 -1

W ojew ództw o
śląskie

Z m iana w spółczynników  zaw ierania m ałżeństw

1990 r. 2004 r. lata 2004/1990

Ogółem 8,1 5,9 -2,2

Miasto 7,9 5,9 -2,0

Wieś 8,9 6,3 -2,6

Współczynniki małżeństw na 1000 ludności w wieku 15 lat i więcej, ilość zawartych małżeństw w liczbach bez
względnych.

Źródło: Ibid.

Z tab. 3 wynika, że w analizowanym przedziale czasowym na obszarze 
województwa śląskiego zmniejszyła się liczba zawieranych związków małżeń
skich, natomiast zwiększył się przeciętny wiek, w jakim kobiety zawierają 
związek małżeński (25-29 lat). Jak podkreśla K. Siany, liberalizacja życia sek

8 L. Frąckiewicz: Polityka społeczna. Katowice 1998, s. 43.
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sualnego sprzyja upowszechnianiu się kohabitacji9, która w coraz większym 
stopniu wpływa na zwiększający się od kilku lat wzrost urodzeń pozamałżeń- 
skich.

Tabela 4

Liczba urodzeń żywych w wybranych miastach województwa śląskiego 
w latach 1990 i 2004

Miasta

Urodzenia żywe w 1990 roku Urodzenia żywe w 2004 roku
Zmiana liczby 

urodzeń 
2004/1990

ogółem

w tym 
poza- 

małżeń- 
skie

poza- 
małżeń- 

skie w % 
urodzeń 
żywych

ogółem

w tym 
poza- 

małżeń- 
skie

poza- 
małżeń- 

skie w % 
urodzeń 
żywych

ogółem

poza- 
małżeń- 
skie w % 
urodzeń 
żywych

Bielsko Biała 2015 209 10,3 2467 257 10,4 +452 +0,1

Bytom 2607 277 10,6 1575 517 32,8 -1032 +22,2

Chorzów 1379 151 10,9 937 295 31,5 -442 +20,6

Częstochowa 3089 186 6,1 1989 282 14,2 -1100 +8,1

Dąbrowa Gór
nicza 1194 66 5,5 992 174 17,5 -202 +12,0

Gliwice 2263 208 9,2 1529 363 23,7 -734 + 14,5

Katowice 3586 270 7,5 2431 567 23,3 -1155 + 15,8

Ruda Śląska 1907 129 6,7 1342 279 20,8 -565 + 14,1

Rybnik 1947 106 5,4 1314 193 14,7 -633 +9,3

Sosnowiec 2512 175 6,9 1697 311 18,3 -815 + 11,4

Tychy 2456 121 4,9 1217 199 16,4 -1239 + 11,5

Zabrze 2327 242 10,4 1589 451 28,4 -738 + 18,0

W ojewództwo
śląskie U rodzenia żyw e w 2000 r. U rodzenia żyw e w 2004 r.

Z m iana liczby  
urodzeń w latach 

2004/2000

Ogółem 42233 4813 11,4 40134 6750 16,8 -2099 +5,4

Miasto 32339 4332 13,4 31294 6090 19,4 -1045 +6,0

Wieś 9894 481 4,8 8840 660 7,4 -1054 +2,6

Ź ródto:Ib id .

Z tab. 4 wynika, że zdecydowaną większość urodzeń w województwie 
śląskim stanowią urodzenia małżeńskie, ale warte podkreślenia jest to, że 
w analizowanym okresie ich udział zmniejsza się na korzyść urodzeń poza- 
małżeńskich zarówno w miastach, jak i na wsi. Przyczyn zmniejszającej się

9 K. Siany: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków 2002, s. 21.



Andrzej Skibiński

liczby urodzeń i zwiększenia liczby urodzeń pozamalżeńskich należy po części 
upatrywać w nastawieniu indywidualistycznym polegającym na tym, że pod
stawowym celem funkcjonowania każdej jednostki jest jej samorealizacja 
i szczęście. Potencjalne dzieci coraz częściej są postrzegane jako środek reali
zacji celów jednostki. Należy również mieć na względzie korzyści psychiczne 
jednostki (wystarczy mieć jedno dziecko bądź posiadanie dziecka jest prze
szkodą w samorealizacji)10. Istotny wpływ na procesy przemian demograficz
nych zachodzących na obszarze województwa śląskiego odnośnie do płodności 
i małżeńskości ma sytuacja na rynku pracy. Według danych statystycznych 
GUS, Polska należy do grupy krajów o najwyższej stopie bezrobocia. Z tego 
względu coraz częściej młodzi ludzie chcący rozpocząć życie na własny ra
chunek są zmuszeni odkładać w czasie decyzje prokreacyjne i matrymonial
ne".

350 
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50 
0

1999 2000 2001 2002 2003 2004
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H ogółem 03 kobiety El mężczyźni

Rys. 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według płci w województwie śląskim 
(w tys.)

Źródło: O pracow an ie  w łasne na podstaw ie danych GUS 2005.

Z danych zestawionych na rys. 3 wynika, że w latach 1999-2004 nas
tąpił wzrost liczby bezrobotnych zarówno w grupie kobiet, jak  i mężczyzn, 
spowodowany procesami transformacji systemowej związanej m.in. z nie
prawidłowym przebiegiem procesów restrukturyzacji i prywatyzacji prze
mysłu ciężkiego (górnictwa, hutnictwa, przemysłu maszynowego) oraz presją

10 P Szukalski: Urodzenia pozamałżeńskie w Europie Zachodniej. Łódź 2000, s. 33.
"  Zob. A. Skibiński, A. Rączaszek: Ocena sytuacji kobiet i mężczyzn na polskim rynku pracy. W: Zarządzanie 

w przedsiębiorstwie. Częstochowa 2005, s. 487.
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demograficzną związaną z napływem kohort wyżu demograficznego na śląski 
rynek pracy12. Rysunek 4 obrazuje skalę i zróżnicowanie bezrobocia w Polsce.

Rys. 4. Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw w 2004 r.
Źródło: Ibid.

Przydatnym „narzędziem” wyjaśniającym przemiany społeczno-demo- 
graficzne, jakie zaszły na obszarze województwa śląskiego jest zaproponowa
na przez I.E. Kotowską koncepcja interpretacji przemian demograficznych 
w Polsce, według której przyczyn zmniejszenia dynamiki demograficznej 
w województwie śląskim, związanej głównie ze spadkiem płodności i małżeń- 
skości, należy upatrywać w trzech grupach procesów:
-  strukturalnych (społeczno-gospodarczych)
-  kulturowych,
-  technologicznych.

Powyższe procesy zachodzą na poziomie grup społecznych (rodzina, 
para) oraz jednostki.

A. Skibiński: Wpływ okresu transformacji społeczno-gospodarczej państwa na zmiany zachowań prokre
acyjnych mieszkańców Częstochowy. W: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki 
zmian strukturalnych. Red. H. Ćwikliński. Gdańsk 2005, s. 439.
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Koncepcja interpretacji przemian demograficznych w Polsce 
w trakcie transformacji systemowej

Tabela 5

Poziomy
oddziaływania/procesy

Jednostki społeczne

grupy społeczne
grupy podstawowe 

rodzina i para
jednostki

1 2 3 4

Procesv stru k tu ra ln e
Transformacja ustroju
politycznego, systemu
ekonomicznego i instytucji
społecznych:
-  Zmiana ekonomicznych 

relacji między pań
stwem, przedsiębior
stwem i gospodarstwem 
domowym

-  Gwałtowne zmiany 
rozkładu dochodów

-  Radykalne zmiany na 
rynku pracy

-  Wzrost nierówności 
ekonomicznych i spo
łecznych

-  Wzrost znaczenia po 
ziomu wykształcenia

-  Spadek poczucia bezpie
czeństwa socjalnego

-  Spadek mobilności 
społecznej i przestrzen
nej

-  Spadek (okresowy) 
poziomu życia

-  Powolny rozwój 
klasy średniej

-  Rosnące zróżnico
wanie społeczeń
stwa

-  Powolny rozwój 
społeczeństwa 
obywatelskiego

-  W zrost znaczenia 
grup ideologicz
nych (politycznych, 
religijnych itp.)

-  Pojawienie się 
zachowań grupo
wych

-  W zrost kosztów alter
natywnych małżeństwa 
i macierzyństwa

-  Większa niezależność 
współmałżonków 
(partnerów), większa 
swoboda wyboru part
nera

-  Rosnące trudności 
łączenia ról partnera 
i rodzica

-  Indywidualne 
um iejętności, am 
bicje i kwalifikacje 
określają pozycję 
społeczną jednostki 
i jej dochód

-  Jednostki są sta
wiane wobec ro
snących różnorod
nych wymagań, 
które jes t trudno 
spełnić jednocześ
nie

-  Konieczność stania 
się mobilnym

-  Późna niezależność
-  W zrost poczucia 

indywidualnej od
powiedzialności za 
karierę życiową

K u ltu ra
M odern izac ja  o raz  
w estern izacja
Wzrost:
-  Demokracji
-  Nierówności 
Rozprzestrzenianie się:
-  Autonomii
-  Pluralizmu
-  Uniwersalizmu
-  Indywidualizmu
-  Dominacji potrzeb 

niższego rzędu

-  Upadek autoryte
tów oraz rozchwia
nie systemu warto
ści i zasad

-  Ograniczenie 
spoistości grup 
tworzących normy 
oraz zmniejszenie 
się możliwości kon
troli przestrzegania 
norm

-  Powstawanie i ry
walizacja subkultur

-  Wzrost rywalizacji 
(konfliktu) płci

-  W zrost konfliktu 
między różnymi 
generacjami itp.

-  Zmiany w układzie sił 
(ról) między kobietą
i mężczyzną

-  Osłabienie zasad i norm
-  Trudności pogodzenia 

różnych karier życio
wych, zwłaszcza przez 
kobiety

-  Spadek skłonności 
tworzenia związ
ków formalnych

-  W zrost znaczenia 
samorealizacji

-  Poszukiwanie 
indywidualnego 
stylu życia

-  W zrost niezależno
ści kobiet w wybo
rze karier życio
wych

-  Konflikt różnych 
ról społecznych

-  W zrost odpowie
dzialności indywi
dualnej za pozycję 
ekonom iczną i spo
łeczną
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cd. tabeli 5

1 2 3 4

Tprhnoloeia -  Gwałtowny rozwój 
technik informacyj
nych i multimedial
nych oraz zakresu 
korzystania z nich

-  Zmniejszenie 
kosztów przekazy
wania informacji

-  Nierówność dostę
pu do usług me
dycznych i eduka
cyjnych

-  Rosnące zapotrzebo
wanie na informację 
różnego rodzaju

-  Rozpowszechnienie się 
wiedzy

-  Możliwość bardziej 
efektywnego zapobie
gania niepożądanej 
ciąży

-  Rosnąca społeczna 
akceptacja bezdzietno- 
ści

-  Rosnące zapotrze
bowanie na wy
kształcenie jako 
czynnik określają
cy szanse jednostki

-  Antykoncepcja 
może być wyni
kiem  indywidual
nej decyzji

-  W zrost swobody 
seksualnej

-  Zakaz usunięcia 
niepożądanej ciąży

Rosnący dostęp do nowości 
technologicznych, rewolu
cja informacyjna (Internet) 
Rozwój:
-  Transportu
-  Łączności i komunikacji 
Postęp w zakresie korzys
tania z technologii medycz
nych
Wzrost zakresu korzystania 
z metod i środków kontroli 
urodzeń

Źródło: I.E. Kotowska: Drugie przejście dem ograficzne i jego uw arunkow ania. W : Przem iany dem ogra
ficzne w  Polsce w  św ietle koncepcji drugiego przejścia dem ograficznego. Red. I.E. Kotowska. 
W arszaw a 1999, s. 28-29.

Koncentrując uwagę na podstawowej grupie (rodzina i para) można 
zaobserwować wyraźne zmiany w sferze życia małżeńsko-rodzinnego. Wielu 
badaczy, m.in. F. Adamski, uważa, że przeobrażenia, jakie dokonały się w Pol
sce pod wpływem industrializacji i urbanizacji oraz nowych warunków spo- 
łeczno-ustrojowych zasadniczo zmieniły sytuację rodziny i małżeństwa, jego 
strukturę oraz układ stosunków między małżonkami13. W przeszłości małżeń
stwo było instytucją wzniesioną ponad jednostką. Obecnie staje się produktem 
i coraz częściej w świadomości jednostki jawi się jako ryzykowne, osobiste 
przedsięwzięcie, na które nie ma ubezpieczenia społecznego14. Analizując pre
zentowane dane w niniejszym opracowaniu nasuwa się pytanie: jakie mogą 
być konsekwencje obserwowanych przemian społeczno-demograficznych dla 
rozwoju ludności w województwie śląskim? Odpowiedzi na to pytanie częścio
wo można uzyskać analizując strukturę ludności według wieku zgodnie z prog
nozą liczby ludności w województwie śląskim.

Przedstawione na rys. 5 struktury mają kształt regresywny, świadczący 
o malejącej z roku na rok liczbie urodzeń15. W perspektywie najbliższych lat 
(według prognozy) na obszarze województwa śląskiego będzie postępował 
proces starzenia się społeczeństwa wywołanego spadkiem urodzeń i wydłuże
niem się życia ludzkiego.

13 F. Adamski: Modele małżeństwa i rodziny a kultura masowa. Warszawa 1970, s. 6.
K. Siany: Dylematy i kontrow ersje..., op. cit., s. 33.

15 J.Z. Holzer: Demografia. Warszawa 2003, s. 134.
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Andrzej Skibiński

Liczba ludności w 2004 r.

Liczba ludności w tys.

Rys. 5. Struktura ludności według wieku i płci w województwie śląskim 
Źródło: O pracow an ie  w łasne na podstaw ie danych GUS.
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Konkluzje

Zamierzeniem autora opracowania było zasygnalizowanie przemian de
mograficznych i społecznych, jakie zaszły na obszarze województwa śląs
kiego w latach 1990-2004 według teorii drugiego przejścia demograficznego. 
Przeprowadzona analiza danych statystycznych dotycząca ruchu naturalnego 
ludności pozwoliła na sformułowanie kilku istotnych wniosków:
1. W latach 1990-2004 współczynnik dzietności ogólnej wykazywał ten

dencję spadkową, wynikającą ze zmniejszania się płodności w grupach 
wieku 15-19 i 20-24 lata.

2. W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców nastąpił wyraźny wzrost licz
by zawieranych związków małżeńskich w starszych grupach wieku 25-29 
i 30-34 lata, w młodszych grupach odnotowano spadek. W skali woje
wództwa nastąpił ogólny spadek liczby zwieranych małżeństw zarówno 
w miastach, jak  i na wsi.

3. Zwiększa się odsetek urodzeń pozamałżeńskich, świadczący o coraz więk
szej akceptacji społecznej związków kohabitacyjnych.

4. Przyczyn przemian demograficznych i społecznych upatruje się w czyn
nikach społecznych, ekonomicznych, kulturowych i technicznych, które są 
skutkiem transformacji systemowej.

Powyższe wnioski są charakterystyczne dla sekwencji16 zmian demogra
ficznych zaproponowanych przez jednego z twórców koncepcji drugiego 
przejścia demograficznego D. van de Kaa, które przedstawiają się następująco:
-  spadek współczynnika dzietności ogólnej wynikający ze zmniejszenia się 

płodności w starszych grupach wieku,
-  dalsze zmniejszenie się średniego wieku zawarcia pierwszego małżeństwa,
-  opóźnianie związku małżeńskiego współwystępujące z coraz częstszą kohabita- 

cją przedmałżeńską, wzrost średniego wieku zawarcia pierwszego małżeństwa,
-  rozpowszechnianie się kohabitacji przedmałżeńskiej, powstrzymywanie się z de

cyzją zawarcia związku do czasu zajścia partnerki w ciążę, wzrost liczby uro
dzeń pozamałżeńskich, wzrost średniego wieku rodzenia pierwszego dziecka17.

16 Na potrzeby analizy i interpretacji wyników autor prezentowanego opracowania przytoczył wybrane se
kwencje.

171.E. Kotowska: Op. cit., s. 17.



Można zatem, „choć w ostrożny sposób”, stwierdzić, że obserwowane 
przemiany na obszarze województwa śląskiego są charakterystyczne dla kon
cepcji drugiego przejścia demograficznego. Przemiany te mają charakter nie 
tylko w skali ogólnokrajowej, ale, jak wykazały badania, również regionalnej.

Andrzej Skibiński
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SPOŁECZNO-GOSPODARCZY OBRAZ 
POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO NA TLE 
PODREGIONU CZĘSTOCHOWSKIEGO 
I WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W prow adzenie

Interesująca autorkę społeczność mieszkańców powiatu częstochow
skiego została przedstawiona w kontekście przemian zachodzących na obsza
rze całego województwa, wynikających z transformacji systemowej. Analiza 
została przeprowadzona na podstawie wybranych wskaźników zaczerpniętych 
z roczników statystycznych. Objęto nią następujące obszary:
-  położenie geograficzne w skali kraju, regionu i podregionu, walory przyrod

nicze,
-  komunikacja i transport -  sieć drogowa i kolejowa, infrastruktura technicz

na, poziom uzbrojenia terenu, dostępność usług,
-  struktura demograficzna, gospodarka lokalna oraz rynek pracy1.

1 W. Kłosowski, J. Warda: Wyspy szans: jak  budować strategię rozwoju lokalnego? Warszawa 2001 r. 
M etodologia zaproponowana przez autorów jest przyjęta jako standard dla tego typu prac analitycz
nych.
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Położenie i walory przyrodnicze w kontekście regionu 
i podregionu

Województwo śląskie jest najbardziej zaludnionym, najsilniej zurba
nizowanym i najintensywniej uprzemysłowionym województwem w skali 
całego kraju. Powiat częstochowski znajduje się na północy województwa 
śląskiego, przy granicy z województwami: łódzkim (długość granicy 146 km) 
i święto-krzyskim (długość granicy 116 km), obejmuje 16 gmin, w tym dwie 
miejsko-wiejskie i 14 wiejskich. Jest to jeden z większych terytorialnie po
wiatów w Polsce, a największy w województwie. Zajmuje powierzchnię niemal 
152 km2. Podział kraju na podregiony statystyczne NUTS32 sytuuje powiat 
częstochowski w podregionie częstochowskim (wraz z powiatem kłobuckim, 
myszkowskim i powiatem miasto Częstochowa).

powiat kłobucki

P O D R E G I O N  r e  Z Í S T 0 C H 0 W S K I  
|A q tzęsto 5  powiat

Lc!ł0!wi /  częstochowski

Rys. 1. M a p a  p o d re g io n u  c z ę s to c h o w s k ie g o

Podział ten ma znaczenie przyszłościowe. Niektóre programy struk
turalne Unii Europejskiej m ają być niebawem dystrybuowane na poziomie 
NUTS3 (podregionów3), a nie -  jak większość pomocy strukturalnej -  na po
ziomie NUTS2 (regionów).

2 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.03.2002 r. (Dz.U. nr 34, poz. 311) w sprawie wprowadzenia Nomen
klatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). W rozporządzeniu z 13.07.2000 r. 
(Dz.U. nr 58, poz. 685) podział województwa śląskiego na podregiony był inny, a powiat częstochowski 
znajdował się w podregionie północno-śląskim.

3 Podregiony postrzega się jako sztuczne jednostki terytorialne niemające żadnych struktur wykonawczych ani 
uprawnień ustawowych.
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Analizując podział województwa śląskiego na podregiony nie sposób 
nie zauważyć zróżnicowania funkcjonalnego i całkowicie odmiennej specyfiki 
gospodarczej i społeczno-kulturowej składowych obszarów, które uznano za 
podregiony statystyczne:
-  bielsko-bialskiego -  turystyczno-rolniczy,
-  rybnicko-jastrzębskiego, zdominowany przez przemysł wydobywczy, ale 

z charakterystyczną sytuacją społeczną i tradycją kulturową,
-  centralnego śląskiego, o specyfice silnie zurbanizowanej i z dominacją 

przemysłu w gospodarce,
-  częstochowskiego, silnie rolniczego, nastawionego na turystykę i wytwór

czość.
Z perspektywy województwa podregion częstochowski wydaje się mieć 

najwyraźniejszą odrębność.

Rys. 2. Podregiony w województwie śląskim: położenie powiatu częstochowskiego
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Powiat częstochowski nie jest (pod względem przestrzennym) powiatem 
ziemskim otaczającym miasto na prawach powiatu grodzkiego4, otacza on 
Częstochowę z trzech stron, a w kierunku wschodnim ciągnie się aż po Ko
niecpol. Powiaty tego typu, usytuowane wokół ośrodków miejskich na pra
wach powiatu z reguły mają kłopotliwą sytuację związaną z umiejscowieniem 
usług publicznych, w tym np. siedziby starostwa w ośrodku miejskim, a więc 
najczęściej w odrębnym powiecie. Tak jest w przypadku powiatu częstochow
skiego. Liczne powiatowe jednostki obsługujące mieszkańców, które powinny 
być usytuowane w którejkolwiek z 16 gmin powiatu -  choć organizowane, 
finansowane i zarządzane przez powiat ziemski -  fizycznie mieszczą się 
w mieście Częstochowie. Podobnie kształtuje się sytuacja rynku edukacji. Naj
częściej w powiecie władze powiatowe razem z gminami współkształtują spój
ną politykę oświatową. Nie ma takiej możliwości w wypadku powiatów ziem
skich, ponieważ system edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym, z którego 
korzysta przede wszystkim młodzież z terenu powiatu ziemskiego jest zarzą
dzany przez powiat grodzki. Z tego powodu dla powiatu częstochowskiego 
ważna strategicznie jest współpraca z miastem Częstochową5.

Analizując szanse i zagrożenia rozwojowe należy podkreślić zasoby 
i walory przyrodnicze powiatu, które z jednej strony wskazują pewne obszary 
(także ograniczenia) co do kierunków inwestowania w powiecie, a z drugiej 
stanowią o atrakcyjności turystycznej i generują istotny ruch turystyczny (do
chody z turystyki). Powiat częstochowski ma walory przyrodnicze, których 
atrakcyjność wykracza poza kontekst regionalny. Są to trzy parki krajobra
zowe:
-  Park Krajobrazowy Stawki -  znajdujący się w całości na terenie powiatu 

w gminie Przyrów.
-  Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą (zajmujący częściowo obszar 

gmin: Blachownia, Konopiska i Starcza).
-  Park Krajobrazowy Orlich Gniazd (gminy: Mstów, Olsztyn, Janów i Po

czesna)

4 Zarys Strategii Rozwoju Regionalnego Polski. Raport końcowy. Zespól zadaniowy ds. Polityki Regionalnej 
w Polsce, Warszawa 1996 r. Zgodnie z definicją, powiat ziemski otaczający miasto na prawach powiatu 
grodzkiego tworzy zamknięty pierścień wokół takiego miasta.

5 D. Strahl, M. Markowska: Polskie metropolie w strukturalnej przestrzeni subregionów. W: Konkurencyjność 
i potencjał rozwoju polskich metropolii -  szanse i bariery. Red. S. Korenik i K. Szołek. Warszawa 2004.
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Infrastruktura techniczna

Powiat częstochowski leży w specyficznym miejscu mapy Polski: na 
przecięciu wertykalnego korytarza komunikacyjnego o znaczeniu paneuropej
skim (przyszła autostrada A l łącząca Skandynawię z Bałkanami i południem 
Europy) oraz horyzontalnego pasa strefy problemowej pomiędzy dwoma pa
neuropejskimi korytarzami horyzontalnymi (autostrady A2 i A4, łączącymi 
Unię Europejską z Rosją i Ukrainą oraz dalej z Azją)6. Jak wskazują analizy, 
o ile korytarz trasy E75 jest potencjalnym korytarzem napływu szans rozwo
jowych w przyszłości, o tyle możliwość powstania strefy słabszego rozwoju, 
jaka już zarysowuje się pomiędzy horyzontalnymi paneuropejskimi trasami 
E30 i E40 jest najpoważniejszym strategicznym zagrożeniem. Gęsta sieć dróg 
krajowych i dobre powiązanie komunikacyjne w zachodniej części powiatu 
jest przeciwstawione brakowi sieci dróg krajowych w części wschodniej, za 
której skomunikowanie odpowiadają w głównej mierze społeczności lokalne 
(niestety nie przebiegają tamtędy żadne trasy o znaczeniu ponadregionalnym -  
-  wyjątek stanowi droga krajowa 46 charakteryzująca się bardzo słabymi 
parametrami technicznymi). Warto tu nadmienić, że w całym województwie 
śląskim długość dróg publicznych o twardej nawierzchni na 100 km2 wynosi 
162,8 km, co lokuje województwo na pierwszym miejscu w skali kraju.

Sieć kolejowa na terenie powiatu ma znaczenie uzupełniające, choć 
w planach podkreśla się wzrost jej znaczenia z punktu widzenia przewozów 
lokalnych, ruchu towarowego i atrakcyjności turystycznej. Przez teren powiatu 
przebiega ważna linia kolejowa 01 relacji Katowice-Warszawa, która na od
cinku Zawiercie-Częstochowa jest włączona do AGTC7, jako linia do moderni
zacji do standardu europejskiego8.

Bardzo czułym miernikiem określającym zaufanie ludności do strate
gicznych perspektyw prorozwojowych danego obszaru jest aktywność bu
dowlana w obrębie budownictwa mieszkaniowego. Mieszkania są budowane 
tam, gdzie istnieją dobre perspektywy odnośnie do zamieszkiwania. Zamoż
ność populacji wpływa raczej na standard i wielkość budowanych mieszkań 
niż na ich ilość.

6 Powiat częstochowski. Plan rozwoju lokalnego na lata 2004-213.
7 Umowa Europejska o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Tranzytu Kombinowanego i Obiektach 

Towarzyszących, podpisana przez Polskę w 1991 r.
8 A. Wasiak: Kierunki i cele rozwoju infrastruktury kolejowej. W: Konkurencyjność..., op. cit.



Magdalena Wojtysiak

Liczba nowo oddanych mieszkań od 2000 r.
Tabela 1

Obszar
Lata

2000 2001 2002 2 003 2004 Suma:

Powiat częstochowski 149 174 317 763 75 1 878

Województwo śląskie 5634 6541 7605 14 692 9938 44 410

Podregion 1286 1509 1117 2 349 1478 7 739

Źródło: O pracow anie w łasne na podstaw ie: D ane GUS z lat 2000-2004, w w w .stat.gov.pl/bdr

Ogólnie infrastruktura przyciąga imigrację lub przynajmniej powinna się 
przyczynić do zahamowania emigracji na danym obszarze. Stopień urbanizacji 
województwa śląskiego w 2002 r. wynosił 79,0%, co usytuowało wojewódz
two na pierwszym miejscu w skali kraju. Sieć wodociągowa, kanalizacja sani
tarna, sieć gazowa czy np. drogi gminne to elementy technicznej infrastruktury 
kształtującej podstawowy standard cywilizacyjny9.

Tabela 2
Gęstość komunalnej infrastruktury technicznej w 2002 r.

(długość poszczególnych sieci na km2 powierzchni)

Rodzaj infrastruktury Sieć wodociągowa Kanalizacja sanitarna Sieć gazowa

Powiat częstochowski 7,37 0,86 3829

Województwo śląskie 14,11 (1) 5 ,28(1) 12 441 (2)

Gm iny wiejskie ogółem 6,43 0,96 2423

W  naw iasach podano  lokatę w ojew ództw a w  skali kraju. 

Ź ródło: Ibid.

Na podstawie rozkładu terytorialnego inwestycji w infrastrukturę tech
niczną można zauważyć duże jej nasycenie w pierścieniu gmin otaczających 
Częstochowę w porównaniu do gmin wschodniej części powiatu. Częściowo 
zapewne jest to spowodowane mniejszym zagęszczeniem ludności na tych 
terenach.

Dostępność usług -  usługi rynkowe, w tym handel, jak  i publiczne usłu
gi nierynkowe: edukacja, kultura, podstawowa opieka zdrowotna -  wyznacza

9 J. Sierak: Zagospodarowanie infrastrukturalne i potrzeby inwestycyjne gmin w Polsce. W: Funkcjonowanie 
samorządu terytorialnego -  doświadczenia i perspektywy. Red. S. Dolata. T. 1. Opole 1998.

http://www.stat.gov.pl/bdr


SPOŁECZNO-GOSPODARCZY OBRAZ..

standard cywilizacyjny danego obszaru. Możliwość dokonywania zakupów, 
np. leków czy podstawowych dóbr codziennego użytku, w pobliżu miejsca 
zamieszkania stanowi podstawę dostępności. Jako miernik usług rynkowych 
wybrano dostępność sieci handlowej (ilość punktów sprzedaży) oraz, pomoc
niczo, dostępność aptek. Dostępność usług nierynkowych będzie reprezento
wana przez podstawowe mierniki dotyczące przedszkoli i bibliotek (podsta
wowa i najtańsza forma kontaktu z kulturą). Analizie nie poddano muzeów 
i kin (głównych form upowszechniania kultury), gdyż zanikają one na terenach 
wiejskich, a koncentrują się w większych miastach.

Szkoły w powiecie częstochowskim są utrzymywane obligatoryjnie 
przez samorządy terytorialne, w związku z czym ich sieć jest wszędzie w skali 
kraju podobna, natomiast przedszkola są utrzymywane tam, gdzie władza lo
kalna dostrzega w nich czynnik podnoszenia mobilności zawodowej rodziców 
i przeciwdziałania bezrobociu, dlatego ich liczba została poddana analizie10. 
Podstawowe mierniki dotyczące szkolnictwa wyższego tworzą bardzo korzyst
ny obraz na terenie województwa śląskiego. W 2002 r. było już 36 szkół wyż
szych, co stanowiło aż 9,8% i dawało województwu drugie miejsce w skali 
kraju. Podobnie pod względem ilości studentów -  200 710 (11,2% studentów 
w kraju) i również drugie miejsce. Nasycenie terenu sklepami, aptekami, 
przedszkolami i bibliotekami przedstawia tab. 3.

T a b e la  3

Dostępność podstawowych usług: ilość sklepów, aptek, przedszkoli i bibliotek
w  2 0 0 3  r.

Obszar Sklepy Apteki
Przedszkola

Biblioteki i filie 
biblioteczne

ilość miejsca ilość
tys.

woluminów

Powiat częstochowski 1 245 35 43 2 651 40 459

Województwo śląskie 53 824 1112 1230 105 452 845 16 749

Podregion 6 497 171 130 10 156 110 1 694

Źródło: Ibid.

Gęstość sieci sklepów oscyluje wokół średnich dla kraju i województwa. 
Dostępność aptek i przedszkoli przekracza średnią dla gmin wiejskich, jak

A. Krawczyk, L. Płatkowska: Działalność wiejskich organizacji samorządowych. W: Funkcjonowanie samo
rządu terytorialnego -  doświadczenia i perspektywy. Red. S. Dolata. T. 1. Opole 1998.
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również zdecydowanie jest większa od średniej dla województwa, np. gmina 
Kruszyna ze wskaźnikiem 6,15 placówki przedszkolnej na 10 tys. ludności prze
kracza ponad 3-krotnie średnią dla terenów wiejskich (1,97 w 2002 r.). Gmina 
Starcza natomiast z blisko 350 miejscami przedszkolnymi na 10 tys. ludności 
3-krotnie przewyższa średnią w kraju (105 miejsc w 2002 r.). W dwóch gmi
nach powiatu: Lelowie i Przyrowie występuje bardzo wysoki średni wskaźnik 
placówek bibliotecznych (odpowiednio 7,55 oraz 7,07 w przeliczeniu na 10 tys. 
ludności w 2002 r.) i zgromadzonych w nich woluminów.

Jako jedne z ważniejszych zadań z zakresu infrastruktury społecznej 
w najbliższych latach wymienia się: budowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjal- 
nych w Koniecpolu oraz rozbudowanie Domu Pomocy Społecznej w Blachow
ni11. Podjęcie inicjatywy wybudowania nowego pawilonu DPS w Blachowni 
pozwoli przede wszystkim na osiągnięcie wymaganych standardów w budynku 
głównym oraz, co najważniejsze, zmniejszenie kolejki oczekujących na miejsce. 
Dodatkowo warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden walor tego posunięcia: zmniej
szenie lokalnego bezrobocia, co poprawi społeczno-gospodarczy obraz powiatu.

Demografia, gospodarka lokalna i rynek pracy

Powiat częstochowski zajmujący powierzchnię 151 949 km2 w 2005 r. 
był zamieszkiwany przez 133 873 mieszkańców. Przeciętne zagęszczenie lud
ności na terenie powiatu wynosiło 88 osób/km2 (dla porównania w Polsce 
122 osoby/km2). Przyrost naturalny wykazuje wartości wysoko ujemne.

T a b e la  4

P rz y ro s t n a tu ra ln y

Obszar
Lata

2000 2001 2002 2003 2004 Średnio

Polska 10,3 5,0 -5,7 -14,1 -7,4 -2,38

Powiat częstochowski -1,95 -3,36 -2,63 -2,60 -2,77 -2,66

W ojewództwo śląskie -0,77 -1,09 -1,15 -1,36 -1,16 -1,11

Źródło: Ibid.

11 Funkcjonujący od 1981 r. przeznaczony dla osób przewlekle chorych Dom Pomocy Społecznej w Blachowni 
(w 2002 r. zamieszkiwało w nim  152 pensjonariuszy), składa się z dwóch obiektów: budynku głównego -  
pomieszczenia administracji, techniczne, obsługi, a także pomieszczenia mieszkalne (dla 127 osób) oraz 
wolno stojącego pawilonu (dla 25 osób) oddanego do użytku w 1996 r.
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Na tle województwa śląskiego, które ma średnią przyrostu z ostatnich 
pięciu lat ujemną (-1,11), wskaźnik powiatu jest ponad 2-krotnie większy, 
średnio dla lat 2000-2004 wynosi -2,66.

Wskaźniki migracji w powiecie częstochowskim kształtują się dosyć 
optymistycznie.

Tabela 5
Saldo migracji na 1000 mieszkańców ogółem

Obszar: Lata

2000 2001 2002
Powiat częstochowski 2,51 1,71 -3,19

Województwo śląskie -2,92 -2,45 -19,76

Źródło: Powiat częstochow ski. Plan rozw oju lokalnego na lata 2004-2013.

W 2002 r. jedynie Koniecpol, charakteryzujący się najwyższym w po
wiecie średnim wskaźnikiem migracji (-5,21), lokował się nieznacznie poniżej 
średniej wojewódzkiej (-5,12), wszystkie pozostałe gminy powyżej tej śred
niej.

Podstawowym wskaźnikiem ilustrującym lokalną gospodarkę jest po
ziom aktywizacji gospodarczej (ilość zarejestrowanych podmiotów gospodar
czych na 10 tys. ludności), czyli skłonność danej populacji do podejmowania 
działalności gospodarczej; pośrednio wyraża on zaufanie do sytuacji na danym
rynku. W latach 2000-2002 średnia wartość tego wskaźnika kształtowała się na 
poziomie:
-  powiat częstochowski 628, przy saldzie z trzech lat +25,
-  województwo śląskie 837, przy saldzie +88,
-  gminy wiejskie ogółem 549, przy saldzie +58, a wskaźniku PEAI12 równym 

10,31%.

Indeks PEAI o wartości powyżej 14% oznacza pomyślną koniunkturę, 
a powyżej 24% gwałtowny rozwój. W tym miejscu należy nadmienić, że nie 
zachodzi prosta korelacja między tymi dwoma wskaźnikami. Potwierdzają to 
dane poszczególnych gmin. Występująca w powiecie gmina Kamienica Polska, 
charakteryzująca się drugim najwyższym poziomem aktywizacji gospodar
czej, ma ujemny PEAI (-6,24), z kolei Dąbrowa Zielona, która ma najwyższy

12 Present Economic Activity Index -  wskaźnik aktualnej aktywności gospodarczej. Oblicza się go jako procen
tową zmianę ilości firm na 10 tys. ludności w okresie trzech lat (najlepiej ostatnich).
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w powiecie indeks PEAI (24,34%) jest piąta od końca pod względem poziomu 
aktywizacji gospodarczej. Te „sprzeczności” wynikają z interpretacji poszcze
gólnych wskaźników. Poziom aktywizacji gospodarczej to skumulowany przez 
wiele lat dorobek aktywności lokalnego sektora gospodarczego, podczas gdy 
PEAI obrazuje aktualną dynamikę.

Tabela 6
Ilości podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w bazie REGON

Obszar Lata PEAI (2000-2002)

Powiat częstochowski 8 345 8 327 8617 8 814 3,88%

Podregion częstochowski 84 550 87 295 49 077 48 938 X

W ojewództwo śląskie 385 499 403 004 417 945 424 031 9,97%

Źródło: D ane GUS z lat 2000-2004. O p. cit.

Dokładniejsza analiza gmin powiatu częstochowskiego dostarcza nastę
pujących spostrzeżeń:
-  zdecydowanie większy dorobek wieloletniej aktywności gospodarczej mają 

gminy pierścienia wokół Częstochowy (Mykanów, Olsztyn, Konopiska, Rę
dziny, Poczesna, Blachownia),

-  gmina Kamienica Polska ma rozbudowany sektor gospodarczy (przechodzą
cy regres), natomiast gmina Dąbrowa Zielona to wybuch aktywności lokal
nej na terenie o dotychczas słabym rozwoju.

-  w gminie Przyrów niski poziom aktywizacji zbiega się z dramatycznie 
ujemną dynamiką, co świadczy o zamieraniu lokalnej gospodarki.

Powyższe wyniki warto skonfrontować z danymi o aktywności zawo
dowej ludności (tab. 7), ponieważ ujawniają one niektóre zjawiska nie znajdu
jące odzwierciedlenia w danych o przedsiębiorstwach.

Tabela 7

Wskaźnik Aktywności Zawodowej - WAZ (w %)

Obszar
Lata

2000 2001 2002

Powiat częstochowski 18,44 18,64 18,10
W ojewództwo śląskie 38,24 37,44 36,83
Gminy w iejskie ogółem 15,36 14,88 14,64

Źródło: Powiat częstochow ski. Plan rozw oju lokalnego na lata 2004-2013.
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WAZ interpretuje się jako pracujących -  odsetek ludności w wieku pro
dukcyjnym. Różnice na badanym obszarze są bardzo duże (np. w gminie Po
czesna pracuje 31,15% osób w wieku produkcyjnym, podczas gdy w gminie 
Kruszyna tylko 8,05%).

Ze wskaźnikami zatrudnienia bardzo mocno są powiązane mierniki do
tyczące sfery bezrobocia (np. bezrobotni według wieku czy poziomu wykształ
cenia). Wartość tych instrumentów w latach 2004-2005 znacząco wzrosła. Ta
bela 8 przedstawia zmiany zachodzące w poziomie wykształcenia bezrobot
nych powiatu częstochowskiego na tle kraju, województwa i podregionu. Do
datkowo przedstawiono strukturę wieku bezrobotnych analizowanych obsza
rów terytorialnych. Wartość średniej stopy bezrobocia rejestrowanego powiatu 
znacznie przekracza poziom panujący w regionie13.

Tabela 8

Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 
(stan w końcu grudnia 2004 - 2005)

Obszar Ogółem
W wieku Z wykształceniem

do 24 
lat

25-34
lat

35-44
lata

45-54
lata

55 lat 
i więcej

1 2 3 4 5

Polska
A 92,45 85,98 92,17 90,22 96,82 121,23 101,96 92,52 101,01 89.08 92.61

Województwo
śląskie

A 90.82 79,88 90,79 89,78 97,78 122,27 96,13 88,20 96,87 88,58 92,88
Podregion
częstochowski

A 92,64 79,83 91,38 92,36 98,59 123,60 92,97 91,05 96,09 91,06 95,06
Powiat często
chowski

A 92,92 78,35 92,84 94,12 100,43 128,79 95,47 88,16 94,74 91,96 96,90

A -  Procentowa zmiana liczby osób względem 2004 r.
1 -  wyższe,
2 -  średnie zawodowe,
3 -  średnie,
4 -  zasadnicze zawodowe,
5 -  gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe.

Źródło: O pracow anie  w łasne na podstaw ie danych GUS.

Największy problem ze znalezieniem zatrudnienia na terenie powiatu 
częstochowskiego ma grupa najbardziej liczna — osób słabo wykształconych 
(grupy 4 i 5). Dane wskazują również, że coraz trudniej znaleźć pracę także 
osobom po studiach.

13 M. Wojtysiak: Przesłanki wzrostu stopy bezrobocia w Częstochowie. W: Transformacja polskiej gospodarki, 
ocena kierunków zmian strukturalnych. Red. H. Ćwikliński. Gdańsk 2005.
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Podsumowanie

W kontekście położenia geograficznego wyłania się obawa, czy w strategii 
województwa śląskiego, postrzeganego jako uprzemysłowiony, zurbanizowany i 
silnie zaludniony obszar rolniczo-turystyczny powiat może liczyć na odpowied
nie uwzględnienie swoich interesów. W ostatnich latach obserwuje się w powie
cie, podobnie jak w regionie proces ubożenia mieszkańców. Nadrzędnym jego 
powodem jest wzrost liczby bezrobotnych. Względem 2004 r. zarówno dla wo
jewództwa śląskiego (stan na 31.12.2005 r. -  281,3 tys.), podregionu częstochow
skiego (37,0 tys. w 2005 r.), jak i dla samego powiatu częstochowskiego (9,5 tys. 
w 2005 r.) zauważa się niewielki spadek o około 10%. Taka sytuacja wynika 
m.in. ze stabilnej, choć „kurczącej się” demograficznej bazy rozwoju powiatu 
częstochowskiego, a obrazują ją  takie mierniki, jak przyrost naturalny czy saldo 
migracji.

Powiat wypada dobrze, jeśli chodzi o usługi, a słabo, jeśli chodzi o in
frastrukturę techniczną przy czym daje się zauważyć, że gminy powiatu o słab
szym potencjale komunalnym bardziej dbają o dostępność usług społecznych 
niż gminy bogatsze (którym zdecydowanie łatwiej jest wygenerować środki 
finansowe na koszty funkcjonowania tego typu placówek, a już tym bardziej 
na inwestycje infrastrukturalne).

Specyficzne położenie na przecięciu obszaru szans (zachodnia część 
powiatu dobrze skomunikowana zarówno z Katowicami, jak  i z Łodzią -  naj
większymi ośrodkami rozwojowymi w regionie) i obszaru zagrożeń rozwojo
wych (wschodni obszar -  sąsiedztwo województwa świętokrzyskiego, sub
regionu radomskiego, czy Lubelszczyzny) powinno stanowić kanwę dla budo
wania strategii rozwoju powiatu, a nawet podregionu częstochowskiego.



Arkadiusz Przybyłka 
Tomasz Wysocki

STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA 
POLSKIEGO - WYBRANE KONSEKWENCJE 
DLA POLITYKI SPOŁECZNEJ

W opracowaniu przedstawiono strukturę ludności Polski według wybra
nych cech demograficznych w 2005 r. oraz w 2030 r. (na podstawie prognoz 
GUS). Strukturę tę zaprezentowano zarówno dla Polski ogółem, jak  również 
w poszczególnych województwach. W obszarze zainteresowania znalazła się 
zbiorowość osób w starszym wieku, a w szczególności osób niepełnospraw
nych. Celem opracowania jest przedstawienie wybranych ewentualnych kon
sekwencji zmian w strukturze demograficznej Polski w ciągu 30 lat jako wy
zwania dla polityki społecznej.

Druga połowa XX w. była okresem głębokich zmian politycznych, eko
nomicznych i społecznych w wielu miejscach na ziemi. Udział populacji kra
jów zaliczanych do bardziej rozwiniętych w zaludnieniu Ziemi zmniejszył się 
z 32% do 20% (w tym Europy z 22% do 12%). Radykalnie obniżyła się też 
rozrodczość. Współczynnik dzietności spadł w skali globalnej z 5,0 do 2,8 
urodzeń na 1 kobietę (w krajach bardziej rozwiniętych obniżył się z 2,8 do 1,6, 
co oznacza sytuację, że potomstwo jest mniej liczne niż liczba rodziców). Ob
niżeniu uległa też umieralność, w wyniku czego wydłużyło się życie ludzkie1. 
Nastąpił proces wyraźnego starzenia się populacji, co jest szczególnie widocz
ne w krajach bardziej rozwiniętych.

