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5Wprowadzenie

Wprowadzenie�

Z�punktu�widzenia� socjologicznego�mobilno���przestrzenna� stanowi�ele�
ment�szerokiego�poj�cia�ruchliwo�ci�spo�ecznej�ludno�ci.�Ruchliwo���spo�eczna�
oznacza�zmian��przez�osoby�lub�grupy�ludzi�ich�miejsca�w�przestrzeni�(migracja,�
ruchliwo���terytorialna)�lub�w�uk�adzie�spo�ecznym�(awans,�degradacja)1.��

Jednym� z� najwa�niejszych� przejawów�mobilno�ci� ludno�ci� z� punktu� wi�
dzenia� terytorialnego� s	� migracje,� czyli� zmiany� dotychczasowego� miejsca� za�
mieszkania.� Natomiast�mobilno��� spo�eczno�zawodowa� obejmuje� zmiany� sta�
tusu�rodziny�w�p�aszczy
nie�jej�zwi	zku�z�u�ytkowaniem�gospodarstwa�rolnego�
(rodzina�rolna�b	d
�bezrolna).�Te�zagadnienia�s	�badane�pod�k	tem�przeobra�
�e��strukturalnych�w�rolnictwie� i�na�obszarach�wiejskich.�W� literaturze�przed�
miotu�wyró�nia� si�� równie�� trzeci� typ�przep�ywów� ludno�ci� i� jest�on�zwi	zany�
z�korektami�podzia�u�administracyjnego2.�

Przyczyny� migracji� s	� bardzo� zró�nicowane� i� cz�sto� decyzja� o� zmianie�
miejsca�pobytu�jest�uwarunkowana�wieloma,�cz�sto�ró�norodnymi�czynnikami,�
które�generalnie�mo�na�podzieli��na:�

� ekonomiczne�–�pragnienie�polepszenia�warunków�bytu,�
� polityczne�–�ze�wzgl�du�na�ch���unikni�cia�prze�ladowa��politycznych,�
� religijne�–�w�celu�unikni�cia�prze�ladowa��religijnych� i�sporów�na�tle�

wyznaniowym,�
� rodzinne�–�zwi	zane�z�zawieraniem�ma��e�stw,��	czeniem�rodzin.�
Istnieje�wiele�bod
ców�powoduj	cych�przemieszczanie�si�� ludno�ci.�Naj�

ogólniej�mo�na�je�podzieli��na�czynniki:�
� wypychaj	ce�–�wywo�uj	ce�sk�onno���do�opuszczenia�danego�miejsca�

zamieszkania,�
� przyci	gaj	ce�–�sk�aniaj	ce�do�przyjazdu�do�danego�miejsca.�
Ruchliwo���ludno�ci�natrafia�na�pewne�przeszkody,�które�ograniczaj	�ska�

l��mobilno�ci�spo�ecze�stwa,�przede�wszystkim�w�uj�ciu�globalnym.�Zaliczy��do�
nich�mo�na�bariery:�polityczne,�j�zykowe,�kulturowe�oraz�infrastrukturalne.�

Konsekwencje� migracji� mog	� by�� bardzo� zró�nicowane� i� wielostronne.�
Przy�czym�najcz��ciej�podkre�la�si��ich�pozytywne�skutki,�jakim�jest�redystrybu�
cja� ludno�ci,� przy�pieszanie� procesów� urbanizacji� i� uprzemys�owienia� itp.�

1�Wielki�s�ownik�wyrazów�obcych,�PWN,�Warszawa�2005,�s.�835.�
2�Zob.�A.�Rosner:�Migracje�wie��miasto�a�przep�ywy�mi�dzy�typami�gospodarstw�domowych�
ludno�ci�wiejskiej,�IRWiR�PAN,�Warszawa�1991,�s.�108.��
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W�rezultacie� relatywnie� du�a�mobilno��� przestrzenna� ludzi� mo�e� si�� przyczy�
nia��do� stopniowego� zmniejszania� si�� ró�nic� spo�ecznych� i� gospodarczych�po�
mi�dzy�regionami,�np.�w�zakresie�warunków��ycia,�bezrobocia.��

Dostrzegane�s	� równie��negatywne� implikacje�migracji.�W�ród�nich�naj�
cz��ciej�podkre�la�si�,��e�ten�proces�powoduje�nadmiern	�koncentracj��ludno�
�ci� w� wielkich� aglomeracjach,� a� depopulacj�� niektórych� terenów� (g�ównie�
obszarów�wiejskich),�przy�pieszenie�procesu�starzenia�si�� i�defeminizacji�pew�
nych�grup�ludno�ci�(przede�wszystkim�wiejskiej).�Kraje�(regiony),�które�ludno���
opuszcza,�trac	�z�regu�y�osoby�relatywnie�m�ode�i�lepiej�wykszta�cone,�co�mo�e�
przyczyni��si��nie�tylko�do�ich�stopniowego�wyludniania�si�,�ale�równie��pogar�
szania� si�� spo�eczno�demograficznej� sytuacji� mieszka�ców� terenów� obj�tych�
migracj	.� Jednocze�nie� ten� proces�mo�e� skutkowa��wolnymi�miejscami� pracy�
i�zmniejszeniem�bezrobocia�na�obszarach�obj�tych�migracj	.�

Przemieszczanie�si��ludno�ci�jest�naturalnym�zjawiskiem�i�posiada�wielo�
letni	� tradycj�.� Migracje� zagraniczne� (zewn�trzne)� s	� zjawiskiem� spo�eczno��
�ekonomicznym� na� trwa�e� wpisanym�w� histori�� naszego� kraju.�W� przesz�o�ci�
wyjazdy�z�Polski�by�y�zwi	zane�z�niepowodzeniami�kolejnych�powsta��narodo�
wych,�a�przede�wszystkim�z�emigracj	�zarobkow	�ch�opów�i�parobków�na�prze�
�omie� XIX� i� XX�wieku.�Migracje� zagraniczne� uwarunkowane� przede�wszystkim�
czynnikami�ekonomicznymi�w�ró�nym�stopniu�zachodzi�y�równie��w�nast�pnych�
latach.�Przy� czym�podejmowanie�pracy�przez�emigrantów�z�Polski� cz�sto�by�o�
niezgodne� z� prawodawstwem� danego� pa�stwa� i� �	czy�o� si�� z� zatrudnieniem�
w�szarej� strefie3.� T�� sytuacj�� zmieni�o� dopiero� przyst	pienie� Polski� do� Unii�
Europejskiej�(UE).�Ten�fakt�zaowocowa��rozwi	zaniami�instytucjonalnymi,�które�
umo�liwi�y� podejmowanie� legalnej� pracy� w� wybranych� krajach� Wspólnoty�
Europejskiej.� Wprawdzie,� zw�aszcza� tu�� po� akcesji,� dost�pno��� rynków� pracy�
mia�a�charakter�ograniczony�dla�emigrantów�z�Polski,�ale�w�nast�pnych�latach�
kolejne� pa�stwa� stopniowo� �agodzi�y� warunki� zatrudniania� obcokrajowców.�
Taka� sytuacja� zach�ca�a�Polaków�do�podejmowania�pracy� za�granic	.�W�2007�
roku� liczba�mieszka�ców�Polski�przebywaj	cych�czasowo�(powy�ej�3�miesi�cy)�
za�granic	�osi	gn��a�najwy�sz	� liczb��szacowan	�na�2�270�tys.�W�pó
niejszych�
latach�obserwowano�niewielki�spadek�liczby�Polaków�przebywaj	cych�czasowo�
za�granic	,�ale�nadal� liczba�ta�kszta�towa�a�si��na�wysokim�poziomie.�Z�danych�
Narodowego� Spisu� Powszechnego� Ludno�ci� i� Mieszka�� wynika�o,� �e� marcu�
2011� roku�za�granic	�przebywa�o�2�017� tys.�Polaków,�w� tym�ponad�1�560� tys.�

3� �.� Zwoli�ski:�Migracje� ludno�ci�wiejskiej�w� latach�2000�2005.� Raport� 117�PW�2005�2009,�
IERiG�PIB,�Warszawa�2008,�s.�7.�
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d�u�ej�ni�� jeden�rok4.�Szacuje�si�,��e�w�ko�cu�2011�roku�poza�granicami�Polski�
przebywa�o�czasowo�oko�o�2�060�tys.�mieszka�ców�naszego�kraju,�tj.�o�60�tys.�
wi�cej�ni��na�koniec�2010�roku5.�

Obok� wyjazdów� zagranicznych� obserwujemy� ruchliwo��� przestrzenn	�
ludno�ci�o�charakterze�migracji�wewn�trznych6.�Ta�sytuacja�dotyczy�a�g�ównie�
mieszka�ców� wsi,� a� ich� skala� w� poprzednich� latach� by�a� przede� wszystkim�
zwi	zana� z� rozwojem� gospodarczym� terenów� miejskich,� a� w� szczególno�ci�
z�liczb	�ofert�pracy�i�dost�pno�ci	�mieszka�.�Taki�trend�by��obserwowany�przez�
dziesi	tki�lat.�Jednak�od�niedawna�zachodzi�ca�kiem�nowe�zjawisko,�które�nigdy�
wcze�niej�nie�mia�o�miejsca�w�historii�procesów�migracyjnych.�Tym�zjawiskiem�
jest� przemieszczanie� si�� mieszka�ców� miast� na� obszary� wiejskie.� W� Polsce�
w�latach�2001�2011�saldo�migracji�pomi�dzy�wsi	� i�miastem�by�o�dodatnie�dla�
obszarów�wiejskich7,�natomiast�przez�ponad�pó��wieku�(a��do�2000�roku)�noto�
wano�odp�yw� ludno�ci� ze�wsi� do�miast8.� Przyczyn� zaistnia�ej� sytuacji� upatruje�
si�� g�ównie� w� dynamicznym� zaludnianiu� obszarów� wiejskich� wokó�� du�ych�
aglomeracji�miejskich.�Sprzyja�temu�znaczna�poprawa�infrastruktury,�co�zmniej�
sza�dystans�w�warunkach��ycia�na�wsi�i�w�mie�cie.�Rozwój�komunikacji�umo�li�
wia�relatywnie�szybkie�przemieszczanie�si��do�miejsca�pracy.�

Skal�� i� kierunki� mobilno�ci� przestrzennej� warunkuje� wiele� z�o�onych�
i�zmieniaj	cych� si�� czynników.�W�konsekwencji�wi�kszo���bada��nad�migracj	�
koncentruje�si��na�wybranych�wycinkach�rzeczywisto�ci,�chocia��w�tej�sytuacji�
trudniej� jest�dokona��uogólnie�� i� zidentyfikowa��prawid�owo�ci� rz	dz	ce�pro�
cesami�migracjami9.�Pokre�li��równie��nale�y,��e�wi�kszo�ci�bada��i�opracowa��
procesy� migracyjne� analizowane� s	� z� punktu� widzenia� ich� oddzia�ywania� na�
rozwój�gospodarczy�w�obr�bie�danego�kraju,�zatem�z�perspektywy�makroeko�
nomicznej.�

4� Informacja� o� rozmiarach� i� kierunkach� emigracji� z� Polski� w� latach� 2004�2011,� Notatka�
informacyjna,�Wyniki�bada��GUS,�Departament�Bada��Demograficznych�i�Rynku�Pracy�GUS,�
materia��na�konferencj��prasow	�25.09.�2012,�s.�2.�
5�Podstawowe�informacje�o�rozwoju�demograficznym�Polski�do�2012�roku,�Notatka�informa�
cyjna,�Wyniki�bada��GUS,�Departament�Bada��Demograficznych�i�Rynku�Pracy�GUS,�materia��
na�konferencj��prasow	�29.01.�2013,�s.�3.��
6� Przez� migracje� wewn�trzne� rozumie� si�� zmiany� sta�ego� lub� czasowego� miejsca� pobytu�
w�ramach�kraju.�
7�Wed�ug� danych� GUS� w� latach� 2001�2011� na� obszarach� wiejskich� osiedli�o� si�� 2�372� tys.�
osób,�a�opu�ci�o�te�tereny�1�962�tys.�osób.��
8� Narodowy� Spis� Powszechny� Ludno�ci� i� Mieszka�� 2011,� Raport� z� wyników,� 2012,� GUS,�
Warszawa,�s.�47.��
9�W.�Janicki:�Przegl	d�teorii�migracji�ludno�ci.�Annales�UMCS,�vol.�LXII,�Lublin�2007,�s.�285�304.�
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Podstawowym� tematem� niniejszego� opracowania� jest� charakterystyka�
zjawisk�migracyjnych,�w�kontek�cie�zagadnie��zwi	zanych�z�przeobra�eniami�na�
obszarach�wiejskich.�Z�tego�wzgl�du�analizie�poddano�nie�tylko�skal��zjawiska,�
ale�równie��kierunki�i�powody�ruchliwo�ci�przestrzennej�oraz�cechy�spo�eczno��
�demograficzne�wychod
ców�i�przychod
ców�na�tereny�wiejskie.��

Zawarte�w�pracy� tre�ci� dostarczaj	�nie� tylko� informacji� na� temat� zmian�
w�skali�migracji� i� jej� uwarunkowa�,� ale� równie�� stanowi	� przes�ank��w� bada�
niach�procesów�demograficznych�i�spo�eczno�ekonomicznych�oraz�osadniczych�
zachodz	cych�na�terenach�wiejskich�pod�jej�wp�ywem.�

�

1.�Cechy�badanej�próby��

Podstaw�� niniejszego� opracowania� stanowi	� wyniki� bada�� terenowych�
IERiG�PIB.�S	�to�wieloletnie�badania,�prowadzone�cyklicznie�(co�4�6�lat),�w�tych�
samych� 76�wsiach� rozmieszczonych�w� ró�nych� regionach� kraju.�Miejscowo�ci�
do�bada�� zosta�y� dobrane� celowo,� tak�by� stanowi�y� odzwierciedlenie� faktycz�
nych�cech�spo�eczno�ekonomicznych�obszarów�wiejskich,�a�zw�aszcza�struktury�
obszarowej� indywidualnych� gospodarstw� rolnych.� Zastosowany� w� analizie�
danych� ankietowych� podzia�� przestrzenny� odzwierciedla� historycznie� ukszta��
towane� podobie�stwa� i� odmienno�ci� w� gospodarczych� cechach� rolnictwa�
i�spo�eczno�ekonomicznych�w�a�ciwo�ciach�ludno�ci�wiejskiej10.�

W�2011� roku�po� raz� szesnasty�przeprowadzono�badania� terenowe� i� zo�
sta�o� nimi� obj�te� ogó�em� oko�o� 8,5� tys.� wiejskich� gospodarstw� domowych11,�
w�tym� 3,3� tys.� stanowi�y� rodziny� z� u�ytkownikiem� indywidualnego� gospodar�
stwa�rolnego�(rodziny�rolnicze),�a�5,2�tys.�–�rodziny�nieposiadaj	ce�ziemi�rolni�

10� Szerzej� zasady� wyodr�bniania� makroregionów� zosta�y� przedstawione� w:� A.� Sikorska:�
Ogólne� informacje�o�badanych� jednostkach�osadniczych,� [w:]�Charakterystyka�wsi�obj�tych�
badaniem�w�1996�roku�(wyniki�ankiety�IERiG
),�IERiG,�Warszawa�1997,�s.�7�13,�A.�Sikorska:�
Zmiany� strukturalne� na� wsi� i� w� rolnictwie� w� latach� 1996�2000� a�wielofunkcyjny� rozwój�
obszarów�wiejskich.�Synteza,� IERiG,�Warszawa�2000,� s.�5�10�oraz�A.�Szemberg:�Spo�eczno��
�ekonomiczne� regiony� rolnictwa� i� obszarów� wiejskich,� Komunikaty,� Raporty,� Ekspertyzy,�
z.�453,�IERiG,�Warszawa�1999,�s.�5�20.�
11�Gospodarstwo�domowe�wed�ug�GUS�definiuje�si�� jako�zespó��osób�razem�zamieszka�ych�
i�wspólnie�utrzymuj	cych�si��(niekoniecznie�spokrewnionych�czy�pozostaj	cych�w�formalnym�
zwi	zku).�Osoby�samotne�b	d
�mieszkaj	ce�z� innymi�osobami,�ale�utrzymuj	ce�si��oddziel�
nie,� tworz	� odr�bne� jednoosobowe� gospodarstwa� domowe.� Takie� okre�lenie� przyj�to� te��
w�badaniach�terenowych�IERiG�PIB,�przy�czym�jest�ono�uto�samiane�z�poj�ciem�rodziny.�
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czej�lub�uprawiaj	ce�dzia�ki�nie�wi�ksze�ni��1�ha�UR�(rodziny:�bezrolne,�nierolni�
cze).� Próba� badawcza� obejmowa�a� wszystkie� rodziny12,� które� mieszka�y� na�
terenie�ankietowanych�wsi.��

Ka�dorazowo�wyodr�bniona�próba�badawcza,�zarówno�w�ca�ym�uj�ciu,�jak�
i�w�ramach�poszczególnych�wyodr�bnionych�pi�ciu�makroregionów�obejmowa�a�
oko�o�jednej�pi��setnej�rzeczywistej�liczby�gospodarstw�indywidualnych�o�areale�
powy�ej�1�ha�UR,�b�d	cych�de�facto�gospodarstwami�rodzinnymi13.�
�

Tabela�1.�Odsetek�indywidualnych�gospodarstw�rolnych�uczestnicz�cych�
w�badaniu�wed�ug�makroregionów�

Makroregiony**�
Ogó��indywidualnych�
gospodarstw�rolnych*�

Gospodarstwa�obj�te�ankiet	�

liczba� %�ogó�u�

2005� 2010� 2005� 2011� 2005� 2011�

Polska� 1�782�331� 1�558�413 3�705 3�331 0,21� 0,21

�rodkowozachodni�� 202�455� 190�890 475 409 0,23� 0,21

�rodkowowschodni� 726�315� 647�236 1�422 1�364 0,20� 0,21

Po�udniowo�wschodni� 578�093� 487�664 1�179� 1�076 0,20� 0,22

Po�udniowo�zachodni� 141�836� 114�434 332 267 0,23� 0,23

Pó�nocny�� 133�632� 118�189 297 215 0,22� 0,18
*�Liczba�ogó�u�indywidualnych�gospodarstw�rolnych�w�Polsce�na�podstawie:�Charakterystyka�
gospodarstw� rolnych,� GUS,� Warszawa� 2005,� s.� 322,� tab.� 18� i� U�ytkowanie� gruntów,� Po�
wszechny�Spis�Rolny�2010,�GUS,�Warszawa�2011,�tab.�11,�s.�56.�
**� Wydzielonym� makroregionom� odpowiadaj	� nast�puj	ce� województwa:� �rodkowoza�
chodni� (I)� –� kujawsko�pomorskie� i� wielkopolskie;� �rodkowowschodni� (II)� –� �ódzkie,�mazo�
wieckie,� lubelskie� i� podlaskie;� po�udniowo�wschodni� (III)� –� �wi�tokrzyskie,� ma�opolskie,�
podkarpackie�i��l	skie;�po�udniowo�zachodni�(IV)�–�opolskie,�lubuskie�i�dolno�l	skie;�pó�noc�
ny�(V)�–�zachodniopomorskie,�pomorskie�i�warmi�sko�mazurskie.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
� Proporcjonalne� wielko�ci� dotyczy�y� równie�� liczebno�ci� wybranych� do�
bada��wsi� i�ogó�u�wiejskich�rodzin14,�które�w�tych�miejscowo�ciach�zamieszki�

12�W�opracowaniu�poj�cia�gospodarstwo�domowe�i�rodzina�stosuje�si��zamiennie.�
13�J.St.�Zegar:�Indywidualne�gospodarstwa�rolne�w�uk�adzie�przestrzennym,�w�pracy�zbiorowej�
pod�red.�J.St.�Zegara�„Zró�nicowanie�regionalne�rolnictwa”,�GUS,�Warszawa�2003,�s.�25.�
14� Liczonych� �	cznie,� niezale�nie� od� posiadania� b	d
� nieposiadania� ziemi,� w� tym� gruntów�
rolnych.�
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wa�y� (tabela� 2).�W� tym� zakresie� odnotowano� pewne,� chocia�� relatywnie� nie�
wielkie,� odmienno�ci� przestrzenne,� które� nie� maj	� wp�ywu� na� wiarygodno���
zbieranych�informacji.�Jednocze�nie�nale�y�zaznaczy�,��e�zasada�doboru�próby�
pod�k	tem�optymalnego�dopasowania�do�rolniczych�struktur�w�ramach�wydzie�
lonych�makroregionów,� przy� jednoczesnej� zasadzie� badania�wszystkich� rodzin�
z�wytypowanych�miejscowo�ci�spowodowa�a,��e�badane�wsie�ukazuj	�g�ównie�
procesy�zachodz	ce�na�obszarach�wiejskich�o�charakterze�rolniczym15.�
�

Tabela�2.�Wielko���próby�badawczej�IERiG��PIB�wed�ug�makroregionów�

Rok�
Rodziny�wiejskie*� Wsie**�

razem�
w�tys.�

%�uczestnicz	cych�
w�badaniu�

razem�
w�tys.�

%�uczestnicz	cych�
w�badaniu�

2000�
2005�
2011�

4�047,3��
4�372,6��
4�849,6�

0,22
0,20
0,18

39�709
40�328
43�047

0,19
0,19
0,18

w�tym�rok�2011�wed�ug�makroregionów***�

�rodkowozachodni� 691,5� 0,14 7�150�� 0,14

�rodkowowschodni� 1�538,2� 0,18 18�910�� 0,16

Po�udniowo�wschodni� 1�410,1� 0,17 6�719�� 0,24

Po�udniowo�zachodni� 621,3� 0,20 4�439�� 0,20

Pó�nocny� 588,5� 0,19 5�829�� 0,17
*�Ogóln	�liczb��wiejskich�rodzin�oszacowano:�w�2000�roku��na�podstawie�danych�Biuletynu�
Statystycznego�GUS,�Warszawa�2000,�nr.�8,� s.�162,� tab.�61;�w�2005�roku�na�podstawie�Po�
wszechnego� Spisu� Rolnego� 2002;� w� 2011� roku� na� podstawie� danych� Obszary� wiejskie�
w�Polsce,�GUS,�US�w�Olsztynie,�Warszawa,�Olsztyn�2011,�tab.�1,�s.�148.�
**�Bank�Danych�Regionalnych�
***�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2000,�2005�i�2011.�

�
Informacje� od� respondentów� uzyskiwano� przy� u�yciu� kwestionariusza�

wywiadu�z�udzia�em�osób�ankietuj	cych,�których�funkcja�sprowadza�a�si��do�jak�
najwierniejszego� i� dos�ownego� przekazania� tre�ci� pyta�� oraz� zarejestrowania�
odpowiedzi.�

15� W� próbie� badawczej� nie� wyst�puj	� na� przyk�ad� wsie� typowo� rybackie� i� podmiejskie,�
spe�niaj	ce�w�g�ównej�mierze�rol��„sypialni”.��
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Przy� opracowywaniu� zagadnie�� zwi	zanych� ze� skal	� ruchliwo�ci� prze�
strzennej� wiejskiej� ludno�ci� oparto� si�� g�ównie� na� analizie� danych� o� ubytku�
i�nap�ywie� rodzin� do� badanych� miejscowo�ci,� które� uzyskano� od� so�tysów.�
Informacje� te� zosta�y� zawarte�w�kwestionariuszu� zatytu�owanym�„Charaktery�
styka�wsi”� i�dotyczy�y�skali� i� kierunków�migracji�wszystkich�osób�wchodz	cych�
w�sk�ad�ankietowanych�gospodarstw�domowych.��

W�przypadku� rodzin,� które�w�okresie� pomi�dzy� kolejnymi� edycjami� ba�
da�� wyjecha�y� z� ankietowanych� miejscowo�ci,� dane� uzyskane� od� so�tysów�
zosta�y�uzupe�nione�o� informacje�z� tzw.�ankiet�zlikwidowanych.�W�ten�sposób�
zebrano�informacje�o�osobach�z�tych�gospodarstw�domowych,�z�którymi�prze�
prowadzono�wywiad�w�2005�roku,�a�w�2011�roku�taka�sytuacja�by�a�ju��niemo��
liwa,� albowiem�wszyscy� cz�onkowie� tych� rodzin� opu�cili�miejscowo�ci� b�d	ce�
przedmiotem�analizy.�

W�odniesieniu�do�rodzin,�które�osiedli�y�si��w�latach�2005�2011�na�tere�
nie� badanych� miejscowo�ci� wiejskich,� informacje� od� so�tysów� rozszerzono�
o�dane�z�ankiet�tzw.�nowych,�obejmuj	cych�rodziny,�które�ankietowano�w�2011�
roku�po�raz�pierwszy.��

W�opracowaniu�uwzgl�dniono�wy�	cznie�mobilno���osób�w�wieku�15�lat�
i�starszych.� Oznacza� to,� �e� szczegó�owy� zapis� o� cechach� spo�eczno��
�demograficznych,�kierunku,�przyczynach�i�charakterze�migracji�dotyczy�zarów�
no�ca�ych�rodzin,�jak�i�poszczególnych�ich�cz�onków�w�wieku�15�lat�i�wi�cej.�

Badaniami� IERiG�PIB�obj�te� s	�wszystkie� rodziny� (osoby)� faktycznie� za�
mieszkuj	ce�w�danym�momencie�w�miejscowo�ci�wiejskiej�i�nie�opieraj	�si��na�
danych� meldunkowych,� które� s	� podstaw	� bada�� prowadzonych� przez� GUS.�
Ponadto� w� statystyce� powszechnej� nie� bierze� si�� pod� uwag�� ruchów� osób,�
które� przemie�ci�y� si�� do� innej� miejscowo�ci� w� ramach� tej� samej� gminy,� co�
zosta�o� uj�te� w� ankiecie� IERiG�PIB.� Takie� podej�cie,� w� przeciwie�stwie� do�
metodologii�przyj�tej�w�badaniach�masowych,�umo�liwia�okre�lenie�faktycznej�
mobilno�ci� ludno�ci� wiejskiej,� która� cz�sto� jest� ograniczona� do� okolicznych�
miejscowo�ci.��

Przy� okre�laniu� statusu� spo�eczno�zawodowego� osób� wchodz	cych�
w�sk�ad�charakteryzowanej�grupy,�w�przypadku�wychod
ców�kierowano�si��ich�
sytuacj	�przed�wyjazdem�z�badanych�wsi,�a�w�odniesieniu�do�przychod
ców�po�
zamieszkaniu�w�badanych�miejscowo�ciach.��
�
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2.�Skala�migracji�przestrzennych��

Analiza�danych�ankietowych�dotycz	cych�mobilno�ci�przestrzennej�wyka�
za�a,� �e� w� latach� 2005�2011,� podobnie� jak� i� wcze�niej,� badane� spo�eczno�ci�
wiejskie� cechowa�y� si�� relatywnie� du�	,� a� jednoczenie�wzgl�dnie� zbli�on	� ru�
chliwo�ci	�na�terenie�wszystkich�cz��ci�kraju.�Procesy�migracyjne�mia�y�charak�
ter�powszechny� i�odnotowano� je�w�wi�kszo�ci�badanych�wsi,� a� tylko�w�oko�o�
10%� ankietowanych� miejscowo�ci� nie� stwierdzono� �adnych� przemieszcze��
terytorialnych�ludno�ci�(tabela�3).��

�
Tabela�3.�Skala�procesów�migracyjnych�w�badanych�wsiach�

w�latach�2005�2011�

Makroregiony*� Lata�
Odsetek�wsi,�w�których�wyst	pi�y�migracje�

ogó�em�
w�tym�

nap�yw� ubytek�

Ogó�em�
2000�2005�
2005�2011�

89,5
90,8

77,6�
84,2�

86,8
65,8

�rodkowozachodni�
2000�2005�
2005�2011�

90,0
100,0

85,0�
90,0�

90,0
60,0

�rodkowowschodni�
2000�2005�
2005�2011�

93,5
90,3

78,4�
80,6�

93,5
64,5

Po�udniowo�wschodni�
2000�2005�
2005�2011�

93,8
93,8

80,3�
87,5�

75,0
75,0

Po�udniowo�zachodni�
2000�2005�
2005�2011�

88,9
88,9

77,8�
88,9�

77,8
77,8

Pó�nocny��
2000�2005�
2005�2011�

85,0
80,0

75,0�
80,0�

80,0
50,0

*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Ponadto,� w� przeciwie�stwie� do� lat� wcze�niejszych,� w� analizowanym�

okresie�coraz�silniej�zaznacza�a�si��przewaga�osiedlania�si��w�badanych�wsiach�
nad�procesami�wychod
stwa.�By�o� to�przede�wszystkim�konsekwencj	�znacz	�
cego�zmniejszenia�si��liczby�wsi�z�emigracj	�ca�ych�rodzin,�któremu�towarzyszy��
relatywnie� niewielki� wzrost� cz�sto�ci� wyst�powania� miejscowo�ci,� w� których�
osiedla�y� si�� nowe� rodziny.� Pomi�dzy� badaniami� 2005� i� 2011� odsetek� wsi�
z�wychod
stwem� rodzin� zmniejszy�� si�� z� 87� do� 66%,� za�� z� przychod
stwem�
wzrós��z�78�do�85%.�
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Opisywane� powy�ej� tendencje� odnotowano� na� obszarze� ca�ego� kraju,�
jednak� ich� nasilenie� by�o� zró�nicowanie� na� poszczególnych� terenach� Polski.�
W�porównywanym�okresie�tylko�w�makroregionie��rodkowozachodnim�nast	pi��
wzrost� liczby� miejscowo�ci� z� ruchliwo�ci	� przestrzenn	� ludno�ci,� bowiem�
w�latach� 2005�2011� ubytek� b	d
� nap�yw� rodzin� odnotowano� we� wszystkich�
badanych�wsiach�tego�makroregionu.�W�dwóch�makroregionach,�tj.��rodkowo�
wschodnim� i� pó�nocnym� nast	pi�o� z� kolei� zmniejszenie� liczby� wsi,� w� których�
wyst�powa�y� procesy� migracyjne.� Takie� tendencje� zaznaczy�y� si�� zw�aszcza�
w�drugim� z� wymienionych� makroregionów.�W� rezultacie� by�y� to� niezmiennie�
tereny� z� najmniejszym� udzia�em� miejscowo�ci,� w� których� odnotowano� przy�
padki�mobilno�ci�przestrzennej�ludno�ci.�

Stosunkowo�najwi�ksz	�stabilno�ci	�w�nat��eniu�procesów�migracyjnych�
cechowa�y� si�� po�udniowe� regiony� kraju.� Tylko�w�makroregionie� po�udniowo��
�wschodnim� i� po�udniowo�zachodnim� nie� uleg�a� zmianie� liczba� wsi� obj�tych�
migracj	.� Nie� zmieni�a� si�� równie�� liczba� miejscowo�ci,� z� których� wyje�d�ali�
mieszka�cy.�W� konsekwencji�w� latach� 2005�2011� by�y� to� tereny� z� najwi�ksz	�
liczb	�wsi� z�wychod
stwem� rodzin� i� takie� sytuacje�dotyczy�y� trzech� czwartych�
badanych�miejscowo�ci.�Jak�wynika�z�zebranych�danych,�w�odniesieniu�do�tych�
obszarów�by�y� to� g�ównie�przemieszczenia�wewn	trzwiejskie� i� nie� skutkowa�y�
one�zmianami�w�cechach�wiejskiej�sieci�osadniczej16.�Na�pozosta�ych�terenach�
kraju� nast	pi�o� ograniczenie� liczby� wsi� z� wychod
stwem.� Jak� ju�� zaznaczono,�
takie� tendencje� dotyczy�y� g�ównie� miejscowo�ci� wiejskich� makroregionu� pó��
nocnego.� By�y� to� obszary� z� najmniejszym,�w� skali�wszystkich�makroregionów,�
odsetkiem� wsi,� z� których� wyje�d�a�y� ca�e� rodziny.� W� latach� 2005�2011,� we�
wspomnianym� makroregionie,� procesami� emigracyjnymi� obj�ta� by�a� po�owa�
wszystkich�badanych�miejscowo�ci,�podczas�gdy�w�latach�2000�2005�taka�sytu�
acja�dotyczy�a�a��80%�wsi�ankietowanych�na�tym�terenie.�

W�odró�nieniu�od�rozpowszechnienia�wychod
stwa�z�terenów�wiejskich,�
którego� nat��enie� by�o� zró�nicowane� terytorialnie,� nasilenie� sk�onno�ci� do�
osiedlania� si�� nowych� rodzin� w� badanych�miejscowo�ciach� nie� podlega�o� tak�
du�ym� wahaniom� przestrzennym� (tabela� 3).� We� wszystkich� makroregionach�
zwi�kszeniu�uleg�a�liczba�miejscowo�ci,�w�których�w�latach�2005�2011�osiedli�y�
si��nowe�rodziny,�przy�czym�najsilniej�to�zjawisko�zaznaczy�o�si��w�makroregio�

16� B.� Karwat�Wo
niak:� Przeobra�enia� w� strukturach� spo�ecznych� i� produkcyjnych� wsi�
i�rolnictwa� w� latach� 2000�2011� w� �wietle� bada�� terenowych� [w:]� Wzmacnianie� pozycji�
polskiego�rolnictwa�–�propozycje�wst�pne,�Raport�65�PW�2011�2014,� IERiG�PIB,�Warszawa�
2012,�s.�38�40.�
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nie� po�udniowo�wschodnim� i� po�udniowo�zachodnim,� czyli� na� terenach,� gdzie�
zaawansowanie�w�wielofunkcyjnym�rozwoju�obszarów�wiejskich�jest�relatywnie�
najbardziej� znacz	ce.�Stosunkowo�wysoki�poziom�rozwoju� infrastruktury� tech�
nicznej17�i�spo�ecznej18�oraz�walory�przyrodnicze�zach�ca�y�do�osiedlania�si��na�
obszarach�wiejskich�po�udniowej�Polski.�Ponadto�znaczny�zakres�mobilno�ci�na�
tych�terenach,�stanowi�y�powroty�na�wie��dawnych�emigrantów�zarobkowych,�
którzy�zako�czyli�ju��swoj	�aktywno���zawodow	.�

�
Wykres�1.�Ubytek�i�nap�yw�rodzin�na�tereny�ankietowanych�wsi��

w�latach�2005�2011�
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przyby�y wyjecha�y

%

Rodziny,�które:
�

*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Powszechno��� i� tendencje�w� obr�bie� procesów�migracyjnych� na� obsza�

rach� wiejskich,� dokumentuje� równie�� analiza� ruchliwo�ci� z� pespektywy� liczby�

17� Por.� A.� Wasilewski:� Stan� oraz� zmiany� w� infrastrukturze� technicznej,� [w:]� Przeobra�enia�
w�strukturze�spo�eczno�ekonomicznej�wsi�obj�tych�badaniem�IERiG
�PIB�w�latach�2000�2005,�
praca�zbiorowa�pod�red.�A.�Sikorskiej,�IERiG,�Warszawa�2006,�s.�21�38.��
18�D.�Ko�odziejczyk:�Stan�i�zmiany�w�infrastrukturze�spo�ecznej,�[w:]�Przeobra�enia�w�struktu�
rze�…op.�cit.,�s�39�49.�
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rodzin,� które� przyby�y� b	d
� opu�ci�y� ankietowane� miejscowo�ci� wiejskie�
w�latach�2005�2011�(wykres�1).��

Dane� dotycz	ce� mobilno�ci� terytorialnej� rodzin� na� obszarach� wiejskich�
wskazuj	�nie� tylko� na�powszechno��� tego�procesu,� ale� równie��dokumentuj	,�
�e�skala�ubytku�by�a�znacz	co�mniejsza�od�nap�ywu�nowych�jednostek,�a�czyn�
niki�warunkuj	ce�wielko��� tych� zjawisk� s	� powi	zane� g�ównie� z� uwarunkowa�
niami� pozarolniczymi.� Na� tereny� wyró�niaj	ce� si�� zaawansowaniem�w�wielo�
funkcyjnym� rozwoju�obszarów�wiejskich� i�w�poziomie� rozwoju�wiejskiej� infra�
struktury�oraz�atrakcyjnie�po�o�one,�nie�tylko�ch�tniej�przybywa�a�ludno��,�ale�
równocze�nie�wymienione�czynniki�ogranicza�y�wychod
stwo�z�po�o�onych�tam�
wsi.� Takie� w�a�ciwo�ci� uwidoczni�y� si�� g�ównie� na� po�udniowych� obszarach�
kraju.�W�konsekwencji�nie�tylko�w�odniesieniu�do�liczby�wsi,�ale�tak�e�ludno�ci�
w�makroregionie�po�udniowo�zachodnim�i�po�udniowo�wschodnim�odnotowa�
no�najwi�ksz	�dominacj��nap�ywu�nad�ubytkiem�rodzin.��

Wraz� z� rozpowszechnieniem� procesów� migracyjnych� na� terenach� wiej�
skich,� coraz�wyra
niej� zaznacza�a� si�� przewaga� liczebna� rodzin,� które�osiedli�y�
si��w�badanych�miejscowo�ciach�nad�tymi,�które�je�opu�ci�y.�W�ostatnim�bada�
nym� okresie� liczba� rodzin,� które� przyby�y� do� badanych� miejscowo�ci� by�a�
o�prawie�28%�wi�ksza�ni��tych,�które�z�nich�wyemigrowa�y.�W�pi�cioleciu�2000��
�2005�analogiczny�wska
nik�wynosi��niespe�na�20%.�

W�latach�2005�2011�przewag��liczebn	�rodzin�nowo�przyby�ych�do�bada�
nych�miejscowo�ci�nad�tymi,�które�z�nich�wyjecha�y�odnotowano�na�przewa�a�
j	cym� obszarze� kraju.� Taka� sytuacja� stosunkowo� najsilniej� zaznaczy�a� si��
w�makroregionie�po�udniowo�wschodnim,�natomiast�w�dwu�makroregionach�–�
�rodkowowschodnim�i�pó�nocnym�–�wi�cej�rodzin�opu�ci�o�ni��przyby�o�do�wsi�
obj�tych�ankietyzacj	�(wykres�2).�Szczególnie�silnie�taka�tendencja�uwidoczni�a�
si��w�makroregionie��rodkowowschodnim,�co�nale�y��	czy��faktem,��e�na�pro�
cesy�migracyjne�na� tym� terenie� znacz	cy�wp�yw�mia�� relatywnie�niski� poziom�
rozwoju� infrastruktury�w�badanych�wsiach,�a� tak�e�oddzia�ywanie�aglomeracji�
warszawskiej,� tworz	cej� ch�onny� rynek� pracy.� Te� okoliczno�ci� skutkowa�y�
wzmo�on	� migracj	� do� miast� oraz� innych� wsi,� stwarzaj	cych� lepsze� warunki�
mieszkaniowe�i�dogodniejsze�mo�liwo�ci�dojazdu�do�pracy.�

Z�zebranych�danych�ankietowych�wynika�o,��e�rodziny�nowo�przyby�e,�tj.�te�
które�w�latach�2005�2011�osiedli�y�si��na�badanych�terenach�wiejskich,�stanowi�y�
5,4%�ogó�u�ich�mieszka�ców.�Oznacza�to,��e�w�tym�czasie�w�wyniku�migracji�prze�
strzennych�liczba�zamieszkuj	cych�rodzin�w�ankietowanych�wsiach�zwi�ksza�a�si��
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�redniorocznie�o�0,9%.�By��to�poziom�nieco�wy�szy�ni��odnotowany�w�poprzednim�
badaniu�(2000�2005),�kiedy�to�analogiczny�wska
nik�wynosi��0,8%.��

�
Wykres�2.�Relacje�pomi	dzy�liczb��rodzin,�które�przyby�y�i�opu�ci�y��

tereny�ankietowanych�wsi�w�latach�2005�2011�
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�
*�Podzia��kraju�wed�ug�makroregionów�patrz�tabela�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Stosunkowo�najwi�kszy�wzrost�skali�przychod
stwa�odnotowano�we�wsiach�

po�o�onych�w�makroregionie�po�udniowo�zachodnim,� tj.� na� terenach� cechuj	cym�
si��od�lat�relatywnie�wysokim�poziomem�zurbanizowania�i�dezagraryzacji�terenów�
wiejskich19.� W� latach� 2005�2011,� w� porównaniu� do� okresu� 2000�2005� nasilenie�
tego� procesu� by�o� prawie� trzykrotnie� wi�ksze.� W� konsekwencji� rodziny,� które�
w�latach� 2005�2011� zamieszka�y� we� wsiach� makroregionu� po�udniowo��
�zachodniego�stanowi�y�ponad�9%�ogó�u�istniej	cych�tam�gospodarstw�domowych.�

Tendencje� odwrotne,� czyli� zmniejszenie� skali� nap�ywu� rodzin� do� bada�
nych�miejscowo�ci�wiejskich�odnotowano�tylko�w�dwu�typowo�rolniczych�ma�
kroregionach:��rodkowowschodnim�i��rodkowozachodnim.�Te�tendencje�szcze�
gólnie� silnie� zaznaczy�y� si�� na� terenie� pierwszego� z� wymienionych� obszarów,�

19�A.�Sikorska:�Przeobra�enia�w�strukturze�spo�eczno�ekonomicznej�wsi��…�op.�cit.,�s.�10�16.�
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gdzie� odsetek� rodzin� nowo� przyby�ych� w�ród� wszystkich� mieszkaj	cych� tam�
rodzin�by��najni�szy�w�porównaniu�z�reszt	�opisywanych�terenów�i�wynosi��4%.�

Zarówno� z� bada�� przeprowadzonych� w� latach� wcze�niejszych� (2000,�
2005),�jak�i�w�2011�wynika�o,��e�tradycyjnie�przychod
stwo�na�obszary�wiejskie�
nie�by�o�zwi	zane�z�prowadzeniem�dzia�alno�ci�rolniczej.�W�zbiorowo�ci�rodzin,�
które�przyby�y�do�ankietowanych�spo�eczno�ci�wiejskich�przewa�a�y�gospodar�
stwa�domowe�nieposiadaj	ce� ziemi� lub�uprawiaj	ce�dzia�ki� rolne�do�1�ha�UR.�
W�ostatnich�latach�ta�tendencja�uleg�a�wyra
nemu�wzmocnieniu.�W�ród�ogó�u�
nowo�przyby�ych�w� latach�1996�2000�do�badanych�wsi� rodzin�blisko�85%�sta�
nowi�y� rodziny� bezrolne,� w� okresie� 2000�2005� ich� udzia�� wynosi�� 87%,�
a�w�latach�2005�2011�ju��ponad�92%.�

Z� porównania� informacji� o� wychod
stwie� rodzin� bezrolnych� i� rolniczych�
wynika,��e�relatywnie�cz��ciej�takie�sytuacje�dotyczy�y�mieszka�ców�wsi�niezwi	�
zanych�z�dzia�alno�ci	�rolnicz	.�W�latach�2005�2011�emigrowa�o�ponad�5%�rodzin�
bezrolnych,�z�którymi�przeprowadzono�wywiad�w�2005�roku.�Analogiczny�wska
�
nik� odnosz	cy� si�� do� rodzin� z� u�ytkownikiem� indywidualnego� gospodarstwa�
rolnego,�by��ponad�dwukrotnie�ni�szy�i�wynosi��niespe�na�3%�(wykres�3).��
�

Wykres�3.�Udzia��(w�%)�rodzin,�które�w�latach�2005�2011�wyjecha�y�
z�badanych�wsi�w�ród�ogó�u�badanych�gospodarstw�domowych�
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�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�
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Dane�o�wychod
stwie�wiejskich�rodzin�w�uj�ciu�przestrzennym�dokumen�
tuj	,� �e�w�analizowanym�okresie� relatywnie�najwi�ksz	� sk�onno�ci	�do�wyjaz�
dów� cechowa�y� si�� rodziny� w� makroregionach:� pó�nocnym� i� po�udniowo��
�zachodnim.�Zjawisko�to�dotyczy�o�6%�gospodarstw�domowych�obj�tych�bada�
niem�w�2005�roku.��	czy��to�nale�y�z�przestrzennymi�trudno�ciami�na�lokalnych�
rynkach.�Najs�abiej� tendencje�do�zmiany�miejsca�pobytu�zaznaczy�y� si��w�ma�
kroregionie� po�udniowo�wschodnim,� gdzie� taki� proces� obj	�� tylko� 2%� rodzin�
zamieszkuj	cych�na�tym�terenie�w�2005�roku.��

Analiza�danych�dotycz	cych�ruchliwo�ci�ludno�ci�wiejskiej�wed�ug�jej�po�
dzia�u� na� u�ytkuj	c	� gospodarstwo� rolne� i� pozosta�	,� wyra
nie� wskaza�a,� �e�
wi�ksz	�mobilno�ci	�przestrzenn	�cechowa�y�si��rodziny�bezrolne.�Taka�sytua�
cja� zaznaczy�a� si�� na� przewa�aj	cym� obszarze� kraju,� przy� czym� stosunkowo�
najsilniej� takie� procesy� wyst	pi�y� w� makroregionie� po�udniowo�zachodnim.�
Tylko� na� terenie� makroregionu� po�udniowo�wschodniego� odnotowano� mini�
malnie�wi�ksze�rozmiary�wychod
stwa�rodzin�rolniczych�ni��bezrolnych.��

O� wi�kszej� sk�onno�ci� rodzin� nieposiadaj	cych� gospodarstwa� rolnego� do�
opuszczania�miejsca� zamieszkania,� �wiadczy� nie� tylko�wy�szy� odsetek� emigruj	�
cych�rodzin�bezrolnych�ni��rolniczych�w�odniesieniu�do�ogó�u�mieszka�ców�bada�
nych� wsi,� ale� równie�� liczebna� przewaga� tej� kategorii� gospodarstw� domowych�
w�ród�ogó�u�migrantów.�W�obydwu�porównywanych�okresach�w�grupie�wychod
�
ców�zdecydowan	�wi�kszo��,�ponad�70%,�stanowi�y�rodziny�bezrolne.�Taka�sytua�
cja�zaznaczy�a�si��na�przewa�aj	cym�obszarze�kraju,�przy�czym�stosunkowo�najsil�
niej� ich� dominacja� zaznaczy�a� w� makroregionie� pó�nocnym,� gdzie� oko�o� 86%�
rodzin,�które�opu�ci�y�badane�miejscowo�ci�stanowi�y�rodziny�bezrolne.��

W� latach� 2005�2011,� podobnie� jak� i� wcze�niej,� stosunkowo� najwi�ksz	�
ruchliwo�ci	� terytorialn	�cechowa�y� si�� rodziny� zwi	zane� z� relatywnie�ma�ymi�
obszarowo�gospodarstwami20�(do�5�ha�UR).�Z�tej�grupy�uby�o�7%�gospodarstw,�
podczas�gdy�w�ród�gospodarstw�stosunkowo�du�ych�obszarowo,�tj.�powy�ej�30�
ha� UR,� analogiczny� ubytek� wyniós�� mniej� ni�� 0,3%.� Jednocze�nie� relatywnie�
du�o�rodzin�nowo�przyby�ych�obejmowa�o�ma�e�obszarowo�gospodarstw�rolne,�
ale�ich�udzia��by��prawie�trzykrotnie�ni�szy�ni��likwidowanych.�Ponadto�stosun�
kowo� du�y� nap�yw� nowych� rodzin� dotyczy�� gospodarstw� du�ych� obszarowo.�
Nale�y�uzna�,� �e� te� zjawiska�by�y�powi	zane� z�procesami�przemian�agrarnych�
w�indywidualnym�rolnictwie.�

20� Zob.� A.� Sikorska:�Przemiany�w� strukturze� agrarnej� indywidualnych� gospodarstw� rolnych,�
IERiG
�PIB,�Warszawa�2013,�s.�25.��
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3.�Kierunki�i�przyczyny�ruchliwo�ci�przestrzennej�na�terenach�wiejskich��

W�zagadnieniach�zwi	zanych�z�mobilno�ci	�rodzin�na�obszarach�wiejskich�
wa�ne�wydaj	�si��kierunki�ich�przemieszczania�si�,�tj.�miejsce�ich�wcze�niejsze�
go� zamieszkania,� w� odniesieniu� do� przychod
ców,� oraz� aktualnego� pobytu�
wychod
ców.�S	�to�wa�ne�zagadnienia�zw�aszcza�z�perspektywy�bada��przeob�
ra�e��w�wiejskiej�sieci�osadniczej.�

�
Tabela�4.�Miejsce�wcze�niejszego�pobytu�rodzin,�które�przyby�y��

do�badanych�miejscowo�ci��

Okres�obj�ty�badaniem�
Procent�nowych�rodzin,�które�przyby�y�z�

innej�wsi� miasta� innego�kraju�

2000�2005�
2005�2011�

53,1
38,7

45,7�
59,1�

2,2
2,2

w�tym�okres�2005�2011�wed�ug�makroregionów*�

�rodkowozachodni� 29,8 70,2� �

�rodkowowschodni� 38,6 57,9� 3,5

Po�udniowo�wschodni� 36,5 62,8� 0,7

Po�udniowo�zachodni� 37,5 59,8� 2,7

Pó�nocny� 52,0 44,0� 4,0
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Z�analizy�kierunków�nap�ywu�nowych�rodzin�do�badanych�wsi�wynika,��e�

w�latach�2005�2011�najcz�stszym�miejscem�wcze�niejszego�pobytu�tych�rodzin�
by�o�miasto�(tabela�4).�Tak	�sytuacj��odnotowano�po�raz�pierwszy.�We�wszyst�
kich�poprzednich�badaniach�najcz�stszym�wcze�niejszym�miejscem�zamieszka�
nia�migrantów�by�a�inna�wie�21.��

Wed�ug� danych� IERiG�PIB,� w� analizowanym� okresie� nieco� ponad� 59%�
rodzin�przyby�ych�do�badanych�miejscowo�ci�pochodzi�o�z�miasta.�Tym�samym�
by��to�udzia��o�oko�o�13�pkt.�proc.�wy�szy�ni��w�poprzednim�badanym�okresie�

21�Por.�P.�Kijanowski:�Ruchliwo��ludno�ci�wiejskiej�w�latach�1992�1996,�Komunikaty,�Rapor�
ty,�Ekspertyzy,�z.�434,� IERiG,�Warszawa�1998,�s.�10� i�21�oraz��.�Zwoli�ski:�Mobilno��prze�
strzenna�i�spo�eczno�zawodowa�ludno�ci�wiejskiej�w�latach�2000�2005,�raport�PW�2005�2009�
nr�29,�IERiG�PIB,�Warszawa�2006,�s.�30.�
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(2000�2005),�kiedy�analogiczny�wska
nik�stanowi��niespe�na�46%.�Jednocze�nie�
zmala��(o�ponad�14�pkt.�proc.)�udzia��rodzin,�które�przemie�ci�y�si��do�badanych�
miejscowo�ci� z� okolicznych�wsi.� Stanowi�y� one� oko�o� 39%�wszystkich� nowych�
gospodarstw� domowych.� Nap�yw� nowych� rodzin� z� innego� kraju,� zarówno�
w�latach�2005�2011,� jak� i�wcze�niej,�by��nieznaczny� i�dotyczy��nieco�ponad�2%�
ogó�u�nowo�przyby�ych.�W�zdecydowanej�wi�kszo�ci�by�y�to�powroty�z�emigra�
cji�zarobkowej.�

Analiza� przestrzenna� kierunków� nap�ywu� nowych� rodzin� do� badanych�
wsi�wskazuje,��e�w�latach�2005�2011�terenami,�gdzie�odnotowano�najwi�kszy�
udzia�� emigrantów� z� miasta� by�� makroregion� �rodkowozachodni� (70%)� oraz�
po�udniowo�wschodni�(63%).�

W�makroregionie�pó�nocnym�zaobserwowano�przeciwstawn	� tendencj��
w� kierunkach�migracji.�W� latach� 2005�2011,� podobnie� jak� i� wcze�niej,� ponad�
po�owa�nowych�rodzin�przyby�a�z�innych�wsi.�Przyczyn�wyst�powania�tak�du�ej�
skali� przemieszcze��wewn	trzwiejskich� nale�y�upatrywa��w� lokalnych� trudno�
�ciach� w� znalezieniu� pracy� zarobkowej,� b�d	cych� konsekwencj	� odmienno�ci�
cech�spo�eczno�ci�wiejskiej� terenów�pó�nocnych� (du�e�skupiska� ludno�ci�post�
pegeerowskiej)22.��

Z�danych�o�aktualnym�miejscu�zamieszkania�emigrantów�z�badanych�wsi�
wynika,��e�najcz�stszym�docelowym�miejscem�ich�wyjazdu�w�latach�2005�2011,�
podobnie�jak�i�wcze�niej,�by�y�tereny�miejskie,�nast�pnie�okoliczne�miejscowo�
�ci� wiejskie� i� inne� kraje.� Jednak� w� porównaniu� do� wcze�niejszego� badania�
stwierdzono� spadek� skali� emigracji� rodzin� wiejskich� do� miast,� poniewa�� ich�
udzia��w�ród�ogó�u�wychod
ców�uleg��zmniejszeniu�z�50�do�45%.�Zmniejszeniu�
uleg�y�równie��rozmiary�migracji�do�okolicznych�wsi.�W�porównywanych�okre�
sach�udzia��wychod
ców�na�inne�obszary�wiejskie�obni�y��si��o�7�pkt.�proc.�(z�41�
do� 34%).� Jednocze�nie� gwa�townie,� bo� ponad� 2�krotnie� wzros�a� skala� zagra�
nicznych�wyjazdów� ludno�ci�wiejskiej.�Do� innych�krajów�wyjecha�o�blisko�21%�
osób� z�rodzin,� które�w� latach� 2005�2011� opu�ci�y� badane�miejscowo�ci,� pod�
czas�gdy�w�okresie�2000�2005�analogiczny�udzia��wynosi��nieco�ponad�9%.�Tak�
du�y�wzrost��	czy��nale�y�z�wcze�niejsz	�stosunkowo�wysok	�emigracj	�zarob�
kow	�pojedynczych�osób�z�tych�rodzin�(byli�to�g�ównie�relatywnie�m�odzi�m���
czy
ni)23.�Te�osoby�po�osi	gni�ciu�stabilizacji�ekonomicznej�i�zawodowej,�naby�

22�Zob.�A.�Sikorska:�Zmiany�w�wielko�ci�badanych�wsi�oraz�mobilno��rodzin�[w:]�Przeobra�e�
nia�w�strukturze�spo�eczno�ekonomicznej�…�op.�cit.�s.�11�i�13.��
23�Z�danych�GUS�wynika,��e�w�ród�Polaków�przebywaj	cych�czasowo�w�innym�kraju�domino�
wa�y� osoby,� które� swój� czasowy� pobyt� za� granic	� �	czy�y� z� podejmowaniem� pracy� lub� jej�
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ciu�prawa�do�pobytu�i�dost�pu�do��wiadcze��spo�ecznych�„�ci	gn�li”�za�granic��
pozosta�ych� cz�onków� swoich� rodzin.� T�� tez�� potwierdza� równie�� fakt,� �e�
w�wi�kszo�ci�rodziny,�które�opu�ci�y�kraj,�to�rodziny�niepe�ne�(g�ównie�kobiety�
z�dzie�mi).�

�
Tabela�5.�Miejsce�aktualnego�pobytu�wychod
ców�z�ankietowanych��

terenów�wiejskich��

Makroregiony*�
Okres�obj�ty�
badaniem�

Procent�rodzin,�które�wyjecha�y�do�
innej�wsi� miasta�� innego�kraju�

Ogó�em�
2000�2005�
2005�2011�

40,6
34,3

50,2�
44,9�

9,2
20,9

�rodkowozachodni�
2000�2005�
2005�2011�

51,2
59,0

43,9�
35,9�

4,9
5,1

�rodkowowschodni�
2000�2005�
2005�2011�

38,5
36,4

48,8�
52,1�

12,7
11,6

Po�udniowo�wschodni�
2000�2005�
2005�2011�

33,3
31,1

48,8�
34,1�

17,8
34,8

Po�udniowo�zachodni�
2000�2005�
2005�2011�

21,7
32,4

59,5�
58,8�

18,8
8,8

Pó�nocny�
2000�2005�
2005�2011�

42,1
23,1

51,2�
43,6�

6,7
33,3

*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Podobne� prawid�owo�ci� w� kierunkach�migracji� ludno�ci� wiejskiej� odno�

towano�w�poszczególnych�makroregionach,�chocia��mo�na�by�o�zaobserwowa��
pewne�odmienno�ci�w�tym�zakresie�(tabela�5).�W�latach�2005�2011,�podobnie�
jak� i� wcze�niej,� terenami,� gdzie� odnotowano� najmniejszy� udzia�� osób,� które�
opu�ci�y� obszary�wiejskie� by��makroregion� �rodkowozachodni.�W�porównaniu�
do� lat�wcze�niejszych� te� tendencje� uleg�y� pewnemu�wzmocnieniu.�W� okresie�
2000�2005�migracje�zewn�trzne,�tj.�wyjazdy�do�miast�b	d
�innego�kraju,�obj��y�
49%� rodzin,� które�opu�ci�y� badane�miejscowo�ci,� podczas� gdy�w� latach�2005��
�2011� analogiczny� udzia�� wynosi�� 41%.� Ta� sytuacja� by�a� wynikiem� dalszego�
wzrostu� wychod
stwa� do� okolicznych� wsi.� Ten� kierunek� migracji� w� ostatnim�
omawianym�okresie�wybra�o�59%�rodzin� i�by�� to�udzia��o�8�pkt.�proc.�wi�kszy�

                          

poszukiwaniem.�Ogólny�odsetek�osób�przebywaj	cych�za�granic	�w�zwi	zku�z�prac	 wynosi��
ok.�73%.�Szacuje�si�,��e�ponad�75%�czasowych�emigrantów�przebywa�za�granic	�co�najmniej�
jeden�rok�–�zob.�Podstawowe�informacje�o�…�op.�cit.,�s.�3.��
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w�porównaniu� do� poprzedniego� badania.� Ponadto�makroregion� ten� cechowa��
si��niezmiennym�i�najmniejszym�udzia�em�migracji�do�innych�krajów.�

W�latach�2005�2011�najwi�ksz	�skal	�migracji�poza�obszary�wiejskie,�ce�
chowa�y� si�� rodziny� zamieszkuj	ce� badane� miejscowo�ci� w� makroregionie�
pó�nocnym.� Taki� kierunek� wychod
stwa� dotyczy�� ponad� trzech� czwartych�
wszystkich�migruj	cych.�Ponadto�procesy�migracyjne�rodzin�wiejskich�w�makro�
regionie�pó�nocnym�charakteryzowa�y�si��du�	�skal	�wyjazdów�do� innych�kra�
jów.� Ten� kierunek�wychod
stwa�wybra�a�ponad� jedna� trzecia� rodzin.�Oznacza�
to,��e�w�porównaniu�do�poprzedniego�badania�skala�tego�zjawiska�uleg�a�pra�
wie�pi�ciokrotnemu�zwi�kszeniu.�W�rezultacie�ruch�przestrzenny�mieszka�ców�
wsi�w�makroregionie�pó�nocnym,�podobnie�jak�i�w�makroregionie�po�udniowo��
�wschodnim�charakteryzowa��si��najwi�ksz	�skal	�migracji�zagranicznych.�
�

Tabela�6.�Przychod
cy�do�ankietowanych�wsi�wed�ug�g�ównego�
powodu�osiedlenia�

Okres�obj�ty�
badaniem�

G�ówny�powód�przybycia�(osoby�w�%)�

rodzinny�
likwidacja�

gosp.�rolnego
praca�

miesz�
kanie�

obj�cie�gosp.�
rolnego�

inne*�

2000�2005�
2005�2011�

30,9�
20,6�

1,9
0,9

2,1
1,8

50,9
64,1

6,9�
4,4�

8,1
8,2

w�tym�okres�2005�2011�wed�ug�kategorii�rodziny�

bezrolni� 15,2� 4,1 2,0 70,2 �� 8,5

rolni� 38,8� � � 8,2 49,0� 4,1
*� Zwi	zane� ze� szczególnymi� zdarzeniami� losowymi� (pobyt� w� zak�adzie� wychowawczym,�
karnym,�opieku�czo�leczniczym�b	d
�jego�powody�by�y�nieznane).�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Z�bada��prowadzonych�w�2005�i�2011�roku�wynika�o,��e�nie�uleg�y�zasad�

niczej� zmianie� g�ówne�powody�przychod
stwa�na� tereny�wiejskie,� chocia��od�
notowano� pewne� ró�nice� w� tym� zakresie.� Zarówno� w� latach� 2005�2011,� jak�
i�wcze�niej,� w�ród� przyczyn� przybycia� do� badanych� miejscowo�ci� najcz��ciej�
by�y�wymieniane�sprawy�mieszkaniowe�(tabela�6).�Taki�powód�migracji�poda�o�
ponad�64%�osób� z� rodzin,� które� sprowadzi�y� si�� na�obszary�wiejskie�w� latach�
2005�2011� i� by�� to� udzia�� o� przesz�o� 13� pkt.� proc.� wi�kszy� ni�� analogiczny�
wska
nik�odnotowany�w�okresie�2000�2005,�który�wynosi��51%.�Tym�motywem�
kierowa�y� si�� w� g�ównej� mierze� osoby� z� bezrolnych� gospodarstw� domowych�
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(ponad�70%),�podczas�gdy�w�ród�migrantów�do�rodzin�rolniczych�t��argumen�
tacj��podawali�tylko�nieliczni�(nieco�ponad�8%).��

W�okresie�2005�2011�w�ród�motywów�przemieszcze��niezmiennie� rela�
tywnie� cz�sto�wymieniano� sprawy� rodzinne,� niemniej� taka� sytuacja� dotyczy�a�
mniejszej� grupy� osób� ni��wcze�niej.� Jednak,� tym�powodem�kierowa�o� si��wy�
ra
nie�mniej�osób�ni��w� latach�wcze�niejszych.�Uwarunkowania� rodzinne� jako�
najwa�niejsz	� przyczyn�� zamieszkania� na� terenie� badanych�wsi� poda�o� blisko�
21%�migrantów�z�lat�2005�2011�(31%�by�o�ich�w�latach�2000�2005).�Taka�sytua�
cja� cz��ciej� dotyczy�a� osób� z� rodzin� rolniczych� (39%)� ni�� z� � rodzin� bezrolnych�
(15%).� Nale�y� równie�� zaznaczy�,� �e�w� odniesieniu� do� pierwszej� z� wymienio�
nych�grup�przychod
ców�przybycie�do�badanej�miejscowo�ci��	czy�o�si��z�obj��
ciem�gospodarstwa�rolnego.� Jednocze�nie�dla�blisko�po�owy�przychod
ców�do�
rodzin� rolniczych,� obj�cie� gospodarstwa� stanowi�o�najwa�niejszy� argument� za�
osiedleniem�w�badanych�miejscowo�ciach.�Nie�zmienia�to�faktu,��e�w�odniesie�
niu�do�ogó�u�przychod
ców,�rozpocz�cie�dzia�alno�ci�rolniczej�by�o�stosunkowo�
rzadko�wymienian	�motywacj	�przemieszczania�si��do�ankietowanych�wsi.�Przy�
czym� w� stosunku� do� ubieg�ych� okresów� takie� postawy� uleg�y� zmniejszeniu.�
W�latach� 2000�2005� w� powi	zaniu� z� rozpocz�ciem� dzia�alno�ci� rolniczej� na�
terenie�badanych�wsi�osiedli�o�si��7%�ogó�u�przybyszów,�podczas�gdy�w�okresie�
2005�2011�ten�udzia��wynosi��ju��tylko�nieco�ponad�4%.�

�
Tabela�7.�Przestrzenne�zró�nicowanie�motywów�osiedlania�si	�

na�terenach�wiejskich�w�latach�2005�2011�

Makroregiony*�

G�ówny�powód�migracji�(osoby�w�%)�

rodzinny�
likwida�
cja�gosp.�
rolnego�

praca�
mieszka�

nie�

obj�cie�
gosp.�
rolnego�

inne**�

Ogó�em� 20,6� 0,9 1,8 64,1 4,4� 8,2
�rodkowozachodni�� 60,1� 5,9 1,9 20,4 1,9� 9,3
�rodkowowschodni�� 24,7� 1,2 2,4 47,1 8,2� 16,5
Po�udniowo�wschodni� 27,1� � 2,4 58,8 8,2� 3,5
Po�udniowo�zachodni� 5,5� � 1,2 92,0 1,2� �
Pó�nocny� 4,8� � � 82,5 �� 12,7
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
**� Zwi	zane� ze� szczególnymi� zdarzeniami� losowymi� (pobyt� w� zak�adzie� wychowawczym,�
karnym,�opieku�czo�leczniczym�b	d
�jego�powody�by�y�nieznane).�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
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W�ród� przyczyn,� które� mia�y� niewielkie� znaczenie� przy� podejmowaniu�
decyzji� o� przychod
stwie� nale�y� wymieni�� równie�� wzgl�dy� zarobkowe.�
W�obydwu� analizowanych� okresach� ten� motyw� poda�o� zaledwie� 2%� osób�
z�opisywanej� grupy.� Dla� jeszcze� mniejszej� zbiorowo�ci� decyduj	c	� przyczyn	�
przyjazdu�by�a� likwidacja�gospodarstwa� rolnego�w� innej�miejscowo�ci.�W�opi�
sywanej� populacji� tylko� niespe�na� 1%� osób� zadeklarowa�o,� �e� zasadniczym�
powodem� przemieszczenia� si�� by�o� zaniechanie� dzia�alno�ci� rolniczej� w� innej�
wsi.� Powy�szymi� motywami� kierowali� si�� wy�	cznie� przychod
cy� do� rodzin�
rolniczych.�

Podobne� tendencje�w�powodach� przychod
stwa� na� tereny�wiejskie� od�
notowano� równie�� w� uj�ciu� przestrzennym,� chocia�� mo�na� zaobserwowa��
pewne�regionalne�odmienno�ci� (tabela�7).�Na�przyk�ad�w�makroregionie��rod�
kowo�zachodnim� szczególnie� silnie� zaznaczy�� si�� udzia�� osób� osiedlaj	cych� si��
w�badanych� miejscowo�ciach� kieruj	cych� si�� motywami� rodzinnymi� (60%)�
i�likwidacj	�dzia�alno�ci�rolniczej�(6%).�W�ród�powodów�migracji�w�makroregio�
nach:� �rodkowowschodnim� i� po�udniowo�wschodnim,� zwraca� uwag�� relatyw�
nie� znacz	cy� udzia�� przychod
ców� obejmuj	cych� gospodarstwa� rolne� (ponad�
8%).�Z�kolei,�dominuj	cym�powodem�osiedlania�si��we�wsiach�makroregionów:�
pó�nocnego�i�po�udniowo�zachodniego�by�y�sprawy�mieszkaniowe�(83�92%).�

�
Tabela�8.�Wychod
cy�z�ankietowanych�wsi�wed�ug�g�ównego��

powodu�migracji�

Okres�
obj�ty�badaniem�

G�ówny�powód�migracji�(osoby�w�%)�

ro�
dzin�
ny�

likwidacja�
gosp.�
rolnego�

praca� mieszkanie nauka�
obj�cie�
gosp.�
rolnego�

inne*�

2000�2005�
2005�2011�

30,1�
26,4�

15,2
14,6

20,8
17,8

28,1
34,9

1,3�
1,3�

0,4�
0,3�

4,1
4,7

w�tym�okres�2005�2011�wed�ug�kategorii�rodziny�

bezrolni� 29,2� � 23,2 44,9 0,5� �� 3,2

rolni� 19,2� 56,8 7,2 7,1 2,4� 1,0� 6,3
*� Zwi	zane� ze� szczególnymi� zdarzeniami� losowymi� (pobyt� w� zak�adzie� wychowawczym,�
karnym,�opieku�czo�leczniczym�b	d
�jego�powody�by�y�nieznane).�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2000,�2005�i�2011.�

�
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Odno�nie� wychod
stwa� z� badanych� wsi� na� podstawie� wyników� bada��
prowadzonych�w�2005�i�2011�roku,�nie�stwierdzono�znacz	cych�ró�nic�w�g�ów�
nych�powodach,�chocia��odnotowano�pewne�ró�nice�w�odsetku�osób,�którymi�
kierowa�y� odmienne� motywy� w� opisywanych� okresach� (tabela� 8).� Zarówno�
w�latach�2005�2011,� jak� i�wcze�niej,�w�ród�najcz��ciej�wymienianych�przyczyn�
wychod
stwa� podawane� by�y� kwestie� mieszkaniowe.� Ten� powód� nabra�� na�
znaczeniu,�gdy��kierowa�o�si��nim�35%�wychod
ców�w�okresie�2005�2011,�za��
w�latach�2000�2005�takie�osoby�obejmowa�y�28%.�Zdecydowanie�cz��ciej�tak	�
motywacj	� kierowali� si�� wychod
cy� niezwi	zani� z� gospodarstwami� rolnymi�
(45%)�ni��z�rodzin�rolniczych�(7%).�

W�ród� przyczyn� wychod
stwa� relatywnie� cz�sto� wymieniano� równie��
sprawy� rodzinne.�Taki�powód�wyjazdu�poda�o�26%�migrantów�w� latach�2005��
�2011� (30%� –� w� latach� 2000�2005).� Tym� motywem� zdecydowanie� cz��ciej�
kierowa�a�si��ludno���bezrolna�(31%)�ni��rolnicza�(19%).�

Uzna�� zatem� nale�y,� �e�w� analizowanym�okresie� ch��� poprawy�warun�
ków�mieszkaniowych�by�a�priorytetowym�motywem�ruchliwo�ci�przestrzennej�
mieszka�ców� badanych�wsi,� podczas� gdy�w� latach� 2000�2005� by�y� to� sprawy�
rodzinne.�

Po�ród� powodów� podejmowania� decyzji� o� wyje
dzie� z� ankietowanych�
miejscowo�ci,� których� znaczenie� uleg�o� równie�� niewielkiemu� zmniejszeniu,�
wymieni�� nale�y� tak�e� wzgl�dy� zarobkowe.� Rozpocz�ciem� pracy� zarobkowej�
w�nowym�miejscu� zamieszkania� kierowa�o� si�� 18%�migrantów�w� latach�2005��
�2011�i�by��to�udzia��o�4�pkt.�proc.�ni�szy�ni��odnotowany�w�okresie�2000�2005.�
Podobnie,�jak�w�przypadku�przyczyn�mieszkaniowych�i�rodzinnych,�cz��ciej�by�a�
to� motywacja� ruchliwo�ci� przestrzennej� ludno�ci� bezrolnej� ni�� rolniczej� (23%�
wobec� 7%).�Wyjazdy� z� ostatniej� z� wymienionych� grup�mieszka�ców�wsi� by�y�
uwarunkowane� przede� wszystkim� likwidacj	� gospodarstwa� rolnego.� Chocia��
taki�powód�poda�o�prawie�57%�wychod
ców�z�rodzin�rolniczych�w�latach�2005��
�2011,� to� zbiorowo��� kieruj	ca� si�� takimi�motywami� przy� decyzjach�migracyj�
nych� stanowi�a� tylko� oko�o� 15%�osób�wyje�d�aj	cych.� Ponadto,�wyniki� bada��
2000� i� 2011� by�y� podobne,� co�wskazuje,� �e� zako�czenie� dzia�alno�ci� rolniczej�
przy� podejmowaniu� decyzji� migracyjnych� nie� uleg�o� zmianie� na� przestrzeni�
opisywanych�lat.�

Zarówno�w�latach�2005�2011,�jak�i�wcze�niej,�podnoszenie�poziomu�wy�
kszta�cenia� i� obj�cie� gospodarstwa� rolnego� by�y� incydentalnie� wymienianymi�
powodami�wychod
stwa.�W� opisywanej� populacji� tylko� 1,3%� osób� zadeklaro�
wa�o,��e�zasadniczym�powodem�ich�migracji�by�a�nauka,�a�w�przypadku�rozpo�
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cz�cia�dzia�alno�ci�rolniczej�ten�odsetek�by��jeszcze�ni�szy�i�wynosi��0,3%.�Tymi�
motywami�kierowa�a�si��w�g�ównej�mierze�ludno���rolnicza.��

W�uj�ciu�przestrzennym�odnotowano�tylko�niewielkie�odmienno�ci�w�na�
sileniu�zjawisk�migracyjnych�wed�ug�ich�przyczyny�(tabela�9).�Na�przyk�ad�tylko�
w�makroregionie� �rodkowozachodnim,� w�ród� powodów� wychod
stwa� zazna�
czy�y�si��motywy�zwi	zane�z�obj�ciem�gospodarstwa�rolnego�w� innej�wsi� (po�
nad� 2%).� Na� tym� terenie� zaznaczy�� si�� równie�� brak� przyczyn� zwi	zanych�
z�podnoszeniem�poziomu�wykszta�cenia.�W�ród�czynników,�jakimi�kierowali�si��
g�ównie� wychod
cy� w� makroregionie� �rodkowowschodnim� dominowa�a� ch���
poprawy�warunków�mieszkaniowych�(39%).�

�
Tabela�9.�Przestrzenne�ró�nice�w�g�ównych�powodach�wychod
stwa��

z�badanych�wsi�w�latach�2005�2011�

Makroregiony*�

G�ówny�powód�migracji�(osoby�w�%)�

rodzin�
ny�

likwi�
dacja�
gosp.�
rolnego

praca�
miesz�
kanie�

nauka�
obj�cie�
gosp.�
rolnego�

inne**�

Ogó�em� 26,4� 14,6 17,8 34,9 1,3� 0,3� 4,7

�rodkowozachodni�� 27,6� 13,8 13,8 32,2 �� 2,3� 10,3

�rodkowowschodni�� 27,4� 18,1 6,9 38,6 0,8� �� 8,1

Po�udniowo�wschodni� 22,8� 31,5 5,4 30,4 3,3� �� 6,5

Po�udniowo�zachodni� 33,1� 7,4 23,4 32,0 0,6� �� 3,4

Pó�nocny� 18,4� 8,2 38,8 25,9 1,4� �� 7,5
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
**� Zwi	zane� ze� szczególnymi� zdarzeniami� losowymi� (pobyt� w� zak�adzie� wychowawczym,�
karnym,�opieku�czo�leczniczym�b	d
�jego�powody�by�y�nieznane).�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Z� kolei� w� makroregionie� po�udniowo�wschodnim� motywy� wyjazdu� ce�

chowa�o� relatywnie�du�e� znaczenie�kwestii� zwi	zanych� z� likwidacj	�gospodar�
stwa�rolnego� (32%)� i�podnoszeniem�poziomu�wykszta�cenia� (3%).�W�makrore�
gionie�po�udniowo�zachodnim�w�ród�powodów�opuszczania�wsi�zwróci��uwag��
stosunkowo� du�y� udzia�� wzgl�dów� rodzinnych� (33%).� Migracje� przestrzenne�
ludno�ci�wiejskiej�w�makroregionie�pó�nocnym�zdominowa�y�przyczyny�zwi	za�
ne�z�mo�liwo�ci	�podj�cia�pracy�zarobkowej.��
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4.�Cechy�spo�eczno�demograficzne�osób�mobilnych�przestrzennie��

� Z� analizy� danych� o� cechach� populacji� zmieniaj	cej� miejsce� pobytu�
w�latach�2005�2011�wynika,��e�podobnie�jak�i�wcze�niej,�by�y�to�osoby�relatyw�
nie�m�ode�i�dobrze�wykszta�cone.��

Z�analizy�danych�ankietowych�wynika,��e�populacj��osiedlaj	c	�si��w�ba�
danych�wsiach,�zarówno�w�latach�2005�2011,�jak�i�wcze�niej,�w�zdecydowanej�
wi�kszo�ci� (oko�o� 66%)� stanowi�y� osoby�w�wieku� 18�44� lat.� Blisko� trzykrotnie�
mniejsze� grono� osób� nowo� przyby�ych� by�o�w�wieku� produkcyjnym�niemobil�
nym,�a�osoby�w�wieku�emerytalnym�przemieszcza�y�si��do�badanych�wsi�spora�
dycznie� (6%).� Podkre�li�� nale�y,� �e� relatywnie� m�odsz	� zbiorowo��� stanowili�
przychod
cy,� który� tworzyli� rodziny� rolnicze� ni�� osoby� powi�kszaj	ce� grono�
bezrolnych�gospodarstw�domowych�(tabela�10).��

�
Tabela�10.�Przychod
cy�na�tereny�wiejskie�wed�ug�wieku��

w�kolejnych�badanych�okresach�

Lata�

Odsetek�osób�w�wieku*:�
Udzia��
kobiet�przedproduk�

cyjnym�
produkcyjnym� poproduk�

cyjnym�mobilnym� niemobilnym�

2000�2005� 4,7� 64,7 23,4 7,2� 48,9

2005�2011� 5,2� 66,2 22,4 6,2� 49,2

w�tym�okres�2005�2011�wed�ug�kategorii�rodziny�

Rodzina:�� � �

��bezrolna� 5,8� 65,0 22,6 6,6� 49,5

��rolnicza�� �� 77,6 20,4 2,0� 45,9
*�Przyj�to�stosowane�przez�GUS�ekonomiczne�grupy�wieku:�przedprodukcyjny�–�osoby�do�17�lat�
(w�niniejszej�pracy�dotyczy�osób�w�wieku�15�17� lat);�produkcyjny�–�kobiety�w�wieku�18�59� lat�
i�m��czy
ni�w�wieku�18�64� lata;�poprodukcyjny�–� kobiety�60� lat� i�wi�cej�oraz�m��czy
ni�65� lat�
i�wi�cej.�W�wieku�produkcyjnym�wydzielane�s	�jeszcze�dwie�grupy:�mobilny�(produkcyjny�m�od�
szy)�–�osoby�w�wieku�18�44� lat� i�niemobilny�(produkcyjny�starszy)�–�kobiety�w�wieku�45–59� lat�
i�m��czy
ni�w�wieku�45�64�lata.�Taki�podzia��grup�wieku�zastosowano�w�ca�ym�opracowaniu.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2000,�2005�i�2011.�

�
W�uj�ciu�przestrzennym�wzgl�dnie�najm�odsz	�zbiorowo���tworzy�y�oso�

by� osiedlaj	ce� si�� we� wsiach� po�o�onych� w� makroregionie� po�udniowo��
�wschodnim,�za��najstarsz	�–�w��rodkowowschodnim�i�pó�nocnym.�
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Tabela�11.�Przychod
cy�na�tereny�wiejskie�w�latach�2005�2011��
wed�ug�cech�demograficznych�i�makroregionów�

Makroregiony*�

Odsetek�osób�w�wieku� Udzia��kobiet�
w�ród�

przychod
�
ców�

przedpro�
dukcyjnym�

produkcyjnym�
popro��

dukcyjnym�mobilnym�
niemobil�

nym�

Ogó�em�� 5,2 66,2 22,4 6,2� 49,2

�rodkowozachodni�� � 79,6 13,0 7,4� 44,4

�rodkowowschodni�� 3,5 64,7 21,8 10,0� 48,8

Po�udniowo�wschodni� 10,6 70,6 18,8 �� 47,1

Po�udniowo�zachodni� 4,9 63,8 27,6 3,7� 50,3

Pó�nocny� 7,9 58,7 23,8 9,5� 54,0
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Przy� uwzgl�dnianiu� kryterium� p�ci,� zarówno� w� latach� 2005�2011,� jak�

i�wcze�niej,� w�ród� przychod
ców� do� badanych� miejscowo�ci� odnotowano�
niewielk	�przewag��m��czyzn�(51%)�w�porównaniu�do�kobiet�(49%).�Szczegól�
nie� dotyczy�o� to� zbiorowo�ci,� któr	� tworzyli�m��czy
ni�w�ród� przybywaj	cych�
do�rodzin�rolniczych�(54%).�

Zró�nicowanie�terytorialne�w�wysoko�ci�odsetka�kobiet�w�ród�osób�osie�
dlaj	cych� si�� w� badanych� miejscowo�ciach� przede� wszystkim� wskazuje,� �e�
w�wi�kszo�ci�makroregionów,�jak�i�w�skali�kraju,�tendencje�by�y�podobne,�czyli�
w�ród�przychod
ców�nieznacznie�górowali�m��czy
ni.�Nie�zmienia�to�faktu,��e�
uwidoczni�y� si�� pewne� przestrzenne� ró�nice� w� wysoko�ci� odsetka� kobiet�
w�populacji,� która� zamieszka�a� na� wsi.� Przewag�� kobiet� w� gronie� osób� nowo�
przyby�ych�na�obszary�wiejskie�stwierdzono�tylko�w�makroregionie�pó�nocnym�
(54%).�Te�relacje�nale�y��	czy��ze�struktur	�wieku�osób,�które�si��tam�osiedla�y.�
Jak�ju��wcze�niej�wspomniano,�tworzy�y�one�relatywnie�najstarsz	�zbiorowo��.�
Na� pozosta�ych� terenach� wysoko��� odsetka� kobiet� w�ród� przychod
ców� do�
badanych�wsi�waha�a�si��od�ponad�44%�w�makroregionie��rodkowozachodnim�
do�nieco�powy�ej�50%�w�po�udniowo�zachodnim.�

Z�zestawienia�struktury�wieku�migrantów�z�obszarów�wiejskich�w� latach�
2000�2005�i�2005�2011�wynika,��e�populacja�opuszczaj	ca�badane�wsie�staje�si��
coraz�m�odsza�(wykres�4).�
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Wykres�4.�Wychod
cy�z�terenów�wiejskich�wed�ug�wieku*��
w�kolejnych�badanych�okresach�
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�
*�Grupy�wieku�jak�w�tabeli�10.��
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2000,�2005�i�2011.�

�
W�ród�ogó�u�migrantów�z�wiejskich�rodzin�w�latach�2005�2011,�podobnie�

jak� i�wcze�niej,�najliczniejsz	�grup��(ponad�50%�wszystkich�wychod
ców)�two�
rzy�y�osoby�w�wieku�produkcyjnym�mobilnym,�czyli�by�y�one�w�wieku�18�44�lat.�
Odnotowano� przy� tym� pewne� ró�nice,� gdy� porównano� wiek� emigrantów,�
uwzgl�dniaj	c�bardziej� szczegó�owe�grupy�wieku.�W� latach�2005�2011�najlicz�
niejsz	� grup��wychod
ców� tworzy�y� osoby,� które� nie� uko�czy�y� 34� lat� i� obej�
mowa�y�ponad�35%�ogó�u�wychod
ców.�Z�bada��prowadzonych�w�2000�i�2005�
roku�wynika,��e�poprzednio�najwi�ksz	�ruchliwo�ci	�cechowa�y�si��osoby�nieco�
starsze,�tj.�w�wieku�35�44�lat24,�a�ich�udzia��w�ród�ogó�u�wychod
ców�kszta�to�
wa�� si�� na� poziomie� oko�o� 38%.� Relatywnie� du�y� udzia�� stosunkowo�m�odych�
osób�w�ród�migrantów�z�rodzin�wiejskich��	czy��nale�y�z�faktem,��e�takie�decy�
zje�zwykle�podejmuj	�osoby�rozpoczynaj	ce�aktywno���zawodow	�b	d
�zak�a�
daj	ce�rodzin�.�

Badania�wykaza�y�ró�nice�w�cechach�demograficznych�wychod
ców�w�za�
le�no�ci�od�kierunku�migracji.�W�latach�2005�2011,�podobnie�jak�i�wcze�niej,�do�
miast�i�za�granic��przemieszcza�y�si��osoby�relatywnie�m�odsze�ni��migruj	ce�na�

24�Zob.��.�Zwoli�ski:�Mobilno��przestrzenna�i�spo�eczno�zawodowa�….op.�cit.�s.�40.�
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inne�obszary�wiejskie.� Te� relacje� zaznaczy�y� si�� zw�aszcza�w�przypadku�wyje��
d�aj	cych�do�innych�krajów�z�powodów�zarobkowych.�W�ich�gronie�by�o�prawie�
46%�osób�w�wieku�18�34�lat,�zatem�ich�udzia��by��o�oko�o�11�pkt.�proc.�wy�szy�
ni�� w�ród� ogó�u� wychod
ców.� Te� dysproporcje� mog	� sugerowa�,� �e� by�y� to�
osoby,�które�po�pierwszych�niepowodzeniach�na�krajowym�rynku�pracy,�zdecy�
dowa�y�si��na�emigracj��zarobkow	.��
�

Wykres�5.�Wychod
cy�z�rodzin�rolniczych�i�bezrolnych��
w�latach�2005�2011�wed�ug�wieku�

�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
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Ludno���opuszczaj	ca�badane�miejscowo�ci�by�a� relatywnie�m�odsza�ni��
ogó�� respondentów.�W� grupie� emigrantów� odsetek� osób�w�wieku� produkcyj�
nym�mobilnym�by��o�10�pkt.�proc.�wy�szy�ni��w�ród�ogó�u�mieszka�ców.�Jednak�
ta� sytuacja�nie�wp�yn��a�negatywnie�na� struktur��demograficzn	� spo�eczno�ci�
wiejskiej,� albowiem� osoby� opuszczaj	ce� badane� miejscowo�ci� wiejskie� by�y�
relatywnie�starsze�ni��ludno���tam�si��osiedlaj	ca.�W�gronie�przychod
ców�by�o�
o�12�pkt.�proc.�wi�cej�ni��w�populacji�wychod
ców�osób�w�wieku�produkcyjnym�
m�odszym� (66%�wobec�54%).� Jednocze�nie�w�pierwszej� z�wymienionych� zbio�
rowo�ci,�dwuipó�krotnie�mniejszy�ni��w�drugiej,�by��udzia��osób�w�wieku�emery�
talnym�(6%�wobec�16%).��

Z�porównania�struktury�wieku�ludno�ci,�która�w�latach�2005�2011�opu