1 Por. M. Okólski: Demografia zmiany społecznej. Warszawa 2004, s. 9 i nast.



Granica wieku starości jest różnie określana. W naszym kraju inna jest 
np. granica prawna, tj. przejścia na emeryturę, wieku starości kobiet (60 lat) 
i mężczyzn (65 lat). W niniejszej analizie przyjmiemy 60 lat jako dolną grani
cę wieku starości zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Wiek ten można 
nazwać późną dorosłością. Proces starzenia się jest tak samo trudno wytłuma- 
czalny, jak proces życia. Każda z dziedzin nauki -  biologia, medycyna, psy
chologia, demografia, ekonomia, socjologia, itp. -  interesująca się starością 
stara się uwypuklić aspekty swojej dyscypliny i przypisuje jej szczególną rolę 
w procesie starzenia. Należy jednak zauważyć, że wszystkie wskazane dzie
dziny mają istotny wkład w tworzenie pełnego oblicza starości -  implikowane 
zarówno czynnikami wewnątrzustrojowymi (genetyczne), jak i zewnątrzustro- 
jowymi (społeczne, ekonomiczne)2. Proces starzenia się polskiego społeczeń
stwa wynika z ogólnych praw sformułowanych przez teorie przejścia demogra
ficznego i nie jest zagadnieniem nowym ani odosobnionym w skali Europy. 
Wzrost udziału osób starszych wśród ogółu populacji wynika z wydłużenia 
trwania życia ludzkiego oraz z malejącej płodności. Dodatkowo na wzrastającą 
samotność osób starszych wpływają takie czynniki, jak: malejąca liczba zawie
ranych małżeństw oraz rosnąca liczba rozwodów (ewentualnie unieważnień 
małżeństw)3. Czynniki te mogą wskazywać, że także w przyszłości będzie 
wzrastała liczba samotnych osób w starszym wieku. Starzenie się społeczeń
stwa powoduje różne konsekwencje, m.in. pogarszanie się sytuacji zdrowotnej 
populacji, gdyż stan zdrowia ludności pogarsza się w miarę postępującego 
wieku, powodując wzrost liczby osób niepełnosprawnych w późniejszych la
tach życia. Prognozowany wzrost liczby osób w starszym wieku to także wy
dłużenie okresu pobierania świadczeń emerytalno-rentowych, a więc i większe 
obciążenia dla budżetu państwa w przyszłości4.

Według danych szacunkowych GUS, w Polsce w 2005 r. zamieszkiwało 
38,2 min osób, z czego 48,4% (18,4 min) stanowili mężczyźni, a 51,6% 
(19,6 min) kobiety. 61,4% osób zamieszkiwało w miastach, 38,6% na wsi. 
Według prognozy GUS opracowanej na lata 2003-2030, liczba ludności Polski 
w kolejnych latach będzie się zmniejszać. W 2010 r. może wynosić 37,9 min, 
w 2020 r. -  37,2 min, w 2030 r. -  35,7 min. Z prognozy GUS wynika więc, że 
w latach 2005-2030 liczba ludności Polski zmniejszy się o ponad 2,4 min 
osób.

Arkadiusz Przybyłka, Tomasz Wysocki

K. Łyskawa: Starość a ryzyko w systemie zabezpieczenia emerytalnego. W: Ubezpieczenia społeczne i na
życie. Stan i perspektywy. Red. H. Worach-Kardas. Łódź 2004, s. 30-31.

4 Por. M. Okólski: Op. cit., s. 126 i nast.
Por. A. Przybyłka: Zmiany demograficzne a potrzeby zdrowotne Polaków. „Polityka Społeczna” 2004, nr 5-6, s. 4.



W latach 2005-2030 będzie się zmniejszała liczba osób w najmłodszym 
wieku (przedprodukcyjnym) i -  po 2010 r. -  w średnich grupach wieku (pro
dukcyjnym), natomiast zwiększy się liczba osób w najstarszych grupach wieku 
(poprodukcyjnym). Według prognoz, w latach 2005-2030 zmniejszy się udział 
osób w wieku 0-18 lat (wiek przedprodukcyjny) z 23,7% do 16,8% oraz udział 
osób w wieku 20-59 lat z 59,0% do 53,5%. Zwiększy się natomiast z 17,2% do 
29,9% udział osób w wieku 60 lat i więcej. W tab. 1 oraz na rys. 1 została 
szczegółowo zilustrowana struktura populacji mieszkańców Polski, odzwier
ciedlająca proces starzenia się polskiego społeczeństwa.

STARZENIE SIĘ SPOłFCZENSTW A  f-U U lU K iU .T .

Tabela 1

Ludność Polski według wieku w latach 2005, 2010, 2020 i 2030 
według prognozy GUS

Grupa
wieku

Lata Lata

2005 2010 2020 2030 2005 2010 2020 2030

w liczbach bezwzględnych w %

Ogółem 38 123 329 37 899 229 37 228 846 35 692 989 100,0 100,0 100,0 100,0

0-4 1 754 605 1 697 564 1 634 575 1 231 528 4,6 4,5 4,4 3,5

5-9 1 982 889 1 753 718 1 704 663 1 438 313 5,2 4,6 4,6 4,0

10-14 2 424 918 1 979 845 1 695 485 1 633 373 6,4 5,2 4,6 4,6

15-19 2 865 697 2 410 824 1 742 128 1 694 823 7,5 6,4 4,7 4,7

20-24 3 313 554 2 837 499 1 950 144 1 672 956 8,7 7,5 5,2 4,7

25-29 3 106 937 3 288 406 2 371 397 1 717281 8,1 8,7 6,4 4,8

30-34 2 752 660 3 083 551 2 796 839 1 927 328 7,2 8,1 7,5 5,4

35-39 2 379 700 2 725 091 3 234 351 2 338 778 6,2 7,2 8,7 6,6

40-44 2 495 070 2 346 301 3 017 961 2 745 083 6,5 6,2 8,1 7,7

45-49 3 009 279 2 447 301 2 651 975 3 159 991 7,9 6,5 7,1 8,9

50-54 2 993 060 2 930 291 2 265 737 2 934 336 7,9 7,7 6,1 8,2

55-59 2 485 675 2 881 399 2 329 025 2 552 969 6,5 7,6 6,3 7,2

60-64 1 487 020 2 352 851 2719521 2 137 112 3,9 6,2 7,3 6,0

65-69 1 543 636 1 371 212 2 574 372 2 123 643 4,0 3,6 6,9 5,9

70-74 1 393 873 1 359 964 1 972 013 2 339 319 3,7 3,6 5,3 6,6

75-79 1 104 918 1 133 940 1 020 514 1 993 496 2,9 3,0 2,7 5,6

80 lat 
i więcej 1 029 838 1 299 472 1 548 146 2 052 660 2,7 3,4 4,2 5,8

Źródło: O pracow an ie  w łasne na podstaw ie prognozy GUS z 2004 r.
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Rys. 1. Ludność Polski według grup wieku i płci w latach 2005, 2010, 2020, 2030 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy GUS z 2004  r.

Zmiany w strukturze ludności Polski według wieku w latach 2005-2030 
będą również zróżnicowane przestrzennie. W 2005 r. najwyższe udziały osób 
w wieku 60 lat i więcej według szacunków GUS odnotowano wśród mieszkań
ców województwa łódzkiego (19,0%). Wysokie odsetki osób należących do tej 
kategorii wieku zanotowano także w województwach: świętokrzyskim 
(18,7%), mazowieckim (18,5%), podlaskim (18,4%) i lubelskim (18,3%). Naj
niższy udział osób w wieku 60 lat i więcej odnotowano wśród mieszkańców 
województwa warmińsko-mazurskiego (14,9%). Niskie udziały osób należą
cych do tej kategorii wieku wystąpiły także w województwach: wielkopolskim 
(15,3%), pomorskim (15,5%), zachodniopomorskim (15,6%). Do 2030 r. 
udziały osób w wieku 60 lat i więcej będą rosły we wszystkich wojewódz
twach. W latach 2005-2030 najwyższy wzrost udziału starszych osób nastą
pi wśród mieszkańców województwa lubuskiego (o 85,5% w stosunku do 
2005 r.) oraz wśród ludności zamieszkującej na terenie województw: wielko
polskiego (o 82,6%), zachodniopomorskiego (o 81,4%), warmińsko-mazur
skiego (o 81,2%). Obrazuje to rys. 2.
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Rys. 2. Ludność Polski według grup wieku i płci w latach 2005 i 2030 w wybranych 
województwach 

Źródło: Ibid.

Najniższą dynamiką w tym względzie będą się charakteryzowały woje
wództwa: łódzkie i lubelskie (o 46,9%). Według prognozy, w 2030 r. najwyż
szy udział starszych osób wystąpi wśród mieszkańców województwa śląskiego 
(32,4%). Wysokie odsetki osób w wieku 60 lat i więcej zostaną odnotowane 
także w województwach: opolskim (31,8%), łódzkim (31,7%), dolnośląskim 
(31,4%). Najniższe udziały osób starszych będą wśród mieszkańców: wielko
polskiego (28,1%), podkarpackiego (28,1%), małopolskiego (28,3%).

Wraz z wiekiem rośnie odsetek osób niepełnosprawnych. Największa 
liczba tej populacji występuje wśród najstarszych grup wieku. Z danych za
wartych w wynikach NSP 2002 wynika, że w 2002 r. w Polsce zamieszkiwało 
5456,7 tys. osób niepełnosprawnych w rozumieniu tego spisu5. Odsetek osób 
niepełnosprawnych wśród ogółu mieszkańców Polski wynosił 14,27%. Wysoki 
odsetek osób niepełnosprawnych można traktować jako odzwierciedlenie kon
dycji zdrowotnej społeczeństwa, a w szczególności osób w starszym wieku6. 
W okresie od 1988 r. do 2002 r. zwiększyła się zbiorowość osób niepełno-

W NSP 2002 do zbiorowości niepełnosprawnych zaliczono osoby, które zadeklarowały ograniczenie spraw
ności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie kwali
fikujące je  do zaliczenia do zbiorowości osób niepełnosprawnych.
Osoby niepełnosprawne, ich gospodarstwa domowe oraz rodziny w latach 1988-2002. Warszawa 2004.



sprawnych o 1721,2 tys., czyli o 46,1%. W tym okresie częstość występowania 
niepełnosprawności wzrosła z 99 do 143 na 1000 mieszkańców. W miastach 
zamieszkiwało 3213,1 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowiło 13,6% lud
ności miast, natomiast na wsi zamieszkiwało 2243,6 tys. osób niepełnospraw
nych, tj. 15,3% ogółu mieszkańców wsi. Większość niepełnosprawnych za
mieszkiwała w miastach (59,2%), wśród nich 51,7% stanowiły kobiety. Współ
czynnik feminizacji w subpopulacji osób niepełnosprawnych wynosił 105,57.

W NSP 2002 największą częstość występowania niepełnosprawności 
odnotowano wśród mieszkańców województwa lubelskiego (zob. tab. 2). Na 
1000 mieszkańców tego województwa przypadało 185 osób niepełnospraw
nych. Duże natężenie niepełnosprawności zanotowano także w wojewódz
twach: małopolskim (182 osoby niepełnoprawne na 1000 mieszkańców) i lu
buskim (175 osób niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców). Najniższą częs
tość niepełnosprawności odnotowano w województwie opolskim (100 osób nie
pełnosprawnych na 1000 mieszkańców). Relatywnie niskie natężenie niepełno
sprawności występowało także w województwach: mazowieckim (113 osób na 
1000 mieszkańców) i śląskim (118 niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców).

Wśród mężczyzn najwyższą w kraju częstość niepełnosprawności odno
towano w województwie lubelskim (177 osób niepełnosprawnych na 1000 
mieszkańców), natomiast wśród kobiet w województwach lubelskim i mało
polskim (po 194 niepełnosprawnych na 1000 mieszkańców). We wszystkich 
województwach natężenie niepełnosprawności było wyższe wśród kobiet niż 
wśród mężczyzn, poza śląskim, gdzie odnotowano taką samą częstość wystę
powania niepełnosprawności wśród kobiet i wśród mężczyzn. Z danych zawar
tych w tab. 2 wynika, że częstość występowania niepełnosprawności wzrasta 
wraz z wiekiem. Najmniejsze natężenie niepełnosprawności odnotowano 
wśród najmłodszych roczników wieku, największe w grupie osób najstarszych. 
Istotną kwestią jest występowanie niepełnosprawności wśród osób starszych, 
tj. w wieku 60 lat i więcej. Częstość występowania niepełnosprawności osób 
w wieku 60-74 lata wynosiła 371 na 1000 mieszkańców, natomiast wśród osób 
najstarszych, tj. w wieku 75 lat i więcej -  484/1000 mieszkańców (prawie co 
druga osoba). Częstość występowania niepełnosprawności u osób w wieku 
60-74 lata we wszystkich województwach była wyższa wśród mężczyzn niż 
wśród kobiet. Z badania populacji osób w wieku 75 lat i więcej wynika, że we 
wszystkich województwach, poza opolskim, podlaskim i pomorskim, osobami 
niepełnosprawnymi częściej są kobiety niż mężczyźni.

STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO...

7 Ibid., s. 29-30,37.
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Częstość występowania niepełnosprawności (na 1000 mieszkańców) według wieku, płci, 
miejsca zamieszkania oraz województw w 2002 r.

Tabela 2

W ojew ództw a O gółem

W w ieku

0-14 15-29 30-44 45-59 60-74
75 lat

i w ięcej
nieustalo 

ny

Polska 143 27 33 68 238 371 484 50
D olnośląskie 150 33 34 72 225 388 533 19
K ujaw sko-pom orskie 147 31 38 74 256 379 482 34

Lubelskie 185 26 35 80 322 494 587

Lubuskie 175 29 38 84 312 498 587 114

Łódzkie 140 25 32 70 220 321 419
M ałopolskie 182 23 30 69 316 540 685 23
M azow ieckie 113 22 26 52 168 282 394 9

O polskie 100 23 27 47 145 269 406
Podkarpackie 150 37 39 76 280 387 486 -

Podlaskie 129 20 30 60 199 347 477 113
Pom orskie 138 28 39 75 225 377 505 43
Śląskie 118 21 27 59 205 280 395 63
Św iętokrzyskie 144 24 31 67 230 363 462 136
W arm ińsko-m azurskie 148 32 39 78 253 425 547
W ielkopolskie 157 29 35 79 305 413 460 60
Zachodniopom orskie 137 29 34 67 220 373 516 26

M ężczyźni

Polska 139 30 38 75 251 393 474 42
D olnośląskie 144 37 39 80 241 408 511 7
K ujaw sko-pom orskie 143 35 44 80 266 406 469 21
Lubelskie 177 29 41 89 327 519 582
Lubuskie 166 33 44 91 321 512 558 112
Łódzkie 137 28 37 77 237 351 411
M ałopolskie 169 26 35 76 320 552 661 48
M azow ieckie I I I 25 30 59 181 307 392 7
O polskie 100 25 31 52 163 291 412 -
Podkarpackie 148 42 45 83 296 409 474
P odlaskie 125 22 35 67 208 370 479 67
Pom orskie 135 32 45 83 234 396 512 40
Śląskie 118 23 31 69 223 297 382 48
Św iętokrzyskie 141 27 37 76 243 389 455 130
W arm ińsko-m azurskie 144 36 44 88 266 446 535
W ielkopolskie 152 32 40 84 313 440 447 67
Z achodniopom orskie 134 33 39 76 233 392 495 25

K obiety

Polska 147 23 28 60 227 355 488 57
D olnośląskie 155 29 29 64 210 373 543 31
K ujaw sko-pom orskie 150 26 32 67 247 359 488 49
L ubelskie 194 23 29 72 317 474 589
Lubuskie 183 25 33 77 303 489 601 116
Ł ódzkie 142 21 28 63 204 299 423
M ałopolskie 194 20 24 62 311 532 696
M azow ieckie 115 19 22 45 156 264 395 12
O polskie 101 20 22 41 127 253 404
Podkarpackie 153 33 33 69 266 370 491
Podlaskie 133 17 26 52 190 329 476 146
Pom orskie 141 25 34 67 215 362 502 46
Śląskie 118 18 23 50 188 267 401 78
Ś w iętokrzyskie 147 21 25 58 217 344 466 141
W arm ińsko-m azurskie 152 28 34 67 241 409 553
W ielkopolskie 161 25 30 74 298 393 466 54
Z achodniopom orskie 141 26 29 58 207 360 527 29

Źródło: O soby  n iepełnospraw ne, ich gospodarstw a dom ow e oraz rodziny w  latach 1988-2002. W ar
szaw a 2004, s. 35.



Należy pamiętać, że im człowiek niepełnosprawny jest starszy, tym 
trudniej mu wykonywać nawet podstawowe czynności związane z codzienny
mi obowiązkami. Wymaga zatem różnego rodzaju pomocy8. W związku z tym 
rośnie liczba zakładów pomocy społecznej w Polsce. Obrazuje to tab. 3.

Tabela 3
Zakłady stacjonarne pomocy społecznej w Polsce

STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO...

Wyszczególnienie 2003 r. 2004 r.

Placówki I 099 1 154

Miejsca rzeczywiste 92 762 96 090

Osoby oczekujące na umieszczenie 19 813 8 523

Źródło: Podstawowe dane z zakresu ochrony zdrowia w 2004 r. Warszawa 2005, s. 100-105.

Dla osób w podeszłym wieku jest największa liczba placówek, bo aż 
271, sporo jest też zakładów dla osób przewlekle chorych i niepełnospraw
nych, jednak wzrastająca liczba zakładów nie zaspokaja rosnących potrzeb 
społeczeństwa na te usługi. Zdecydowana większość osób niepełnosprawnych 
(98%) żyje w gospodarstwach domowych. W instytucjach zbiorowego zakwa
terowania mieszka nieco ponad 100 tys. osób niepełnosprawnych. Wśród kra
jów europejskich jest to sytuacja dość nietypowa. Wynika ona z niewielkiej 
liczby odpowiednich instytucji w Polsce, jak też z tradycji rozwiązywania wie
lu problemów socjalnych w rodzinach9. Jest to korzystne z punktu widzenia 
systemu ochrony zdrowia czy pomocy społecznej, gdyż osoby te nie obciążają 
ich maksymalnie.

Proces starzenia się powoduje wzrost liczby osób zapadających na 
przewlekłe choroby. Ponad 90% populacji powyżej 60 lat jest dotkniętych 
tego rodzaju schorzeniami, również chorobą nadciśnieniową, chorobami kości 
i kręgosłupa oraz reumatoidalnym zapaleniem stawów. W najstarszej grupie 
wieku mężczyźni najczęściej chorują na choroby serca, a znacznie rzadziej na 
miażdżycę, reumatoidalne zapalenie stawów i choroby kości. Znacznie wyższy 
odsetek najstarszych kobiet (w porównaniu z mężczyznami) choruje na choro
by serca, spowodowane głównie chorobą nadciśnieniową, a także znacznie 
wyższy odsetek cierpi na reumatoidalne zapalenie stawów, miażdżycę i choro
by kości.

8 M. Zrałek: Niepełnosprawność osób starszych. W: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia. 
Red. J.T. Kowalski i P. Szukalski. Łódź 2004, s. 98-99.

9 S. Golinowska: Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Ocena działań instytucji. Warszawa 2004, 
s. 24.
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Mobilność osób maleje z wiekiem, aby powyżej 80 lat powodować 
ograniczenie przestrzeni życiowej wyłącznie do łóżka u 8,2% osób w tej gru
pie wieku. Przestrzeń życiowa jest ograniczona do domu u 15,5% tej populacji, 
a w obrębie domu i jego otoczenia musi pozostawać 29,2%. Ogólnie osoby 
o ograniczonej mobilności życiowej w populacji osób powyżej 80 lat stanowią 
52,9%. Ponad połowa populacji 80-latków ma problemy ze wzrokiem, 38% ze 
słuchem. Wraz z wiekiem wzrasta odsetek osób korzystających z urządzeń 
pomocniczych. W starszych grupach wieku najczęściej używane są okulary, 
z których korzysta 85,8% 60-latków, a już tylko 76,5% 80-latków. Istotne są 
także problemy z niedosłyszeniem, 6,8% 80-latków korzysta z aparatów słu
chowych. W zrastają także problemy z poruszaniem się. O ile w wieku 60 lat 
z urządzeń pomocniczych (laska, kula, balkonik) korzystało 4,6%, to już w wie
ku 80 lat ponad 34%.

Największe zagrożenie dla zdrowia i życia ludności naszego kraju od lat 
stanowią choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe oraz urazy i zatrucia 
powodujące łącznie obecnie około 78% ogółu zgonów. W populacji ludzi sta
rych proporcje te są jeszcze bardziej niekorzystne. W okresie późnej starości 
(po 75 roku życia) zmniejsza się udział nowotworów, a wzrasta udział chorób 
krążenia (w tym zatorów tętniczych, udarów mózgowych). Duży odsetek zgo
nów powodują urazy spowodowane wypadkami, którym ulegają osoby starsze 
ze względu na zaburzenia orientacji oraz problemy ze wzrokiem.

Wzrastającej liczbie osób niepełnosprawnych towarzyszył wzrost infra
struktury leczniczej i ilość udzielonych świadczeń. Liczba zakładów opiekuń
czo-leczniczych wzrosła ze 126 w 1995 r. do 190 w 2003 r. Również liczba 
zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych wzrosła 2003 r. do 104 w stosunku do 
60 z 1995 r. Obrazuje to rys. 1. Rośnie również liczba osób leczonych w tych 
placówkach. O ile w 2000 r. w zakładach opiekuńczo-leczniczych leczonych by
ło 16 340 osób, to w 2003 r. liczba ta wzrosła do 27 641. Podobnie było w za
kładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, gdzie liczba leczonych wzrosła z 5839 
w 2000 r. do 10 695 w 2003 r.10. Powoduje to wzrost wydatków państwa na te 
cele, a w perspektywie najbliższych lat koszty te będą rosły jeszcze szybciej.

Warto dodać, że w 2002 r. odnotowano o 108 533 mniej osób niepełno
sprawnych w gospodarstwach domowych niż niepełnosprawnych ogółem. Wy
nika z tego, że blisko 109 tys. osób niepełnosprawnych było osobami zamiesz
kującymi w pojedynkę. Ponad 44% tej zbiorowości (48 360 osób) stanowiły

niKduiusz rrzyoyłKa, Tomasz Wysocki

10 A. Przybyłka: Ochrona zdrowia osób niepełnosprawnych. W: Zabezpieczenie społeczne osób niepełno
sprawnych. Red. L. Frąckiewicz i W. Koczur. Katowice 2006, s. 108.



osoby w wieku powyżej 60 roku życia (41% mężczyźni, 59% kobiety)". Nale
ży zwrócić szczególną uwagę na położenie tej grupy osób, gdyż w dużej części 
są to prawdopodobnie osoby samotne.

STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO...

Lata

— • — zakłady opiekuńczo-lecznicze —• — zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze

Rys. 1. Liczba zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w Polsce

Źródło: O pracow an ie  w łasne na podstaw ie: Podstaw ow e dane z  zakresu ochrony  zdrow ia w  1999, 
2000, 2001, 2002 oraz 2003 roku. GUS, W arszaw a 1999-2004.

Współczesny człowiek spędza w pracy znaczną część swojego życia. 
Przechodzi ten specyficzny proces socjalizacji ucząc się współżycia z innymi 
ludźmi. Będąc pozbawiony pracy traci znaczną część tych kontaktów i umie
jętności12. Równocześnie, jeśli nie ma uprawnień do świadczeń z systemu 
zabezpieczenia społecznego oraz innych źródeł dochodów zostaje pozbawiony 
środków do życia. Szanse osoby niepełnosprawnej na zatrudnienie na tzw. 
otwartym rynku pracy są dość niewielkie. Polski rynek pracy charakteryzuje 
się niską chłonnością w zatrudnianiu i często jest określany jako mało elas
tyczny, w czym upatruje się przyczyn trwałego bezrobocia i trudnej sytuacji 
niepełnosprawnych w pozyskiwaniu zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne są 
grupą szczególnie zagrożoną na rynku pracy. Powoduje to często, że stają się oni 
beneficjentami pomocy społecznej. Państwo jest zobligowane do prowadzenia

"O so b y  niepełnosprawne, ich gospodarstwa domowe oraz rodziny w latach 1988-2002. Warszawa 2004, 
s. 45 ,58 .

12IO. H. FTonOB, A. B. U leBH yK : B B e a e H u e  b couwojioraio Tpyaa h  lanaTOCTH. MocBa 2005, s. 15 i nast.



odpowiedniej polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i osób w star
szym wieku.

Zmiany lat 90. XX w. związane z transformacją gospodarczą i politycz
ną w naszym kraju wpłynęły znacząco na sytuację osób niepełnosprawnych 
i osób w starszym wieku. Niepełnosprawność stanowi jeden z elementów ob
niżających jakość życia, tj. samopoczucie psychiczne i fizyczne, byt material
ny, stosunki międzyludzkie, możliwości rozwoju osobistego, podmiotowość, 
możliwość realizacji dążeń i pragnień, czerpanie satysfakcji życiowej z reali
zacji istotnych dla siebie wartości. W wyniku przeobrażeń polityczno-gospo
darczych dokonanych w Polsce w latach 90. ubiegłego wieku zostało znacznie 
zredukowane wsparcie ekonomiczne państwa dla osób niepełnosprawnych. 
Wzrósł natomiast udział osób zarejestrowanych jako niepełnosprawne. Wydat
ki socjalne stanowią zdecydowanie największą część wydatków publicznych 
w Polsce i w 2003 r. były ponad 7,5 razy większe od wydatków administracyj
nych. Wydatki na cele socjalne w 2003 r. w Polsce (w % PKB) obrazują poniż
sze dane:
-  emerytury 8,1%,
-  renty 4%,
-  KRUS 1,81%,
-  zasiłki dla bezrobotnych 1,05%.

Skala tych wydatków uwidacznia, że nie można liczyć na ich zwiększe
nie, czyli poprawę dochodów ludzi starych. Wydaje się więc nieuniknione 
zasadnicze ograniczenie funkcji socjalnych państwa. Podobna jest sytuacja 
w NFZ, gdzie występują poważne kłopoty z finansowaniem kontraktowanych 
usług medycznych i leków13.

Wzrastająca liczba osób starszych, a zwłaszcza niepełnosprawnych w tej 
grupie wiekowej będzie powodowała coraz większe obciążenie dla budżetu 
państwa. W tej sytuacji rozsądne wydawałoby się wprowadzenie ubezpieczeń 
pielęgnacyjnych, podobnie jak  uczyniło wiele krajów borykających się z taki
mi problemami.

nrKaaiusz rrzybyłka, Tomasz Wysocki

13 A. Przybylka: Wybrane konsekwencje procesu starzenia się populacji. Zeszyt 11 /2005 Sekcji Analiz Demo
graficznych KND PAN, s. 46-47.
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PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE 
WDOWIEŃSTWA W  STARSZYM WIEKU 
W  POLSCE

Wprowadzenie

Polscy seniorzy często są traktowani jako zbiorowość homogeniczna. 
O ile wiele już napisano na temat konieczności uwzględniania wieku jako 
czynnika różnicującego zbiorowość starszych Polaków, o tyle znacznie mniej
sze znaczenie jest przypisywane przestrzeni -  miejscu zamieszkiwania, poj
mowanemu jako dany region kraju, tymczasem przebieg najważniejszych pro
cesów demograficznych, ekonomicznych i społecznych kształtujących obraz 
dnia codziennego jednostek był i jest wyraźnie przestrzennie zróżnicowany. 
W opracowaniu skupiono uwagę na pokazaniu terytorialnego zróżnicowania 
skali wdowieństwa w starszym wieku w Polsce.

Wybór głównego tematu opracowania nie jest przypadkowy. Powszech
nie uznaje się, że moment owdowienia jest najbardziej bolesnym kryzysem, 
jakiego doświadcza jednostka w trakcie swego życia1. Dzieje się tak mimo 
tego, że we współczesnym świecie zdecydowana większość zgonów w okresie 
dorosłości jest poprzedzona chorobą, co pozwala -  na swój sposób -  przygo
tować się na spodziewane rozstanie. Niemniej, nawet w przypadku, gdy śmierć 
współmałżonka jest oczekiwana jako jego „wyzwolicielka” od doczesnych

' Jeśli na skali stresu owdowienie zostanie uznane za zdarzenie, któremu przypisze się wartość standardową 
100 punktów, wszystkie inne kryzysy życiowe uzyskują wartości zdecydowanie niższe (następne w kolejno
ści stresujące zdarzenia to rozwód -  73 punkty i separacja -  65 punktów) A. Birch, T. Malim: Psychologia 
rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa 1998, s. 143.
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dolegliwości i cierpień, sam moment zgonu zawsze jest określany jako przed
wczesny i nieoczekiwany. Szczególnie trudne są dla pozostającego przy życiu 
małżonka pierwsze lata po utracie partnera dotychczasowego życia. Problemy 
natury emocjonalnej (brak kogoś, kto ze zrozumieniem wysłucha i da się uża
lić), materialnej (konieczność gospodarowania w pojedynkę, eliminująca ko
rzyści skali), praktycznej (konieczność wykonywania tych obowiązków do
mowych, które w dotychczasowym podziale zadań były wypełniane przez 
małżonka -  bolączka zwłaszcza nienawykłych do prac domowych mężczyzn) 
i czasowej (brak naturalnego towarzysza cierpliwie znoszącego naszą obec
ność zawsze i wszędzie, skutkiem czego odczuwane są samotność i osamot
nienie2) przyczyniają się do wyraźnego pogorszenia w trakcie pierwszych kil
kunastu miesięcy po owdowieniu stanu zdrowia, czego rezultatem jest wyższa 
umieralność wdów i wdowców niż innych kategorii stanu cywilnego3. Przed
stawione trudności wymuszonego życia w samotności spraw iają że wdowień
stwo rzadko kiedy jest określane inaczej niż losowa konieczność.

Uciążliwość braku towarzysza dotychczasowego życia jest silna zwłaszcza 
wśród seniorów, których szanse na powtórne zawarcie małżeństwa jest -  z uwa
gi na uwarunkowania obyczajowe i w przypadku kobiet demograficzne -  nikłe. 
Jednocześnie uwarunkowania demograficzne sprawiają, że wdowieństwo jest 
zjawiskiem doświadczanym przede wszystkim przez kobiety. Celem opraco
wania jest sprawdzenie, czy i na ile -  oprócz wspomnianego i dobrze udoku
mentowanego zróżnicowania kobiety/mężczyźni -  występuje dyspersja prze
strzenna poziomu wdowieństwa współczesnych polskich seniorów.

Podstawową jednostką administracyjną, do jakiej będziemy się w mniej
szym tekście odwoływać jest województwo, definiowane zgodnie z podziałem 
administracyjnym obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. Z uwagi na fakt, że 
11% ogółu mieszkańców kraju mieszka w pięciu największych miastach 
(Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań), z których każde ma ponad pół 
miliona mieszkańców, w kręgu naszych zainteresowań znajdą się również se
niorzy zamieszkujący w tych ośrodkach miejskich.

Podstawowym źródłem danych będą publikacje Narodowego Spisu Po
wszechnego z 2002 r. (NSP 2002) wydawane przez poszczególne wojewódzkie 
urzędy statystyczne pod wspólnym tytułem „Ludność. Stan oraz struktura 
demograficzna i społeczno-ekonomiczna” oraz w przypadku największych

2 P. Szukalski: Poczucie samotności i osamotnienia wśród sędziwych seniorów a ich sytuacja rodzinna. „Auxi- 
lium Sociale -  Wsparcie Społeczne” 2005, nr 2 (34), s. 217-238.

3 M. Podogrodzka: Zróżnicowanie umieralności według stanu cywilnego. „Studia Demograficzne” 1992, nr 3 
(109), s. 45-61.
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polskich metropolii zeszyty zawierające podstawowe dane dla powiatów. Od
wołanie się do takich szczegółowych publikacji jest niezbędne, ponieważ 
brakuje tak dokładnych informacji w zbiorczych zestawieniach pospisowych 
wydawanych przez Główny Urząd Statystyczny. Interesować nas będzie stan 
cywilny prawny, a zatem wynikający z przepisów prawa, a nie ze stanu fak
tycznego.

Długookresowe tendencje w zakresie częstości występowania 
owdowienia i wdowieństwa

Prace empiryczne4 potwierdzają że w ciągu ostatnich dwóch stuleci 
w wyniku tzw. przejścia demograficznego5 wyraźnie zmienił się wygląd funk
cji opisującej prawdopodobieństwo owdowienia w zależności od wieku. Naj
ważniejsze charakterystyczne cechy długookresowych zmian w tym zakresie 
to:
1) przesunięcie na zaawansowany wiek momentu utraty małżonka,
2) coraz bardziej wyraźna koncentracja typowego wieku w momencie owdo

wienia w ósmej i dziewiątej dekadzie życia,
3) wzrost znaczenia różnicy pomiędzy rozkładem wieku owdowienia męż

czyzn i kobiet (zarówno z uwagi na dłuższe trwanie życia kobiet, jak  i fakt, 
że w większości przypadków panna młoda jest młodsza od swego oblu
bieńca; zdecydowanie lepsza jest w tym przypadku sytuacja mężczyzn -  
-  moment owdowienia przypada średnio później, występuje również więk
sza koncentracja wieku owdowienia).

Zmiany kalendarza owdowienia przekładają się na odmienne frakcje 
wdów i wdowców w tym samym wieku w różnych okresach historycznych. 
Przedstawione na rys. 1 i 2 wykresy są wynikiem obliczeń bazujących na ta
blicach trwania życia pochodzących z różnych okresów historycznych, a mia

4 Na przykład dla Francji -  A. Monnier, S. Pennec: L’expérience de la mort: une approche démographique. 
W: G  Caselli, J. Vallin, G  Wunsch (dir.): Démographie: analyse et synthèse. Vol. VI. Population et Société. 
Paris 2004, s. 283-306, dla Polski -  P. Szukalski: Wdowieństwo w starszym wieku w Polsce. „Gerontologia 

s Polska” 2006, t. 14, nr 2, s. 14-22.
Przejście demograficzne to zmiana sposobu reprodukcji ludności od reprodukcji rozrzutnej (tj. wymagającej 
z uwagi na wysoki poziom umieralności wysokiej dzietności) do odtwarzania się oszczędnego ludności (ni
ska umieralność oznacza, że dla zapewnienia prostej zastępowalności wystarczy niewielka liczba wydanego 
na świat potomstwa).
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nowicie z lat 1837-1841, 1931-1932, 1960-1961, 1990-1991 i 20046. W każ
dym przypadku przyjęto, że małżeństwo jest zawierane przez kobietę mającą 
dokładnie 24 lata i mężczyznę w wieku 26 lat. Wiek nupturientów jest stały 
w czasie i dość dobrze dopasowany do przeciętnego wieku wstępowania w zwią
zek małżeński. Różnice w skali wdowieństwa wynikają wyłącznie z poziomu 
umieralności. Ponieważ syntetyczna miara umieralności, jaką jest przeciętne 
trwanie życia noworodka w analizowanym okresie wyraźnie wzrastało7, należy 
oczekiwać odzwierciedlenia tych pozytywnych tendencji w zmniejszaniu się 
częstości wdowieństwa. Prezentowane wykresy przedstawiają zaś informacje, 
jaka część mężczyzn i kobiet mających od 50 do 100 lat, którzy zawarli zwią
zek małżeński owdowiała. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku mamy 
do czynienia z uproszczonym, modelowym podejściem, dlatego trzeba poczy
nić kilka uwag ułatwiających interpretację wyników.

Po pierwsze, jak wszelkie miary obliczone na podstawie tablic okreso
wych, oszacowane poniżej frakcje nie odnoszą się do żadnej konkretnej zbio
rowości, tj. do żadnej konkretnej kohorty. Są to wielkości hipotetyczne, moż
liwe do osiągnięcia jedynie w sytuacji braku jakichkolwiek zmian w porządku 
wymierania w długim okresie. Po drugie, zakłada się niezależność zgonów, 
podczas gdy w rzeczywistości małżonkowie odznaczają się zbliżonym statu
sem społeczno-ekonomicznym (rezultat homogamii, tj. skłonności do zawie
rania małżeństw Jednorodnych”), który z kolei determinuje poziom umie
ralności. Po trzecie, nie uwzględnia się małżeństw powtórnych i rozwodów, 
a w okresie powojennym to drugie zdarzenie z biegiem czasu nabierało zna
czenia jako zdarzenie kończące związek.

6 S. Szulc: Dawne tablice wymieralności Królestwa Polskiego i miasta Warszawy. „Kwartalnik Statystyczny” 
1928, t. V, z. 2, s. 430-443; S. Fogelson, S. Szulc: Polskie tablice wymieralności 1931/1932. „Statystyka Pol
ski” 1938, Seria C, z. 91, s. 1-11; Polskie tablice wymieralności 1960/1961. „Statystyka Polski” 1964, z. 91, 
s. 1-19; Polskie tablice trwania życia 1990-1991. GUS, Warszawa 1993, s. 76; Trwanie życia w 2004 r. „In
formacje i opracowania statystyczne” . GUS, Warszawa 2005, s. 61. Należy pamiętać o konieczności krytycz
nego podejścia do wielkości dla lat 1837-1841 (zob. S. Szulc: Dawne..., op. cit.), jak  i w pewnym stopniu (ta 
uwaga odnosi się do bardzo zawansowanego wieku) do lat 1931-1932. Zob. S. Fogelson, S. Szulc: Polskie..., 
op. cit.
Dla pierwszej połowy XIX stulecia tablice trwania życia zbudowane przez Słomińskiego dla Królestwa 
Polskiego dla lat 1837-1841 wskazywały trwanie życia noworodka równe 29 lat i 1 miesiąc (tablice te nie 
rozróżniały kobiet i mężczyzn). Dla pozostałych badanych lat trwanie życia noworodka płci męskiej wynosi
ło: 1931-1932 -  48,2 lat, 1960-1961 -  64,8 lat, 1990-1991 -  66,7 lat, 2004 r. -  70,7 lat. Odpowiednie wiel
kości dla kobiet były następujące -  51,4, 70,5, 76,3, 79,2 lat.



p r z e s t r z e n n e  z r ó ż n i c o w a n i e  w d o w ie ń s t w a .
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Źródło: A. M onnier, S. Pennec: L 'expérience de  la mort: une approche dém ograph ique. W : G. Caselli, 
J. Vallin, G . W unsch (dir.): Dém ographie: analyse et synthèse. Vol. VI. Population et Société. 
Paris 2004, s. 283-306; P. Szukalski: W dow ieństw o w  starszym w ieku w  Polsce. „G erontología 
Polska" 2006, t. 14, nr 2, s. 14-22.
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Ź ródło: Ibid.
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Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet w analizowanym okresie 
znaczącej redukcji uległo prawdopodobieństwo bycia wdowcem i wdową. Jeśli 
odwołamy się do wybranych decyli rozkładu jako do miar obrazujących skalę 
przemian w tym względzie, wyraźnie widoczne jest odraczanie momentu osią
gnięcia danego decyla. W tab. 1 przedstawiona jest informacja, w jakim wieku 
udział owdowiałych mężczyzn i kobiet wśród osób, które kiedykolwiek zawar
ły małżeństwo po raz pierwszy przekracza 50% (piąty decyl), 70% (siódmy 
decyl) i 90% (dziewiąty decyl).

Tabela 1
Wartości 5. 7. i 9. decyla rozkładu wdów i wdowców według tablic trwania życia

z różnych lat

Decyl
M ężczyźni Kobiety

1837- 
1841

1931-
1932

1960-
1961

1990-
1991

2004 1837-
1841

1931-
1932

1960-
1961

1990-
1991

2004

5 59 73 80 82 85 55 66 71 69 72

7 70 79 85 88 90 66 73 77 76 79

9 83 87 92 95 96 79 81 85 85 87

Ź ródło: O b liczen ia  w łasne  na podstaw ie  danych zaw artych w: A. M onnier, S. Pennec: L 'expérience 
d e  la mort: une approche dém ographique. W : G. Caselli, J. Vallin, G. W unsch (dir.): D ém og
raphie: analyse et synthèse. Vol. VI. Population et Société. Paris 2004, s. 283-306; P. Szukalski: 
W dow ieństw o w  starszym w ieku w  Polsce. „G erontología Polska" 2006, t. 14, nr 2, s. 14-22.

Porównanie powyższych wielkości jednoznacznie wskazuje na skalę 
odraczania momentu owdowienia, jaka była rezultatem redukcji umieralności. 
Z reguły pomiędzy pierwszą połową XIX w. a początkiem XX w. mamy do 
czynienia z przesunięciem o kilkanaście lat wieku, w którym osiągnięty jest 
dany decyl. Znaczące zmiany w tym zakresie nastąpiły w ciągu ostatnich siedem
dziesięciu lat, aczkolwiek porównanie wielkości dla lat 1960-1961 i 1990-1991 
w zbiorowości kobiet świadczy, że nie miały one charakteru jednostajnego8. 
Należy przy tym zaznaczyć pewne prawidłowości. Im dotyczy to niższego 
decyla, tym większa jest skala zmian. Jest to efektem tego, że redukcja umie
ralności, jaka miała miejsce na polskich ziemiach dotyczyła przede wszystkim 
osób młodych i w sile wieku, w znacznie mniejszym stopniu seniorów i nesto
rów. Po drugie, im z wyższym wiekiem mamy do czynienia, tym większa 
część odroczenia wieku owdowienia wystąpiła w trakcie ostatniego 70-lecia.

8 Obniżenie się wieku w momencie, gdy 50%, 70% i 90% populacji polskich, zamężnych kobiet zostaje wdo
wami, jakie nastąpiło pomiędzy początkiem lat 60. i początkiem lat 90. XX w. było związane z kryzysem 
zdrowotnym związanym z jednej strony z powolną stabilizacją poziomu umieralności kobiet, z drugiej ze 
wzrastającą nadumieralnością mężczyzn.
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Po trzecie, zmiany miały bardziej dynamiczny charakter w zbiorowości męż
czyzn. Wynika to z jednoczesnego oddziaływania trzech czynników: utrzymu
jącej się i pogłębiającej się zwłaszcza w okresie PRL-u nadumieralności repre
zentantów tej płci; z faktu, że w tablicach trwania życia dla lat 1837-1841 bra
kowało rozróżnienia pomiędzy płciami; z tego, iż według naszych założeń parę 
tworzy kobieta i starszy od niej o 2 lata mężczyzna (w tym przypadku porów
nujemy zatem informacje o umieralności mężczyzn w danym wieku i młod
szych od nich o 2 lata reprezentantek „słabszej” płci).

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOW ANIE WDOWIEŃSTWA...

Długookresowe zmiany skali wdowieństwa seniorów w Polsce

Z uwagi na fakt, że publikowane, pospisowe dane operują różnymi, nie
kiedy nie do końca porównywalnymi grupami wieku, prezentowane w tab. 2 
informacje dla poszczególnych wyodrębnionych przedziałów wieku nie są dos
tępne w każdym przypadku.

Tabela 2

Udział osób owdowiałych wśród polskich seniorów według spisów powszechnych
z różnych lat (w %)

Spis
Mężczyźni Kobiety

60+ 70+ 80+ 90+ 100+ 60+ 70+ 80+ 90+ 100+

1921 23,1 36,0 49,6 58,8 65,6 55,9 70,8 80,8 84,4 83,0

1931 22,7 36,0 52,2 58,0 72,5 83,8

1960 14,7 27,4 48,6 54,9 72,9 85,9

1970 11,7 22,5 40,1 60,5 39,7 49,4 66,5 81,6 87,4 84,0

1978 13,3 21,5 40,4 55,6 51,8 52,0 66,1 81,0 87,0 90,0

1988 12,8 23,8 38,9 50,1 68,5 80,2

2002 13,3 21,0 38,4 50,4 65,3 82,9

Źródło: O bliczen ia  w łasne na podstaw ie: GUS, 1927. Pierwszy pow szechny spis Rzeczypospolitej 
Polskiej z  30 .09.1921 r. M ieszkania. Ludność. Stosunki zaw odow e. Tablice państw ow e. „Staty
styka Polski". T. XXXI, s. 38; GUS, 1938, Drugi pow szechny spis ludności z 9 .XII.1931 r. 
M ieszkania i gospodarstw a dom ow e. Ludność. Polska. „Statystyka Polska". Seria C, z. 94a, 
s. 40; GUS, 1965, Spis pow szechny z 6.XII. 1960 r. W yniki ostateczne. Ludność. G ospodarstw a 
dom ow e. Polska. „Statystyka Polski". Seria L, z. 23, s. 9; N arodow y Spis Pow szechny 8.XII. 1970 r. 
W yniki ostateczne. Struktura dem ograficzna i zaw odow a ludności. G ospodarstw a dom ow e. 
Polska, z. 23 , s. 39; GUS, 1980, NSP 1978. W yniki ostateczne. Struktura dem ograficzna i spo- 
łeczno-zaw odow a ludności. Polska. Cz. I, z. 50/1, Biuro Spisów GUS, W arszaw a, s. 7-9; GUS, 
1990, N SP'1988, Struktura dem ograficzna i społeczno-zaw odow a ludności. Polska, ZWS GUS, 
W arszaw a, s. 138; GUS, 2003, NSP'2002. Ludność. Stan i struktura dem ograficzno-społeczna, 
ZWS GUS, W arszaw a, s. 128-129.



Ponieważ dane spisowe dla 1950 r. odnośnie do stanu cywilnego opero
wały tylko jedną wyszczególnioną kategorią -  osobami pozostającymi w zwiąż, 
ku małżeńskim, pominięto informacje dla tego roku. Tytułem uzupełnienia 
należy jednak dodać, że w grupie wieku 60 lat i więcej 24,1% mężczyzn nie 
pozostawało w związku małżeńskim (były to zatem osoby owdowiałe, rozwie
dzione, separowane bądź kawalerowie). W przypadku kobiet w tym samym 
wieku odpowiedni wskaźnik struktury przyjął wartość 64,2%9.

W każdym wieku sytuacja mężczyzn jest zdecydowanie bardziej ko
rzystna w porównaniu z kobietami, przy czym z biegiem czasu różnica ta 
w ujęciu względnym narasta. Choć ze względu na długookresową redukcję 
umieralności należałoby się spodziewać stałego zmniejszania udziału osób 
owdowiałych, nie było to prawdą. Powyższe dane nie są w pełni porówny
walne, ponieważ w wyniku dualnego charakteru starzenia się ludności (wzrost 
z biegiem czasu znaczenia osób najstarszych) i czynnika kohortowego (wpływ 
nadzwyczajnych zdarzeń -  kryzysy społeczne i następujące po nich fazy kom
pensacji -  na liczebność poszczególnych roczników) zdefiniowane grupy 
w poszczególnych okresach historycznych różnią się strukturą według wieku. 
Dodatkowo poszczególne kohorty w trakcie swego życia charakteryzowały się 
różnym prawdopodobieństwem zmiany pierwotnego stanu cywilnego, tj. za
warcia związku małżeńskiego. Dlatego też -  zgodnie z zasadą comparare il 
comparabile -  warto spojrzeć na udziały wdowców i wdów w bardziej jedno
rodnych z punktu widzenia wieku grupach (tab. 3, 4). Obraz wyłaniający się 
z porównania powyższych danych jest już zdecydowanie bardziej zgodny 
z oczekiwaniami. W długim czasie widoczne jest -  choć z pewnymi zakłóce
niami -  zmniejszanie się skali wdowieństwa wśród polskich seniorów. Uwaga 
ta w ujęciu bezwzględnym w większym stopniu dotyczy kobiet, zaś w ujęciu 
względnym -  mężczyzn.

Ujawniające się zakłócenia są zapewne spowodowane konsekwencjami 
drugiej wojny światowej. Równocześnie wspomniany już wcześniej kryzys 
zdrowotny lat 70. i 80. XX w. przełożył się na relatywnie niewielką skalę reduk
cji wdowieństwa, jaka wystąpiła w latach 1970-1988 (w niektórych grupach wieku 
nastąpił wręcz wzrost częstości występowania osób owdowiałych). Ostatni okres 
międzyspisowy -  dzięki osiąganiu w ostatnich latach kolejnych minimalnych po
ziomów umieralności w demograficznej historii naszego kraju -  odznaczał się 
jednak powrotem do spodziewanego trendu spadku częstości wdowieństwa.

9 Narodowy spis powszechny z dnia 3 grudnia 1950 r. Struktura zawodowa i demograficzna ludności. Indywi
dualne gospodarstwa rolne. Polska. GUS, Warszawa 1954, s. 9.
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Tabela 3

U dzia ł wdowców wśród polskich seniorów płci męskiej w poszczególnych grupach wieku 
według różnych spisów powszechnych (w %)

Wiek
Rok

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+

1921 6,7 9,4 14,3 19,5 28,6 36,7 46,2 53,0 57,1 61,0 65,6

|93l 4,7 7,8 13,1 19,6 29,0 39,0

1960 1,9 3,6 8,6 22,5

1970 1,5 2,6 4,8 8,7 15,6 24,7 35,4 49,1 60,0 65,1 39,7

1978 1,9 3,0 4,9 8,4 14,1 23,5 36,6 47,3 57,7 46,1 51,8

1988 2,3 3,7 6,1 9,5 14,3 22,5 33,8

2002 2,2 3,5 5,5 8,5 13,4 21,4

Źródło: Ibid.

Tabela 4

Udział wdów wśród polskich seniorów płci żeńskiej w poszczególnych grupach wieku 
według różnych spisów powszechnych (w %)

Rok
Wiek

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100+

1921 27,3 33,1 45,1 52,6 65,4 71,2 79,4 82,3 84,4 85,3 83,0

1931 27,7 35,4 46,0 55,4 66,7 75,9

1960 19,4 28,0 43,8 69,2

1970 13,6 22,3 32,4 44,7 57,6 69,4 79,5 85,5 87,5 87,3 84,0

1978 11,6 19,4 31,3 43,0 56,2 68,9 78,6 85,1 88,4 80,1 90,0

1988 12,0 18,8 28,9 41,7 56,5 68,1 77,9

2002 10,6 17,6 27,4 38,7 52,3 66,5

Źródło: Ibid.

Skala wdowieństwa w przekroju wojewódzkim

Jak już wspomniano, podstawowym celem opracowania jest próba okre
ślenia czy -  i jeśli tak, to w jakim stopniu -  we współczesnej Polsce występuje 
zróżnicowanie przestrzenne skali wdowieństwa wśród seniorów. Przejdźmy 
zatem do meritum, w pierwszej kolejności przyglądając się owej dyspersji,
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biorąc jako obiekt analiz układ województw zgodnie z obowiązującym p0_ 
cząwszy od 1 stycznia 1999 r. podziałem administracyjnym kraju (tab. 5, 
Przedmiotem analizy będą jak najbardziej jednorodne grupy wieku, aczkol
wiek -  z uwagi na odmienną od stosowanej przez wszystkie pozostałe woje
wództwa metody agregacji -  w przypadku najstarszej grupy wieku nieporów
nywalne z resztą są dane odnoszące się do województwa warmińsko-mazur
skiego.

Tabela 5
Udział wdowców w poszczególnych grupach wieku wśród seniorów płci męskiej 

według województw w 2002 r.

W ojewództwo

Wiek

60-64 65-69 70-74 75-79 80 i więcej 60 i więcej

Dolnośląskie 5,8 8,9 14,2 22,9 37,7 13,9

Kujawsko-pomorskie 5,6 8,9 14,2 22,5 39,0 13,7

Lubelskie 4,9 7,6 12,4 20,1 36,4 12,9

Lubuskie 6,0 9,2 14,4 23,4 36,7 13,8

Łódzkie 5,8 8,8 13,9 21,9 39,8 14,5

Małopolskie 5,1 8,0 12,9 20,9 38,0 12,8

Mazowieckie 5,1 7,9 12,4 19,8 36,7 13,0

Opolskie 5,7 9,2 14,2 22,9 39,7 12,7

Podkarpackie 4,7 7,9 12,7 20,7 38,7 12,7

Podlaskie 4,8 7,4 11,0 18,7 35,4 12,3

Pomorskie 5,7 8,8 13,7 21,6 38,6 13,1

Śląskie 6,0 9,0 14,3 22,7 41,9 13,0

Świętokrzyskie 4,9 7,8 12,3 20,7 37,9 13,2

W armińsko-mazurskie 5,7 8,8 13,4 26,9 12,8

W ielkopolskie 5,8 9,3 14,4 23,1 40,9 14,5

Zachodniopomorskie 6,1 8,8 13,7 21,9 37,2 13,2

Źródło: Pospisow e publikacje w ojew ódzkie „Ludność. Stan oraz struktura dem ograficzna i społeczno- 
-ekonom iczna"; O bliczen ia  w łasne.

120



PRZESTRZENNE ZRÓŻN ICOW ANIE WDOWIEŃSTWA...

Tabela 6

U d z ia ł  w d ó w  w  p o s z c z e g ó ln y c h  g ru p a c h  w ie k u  w ś ró d  s e n io ró w  p łc i ż e ń sk ie j
w  2 0 0 2  r.

" Wiek

W ojew ództw o

60-64 65-69 70-74 75-79 80 i w ięcej 60 i w ięcej

Dolnośląskie 27,3 39,2 54,0 67,5 81,8 50,5

Kujawsko-pomorskie 28,2 40 ,0 54,0 67,7 82,9 51,5

Lubelskie 28 ,9 40,1 53,3 68,2 85,0 52,9

Lubuskie 28,7 40,2 54,3 69,1 84,2 51,6

Łódzkie 29,2 40,2 54,6 68,6 84,1 53,3

M ałopolskie 25,8 36,9 49 ,9 64,4 80,8 48,5

M azow ieckie 26,7 37,1 49,8 63,9 82 ,0 49,5

Opolskie 26,0 38,2 50,6 64,1 82,1 47,4

Podkarpackie 26,1 36,7 50,4 64,5 82,2 48,8

Podlaskie 26,5 36,2 48,9 63,7 83,5 49,1

Pomorskie 26,1 37,3 51,4 66,9 82 ,9 49,1

Śląskie 27,5 39,4 53,1 66,8 83 ,9 49,6

Św iętokrzyskie 27,4 38,5 53,2 68,2 84,8 52,2

Warmińsko-mazurskie 29,1 40,3 54,5 74 ,9 51,0

W ielkopolskie 28,5 41,8 53,8 68,5 82,5 52,5

Zachodniopom orskie 27,7 39,7 53,6 67,5 82,8 50,1

Źródło: Ibid.

Pomiędzy poszczególnymi województwami występują znaczące różnice 
w zakresie skali wdowieństwa seniorów. Ograniczając się jedynie do dwóch 
grup wieku -  60 lat i więcej oraz 80 lat i więcej -  można dostrzec zadziwiająco 
duże rozbieżności pomiędzy wartościami ekstremalnymi. Wyjątkiem są męż
czyźni w wieku 60 lat i więcej, wśród których różnica jest relatywnie niska. 
Województwo łódzkie, gdzie odnotowano maksymalny poziom wdowień
stwa (14,5%), różni się od jednostki o najniższym poziomie (Podlasie) jedynie 
o 2,2 pkt. proc., jednak we wszystkich pozostałych wybranych grupach różnice
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bezwzględne są dużo większe. W przypadku kobiet mających co najmniej 
60 lat -  5,9 pkt. proc. (ekstrema to łódzkie i opolskie), zaś kobiet w wieku 80 lat 
i więcej -  4,2 pkt. (lubelskie i małopolskie). Wśród sędziwych mężczyzn wys. 
tępuje maksymalny rozziew rzędu 6,4 pkt. proc. (śląskie i podlaskie).

W celu łatwiejszego optycznego określenia czy istnieją we współczesnej 
Polsce zwarte obszary odznaczające się wyższym poziomem wdowieństwa 
seniorów opracowano dwie mapy dla obu płci (rys. 3, 4). Za każdym razem 
dokonano podziału 16 województw na 3 grupy, odznaczające się wysokim, 
średnim i niskim udziałem wdowców i wdów.

Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet mających przynajmniej 
60 lat najlepszą sytuacją odznaczają się mieszkańcy Polski Południowo-wschod
niej (w przypadku kobiet wyjątkiem jest Lubelszczyzna). Zdecydowanie naj
gorsze warunki mają osoby zamieszkujące trzy jednostki administracyjne -  łódz
kie, wielkopolskie i lubuskie, które „załapały” się do grupy województw o wy
sokim poziomie wdowieństwa zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. 
Należy zwrócić uwagę na nieco inny układ przestrzenny regionów o naj
wyższej frakcji wdów i wdowców -  w przypadku kobiet „równoleżnikowy”, 
w przypadku mężczyzn występuje skupienie województw zachodnich i cen
tralnych.

13,7 do 14,5 (5) 
13 do 13,7 (5) 
12,3 do 13 (6)

Rys. 3. Udział wdowców wśród mężczyzn w wieku 60 lat i więcej w Polsce w 2002 r. 
w przekroju terytorialnym (w %)
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W 51 ,6  do  53,3 (5)

□ 49 ,6  do  51,6 (5)□ 
s

4 7 ,4  do  49,6 3
I

Rys. 4. Udział wdów wśród kobiet w wieku 60 lat i więcej w Polsce w 2002 r. w przekroju
terytorialnym (w %)

Zanim przeanalizujemy czynniki, które mogą wyjaśniać występujące 
zróżnicowanie terytorialne, warto porównać skalę wdowieństwa wśród senio
rów zamieszkujących pięć największych polskich miast. Odpowiednie wiel
kości są przedstawione w tab. 7. Z uwagi na odmienny niż w przypadku da
nych odnoszących się do województw sposób agregacji publikowanych da
nych w tab. 7 możliwe było wyodrębnienie tylko trzech podgrup wieku i obli
czenie wielkości dla grupy 60 lat i więcej.

Tabela 7

Udział wdów i wdowców wśród mieszkańców największych polskich miast 
w wieku 60 lat i więcej w 2002 r. (w %)

Miasto
Mężczyźni Kobiety

60-69 70-79 80+ 60+ 60-69 70-79 80+ 60+

Kraków 6,5 15,1 37,3 12,4 29,1 52,1 77,4 45,4

Poznań 7,6 17,0 38,8 10,3 31,8 56,4 79,9 48,9

Warszawa 6,5 14,3 35,6 12,5 28,2 50,0 78,2 44,5

Wrocław 6,9 16,4 35,8 13,2 28,9 54,7 78,3 45,8

Źródło: Popisow e publikacje dla odpow iednich  powiatów.



n u i r  S Z U K a iS K I

Ogólnie różnice pomiędzy wielkościami odnoszącymi się do najwięk
szych polskich miast są znacząco mniejsze niż wielkości dla województw. 
Rozpatrując frakcje wdów i wdowców w poszczególnych metropoliach można 
jednak zauważyć zgodność uporządkowania z układem regionalnym. Te miasta, 
które są stolicami województw znajdujących się w niekorzystnej sytuacji mają 
również relatywnie wysokie udziały ludności, która doświadczyła w trakcie swe
go życia utraty dotychczasowego partnera, jednak -  co znamienne -  w każdym 
przypadku seniorzy zamieszkujący największe polskie miasta charakteryzowali 
się znacząco niższym poziomem wdowieństwa w po-równaniu z całą ludnością 
województwa, na terenie którego zamieszkiwali10. Nie powinno to dziwić z uwa
gi zarówno na czynnik cywilizacyjny (lepszy dostęp do opieki medycznej 
i lepsze warunki życia), strukturalny (wyższy udział ludności lepiej wykształ
conej), jak  i bezpośrednio z tym ostatnim związany czynnik behawioralny 
(z reguły jednostki lepiej wykształcone odznaczają się lepszym zrozumieniem 
praktyk prozdrowotnych).

Przyczyny przestrzennego zróżnicowania skali wdowieństwa

Dokonując próby wyjaśnienia odwołam się jedynie do dwóch potencjal
nych czynników różnicujących frakcję osób owdowiałych -  czynnika struktu
ralnego i poziomu umieralności.

Ze względu na czynnik strukturalny można stwierdzić, że poziom wdo
wieństwa w grupie wieku 60 lat i więcej (podobnie, jak i w grupie 80 lat i wię
cej, której ze względu na brak opublikowanych bardziej szczegółowych da
nych nie będę dokładniej analizował, wskazując jedynie potencjalne źródło 
zakłóceń w międzywojewódzkich porównaniach) jest zróżnicowany z powodu 
odmiennej struktury seniorów w poszczególnych jednostkach administracyj
nych. Jeśli bowiem w jednym województwie większy udział wśród osób w wie
ku 60 lat i więcej mają najmłodsze roczniki z tej grupy wieku, w innym zaś 
najstarsze, to automatycznie -  nawet w sytuacji takiego samego poziomu 
wdowieństwa w poszczególnych, homogenicznych grupach wieku -  w drugiej 
jednostce administracyjnej frakcja wdów i wdowców będzie wyższa z uwagi 
na czynnik strukturalny. Aby wyeliminować wpływ odmiennej struktury wie
ku, dokonałem zgodnie z obowiązującymi zasadami standaryzacji wskaźników

10 Publikowane dane o trwaniu życia noworodków wskazują, że np. 2005 r. poza Łodzią we wszystkich po
zostałych metropoliach odnotowano wyższą -  niekiedy znacznie -  długość życia niż w województwach ogó
łem, których te miasta były stolicami. Trwanie życia w Polsce w 2005 r. GUS, Warszawa 2006, s. 58.
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struktury dla 16 województw, zachowując w każdym przypadku poziom wdo
wieństwa w jednorodnych grupach wieku i jednocześnie przyjmując za popu
lację wzorcową tj. s ta łą  o niezmienionej strukturze według wieku, populację

Polski (tab. 8).
Tabela 8

Standaryzowane udziały wdowców i wdów wśród ludności w wieku 60 lat i więcej 
w 2002 r. według województw

K obie tyM ężczyźniW ojew ództw o

D olnośląsk ie

Kujawsko-pomorskie

L ubelsk ie

L ubuskie

Ł ódzk ie

M ałopo lsk ie

M azow ieck ie

O po lsk ie

P odkarpack ie

P odlask ie

P om orsk ie

Ś ląsk ie

Ś w ię tok rzysk ie

W arm ińsko-m azursk ie

W ielkopo lsk ie

Z achodn iopom orsk ie

Przeprowadzone obliczenia tylko częściowo potwierdzają sformułowane 
powyżej oczekiwanie. O ile w przypadku kobiet standaryzacja wskaźnika 
struktury doprowadziła do zmniejszenia rozpiętości pomiędzy ekstremalnymi 
wartościami udziałów z 5,9 pkt. proc. do 3,7 pkt., o tyle w przypadku męż
czyzn nastąpiło podwyższenie się wartości różnicy z 2,2 pkt. do 2,7 pkt. proc. 
Zastanawiające jest przy tym, że nastąpiły zmiany uporządkowania poszcze-
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gólnych województw -  okazało się bowiem, iż niekorzystna bądź bardzo ko
rzystna sytuacja niektórych jednostek administracyjnych wynikała z ich struk
tury wieku.

Drugą potencjalną przyczyną mogącą wyjaśnić zróżnicowanie poziomu 
wdowieństwa w ujęciu regionalnym jest poziom umieralności. Pomiędzy po
szczególnymi województwami występują istotne różnice odnośnie do długości 
trwania życia zarówno w przypadku noworodków, jak i osób stojących u progu 
starszego wieku", np. noworodek płci męskiej mieszkający w województwie 
łódzkim w 2005 r. miał przed sobą 68,6 lat, podczas gdy jego rówieśnik uro
dzony w Małopolsce 72,3 lata. W przypadku kobiet jest to odpowiednio 78,3 lat 
w łódzkiem i 80,4 lat w podlaskiem. Również w zbiorowości osób mających 
60 lat występują znaczące różnice -  wśród mężczyzn jednostki żyjące w łódz
kiem mają średnio po 16,7 lat do przeżycia, podczas gdy ich rówieśnicy z ma
łopolskiego, mazowieckiego po 18 lat. Odpowiednie różnice w zbiorowości 
kobiet są również widoczne -  22 lata na Górnym Śląsku wobec 23,4 lat w wo
jewództwie podlaskim.

Różnice te są jeszcze bardziej widoczne w pięciu polskich miastach 
o ludności powyżej pół miliona mieszkańców. W takim przypadku, gdy mowa
0 trwaniu życia noworodków mężczyźni urodzeni w Łodzi w 2005 r. mieli 
przed sobą średnio tylko 68,2 lat, zaś ich odpowiednicy w Krakowie, Poznaniu
1 Warszawie 73,1 lata, gdy mowa o kobietach ekstrema wynoszą 77,5 w Łodzi 
i 80,6 w Warszawie. Ekstremalne wartości dla osób mających ukończone 60 lat 
wynoszą: dla reprezentantów płci męskiej 16,5 (Łódź) i 19,4 (Warszawa), dla 
kobiet 21,8 (Łódź) i 23,6 (Warszawa). Można zatem podejrzewać, że różnice 
w poziomie trwania życia mogą się przekładać na odmienną częstość występo
wania życia w stanie wdowim w poszczególnych regionach Polski. W przy
padku odwołania się do jeszcze mniejszych jednostek administracyjnych -  po
wiatów, a przede wszystkim gmin -  skala występujących różnic byłaby jeszcze 
większa.

Aby sprawdzić prawdziwość powyższej tezy zbadałem zgodność upo
rządkowania województw według dwóch cech -  udziału osób owdowiałych 
i trwania życia z 2002 r. (z tego roku dysponujemy danymi o strukturze lud
ności według stanu cywilnego). Dla sprawdzenia owej zgodności odwołałem 
się do powszechnie stosowanego współczynnika korelacji rang Spearmana, 
obliczając jego wartości dla wdów i wdowców.

"  Trwanie życia w Polsce w 2005 r. Op. cit.



W pierwszym przypadku podstawiłem zarówno wartości odnoszące się 
do surowych, jak  i standaryzowanych udziałów osób owdowiałych w wieku 
60 łat i więcej w poszczególnych województwach. W drugim przypadku ko
rzystałem z wielkości odnoszących się do trwania życia -  traktowanego jako 
syntetyczna miara umieralności -  zarówno noworodków, jak  i osób mających 
60 lat12. Z uwagi na to, że na występowanie wdowieństwa osób danej płci ma 
wpływ umieralność w zbiorowości jednostek płci przeciwnej, łączone były 
informacje o wskaźniku struktury mężczyzn i umieralności kobiet i odwrotnie 
(tab. 9).
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Tabela 9

Wartości współczynników korelacji rang Spearmana

~~~-—_ _ T 'r w a n ie  życia w wieku 

Udział wdów i wdowców —

Mężczyźni Kobiety

0 lat 60 lat 0 lat 60 lat

Udział wdów
rzeczywisty -0,776 -0,535

standaryzowany -0,732 -0,724

Udział wdowców
rzeczywisty -0,712 -0,612

standaryzowany -0,732 -0,809

Powyższe wielkości w każdym przypadku przyjmują oczekiwany na 
podstawie logicznych przesłanek znak -  im mamy do czynienia z wyższymi 
wartościami trwania życia (a zatem niższym poziomem umieralności), tym 
niższy udział wdowców i wdów wśród seniorów zamieszkujących dane woje
wództwo. Zdecydowana większość wartości współczynników korelacji rang 
przyjmuje wartości bezwzględne powyżej 0,7, co wskazuje na dużą zgodność 
uporządkowania jednostek administracyjnych pod względem tych dwóch cech. 
Zdecydowanie wyższa zgodność uporządkowania występuje pomiędzy zestan- 
daryzowanymi wskaźnikami struktury informującymi o frakcji osób owdo
wiałych niż wartościami surowymi. Tak zresztą należało oczekiwać biorąc 
pod uwagę fakt, że wielkości standaryzowane eliminują wpływ czynnika struk
turalnego. Co ciekawe, w większości przypadków występuje większa zgod
ność uporządkowania pomiędzy wspomnianymi frakcjami wdów i wdowcow

12 Z oczywistych względów należałoby połączyć informacje o obecnej strukturze ludności według stanu cywil
nego z umieralnością sprzed kilku czy kilkunastu lat, tj. okresu, gdy małżonkowie tych osób wymierali. 
Z uwagi jednak na brak danych z długiego okresu dla jednostek administracyjnych utworzonych z dniem 
1 stycznia 1999 r. zdecydowałem się na wykorzystanie danych z 2002 r.
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a trwaniem życia noworodków niż osób w wieku 60 lat, tymczasem należałoby 
oczekiwać, iż to raczej trwanie życia osób „wchodzących w trzeci wiek” bę
dzie silnie skorelowane z ową frakcją z uwagi na to, że to przede wszystkim 
umieralność osób starych i bardzo starych determinuje we współczesnej Polsce 
częstość pozostawania bez żyjącego partnera dotychczasowego życia.

Podsumowanie

Jak wskazują badania porównawcze częstości życia przez osoby starsze 
w samotności w poszczególnych krajach Europy, ogólny wzorzec określający 
związek pomiędzy wiekiem a częstością zamieszkiwania ze współmałżonkiem 
jest podobny13. Różnice odnośnie do odpowiedniego wskaźnika struktury -  z wy
łączeniem osób najstarszych, tj. mających przynajmniej 95 lat -  są niewielkie 
i nie przekraczają 10 pkt. proc. w grupie 8 państw uczestniczących w przywo
łanym projekcie badawczym. Wynikają one po części z różnic w poziomie 
umieralności pomiędzy poszczególnymi krajami, po części zaś z odmiennych 
prawdopodobieństw zawarcia związku małżeńskiego i jego rozpadu wskutek 
wystąpienia rozwodu. Ogólnie udział kobiet mających żyjącego partnera jest 
zdecydowanie niższy w każdym wieku w porównaniu z mężczyznami, acz
kolwiek w populacji mężczyzn proces ubytku frakcji pozostających w związku 
ma po 80. roku życia zdecydowanie bardziej dynamiczny charakter.

Wspomniane wyżej badania prowadzone w kilku krajach Europy wska
zują, iż częstość życia w okresie starości w samotności zależy nie tylko od 
stanu cywilnego. Niezwykle ważne są kontekst kulturowy, siła więzi rodzin
nych i wpojonych przekonań odnośnie do formy, a przede wszystkim koniecz
ności wypełniania (lub nie) przez rodzinę funkcji opiekuńczych wobec swych 
seniorów. W przypadku analizowanych województw można domniemywać, że 
regionalne partykularyzmy na poziomie tej jednostki administracyjnej nie są 
duże. Bez wątpienia są one bardziej widoczne na niższym szczeblu -  bardziej 
jednorodnych kulturowo i niekiedy etnicznie mniejszych obszarów, przede 
wszystkim gmin i w mniejszym stopniu powiatów.

Przedstawione w opracowaniu dane wskazują, że we współczesnej Pol
sce występuje znaczące zróżnicowanie terytorialne częstości wdowieństwa, po 
części tylko wyjaśniane czynnikiem strukturalnym (tj. odmienną strukturą

13 Ch. Delbès, J. Gaymu, S. Springer: Les femmes viellissent seules, les hommes viellissent à deux. Un bilan 
européen. „Population et Sociétés” 2006, nr 419, s. 1-4.



według wieku ludności tych jednostek administracyjnych). Istnienie i utrzy
mywanie się różnic regionalnych -  jak już wspomniano, zapewne jeszcze bar
dziej widocznych na poziomie powiatowym i gminnym -  powinno się znajdo
wać w centrum zainteresowania osób i instytucji odpowiedzialnych za prowa
dzenie lokalnej polityki społecznej wobec starości i ludzi starszych. Owdowie
nie traktowane jest bowiem przez gerontologów jako jeden z najbardziej kry
tycznych (o ile nie najsilniejszy) kryzys starości, wymagający szczególnego 
wsparcia ze strony przede wszystkim rodziny zarówno bezpośrednio po utracie 
małżonka, jak i w trakcie następującego po tym fakcie okresie poszukiwania 
nowych ról społecznych i przeformułowania dotychczasowych14.

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOW ANIE WDOWIEŃSTWA...

14 M. Dzięgielewska: Praca socjalna jako odpowiedź na kryzysy starości. W: Nasze starzejące się społeczeń
stwo. Nadzieje i zagrożenia. Red. J.T. Kowaleski i P. Szukalski. Łódź 2004, s. 249-256; K.F. Ferraro: Aging 
and role transitions. W: R H. Binstock, L.K. George (eds.): Handbook of aging and the social sciences. San 
Diego 2001, 313-330
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ODLEGŁOŚĆ JAKO DETERMINANTA 
MIGRACJI - PRZYKŁAD WOJEWÓDZTW 
MAZOWIECKIEGO I ŚLĄSKIEGO

Wstęp

Ruchy migracyjne są najczęściej rezultatem indywidualnych decyzji 
podjętych przez migrantów, w wyniku których dochodzi do długookresowej 
zmiany miejsca zamieszkania. Na te decyzje ma wpływ wiele czynników 
natury ekonomicznej, społecznej i demograficznej w skali mikro i makro. Nie
zależnie od czynników i motywów skłaniających do migracji, każda zmia
na miejsca zamieszkania łączy się z pokonaniem pewnej odległości. Więk
szość osób migrujących w naszym kraju przy przeprowadzce pokonuje nie
wielki dystans. Najczęściej są to migracje w ramach tego samego wojewódz
twa1.

Według E.G. Ravensteina, wielkość strumieni migracji zmniejsza się 
w miarę wzrostu odległości od miejsca migracji. Osoby, które przenoszą się 
na długie dystanse, zazwyczaj na nowe miejsce zamieszkania wybierają jedno 
z wielkich centrów handlu i przemysłu2. Badania dotyczące rozkładu przes
trzennego migracji były prowadzone również w Polsce m.in. przez: J. Kordosa ,

1 Migracje wewnętrzne ludności 2002. GUS, Warszawa, s. 33.
2 E.S. Lee: Teoria migracji. „Przegląd Zagranicznej Literatury Geograficznej” 1972, nr 3-4, s. 10.
3 A. Gawryszewski: Związki przestrzenne między migracjami z dojazdami do pracy. Wrocław 1974, s. 24.



L/ui old IVdfUZd

A. Jagielskiego4, R. Domańskiego5, A. Gawryszewskiego6, M. Kowerskiego7 
M. Kupiszewskiego8, J. Krupowicz9 i E. Sojkę10.

Celem tego opracowania jest określenie wpływu odległości na natężenie 
ruchu wędrówkowego. W tym celu została wykorzystana najszerzej znana kla
sa modeli opisujących migrację jako funkcję odległości geograficznej, zwa
nych modelami grawitacji (ciążenia). Ogólnie modele te bazują na założeniu, 
że intensywność migracji maleje wraz ze wzrostem odległości". Analizie zo
stały poddane województwa mazowieckie i śląskie, charakteryzujące się od
miennymi trendami w ruchu wędrówkowym i różnymi efektem migracji. Roz
kład napływu i odpływu dla tych województw został przeprowadzony dla lat 
1995, 2002i 200412.

Zasięg terytorialny migracji wewnętrznych w Polsce

W 1995 r. zarejestrowano 411 tys. faktów migracji, wśród których 73% 
stanowiły migracje wewnątrzwojewódzkie (według nowego podziału admini
stracyjnego). W kolejnych latach ruch migracyjny w większości województw 
stawał się bardziej regionalny. W 2004 r. udział przemieszczeń wewnątrzwo- 
jewódzkich wzrósł do poziomu około 75% ogółu migracji wewnętrznych. Wy
jątek stanowiło województwo mazowieckie, dla którego zmniejszył się udział 
migracji wewnątrzwojewódzkich w przemieszczeniach wewnętrznych z 73% 
w 1995 r. do 66% w 2004 r.

W ostatniej dekadzie XX w. coraz większe znaczenie w przemieszcze
niach, zarówno wewnątrzwojewódzkich, jak i międzywojewódzkich, odgrywał 
region mazowiecki, zwłaszcza Warszawa, pełniąca rolę integrującą w systemie

4 A. Jagielski: Niektóre przestrzenne aspekty dojazdów do pracy. „Przegląd Geograficzny” 1969, z. 4, s. 651 - 
-672.

5 R. Domański: Syntetyczna charakterystyka obszaru na przykładzie okręgu przemysłowego Konin-Łęczyca- 
-Inowrocław. Warszawa 1970, s. 20.

6 A. Gawryszewski: Związki przestrzenne między migracjami z dojazdami do pracy. Wrocław 1974, s. 25.
7 M. Kowerski: Przyczyny odpływu ludności ze wsi zamojskiej. „Studia Demograficzne” 1988, nr 91, s. 83- 

-106.
8 M. Kupiszewski, P. Rees: International migration and regional population dynamics in Europe: a synthesis. 

„Population Studies” 1999, No 32.
5 J. Krupowicz: Odległość jako  determinanta migracji wewnętrznych na Dolnym Śląsku. „Wiadomości Staty

styczne” 2002, nr 5, s. 74-77.
10 E. Sojka: Rozkład odległości migracji ludności woj. śląskiego. „Wiadomości Statystyczne” 2003, nr 5, s. 75- 

-81.
11 Greenood M.J. (eds.): Internal migration in developed countries. W: M.R. Rosenzweig, O. Stark: Handbook 

o f population and family economics. Vol. IB, Elsevier, s. 667.
12 Dane dotyczące migracji dla 1995 r. zostały przeliczone dla terytorium obecnych jednostek administracyj

nych przez GUS Warszawa.
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osadniczym. W 2004 r. liczba przemieszczeń wewnątrzregionalnych w tym 
województwie wynosiła 47 tys., natomiast międzywojewódzkich 23 tys. W przy
padku silnie zurbanizowanego regionu śląskiego wystąpił spadek przemiesz
czeń zarówno wewnątrzregionalnych, jak i międzyregionalnych. Jeszcze w 1995 r. 
największy udział napływu spoza granic województwa miały regiony: dolno
śląski (34%) i śląski (32%), jednocześnie w lubelskim, zajmującym ostatnie 
miejsce w tym rankingu; odsetek ten wynosił niespełna 17%. Udział napływu 
międzywojewódzkiego w ogólnych rozmiarach napływu w województwach 
śląskim i dolnośląskim w latach 1995-2004 zmalał o około 10 pkt. proc. 
W ciągu dziesięciu lat wyraźnie zaznaczyła się przewaga województwa mazo
wieckiego nad innymi równorzędnymi jednostkami administracyjnymi w na
pływie ponadregionalnym (34%). Ciągle regionalnym charakterem migracji 
odznaczały się województwa północno-wschodniej Polski (lubelskie i podkar
packie). Największe rozmiary odpływu ponadregionalnego odnotowano w wo
jewództwach dolnośląskim i śląskim, jak i z biegiem lat w mazowieckim. Je
dynie w 1995 r. województwa śląskie i mazowieckie miały dodatnie salda mi
gracji ze wszystkimi pozostałymi województwami w kraju, a wielkopolskie 
traciło ludność wyłącznie na rzecz tych dwóch województw. Typowo odpły
wowym województwem, które miało ujemne salda migracji ze wszystkimi 
pozostałymi województwami w Polsce było podlaskie (największe ubytki lud
ności wystąpiły na korzyść województw: śląskiego i mazowieckiego).

W 2004 r. województw o ujemnym saldzie migracji było już dwanaście. 
Przyrost migracyjny wystąpił jedynie w województwach: mazowieckim, ma
łopolskim, pomorskim, wielkopolskim. Przepływy międzywojewódzkie lud
ności występowały najczęściej między sąsiednimi województwami (tab. 1). 
Warto zwrócić uwagę, że województwa wschodnie (lubelskie i podlaskie) cha
rakteryzowały się w latach 1989-2002 dużą częstością napływu z oddalonego 
od siebie regionu śląskiego. Sytuacja ta sugerowałaby, że część tych prze
mieszczeń stanowiły migracje powrotne osób, które w latach 60. i 70. ubiegłe
go wieku wyjechały do pracy w górnictwie i przemyśle ciężkim, a po uzyska
niu świadczeń emerytalnych powracają do miejsca urodzenia z uwagi na niż
sze koszty życia i posiadanie tam możliwości osiedlenia się.
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Tabela 1

W ojewództwa obecnego 
zamieszkania

Najczęstsze województwa poprzedniego zamieszkania

Dolnośląskie wielkopolskie, opolskie, śląskie

Kuj awsko-pomorskie pomorskie, wielkopolskie, mazowieckie

Lubelskie mazowieckie, podkarpackie, śląskie

Lubuskie dolnośląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

Łódzkie mazowieckie, śląskie, wielkopolskie

Małopolskie śląskie, podkarpackie, świętokrzyskie

Mazowieckie lubelskie, łódzkie, warmińsko-mazurskie

Opolskie śląskie, dolnośląskie, łódzkie

Podkarpackie małopolskie, lubelskie, świętokrzyskie

Podlaskie warmińsko-mazurskie, mazowieckie, śląskie

Pomorskie warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopom orskie

Śląskie małopolskie, świętokrzyskie, łódzkie

Świętokrzyskie śląskie, mazowieckie, małopolskie

W armińsko-mazurskie mazowieckie, podlaskie, pomorskie

W ielkopolskie kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, lubuskie

Zachodniopomorskie pomorskie, wielkopolskie, lubuskie

Źródło: M igracje w ew nętrzne ludności. GUS, W arszaw a, 2003, s. 33.

Jak wskazuje ostatni raport Rządowej Rady Ludnościowej (RRL) doty
czący sytuacji demograficznej Polski13, w skali kraju można wyróżnić kilka 
układów przemieszczeń między regionami. Pierwszy z nich obejmuje grupę 
silnego napływu, jakim  jest województwo mazowieckie, a zwłaszcza Warsza
wa (napływ głównie z województw: łódzkiego, lubelskiego, warmińsko-ma- 
zurskiego i podlaskiego), ze słabymi ruchami odpływowymi w stronę regio
nów napływu. Drugi układ stanowią województwa Polski Południowo-za- 
chodniej, w których migracje (napływ i odpływ) ograniczają się głównie do

13 Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2003. Warszawa 2004, s. 260.
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Górnego Śląska (województwa: małopolskie, dolnośląskie i opolskie). Wiel
kopolska z sąsiadującymi województwami (dolnośląskim, zachodniopomor
skim i pomorskim) to kolejny obszar, w obrębie którego dochodzi do prze
mieszczeń migracyjnych (rys. 1).

powyżej 1000 o«5to 

501-1000 oaób

200-600 OSÓb MIGRACJE WEWNĄTRZWOJEWÓDZXlE

Rys. 1. M ig ra c je  m ię d z y w o je w ó d z k ie  i w e w n ą tr z w o je w ó d z k ie  w e d łu g  k ie ru n k ó w  w  2 0 0 3  r. 

Źródło: Sytuacja dem ograficzna Polski, Raport 2003, RRL, s. 148

Analiza wpływu odległości na migracje ludności

Opierając się na wcześniej wspomnianych badaniach, dla województw 
mazowieckiego i śląskiego zostały zbudowane modele napływu i odpływu 
migracyjnego dla lat 1995, 2002 i 2004. Do analizy migracji wykorzystano 
funkcję potęgową w postaci:
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gdzie:
M y  -  natężenie napływu (odpływu) do (z) województwa wyrażone jako współ

czynnik migracji typu ^  *  105, gdzie M i oznacza liczbę migrantów, a P
i

średnią liczbę ludności województwa k, 
a, p  -  szacowane parametry,

D y  -  odległość między województwem i a j.

W tym modelu odległość występuje jako zmienna objaśniająca prze
mieszczenia migracyjne. Pojęcie „odległości” w badaniach przestrzenno-eko- 
nomicznych odnosi się głównie do odległości fizycznej (mierzonej w kilome
trach bądź w jednostkach czasu podróży) lub ekonomicznej (mierzonej kosz
tami transportu i przeprowadzki). W tym przypadku za miernik odległości zo
stała przyjęta odległość komunikacyjna wyrażona w kilometrach między stoli
cami województw, a zatem odległość fizyczna. Pod uwagę zostały wzięte rów
nież przemieszczenia wewnątrzwojewódzkie, których odległość wyznacza 
promień koła odpowiadającego powierzchni każdego z województw. Estyma
cja parametrów funkcji (a  i ¡5) została przeprowadzona metodą MNK (Meto
da Najmniejszych Kwadratów), w związku z czym wyjściowa funkcja (1) 
przyjęła postać:

ln M y = ln J3 + a * ln Di} (2)

Przyjęcie potęgowej funkcji -  zarówno dla napływu, jak  i odpływu mi
gracyjnego - j e s t  bardzo przydatne, gdyż parametry tej funkcji są interpreto
wane analogicznie, jak funkcji produkcji. W przypadku migracji parametr a 
określa stopień spadku natężenia migracji wraz ze wzrostem odległości (inter
pretowany jest jako stopa spadku zasięgu migracji). Wysokie bezwzględne 
wartości parametru a  świadczą o ograniczonym zasięgu pola napływu lub 
odpływu migracyjnego. Przez niektórych badaczy parametr a  jest również 
określany jako „tarcie przestrzenne”14.

Wyniki estymacji funkcji napływu/odpływu migracyjnego do/z woje
wództw w latach 1995, 2002, 2004 przedstawiono w tab. 2.

(1)

14 L. Mazurkiewicz: Teoretyczne podstawy modeli przestrzennego oddziaływania. Warszawa 1986, s. 213.
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T a b e la  2

Wartości parametrów modeli napływu i odpływu migracyjnego oraz stopień 
dopasowania funkcji

W ojewództwo Migracje Rok
Wartości parametrów W spółczynnik

determinacji

___________i i i i J  .
a r - R2

M azowieckie

napływ

1995 6,31 1,45 0,74

2002 6,43 0,59 0,72

2004 6,23 0,57 0,68

odpływ

1995 4,03 1,36 0,68

2002 5,82 0,63 0,66

2004 5,62 0,60 0,67

Śląskie

napływ

1995 6,36 0,63 0,80

2002 6,27 0,65 0,85

2004 6,37 0,73 0,86

odpływ

1995 6,34 0,89 0,87

2002 5,96 0,68 0,86

2004 6,37 0,61 0,84

'Dla 14 stopni swobody i poziomu istotności 0,01 wartość krytyczna statystyki t-Studenta wynosi t  -  2,94. Statysty

ki t dla wyrazu wolnego i dla odległości są wyższe we wszystkich modelach od t  , co oznacza, że każdy z parame

trów istotnie różni się od zera, a więc zmienne te mają istotny wpływ na strumienie napływu i odpływu ludności.

Źródło: O bliczen ia  w łasne, w ykonane w  pakiecie STATISTICA na podstaw ie danych udostępnionych 
przez D epartam ent Statystyki Społecznej GUS -  W arszaw a i Roczniki  Demograficzne  2003 
i 2005.

Pomimo tego, że w analizie uwzględniono tylko trzy lata, można się po
kusić o wyciągnięcie pewnych wniosków dotyczących zmian zasięgu teryto
rialnego napływu i odpływu ludności województw. Wartości bezwzględne pa
rametru a  w modelach natężenia napływu do województwa śląskiego w po
równywanych latach były niższe od 1, co oznacza, że wzrostowi odległości 
o 1% towarzyszył mniej proporcjonalny spadek napływu. Porównując otrzy
mane bezwzględne wartości parametru a  modeli odległości napływu migra
cyjnego nietrudno zauważyć, że w przypadku tego województwa w pierw
szych z dwóch analizowanych lat (1995 i 2002) wartości parametru a  były 
mniejsze niż modeli odpływu. Wskazywałoby to na większą rozległość pola 
napływu do województwa śląskiego niż odpływu z niego, jednak w 2004 r. 
mieliśmy już do czynienia z odwrotną sytuacją.



Pomiędzy 1995 a 2004 r. nastąpił wzrost bezwzględnej wartości paranie« 
tru a  w modelach napływu, co może oznaczać, że region śląski tracił na 
atrakcyjności osiedleńczej wśród potencjalnych migrantów z odległych woje- 
wództw. Tendencja zmian w czasie bezwzględnych wartości wykładnika potę
gowego a  w przypadku modeli odpływu dla województwa jest malejąca, co 
świadczy o zwiększaniu się ponadregionalnego charakteru odpływu z regionu 
śląskiego. W 2004 r. wartości bezwzględne parametru a  w modelach napływu 
były większe niż w przypadku modeli odpływu (tab. 2).

Odmienna tendencja wystąpiła w województwie mazowieckim. Pomię
dzy 1995 r. a 2004 r. pole napływu zwiększyło swój zasięg terytorialny. Wzrost 
odległości o 1% powodował spadek natężenia napływu do województwa ma
zowieckiego o 1,45% w 1995 r. i 0,57% w 2004 r., a śląskiego o 0,63% w 1995 r. 
i 0,73% w 2004 r. W przypadku funkcji odpływu w obu województwach ogra
niczające działanie odległości wpływało nieznacznie silniej na emigracje 
w 1995 r. niż w 2004 r. Porównanie oszacowanych wartości parametru a  mo
deli dla regionów śląskiego i mazowieckiego w latach 1995 i 2002 wskazuje, 
że mieszkańcy województwa śląskiego znacznie chętniej niż ludność mazo
wieckiego podejmowali decyzje o przeniesieniu się na duże odległości. We
dług koncepcji „pośrednich możliwości” S.A. Stouffera15 można przypuszczać, 
że mieszkańcy województwa śląskiego napotykali na swej drodze mniejszą 
liczbę „pośrednich możliwości” niż ludność migrująca z regionu mazowiec
kiego.

Przedstawione modele częstości napływu i odpływu charakteryzowały 
się umiarkowanym dopasowaniem do danych empirycznych. W przypadku 
napływu do województwa mazowieckiego współczynnik determinacji wyja
śniał poziom migracji w 68% w 2004 r. i w 74% w 1995 r., natomiast w mode
lach odpływu z regionu współczynnik R2 w 1995 r. wynosił 68%, a w 2004 r. 
67%. W przypadku województwa śląskiego natężenie napływu było wyjaśnia
ne przez funkcję w 80% w 1995 r. i w 86% w 2004 r., natomiast wartość 
współczynnika determinacji dla modelu częstości odpływu przyjmowała war
tości 87% w 1995 r. i 84% w 2004 r.

15 Amerykański socjolog S.A. Stouffer odległość wyrażał zbiorem „możliwości pośrednich” (intervening 
opportunities). Pojęcie „pośrednie możliwości” oznacza miejsca, w których występuje różnorodność kon
kretnych sytuacji (możliwości zatrudnienia, mieszkania, nauki itd.), przez które może ono stanowić miejsce 
potencjalnego zakończenia podróży. Termin „pośrednich możliwości” odnosi się do zbioru miejsc powyż
szego rodzaju rozmieszczonych między obszarami, które powiązane są  ze sobą strumieniami migracji. Sze
rzej w: S.A. Stouffer: Sposobności pośrednie -  Teoria dotycząca ruchliwości i odległości. „Przegląd Zagra
nicznej Literatury Geograficznej” 1972, nr 3/4, s. 29.
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Rys. 2. Natężenie migracji (na 10 tys. ludności) dla województwa śląskiego w 2004 r. (wo
jewództwa są uporządkowane według rosnącej odległości od województwa śląskie
go)

Źródło: O pracow an ie  w łasne na podstaw ie Rocznika D em ograficznego 2005.

napływ —*— odpływ

Rys. 3. Natężenie migracji (na 10 tys. ludności) dla województwa mazowieckiego w 2004 r. 
(województwa są uporządkowane według rosnącej odległości od województwa 
mazowieckiego)

Źródło: Ibid.
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Przyglądając się rys. 2 i 3 można zauważyć, że w miarę wzrostu odleg
łości temu samemu przyrostowi dystansu towarzyszyło szybkie zmniejszanie 
się wielkości rozmiarów migracji. Wahania w górę i w dół od linii trendu moż
na tłumaczyć w następujący sposób: W przypadku województwa mazowiec
kiego tereny najbliżej położone województwa (w promieniu od stolicy woje
wództwa do 80 km) charakteryzują się niższym natężeniem napływu do regio
nu. Może to sugerować, że w przypadku regionów najbliżej położonych mi
gracje na pobyt stały są zastępowane migracjami wahadłowymi (codzienne do
jazdy do pracy), co umożliwia dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna. W odleg
łości od 80 km do 110 km natężenie migracji (napływu) jest wyższe od prze
ciętnego. W przypadku województwa śląskiego mamy do czynienia z odmien
ną sytuacją. Obszary położone najbliżej granic administracyjnych wojewódz
twa (do 80 km) charakteryzują się wyższym natężeniem napływu do regionu 
niż tereny położone w odległości od 80 km do 110 km.

Zarówno w przypadku województwa mazowieckiego, jak  i śląskiego 
występują takie województwa, które wykazują niższe natężenie napływu do 
analizowanych regionów. Przyczyna występowania tego rodzaju sytuacji wy
nika z położenia innych, równie atrakcyjnych pod względem osiedleńczym 
jednostek administracyjnych w pobliżu obszarów odpływowych, które wy
wierają znacznie silniejszy wpływ na te tereny niż województwa mazowieckie 
i śląskie. Natężenie odpływu kształtuje się podobnie, jak  częstość napływu do 
analizowanych regionów. Województwa charakteryzujące się wyższym odpły
wem do wybranych regionów na ogół mają większe natężenie napływu z nich. 
Z powodu braku danych można tylko przypuszczać, że część z tych prze
mieszczeń to migracje powrotne.

Podsumowanie

Koncepcja modeli grawitacji jest w dalszym ciągu rozwijana, głównie 
w krajach zachodnich. W przypadku Polski zakres aplikacji tych modeli w ba
daniach ruchu wędrówkowego jest ograniczony. Większość analiz w tym za
kresie skupia się na pojedynczych regionach i z reguły są to analizy przepro
wadzane w jednym momencie, niepowtarzane później.

Głównym celem przeprowadzonej analizy było rozważenie wpływu od
ległości geograficznej na wielkość strumieni migracji (napływu i odpływu). 
Jako przykład posłużyły województwa mazowieckie i śląskie, charakteryzujące 
się odmiennymi efektami migracji. Analiza ta pozwoliła na ustalenie wartości



wykładników potęgowych funkcji grawitacji oraz określenie ich zmienności 
w czasie. Jednocześnie wskazuje ona na zależność zasięgu pól migracyjnych 
0d wielu dodatkowych elementów, m.in. ekonomicznego charakteru obszaru 
napływu i odpływu. Pewne zastrzeżenia może budzić przyjęcie za miarę od
ległości migracyjnej, odległości komunikacyjnej między stolicami administra
cyjnymi województw, ale w badaniach przestrzennych niezbędne jest potrak
towanie przestrzeni jako nieciągłej przez dokonanie pewnej optymalnej gene- 
ralizacji16. W przypadku przeprowadzonych analiz stopień generalizacji został 
wyznaczony przekrojem dostępnych danych statystycznych. Należy jednak 
pamiętać, że odległość komunikacyjna nie zawsze objaśnia łatwość dostępu do 
danego obszaru.

Na podstawie zaprezentowanych modeli możemy wyciągnąć następują
ce wnioski:

1. W przypadku województwa śląskiego w wybranych latach (1995, 2002 
i 2004) mieliśmy do czynienia z malejącym wpływem odległości na decy
zję o wyjeździe do dalej położonych regionów kraju.

2. W 1995 r. województwo śląskie miało jeszcze zdecydowanie charakter 
napływowy, natomiast w kolejnych analizowanych latach (2002 i 2004) 
sytuacja ta uległa zmianie. Napływ do regionu stawał się bardziej regio
nalny.

3. W przypadku województwa mazowieckiego sytuacja była odwrotna. W ana
lizowanych latach zaznaczył się wyraźny wzrost rozległości pola napływu, 
co oznaczało zwiększenie się „atrakcyjności” tego województwa pod 
względem osiedleńczym.

4. W modelach odpływu wartości parametru a  w 2004 r. w porównaniu 
z rokiem wyjściowym (1995 r.) były co do wartości bezwzględnej większe, 
a tym samym mieszkańcy województwa mazowieckiego rzadziej decydo
wali się na przeprowadzkę do dalej położonych województw.

Zmiany w zasięgu zarówno napływu, jak i odpływu można tłumaczyć 
sytuacją społeczno-ekonomiczną poszczególnych regionów kraju. Analizy do
tyczące rozwoju ekonomicznego17 końca lat 90. ubiegłego wieku i później

ODLEGŁO ŚĆ JAKO DETERMINANTA MIGRACJI...

16 A. Gawryszewski: Związki przestrzenne między migracjami a dojazdami do pracy. Wrocław 1974, s. 95.
17 M. Grzebyk, L. Kaliszczak, Z. Kryński, K. Szara: Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego niektórych 

województw. „Wiadomości Statystyczne” 2003, nr 2; Aktualizacja raportu o stanie zagospodarowania prze
strzennego kraju. Red. G  Węcławowicz. Warszawa 2003; A. Czyżewski, M. Góralczyk-Modzelewska, 
E. Saganowska, M. Wojciechowska: Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce. Studia i Prace. 
PAN i GUS, z. 277.Warszawa 2001.
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szych wskazywały, że województwo mazowieckie, głównie dzięki Warszawie 
rozwijało się szybciej pod względem gospodarczym od innych równorzędnych 
jednostek administracyjnych w kraju. W przypadku województwa śląskiego 
rozwój ten przebiegał znacznie wolniej.
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PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 
NA LOKALNYM RYNKU PRACY 
Z ELEMENTAMI STRUKTURY 
BEZROBOTNYCH WEDŁUG CECH 
SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNYCH

Wstęp

Obserwując rynek pracy w Polsce można stwierdzić, że obecna skala 
bezrobocia jest jednym z największych problemów społeczno-gospodarczych. 
Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała wyzwolić impuls w gospodarce 
i spowodować przyrost miejsc pracy. Po 1 maja 2004 r. sytuacja na rynku pra
cy uległa co prawda poprawie, gdyż stopa bezrobocia w czerwcu 2004 r. wyno
siła 19,4 i uległa zmniejszeniu w stosunku do grudnia 2006 r. o 3, 4 pkt. proc.', 
jednak należy podkreślić, że główną przyczyną zmniejszenia się bezrobocia 
stały się uproszczenia dotyczące zatrudnienia Polaków na rynku pracy po
zostałych państw członkowskich. Zgodnie z art. 84 ustawy o promocji za
trudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. (która weszła w życie 
1 czerwca 2004 r.) Polacy mają prawo do podejmowania legalnej pracy w pań
stwach Unii Europejskiej w trybie i zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w państwie zatrudnienia oraz określonymi w umowach międzynarodowych .

1 Dane Głównego Urzędu Statystycznego.
2 Ustawa z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Dz.U. nr 99 poz. 1001 z późn. zm.



musną wieczorek

Ze względu na brak oficjalnych danych rejestrowych dokonywane 
różnego rodzaju szacunki obecnej skali emigracji zarobkowej. Według rapor 
tu organizacji pozarządowej European Citizen Action Service (ECAS) okoł0 
1,12 min Polaków wyjechało do UE. Są to osoby stale zatrudnione i pracow
nicy sezonowi. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że do pracy 
za granicę łącznie wyjechało 660 tys. Polaków3. Należy także zauważyć, że 
w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej podejmowane w Polsce dzia
łania z zakresu przeciwdziałania bezrobociu były czasowym złagodzeniem 
skutków bezrobocia, a ze względu na ograniczone środki finansowe obejmo
wały niewielką liczbę bezrobotnych. Obecnie Polska jako członek Unii Euro
pejskiej korzysta z doświadczeń innych państw członkowskich. Można już 
zauważyć wzrost uelastycznienia rynku pracy i form zatrudnienia oraz popra
wę organizacji pracy, a także rosnące znaczenie aktywnej polityki na rynku 
pracy.

Struktura bezrobocia w Częstochowie

Częstochowa plasuje się na 12 miejscu pod względem liczby mieszkań
ców w Polsce. To byłe miasto wojewódzkie, które utraciło swój status w wyni
ku reformy samorządu terytorialnego obecnie jest miastem na prawach powiatu. 
Stopa bezrobocia od 2000 r. do 2005 r. powiększyła się o 2,5 pkt. proc., co 
oznacza wzrost liczby bezrobotnych o 2183 osoby. W 2005 r. nastąpił nie
znaczny spadek stopy bezrobocia w stosunku do 2004 r. o 1,1 pkt. W 2002 r. 
dysproporcje w natężeniu bezrobocia między kobietami a mężczyznami uległy 
zmniejszeniu. Wynika to z faktu, że zagrożenie bezrobociem kobiet już wcześ
niej osiągnęło bardzo wysoki poziom, a ponieważ sytuacja na rynku pracy 
w 2002 r. zdecydowanie się pogorszyła, to bezrobocie wzrosło przede wszyst
kim wśród mężczyzn (tab. 1).

Jednym z ważniejszych czynników, który różnicuje zagrożenie bezrobo
ciem jest wiek. W końcu 2005 r. największą grupę wśród bezrobotnych stano
wiły osoby w wieku 45-54 lata, czyli 32,2% ogółu bezrobotnych. Pomimo że 
osoby bezrobotne w tym wieku ze względu na przemiany gospodarcze mają 
trudności w znalezieniu pracy w swoim zawodzie, to w porównaniu do 2004 r. 
można zauważyć spadek liczby osób w tej grupie wiekowej o 2,4%. Następną 
liczną grupą byli ludzie młodzi w wieku 25-34 lata, którzy stanowili 25,4%

3 „Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze” 2006, nr 2.



*ółu bezrobotnych. W tej grupie obserwuje się największą poprawę -  w sto- 
inku do 2004 r. liczba osób w tym wieku zmniejszyła się o 7,3% (rys. 1).
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Tabela 1

Stan bezrobocia w Częstochowie w latach 2000-2005

ł—----
1

W yszczególnienie
Lata

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Liczba bezrobotnych: 

.  Ogółem 14 959 17 600 18 428 18 420 18 257 17 142

. M ężczyźni 6629 8252 9030 9010 8860 8278

- Kobiety 8330 9348 9398 9410 9397 8864

Stopa bezrobocia w  % 12,7 15,0 15,8 15,9 16,3 15,2

Indeks łańcuchow y 1,00 1,18 1,05 1,23 1,02 0,93

Źródło: O pracow an ie  w łasne na podstaw ie danych PUP w  Częstochow ie.

f

18-24 lata 25-34 lata 35-44 lata 45-54 lata 55-59 lat 60-64 lata

Wiek

Rys. 1. S tru k tu ra  b e z ro b o tn y c h  w e d łu g  w ie k u  w  2 0 0 5  r. w  C z ę s to c h o w ie  

Źródło: O pracow an ie  na podstaw ie danych PUP w  Częstochow ie.



unijna wieczorek

Ważnym czynnikiem różnicującym zagrożenie bezrobociem jest pozi0
wykształcenia. Największą liczbę bezrobotnych stanowią osoby bez kwalifij^
cji, a także z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Są to przede wszyst
kim osoby powyżej 50 roku życia. Z tego wynika, że bardzo istotna jest zna
jomość popytu na pracę według kwalifikacji i dostosowanie do niego systemu
edukacji szkolnej, a także podwyższanie kwalifikacji i przekwalifikowanie 
osób starszych (rys. 2).

wyższe po licealne i średnie średn ie zasadn icze gim nazjalne i

zawodowe ogólnokształcące zawodowe poniżej

W y k sz ta łc e n ie

^ogółem B d o jS ro ta jźycją Q3DOWVŻel 5 0 mk„ ^

Rys. 2. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w korelacji z wiekiem 
w Częstochowie w 2005 r.

Źródło: Ibid.

W Częstochowie rozwija się tzw. zjawisko bezrobocia długotrwałego. 
W 2005 r. największy odsetek, tj. 32,9% stanowiły osoby, które były bezrobot
ne przez okres minimum 24 miesięcy -  grupa ta liczyła 5652 osoby. Ta katego
ria bezrobotnych ma największe trudności w ponownym podjęciu pracy, po
nieważ długotrwała bierność zawodowa wpływa na utratę przynajmniej części 
kwalifikacji oraz ogranicza zdolność do aktywnego poszukiwania pracy, po
nadto pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby pozostające długo bez pracy'*-

4 M. Król: Bezrobocie i jego formy ograniczania. W: Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków. Red. 
L. Frąckiewicz. Katowice 2004, s. 72.

^ n rodzaj bezrobocia dotyka przede wszystkim osób w wieku zawodowym 
¡eniobilnym i jest jednym z najpoważniejszym problemów społecznych i eko

n o m i c z n y c h  częstochowskiego rynku pracy (rys. 3).
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w  C z ę s to c h o w ie

Źródło: Ibid.

Przeciwdziałanie bezrobociu na lokalnym rynku pracy 
(na przykładzie Częstochowy)

Ważnym zjawiskiem poakcesyjnym dla Polski jest wzrost znaczenia 
aktywnej polityki na rynku pracy, zgodnie z ustawą z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W Częstochowie również 
podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia bezrobocia. Należą 
do nich przede wszystkim: szkolenia, staże, prace subwencjonowane (roboty

publiczne, prace interwencyjne).
Szkolenia, w rozumieniu ustawy, oznaczają skierowanie bezrobotnego

na przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub w celu podwyższenia kwa
lifikacji zawodowych. Okres trwania szkolenia nie powinien być dłuższy niż

6 miesięcy (rys. 4, 5).



Rys. 4. Liczba bezrobotnych biorących udział w szkoleniach w latach 2000-2005 

Źródło: Ibid.

Lata

Rys. 5. Wydatki na szkolenia w latach 2000-2005 (w tys.)
Źródło: Ibid.

Z przedstawionych danych wynika, że co roku duża liczba bezrobotnych 
korzysta ze szkoleń organizowanych przez Urząd Pracy w Częstochowie. Wy
jątek stanowi 2002 r., w którym ze szkoleń skorzystało 191 osób. W tym roku 
środki pieniężne przeznaczone na ten rodzaj przeciwdziałania bezrobociu były 
bardzo niskie i wynosiły 169 713 zł. W 2003 r. suma ta wzrosła do 506 700 zł.



j stale rosła osiągając w 2005 r. 1 040 000 zł. W tym roku w szkoleniach wzięło 
udział 888 osób, z czego w 145 szkoleniach wzięły udział osoby do 25 roku 
¿ycia, a osoby powyżej 50 roku życia ukończyły 77 szkoleń (tab. 2).
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Tabela 2

Przykładowe szkolenia organizowane przez PUP w Częstochowie w 2005 r.

Nazwa szkolenia
Cena 

szkolenia 
(w zł)

Liczba osób, które ukończyły szkolenie

ogółem do 25 roku 
życia

powyżej 
50 roku życia

Program finansowo-księgowy 400 10 4 0

Kurs przygotowujący do uzyskania 
dyplomu technika BHP 2300 3 0 3

Kurs dla pielęgniarek po 5-letniej prze
rwie w wykonywaniu zawodu 1500 11 0 0

Prawo jazdy kategorii C, E, D 1263 99 35 1

Kurs obsługi kom putera 280 88 4 17

Kurs kroju i szycia 650 2 1 0

Kurs sekretarki, asystentki 700 20 18 0

Kurs obsługi kom putera (Corel, Photos
hop, W W W ) 424 14 9 1

Kurs opiekunki społecznej 277 1 1

Kurs księgowości wspomaganej kom pu
terem 700 51 20 4

Źródło: Ibid.

Najtańszy kurs -  podstawowej obsługi komputera -  kosztował 280 zł od 
osoby. Wzięły w nim udział przede wszystkim osoby powyżej 25 roku życia 
z wykształceniem zawodowym. Osoby młode były zainteresowane przede 
wszystkim szkoleniami księgowości i kursami asystentki dyrektora.

1 czerwca 2004 r. weszła w życie ustawa z 20 kwietnia o promocji za
trudnienia i instytucjach rynku pracy, w której nie ma pojęcia „absolwent”, 
zatem w 2005 r. staże absolwenckie przestały istnieć i od tego czasu organizo
wane są staże oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Staż oznacza 
nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych w miejscu pracy 
bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Do odbycia stażu mogą byc 
kierowani bezrobotni do 25 roku życia oraz bezrobotni w okresie do 12 mie-

1 4 9



sięcy od dnia określonego w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły 
wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia. Na przygotowanie zawodowe 
w miejscu pracy mogą być skierowane osoby powyżej 50 roku życia, osoby 
samotnie wychowujące dziecko do 7 roku życia, osoby niepełnosprawne, bez 
kwalifikacji zawodowych oraz długotrwale bezrobotne. Bezrobotnym w okre
sie odbywania stażu czy przygotowania zawodowego przysługuje stypendium 
wypłacane przez PUP w wysokości zasiłku5.

W latach 2000-2004 liczba bezrobotnej młodzieży będącej na stażach 
absolwenckich stopniowo wzrastała. W 2004 r. na ten rodzaj działań zwalcza
jących bezrobocie wielkość środków pieniężnych zwiększyła się do 2 299 100 zł. 
(w 2003 r. środki pieniężne przeznaczone na ten cel wynosiły 181 400 zł.).

Z badań wynika, że osoby do 25 roku życia oraz bezrobotni, którzy nie 
ukończyli 27 roku życia, a będący w okresie do 12 miesięcy od dnia określo
nego w dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej stanowili 
znaczącą większość osób korzystających z omawianego narzędzia polityki 
rynku pracy, tj. 87% wszystkich bezrobotnych skierowanych na staż i przy
gotowanie zawodowe, których łączna liczba wyniosła 1715 osób. Potwierdzają 
to wydatki, które w 2005 r. łącznie wyniosły 5 224 200 zł, z czego stypendia 
za okres stażu 4 545 200 zł, a stypendia za okres przegotowania zawodowego 
679 000 zł.

Staże i przygotowanie zawodowe odbywały się m.in. w: Domach Dziec
ka (w Chorzenicach i we Wrzosowej), Sądzie Rejonowym, Wojewódzkim 
Sztabie Wojskowym, MOPS, Komendzie Miejskiej Policji, na uczelniach (Po
litechnice, Akademii Polonijnej), w aptekach i Straży Miejskiej. Po odbyciu 
stażu tylko 175 osób (10,2 %) uzyskało stałe zatrudnienie w tym samym miej
scu pracy.

Prace interwencyjne są bardzo korzystną formą subwencjonowania przy 
stosunkowo niskich kosztach, ponieważ: powstają nowe miejsca pracy, co daje 
szanse na stałe zatrudnienie, ogranicza się bezrobocie długoterminowe, daje 
się tymczasowe zajęcie bezrobotnym, wyzwala się bezrobotnych z psychicznej 
depresji. Mankamentem tego narzędzia polityki rynku pracy jest wykorzysty
wanie sytuacji bezrobocia przez pracodawców chcących uzyskać tanią siłę 
roboczą. Tak więc obok pozytywnych efektów prac interwencyjnych pojawia 
się efekt negatywny z punktu widzenia makroekonomii, tj. zwiększenie wy
datków na zasiłki po zakończeniu prac, dlatego rzeczywisty wpływ na zmniej-

5 Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z 24.08.2004 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania 
stażu oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy.



szenie wydatków z Funduszu Pracy na zasiłki i ograniczenie liczby osób 
pobierających te zasiłki mają tylko ci bezrobotni, którzy po zakończeniu prac 
uzyskali stałe zatrudnienie6.

W Częstochowie z prac interwencyjnych korzysta coraz większa liczba 
osób. W 2005 r. wzięło w nich udział 386 osób, chociaż najwyższe środki pie
niężne przeznaczono na ten rodzaj przeciwdziałania bezrobociu w 2004 r. -  
-  1 485 200 zł (rys. 6, 7). W 2005 r. tylko 116 osób zostało zatrudnionych na 
stale po zakończeniu prac interwencyjnych, co stanowi 30% wszystkich osób 
korzystających z tego programu pomocy bezrobotnym. Bezrobotni do 25 roku 
życia (33 osoby) byli zatrudniani na stanowisku: pracownika biurowego, bar
mana, sprzedawcy, farmaceuty, magazyniera, asystentki stomatologicznej, 
kierowcy i fryzjera. Tylko 9 osób powyżej 50 roku życia wzięło udział w pra
cach interwencyjnych na stanowisku: sprzątaczki, garmażera, bufetowej, stola
rza, praczki, elektromontera, sprzedawcy, i kierowcy.

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU...
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Rys. 6. Liczba bezrobotnych uczestniczących w pracach interwencyjnych 
w latach 2000-2005

Źródło: Ibid.

Prace interwencyjne były organizowane także w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego:
-  EFS 1.2., kierowanego do bezrobotnych do 25 roku życia. W pracach inter

wencyjnych (które odbywały się w firmie handlowej A2, firmie X-KOM 
i w PREMBUDZIE) uczestniczyły 52 osoby.

-  EFS 1.3., kierowanego do 62 długotrwale bezrobotnych osób.

6 L. Frąckiewicz: Polityka społeczna, zarys wykładu wybranych problemów. Katowice 2002, s. 193.
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Rys. 7. Wydatki na prace interwencyjne w latach 2000-2005 (w tys.)

Źródło: Ibid.

Coraz bardziej znaczące miejsce wśród innych aktywnych form prze
ciwdziałania bezrobociu zajmują roboty publiczne. Polegają one na zatrudnie
niu osób bezrobotnych przy wykonywaniu prac zorganizowanych przez gminy 
lub organizacje pozarządowe zajmujące się problematyką: ochrony środo
wiska, kultury i oświaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej i pomocy spo
łecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub 
dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, 
funduszy celowych.

Zatrudnienie w ramach robót publicznych odbywa się w okresie:
-  do 6 miesięcy dla bezrobotnych do 25 roku życia i bezrobotnych długotrwa

le,
-  do 12 miesięcy dla bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych dłu

gotrwale i samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku 
życia.

Zatrudnienie w ramach robót publicznych umożliwia bezrobotnym uzys
kanie nowych lub pokrewnych kwalifikacji w ramach wykonywanych prac, 
a także rozładowanie kryzysu, jakiego doświadczają osoby pozostające bez 
pracy przez długi czas.

Analizując sytuację w Częstochowie należy zauważyć, że największą 
liczbę bezrobotnych odnotowano w 2002 r., dlatego w 2003 r. wielkość środ
ków pieniężnych przeznaczonych na roboty publiczne wzrosła prawie 10-krot-
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nie w stosunku do poprzedniego roku, co spowodowało wzrost liczby bez
robotnych biorących udział w robotach publicznych do 271 osób (w 2002 r. 
liczba ta wynosiła 14 osób). W następnych latach można zauważyć wzrost 
liczby zatrudnionych w tego typu pracach subwencjonowanych (rys. 8, 9).

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Lata

Rys. 8. Liczba bezrobotnych uczestniczących w robotach publicznych w latach 2000-2005 
Źródło: Ibid.

Lata

Rys. 9. Wydatki na roboty publiczne w latach 2000-2005 (w tys.)

Źródło: Ibid.

W 2005 r. osoby do 25 roku życia (w liczbie 28 osób), w ramach robót 
publicznych pracowały na stanowisku: pielęgniarki, opiekuna, i pracownika



biurowego. 174 osoby powyżej 50 roku życia były kierowane do pracy: sprzą
taczki i pielęgniarki. Roboty publiczne odbywały się w Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej, Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie, Urzędzie 
Miasta Częstochowy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Domu Dziec
ka w Chorzenicach.

W 2005 r. tylko 15,4% (145 osób) wszystkich bezrobotnych pracujących 
w ramach tego programu pomocy zostało zatrudnione na stałe po zakończeniu 
robót.

Dominacja polityki pasywnej w ogóle wydatków na politykę rynku 
pracy jest w Polsce szczególnie duża. Przykładem tego jest udział wydatków 
na zasiłki dla bezrobotnych w Częstochowie. W 2005 r. zasiłki te wyniosły 
22 838 400 zł, co stanowi 60,8% wydatków ogółem. W poprzednim roku 
stanowiły 24,1% wszystkich wydatków. Wynika to z faktu, że od 1997 r. do 
2004 r. zasiłki i świadczenia przedemerytalne wypłacał Powiatowy Urząd Pra
cy ze środków budżetu państwa w ramach dotacji dla Funduszu Pracy. Ustawa
0 promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przesunęła świadczenia
1 zasiłki przedemerytalne z kompetencji powiatowych urzędów pracy do Za
kładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeniesienie wypłaty zasiłków i świadczeń 
przedemerytalnych do organów rentowych zmniejszyło w znacznym stopniu 
liczbę osób bezrobotnych obsługiwanych przez urząd pracy7 (tab. 3).

mnena wieczorek

Tabela 3

Wielkość środków pieniężnych przeznaczonych na zasiłki i aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu w Częstochowie w latach 2004-2005

Wydatki 2004 2005

w tys. w % w tys. w %

Ogółem (w tym na aktywne formy) 84 696,1 100 37 542,6 100

Zasiłki dla bezrobotnych 20415,2 24,1 22 838,4 60,8

Zasiłki przedemerytalne 21 792,5 25,9 _ _

Świadczenia przedem erytalne 32 658,1 38,5 _ _

Aktywne formy 7 769,7 9,1 13 091,1 34,9

Wydatki rzeczowe 2 060,6 2,4 1 613,1 4,3

Źródło: Ibid.

7 www.idn.org.pl

http://www.idn.org.pl


W końcu 2005 r. liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła 
2025 osób, tj. 11,8% ogółu bezrobotnych. Liczba bezrobotnych w tej kategorii 
była wyższa niż w końcu 2004 r. o 246 osób, tj. o 12,1%. W tej grupie bez
robotnych były 382 osoby do 25 roku życia, 27 osób, które ukończyły szkołę 
wyższą do 27 roku życia, 94 osoby długotrwale bezrobotne, 912 osób powyżej 
50 roku życia. 100% zasiłek dla bezrobotnych brutto w tym roku wynosił 
532,90 zł.

Podsumowanie

Wyniki przedstawionych badań wskazują na niewielką poprawę sytuacji 
na częstochowskim rynku pracy. W 2005 r. osób bezrobotnych było 17 142 
i w stosunku do 2004 r. liczba ta zmniejszyła się o 1115 osób. Wśród zjawisk 
mających wpływ na poprawę tej sytuacji należy wymienić: rosnące znaczenie 
aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym oferowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Częstochowie, np. poprzez zachęcenie (szczególnie młodych 
ludzi) do podejmowania zawodów, których brakuje w Polsce i w Unii Europej
skiej. Innym zjawiskiem mającym wpływ na zmniejszenie bezrobocia w Czę
stochowie było wprowadzenie uproszczeń dotyczących zatrudniania Polaków 
na rynkach pracy w innych państwach członkowskich na podstawie przepisów 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. 
Szacuje się, że w ciągu najbliższych lat coraz większa liczba Polaków będzie 
wyjeżdżała do krajów Unii Europejskiej.

Jednym z negatywnych aspektów bezrobocia w Częstochowie jest to, że 
największą grupę wśród bezrobotnych stanowią osoby w wieku 45-54 lata 
(32,2% ogółu bezrobotnych). Liczną grupę stanowią również ludzie młodzi 
w wieku 25-34 lata, którzy stanowili 25,4% ogółu bezrobotnych. Jest to zja
wisko bardzo niekorzystne. Brak pracy zniechęca zarówno młodych, zdrowych 
ludzi, jak i tych starszych, którzy zamiast pracować i wykorzystywać zdobyte 
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozostają na utrzymaniu rodziny i spo
łeczeństwa.

PRZECIWDZIAŁANIE BEZROISULIU .





Katarzyna Rubel

PROBLEMATYKA STARZEJĄCEGO SIĘ 
ORAZ NIEDOŁĘŻNEGO SPOŁECZEŃSTWA 
WE FRANCJI

Społeczeństwo francuskie, podobnie jak  pozostałe kraje Unii Europej
skiej zostało dotknięte zjawiskiem starzenia się społeczeństwa oraz postępującą 
niedołężnością fizyczną i psychiczną ludzi starszych. Ze względu na wzrost 
liczby ludzi starszych, wydłużającą się średnią długości życia społeczeństwa, 
malejący przyrost naturalny oraz zwiększony odsetek aktywnych zawodowo 
kobiet nastąpiło poważne uszczuplenie potencjału opieki w systemie rodzin
nym1. Powyższe determinanty wymusiły m.in. rozszerzenie zakresu pomocy 
społecznej, utworzenie specjalistycznych instytucji opieki dziennej lub cało
dobowej dla osób starszych oraz wyodrębnienia ryzyka niedołężności w sys
temie zabezpieczenia społecznego.

Uwarunkowania demograficzne oraz polityka społeczna 
wobec ryzyka niedołężności

Osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły 22% (12,5 min) populacji fran
cuskiej już w 2000 r.. Szacuje się, że w 2020 r. osoby w wieku 60 lat i więcej

' Więcej na temat determinantów niedołężności, a w szczególności roli kobiet w nieformalnej opiece rodzinnej 
zob. M. Faure-Abbad: Solidarité nationale et solidarité familiale dans la prise en charge des personnes âgées. 
W: La Protection sociale face au vieillissement: journée d'étude, Poitiers, 23 octobre 2003, LGDJ, 2004, s. 3-18;
S. Pennec: La politique envers les personnes âgées dites dépendantes: providence des femmes et assignation 
à domicile. „Lien Social et Politiques” 2002, nr 47, s. 129 i nast.; P. Breuil-Genier: La gestion du risque 
dépendance: le rôle de la famille, de l ’État et du secteur privé. „Economie et Statistique” 1996, nr 291-292,



będą stanowiły 26,8% społeczeństwa, natomiast w 2050 r. odsetek ten będ2je 
wynosił aż 33,7%2. Należy zwrócić uwagę na dynamiczny wzrost grupy 0S(̂  
powyżej 80 roku życia, które są szczególnie narażone na ryzyko niedołężności 
Według wyników badań zawartych w Handicaps, Incapacités, Dépendance 
(HID) wśród osób pomiędzy 60 a 69 rokiem życia tylko 2% jest niedołężnych 
w 80 roku życia już 10,5%, a w 90. roku życia aż 30%3. Zgodnie z najnow- 
szymi prognozami przedstawionymi w Raporcie Pierwszego Ministra na tem at 

sytuacji osób starszych niedołężnych, w 2020 r. grupa osób powyżej 80 roku 
życia będzie liczyła 4 min osób, aż 80% więcej niż w 2000 r., a w 2040 r 
7 min, czyli trzy razy więcej w stosunku do 2000 r.

W związku z powyższym począwszy od drugiej połowy 1990 r. zapo
czątkowano trzy fundamentalne reformy. Zadaniem pierwszej było zaspokoje
nie gwałtownie rosnących potrzeb osób starszych niedołężnych oraz ich rodzin 
poprzez utworzenie zasiłku allocation personnalisée à l ’autonomie (APA). 
Priorytetem drugiej były unowocześnienie oraz rozwój struktury medycznej 
w instytucjach specjalizujących się w opiece nad osobami starszymi. Trzecia 
w 2005 r. powołała do życia Caisse nationale de solidarité pour l ’autonomie 
oraz ustanowiła narodowy dzień solidarności będący dodatkowym źródłem 
finansowania zasiłku dla osób starszych niedołężnych oraz niepełnospraw
nych4.

Zabezpieczenie od niedołężności

Najistotniejszym elementem przeprowadzonych reform było utworzenie 
w 1997 r. zasiłku prestation spécifique dépendance (PSD), który następnie 
został zastąpiony 1 stycznia 2002 r. przez allocation personnalisée à l ’autonomie 
(APA)5. Ryzyko niedołężności we francuskim systemie zabezpieczenia spo-

ivaiarzyna Kubel

2 J. Gaymu: Dossier vieillissement, âge & santé. Actualité et dossier en santé publique 1997, nr 21, s. 2.
3 Zob. La vie avec un handicap: rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations et 

organismes intéressés, 2 0 0 3 ,2s. 29 i nast.; C. Colin: Que nous apprend l’enquête HID sur les personnes âgées 
dépendantes, aujourd’hui et demain? „Revue Française des Affaires” 2003, nr 1-2, s. 77 i nast.

4 Zdaniem D. Piveteau, powołanie do życia Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie jest nie tylko 
faktem ilustrującym znaczenie i rolę niedołężności we francuskim systemie zabezpieczenia społecznego, lecz 
bezdyskusyjnie świadczy o zaistnieniu nowej, piątej dziedziny zabezpieczenia społecznego zwanej również 
piątym ryzykiem. Wiecej zob. D. Piveteau: Dix questions sur la nouvelle Caisse nationale de solidarité pour 
l ’autonomie, „Revue de Droit Sanitaire et Social” 2005, nr 3 s. 407.

s Więcej na temat PSD i przyczyn jej zastąpienia przez APA zob. M. Borgetto, R. Lafore: Droit de 1’aide et 
l’action sociales. Paris 2004, s. 290 i nast. ; J.M. Belorgey: Du handicap à la dépandance: la trappe? „Revue 
de Droit Sanitaire et Social” 1999, s. 700 i nast.; J.P. Sueur: L’aide personnalisée à l ’autonomie: un nouveau 
droit fondé sur la principe d ’égalité. La Documentation Française, 2000.
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lecznego zostało umiejscowione na pograniczu systemu uniwersalnego oraz 
systemu ubezpieczeniowego6. Wprawdzie prawo do świadczenia przysługuje 
każdemu obywatelowi spełniającemu odpowiednie kryteria (ale niekoniecznie 
0bjętemu systemem ubezpieczeń społecznych) oraz w dużej części jest finan
sowane z budżetu samorządowego oraz państwowego, jednak większość wy
datków związanych ze świadczeniem od niedołężności APA jest pokrywana 
przez system ubezpieczeń społecznych, a mianowicie 60% z ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz 5% z ubezpieczenia emerytalnego (co świadczy o charakte
rze ubezpieczeniowym).

Pojęcie niedołężności

Określenie „dépendance” (w dosłownym tłumaczeniu zależność) zostało 
po raz pierwszy zdefiniowane w ustawie z 24 stycznia 1997 r. wprowadzającej 
prestation spécifique dépendance. W niezmienionej wersji jest zachowane 
w ustawie z 20 lipca 2001 r. określającej zasady funkcjonowania allocation 
personnalisée à l ’autonomie. Zgodnie z przepisami tej ustawy, za niedołężną 
uznaje się osobę, która potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach 
życiowych lub wymaga stałej obecności innej osoby7. Mimo że zastąpie
nie prestation spécifique dépendance (PSD) przez allocation personnalisée 
à l’autonomie (APA) nie zmieniło definicji legalnej niedołężności, jednak za
sadniczą innowacją wprowadzoną z początkiem 2002 r. jest stopień niedołęż
ności klasyfikujący do przyznania świadczenia APA. Świadczenie przysługuje 
nie tylko tym osobom, które z najbardziej dotkliwymi i zaawansowanymi ty
pami niedołężności są zaliczane do kategorii 1, 2 i 3, ale również i tym, którzy 
są zaklasyfikowani do kategorii 4 o umiarkowanym stopniu niedołężności. 
Podstawą klasyfikacji niedołężności jest tabela AGGIR (autonomie gérentologie- 
-groupes iso-ressources) wyróżniająca 6 kategorii niedołężności osób starszych 
-  począwszy od 1, czyli osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, aż do 
6, czyli osób niedołężnych w najmniejszym stopniu, zdolnych do wykonywa
nia podstawowych czynności życia codziennego.

6 W literaturze przedmiotu można się spotkać z określeniem „system hybrydalny”, będący połączeniem dwóch 
różnych rozwiązań. Zob. Les personnes âgées dépendantes. Rapport au présidant de la république suivi des 
réponseses des administrations et des organismes intéressé. Novembre 2005, s. 172.

7 W przypadku prywatnego ubezpieczenia od niedołężności ma zastosowanie wyłącznie określenie „dépendance 
Więcej na temat rozwiązań rynkowych zob. K. Rubel: Dependence in the European Union. „Managerial 
Law” 2005, vol. 47, nr 6 2005, s. 315.
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Rodzaje niedołężności
Tabela i

Kategoria
niedołężności Opis niedołężności Uprawnienie 

do zasiłku

1. Osoby unieruchomione w łóżku lub fotelu, które nie m ają auto- 
nomiczności umysłowej, fizycznej, socjalnej, wymagające stałej 
obecności osoby trzeciej

tak

2. Osoby unieruchomione w łóżku lub fotelu, mające autonomicz- 
ność um ysłową częściowo ograniczoną, wymagające pomocy 
przy większości czynności życia codziennego lub osoby, które 
nie m ają autonomiczności umysłowej, lecz są  sprawne fizycznie

tak

3. Osoby całkowicie sprawne umysłowo, ale częściowo ograniczo
ne fizycznie i wymagające codziennej, kilkakrotnej pom ocy przy 
czynnościach życia codziennego

tak

4. Osoby, które nie mogą się samodzielnie przemieszczać, lecz są 
w stanie sam odzielnie podnieść się i poruszać po mieszkaniu, ale 
potrzebują pomocy do codziennej toalety oraz ubierania się

tak

5. Osoby wymagające jedynie pomocy przy toalecie, przygo
towywaniu posiłków oraz pracach porządkowych

nie

6. Osoby niedołężne w nieznacznym stopniu, które zachowały 
autonom iczność w zakresie podstawowych czynności życia co
dziennego

nie

O zaawansowaniu niedołężności i klasyfikacji do jednej spośród 6 grup 
decyduje, po przeprowadzonej wizycie w miejscu zamieszkania osoby ubiega
jącej się o świadczenie, zespół medyczno-socjalny, który składa się przynajm
niej z jednego lekarza i jednego pracownika socjalnego. Prawo do świadczenia 
APA przysługuje wyłącznie osobom zaklasyfikowanym do kategorii 1, 2, 3, 4, 
natomiast osoby będące w grupie 5 i 6 mogą jedynie wystąpić, w zależności od 
wysokości osiąganych dochodów, o zasiłek na pomoc domową z pomocy spo
łecznej lub dodatkowy zasiłek na pomoc domową, który jest przyznawany 
przez Kasę Ubezpieczenia Emerytalnego.

Uniwersalny charakter uprawnienia do świadczenia 
od niedołężności

W przypadku stwierdzenia niedołężności, APA przysługuje, niezależnie 
od wysokości dochodów lub stanu majątkowego, każdemu obywatelowi, który



ukończył 60 lat i na stałe zamieszkuje na terytorium Francji. Prawo do tego 
świadczenia mają na tych samych zasadach obcokrajowcy o ile posiadają kartę 
rezydenta lub aktualne pozwolenie na pobyt tymczasowy (zaniechano już sto
sowania warunku minimum 15-letniego pobytu przed ukończeniem 70 roku 
życia). Wprowadzenie APA zniosło kryterium wysokości dochodów (nieprze- 
Icraczających określonego pułapu), które wyłączało ze swojego zakresu pod
miotowego szerokie grono obywateli ze względu na wyższy poziom dochodów 
niż dopuszczała prestation spécifique dépendance.

Wymiar świadczenia od niedołężności

Wymiar świadczenia od niedołężności jest uzależniony od kwalifikacji 
do określonej kategorii niedołężności oraz opracowania przez specjalistyczny 
zespół medyczno-socjalny planu indywidualnych potrzeb dla poszczególnych 
świadczeniobiorców8. Maksymalny pułap zasiłku dla każdej kategorii niedo
łężności jest ustalany na podstawie wysokości świadczenia dodatku dla osoby 
trzeciej (majoration pour tierce personnie) i wynosi odpowiednio dla:
-  kategorii 1 -  1168,76 euro (1,19 dodatku dla osoby trzeciej),
-  kategorii 2 -  1001,79 euro (1,02 dodatku dla osoby trzeciej),
-  kategorii 3 -  751,34 euro (0, 765 dodatku dla osoby trzeciej),
-  kategorii 4 -  500,90 euro (0, 51 dodatku dla osoby trzeciej)9.

Przedstawiona wyżej maksymalna wysokość zasiłku APA przysługuje 
wyłącznie beneficjentom, których dochody nie przekraczają 658,04 euro (0,67 
wskaźnika dodatku dla osoby trzeciej). Osoby o dochodach w przedziale od 
658,04 euro do 2622,34 euro są zobligowane do pokrywania progresywnego 
udziału własnego (ticket modérateur) od 0% do 90% przyznanego zasiłku 
APA. Osoby niedołężne, których dochody przekraczają sumę 2622,34 euro 
(równowartość wskaźnika 2,67 dodatku dla osoby trzeciej) pokrywają maksy
malny i najwyższy udział własny, który wynosi 90% przyznanego zasiłku 
APA.

PROBLEMATYKA STARZEJĄCEGO SIĘ ORAZ  /V /tU U tçzivru u ...

8 Przedstawione zasady wymiaru świadczenia od niedołężności odnoszą się jedynie do osób przebywających 
w domu, a nie w wyspecjalizowanych ośrodkach opieki całodobowej, które z tytułu opieki nad osobami star
szymi niedołężnymi otrzym ują dotację globalną.

9 Dodatek dla osoby trzeciej (majoration pour tierce personne) jest systematycznie waloryzowany i od 1 stycz
nia 2006 r. wynosi 982,15 euro miesięcznie.



Przeciętna wysokość świadczenia od niedołężności

Według danych z 31 marca 2006 r. przeciętna miesięczna wysokość 
świadczenia od niedołężności wynosiła 479 euro, a 71% świadczeniobiorców 
było zobligowanych do pokrycia udziału własnego w wysokości 108 euro 
Przeciętna wysokość świadczenia wzrasta wprost proporcjonalnie do zaawan
sowania niedołężności. Wynosi ona dla kategorii 4 (najłagodniejszy stopień 
niedołężności) 344 euro, dla kategorii 3 - 5 5 1  euro, dla kategorii 2 -  727 euro 
i dla kategorii 1 -  925 euro.

Tabela 2
Wysokość miesięcznego świadczenia od niedołężności z uwzględnieniem 

poszczególnych kategorii niedołężności oraz udziału własnego świadczeniobiorców
na dzień 31 marca 2006 r.

Katarzyna Rubel

Kategoria
niedołężności

Przeciętna
wysokość

świadczenia
(euro)

Przeciętna 
wysokość 

świadczenia 
w stosunku do 
maksymalnego 
dopuszczalnego 

pułapu 
(%)

Wysokość
świadczenia
wypłacana

(euro)

Świadczenio- 
biorcy zobli

gowani do 
pokrywania 

udziału 
własnego 

(%)

Udział własny 
pokrywany 

przez świad- 
czeniobiorcę 

(euro)

1. 925 79 774 66 228
2. 727 73 602 71 176
3. 551 73 464 71 124
4. 344 69 292 72 72

Przeciętnie 479 71 403 71 108

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Perben: L’allocation personnalisée d ’autonomie au 31 mars 
2006, „Etudes et Résultats” 2006, nr 503, s. 3.

Świadczenie od niedołężności ofiarą własnego sukcesu

Po wprowadzeniu w życie APA została ona uznana za ofiarę własnego 
sukcesu z powodu nieoczekiwanie szerokiego grona beneficjentów oraz idące
go za tym deficytu finansowego. Ilość oraz tempo wzrostu świadczeniobior
ców APA przekroczyło najśmielsze oczekiwania twórców. Już w pierwszym 
roku zaistnienia miało ono pięć razy więcej beneficjentów niż PSD po czte
rech latach funkcjonowania10.

10 Cztery lata po wprowadzeniu PSD w 2001 r. miał 156 000 świadczeniobiorców, natomiast APA 800 000 
zaledwie rok po wejściu w życie.
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zdywersyfikowany sposób finansowania ryzyka niedołężności

Zróżnicowany sposób finansowania świadczenia od niedołężności APA 
świadczy o jego hybrydalnym, uniwersalno-ubezpieczeniowym charakterze. 
jvja budżet ryzyka od niedołężności składają się środki przekazane przez:
_ ubezpieczenie zdrowotne 60%,
_ samorząd lokalny 20%,
-  fundusz powołany do finansowania świadczenia od niedołężności APA 

z tytułu solidarności krajowej 9%,
-  ubezpieczenie emerytalne 5%,
-  budżet państwowy 2%,
-  krajową agencję dla poprawy warunków zamieszkania z tytułu solidarności 

krajowej 2%,
-  zwolnienie ze składek społecznych 2%,
-  zasiłki rodzinne 1%.

PROBLEMATYKA STARZEJĄCEGO SIĘ ORAZ N IEDOŁĘŻNEGO...

2% 1%

□ ubezpieczenie zdrowotne 

£1 samorząd lokalny

□ ubezpieczenie emerytalne

□  fundusz powołany dla finansowania świadczenia od niedołężności APA z tytułu solidarności krajowej 

■ budżet państwowy

□  krajowa agencja dla poprawy warunków zamieszkania z tytułu solidarności krajowej 

B zwolnienie ze składek społecznych

□  zasiłki rodzinne

Rys. 1. Zdywersyfikowany sposób finansowania ryzyka niedołężności
Źródło: O pracow anie  w łasne na podstaw ie budżetu za 2003 r. -  ogółem  około 15,5 m ld euro
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Charakterystyka świadczeniobiorców APA

W pierwszym kwartale 2006 r. świadczenie APA przysługiwało ogółertl 
948 000 osób, z czego 560 000 przebywało w domu, a 388 000 w specjalis. 
tycznych instytucjach opieki całodobowej". Aż 411 000 osób zostało zakwali
fikowanych do kategorii GIR, co stanowi 43% wszystkich świadczeniobiorców 
APA. Ta najliczniejsza grupa starszych osób umiarkowanie niedołężnych jest 
reprezentowana w głównej mierze przez osoby przebywające w domu (313 000) 
mniej jest osób korzystających z całodobowej opieki specjalistycznych insty
tucji (98 000). Odwrotne proporcje występują w przypadku osób praktycznie 
niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zaklasyfikowanych do kategorii 1 
które przede wszystkim korzystają z opieki całodobowej specjalistycznych 
instytucji (60 000), a jedynie nieliczna grupa pozostaje w domu (16 000).

Katarzyna Rubel

Tabela 3

Liczba świadczeniobiorców zasiłku od niedołężności z uwzględnieniem 
kategorii niedołężności na dzień 31 marzec 2006 r.

Kategoria niedołężności
Liczba świadczeniobiorcć 

(tys.)
w zasiłku od niedołężności

(%)
1. 76 8
2. 271 29
3. 190 20
4. 411 43

Razem 948 100

Źródło: Ibid.

Tabela 4

Liczba świadczeniobiorców zasiłku od niedołężności z uwzględnieniem 
kategorii niedołężności oraz miejsca przebywania 

na dzień 31 marca 2006 r.

Kategoria niedołężności Osoby przebywające w domu
Osoby przebywające 

w specjalistycznych instytucjach
_ (t\ s i b  m  i . (tys.)

1. 16 3 60 15
2. 106 19 165 43
3. 125 22 65 17
4. 313 56 98 25

Razem 560 100 388 100

Źródło: Ibid.

"  Obserwuje się systematyczny roczny przyrost o 7% osób starszych niedołężnych korzystających ze świad
czenia APA, o wiele szybszy niż społeczeństwa francuskiego powyżej 75 roku życia (w 2005 r. 3%).
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Zaangażowanie osób najbliższych w opiece 
nad osobami starszymi niedołężnymi

Pomimo istotnych zmian o charakterze społecznym, ekonomicznym, 
migracji zawodowych czy też aktywności zawodowej kobiet, które miały 
wpływ na ograniczenie potencjału opieki w systemie rodzinnym oraz w kon
sekwencji m.in. wprowadzenia zasiłku od niedołężności, osoby starsze niedo
łężne w dalszym ciągu mogą liczyć na pomoc i opiekę swoich najbliższych. 
Według badań opracowanych na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród 
2614 beneficjentów zasiłku APA w pierwszym semestrze 2003 r., aż 75% 
respondentów może liczyć na opiekę najbliższej rodziny, która poświęca temu 
średnio 2-krotnie więcej czasu niż osoba zajmująca się profesjonalnie opieką 
nad osobami starszymi niedołężnymi12. Pozostałe 25% jest zdane wyłącznie na 
pomoc osób zawodowo zajmujących się opieką nad osobami starszymi niedo
łężnymi -  są to zazwyczaj osoby niedołężne w umiarkowanym stopniu. 68% 
świadczeniobiorców korzysta z tzw. opieki mieszanej sprawowanej przez oso
by najbliższe oraz profesjonalistów. Zauważa się wzrost opieki mieszanej wraz 
z zaawansowaniem niedołężności. Jedynie 7% korzysta wyłącznie z opieki 
osób najbliższych bez wsparcia specjalistów -  są to z reguły osoby niedołężne 
w umiarkowanym stopniu, zaliczone do kategorii 4. W przypadku osób otoczo
nych opieką najbliższych, zazwyczaj spoczywa ona tylko na jednym członku 
rodziny (71%) -  są to przeważnie dzieci (53%), współmałżonkowie (26%) lub 
pasierbowie (7%). Mimo powyższych wskaźników podkreślających zaanga
żowanie dzieci w opiece nad niedołężnymi rodzicami należy zwrócić uwagę, 
że to zazwyczaj współmałżonkowie w pierwszej kolejności opiekują się osobą 
starszą niedołężną, a dzieci przejmują opiekę w przypadku śmierci lub separa
cji współmałżonka sprawującego opiekę.

Tabela 5
Z a a n g a ż o w a n ie  o s ó b  n a j b l iż s z y c h  w  o p ie c e  n ad  o s o b a m i s ta r sz y m i n ie d o łę ż n y m i  

k o r z y sta ją c y m i w y łą c z n ie  z  o p ie k i je d n e j  o s o b y

Bliskie osoby sprawujące opiekę
Udział w opiece 
poszczególnych 

bliskich osób 
(%)

Udział w opiece 
kobiet 

(%)
Dzieci 53 69 córki
Współmałżonek 26 47 współmałżonki
Pasierbowie 7 84 pasierbice
Inne bliskie osoby, m.in. wnukowie, rodzeństwo, przyjaciele, sąsiedzi 14 75 kobiet
Razem 100 64

Źródło: O pracow an ie w ^ ;sn® na podstawie: S. Petite, A. W eber: Les effets de  L 'allocation personnalisée 
d 'au to n o m ie  sur I aide dispensée aux personnes âgée. „Etudes et Résultats" 2006, nr 459, s. 4.

12 S. Petite, A. Weber: Les e ffe tsd e  allocation personnalisée d ’autonomie sur l ’aide dispensée aux personnes 
âgée. „Etudes et Résultats 2006, nr 459, s. 1.
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Rola kobiet w opiece nad osobami starszymi niedołężnymi

Opieka nad osobami starszymi niedołężnymi spoczywa niezmiennie od 
wieków na kobietach, również takie tendencje wykazało omawiane badanie 
ankietowe przeprowadzone w 2003 r., według którego w grupie osób korzys
tających z pomocy wyłącznie jednej osoby bliskiej, ogółem aż w 64% jest 
to pomoc udzielana przez kobiety (w przypadku zaangażowania dzieci są to 
w 69% córki, w 84% pasierbice, w pozostałych przypadkach, takich jak np. 
rodzeństwo, wnukowie, przyjaciele, sąsiedzi w 75% kobiety). Szczególnie prace 
domowe typu: sprzątanie, zmywanie naczyń, toaleta osobista są domeną za
strzeżoną dla kobiet. Specjalnością mężczyzn są działania o charakterze admi
nistracyjnym, zakupy, pomoc w przemieszczaniu się (zadania wymagające 
siły fizycznej)

Zmiana zaangażowania osób najbliższych w opiece 
nad osobami starszymi niedołężnymi wraz z wprowadzeniem 
w styczniu 2002 r. zasiłku od niedołężności APA

Wprowadzony w styczniu 2002 r. zasiłek od niedołężności APA umoż
liwił osobom starszym niedołężnym sfinansowanie specjalistycznej opieki oraz 
przystosowanie ich dotychczasowego miejsca zamieszkania zapewniającego 
relatywną autonomiczność oraz bezpieczeństwo. Istotne jest to, że udostępnie
nie środków finansowych nie spowodowało zastąpienia opieki nad osobami 
starszymi niedołężnymi sprawowanej przez najbliższych przez rzeszę profe
sjonalistów (osób zajmujących się tym odpłatnie). Aż w przypadku 83% bene
ficjentów opieka, jaką byli otoczeni przed wprowadzeniem zasiłku nie uległa 
zmianie. W powyższej kontynuacji opieki przed i po wprowadzeniu dodatko
wego źródła finansowania są dostrzegalne następujące tendencje: osoby za
kwalifikowane do kategorii 1 i 2, a więc o najbardziej posuniętej niedołężności 
nadal mają zapewnioną opiekę o tym samym zakresie przedmiotowym przez 
swoich najbliższych, natomiast osoby relatywnie samodzielne zaklasyfiko
wane do kategorii 4 zarówno przed, jak i po wprowadzeniu APA nie korzystały 
z pomocy najbliższych i ta prawidłowość również została zachowana. Jedynie 
17% świadczeniobiorców APA odnotowało różnicę w opiece najbliższych wraz 
z wprowadzeniem zasiłku, a mianowicie połowa z nich zauważyła zwiększenie 
opieki, dla jednej czwartej wraz z wprowadzeniem zasiłku osoby najbliższe



ograniczyły swoją opiekę, jedna czwarta otrzymuje opiekę najbliższych w nie- 
mienionym wymiarze czasowym, lecz o odmiennym zakresie przedmiotowym 
(w tym przypadku zazwyczaj dochodzi do przekazania obowiązków domo
wych, jak  np. sprzątanie czy pranie personelowi wykwalifikowanemu, w za
mian za poświęcenie więcej bezpośredniej oraz osobistej uwagi osobie starszej 
niedołężnej).

Odniesienie koncepcji niedołężności do polskiego systemu 
ubezpieczenia społecznego -  konsekwencje i wnioski 
na przyszłość

Problem niedołężności osób starszych nie ominie Polski, na co wskazują 
nie tylko prognozy demograficzne, ale przede wszystkim analizy socjologiczne 
podkreślające rozluźnienie więzi rodzinnych, indywidualizm jednostki czy też 
masowe migracje zawodowe ludzi młodych. W związku z tym celowe wydaje 
się wyodrębnienie ryzyka niedołężności z systemu ubezpieczeń emerytalnych 
oraz zdrowotnych poprzez utworzenie ubezpieczenia od niedołężności umożli
wiającego osobom starszym godne życie (o ile to możliwe we własnym miejscu 
zamieszkania, pod opieką osób najbliższych, ze wsparciem specjalistycznym). 
Wprowadzenie tego typu ubezpieczenia (wzorowanego na systemie niemiec
kim zarówno co do rozwiązań systemowych, jak i nazwy „ubezpieczenie pie
lęgnacyjne”) po raz pierwszy było promowane w 2005 r. przez wiceministra 
pracy i polityki społecznej, jednak nie zostało zrealizowane. Aktualnie wpro
wadzenie ubezpieczenia pielęgnacyjnego jest jednym z dziesięciu priorytetów 
Ministerstwa Zdrowia, które zakłada wejście w życie ustawy o ubezpiecze
niach pielęgnacyjnych 1 stycznia 2008 r. Zdaniem autorów, wprowadzenie tej 
formy ubezpieczeń wynika z postępującego procesu „starzenia się” polskiego 
społeczeństwa i jest podyktowane koniecznością podjęcia działań w celu za
pewnienia opieki pielęgnacyjnej i leczniczej osobom niezdolnym do samo
dzielnej egzystencji z powodu chorób, urazów lub starości13. Zasadniczą różni
cą jest sposób finansowania ubezpieczenia pielęgnacyjnego. Eksperci Mini
sterstwa Polityki Społecznej opowiadali się za wprowadzeniem obowiązkowej 
składki opłacanej przez pracodawcę i pracownika, a resort zdrowia zakłada 
odpisywanie 1,2% od podatku brutto.

PROBLEMATYKA STARZEJĄCEGO SIĘ ORAZ N IEDOŁĘŻN EGO...

13 Zob. http://www.m z.gov.pl/wwwm z/index?m r=q 101 & m s=& m l=pl& m i=& m x=0& m t=& m y=0& m a=6756

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q


De lega lata w polskim systemie ubezpieczeń społecznych istnieje zasi
łek pielęgnacyjny przysługujący każdemu emerytowi z racji ukończenia 75 roku 
życia bez względu na stan zdrowia, umożliwiający w większym lub mniejszym 
stopniu samodzielne życie. Nie wydaje się, że można uznać za ubezpieczenie 
od niedołężności zasiłek pielęgnacyjny będący integralnym elementem ubez
pieczenia emerytalnego14.

14 Zasiłek pielęgnacyjny jest integralnym elementem ubezpieczenia emerytalnego i poniekąd przypomina 
rozwiązanie zastosowane w ustawie o ubezpieczeniu społecznym, uchwalonej 28 marca 1933 r. (Dz.U. nr 
51, poz. 396), gdzie ryzyko starości zostało uwzględnione jedynie w sposób pośredni poprzez domniemanie 
inwalidztwa u osoby, która osiągnęła 65 rok życia, a w szczególnych przypadkach 60 lat. Konsekwencją 
tego było niewyróżnienie przez ustawę scaleniową odrębnego świadczenia emerytalnego, lecz ujęcie ryzyka 
starości jako specyficznego rodzaju inwalidztwa, które nie jest uwarunkowane faktyczną niezdolnością za
robkową.
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PERCEPCJA ŻYCIA W  OKRESIE STAROŚCI 
W  ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH 
POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Wprowadzenie

Podłożem demograficznego starzenia się populacji Polski jest koincy
dencja długotrwałych zmian w dwóch podstawowych procesach demograficz
nych, tj. spadku umieralności, powodującego wydłużanie się przeciętnego 
trwania życia (w 2004 r. dla kobiet w chwili narodzin wynosiło ono 79 lat, dla 
mężczyzn 70 lat) oraz spadku płodności, powodującego obniżanie się średniej 
liczby dzieci rodzonych przez kobietę (w 2004 r. dzietność kobiet w Polsce 
kształtowała się na poziomie 1,22)'. Starzenie się populacji Polski uwidacznia 
się także w dużym udziale osób w wieku poprodukcyjnym do osób w wieku 
produkcyjnym (wskaźnik ten w 2004 r. osiągnął poziom 15,3%) oraz wzroście 
mediany wieku (w 2004 r. połowa mieszkańców Polski była w wieku co naj
mniej 36 lat).

Konsekwencje społeczno-ekonomiczne demograficznego starzenia się 
populacji są oczywiste. W pierwszej kolejności wzrasta udział funkcjonowania 
generacji emerytów w rachunkach narodowych. Zwiększa się zapotrzebowanie 
na świadczenia emerytalne oraz zapotrzebowanie na specyficzne dla starszego 
wieku usługi w zakresie ochrony zdrowia. Wydłużanie się fazy emerytalnej 
w cyklu życia jednostek wymusza działania systemowe umożliwiające sprostanie

1 Dane GUS.
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tym obciążeniom. Do nich należała reforma systemu emerytalnego, której ce
lem było przeniesienie części obciążeń finansowych okresu emerytalnego na 
obywateli. Obecnie poszukuje się najodpowiedniejszych rozwiązań dla syste
mu opieki zdrowotnej, zaś występowanie w częściowym zakresie rynku usług 
medycznych wskazuje na tendencję do przenoszenia na obywateli również 
kosztów opieki medycznej.

Wzrost wydatków systemu ubezpieczeń społecznych, spowodowany sta
rzeniem się demograficznym populacji Polski, może być złagodzony poprzez 
dwa równolegle postępujące procesy: poprawę stanu zdrowia populacji we 
wszystkich generacjach oraz poprawę zamożności, w szczególności poprzez 
wzrost posiadanych oszczędności, które będą stanowiły zabezpieczenie okresu 
starości. Procesy te mają podłoże w indywidualnych zachowaniach i są uzależ
nione od postaw, struktury potrzeb i realizowanych celów życiowych. Takie 
przeorientowanie indywidualnych celów życiowych, aby w okresie emerytalnym 
dysponować dobrą kondycją i zdrowiem oraz zasobami pozwalającymi na 
utrzymanie jakości życia na poziomie z okresu przedemerytalnego określimy 
ogólnie mianem „orientacji na starość generacji przedemerytalnych”. Orientacja 
tego typu może być cechą indywidualnego sposobu myślenia, ale można ją  roz
ważać również w wymiarze społecznym i traktować jako element działań 
grup społecznych bądź nawet w unormowanej formie może przyjąć postać poli
tyki społecznej. Tu jednak ograniczymy się do rozważań w skali mikro, z pers
pektywy jednostki, pozostałe kwestie pozostawiając odrębnym badaniom. Pro
wadząc rozważania z perspektywy jednostki skupimy się na procesie związanym 
z oszczędzaniem, czyli zabezpieczeniem okresu starości poprzez poprawę 
zamożności, czyli na rozpoznaniu zaawansowania orientacji na starość jedynie 
w ramach pierwszego z tworzących ją  wymiarów, tj. tendencji do zapewnienia 
sobie bezpieczeństwa materialnego w okresie starości.

Opóźnienie prawie dziesięciu lat reformy systemu ubezpieczeń społecz
nych w stosunku do urynkowienia gospodarki stworzyło dobre warunki do 
ukształtowania się presji na wydawanie z preferowaniem krótkiego horyzontu 
czasowego konsumpcji. Okres dynamicznego rozwoju gospodarczego w pierw
szej połowie lat 90. ubiegłego wieku stworzył dogodne warunki do rozwoju 
konsumeryzmu i kultury „wydawania”. Postawy zapobiegliwe nie miały zaś 
żadnego umocowania w doświadczeniach ekonomicznych obecnych pokoleń. 
W świadomości społecznej druzgocące efekty miała obwiązująca przez kilka 
pokoleń doktryna państwa opiekuńczego, która przyzwyczaiła obywateli, że 
ich indywidualne losy zależą od państwa, a nie od ich decyzji i poczynań. 
Istniejący do końca 1998 r. system ubezpieczeń społecznych o charakterze re-



partycyjnym nie stwarzał podstaw do rozwoju świadomości, że indywidualne 
materialne bezpieczeństwo w okresie starości zależy od samodzielnego sposo
bu gospodarowania dostępnymi zasobami i w konsekwencji konieczne jest 
uruchomianie mechanizmów zabezpieczających. Ten stan miała zmienić 
wprowadzona od 1999 r. reforma ubezpieczeń społecznych. Koniecznością 
miało się stać dokonywanie wyborów między bieżącą i przyszłą konsumpcją.

Zjawisko wydłużania się okresu życia oraz zmiany systemowe nasuwają 
pytania, czy okres starości jest postrzegany jako realna perspektywa w życiu 
Polaków oraz czy w różnorodnych działaniach gospodarstw domowych wystę
pują również takie, które mają na uwadze zabezpieczenie własnego funkcjo
nowania w tym okresie życia. Generowana presją konsumeryzmu skłonność do 
wydawania może bowiem poprawić warunki i poziom życia (wyższy poziom 
konsumpcji dóbr i usług), ale będąca jej konsekwencją słaba skłonność do 
oszczędzania polskich gospodarstw może ograniczyć gromadzenie zasobów na 
czas emerytury tylko do obligatoryjnych pierwszych dwóch filarów systemu, 
pomijając samozabezpieczenie się przewidziane w tzw. trzecim filarze. Będzie 
to skutkowało obniżeniem poziomu życia w okresie starości, czemu miała 
zapobiec reforma systemu.

Rozstrzygnięcie tych kwestii w kontekście prezentacji koncepcji orien
tacji na starość wiąże się z rozpoznaniem percepcji reformy systemu emerytal
nego przez gospodarstwa domowe oraz z monitorowaniem ich postaw i za
chowań dotyczących oszczędzania z przeznaczeniem na zabezpieczenie staro
ści. Badania empiryczne identyfikujące zakres gromadzenia zasobów przez 
gospodarstwa domowe są systematycznie prowadzone przez GUS w ramach 
badania budżetów gospodarstw domowych. Badania te umożliwiają śledzenie 
dystrybucji dochodu rozporządzalnego gospodarstw i szacowanie stopy 
oszczędzania2. Intensywność oszczędzania oraz sposoby gromadzenia zasobów 
są również systematycznie monitorowane przez CBOS. W mniejszym stopniu 
przedmiotem badań są opinie i sądy na temat potrzeb w okresie starości, 
w zakresie zabezpieczenia swojej starości poprzez oszczędzanie oraz poglądy 
na temat wprowadzanej reformy systemu emerytalnego. Zagadnieniom tym 
były poświęcone badania o charakterze jakościowym zrealizowane w ramach 
5 Programu Ramowego UE „Public Participation and the Pension Policy Pro- 
cess: The Citizen and Pension Reform”3 oraz badania ilościowe zrealizowane
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2 B. Liberda: O szczędzanie w  gospodarce polskiej. W badaniu w zięło udział około 50 osób.
3 Więcej na stronie: www.iccr-intemational.org/pen-ref

http://www.iccr-intemational.org/pen-ref


w Instytucie Statystyki i Demografii SGH4. Wyniki tych badań dostarczają 
łącznej informacji, jakościowej i ilościowej, pozwalającej zidentyfikować za
kres ujawniania się indywidualnej orientacji na starość, a tym samym za
prezentować sposób myślenia i oceniania życia w okresie starości, który może 
być wykorzystany w kształtowaniu świadomej polityki społecznej w tym za
kresie.

 ______- „ . i— y ind i^orza ia  Koszkiew icz

Jakościowy wymiar orientacji na starość

Na podstawie badań prowadzonych w latach 1999-20015 ustalono, że 
można mówić o istnieniu pewnej postawy życiowej, tzw. orientacji na starość. 
W tym myśleniu o przyszłości i życiu na emeryturze, czyli już w okresie staro
ści, można zauważyć przewagę trendu optymistycznego postrzegania przyszło
ści na emeryturze, gdyż jest to okres, w którym ma się dużo wolnego czasu, 
jednocześnie jest to czas spokoju i szeroko rozumianego zadowolenia. Po
strzega się swoją przyszłość jako czas wycieczek, podróży i aktywnych form 
wypoczynku (rower, narty), jednak z wyraźnym wskazaniem, że życie na eme
ryturze będzie zależało od zasobów finansowych (w tym funduszu emerytalne
go) oraz zdrowia. Chociaż pojawia się przestrzeń obaw, która rozciąga się od 
zwyczajnego „nie uda się” poprzez „niesprzyjające koleje losu” do sfery nę
dzy, „wyjścia na ulicę” -  wtedy przyszłość to niepokój pomieszany z nadzieją. 
Do problemów zabezpieczenia na starość oraz potrzeb w okresie starości ba
dani podchodzili bardzo szeroko, umieszczali je  w kontekście różnych zjawisk 
społecznych i gospodarczych, które ich zdaniem mają decydujący wpływ na 
kształt i funkcjonowanie systemu emerytalnego, takich jak: wzrastające bezro
bocie, trudna sytuacja gospodarcza kraju czy zły stan finansów publicznych. 
Głównie bezrobocie zakłóca pozytywne myślenie o przyszłości na emerytu

4 J. Perek-Bialas, M. Rószkiewicz: Skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania w celu zabezpieczenia 
okresu starości. Warszawa 1999; Idem: The Need Provide for Security in Old Age in Hierrarchy o f  Needs -  
An Estimatyion o f  Its Ranking within the Polish Population. „Social Indicators Research” 2004, No 69.

5 Zastosowano jakościow ą metodę panelowych wywiadów grupowych. W badaniu wzięło udział około 50 osób 
podzielonych na odpowiednio liczne (6-8 osób) grupy respondentów dobranych według różnych kryteriów: 
płci, wieku, sytuacji życiowej, zawodowej. Wywiady trwały od 1,5 do 5 godzin. Grupy spotykały się od 2 
do 5 razy. Badania trwały od 1999 do 2002 r. J. Perek-Biatas, B. Worek: Uczestnictwo obywateli w procesie 
kształtowania polityki społecznej na przykładzie reformy emerytalnej. Raport przygotowany w ramach pro
jektu europejskiego na temat „Public Participation and the Pension Policy Process: The Citizen and the Pen
sion Retlrm”. 5 Program Ramowy UE, HPSE-CT-1999-00023, Warszawa 2002.
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rze6- Nie można myśleć o zapewnieniu sobie zabezpieczenia na starość, gdy 
środki, jakimi się dysponuje pozwalają zaledwie na zaspokojenie podstawo
wych potrzeb dnia codziennego7.

Słowa „zabezpieczenie”, „zabezpieczanie”, „zabezpieczyć” i inne słowa 
pokrewne pojawiały się w trakcie dyskusji grupowych wielokrotnie i w róż
nych kontekstach. O zabezpieczeniu mówiono więc przede wszystkim, gdy:
,  Poruszano wątek pewności systemu emerytalnego i wypowiadano się na 

temat gwarancji tej pewności. Słowo to pojawiało się wtedy w takich wy
powiedziach, jak: „Każdy fundusz ma swoje zabezpieczenie w jakimś ban
ku”, „Zabezpieczenie jest na pewno ze strony skarbu państwa”.

-  Wypowiadano się na temat obowiązków państwa oraz poziomu świadczeń 
emerytalnych i socjalnych gwarantowanych przez państwo, np. „Państwo 
nam zabezpieczy to minimum socjalne, a o resztę to już musimy się martwić 
sami”, „Państwo nam nie zabezpiecza tej emerytury takiej, żebyśmy mogli 
żyć przyzwoicie”, „Dla tych, co nie mają pracy, też powinno być jakieś za
bezpieczenie czy zasiłki socjalne”.

-  Opisywano swoją sytuację materialną: zabezpieczeniem jest w takim rozu
mieniu wszystko, co się posiada: „Myślę o przyszłości i jestem zaniepoko
jona, ale nie boję się, że z dnia na dzień coś się stanie, bo jakieś zabezpie
czenie mam”, „Nie wiem, czy będę miała jakąś emeryturę, tylko mogę li
czyć na zabezpieczenie, które mam, a to jest mieszkanie, samochód”. Za
bezpieczeniem w takim ujęciu jest też praca: „Dobrze się mówi, jak się ma 
jakieś zabezpieczenie, ale inaczej jest, jak się nie ma tej pracy” .

-  Odnoszono się do kwestii podejmowania działań mających na celu oszczę
dzanie na starość, czego przykładem może być wypowiedź: „W Niemczech 
ta świadomość zabezpieczenia sobie tej przyszłej emerytury jest większa niż 
u nas”, „U nas w ogóle niektórzy nie mają żadnego zabezpieczenia”, „Do
brze by było, gdyby moje zabezpieczanie już jakoś następowało, ale sytu
acja jest taka, że na razie nie mogą się zabezpieczać, bo nie zarabiam tyle 
pieniędzy, by móc coś odłożyć”, „Jak są jakieś dodatkowe pieniądze, to nie 
myśli się o zabezpieczaniu siebie, ale o dzieciach”.

6 Słowo „bezrobocie” i różne jego odmiany najczęściej pojawiało się w wypowiedziach badanych. Warto 
podkreślić, że wśród uczestników badań znalazły się osoby pozostające bez pracy oraz osoby, które obecnie 
pracują, ale swoją sytuację zawodową określają jako niestabilną, gdyż obawiają się utraty pracy.

7 Wśród czynników wpływających na to, że jedni decydują się na oszczędzanie, a inni są nastawieni na kon
sumpcję najczęściej wymieniano typowe dla danych społeczeństw wzory kulturowe i style życia. „Polski styl 
życia” nie sprzyja więc oszczędzaniu, cechuje go bowiem przywiązanie do konsumpcji na pokaz oraz kon
centracja na teraźniejszości.



Osoby zapytane wprost o skojarzenia związane z pojęciem „zabezpie
czenie” podawały następujące słowa i stwierdzenia: emerytura, odkładanie 
własnych pieniędzy, gromadzenie rzeczy wartościowych, gra na giełdzie. Gdy 
przyszło do wskazania, jacy ludzie kojarzą się im z oszczędzaniem i z odkła
daniem środków na starość odwoływali się przede wszystkim do stereotypów 
narodowościowych i mówili np. o Szkotach czy o Niemcach. Pozostając w krę
gu stereotypów, Polaków charakteryzowano jako ludzi rozrzutnych, myślących 
tylko o dzisiejszym dniu, nastawionych raczej na konsumpcję niż oszczędza
nie: „Polacy myślą, że jakoś to będzie, po co się martwić dzisiaj, jutro zoba
czymy. Lubią takie życie z dnia na dzień”, „Życie nie polega tylko na oszczę
dzaniu, nie można cały czas oszczędzać i czekać na emeryturę, bo można nie 
doczekać tego, tak jak moi rodzice. [...] Nie kupię dziś tego, bo oszczędzam, 
bo chcę dbać o moją przyszłość, a potem jest krach za pięć lat i okazuje się, że 
nie miałam wczasów i też mam figę z makiem”.

Dyskutując na temat zabezpieczenia na starość podkreślano, że jest to 
„temat ciężki teoretycznie, a praktycznie często niewykonalny” -  trudno się 
o nim rozmawia, a jeszcze trudniej daje się go realizować w praktyce. W dys
kusję na ten temat angażowały się głównie osoby starsze, młodsze mówiły, że 
ten temat jest im w dużej mierze obcy, nie zastanawiają się nad nim za często, 
przyszłość i starość jest dla nich zbyt odległą perspektywą.

Oszczędzanie i gromadzenie środków na starość traktowano jako działa
nia pożądane i ważne, ale wielokrotnie trudne do zrealizowania. Jak podkre
ślano, główną przeszkodą utrudniającą bądź uniemożliwiającą systematyczne 
gromadzenie środków na starość są bieżące kłopoty finansowe lub za niskie 
zarobki: „Gdzie tutaj można myśleć o zabezpieczaniu się na starość? Dla wielu 
ludzi jest to nieosiągalne. Bo czy tacy ludzie, jak  tutaj dziewczyny młode, będą 
myśleli co będzie za 40 lat, jak oni mają jeszcze tyle problemów przed sobą, 
których nie mogą dzisiaj rozwiązać? Po prostu dla nich to jest sprawa abstrak
cyjna w ogóle, że kiedyś będą musiały sobie zabezpieczyć jakieś pieniążki na 
starość. A w sumie większość ludzi no to cieszy się, że ma pracę w ogóle, że 
jakoś tam prosperują” .

Różnic w postawach wobec zabezpieczania na starość nie da się wytłu
maczyć jedynie różnym poziomem dochodów: respondenci mówili co prawda, 
że o zabezpieczeniu się na starość mogą myśleć raczej ludzie zamożni, a nie 
biedni, ale wskazywali również, że mając takie same dochody jedni przezna
czają je  na bieżącą konsumpcję, inni zawsze starają się coś odłożyć. Próbując 
wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje odwoływano się do takich czynników, 
jak:

Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz



Wiek. O zabezpieczeniu się na starość myślą głównie osoby starsze, młodzi 
koncentrują się raczej na „urządzeniu się”: znalezieniu dobrej pracy, kupnie 
mieszkania, samochodu.
Stan cywilny oraz posiadanie bądź nieposiadanie dzieci. Jak wynika z wy
powiedzi, osoby samotne i bezdzietne są bardziej skłonne oszczędzać na sta
rość niż osoby mające rodzinę i dzieci. Osoby samotne nie mogą bowiem li
czyć na to, że na starość otrzymają pomoc od innych członków rodziny. Po
siadanie dzieci sprawia, że nie myśli się o sobie, o swoim zabezpieczeniu, 
lecz dąży się do tego, aby pomóc dzieciom, ułatwić im start życiowy. Bada
ne osoby deklarowały jednak, że nie chcą traktować dzieci jako swojego za
bezpieczenia na starość: nie chcą znaleźć się w sytuacji, gdy ciężar ich 
utrzymania musiałby spoczywać na dzieciach. Z drugiej strony, posiadanie 
dzieci daje im poczucie, że w trudnej sytuacji nie zostaną same, lecz będą 
mogły liczyć na nie.
Czynniki kulturowe, takie jak przekazywane w procesie socjalizacji nawyki 
i wzory zachowań. Odwołując się do różnego rodzaju doświadczeń, genera
lizując i przywołując różne przysłowia i stereotypy wykazywano, że Polacy 
nie mają rozwiniętej skłonności do oszczędzania. Co więcej, wskazywano, 
że osoby oszczędzające, starające się odkładać pieniądze są postrzegane ne
gatywnie, są np. uznawane za osoby, które nie potrafią cieszyć się życiem. 
Radość sprawia im samo posiadanie pieniędzy, a nie ich wydawanie czy 
dzielenie się z innymi; takie osoby określano mianem skner. Z drugiej stro
ny podkreślano, że istnieje możliwość zmiany tego negatywnego stereotypu: 
Polacy mogą się nauczyć oszczędzać, ale wymaga to czasu i wykształcenia 
umiejętności gospodarowania pieniędzmi w sytuacji, gdy rynek oferuje 
wiele możliwości ich wydawania. Zwracano uwagę, że dostępność dóbr 
konsumpcyjnych jest dla Polaków rzeczywistością nową, z którą muszą się 
oswoić.

-  Postawy i motywacje związane z zabezpieczaniem się na starość należy 
rozpatrywać w kontekście zaufania wobec państwa i jego instytucji. Jak wy
nika z wypowiedzi badanych, stabilne i opierające się na przewidywalnych 
zasadach państwo zachęca do podejmowania działań i inwestycji, z których 
korzyści są odłożone w czasie. I odwrotnie, państwo postrzegane jako nie
przewidywalne i niestabilne będzie zniechęcało do podejmowania długo
terminowych inwestycji, a tego rodzaju inwestycjami są właśnie działania 
związane z zabezpieczeniem się na starość.

Wypowiedzi badanych i doświadczenia, do których się odwoływali 
świadczą o tym, że nie mają oni wysokiego zaufania w stosunku do państwa
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i jego stabilności finansowej. Wydarzeniem z przeszłości, które podawano w każ
dej grupie jako drastyczny przykład podważający zaufanie do państwa i wpły
wający demotywująco na gotowość do odkładania pieniędzy i oszczędzania na 
starość była przede wszystkim dewaluacja pieniędzy, jakie wiele osób zgroma
dziło na książeczkach mieszkaniowych. Odczucia badanych związane z tym 
problemem najlepiej oddaje następująca wypowiedź: „No, każdy wie co się 
stało z tymi książeczkami mieszkaniowymi. Jeszcze do dzisiaj się niektórzy 
procesują. Podobnie było chyba z tymi przedpłatami na samochody”. Wynika 
z niej, że sytuacja ta stała się dla wielu Polaków wydarzeniem o charakterze 
symbolicznym, stanowiącym uzasadnienie postawy braku zaufania wobec 
państwa i jego instytucji. Jednocześnie wydarzenie to wzmacnia i uzasadnia 
postawy niechęci wobec oszczędzania: jeśli bowiem na skutek jakichś decyzji 
politycznych można utracić znaczną część zgromadzonych oszczędności, 
oszczędzanie staje się zachowaniem nieracjonalnym.

Omawiając kwestie dotyczące zabezpieczenia na starość należy zwrócić 
uwagę na pewną rozbieżność pomiędzy deklaracjami badanych a ich rzeczywi
stymi zachowaniami. Rozbieżność tę można było zaobserwować zwłaszcza 
wtedy, gdy respondenci twierdzili, że nie myślą o zabezpieczeniu na starość, 
a w trakcie dyskusji okazywało się, że jednak dysponują różnego rodzaju za
bezpieczeniami, np. w formie nieruchomości czy dodatkowej polisy ubezpie
czeniowej, starają się też zdobyć dodatkowe źródła dochodów, które pozwolą 
im na uzyskanie środków, które można by odłożyć: „Ja ubezpieczyłam się 
dodatkowo, niby udaję, że nie myślę o tym, ale jakieś kroki tam poczyniłam, 
tak na wszelki wypadek, żebym miała jakąś większą emeryturę, szukam pracy 
dodatkowej, ale na razie nie mogę jej znaleźć. Jestem ubezpieczona i mam też 
działkę, no mam, no ładnie. Jest to moje jakieś zabezpieczenie na starość, ale 
czy to zda jakiś tam egzamin, to moje zabezpieczenie, to trudno jest powie
dzieć”.

Badani wskazywali, że formą zabezpieczenia na starość może być wy
kupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, inwestowanie w papiery warto
ściowe, w nieruchomości. Do form zabezpieczenia, jakie powinny być brane 
pod uwagę w analizie zachowań oszczędnościowych i zabezpieczających sta
rość należą: odkładanie pieniędzy do skarpety (chodzi o trzymanie oszczędno
ści w domu), przedmioty wartościowe, gra na giełdzie, lokaty, papiery wartoś
ciowe, które można szybko sprzedać, gra w kasynie, nieruchomości, ziemia, 
fundusze emerytalne, ubezpieczenie męża, żony.

W tab. 1 przedstawiono, jakie formy zabezpieczenia się na starość uzna
no w badaniach za najlepsze, a jakie za w ogóle dostępne dla siebie.

Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz
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T a b e la  1

Dodatkowe formy zabezpieczenia się na starość

Najlepsze formy zabezpieczenia na starość Dostępne formy zabezpieczenia na starość

Nieruchomości: nie można na nich stracić 
Przedmioty wartościowe: dzieła sztuki, biżuteria 
Lokaty bankowe, papiery wartościowe 
Fundusze emerytalne 
Dbanie o zdrowie

Fundusze emerytalne 
Dbanie o zdrowie

Jak widać, po prawej stronie tabeli znalazły się tylko dwie pozycje: te 
formy zabezpieczenia na starość wydawały się dostępne dla respondentów. 
Ważne jest przy tym, że są to formy, które znalazły się na ostatnich pozycjach 
pod względem pewności i opłacalności inwestowania. Warto w tym miejscu 
dodać, że wśród dostępnych form zabezpieczenia nie wymieniono nierucho
mości. Może to świadczyć o nieprawidłowej, zbyt niskiej ocenie własnej pozy
cji, co stanowi potwierdzenie sygnalizowanej już wcześniej rozbieżności po
między obiektywną sytuacją, w jakiej znajdują się badani, a ich subiektywną 
percepcją tej sytuacji.

Wyniki badań wskazują na kompleksowe i złożone, a tym samym wie
lowymiarowe uwarunkowania związane z zabezpieczeniem się na starość. Na 
indywidualne decyzje dotyczące zabezpieczenia się na starość mają wpływ nie 
tylko funkcjonujący motywująco lub demotywująco system emerytalny, ale 
także wiele czynników o charakterze psychologicznym, demograficznym i kul
turowym. Na skłonność do oszczędzania wpływa też stosunek do systemu 
państwowego, a w szczególności postrzeganie jego stabilności, wiarygodności 
i przewidywalności. Na podstawie przeprowadzonych badań można zaryzyko
wać tezę, że przy innych czynnikach niezmienionych osoby wykazujące wyż
szy stopień zaufania do państwa i jego instytucji będą w większym stopniu 
skłonne do korzystania z różnych form oszczędzania oferowanych przez insty
tucje finansowe. Istotną rolę odgrywa też swoista kultura wychowania „do 
oszczędzania” czy „do myślenia o starości”, której powinno się uczyć dzieci 
od wczesnych lat8, czyli tzw. orientacja na starość. Te wyniki mogły być pod
stawą do sprawdzenia na podstawie badań ilościowych czy faktycznie można

8 Obywatele a wprowadzenie reform na przykładzie reformy emerytalnej. Wystąpienia i glos w dyskusji 
z seminarium „Public Oarticipation and the Pension Policy Process: The Citizen and the Pension Reform . 
Op. cit.



mówić o orientacji na starość wśród polskich gospodarstw domowych i czy 
zmiana systemu emerytalnego spowodowała zwiększenie zainteresowania 
okresem starości i jego zabezpieczeniem.

Ilościowy wymiar orientacji na starość

Badania ilościowe prowadzone w Instytucie Statystyki i Demografii 
SGH od czasu wprowadzenia reformy systemu ubezpieczeń emerytalnych, tj. 
od 1999 r., miały na celu m.in. monitorowanie zmian w strukturze potrzeb 
gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian pozycji po
trzeby bezpieczeństwa w okresie starości. Badania te dążyły zatem, w pewnym 
zakresie, do zidentyfikowania występowania orientacji na starość generacji 
przedemerytalnych w Polsce i określenia stopnia ich zaawansowania. Wyniki 
badań w kolejnych cyklach 19989, 200110 i 2004" wskazują, że potrzeba bez
pieczeństwa w okresie starości jest identyfikowana przez gospodarstwa do
mowe i podejmowane są działania, aby potrzebę tę zaspokoić, jednak ten typ 
zachowań, nakierowany na długookresowe planowanie konsumpcji i oszczę
dzania z przeznaczeniem na starość nie jest powszechny. We wszystkich bada
nych latach około co trzecie gospodarstwo (43,8% w 1998 r., 39,6% w 2001 r., 
33,9% w 2004 r.) deklarowało posiadanie zabezpieczenia materialnego, z cze
go większość (75,9% w 1998 r., 70,8% w 2001 r., 82,4% w 2004 r.) wskazywa
ła, że w gromadzeniu majątku kierowali się tzw. motywem cyklu życia. Motyw 
ten, który od 2001 r. był wyróżniany najczęściej, nie był jednak ani decydują
c ą  ani wyłączną przyczyną tworzenia zabezpieczenia. Zgromadzony majątek 
służył również innym, niekiedy doraźnym celom, co ilustrują dane w tab. 2.

Wyniki te pozwalają sądzić, że świadomość, iż okres starości będzie 
wymagał samofinansowania, przynajmniej w jakiejś części, w znacznym stop
niu wynika z mentalności tych gospodarstw domowych, które posiadają za
bezpieczenie materialne. Wielość powodów gromadzenia majątku wskazuje 
jednak, że świadomość ta nie wyznacza kierunku powszechnie podejmowa
nych działań w zakresie decyzji finansowych. Trudno też na tej podstawie 
uznać, że perspektywa życia w okresie starości określa cele życiowe Polaków. 
Na podstawie danych w tab. 2 można jednak sądzić, że zmiany systemowe 
dokonały pewnego przeorientowania wyobrażeń Polaków na temat własnej roli

juidiua i-erek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz

9 Badanie zrealizowane w ramach grantu KBN nr 1H 02F 00215 (n= 1282).
10 Badanie zrealizowane w ramach grantu KBN nr 5 H02B 034 21 (n=l 193).
11 Badanie zrealizowane w ramach grantu KBN nr 1 H02B 004 26 (n=1305).
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w zabezpieczaniu tego okresu życia. Do takich wniosków skłania również 
ocena percepcji i preferencji w sposobach zabezpieczania się na starość.

Tabela 2
Motywy posiadania zabezpieczenia materialnego

Motywy posiadania zabezpieczenia m ate
rialnego

Frakcja gospodarstw domowych mających zabezpieczenie 
materialne 

(%)

1998 r. 2001 r. 2004 r.

Potrzeba zabezpieczenia własnej starości 70,8 89,7 82,4

Potrzeba niezależności materialnej 71,0 82,1 79,3

Konieczność liczenia tylko na siebie 77,2 88,6 78,9

Potrzeba zabezpieczenia przyszłości swo
ich najbliższych 62,1 79,9 76,3

Lęk przed niepew nością losu 72,8 82,3 75,7

Potrzeba zabezpieczenia swojej niedalekiej 
przyszłości 63,2 82,0 73,8

Porównanie wyników kolejnych badań wskazuje, że od momentu wpro
wadzenia reformy systemu zabezpieczeń społecznych nastąpił znaczny wzrost 
percepcji różnych oferowanych sposobów zabezpieczania okresu starości. 
W niektórych przypadkach frakcja gospodarstw potwierdzających znajomość 
określonej formy zabezpieczenia własnej starości jest ponad 2-krotnie wyższa 
w 2004 r. niż w 1998 r. Ponadto, o ile przed wprowadzeniem reformy (w 1998 r.) 
występowały widoczne rozbieżności między percepcją sposobów zabezpiecza
nia swojej przeszłości w okresie starości, preferencjami gospodarstw domo
wych w tym zakresie oraz realnymi możliwościami wyboru, o tyle już w 2001 r. 
i 2004 r. różnice te zanikały. Wprawdzie nadal ze znanych sposobów zabezpie
czenia starości większość z nich była dla prawie połowy badanych gospo
darstw niedostępna, to jednak w 2001 r. i 2004 r. dostępność tę deklarowano 
dwa razy częściej niż w 1998 r., a ponadto w tych latach okazało się, że pożą
dane sposoby zabezpieczenia starości były w równym stopniu oceniane jako 
dostępne. Z przytaczanych danych wynika zatem, że następowała zbieżność 
percepcji, preferencji i możliwości wyboru, co świadczy o powolnym dosto
sowywaniu się społeczeństwa do specyfiki systemu (zob. rys. 1-3).
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Rys. 2. Różnice w ocenie poszczególnych form zabezpieczenia okresu starości za dostępne dla gospodarstwa domowego (wśród 

znanych) w latach 1998, 2001, 2004

Rys. 1. Różnice w percepcji poszczególnych form zabezpieczenia okresu starości w latach 1998, 2001, 2004
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PERCEPCJA ŻYCIA W OKRESIE STARUSf.1...

Jak wskazują przytoczone dane, we wszystkich badanych latach najle
piej znane okazały się tradycyjne sposoby gromadzenia majątku, takie jak lo
katy bankowe, nieruchomości, czy też wpłaty składek emerytalnych do Zakła
du Ubezpieczeń Społecznych. Te spośród nich, które są znamionami zamożno
ści (nieruchomości i lokaty bankowe) są również najbardziej pożądanymi for
mami zabezpieczenia własnej starości i wprowadzenie zmian systemowych nie 
dokonało rewolucji w tym sposobie myślenia. We wszystkich badanych latach 
dla znacznej części respondentów były uznawane za niedostępne, wskazują na 
silną barierę dochodową. Należy natomiast odnotować znaczną poprawę zna
jomości tych sposobów zabezpieczenia starości, które się wiążą z wprowadzo
nymi zmianami w systemie emerytalnym. Ten stan można przypisać rozpo
wszechnianiu się wiedzy w tym zakresie, po części spowodowanym polityką 
informacyjną a po części temu, że podejmowanie decyzji co do alokacji środ
ków płynących ze składki emerytalnej stało się realną rzeczywistością. Wpro
wadzenie systemu wymusiło wzrost świadomości, że decyzje w zakresie finan
sowania okresu emerytury zostały zindywidualizowane.

Konkurencyjność potrzeb okresu emerytalnego względem bieżących po
trzeb przekłada się na wielkość środków odkładanych na zabezpieczenie okre
su starości. Wielkości tej części zgromadzonych oszczędności, którą gospodar
stwa domowe chciałyby przeznaczyć wyłącznie na zabezpieczenie własnej 
starości, gdy osiągną już wiek emerytalny, jest wynikiem z jednej strony wy
obrażenia o potrzebach w okresie starości, z drugiej efektu gotowości rezygna
cji z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłego poziomu życia. W wyobraże
niach tych ścierają się zatem stymulowana konsumeryzmem presja na wyda
wanie i lęk przed spadkiem poziomu życia w okresie starości. Wyniki badań 
wskazują że od wprowadzenia reformy wzrosło znaczenie potrzeby zapewnie
nia sobie dostatecznego poziomu konsumpcji w okresie starości. W przeci
wieństwie do wyników z 1998 r., w 2001 r. i 2004 r. jedynie nieznaczny odse
tek gospodarstw deklarował brak zainteresowania gromadzeniem oszczędności 
na ten cel, gdyby ich przyszłość zależała wyłącznie od ich decyzji i bra
kowałoby jakichkolwiek gwarancji państwowych. O ile bowiem w 1998 r. 
49,3% badanych gospodarstw deklarowało, że nie może przeznaczyć na za
bezpieczenie okresu starości żadnych dostępnych środków finansowych, o tyle 
w 2001 r. takich gospodarstw było już tylko 7,8%, zaś w 2004 r., 8,1%. Rów
nie radykalnie zmieniło się wyobrażenie gospodarstw domowych na temat 
konieczności zamrożenia hipotetycznie zgromadzonych środków do momentu 
przejścia na emeryturę tylko w celu zabezpieczenia potrzeb w okresie starości. 
O ile w 1998 r. aż 51,7% gospodarstw nie było skłonnych przeznaczać na ten
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cel jakichkolwiek hipotetycznie zgromadzonych środków, o tyle w 2001 r 
odsetek tak nastawionych gospodarstw domowych wynosił już tylko 6,9% 
a w 2004 r. 7%. Biorąc pod uwagę prawidłowości ogólnogospodarcze trudno 
te rozbieżności wyjaśniać poprawą warunków dochodowych gospodarstw 
Wyjaśnienie ich tkwi raczej we wzroście świadomości zagrożeń bezpieczeń
stwa materialnego rodzin oraz poczucia indywidualnej odpowiedzialności za 
swoją przyszłość.

W badanych okresach występowała niska skłonność do oszczędzania, 
ujawniająca się frakcją jedynie około 32,4% w 1998 r., 24,5% w 2001 r., 25,2% 
w 2004 r. gospodarstw domowych, które stać na oszczędzanie, przy sto
pie oszczędzania szacowanej na poziomie 15,0% w 1998 r., 17,1% w 2001 r. 
i 15,5% w 2004 r. W ocenie ważności poszczególnych potrzeb ujawniono 
znaczne zróżnicowanie opinii, wskazujące na istnienie kilku odrębnych ukła
dów preferencji. Układy12 te różni nie tylko pozycja potrzeby zabezpieczenia 
własnej starości wśród wyróżnionych potrzeb, ale również kategorie potrzeb, 
względem których okazywała się ona ważniejsza i mniej ważna. Wyniki ba
dania pozwoliły na wyodrębnienie trzech podstawowych układów. Są to: typ 
zdominowany przez potrzebę zabezpieczenia własnej starości, w ramach któ
rego potrzeba ta jest ważniejsza od wszystkich pozostałych potrzeb, typ 
umiarkowanej ważności, w ramach którego potrzeba ta lokuje się na pozycjach 
środkowych oraz typ marginalnej ważności, w ramach którego potrzeba ta 
zajmuje pozycje potrzeby mniej ważnej względem wszystkich pozostałych. 
W ramach tych trzech głównych grup wyodrębniono bardziej szczegółowe 
podziały. W ostateczności utworzono pięć13 grup odmiennie postrzegających 
potrzebę zabezpieczenia swojej starości względem pozostałych potrzeb14. Re
latywną ważność potrzeby zabezpieczenia własnej starości względem pozosta
łych potrzeb w każdym z wyróżnionych pięciu segmentów dla danych z bada
nia z 2004 r 15 przedstawia tab. 3.

Pierwszy segment skupił 12,8% wszystkich badanych. Respondenci na
leżący do tego segmentu lokalizowali potrzebę zabezpieczenia własnej starości 
na pierwszej pozycji względem wszystkich pozostałych potrzeb. Ponadto ce
chą charakterystyczną tego układu preferencji był znaczny dystans, który dzie
lił pozostałe potrzeby od potrzeby zabezpieczenia na starość oraz w miarę

12 Wyodrębnienie jednorodnych grup pod względem układu preferencji względem ważności poszczególnych 
potrzeb zrealizowano m etodą k-średnich.

13 Taka liczba segmentów gwarantowała dostateczne liczebności wyodrębnionych grup do prowadzenia wnio
skowania statystycznego.

14 Zastosowano procedurę grupowania metodą k-średnich.
15 Dla 2001 r. otrzymano zbieżne wyniki.

Jolanta Perek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz



PERCEPCJA ŻYCIA  W OKRESIt 5 / A k u jc i . . .

równorzędne znaczenie wszystkich pozostałych potrzeb, co uwidacznia się 
w małym zróżnicowaniu ich relatywnego znaczenia względem potrzeby za
bezpieczenia własnej starości. Segment ten skupił respondentów, którym moż
na przypisać typ preferencji zdominowany przez potrzebę zabezpieczenia wła
snej starości.

Tabela 3
Wyodrębnione struktury preferencji w grupie gospodarstw objętej badaniem

w 2004 r.

Rozmiar segmentu

12,8% 20,5% 29,9% 18,3% 18,5

Zabezpieczenie 
własnej starości

Zabezpieczenie 
własnej starości

Zdobywanie 
popularności 
i życzliwości

Zdobywanie 
popularności 
i życzliwości

Zdobywanie 
popularności 
i życzliwości

Zdobywanie 
popularności 
i życzliwości

Uzyskanie lub 
zachow anie dobrej 
kondycji fizycznej

Zabezpieczenie 
własnej starości

Rozrywka 
i przyjemności

Poprawienie 
swego wyglądu

Rozrywka i przy
jemności

Urządzenie sobie 
wygodnych wa
runków  życia

Awans społeczny Poprawienie 
swego wyglądu

Rozrywka 
i przyjemności

Zdobywanie 
pieniędzy i osiąga
nie coraz wyż
szych dochodów

Zdobywanie 
ogólnego szacunku

Poprawienie 
swego wyglądu

Zdobycie prestiżu 
osobistego

Zdobycie prestiżu 
osobistego

Awans społeczny Zdobywanie 
pieniędzy i osiąga
nie coraz wyż
szych dochodów

Rozrywka i przy
jemności

Zdobywanie 
ogólnego szacunku

Awans społeczny

Uzyskanie lub 
zachowanie dobrej 
kondycji fizycznej

Awans społeczny Zdobycie prestiżu 
osobistego

Zabezpieczenie 
własnej starości

Zdobywanie 
ogólnego szacunku

Urządzenie sobie 
wygodnych w a
runków życia

Zdobycie prestiżu 
osobistego

Zdobywanie 
pieniędzy i osiąga
nie coraz wyż
szych dochodów

Awans społeczny Urządzenie sobie 
wygodnych wa
runków  życia

Poprawienie 
swego wyglądu

Rozrywka i przy
jemności

Zdobywanie 
ogólnego szacunku

Zdobywanie 
pieniędzy i osiąga
nie coraz w yż
szych dochodów

Uzyskanie lub 
zachow anie dobrej 
kondycji fizycznej

Zdobywanie 
ogólnego szacunku

Poprawienie 
swego wyglądu

Urządzenie sobie 
wygodnych w a
runków życia

Uzyskanie lub 
zachow anie dobrej 
kondycji fizycznej

Zdobywanie 
pieniędzy i osiąga
nie coraz wyż
szych dochodów

Zdobycie prestiżu 
osobistego

Zdobywanie 
popularności i 
życzliwości

Uzyskanie lub 
zachowanie dobrej 
kondycji fizycznej

Urządzenie sobie 
wygodnych wa
runków życia

Zabezpieczenie 
własnej starości



Drugi segment skupił 20,5% wszystkich badanych. Również w tym seg
mencie respondenci lokalizowali potrzebę zabezpieczenia własnej starości na 
pierwszym miejscu, jednak, w przeciwieństwie do układu preferencji właś
ciwego pierwszemu segmentowi, w drugim segmencie potrzeby tej nie dzielił 
od pozostałych potrzeb tak znaczny dystans. Ponadto, również w tej grupie 
pozostałe potrzeby zajmowały w miarę równorzędną pozycję, co ilustrują nie
wielkie różnice w ich relatywnym znaczeniu względem potrzeby zabezpiecze
nia własnej starości. Segment ten skupił respondentów, którym można przypi
sać typ preferencji o jedynie wyróżniającej się potrzebie zabezpieczenia włas
nej starości.

Cechą charakterystyczną pozostałych segmentów jest zdecydowanie niż
sza ranga potrzeby zabezpieczenia własnej starości niż w pierwszych dwóch 
segmentach, przy czym różnicuje je  zarówno dystans względem potrzeby za
bezpieczenia własnej starości, jak  i układ pozostałych preferencji. Trzeci seg
ment, najliczniejszy, skupił 29,9% wszystkich respondentów i jego cechą cha
rakterystyczną jest plasowanie potrzeby zabezpieczenia własnej starości na 
drugiej pozycji wśród wyróżnionych potrzeb. Potrzeba ta była zdecydowanie 
mniej ważna od, najważniejszej dla tej grupy, potrzeby popularności i życzli
wości. Bezpieczeństwo w okresie starości okazało się ważniejsze od wszyst
kich pozostałych potrzeb, a szczególnie od potrzeb o charakterze materialnym 
oraz związanych ze zdrowiem i rozrywką. Segment ten reprezentuje typ prefe
rencji, w którym potrzeba zabezpieczenia własnej starości została zdominowa
na przez potrzeby związane z pozycją społeczną.

Czwarty segment skupił 18,3% wszystkich respondentów i jego charak
terystyczną cechą jest w miarę równorzędna pozycja wszystkich wyróżnionych 
potrzeb. Można więc sądzić, że dla tej grupy respondentów potrzeba zabezpie
czenia własnej starości była równie ważna, jak pozostałe. Segment ten tworzą 
respondenci, którym można przypisać typ preferencji o równorzędnych po
trzebach lub mówiąc inaczej, o braku wyraźnych preferencji.

Piąty segment skupił 18,5% wszystkich respondentów. Charakteryzuje 
go postrzeganie potrzeby zabezpieczenia własnej starości jako najmniej ważnej 
względem wszystkich pozostałych potrzeb. Ponadto cechą charakterystyczną 
tej grupy było plasowanie na relatywnie niższych pozycjach tych potrzeb, któ
re są związane z warunkami materialnymi, zaś na wyższych tych, które są 
związane z pozycją społeczną. Segment ten reprezentuje typ preferencji z mar
ginalną potrzebą zabezpieczenia własnej starości.

joiam a rerek-Białas, Małgorzata Rószkiewicz



Zakończenie

Biorąc pod uwagę finansowy wymiar orientacji na starość, tj. bezpieczeń
stwo materialne w okresie starości, przeprowadzone badania pozwoliły na ziden
tyfikowanie frakcji jedynie około 22,4% w 2001 r. oraz 20,5% w 2004 r. gospo
darstw domowych, dla których zarówno bezpieczeństwo materialne, jak i kon
dycja fizyczna okazały się równie ważne i plasowane na pierwszych pozycjach 
hierarchii potrzeb. W takim zakresie można zatem wnioskować o występowaniu 
indywidualnej orientacji na starość generacji przedemerytalnych. Sugeruje to, że 
po upływie około 10-15 lat, kiedy w wiek emerytalny wkroczą roczniki wyżu 
demograficznego z lat 50. XX w. i proces demograficznego starzenia się ulegnie 
pogłębieniu, Polska stanie wobec problemu zwielokrotnionych potrzeb w zakre
sie świadczeń emerytalnych oraz znacznego obciążenia systemu świadczeń spo
łecznych kosztami opieki medycznej licznych generacji emerytów bądź też 
deprywacji znacznej części gospodarstw domowych, których możliwości do
chodowe ulegną już wówczas zakończeniu. Aby złagodzić obciążenia finansowe 
z tego tytułu konieczne jest postulowanie takich działań w zakresie polityki 
społecznej, które byłyby nakierowane w pierwszej kolejności na uświadamianie 
i edukację o oczywistych zależnościach przyczynowo-skutkowych zdarzeń 
z okresu przed osiągnięciem wieku emerytalnego i jakości życia w późniejszym 
okresie. Wydaje się bowiem, że mimo pozytywnych efektów w kształtowaniu 
świadomości samozabezpieczenia się, jakie spowodowała reforma emerytalna, 
poziom tej świadomości nadal jest zbyt niski. W zakresie ochrony zdrowia ko
nieczne jest uświadamianie związków między trybem i stylem życia we wszyst
kich fazach poprzedzających fazę starości i jakością życia w okresie emerytury. 
Chodzi tu o ujawnianie oczywistego konkurowania opieki medycznej z innymi 
celami i aspiracjami, które mogłyby być osiągane w fazie starości przy zacho
waniu dobrej kondycji zdrowotnej. Brak dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną 
we wcześniejszych fazach życia, przy ograniczonych zasobach, może zmuszać 
gospodarstwa emerytów do rezygnacji z innych celów życiowych i aspiracji, 
koncentrując się jedynie na zaspokajaniu potrzeb z zakresu ochrony zdrowia. 
Odnośnie do dystrybucji dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych 
konieczne jest uświadamianie konsekwencji dokonanych przemian w systemie 
emerytalnym i akcentowanie związku wyższych emerytur w okresie starości 
z powściągliwością i wstrzemięźliwością w bieżącej konsumpcji, czyli postulo
wanie samozabezpieczenia się materialnego poza obligatoryjnymi dwoma fila
rami systemu.
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EWOLUCJA ZNACZENIA PROCESU 
KREOWANIA KAPITAŁU LUDZKIEGO 
W  ŚWIETLE CELÓW POLITYKI 
RODZINNEJ

Ewa Cichowicz

Rodzina jako ważny kierunek działań polityki społecznej

Jednym z największych uogólnień dotyczących polityki społecznej jest 
stwierdzenie, że w jej centrum znajduje się człowiek, zaś wszystkie działania 
powinny być skierowane na poprawę warunków jego egzystencji, a także za
spokojenie potrzeb zarówno materialnych, jak i niematerialnych, które umoż
liwiają rozwój jednostki, a w konsekwencji rozwój całego społeczeństwa. Jed
nocześnie człowiek nie jest istotą wyizolowaną i w trakcie swojego indywi
dualnego cyklu życiowego przynależy do różnych grup społecznych1. Z tego 
faktu wynika także potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa i objęcia pomocą 
obecnej w każdej ludzkiej biografii najbardziej podstawowej grupy społecznej, 
jaką jest rodzina. Parafrazując wcześniejszą konstatację na temat zakresu po
lityki społecznej można powiedzieć, że rodzina stanowi główną oś polityki 
rodzinnej, a fundamentalnym i zarazem immanentnym zadaniem polityki ro
dzinnej sensu stricte niezmiennie było, jest i będzie podejmowanie czynności 
zmierzających do wytworzenia pozytywnych bodźców, które mają sprzyjać 
nie tylko zawiązywaniu oraz właściwemu dalszemu kształtowaniu, ale również

‘ A. Żurek: Orientacje na mikrostrukturę a rodzina. W: Rodzina współczesna. Red. M. Ziemska. Warszawa 
2001 ,s .  32.



i prawidłowemu funkcjonowaniu struktur rodzinnych. Z drugiej strony, wystę
powanie silnych wzajemnych relacji pomiędzy instytucją rodziny a procesami 
zachodzącymi w płaszczyznach: społecznej, ekonomicznej, kulturowej oraz 
politycznej, które nieustannie ewoluują powoduje, że także ona ulega prze
kształceniom. Z kolei wszystkie te zmiany decydują nie tylko o ostatecznym 
kształcie rodziny, ale również o funkcji, jaką pełni ona w rozwoju społeczeń
stwa2. Należy przy tym przyjąć założenie, iż rola oraz model rodziny powinny 
przynajmniej nie pozostawać w sprzeczności z wymogami i normami stawia
nymi przez społeczeństwo (w ramach którego funkcjonuje), a nawet otaczający 
ją  świat. W innym bowiem przypadku brak tolerancji i akceptacji ze strony 
środowiska najczęściej będzie stopniowo prowadzić do rozpadu takiej nie
dostosowanej grupy społecznej bądź do wystąpienia w jej ramach patologii.

Powyższe uwarunkowania są przyczyną nie tylko konieczności cyklicz
nego redefiniowania pojęcia rodziny, czy też określenia jej kształtu, ale rów
nież -  co jest istotne szczególnie w kontekście wytyczania, a następnie reali
zowania celów polityki rodzinnej -  zweryfikowania funkcji pełnionych przez 
tę mikrostrukturę i sposobów ich realizacji. W dalszej bowiem kolejności 
wszystkie te działania wywierają wpływ na prowadzoną przez państwo poli
tykę rodzinną którą w celu podniesienia jej efektywności powinno się dosto
sowywać do zachodzących zjawisk i zmian. I rzeczywiście ma to miejsce mi
mo pozornego braku poważniejszych przekształceń, jakie mogłyby, a jednak 
nie zachodzą w treści definicji polityki rodzinnej. Ewolucja dokonuje się 
zatem w ramach poszczególnych członów tego pojęcia, które razem z poja
wieniem się nowych zjawisk zyskują odmienny niż wcześniej sens terminolo
giczny.

Model i rola rodziny we współczesnym świecie

W skrócie rodzinę można określić jako naturalną a zarazem podstawo
wą komórkę społeczeństwa3. Zalążkiem rodziny jest stosunek społeczny po
między dwiema osobami, przy czym najczęściej za moment utworzenia rodziny 
uważa się zawarcie związku małżeńskiego. Na mniejszą skalę rozpowszech
nione są w Polsce związki kohabitacyjne, jakkolwiek ich udział w ogólnym 
odsetku ogółu par tworzących rodziny wzrasta (2,19% w 2002 r., w stosunku
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2 Z. Tyszka: Rodzina we współczesnym świecie. Poznań 2003, s. 37-38.
Art. 16 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, http://www.ms.gov.pl/prawa_czl_onz/prawa_czlow_12.doc
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do 1,2% w 1988 r.4). Zazwyczaj przyjmuje się, że rodzinę charakteryzują 
przede wszystkim: trwający w czasie formalny lub nieformalny związek męż
czyzny i kobiety (oparty z jednej strony na miłości i dobrowolności, a z drugiej 
na wzajemnych relacjach, które umożliwiają zapewnienie ciągłości biologicz
nej) oraz korzystanie przez nich z tej samej przestrzeni życiowej (np. wspólne
go mieszkania czy połączonych środków finansowych)5. Jednocześnie słuszne 
wydaje się podejście, że rodzina powinna być raczej rozpatrywana w kategorii 
dynamicznego procesu, a nie statycznego bytu6: po jej zawiązaniu przez dwoje 
ludzi następnie powiększa się wraz z przychodzeniem na świat potomstwa, aby 
potem kurczyć się z każdym odejściem dziecka z domu i w końcowym etapie 
„umrzeć” wraz ze śmiercią swoich założycieli7. Wobec powyższego, za jeszcze 
jedną cechę charakteryzującą rodzinę uznaje się powszechnie pojawienie się 
w ramach rodzinnego gospodarstwa domowego dzieci.

Z uwagi na różnego charakteru odstępstwa od zaprezentowanych kryte
riów, jako odrębne typy rodzin wyróżnia się również m.in. rodziny zrekonstru
owane, pary z dziećmi przysposobionymi w drodze adopcji, pary homosek
sualne i dzieci jednej ze stron oraz rodziny niepełne, kiedy dziecko jest wy
chowywane tylko przez jednego z rodziców, przy czym w ostatnim przypadku 
nie należy zapominać, że współcześnie obserwowana jest znaczna dywersyfi
kacja przyczyn samotnego rodzicielstwa. Oprócz tradycyjnych powodów (ta
kich jak rozwód, czy też śmierć współmałżonka) można wymienić świadome 
wybory kobiet decydujących się na macierzyństwo bez wiązania się z ojcem 
dziecka, który nie uczestniczy w żadnej późniejszej fazie cyklu życia takiej 
rodziny.

Niezależnie od istniejących obecnie form życia rodzinnego wyróżnia się 
kolejne stadia jego kształtowania. Jednocześnie zgodnie z systematycznym 
wzrostem znaczenia problematyki kapitału ludzkiego w holistycznym ujęciu 
mikro- i makroekonomicznym można przyjąć, że każdej z faz cyklu życia ro
dziny odpowiada odrębny etap w procesie kreowania kapitału ludzkiego, za
równo w rozumieniu ilościowym, jak i jakościowym. Co więcej, zależność ta 
znajduje odzwierciedlenie w interpretacji poszczególnych funkcji rodziny,

EWOLUCJA ZNACZENIA PROCESU KREOWANIA...

4 P. Szukalski: Kohabitacja w Polsce. W: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim. Red. W. Warzy- 
woda-Kruszyńska i P. Szukalski. Łódź 2004, s. 56 i 59.

5 B. Balcerzak-Paradowska: Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków. Warszawa 2004, s. 32.
6 M. Marody, A. Giza-Poleszczuk: Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej. Warszawa 

2004, s. 186-187.
7 Na temat cyklu rozwoju rodziny istnieje bardzo bogata literatura, np. A. Dodziuk-Lityńska: Fazy cyklu życia 

rodzinnego. „Problemy Rodziny” 1975, nr 2; Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby. Red. A. Kurzynowski. 
Warszawa 1991; M. Ziemska: Zmiany w relacjach małżeńskich w cyklu życia rodziny. W: Rodzina współ
czesna. Op. cit.
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rozpatrywanej jako niezbędny i fundamentalny czynnik biorący udział w gene
rowaniu kapitału ludzkiego.

Wobec powyższego wydaje się wskazane określenie ram definicyjnych 
również dla pojęcia „kapitału ludzkiego”. Nie jest to łatwe, ponieważ w celu 
właściwej analizy problematyki kreowania kapitału ludzkiego niezbędne jest 
wyodrębnienie go z różnych form kapitału uosobionych w każdym człowieku 
oraz -  co najważniejsze (a równocześnie najtrudniejsze) -  rozróżnienie kapita
łu ludzkiego od kapitału społecznego. O złożoności zagadnienia świadczy tak
że fakt dostrzeżenia wartości i znaczenia kapitału ludzkiego już w XVII w.8, 
a z drugiej strony pojawiających się ciągle problemów związanych z jego inter
pretacją klasyfikacją jak  również precyzyjnymi metodami pomiaru. Jedno
cześnie istotne jest rozgraniczenie pomiędzy ilościowym a jakościowym 
aspektem kapitału ludzkiego. Można bowiem przyjąć, że kapitał ludzki w ro
zumieniu ilościowym to pojęcie tożsame z zasobami ludzkimi. Proces jego 
generowania jest zatem określony takimi wskaźnikami, jak  dzietność, płod
ność, przyrost naturalny itp. Jakościowe podejście do kapitału ludzkiego deter
minują przede wszystkim wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje oraz wie
dza członków społeczeństwa, przy czym proces stopniowej kumulacji tych 
czynników potencjalnie może (z różnym nasileniem) następować w każdej 
z faz życia ludzkiego9. Ponadto należy wyraźnie odróżnić kapitał ludzki od 
kapitału społecznego. Ten ostatni jest bowiem kategorią szerszą od pojęcia 
„kapitału ludzkiego”. Można bowiem zaryzykować stwierdzenie, że kapitał 
społeczny to kapitał ludzki poszerzony o umiejętności współpracy między
ludzkiej nawiązywanej z zamiarem realizacji wspólnych potrzeb i interesów, 
które polegają na zdolności łączenia się w grupy z zamiarem zrealizowania 
postawionych priorytetów (nie tylko gospodarczych, ale także wyrażających 
się w innych wymiarach życia, a zwłaszcza społecznym czy politycznym)10. 
Wobec powyższego wydaje się, że kapitał ludzki można rozumieć jako kate
gorię społeczno-ekonomiczną wyznaczającą kompleksowy rozwój społe
czeństwa (zarówno społeczny, gospodarczy, kulturalny, jak  i informacyjny), 
które coraz częściej jest określane mianem „społeczeństwa opartego na wie
dzy”. O prawdziwości tej definicji może świadczyć stanowisko, które często 
przyjmują także członkowie Unii Europejskiej. Dają oni temu wyraz w opra

8 Por.-B. von Leeuven: Literature on the relation between Capital and economic growth: definitions and Prob
lems, International Institute o f Social History, 2004, http://www.iisg.nl/research/humancapital.pdf
P. Broda-Wysocki: Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego. Analiza na przykładzie 
regionów: koszalińskiego i opolskiego. „Polityka Społeczna” 2002, nr 2.

10 Definicja przyjęta za: J. Przybysz, J. Sani: Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne. Poznań 
2004.
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cowywanych licznie koncepcjach oraz publikowanych dokumentach, których 
przykładem może być Strategia Lizbońska 1.

W świetle przedstawionych rozważań trafne wydaje się stwierdzenie, że 
rodzina ma istotny (częściowo immanentny) wpływ na generowanie kapitału 
ludzkiego zarówno w rozumieniu ilościowym, jak  również jakościowym12. 
Dzieje się tak, ponieważ podstawowa dla samej rodziny jest prokreacja, która 
pozwala na utrzymanie ciągłości biologicznej, co skutkuje pojawieniem się 
potomstwa. Rodzina jest bowiem naturalnym środowiskiem, w którym przy
chodzi na świat dziecko, którego potrzeby egzystencji oraz potrzeby wyższego 
rzędu powinny być zaspokajane przez rodziców. W zależności natomiast od 
fazy cyklu rozwoju rodziny w mniejszym lub większym stopniu proces zaspo
kajania potrzeb zachodzi również w kierunku: od dzieci do rodziców, dlatego 
w dalszej kolejności rodzina staje się zmienną pośredniczącą między rodzica
mi a dziećmi. Można także przyjąć, że w zależności od tego, w której fazie 
cyklu życia znajduje się rodzina, proces kształtowania się w jej ramach kapita
łu ludzkiego ma nieco odmienny charakter. A zatem w przypadku wypełniania 
przez rodzinę swojej podstawowej funkcji prokreacji, generowanie kapitału 
ludzkiego zachodzi poniekąd samoistnie, z kolei w sytuacji jakościowego kre
owania kapitału ludzkiego, jego kształtowanie następuje poprzez spełnianie 
funkcji opiekuńczo-wychowawczej, stratyfikacyjnej, emocjonalno-ekspresyj- 
nej, socjalizacyjno-kulturowej, religijnej, jak również rekreacyjno-towarzys- 
kiej, przy jednoczesnym wykorzystaniu możliwości pochodzących z efektyw
nej realizacji funkcji materialno-ekonomicznej. O ile natomiast za pomocą in
westycji w człowieka kapitał ludzki ulega wzrostowi, o tyle tendencja ta może 
zostać skutecznie zakłócona (ulec zahamowaniu, a nawet odwróceniu) poprzez 
deficyty osobnicze oraz społeczne (np. typ osobowości, sytuacja rodzinna, 
normy społeczne, uwarunkowania rynku pracy). Jednocześnie wydaje się, że 
występujące współcześnie negatywne trendy w kreowaniu kapitału ludzkiego 
(zwłaszcza w wymiarze ilościowym) są przede wszystkim konsekwencją za
chodzących przemian o charakterze społecznym, ekonomicznym oraz demo
graficznym. Rodziny natomiast z różnych względów nie są w stanie w pełni 
przystosować się do otaczającego je  środowiska i dlatego konieczna jest efek
tywna polityka rodzinna, która za pomocą instrumentów dobranych odpowied
nio do potrzeb stworzyłaby gospodarstwom domowym warunki sprzyjające 
rozwojowi.

EWOLUCJA ZNACZENIA PROCESU KREOWANIA...

11 http://www.strategializbonska.pl/
12 Por. GS. Becker: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa 1990.
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Polityka rodzinna a kreowanie kapitału ludzkiego w rodzinie

W polityce rodzinnej można wyodrębnić kolejne fazy rozwoju, charakte 
ryzujące się coraz bardziej skomplikowanym aparatem instytucjonalnym. Na 
leży przy tym zauważyć naturalne przejście od działań sporadycznych i dorat 
nych do prób utworzenia w ramach polityki rodzinnej kompleksowego syste
mu obejmującego swoim działaniem wszystkie formy życia rodzinnego p0. 
trzebujące wsparcia. W związku z występowaniem często niekorzystnych zja
wisk społecznych i ekonomicznych, pojawieniem się nowych oczekiwań oraz 
związanym z nimi przeobrażaniem się modelu rodziny (np. wzrost liczby ro
dzin niepełnych czy popularyzacja podejmowania zatrudnienia przez oboje 
rodziców), jak  również ewolucją poszczególnych jej funkcji i sposobów ich 
wypełniania następuje także zmiana ukierunkowania celów polityki rodzinnej.

Współcześnie coraz częściej obok konieczności pomocy rodzinom ubo
gim (w tym bezrobotnym), niepełnym czy wielodzietnym wymienia się też 
wzmocnienie wpływu na przebieg procesów demograficznych czy zapewnie
nie rodzicom prawa do wychowywania oraz kształcenia dzieci13. Co więcej, 
ponieważ rodzina stanowi podstawowy czynnik generujący kapitał ludzki, 
działania poprawiające jakość życia jej członków określane są jako inwestycja 
w młode pokolenie, której konsekwencje bezpośrednio znajdują przełożenie 
w kształtowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, co w długim okresie ma 
zapewnić przewagę konkurencyjną kraju. Można więc stwierdzić, że systema
tycznie wzrasta świadomość znaczenia rodziny w procesie rozwoju społeczno- 
-gospodarczego w rozumieniu ilościowym i jakościowym. Jednocześnie nie 
sposób nie zauważyć, że zarówno doświadczenia międzynarodowe, jak  i pol
skie pokazują sprzeczność występującą pomiędzy zapewnieniem rodzinom 
warunków sprzyjających powstawaniu struktur rodzinnych (nie tylko poprzez 
zawieranie formalnych związków małżeńskich, ale również tworzenie par ko- 
habitujących), realizacji planów prokreacyjnych a stworzeniem możliwości 
inwestowania w kształcenie własne rodziców oraz przyjmowaniem nowych 
postaw życiowych. Pojawia się bowiem konflikt między potrzebą zdobycia 
lepszego wykształcenia i w konsekwencji uzyskania lepszej pozycji na rynku 
pracy (także przez kobiety) a założeniem rodziny. Ponadto dziecko staje się 
dobrem, którego posiadanie jest w dużej mierze wynikiem kalkulacji ekono
micznej. Następuje transformacja z modelu „king child with parents” do „king

13 B. Balcerzak-Paradowska: Polityka rodzinna w Polsce w XXI wieku. W: Rodzina. Etyka. Ekonomia. Red. 
R. Horodeński i E. Ozorowski. Białystok 2005, s. 106-107.



pair with child”, czy nawet „double income no kids”14. Tak więc jednoznaczna 
ocena działań polityki rodzinnej, a nawet polityki społecznej i gospodarczej 
zmierzających do przyjęcia za swój priorytetowy cel powiększenie kapitału 
ludzkiego w wymiarze jakościowym nie jest możliwa. Z jednej strony bowiem 
potencjalnie mogą wystąpić negatywne konsekwencje natury demograficznej, 
jak wzrost niemałżeńskich form rodziny, przesunięcie w czasie urodzenia 
pierwszego dziecka czy ograniczenie (także świadome) całkowitej liczby dzie
ci, z drugiej strony należy zauważyć korzyści (w skali makro, jak i dla samej 
rodziny i jej poszczególnych członków) wynikające z sytuacji zakładania ro
dziny przez osoby świadome swoich wyborów i ich konsekwencji, lepiej wy
kształcone oraz mające korzystniejszą pozycję zawodową czy społeczną.

Wobec powyższego celowe wydaje się podkreślenie konieczności pro
wadzenia w sferze polityki rodzinnej przemyślanych działań, które w powią
zaniu z czynnościami podejmowanymi w ramach innych polityk szczegóło
wych i uwzględniwszy wszystkie zachodzące tendencje będą miały na wzglę
dzie przede wszystkim dobro rodziny. Przy założeniu bowiem przyjętym we 
wszystkich krajach wysoko rozwiniętych, że rodzina będąc koniecznym czyn
nikiem w procesie kształtowania kapitału ludzkiego stanowi podstawę całego 
społeczeństwa, można domniemywać, iż poprawa warunków jej funkcjonowa
nia przyczyni się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Udzielanie wsparcia rodzinie, która świadomie inwestuje (w aspekcie ilościo
wym i jakościowym) w młode pokolenie wydaje się najlepszym celem nowo
czesnej polityki rodzinnej.
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14 K. Siany, I. Szczepaniak-Wiecha: Bezdzietność -  czy nowa wartość we współczesnym świecie? W: Systemy 
wartości a procesy demograficzne. Red. K. Siany, A. Małek, I. Szczepaniak-Wiechy. Kraków 2003, s. 164- 
-168.
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PRZESTĘPCZOŚĆ JAKO RODZAJ 
PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Problematyka patologii społecznej zajmuje w polityce społecznej zna
czące miejsce, bez względu na to czy chodzi o politykę społeczną traktowaną 
bardziej praktycznie, czy też bardziej teoretycznie. Wyeksponowane są z pew
nością rozważania praktyczne odnoszące się przede wszystkim do skutków 
patologii społecznej, chociaż nieunikające też prób określenia przyczyn kon
kretnych zjawisk.

Przestępstwa są szczególnym rodzajem patologii społecznej. Aktualnie 
obowiązujący w Polsce kodeks kamy nie zawiera jednoznacznej definicji prze
stępstwa. Artykuł 1 § 1 kk mówi kto podlega odpowiedzialności karnej, po
średnio więc definiuje pewne elementy tej definicji. Analiza art.l § 2 i 3 kk 
pozwala na zdefiniowanie przestępstwa, iż jest to: „[...] czyn człowieka za
broniony przez ustawę pod groźbą kary, jako zbrodnia lub występek, bezpraw
ny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy”. Defi
nicja ta ma mieć w założeniu znaczenie praktyczne, to znaczy służyć jako in
strument odróżniania czynów przestępnych od nieprzestępnych'.

Przestępczość to: „[...] zbiór czynów zabronionych przez ustawę pod 
groźbą kary, które to czyny popełnione zostały na obszarze danej jednostki 
terytorialnej w danym czasie”". Może ona być rozpatrywana m.in. z punktu 
widzenia jej rozległości, intensywności, struktury i dynamiki. Rozmiar prze
stępczości to udział zachowań przestępczych w całokształcie działalności 
członków społeczeństwa. Jest on jednak różny w zależności od tego, czy roz
waża się:

1 L. Gardocki: Prawo kame. Warszawa 2001, s. 46.
2 B. Holyst: Kryminologia. Warszawa 2000, s. 51.
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-  przestępczość rzeczywistą, czyli ogół czynów przestępnych, które zostały 
popełnione w danej jednostce czasu na określonym terenie -  jej wielkość 
i struktura nie są znane; rozmiary są prezentowane w literaturze jako pro
blematyka tzw. ciemnej liczby,

-  przestępczość ujawnioną, czyli ogół czynów, o których informacje uzyskały 
organy ścigania i zostały na ich podstawie wszczęte postępowania przygo
towawcze,

-  przestępczość stwierdzoną czyli ogół czynów, które w toku postępowania 
przygotowawczego zostały potwierdzone jako przestępstwa,

-  przestępczość osądzoną wyrokiem skazującym, czyli ogół czynów, które 
w wyniku postępowania sądowego zostały potwierdzone jako przestępstwa.

Relację pomiędzy poszczególnymi ujęciami przestępczości przedstawia
rys. 1.

Pr

Pu

Ps

Po

Po -  przestępczość osądzona 
Ps -  przestępczość stwierdzona 
Pu -  przestępczość ujawniona 
Pr -  przestępczość rzeczywista

Rys. 1. Schemat wzajemnych relacji poszczególnych ujęć przestępczości 
Źródło: B. Hołyst: Kryminologia. W arszaw a 2000, s. 52.

Podstawowym źródłem informacji o przestępczości w skali kraju jest 
tzw. statystyka kryminalna, a więc informacje, które zostają w znormalizowa
nej formie wyodrębnione z prowadzonej przez organy ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości dokumentacji aktowej, sklasyfikowane, zaliczone i ujęte w ta
blice statystyczne w sposób umożliwiający wykrywanie wewnętrznej struktury 
opisywanych zjawisk oraz zachodzących w czasie i przestrzeni związków po
między nimi, publikowane periodycznie według określonego programu przez 
organ państwowy.

Polska statystyka przestępczości dzieli się na: statystykę policyjną sta
tystykę prokuratorską statystykę sądową i statystykę penitencjarną Statys



tyka policyjna jest szczególnie przydatna do określenia rozmiarów przestęp
czości -  zawarte w niej dane dotyczą zawsze tych samych przedziałów czaso
wych i obejmują pełny katalog czynów skryminalizowanych przez ustawo
dawcę i ujawnionych przez policję. Jednostką obliczeniową jest czyn oceniany 
w chwili rejestracji jako przestępstwo. Zaletą tej statystyki jest zakres rejestra
cji i jej operatywność. Obejmuje ona najobszerniejszą masę zdarzeń o charak
terze przestępczym, niezależnie od wyników dalszego postępowania karnego. 
Wadą zaś jest niedokładność (niektóre ze zgłoszonych czynów nie zawierają 
znamion przestępstwa), ponadto często brakuje bliższych danych o okolicznoś
ciach przestępstwa, osobie sprawcy itp. Do statystyki sądowej docierają już 
tylko informacje o przestępstwach, których sprawcy zostali oskarżeni i następ
nie skazani. Statystyka ta jest pozbawiona cech operatywności. Dostarcza in
formacji o zdarzeniach zaistniałych w przeszłości. Duża różnica w czasie po
między przestępstwem a jego ostateczną oceną prawnokamą utrudnia wyko
rzystanie tej statystyki. Statystyka penitencjarna zawiera zaś tylko informacje 
o przestępstwach, za które skazani odbywają karę pozbawienia wolności. Pod
stawową jednostką obliczeniową w tej statystyce jest osoba pozbawiona wol
ności. Pomiędzy powyższymi statystykami występuje tzw. efekt lejka. Iden
tycznie wygląda sytuacja zakresu danych o sprawcach przestępstw. Największą 
liczbę stanowią podejrzani, następnie oskarżeni, kolejno skazani i uwięzieni.

Tabela 1

PRZESTĘPCZOŚĆ JAKO RODZAJ PATOLOGII SPOŁECZNEJ

Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach przygotowawczych
w latach 2002-2005

W ojewództwa
Lata

2002 r. (w tys) 2003 r. (w tys) 2004 r. (w tys) 2005 r. (w tys)
Łódzkie 88,534 93,333 93,025 86,747
Mazowieckie 194,145 205,581 208,600 205,990
Małopolskie 106,208 129,312 126,953 115,179
Śląskie 182,623 192,702 202,189 193,415
Lubelskie 65,757 64,659 64,136 61,358
Podkarpackie 49,881 50,324 48,360 43,909
Podlaskie 34,023 36,842 36,444 31,873
Świętokrzyskie 39,063 42,565 42,462 39,944
Lubuskie 43,211 43,322 42,234 39,483
W ielkopolskie 117,913 122,127 117,417 115,673
Zachodniopomorskie 72,593 68,512 67,096 64,874
Dolnośląskie 120,165 127,893 129,965 123,501
Opolskie 39,083 37,989 37,256 34,637
Kujawsko-pomorskie 78,754 82,979 81,017 73,551
Pomorskie 113,672 112,533 110,587 99,594
W armińsko-mazurskie 58,604 55,970 53,476 50,234
Razem 1404,229 1466,643 1461,217 1379,962

Źródło: O pracow an ie  w łasne na podstaw ie Regionalnego Banku Danych GUS.
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Rys. 2. Przestępstwa stwierdzone w latach 2002-2005 w poszczególnych województwach 
Źródło O pracow anie  w łasne na podstaw ie Regionalnego Banku Danych GUS

Przestępstwa są klasyfikowane według różnych kryteriów. Podstawowy 
podział jest dokonywany według kryterium wagi przestępstwa. Artykuł 7 ko
deksu karnego dzieli przestępstwa na zbrodnie i występki. „Zbrodnią jest czyn 
zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 
albo karą surowszą. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną 
powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozba
wienia wolności przekraczającą miesiąc”3. Czyny, których górne zagrożenie 
karą nie przekracza tych granic nie są przestępstwami, a wykroczeniami.

Kolejny podział przestępstw opiera się na kryterium formy winy. Zbrod
nię można popełnić tylko umyślnie, występek może być popełniony również 
nieumyślnie, jeśli ustawa tak stanowi.

Ze względu na formę czynu wyróżniamy przestępstwa z działania i prze
stępstwa z zaniechania. Oznacza to, że pewne przestępstwa mogą być popeł
niane tylko przez działanie (np. zgwałcenie), pewne zaś można popełnić tylko 
przez zaniechanie (np. nieudzielanie pomocy).

3 Kodeks kamy. Ustawa z 6.06.1997 r. Warszawa 2004, s. 13.
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Inny podział klasyfikuje przestępstwa na formalne (bezskutkowe) i ma
terialne (skutkowe). W pierwszej grupie można wymienić np. przestępstwo 
składania fałszywych zeznań, w drugiej m.in. uszczerbek na zdrowiu, pożar 
i uszkodzenie rzeczy.

Kryterium podziału ze względu na typy przestępstw wyróżnia: typ pod
stawowy przestępstwa, typ kwalifikowany (gdy zagrożenie karą jest surowsze) 
i typ uprzywilejowany (gdy jest on zagrożony łagodniejszą karą).

Ze względu na tryb ścigania stosowany jest podział na przestępstwa ści
gane z oskarżenia publicznego (publicznoskargowe) i przestępstwa ścigane 
z oskarżenia prywatnego (prywatnoskargowe).

W literaturze spotyka się podział przestępczości na kilka podstawowych 
kategorii. Pierwsza z nich zawiera przestępstwa na ulicach, tzw. przestępstwa 
tradycyjne i jest nazywana przestępczością pospolitą -  to jej sprawcy zwykle 
wypełniają sale sądowe i więzienia. Obejmuje ona bezpośrednie działania 
przeciwko osobie i (lub) własności.

Druga kategoria przestępczości obejmuje przestępstwa bez ofiar. Została 
ona wyodrębniona, ponieważ istnieje pewna kategoria przestępstw, w której 
z pozoru brak jest ofiar. Ten rodzaj przestępczości jest też określany jako prze
stępcze usługi („service” crimes). Do tej kategorii zalicza się m.in. hazard 
i prostytucję, jednak tego typu przestępstwa zwykle nie są zgłaszane, bo: „obie 
strony czerpią korzyści z tego przestępstwa”4.

Kolejną kategorię stanowi przestępczość tzw. białych kołnierzyków 
(white-collar crime) -  pojęcie to wprowadził E.H. Sutherland w pracy „On 
Analysing Crime” (Chicago 1973). Wyodrębnił on warstwę ludzi interesu jako 
potencjalną zbiorowość, która w sprzyjających okolicznościach może popeł
niać przestępstwa o różnym charakterze. Miejscem popełniania tego typu prze
stępstw nie są ulice, a gabinety czy apartamenty, zaś głównymi ich sprawcami 
są biznesmeni, politycy, ludzie wykonujący wolne zawody. Tego typu prze
stępstwa niekoniecznie są wymierzone przeciwko konkretnej osobie, lecz prze
ciw instytucji, zaś straty, jakie powodują zwykle są bardzo duże. W tej kategorii 
przestępczości warto wspomnieć o przestępstwach zbiorowych (grupowych), 
które polegają np. na naruszaniu praw autorskich czy kradzieży wynalazków.

Obok tej przestępczości wymienia się przestępczość polityków, czyli 
przestępczość polityczną. Przestępstwo polityczne jest definiowane jako: „każ
de nielegalne działanie, mające w swej intencji wpływ na system polityczny 
państwa”5.

4 N. Abercrombie, S. Hill, B.S. Turner: The Penguin dictionary o f Sociology. London 1984, s. 54.
5 K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak: Labirynty współczesnego społeczeństwa. Katowice 1998, s 147.
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Ostatnią grupę przestępstw stanowi przestępczość zorganizowana. „p0 
jęcie przestępczość zorganizowana obejmuje przestępstwa, które popełnione są 
przez więcej niż dwustopniowo rozdzielone ogniwa (związki) albo przez kilka 
grup, które współdziałają ze sobą -  nie tylko przejściowo -  na zasadzie po
działu zadań”6. Taka przestępczość dostarcza nielegalne dobra i usługi, na któ
re istnieje duże zapotrzebowanie. Jedną z jej cech charakterystycznych jest 
zależność od skorumpowanych urzędników państwowych, dzięki którym może 
się ona rozwijać, inną jest używanie przemocy w celu wzmocnienia posłuchu 
współpracowników. Bardzo istotną cechą tego rodzaju przestępczości jest wy
sokie ustrukturyzowanie.

W podejściu teoretycznym do polityki społecznej rozpatruje się zjawiska 
patologii społecznej z punktu widzenia więzi społecznych, których zerwanie 
traktuje się jako objaw dezintegracji negatywnej. Twierdzi się, że „[...] trudno 
znaleźć sferę życia czy strukturę społeczną której nie dotknęłaby mniej czy 
bardziej zauważalna i dotkliwa skala dezintegracji negatywnej. Jednostki, ro
dziny, grupy, narody, gospodarki, systemy polityczne, kultura i nauka, rynek, 
pieniądz, stosunki społeczne -  wszystkie cierpią na te same objawy rozkładu, 
który zaczął się z chwilą narodzin cywilizacji przemysłowej. Wyobrażenie, że 
gdzieś, poza nami istnieje zdrowa gospodarka, silny pieniądz i dobry rynek, 
jest tylko próbą niedopuszczenia do myśli, iż te »zdrowe« elementy -  czy sys
temy -  produkują lęk i agresję, wyzysk, uzależnienie, samotność z różnymi 
przejawami alienacji, nerwice i przestępczość tych, którzy ten rynek, pieniądz 
i gospodarkę tworzą i obsługują w trosce o zaspokojenie rozlicznych potrzeb 
innych, sobie podobnych”7.

W rozważaniach teoretycznych dotyczących polityki społecznej, ujętych 
modelowo, zagadnienie patologii społecznej sytuuje się też w tzw. modelu 
interwencji społecznej, którego podstawową kategorię konstrukcyjną stanowi 
luka społeczna definiowana jako „[...] istniejący niedostatek i występujące 
niedostosowania, rozpatrywane ze społecznego punktu widzenia, które wyma
gają neutralizowania, biorąc pod uwagę pewien poziom minimum społeczne
go”8. W tym rozumowaniu pojęcie „luki społecznej” scala dwa terminy „nie
dostatku” i „niedostosowania” . Niedostatek jest cechą negatywną sytuacji ra
czej materialnej, choć niekiedy bywa pojmowany znacznie szerzej9. Niedosto

6 Cyt. za: E. Plywaczewski: Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej. Warszawa 
1992, s. 22.

7 A. Minkiewicz: Więź społeczna jako szczególna kategoria polityki społecznej. Warszawa 1991, s. 100-101.
8 T. Szumlicz: Modele polityki społecznej. Warszawa 1994, s. 62.
9 Jako niedostosowanie, niedoskonałość, ubytek sił, cierpienie, choroba. L. Frąckiewicz. Polityka ochrony 

zdrowia. Warszawa 1983, s. 2.
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sowanie z kolei jest cechą patologiczną sytuacji raczej psychospołecznej. 
W najszerszym znaczeniu niedostatek określa się jako „[...] rozbieżność mię
dzy oczekiwaniami społecznymi w zakresie zaspokojenia potrzeb materialnych 
i pozamaterialnych a możliwościami ich realizacji”, zaś sfery niedostatku jako 
„[...] obszary niezaspokojonych potrzeb społecznych, które w określonych 
warunkach społeczno-gospodarczych kraju mają charakter zobiektywizowany. 
Dotyczą one szeroko rozumianych potrzeb ludzkich [...], ujmowanych w róż
nych przekrojach demograficznych, społeczno-zawodowych, przestrzen
nych”10. Zwykle jednak problem niedostatku sprowadza się do braków wyni
kających z konkretnej sytuacji materialnej, niezaspokojenia określonych po
trzeb na pożądanym poziomie, co może dotyczyć osoby, rodziny, gospodar
stwa domowego, grupy społecznej, których środki są ograniczone w takim 
stopniu, że poziom ich życia obniża się poza akceptowane minimum w danym 
kraju zamieszkania.

Niedostosowanie dotyczy również swoiście rozumianego „minimum” 
społecznego. Mówi się bowiem o formach społecznie nieakceptowanych za
chowań, które występują w pewnej izolacji od głównego nurtu życia społe
czeństwa i jego przemian" lub o utrzymaniu w kulturowo dopuszczalnych 
granicach możliwych nonkonformizmów12, a więc sugeruje się jakąś granicę 
(linię) dewiacji negatywnej, której przekroczenie powoduje trudne problemy 
społeczne. Problemy te systematyzuje się wyodrębniając: patologię indywi
dualną, patologię rodziny i patologię instytucji (organizacji) lub przedstawia 
konkretne zjawiska negatywne: alkoholizm, narkomanię, samobójstwa, dewia
cje seksualne i przestępczość seksualną, prostytucję, rozwody, społeczne nie
dostosowanie nieletnich i młodzieży, przestępczość w ogóle, przestępczość 
nieletnich i młodzieży, zabójstwa i inne przestępstwa przeciwko życiu, przes
tępczość gospodarczą13.

Według kryterium formalnego patologia społeczna zajmująca się tzw. 
negatywną dewiacją społeczną, stanowi: „[...] refleksję nad objawami i przy
czynami powstawania i istnienia problemów społecznie szkodliwych oraz 
środkami zaradczymi wobec nich stosowanymi”14. W przypadku kryterium 
treściowego patologia społeczna stanowi: „[...] zespół zjawisk szkodliwych 
w sensie indywidualnym lub w sensie grupowym, o określonej genezie, zasięgu

10 L. Frąckiewicz: Sfery niedostatku. Warszawa 1983, s. 4 i 6.
11 M. Łoś: Rola dewiacji w procesach zmiany społecznej. W: Zagadnienia patologii społecznej. Red. A. Pod- 

górecki. Warszawa 1976, s. 21.
12 K. Frieske: Społeczne mechanizmy przeciwdziałania patologii społecznej. W: Zagadnienia patologii..., 

op. cit., s. 573.
13 Ibid., s. 5-6 i 647-686.
14 Zagadnienia patologii..., op. cit., s. 13.



społecznym i negatywnych skutkach”15. Równolegle z tym pojęciem występują 
też terminy: dewiacja, dezorganizacja, przestępczość, nieprzystosowanie spo
łeczne, demoralizacja, dysfunkcjonalność zachowań, postaw i ról w odniesie
niu do głównych celów systemu społecznego. Pojęcia te jednak mają węższy 
zakres, a poza tym patologia społeczna większość z nich obejmuje swoim 
zakresem znaczeniowym16, pomimo tego, że np. nie każda odmiana nieprzy
stosowania społecznego jest patologią, a nie każde zjawisko patologiczne sta
nowi przestępstwo. Pomiędzy tymi terminami pojawiają się powiązania o cha
rakterze funkcjonalnym i znaczeniowym. Poza tym występują pomiędzy nimi 
pewne relacje zawierania się (inkluzji) i częściowego wyłączenia (ekskluzji).

W ostatnich latach praktycznie we wszystkich państwach nastąpił wzrost 
przestępczości i innych przejawów patologii społecznej. Przestępczość zaczęła 
przybierać nowe, bardziej groźniejsze i złożone formy. Walka z n ią  szczegól
nie poprzez zapobieganie przestępstwom, powinna się stać jednym z prioryte
towych zadań państw i społeczeństw. Badania naukowe przestępczości i środ
ków jej zwalczania są niezbędnym warunkiem skuteczności tej walki.

15 A. Pytka: Patologia społeczna. W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Red. 
T. Pilch i D. Lalak. Warszawa 1999, s. 175.

16 Ibid., s.176.
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DYSFUNKCJA RODZINY 
W  POCZĄTKACH XXI W. W  POLSCE

Z informacji o narastaniu negatywnych typów zachowań można wnios
kować o względnej dewaluacji systemu obowiązujących nakazów i zakazów 
społecznych oraz o rozluźnieniu więzi łączących daną grupę lub jednostkę ze 
społeczeństwem. Nie jest to zjawisko odosobnione, ograniczone do pewnych 
okresów związanych z rozwojem społecznym, gdyż poszczególne przypadki 
łamania norm społecznych można napotkać we wszystkich epokach i miej
scach naszego globu. Rozwój cywilizacji cechuje bowiem występowanie 
zachowań, które były powszechnie potępiane i szkodliwe1. Tak działo się od 
zamierzchłych czasów. Należy też zaznaczyć, że zachowanie każdej osoby 
w rodzinie wpływa w określony sposób na pozostałe, a relacje te mają charak
ter zwrotny2. Zachowania patologiczne mogą więc prowadzić do nasilenia 
takich zachowań wśród pozostałych członków rodziny.

Wśród pięciu uniwersalnych instytucji społecznych rodzina odgrywa 
szczególną rolę. Jest instytucją, w której odbija się stan pozostałych instytu
cjonalnych obszarów społeczeństw industrialnych, tj. religii, edukacji, władzy 
politycznej i ekonomii3. Pochodzenie tej grupy społecznej jest głęboko zako
rzenione w historii ludzkości. Spełnia ona rolę wrażliwego „barometru” stanu 
organizacji lub dezorganizacji społeczeństwa. We wszystkich społeczeństwach 
rodzina stanowi najmniejszą komórkę społeczną Jej charakter, wielkość i rola

'A . Przybyłka: Dysfunkcja rodziny w okresie transformacji ustrojowej. W: Polityka społeczna wobec reform. 
Red. L. Frąckiewicz i A. Frączkiewicz-Wronka. Katowice 1999, s. 89.

2 M. John-Borys: Rodzina jako źródło zasobów zdrowia w zmaganiu się z zadaniami codziennego życia. 
W: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Red. L. Frąckiewicz. Katowice 2005, s. 273.

3 K. Czekaj, K. Gorlach, M. Leśniak: Labirynty współczesnego społeczeństwa. Warszawa 1996, s. 209.
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są w różnych społeczeństwach odmienne, lecz nawet w najprymitywniejszych 
taka instytucja istnieje. W naszym kręgu kulturowym pod pojęciem „rodziny” 
rozumie się związek mężczyzny z kobietą, mocą którego zobowiązują się oni 
do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania 
dla dobra dzieci, które z tego związku ewentualnie przyjdą na świat4. Rodzina 
podlegająca ciągłym przemianom społecznym i kulturowym ma jednocześnie 
cechy trwałości i niezmienności. Jest ona bowiem jedną z podstawowych grup 
społecznych kształtujących osobowość i zachowania człowieka. Jej istnienie 
jest związane z istnieniem społeczeństwa, a zakłócenia w jej funkcjonowaniu 
wywierają niekorzystne skutki społeczne5.

Rodzina spełnia wiele istotnych funkcji. Wskazywane w socjologii 
funkcje rodziny są wyróżnione ze względu na rzeczowy aspekt życia rodzin
nego. Dla ogólnego funkcjonowania rodziny zasadniczą podstawę stanowi 
jednak życie emocjonalne, gdyż emocje zachodzące w rodzinie przenikają 
przez całokształt sytuacji i stosunków zachodzących w niej6. Brak realizacji 
którejkolwiek z funkcji rodziny lub istotne zaniedbania w ich wdrażaniu wyni
kają z przyczyn wewnętrznych lub zewnętrznych. Przyczyny zewnętrzne są 
splotem uwarunkowań makro- i mikrospołecznych (np. transformacja ustrojo
wa, ekskluzja społeczna, wdrażanie reform), natomiast przyczyny wewnętrzne 
to zamierzone lub nieświadome działania członków rodziny prowadzące do jej 
destabilizacji. Współcześnie coraz bardziej ilość funkcji spełnianych przez 
rodzinę maleje na rzecz innych instytucji.

Dysfunkcjonalność w zakresie jednej czy wielu funkcji rodziny tworzy 
swoistą ich typologię. Powstaje specyficzne kontinuum, rozpoczynające się od 
rodziny z jednym problemem lub dysfunkcją po rodziny z kilkoma dysfunk
cjami lub problemami. Charakterystyczne dla wszystkich typów tych rodzin 
jest wypełnianie lepiej lub słabiej oczekiwań społeczeństwa co do ich funkcji. 
Rodzinę nierealizującą swoich funkcji można określić jako problemową, jej 
krańcowym przypadkiem będzie rodzina patologiczna, która jest nie tylko dys
funkcjonalna, ale wręcz kontestuje istniejące systemy wartości i norm. Rodzi
na może być dysfunkcjonalna wewnętrznie, czyli wobec członków rodziny, jak 
również dysfunkcjonalna zewnętrznie wobec społeczeństwa.

W każdym społeczeństwie posiadającym zestaw wartości humanistycz
nych, kulturowych i społecznych występują zjawiska uważane za pozytywne 
lub negatywne i szkodliwe społecznie. Istnieje też pewien system przyjętych

4 T. Kowalak: Polityka społeczna -  wybrane zagadnienia. Białystok 2002, s. 64.
M. Jarosz: Dezorganizacja w rodzinie i w społeczeństwie. Warszawa 1987, s. 73.
J. Rostowski, G. Poraj: Zagrożenia życia rodzinnego. Łódź 2003, s. 12.



zasad i norm społecznych, według których określony typ zachowań jest oce
niany jako prawidłowy, jeśli jest zgodny z tymi normami lub dewiacyjny, jeśli 
jest z nimi sprzeczny. Takim zjawiskiem niezgodnym z przyjętym systemem 
norm etycznych, obyczajowych i prawnych jest dysfunkcja społeczna. Przyj
muje się więc, że rodzina dysfunkcjonalna to grupa społeczna, której życie 
społeczne jest regulowane przez zbiór powszechnie odrzucanych wartości, 
norm i wzorów zachowań. Stanowią one przedmiot transmisji międzypokole
niowej w toku procesów socjalizacyjnych, przyczyniając się tym samym do 
pogłębienia nieprzystosowania społecznego dzieci w tym uczestniczących oraz 
zaburzenia wszystkich rodzajów relacji i komunikacji grupowej7. Definicja ta 
nie ukazuje w pełni wagi problemu. Rodzina stanowi bowiem pomost między 
jednostką a społeczeństwem, dlatego rozmiary i dynamika zjawisk patologicz
nych w obrębie rodziny i dysfunkcjonalności przenoszonych przez rodziny do 
szerszych społeczności każą też zwrócić szczególną uwagę na społeczne uwa
runkowania zjawisk niekorzystnych i niepożądanych ze społecznego punktu 
widzenia, obszarów zagrożeń, prawidłowości ich występowania oraz możliwo
ści ograniczania nie tyle skutków, co przyczyn zła8. Wspólną cechą wszystkich 
zjawisk negatywnych jest ich masowy i trwały charakter. Powoduje to, że ich 
zwalczanie jest bardzo trudne. Środki stosowane w walce z tymi zjawiskami są 
w większości nieskuteczne, ponieważ operują głównie w sferze skutków, a nie 
przyczyn. Występujące w rodzinie problemy zdrowotne matki czy tym bardziej 
nadużywanie przez nią alkoholu, narkotyków lub palenie papierosów wywiera
ją  zasadniczy wpływ na późniejsze zdrowie dziecka9.

Jedną z głównych przyczyn gwałtownego wzrostu zjawisk niepożąda
nych, godzących w trwałość ładu społecznego jest wyczerpywanie się więzi 
społecznych spajających struktury ludzkie i wprowadzających element rów
nowagi i harmonii w życiu jednostek i grup społecznych. Brak lub słabość 
spoiw społecznych wobec siły dwóch istotnych cech współczesnego świata: 
skali (ludności, potrzeb, konsumpcji) oraz tempa zmian z czasem musi dopro
wadzić do załamania zdolności adaptacyjnych w zmieniających się warunkach, 
osłabienia bariery immunologicznej jednostek i zbiorowości, a w konsekwen
cji do ujawnienia się stanów destrukcji. Ponieważ rodzina jest zbiorem ele
mentarnych więzi, dlatego ich utrata jest groźna zarówno dla jednostki, jak 
i dla tej podstawowej grupy społecznej oraz całej społeczności. Wśród kom
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7 K. C zekaj, K. G orlach , M. Leśniak: Op. cit., s. 224.
8 A. Minkiewicz: Społeczne determinanty patologu rodziny w Polsce. Biuletyn 1GS 1994 nr 3-4, s. 55.
9 O. O  EpbiuieB: H a p K O M a H H H : nponaneHHii, ^enemie, npo<t>HjiaKTnKa. CaHKT-rieTep6ypr 2005, s. 21.
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pleksu zjawisk określanych mianem patologii rodziny (wchodzącej w zakres 
patologii stosunków społecznych) wymienia się:
-  rodziny przestępcze, uciążliwe społecznie,
-  rozwody,
-  rodziny niepełne,
-  sieroctwo społeczne,
-  przestępczość nieletnich,
-  narkomanię, alkoholizm i samobójstwa wśród młodzieży,
-  dzieci upośledzone zdrowotnie w wyniku zaniedbań opiekuńczych,
-  dzieci i młodzież o obniżonych aspiracjach życiowych,
-  swobodę obyczajów wśród młodzieży,
-  przestępstwa przeciwko rodzinie10.

Aspołeczne postawy mogą mieć uwarunkowania w patologii struktur 
społecznych, środowiska, patologii życia ludności. Mamy więc do czynie
nia z wielością czynników powodujących dysfunkcję rodziny. Należy więc 
uwzględnić wszystkie zjawiska, które są groźne dla trwałości tej podstawowej 
grupy społecznej i uniemożliwiają jej spełnianie podstawowych funkcji spo
łecznych. Trzeba wyraźnie określić, że poruszając się w obszarze dysfunkcji 
rodziny mamy na uwadze zjawiska dezintegracji negatywnej.

Rodzina jako instytucja społeczna funkcjonuje według określonych 
norm: normatywnych, zwyczajowych, prawnych uwarunkowanych systemem 
politycznym i ekonomicznym. Polityka wobec rodziny stanowi integralną 
część polityki społecznej państwa. Pierwsze takie działania pojawiły się już 
pod koniec XVIII w. Historycznie ukształtowane cele polityki rodzinnej nie 
straciły na znaczeniu, jednak są formułowane i realizowane w inny sposób. 
Współcześnie najważniejsze jej cele to: odwrócenie niekorzystnych tendencji 
demograficznych w zakresie powstawania i rozwoju rodziny oraz ograniczanie 
przyczyn oraz skutków ubóstwa dzieci11.

Państwo realizuje tę politykę za pomocą środków:
-  prawnych,
-  świadczeń pieniężnych i rzeczowych,
-  usług infrastruktury społecznej.

Warunki ekonomiczne, takie jak: bezrobocie, duże zróżnicowanie do
chodów, ubóstwo, brak środków finansowych na pomoc społeczną wymagają 
podjęcia szczególnych działań na rzecz rodziny. Jedną z takich form może być

10 Ibid., s. 56.
11 B. Balcerzak-Paradowska: Polityka rodzinna w Polsce wobec „starych” i „nowych” wyzwań. W: Sześćdzie

siąt lat polityki społecznej w Polsce. Red. A. Rączaszek. Katowice 2006, s. 217.



prowadzona przez państwo polityka prorodzinna, rozumiana jako system 
cząstkowych przedsięwzięć stwarzających preferencje dla tej grupy społecznej. 
Z punktu widzenia rodziny istotna jest też kompleksowość w wyposażaniu 
skupisk ludności w placówki infrastruktury społecznej, dzięki którym zaspoka
jane są potrzeby. Zaspokojenie potrzeb należy zaś do tej kategorii dziedzin 
życia rodzinnego, w których interwencyjna polityka społeczna państwa jest 
niezbędna i uzasadniona.

Zmiany, jakie dokonują się obecnie w polskim społeczeństwie, wynika
jące z transformacji ustrojowej, polegają na przeobrażaniu instytucji ekono
micznych i politycznych w kierunku społeczeństwa opartego na gospodarce 
rynkowej.

Na rodzinę oddziałuje wiele czynników, które można pogrupować na
stępująco:
-  Układ ekonomiczny kraju powoduje określony status ekonomiczny rodzin. 

Im niższy status rodziny, tym gorsze warunki egzystencji i częściej docho
dzi do różnych napięć i dewiacji.

-  Układ polityczno-społeczny wywiera wpływ na prawidłowe bądź niepra
widłowe funkcjonowanie rodziny. Szczególnie ważną rolę odgrywają sta
bilność władzy, jasna wykładnia i konsekwentne przestrzeganie ustalonych, 
a następnie preferowanych norm społecznego współżycia.

-  System oświatowy, który powinien gwarantować dostęp do edukacji za
równo na tle ujawnionych aspiracji, jak i rzeczywistych potrzeb.

-  System prawny, w tym prawo rodzinne, cywilne, administracyjne i prawo 
pracy, ochraniający rodzinę pod każdym względem, stwarzający jej warun
ki minimum egzystencji i bezpieczeństwa, chroniący ją  przed rozpadem 
z przyczyn obiektywnych.

-  System norm moralnych, na który składają się systemy wartości, takie jak 
wartość pracy, wartość etycznych zachowań, wartość służenia drugim, war
tość mówienia prawdy, wartość ochrony słabszych i wiele innych12.

Współczesne zagrożenia rodziny można pogrupować w następujące trzy 
bloki przyczyn:

1. Zmiany w strukturach powodujących dezaktualizację tradycyjnego 
modelu rodziny. Akcentuje skutki gwałtownych przemian politycznych, go
spodarczych i społecznych w świecie i w Polsce.

2. Zmiany w mentalności wywołane przez „pęknięcie” łańcucha tradycji.
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12 W. Goriszowski: Społeczne uwarunkowania dobrego tunkcjonowania rodziny. W kierunku integralnej teolo
gii rodziny W: Rodzina. Społeczeństwo. Gospodarka narodowa. Red. J. Kroszel. Opole 1995, s. 139-141.
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3. Skutki rozbicia wartości osobowych w rodzinie przez konsumpcjo
nizm -  bezkrytyczny, depczący wartości humanistyczne pęd do konsumpcji, do 
zdobywania za wszelką cenę, gubiący postawy służebne wobec innych, brak 
umiejętności dostrzegania potrzeb innych i świadomości dzielenia się z po
trzebującymi13.

Wszystkie próby uchwycenia całości czynników „rozsadzających” spo
istość tej grupy społecznej, przyczyniających się do powstawania i nasilania 
zjawisk patologicznych są mało realne. Należy jednak podkreślić niekorzystne 
warunki zewnętrzne, niekonsekwentne działania i programy prorodzinne, brak 
dobrego systemu zabezpieczenia społecznego, brak mieszkań, niewydolność 
instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Dodając do tego bezrobocie, wzrastają
ce ubóstwo otrzymamy pewien zestaw czynników powodujących sytuacje pato
genne i przyspieszających wzrost dysfunkcji w różnych sferach życia rodziny.

W myśl ogólnej zasady, każdy system społeczno-gospodarczy ma odpo
wiednio dostosowaną politykę społeczną. W Polsce następują zmiany, które 
mają wyrównać dysproporcje w zaspokajaniu potrzeb i zlikwidować źródła 
zagrożeń. Nie wszystkie zmiany, jakie są wprowadzane zmniejszają konflikty, 
niektóre je  wręcz potęgują. Postępująca pauperyzacja niektórych rodzin po
woduje wzrost przemocy w nich. Jak wynika ze statystyk policyjnych, syste
matycznie rośnie liczba interwencji domowych. W 2000 r. było ich 479 602, 
a w 2006 r. ich liczba wyniosła już 620 662, zaś liczba interwencji dotyczą
cych przemocy w rodzinie wynosi już prawie 100 tys. rocznie. Rośnie też licz
ba sprawców (tab. 1). 80% sprawców wszystkich domowych interwencji poli
cji to osoby będące pod wpływem alkoholu, a około 2 min dzieci jest ofiarami 
przemocy alkoholików.

Tabela 1

Liczba sprawców przemocy domowej w Polsce

Sprawcy Lata
przemocy
domowej 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ogółem 56 847 70 457 69 138 76 991 83 330 91 920 97 142 96 775

W tym: 
Kobiety 1 838 2 571 2 361 2 903 2 861 3 501 4 153 4 074

Mężczyźni 54 669 67 309 66 376 73 759 80 233 88 180 92 776 92 526

Nieletni 340 577 401 329 236 239 213 175

Źródło: w w w .kgp.gov.pl

13 A. Minkiewicz: Społeczne determinanty patologii rodziny w Polsce. Biuletyn IGS 1994 nr 3-4, s. 69-70.

http://www.kgp.gov.pl
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Podstawą pełnienia przez rodzinę swoich funkcji są odpowiednio za
gwarantowane warunki materialne. W okresie transformacji gospodarczej i res
trukturyzacji wiele podmiotów uległo likwidacji. Spowodowało to powstanie 
strukturalnego bezrobocia, zwłaszcza w regionach, gdzie dane zakłady stano
wiły jedyne źródło dochodów. Niedostateczna ilość środków finansowych na 
szczeblu lokalnym powoduje brak możliwości organizowania nowych miejsc 
pracy, udzielenia pomocy socjalnej najbardziej potrzebującym. Rodziny po
zbawione dochodów z pracy lub pomocy społecznej są źródłem narastających 
dysfunkcji, ponieważ poszukując środków na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb często działają niezgodnie z prawem. Rośnie przestępczość wśród 
osób najmłodszych, zwłaszcza wśród kobiet (tab. 2).

Tabela 2

Liczba podejrzanych kobiet w wieku do 16 lat i w przedziale 1 7-20 lat

Kwalifikacja
prawna

Lata

2001 2002 2003 2004 2005 2006

do 16 
lat

17-20
lat

do 16 
lat

17-20
lat

do 16 
lat

17-20
lat

do 16 
lat

17-20
lat

do 16 
lat

17-20
lat

do 16 
lat

17-20
lat

Zabójstwo 4 13 8 16 8 7 6 15 2 5 3 9

Bójka lub 
pobicie

493 269 543 267 496 298 632 250 662 279 843 278

Zgwałcenie 2 5 7 1 2 2 4 0 1 0 3 -

Groźba
karalna 419 177 446 194 504 187 642 184 716 156 885 183

Kradzież 
cudzej rzeczy 873 769 777 930 969 950 953 901 1152 934 1005 725

Kradzież
samochodu 9 18 9 14 11 16 4 13 2 2 6 11

Kradzież 
z włamaniem

429 307 317 301 292 280 293 247 207 168 187 156

Przestępstwa
rozbójnicze

408 261 332 262 354 254 446 268 407 242 342 188

Z ustawy 
o przeciw
działaniu 
narkomanii

164 148 232 236 283 311 316 367 392 481 441 482

Razem
przestępstwa
kryminalne

3934 3540 3857 3753 4048 3678 4539 3657 4895 3692 5452 3650

Razem
przestępstwa
gospodarcze

27 300 17 311 13 297 12 336 8 192 99 480

Wszystkie
przestępstwa
łącznie

4081 4529 3988 4827 4191 4772 4734 4785 5107 4926 5768 4967

Źródło: Ibid.
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Jak wynika z tab. 2, rośnie liczba przestępstw kryminalnych popełnia
nych przez osoby nieletnie do 16 lat. Może to świadczyć o coraz gorszej sy
tuacji w niektórych rodzinach. Postępująca ekskluzja społeczna dotyka coraz 
szerszych kręgów osób w rodzinach. Jak wynika z badań IPiSS, na granicy 
minimum egzystencji żyje w Polsce prawie 12% osób, zaś na granicy mini
mum socjalnego prawie 60%14. Przyczyn tego stanu jest wiele, jednak zawsze 
będą się one przyczyniały do powstawania patologii społecznej w rodzinach. 
Ogólnie stwierdza się, że wykluczenie społeczne dotyczy osób lub rodzin, 
które:
-  żyją w niekorzystnych warunkach ekonomicznych,
-  dotykają niekorzystne procesy społeczne na skutek masowych i dynamicz

nych zmian rozwojowych,
-  nie zostały wyposażone w kapitał życiowy zapewniający im normalną pozy

cję społeczną,
-  nie mają dostępu do odpowiednich instytucji pozwalających na wyposażenie 

w kapitał życiowy, jego rozwój i pomnażanie na skutek niedorozwoju tych 
instytucji,

-  stosowane są wobec nich praktyki dyskryminacyjne,
-  mają cechy utrudniające im korzystanie z powszechnych zasobów społecz

nych na skutek niepełnosprawności, uzależnienia, długotrwałej choroby czy 
innych cech indywidualnych,

-  są przedmiotem niszczącego działania innych osób15.
Dla funkcjonowania rodziny niezbędne jest posiadanie mieszkania i jego 

wyposażenie. Własne lokum stanowi podstawowe dobro będące przedmiotem 
szczególnych starań zarówno w dążeniu do jego uzyskania, jak  i posiadania. 
W przypadku osób pozbawionych pracy brak finansowych możliwości pokry
wania kosztów użytkowania mieszkania prowadzi do poważnego problemu 
społecznego, jakim  w indywidualnych przypadkach jest eksmisja rodziny na 
bruk16. Stwarza to bardzo często problem bezdomności. O ile w 2000 r. liczba 
bezdomnych wynosiła 3121, to już w 2004 r. przekroczyła 8,4 tys.17. Znacznie 
wyżej ich liczbę szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, gdyż zgod
nie z udzieloną pomocą na prawie 130 tys.

14 www.ipiss.com.pl
15 S. Golinowska, P. Broda-W ysocki: Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć. W: Ubós

two i wykluczenie społeczne. Red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska. Warszawa 2005, s. 45-46.
16 D. Graniewska: Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce. W: Współczesne rodziny polskie -  ich stan i kie

runek przemian. Red. Z. Tyszka. Poznań 2004, s. 338-339.
17 Dane GUS.
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Brak motywacji do stabilnego życia jest także źródłem alkoholizmu, 
narkomanii czy samobójstw. Kobiety z tych rodzin często zachodzą w nie
chcianą ciążę, a następnie porzucają swoje dzieci. Brak opieki ze strony rodzi
ny powoduje wzrost przestępczości wśród nieletnich. Wiele młodych ludzi 
sięga po alkohol. Jak wykazują badania PARPA, coraz więcej uczniów gimna
zjów ma kontakt z alkoholem. Zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu 
systematycznie rosną. W 1995 r. problem ten dotyczył 393,3 osób na 100 tys. 
ludności, a już w 2004 r. ten wskaźnik osiągnął 568,3tys.18.

Zanieczyszczenie środowiska powoduje większą zachorowalność, 
zwłaszcza wśród dzieci. Koszty leczenia muszą pokrywać głównie rodziny, co 
dodatkowo obciąża ich budżet. Coraz bardziej zaawansowany proces starzenia 
powoduje wzrost liczby osób niepełnosprawnych. Szczególnie rodziny z oso
bami niepełnosprawnymi i starszymi odczuwają zwiększone koszty leczenia. 
W przypadku niezaspokojenia potrzeb zdrowotnych często odczuwany w związ
ku z tym dyskomfort również może być przyczyną postępującej dysfunkcji 
rodziny.

Gminom często brakuje środków finansowych na wiele usług społecz
nych, które są w ich gestii, a także środków zlecanych na zadania prze
kazywane przez administrację centralną. Problemy finansowe m ają w związku 
z tym też placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka. Nakładają się 
one na życie rodzin i powodują dodatkowe konflikty. Do zagrożeń można zali
czyć:
-  nierówności w dostępie do edukacji poprzez nierównomierne wyposażenie 

szkół i zróżnicowanie poziomu kadry nauczycielskiej,
-  konflikty w środowiskach lokalnych przez arbitralne decyzje samorządów 

i kuratoriów o lokalizacji placówek oświatowych,
-  konflikty wśród dzieci przez tworzenie klas o wyższych i niższych pozio

mach nauczania oraz przez różne warunki materialne rodzin.
Powoduje to narastanie wśród dzieci niechęci, fali przemocy w szkołach 

i poza nią, sięgania po alkohol, narkotyki, tytoń. Może to prowadzić do ucie
czek, samobójstw i wybrania drogi przestępczej dla zdobycia środków finan
sowych w celu zaimponowania rówieśnikom. Samodzielność systemu edukacji 
jest ograniczana na rzecz instytucji, które także pełnią funkcje oświatowe. 
Jedną z najbardziej wpływowych jest telewizja, która często kreuje bohaterów 
negatywnych nieuznających prawa ani żadnych zasad moralnych. Działalność
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18 Dane GUS.
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środków masowego przekazu nie podlega regułom ani kontroli ze strony syS- 
temu oświaty.

Można przyjąć, że istnieją dwa bieguny przyczyn dewiacji. Z jednej 
strony jest to ubóstwo, a z drugiej nadmiar bogactwa. Zostały one wytworzone 
w wyniku zmian ustrojowych i wpływają na życie społeczne. Społeczeństwo 
pełni w stosunku do rodziny funkcję wychowawczą dlatego stan kultury i sys
temu prawnego oraz warunki ekonomiczne wywierają silny wpływ na postawy 
przekonania i zachowanie więzi rodzinnych. Powszechnie uważano, że wyeli
minowanie instytucji socjalistycznych oraz ideologii marksizmu-leninizmu 
automatycznie spowoduje odrodzenie wartości etyczno-moralnych. Specyficz
ne nadzieje wiązano też z odrodzeniem Kościoła katolickiego i wpływem in
stytucji religijnych na rodzinę oraz uczestnictwem duchowieństwa we wszyst
kich ważnych sferach życia zbiorowego19, jednak wzrost przestępczości nielet
nich, alkoholizmu, narkomanii i innych dewiacji świadczy o lekceważeniu 
norm moralnych, nakazów religijnych i braku realizacji funkcji wychowaw
czych rodziny. Restrukturyzacja gospodarki oprócz zjawisk pozytywnych 
spowodowała także likwidację wielu instytucji socjalnych integrujących rodzi
nę. Zamknięto część świetlic, bibliotek, placówek kulturalnych, gdzie mło
dzież, zwłaszcza wiejska, spędzała wolny czas. O ile w 1990 r. w Polsce było 
10 269 bibliotek, to w 2004 r. liczba ta spadla do 865320. Podobnie jest z in
nymi placówkami realizującymi usługi społeczne. Uległy likwidacji bezpłatne 
zajęcia pozalekcyjne, szkolne i wiejskie kluby sportowe. Zła sytuacja ma
terialna polskich rodzin, przemęczenie, zły stan zdrowia, niewłaściwa dieta, 
stres -  wszystko to powoduje konsekwencje dla życia rodzinnego. Zakłóca 
wykonywanie funkcji rodziny, osłabia więzi wewnątrzrodzinne pogarszając 
jakość wykonywania ról rodzinnych. W ostatnich latach wyraźnie zmniejszyła 
się liczba urodzeń, przeciętna dzietność spadła poniżej 1,3, co zakłóca procesy 
demograficzne. Przyrost naturalny w 2004 r. osiągnął wartość -7,4 tys., co daje 
-0,2 na 1000 ludności21. Szerokie otwarcie naszego kraju na świat spowodowa
ło zwiększenie oddziaływania wzorów życia społeczeństw zachodnich oraz ich 
kultury masowej i konsumpcjonizmu, który z braków środków finansowych 
trudno zaspokoić. W tym wszystkim należy upatrywać źródeł narastania kon
fliktów wewnątrz rodziny, zaburzenia jej struktur oraz jej dysfunkcji.

19 J. Szczepański: Społeczne skutki reformy edukacji -  szanse edukacyjne społeczeństwa. „Polityka Społecz
na” 1999, nr 3, s. 1.

20 Dane GUS.
21 Por. www.stat.gov.pl
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Negatywne oddziaływanie na rodzinę tak wielu czynników stwarza po
trzebę dostosowania rozwiązań w sferze polityki społecznej, a szczególnie 
w polityce rodzinnej do zmieniających się warunków. Zmiana tej sytuacji jest 
istotna dla dalszego funkcjonowania życia społecznego. Funkcja ekonomicz- 
no-zabezpieczająca, którą powinna realizować rodzina, stanowi główną jej 
więź z gospodarką narodową. Zakres działalności gospodarstw domowych 
i osiągany poziom dochodów determinuje jakość zaspokajania potrzeb kon
sumpcyjnych. Działalność instytucji oraz prowadzona polityka społeczna po
winny mieć na uwadze zaspokajanie potrzeb rodziny w podstawowym zakre
sie. Ponieważ nastąpiło zakłócenie funkcji rodziny, nastąpił również wzrost 
dysfunkcji rodziny. W celu poprawy zaistniałej sytuacji należy podjąć działa
nia mogące zlikwidować źródła zagrożeń, a nie tylko łagodzące skutki. Ogra
niczenie wydatków społecznych państwa spowodowało zamknięcie wielu pla
cówek infrastruktury społecznej i przekazanie usług do sektora prywatnego, 
jednak znaczny spadek dochodów dużej części społeczeństwa i wzrastające 
bezrobocie ograniczają dostęp do tych usług. Brakuje wyraźnych działań zmie
rzających do likwidacji ubóstwa, które jest jednym z głównych źródeł dys
funkcji w rodzinie. Podejmowanych jest wiele działań mających poprawić 
sytuację rodzin. Nie przynoszą one jednak oczekiwanych efektów. W systemie 
gospodarki rynkowej otwarte pozostaje pytanie, w jakim  stopniu polityka 
społeczna państwa powinna ingerować w przebieg procesów gospodarczych, 
a w jakim stopniu społeczeństwo powinno własną inicjatywą zaspokajać swoje 
potrzeby. System wartości związany z systemem rynkowym i coraz większa 
marginalizacja polityki społecznej państwa prowadzą do dalszej degradacji 
polskich rodzin22. Rodziny spychane na margines życia społecznego potrzebu
ją  nowego podejścia w polityce społecznej państwa. Rozwiązywanie proble
mów rodzinnych dotyczy działań w samorządach lokalnych, ponieważ wszyst
kie kwestie społeczne są bardziej widoczne w środowisku lokalnym niż na 
poziomie centralnym. W aktualnej sytuacji, po integracji z Unią Europejską 
działania te są możliwe do zintensyfikowania. Wymaga to jednak wsparcia 
samorządów lokalnych przyznawanymi środkami na programy regionalne. 
Zgodnie z zamierzeniami, powinien być wypracowany na szczeblu centralnym 
taki system, który ułatwi samorządom absorpcję środków unijnych. Wymaga 
to jednak zagwarantowania środków niezbędnych jako wkład własny na reali
zację określonych projektów. Takie programy powinny obejmować rozwój

22 A. Przybyłka: Dysfunkcja rodziny w okresie transformacji ustrojowej. W: Polityka społeczna wobec reform. 
Op. cit., s. 101-102.



infrastruktury społecznej. Poprawi to sytuację rodzin zagrożonych eksluzją 
poprzez spadek bezrobocia oraz zapewni lepsze zaspokojenie ich potrzeb. Mo
że to zachęcić członków rodzin do innych form spędzania wolnego czasu, nie- 
związanych z patologią społeczną. Jest to możliwe o ile usługi te będą bezpłat
ne lub świadczone za niewielką odpłatnością. Należy też zwrócić uwagę na 
skuteczne egzekwowanie prawa. W tym przypadku główny nacisk należy po
łożyć na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz w środowisku lokalnym. 
Istnieje jeszcze wiele innych instrumentów mających służyć przeciwdziałaniu 
dysfunkcjonalności rodziny, ale najważniejsze jest zintensyfikowanie ich sku
teczności.

Arkadiusz Przybyłka



Wanda Nowak-Sapota

GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWE 
W  POLSCE - ANALIZA PRZESTRZENNA

Według definicji przyjętej w Narodowych Spisach Powszechnych, gos
podarstwa domowe jednoosobowe tworzą osoby samotne mieszkające odręb
nie lub z innymi osobami, ale utrzymujące się oddzielnie. Gospodarstwa jed
noosobowe tworzą jednostki w różnym wieku, o różnym statusie społecznym 
i ekonomicznym. Zmiany w liczbie i strukturze demograficzno-społecznej 
gospodarstw kierowanych przez pojedyncze osoby zależą od wielu czynników 
różnorodnej natury. Nie bez znaczenia jest stan cywilny, wiek osób w momen
cie rozpadu związku małżeńskiego na skutek zgonu współmałżonka lub roz
wodu, jak również status rodzinny przed podjęciem decyzji o utworzeniu jed
noosobowego gospodarstwa domowego. W ażną a nawet często dominującą 
rolę mają relacje osób w różnym wieku z członkami rodziny należącymi do 
różnych pokoleń1. Wybór zachowań i sposobu organizowania życia w różno
rodnych strukturach gospodarstw domowych i rodzin jest trudny do przewi
dywania na podstawie oficjalnych statystyk i na ogół wymaga prowadze
nia specjalistycznych badań. Wyniki dotychczasowych badań w tym zakresie 
i analiza danych spisowych dają możliwość wskazania głównych czynników 
mających wpływ na decyzje tworzenia gospodarstw jednoosobowych przez 
poszczególne grupy społeczeństwa w przeszłości oraz przewidywanie przy
szłych zachowań.

Celem opracowania jest prezentacja i analiza danych statystycznych, 
które pozwolą na dokonanie oceny zmian w strukturze wielkości gospodarstw

1 P. Szukalski: Demograficzne przemiany rodziny wyzwania dla współczesnych społeczeństw. „Ruch Praw- 
niczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 20 , nr 4.



domowych w Polsce w latach 1970-2002 oraz wskazanie miejsca, jakie zajmu
ją  w tej strukturze gospodarstwa jednoosobowe, scharakteryzowane według 
podstawowych cech demograficznych, z uwzględnieniem przekrojów teryto
rialnych. Podstawą analizy są dane pochodzące z Narodowego Spisu Po
wszechnego 2002 r. oraz, w miarę możliwości, poprzednich spisów.

Zmiany w liczbie i strukturze wielkości gospodarstw 
domowych

Wyniki NSP wykazały, że w 2002 r. obszar Polski zamieszkiwało ponad 
38 230 tys. osób, przy czym dominująca część (około 61,8%) to mieszkańcy 
miast. W gospodarstwach domowych było skoncentrowanych niemal 99% 
ogółu ludności kraju, a udział ten wahał się od 98,6% w miastach do 99,5% 
na wsi. Oznacza to, że niewielka część polskiego społeczeństwa zamieszkuje 
w obiektach zbiorowego zakwaterowania, a udział tej grupy osób w populacji 
od 1970 r. systematycznie maleje. W ogólnej liczbie ludności Polski w 2002 r. 
37 812,7 tys. osób tworzyło łącznie ponad 13 337 tys. gospodarstw domo
wych, w tym około 67,8% stanowiły gospodarstwa w miastach. W latach 
1978-2002 odnotowano znaczny przyrost ogólnej liczby gospodarstw domo
wych w stosunku do 1970 r., sięgający 27,7% w 1988 r. i ponad 42% w 2002 r. 
Relatywnie wysoki wzrost dał się zauważyć w miastach: od 45,9% w 1988 r. 
do 66,3% w 2002 r. wobec zdecydowanie niższych przyrostów na wsi. Lud
ność gospodarstw domowych w Polsce wzrastała zdecydowanie wolniej niż 
ogólna liczba gospodarstw, czego konsekwencją jest obniżająca się przeciętna 
wielkość gospodarstwa domowego. Pierwsze istotne zmiany w tym zakresie 
nastąpiły w latach 1970-1978. Spadek średniej wielkości gospodarstwa w Pol
sce o niemal 8% był spowodowany obniżeniem się liczebności gospodarstwa 
domowego na wsi o 8,3% oraz około 6% w miastach. Następny okres istot
nych zmian to lata 1988-2002. W 2002 r. wzrostowi ogólnej liczby gos
podarstw o ponad 11% towarzyszył spadek średniej jego wielkości o 8,4%. 
Zdecydowany wpływ na skalę tych zmian miał przyrost liczby gospodarstw 
w miastach o niemal 14% (na wsi o około 6,5%), przy spadku jego przeciętnej 
wielkości o około 9,5% (na wsi o 1,6%).

W 2002 r. gospodarstwa o najmniejszej liczebnie wielkości odnotowano 
w województwie łódzkim (2,63 osób), a największe w województwie podkar
packim (3,38 osób). W obszarze relatywnie niskich wartości średniej znalazły
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się, obok łódzkiego, województwo zachodniopomorskie, dwa województwa 
Polski Południowo-zachodniej oraz mazowieckie. Największą przeciętną wiel
kością gospodarstwa domowego legitymowały się, obok podkarpackiego, ma
łopolskie i wielkopolskie (rys. 1).

Podstawową przyczyną opisanych zmian były przekształcenia w struktu
rze demograficznej i społeczno-ekonomicznej ludności kraju, co przekłada się 
bezpośrednio na przeobrażenia w dynamice liczby i składu osobowego gospo
darstw domowych, jak  również struktury ich liczebnej wielkości. Zasadnicze 
zmiany dotyczyły utrwalającej się od 1970 r. tendencji spadku udziałów gos
podarstw wieloosobowych przy dość intensywnym wzroście odetka jedno- 
i dwuosobowych, a stopień zmian był szczególnie widoczny w latach 1988- 
-2002. W 1988 r. w stosunku do 1970 r. udział gospodarstw jednoosobowych 
wzrósł o 13,7%, przy czym w miastach był to niewielki przyrost (około 1,5%), 
natomiast bardzo intensywny na wsi, bo sięgający ponad 34%. W 2002 r., 
niemal co czwarte gospodarstwo w Polsce było jednoosobowe, a udział ich 
w ogólnej liczbie gospodarstw zwiększył się o 35,5% w stosunku do 1988 r., 
stopień wzrostu osiągnął 36,5% w miastach i niemal 30% na wsi.

n*” BH do 2,84 -------------------------------------

I I 2,85-3,05 

]  3,06 i więcej

Rys. 1. Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym według województw w 2002 r. 
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych NSP 2002.

W ojew ództw a 
DŚ Dolnośląskie 
KP Kujawsko-pomorskie 
LB Lubelskie 
LU Lubuskie 
ŁD Łódzkie 
MŁ Małopolskie 
MZ Mazowieckie 
OP Opolskie 
PK  Podkarpackie 
PO  Podlaskie 
PM  Pomorskie 
ŚL  Śląskie 
Ś W  Świętokrzyskie 
W M  Warmińsko-mazurskie 
W P  Wielkopolskie 
ZP Zachodniopomorskie
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Istotne różnice udziałów jednoosobowych gospodarstw w ogólnej ich licz
bie obserwuje się w poszczególnych województwach, zwłaszcza w porówna
niach uwzględniających podział miasta-wieś. Najniższe udziały w skali kraju 
odnotowano w województwach podkarpackim, wielkopolskim i kujawsko- 
-pomorskim (w przedziale około 19-22%), natomiast w dolnośląskim, łódzkim 
i śląskim odsetek gospodarstw jednoosobowych przekraczał 25%, a najwyższy 
poziom (28,7%) osiągnęło województwo mazowieckie. Relatywnie wysokimi 
odsetkami legitymowały się miasta, w których poziom udziałów jednoosobo
wych gospodarstw wahał się w granicach od około 23% w województwie pod
karpackim do ponad 32% w mazowieckiem. W obszarze najniższych udziałów 
znalazły się również miasta województw: kujawsko-pomorskiego, świętokrzy
skiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego. Dwa województwa Polski 
środkowej (łódzkie i mazowieckie) oraz małopolskie tworzyły region o naj
wyższych udziałach jednoosobowych gospodarstw w miastach. Poziom udzia
łów na wsi kształtował się w przedziale 14% (wielkopolskie) -  22,2% (lubel
skie i podlaskie). Województwa pasa pomorskiego, obszaru wielkopolski oraz 
dwa województwa południowej Polski znalazły się w regionie najniższych 
udziałów jednoosobowych gospodarstw, natomiast najwyższe odsetki odnoto
wano, obok wschodnich obszarów, w dwóch województwach centralnych oraz 
opolskiem (rys. 2).

MIASTA

I I 26,2 - 29,2 

□  powyżej 29,2

I I 16,7-19,4 

] powyżej 19,4

Rys. 2. Gospodarstwa jednoosobowe w procentach ogólnej liczby gospodarstw dom ow ych  
danego województwa w 2002 r.

Źródło: Ibid.
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W strukturze ogółu miejskich gospodarstw ponad 52% stanowiły jeno- 
i dwuosobowe jednostki, ale dominująca pozycja była udziałem gospodarstw 
jednoosobowych. Relatywnie najmniejszą grupę (9%) stanowiły pięcioosobo
we i większe liczebnie zespoły, zmniejszył się znacznie udział czteroosobo
wych gospodarstw (o ponad 25% w 2002 r. w stosunku do 1988 r.). Charakte
rystyczną cechą struktury wiejskich gospodarstw domowych był dominujący 
udział dużych liczebnie zespołów. Od 1970 r. odsetek gospodarstw liczących 
pięć i więcej osób systematycznie zmniejszał się, ale nadal utrzymał pierwszą 
pozycję w ogólnej liczbie gospodarstw domowych na wsi. Niewielkie spadki 
udziałów dały się zauważyć od 1978 r. w grupie czteroosobowych zespołów, 
natomiast dużą stabilizacją udziałów charakteryzowały się dwu- i trzyosobowe 
gospodarstwa.

Zmiany w liczbie oraz strukturze gospodarstw domowych według liczby 
osób są uwarunkowane przemianami w wielu wymiernych i niewymiernych 
czynnikach. Poczesne miejsce w hierarchii czynników zajmują te, których 
następstwem są przeobrażenia w demograficznej strukturze polskiego społe
czeństwa2.

Demograficzna struktura gospodarstw jednoosobowych

Gospodarstwa jednoosobowe zajmują znaczącą pozycję w strukturze 
ogółu gospodarstw domowych w Polsce. Tworzą je  osoby w różnym wieku 
i o różnym statusie społecznym. Jak już wspomniano, w Polsce w 2002 r. zare
jestrowano 3306,7 tys. gospodarstw jednoosobowych, z czego 2486,5 tys. 
(75,2%) zamieszkiwało w miastach. Wśród ogółu gospodarstw w kraju co 
czwarte tworzyła pojedyncza osoba, ale w strukturze miejskich gospodarstw 
udział ten sięgał niemal 28%, a na wsi około 19%.

Wiek głów gospodarstw domowych został podzielony na kategorie cha
rakteryzujące podstawowe grupy pokoleniowe. Ludzie młodzi to osoby w wie
ku do 30 lat, do kategorii osób w średnim wieku zaliczono głowy gospodarstw 
w przedziale 30-59 lat, natomiast osoby starsze to ludność w wieku 60 lat 
i więcej.

W strukturze gospodarstw jednoosobowych w Polsce dominują gospo
darstwa kierowane przez starsze pokolenie. Osoby mające 60 lat i więcej sta

2 W. Obraniak: Struktura demograficzna ludzi starych w Łodzi. W: Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku 
w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny. Łódź 1998.



nowią ponad 46% ogółu głów gospodarstw jednoosobowych, a odsetek ten jest 
zdecydowanie wyższy na wsi (57,3% wobec 42,5% w miastach). Najmniejszy 
udział przypada na gospodarstwa tworzone przez młode osoby (około 15%); 
ale w tej kategorii wyższymi udziałami legitymują się głowy miejskich gospo
darstw domowych (niemal 17% wobec 8,8% na wsi).

Istotne różnice w strukturze gospodarstw jednoosobowych obserwujemy 
w podziale według płci głowy gospodarstwa. Różnice te dotyczą właściwie 
tylko osób młodego pokolenia i ludności w starszym wieku. W ogólnej liczbie 
głów gospodarstw jednoosobowych kierowanych przez mężczyzn około 20% 
stanowią gospodarstwa osób w wieku do 30 lat, podczas gdy analogiczny 
udział w zbiorowości żeńskich głów wynosi 10,2%. Gospodarstwa jednooso
bowe młodego pokolenia są domeną miast i to zarówno w zbiorowości męż
czyzn, jak  i kobiet. Przedstawione relacje liczby gospodarstw jednoosobowych 
według płci można tłumaczyć m.in. tym, że mężczyźni później decydują się 
na zawieranie związków małżeńskich niż kobiety, natomiast w miastach mło
de osoby, niezależnie od płci, szybciej osiągają samodzielność ekonomiczną 
i mieszkaniową niż na wsi3. Odmienna sytuacja jest widoczna w strukturze 
gospodarstw jednoosobowych kierowanych przez płeć męską i żeńską starsze
go pokolenia. Odsetek gospodarstw jednoosobowych w tej kategorii wieku jest 
zdecydowanie wyższy w zbiorowości kobiet, niezależnie od miejsca zamiesz
kania. Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest liczebna przewaga w zbio
rowości starszych kobiet osób samotnych z wyboru lub konieczności.

Analiza danych dotyczących udziału gospodarstw jednoosobowych w ogól
nej liczbie gospodarstw kierowanych przez osoby należące do różnych grup 
pokoleniowych wskazuje, że mężczyźni na ogół częściej niż kobiety są gło
wami gospodarstw wieloosobowych niezależnie od wieku i miejsca zamiesz
kania.

W 2002 r. 1349 tys. gospodarstw domowych tworzyły osoby mające nie 
więcej niż 30 lat. Głowy gospodarstw jednoosobowych stanowiły 36,6% ogól
nej liczby przedstawicieli młodego pokolenia, a odsetek ten w miastach osią
gnął poziom 43,6%, przy około 19% na wsi. Rozkład udziałów według płci 
wyraźnie wskazuje, że młode kobiety częściej niż mężczyźni tworzą jednooso
bowe gospodarstwa, ale różnice te nie były zbyt duże. Kryterium istotnie róż
nicującym udziały gospodarstw jednoosobowych w ogólnej liczbie gospo
darstw kierowanych przez młode osoby jest miejsce zamieszkania (tab. 1)-

W anda Nowak-Sapota

W. Nowak-Sapota: Sytuacja mieszkaniowa ludności województwa łódzkiego. W: Perspektywy demograficz
ne Łodzi i województwa łódzkiego. Red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski. Łódź 1999.
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Relatywnie niewielkie odsetki gospodarstw jednoosobowych dały się zauwa
żyć w populacji głów średniego pokolenia, ale i w tej kategorii wiekowej wyż
sze udziały były widoczne w miastach. Potwierdzenie znajduje wniosek, że 
głowami gospodarstw jednoosobowych są najczęściej osoby starszego pokole
nia, a szczególnie kobiety. Niemal 60% ogólnej liczby gospodarstw kierowa
nych przez kobiety w wieku 60 lat i więcej stanowią gospodarstwa pojedyn
czych osób, a udziały te niewiele odbiegają poziomem w miastach i na wsi.

Tabela 1

Gospodarstwa jednoosobowe według grup pokoleniowych i płci 
głowy gospodarstwa w 2000 r.

Wiek, płeć Gospodarstwa ogółem G ospodarstwa jednoosobowe
głowy ogółem miasta wieś ogółem miasta wieś

gospodarstwa w tys. w % ogółu danej kategorii

O gółem 13337,0 8964,4 4372,6 24,8 27,7 18,8

Młodzi 1349,0 966,4 382,6 36,6 43,6 18,9

Średni wiek 8004,0 5370,2 2633,8 16,0 18,7 10,5

Starsi 3984,0 2627,8 1356,2 38,4 40,3 34,6

M ężczyźn i 8012,9 5069,3 29,43,6 16,9 19,6 12,1

Młodzi 808,1 538,7 269,4 33,2 40,9 17,7

Średni wiek 5227,1 3276,4 1950,7 14,4 16,8 10,2

Starsi 1977,7 1254,2 723,5 16,9 17,8 15,2

K obiety 5324,1 3895,1 1429,0 36 ,7 38,3 32,4

Młodzi 541,0 427,8 113,2 41,6 46,1 21,8

Średni wiek 2776,9 2093,8 683,1 19,2 21,7 11,5

Starsi 2006,2 1373,5 632,7 59,5 60,8 56,8

Źródło: O bliczen ia  w łasne na podstaw ie: N arodow y Spis Pow szechny 2002. GUS, W arszaw a 2003.

Czynnikiem decydującym o utworzeniu jednoosobowego gospodarstwa, 
obok sytuacji ekonomicznej, jest stan cywilny ludności. Największy odsetek 
tego typu gospodarstw występuje w zbiorowości osób pozostających w stanie 
pozamałżeńskim. Żonaci i zamężne kierują w zdecydowanej większości wie
loosobowymi gospodarstwami. Głowy jednoosobowych gospodarstw stano
wiły w 2002 r. zaledwie około 6% ogólnej liczby gospodarstw kierowanych 
przez osoby w stanie małżeńskim, a udziały niewiele różnią się w zbiorowości 
mężczyzn i kobiet. Tworzenie odrębnych, pojedynczych gospodarstw przez
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współmałżonków jest domeną miast. Udział gospodarstw jednoosobowych 
w ogólnej liczbie gospodarstw kierowanych przez żonatych mężczyzn w mia
stach wyniósł w 2002 r. 6,2%, natomiast na wsi 3,6%. Analogiczne odsetki są 
wyższe dla płci żeńskiej, ale również kobiety zamężne w miastach częściej 
kierują jednoosobowym gospodarstwem (9,7%) niż na wsi (5,6%). Najczęściej 
głową gospodarstwa jednoosobowego jest kawaler lub panna, w następnej 
kolejności osoby owdowiałe, które częściej, po śmierci współmałżonka, two
rzą odrębne gospodarstwo niż osoby rozwiedzione i separowane. Poziom 
udziałów niemal w każdej kategorii stanu cywilnego jest wyższy w miastach. 
Przyczyn tego zjawiska można poszukiwać w sferze czynników ekonomicz
nych, ale niewątpliwie duży wpływ na decyzję kreowania odrębnego gospo
darstwa ma sytuacja rodzinna. Ocena w tym przypadku jest dość ograniczona 
ze względu na brak powiązania stanu cywilnego głowy gospodarstwa z wie
kiem. Wiadomo, że część gospodarstw jednoosobowych w zbiorowości kawa
lerów i panien tworzą osoby młode, jak  również osoby średniego i starszego 
pokolenia, które nie wstąpiły wcześniej w związki małżeńskie i w wielu przy
padkach z konieczności pozostają samotne. Osoby owdowiałe i rozwiedzione 
często z wyboru tworzą jednoosobowe, samodzielne gospodarstwo4.

Gospodarstwa jednoosobowe osób w starszym wieku

Z dotychczasowych analiz wynika, że w strukturze ogółu gospodarstw 
jednoosobowych dominują gospodarstwa, których głową jest osoba starszego 
pokolenia, częściej kobieta niż mężczyzna. Rozwój liczby i przemiany struktur 
gospodarstw domowych z osobami w wieku 60 i więcej lat w znacznym stop
niu wynikają z minionych trendów rozwoju ogółu gospodarstw domowych3. 
Czynniki powodujące zmiany wielkości gospodarstw zmieniają relacje rodzin
nych i nierodzinnych zespołów na korzyść tych drugich. Może to oznaczać, że 
znaczna część starszego społeczeństwa będzie się starzeć z dala od rodziny, 
często w samotności, co jest niewątpliwie bardzo bolesną dolegliwością staro
ści6. Możliwość przybliżenia tego problemu daje analiza liczby oraz struktury

4 W. Nowak-Sapota: Zawieranie i rozpad związków małżeńskich a zmiany w strukturze gospodarstw domo
wych i rodzin. W: Reprodukcja ludności i mobilność przestrzenna na obszarze ziemi łódzkiej. Red. J.T. Ko- 
waleski. Łódź 2002.

5 W. Nowak-Sapota: Gospodarstwa domowe osób w starszym wieku -  aspekt demograficzny. W: Proces sta
rzenia się ludności, potrzeby i wyzwania. Red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski. Łódź 2002.

6 L. Frąckiewicz: Ludzie starzy a problem samotności. W: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i za
grożenia” . Red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski. Łódź 2004.



demograficznej i społecznej osób starszych, które tworzyły jednoosobowe 
gospodarstwa domowe.

W ogólnej liczbie ludności skupionej w gospodarstwach domowych, li
czącej w 2002 r. 14 544,4 tys. osób, około 8,7% stanowiła ludność jedno
osobowych gospodarstw; analogiczny odsetek w zbiorowości osób w wieku 60 
i więcej lat kształtował się na poziomie około 23,8%. Ludność jednoosobo
wych gospodarstw domowych była zdominowana przez płeć żeńską, a szcze
gólnie przez starsze kobiety. W 2002 r. niemal 31% zbiorowości kobiet w wie
ku 60 lat i więcej była głową jednoosobowego gospodarstwa; w skali kraju jest 
to 10% ogólnej liczby pań. Mężczyźni w gospodarstwach jednoosobowych 
stanowili 7,4% męskiej populacji, w grupie osób starszych odsetek ten wynosił 
kolo 13%. Różnice udziałów były znaczące dla miast i wsi, przy zdecydowanie 
wyższym poziomie w miejskich aglomeracjach.

Udział ludności starszej w gospodarstwach jednoosobowych wzrastał 
wraz z przechodzeniem do roczników starszych wiekiem. Stała, rosnąca ten
dencja utrzymywała się w zbiorowości mężczyzn; tempo wzrostu było nie
wielkie do 75 roku życia, po czym w starszych grupach wieku następował 
szybki przyrost udziałów. W populacji starszych kobiet wraz z upływem wieku 
wzrastały udziały gospodarstw jednoosobowych. Wskaźnik osiągnął najwyż
szy poziom w przedziale 80-85 lat, po czym następował jego systematyczny 
spadek. Dla porównania warto nadmienić, że w strukturze ogółu gospodarstw 
domowych niemal co czwarte było jednoosobowe, natomiast wśród gospo
darstw tworzonych przez osoby starsze ponad 38% stanowiły gospodarstwa 
pojedynczych osób. Odsetek jednoosobowych gospodarstw był zdecydowanie 
wyższy w poszczególnych grupach wieku kobiet niż mężczyzn, ale w obu po
pulacjach wskaźniki wykazują rosnącą tendencję wraz z przechodzeniem do 
wyższych przedziałów wieku. Wśród gospodarstw osób starszych głową go
spodarstwa jednoosobowego była najczęściej kobieta i to zarówno w miastach, 
jak i na wsi. W populacji mężczyzn częstość kreowania jednoosobowego gos
podarstwa wyraźnie wzrastała po ukończeniu 80 lat.

Istotne różnice udziałów jednoosobowych gospodarstw osób starszych 
w ogólnej ich liczbie odnotowano w poszczególnych województwach, zwłasz
cza w porównaniach uwzględniających podział miasta-wieś. Okazuje się, że 
w wielu województwach proporcje były odmienne od obserwowanych dla 
ogółu gospodarstw jednoosobowych. W miastach udziały były niższe niż na 
obszarach wiejskich. W regionie o najwyższych udziałach znalazły się woje
wództwa leżące wzdłuż wschodniej granicy kraju oraz łódzkie i świętokrzy
skie. W typologii miast wschodnie rejony należą do województw o najniższym
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odsetku jednoosobowych gospodarstw starszego pokolenia (rys. 3). Prawidło
wości te były w niektórych województwach odmienne w stosunku do struktury 
ogółu gospodarstw domowych według wielkości. Największe liczebnie gospo
darstwa na obszarach miast i wsi odnotowano w województwie podkarpackim, 
a najmniejsze w miastach województw łódzkiego i mazowieckiego.

MIASTA W IE Ś

| do 53,0 

I I 53,1 - 63,5 

] powyżej 63,5

| do 41,4 

| | 41,5 - 44,7

]  powyżej 44,7

Rys. 3. Gospodarstwa jednoosobowe osób w wieku 60 lat i więcej w procentach ogółu 
jednoosobowych gospodarstw danego województwa w 2002 r.

Źródło: Ibid.

W życiu osób w podeszłym wieku szczególnego znaczenia nabiera moż
liwość kontaktu z rodziną. Część starszego społeczeństwa z konieczności lub 
wyboru tworzy samodzielne gospodarstwo i mieszka w odrębnym mieszkaniu. 
Część osób, na ogół niezależna ekonomicznie, tworzy odrębne gospodarstwo 
jednoosobowe, ale dzieli mieszkanie z członkami rodziny lub obcymi osobami. 
W 2002 r. w ogólnej liczbie gospodarstw domowych w Polsce 76,2% zamiesz
kiwało samodzielnie. Udział ten w zbiorowości ogółu głów gospodarstw osób 
starszych sięgał niemal 81% i był wyższy w miastach (82,1%) niż na wsi 
(78,8%). Zagadnienie samodzielności zamieszkiwania ludności w podeszłym 
wieku jest złożonym problemem. Wpływ na indywidualne decyzje w tym za
kresie, obok czynników demograficznych, m ajątzw. determinanty zachowaw



cze. Związane są one z wiekiem i płcią osób, które w danym momencie znaj
dują się w różnych fazach rozwoju gospodarstwa7.

Ludność w związkach małżeńskich na ogół tworzy gospodarstwa wielo
osobowe do momentu usamodzielnienia się dzieci i z upływem lat zgonu 
współmałżonka. Pozostające osoby poszerzają krąg jednoosobowych gospo
darstw lub dołączają do gospodarstw dorosłych dzieci. Osoby obu płci, które 
nigdy nie wstępowały w związki małżeńskie najczęściej pozostają w jedno
osobowych gospodarstwach zamieszkując samodzielnie. W zbiorowości osób 
rozwiedzionych i owdowiałych decyzje o sposobie zamieszkiwania zależą na 
ogół od kondycji fizycznej, zdrowotnej, sytuacji społeczno-ekonomicznej, ale 
również w znacznym stopniu od czynnika subiektywnego, jakim jest wyższa 
skłonność do tworzenia samodzielnego gospodarstwa niż współzamieszkiwa- 
nie z innymi8. Z przeprowadzonych badań wynika, że większość ludzi star
szych, niezależnie od płci i stanu cywilnego, wyraża chęć kontaktowania się 
i przebywania z dziećmi, ale deklaruje odrębne zamieszkiwanie9.

Według danych NSP 2002 w ogólnej liczbie gospodarstw zamieszkałych 
samodzielnie 38,2% stanowiły gospodarstwa mające w swym składzie osoby 
w wieku 60 i więcej lat, udział ten w miastach był mniejszy (34,8%) niż na wsi 
(45,6%). W zbiorowości gospodarstw mieszkających samodzielnie z osobami 
starszymi około 67% to gospodarstwa z jedną osobą w wieku powyżej 60 lat, 
w miastach 67,9%, a na obszarach wiejskich 65,2%. W strukturze tych ostat
nich znajdowały się gospodarstwa jednoosobowe posiadające odrębne miesz
kanie oraz gospodarstwa wieloosobowe, w których osoba starsza była głową 
gospodarstwa lub jego członkiem.

Dominującą grupą wśród gospodarstw zamieszkałych samodzielnie z oso
bami w starszym wieku były gospodarstwa mające w swym składzie tylko 
jedną osobę starszego pokolenia. W ogólnej liczbie 2594,1 tys. takich gospo
darstw w Polsce niemal 43% stanowiły osoby samotnie użytkujące mieszkanie. 
Można wnioskować, że samodzielne zamieszkiwanie starszej ludności tworzą
cej jednoosobowe gospodarstwa jest domeną miast. Na obszarach miejskich 
około 786,7 tys. osób w wieku 60 lat i więcej zamieszkiwało samotnie, co 
stanowi 48% liczby gospodarstw zamieszkałych samodzielnie z jedną osobą 
starszą na wsi jest to populacja licząca 1467,7 tys. osób (22,1%). Istotne róż

GOSPODARSTWA JEDNOOSOBOWE W POLSCE...

7 B. Bień: Miejsce człowieka starszego w systemie opieki zdrowotnej i społecznej w Polsce. W: Sytuacja 
zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny. Łódź 2000.

8 J.F. Ermisch, E. Overton: Minimal Households Units: A New Approach to the Analysis o f  Households For
mation. „Population Studies” 1985, Vol. 39.

9 B. Szatur-Jaworska: Życie rodzinne ludzi starszych w Polsce. „Polityka Społeczna” 1999, nr 9.
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nice w poziomie wskaźników charakteryzujących sposób zamieszkiwania lud
ności miast i wsi wynikają m.in. z tradycji rodzinnych, wspólnoty majątkowej 
(wspólne użytkowanie gospodarstw rolnych), jak  również odmiennej struktury 
budownictwa10.

Zasoby mieszkaniowe miast to w dużym stopniu mieszkania w blokach, 
o relatywnie małym metrażu i niewielkiej liczbie izb. Ludność starszego poko
lenia najczęściej była i jest użytkownikiem tych zasobów, co nie sprzyja 
wspólnemu zamieszkiwaniu gospodarstw. Z wcześniejszych analiz wynika, że 
odrębnie zamieszkują osoby, które nie wstępowały w związki małżeńskie oraz 
samodzielne ekonomicznie, preferujące kontakt z rodziną przy użytkowaniu 
oddzielnego mieszkania. Na obszarach wiejskich samodzielne zamieszkiwanie 
jednoosobowych gospodarstw najczęściej jest związane ze zgonem jednego ze 
współmałżonków i brakiem następców młodszego pokolenia.

Osoby starsze w zdecydowanej większości dysponują dochodem pocho
dzącym ze świadczeń emerytalnych i rentowych, co pozwala na ogół gospoda
rować samodzielnie. Potwierdza to analiza danych dotyczących źródeł utrzy
mania osób w wieku 60 lat i więcej. W populacji 2519,7 tys. gospodarstw po
siadających własne źródło utrzymania 72,5% stanowiły gospodarstwa emery
tów i ponad 22% rencistów, a odsetki te były zbliżone w miastach i na wsi. 
Gospodarstwa jednoosobowe czerpiące główne dochody z emerytury stanowi
ły niemal 54% ich ogólnej liczby, natomiast wśród rencistów udział jednooso
bowych gospodarstw kształtował się na poziomie niemal 81 %, przy czym od
setki te były wyższe dla miast.

Przewidywane zmiany w liczbie i strukturze gospodarstw 
domowych do 2030 r.

Znajomość rozwoju liczby i przekształceń w strukturze gospodarstw 
domowych ma ogromne znaczenie dla przygotowania założeń i realizacji pla
nów społeczno-gospodarczych kraju oraz jego regionów. Szczególnie istotną 
rolę w tym zakresie spełniają prognozy długoterminowe, które umożliwiają 
nakreślenie podstawowych problemów, które będą się pojawiały w związku 
z tendencjami zmian stanu i struktury demograficznej społeczeństwa. Zmiany 
te w bezpośredni sposób wpływają na rozwój liczby gospodarstw domowych

W. Nowak-Sapota: Sytuacja mieszkaniowa gospodarstw domowych emerytów. W: Proces starzenia się 
ludności..., op. cit.
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oraz ich strukturę według wielkości. Osoby dorosłe pełnią rolę głów gospo
darstw domowych, a więc ich struktura według wieku decyduje o liczbie gos
podarstw. Dzieci i młodzież w dominującym stopniu są członkami gospo
darstw, co wpływa na ich wielkość. Zgodnie z przyjętą w Polsce definicją 
gospodarstwo domowe tworzą osoby zamieszkujące razem i wspólnie utrzy
mujące się. Pojedyncze osoby utrzymujące się samodzielnie, niezależnie od 
sposobu zamieszkiwania, tworzą gospodarstwa jednoosobowe. W procesie 
kreowania gospodarstw domowych nie można więc pominąć czynników natury 
ekonomicznej oraz sytuacji mieszkaniowej społeczeństwa. Poziom oraz po
wszechność posiadania własnych dochodów, jak również dostępność zasobów 
mieszkaniowych są czynnikami sprzyjającymi wzrostowi liczby gospodarstw 
domowych.

Prognoza gospodarstw domowych opracowana przez GUS obejmuje 
okres lat 2003-2030. Podstawą obliczeń prognostycznych były wyniki Po
wszechnego Spisu Ludności i Mieszkań przeprowadzonego w 2002 r. oraz 
prognoza ludności na lata 2002-2030 według województw w przekroju miast 
i w si". Założenia prognostyczne dotyczą przede wszystkim uwarunkowań 
demograficznych i rodzinnych. W zakresie zmian czynników ekonomicznych 
i sytuacji mieszkaniowej przyjęto ogólne kierunki trendów ze względu na brak 
szczegółowych prognoz rozwoju gospodarczego, szczególnie dla województw.

Ogólna liczba ludności w gospodarstwach domowych od 2002 r. będzie 
się systematycznie zmniejszała, osiągając w 2030 r. poziom 34 906,6 tys. Spa
dek o 7,6% będzie wyłącznie udziałem miast, na terenie których liczba ludno
ści w gospodarstwach zmniejszy się do 19 959,5 tys. (około 12%). Liczba 
ludności w gospodarstwach domowych na wsi wzrośnie do 14 947,1 tys., czyli 
o około 2,8%.

Według szacunków, w okresie do 2030 r. przewidywany jest wzrost licz
by gospodarstw, najbardziej intensywny do 2020 r. (o 14,4%). Ogólna liczba 
gospodarstw zwiększy się w tym okresie do 15,3 min., a w następnym dziesię
cioleciu nie nastąpią większe zmiany. Tempo wzrostu będzie zróżnicowane 
na terenach miast i wsi. W miastach około 7% przyrost w stosunku do 2002 r. 
jest oczekiwany w 2010 r., w okresie do 2020 r. nie przewiduje się zmian, 
a w następnym dziesięcioleciu liczba gospodarstw domowych zmniejszy się 
o około 516 tys. Na obszarach wiejskich przewidywany jest systematyczny 
wzrost liczby gospodarstw domowych, sięgający około 40% w docelowym 
roku prognozy.

11 Prognoza gospodarstw domowych w Polsce według województw na lata 2002-2030. GUS, Warszawa 2004.
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Obliczenia prognostyczne są wynikiem zakładanych przekształceń w struk
turze demograficznej ludności12. Niższy poziom dzietności kobiet i większy 
spadek umieralności będą powodowały zmniejszanie się populacji dzieci 
przy wzrastającej liczbie osób w starszym wieku. Znajdzie to odzwierciedlenie 
w strukturze wielkości gospodarstw domowych, czego potwierdzeniem jest 
przewidywany dalszy spadek przeciętnej wielkości gospodarstwa.

Zmiany przeciętnej wielkości gospodarstwa są uwarunkowane prze
kształceniami w strukturze wielkości gospodarstw, idącymi w kierunku wzros
tu udziałów małych liczebnie jednostek i spadku udziałów wieloosobo
wych zespołów. Znaczna rola w tym procesie przypada starszemu pokole
niu. W strukturze gospodarstw jednoosobowych dominują głowy gospodarstw 
w wieku 60 lat i więcej, a wśród dwuosobowych zajmują znaczącą pozycję. 
W Polsce w 2030 r. liczba gospodarstw jednoosobowych wzrośnie w stosunku 
do 2002 r. o ponad 55%, a to oznacza, że co trzecie gospodarstwo będzie kie
rowane przez pojedynczą osobę. Przewiduje się, że w tym samym czasie liczba 
gospodarstw jednoosobowych kierowanych przez osoby w wieku 60 lat i wię
cej podwoi się, a intensyfikacja wzrostu jest prognozowana na lata 2010-2030. 
Udział jednoosobowych gospodarstw osób starszych w ogólnej ich liczbie 
będzie się wahać w granicach od 57,3% dla wsi do 64,l% w  miastach, przy 
średniej w kraju 61,6%.

Struktura gospodarstw domowych, których głową jest osoba w wieku 60 
lat i więcej nadal będzie zdominowana udziałem jednoosobowych gospo
darstw, drugą pozycję zajmują odsetki dwuosobowych jednostek. Kierunek 
i stopień zmian będzie zróżnicowany w miastach i na wsi poszczególnych 
województw. W miastach przewidywany jest wzrost udziału gospodarstw jed
noosobowych kierowanych przez osoby starszego pokolenia od około 13% 
w Śląskiem do ponad 84% w lubuskiem. Obszary wiejskie będą się charaktery
zowały większą różnorodnością zmian. Największy spadek udziału ma nastą
pić w województwie śląskim (około 28%), największy wzrost w lubuskiem 
(o 26,6 %) (rys. 4).

W anda Nowak-Sapota

12 A. Jelonek: Proces starzenia się ludności Polski w perspektywie trzech najbliższych dziesięcioleci. W: Nasze 
starzejące się społeczeństw o..., op. cit.
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Rys. 4. Typologia województw według dynamiki udziałów gospodarstw jednoosobowych 
w 2030 r. w stosunku do 2002 r. w miastach i na wsi

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych w: Prognoza gospodarstw domowych w Polsce 
według województw na lata 2002-2030. GUS, Warszawa 2004.

Na obszarze miast dwa województwa utworzyły jedno-jednostkowe re
giony: śląskie o najniższym wzroście odsetka oraz lubuskie, legitymujące się 
najwyższym przyrostem. W regionie charakteryzującym się wzrostem w prze
dziale 42%-47% znalazły się trzy województwa tworzące spójny terytorialnie 
obszar. W pięciu województwach, układających się wzdłuż pasa od północy 
do południa Polski, przewiduje się wzrosty w granicach około 47%-52%, 
natomiast przyrost udziału od 52,1% do około 67% w pięciu rozproszonych 
terytorialnie jednostkach znajdujących się na zachodnich, południowych 
i wschodnich obrzeżach kraju. Przewiduje się, że na terenach wiejskich spa
dek udziału gospodarstw jednoosobowych, obok śląskiego (legitymującego się 
największym spadkiem), będzie dotyczył sześciu województw środkowowschod
niej Polski (w przedziale od 2% do 8%). Wzrost udziałów w granicach od 2%



do 8% jest przewidywany w pasie czterech województw z północno-wschod- 
niego do południowo-zachodniego krańca Polski oraz w małopolskiem, nato
miast przyrosty w granicach około 9% -l3% oczekiwane są w województwach 
pomorskim i zachodniopomorskim.

Przewidywane zmiany w udziale gospodarstw jednoosobowych kiero
wanych przez osoby starszego pokolenia spowodują zmiany na mapie zbliżo
nych typologicznie województw zarówno na terenach miast, jak  i wsi (rys. 5). 
W stosunku do 2002 r. nie będą one radykalne. Najistotniejsze są przewidywa
ne dla śląskiego, które w typologii miast w 2030 r. znajdzie się w regionie 
najniższych udziałów, podczas gdy w 2002 r. było w gronie jednostek o naj
wyższym odsetku. Na obszarach wiejskich podobna sytuacja nastąpi woje
wództwie opolskim, z tym, że kierunek zmian jest przeciwny, czyli z regionu 
najniższych wartości miernika w 2002 r. nastąpi przesunięcie do regionu o naj
wyższych udziałach w 2030 r.

Wanda Nowak-Sapota
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Rys. 5. Udział gospodarstw jednoosobowych osób w wieku 60 lat I więcej w ich ogólnej 
liczbie danego województwa w 2030 r.

Źródło: Ibid.



Podsumowanie

Celem prezentowanego opracowania jest opis podstawowych kierunków 
rozwoju liczby gospodarstw domowych kierowanych przez pojedyncze osoby 
oraz wskazanie ich miejsca w strukturze ogółu gospodarstw domowych w Pol
sce. Demograficzne aspekty rozwoju liczby gospodarstw domowych na ogół są 
rozpatrywane w kontekście przemian zasobów ludzkich oraz przemian w ich 
składzie według wieku, płci i stanu cywilnego. W hierarchii pozostałych czyn
ników istotną pozycję zajmują determinanty określające kondycję społeczno- 
-ekonomiczną społeczeństwa, które często decydują o możliwości tworzenia 
samodzielnego gospodarstwa13. Trendy dotyczące rozwoju liczby gospodarstw 
domowych i ich przeciętnej wielkości w połączeniu z wiekiem wykazują 
w większości krajów taki sam kierunek. Liczba gospodarstw wzrasta w szyb
szym tempie niż całej populacji. Szybkie tempo przyrostu ludności dorosłej, 
a szczególnie starszego pokolenia wpływa bezpośrednio na wzrost bezwzględ
nej liczby gospodarstw domowych oraz na przekształcenia w ich strukturze.

Obserwowaną prawidłowością w większości krajów jest spadek prze
ciętnej wielkości gospodarstwa, ale stopień tych zmian jest uwarunkowany 
wieloma czynnikami. Istotną rolę w tym zakresie, obok czynników demogra
ficznych i społeczno-ekonomicznych, odgrywa rodzaj i typ jednostek osadni
czych (miasto, duże miasto, wieś), czy też położenie geograficzne14. Średnia 
wielkość gospodarstwa jest wyższa w miejscowościach małych oraz na obsza
rach wiejskich. W strukturze gospodarstw domowych znaczącą pozycję zajmu
ją  małe liczebnie jednostki z przewagą jednoosobowych. W strukturze ogółu 
gospodarstw domowych niemal co czwarte jest jednoosobowe, natomiast 
wśród gospodarstw tworzonych przez osoby starsze ponad 38% stanowiły gos
podarstwa pojedynczych osób. Głową gospodarstwa jednoosobowego była 
częściej kobieta i to zarówno w miastach, jak i na wsi. Zmiany w liczbie 
i strukturze gospodarstw domowych będą miały zróżnicowany charakter w posz
czególnych regionach kraju. Główny kierunek zmian to szybszy wzrost liczby 
i udziałów gospodarstw domowych kierowanych przez osoby starsze oraz 
zwiększająca się w ich strukturze liczba jednoosobowych gospodarstw, szcze
gólnie w zbiorowości pań.

GOSPODARSTWA /fUN OUJUttuwr w ru ljv .«__

13 W. Nowak-Sapota: Gospodarstwa dom ow e..., op. cit.
14 S. Kurek: Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Polsce w układzie miast i gmin w okresie 

1988-1998. W: Proces starzenia się ludności..., op. cit.


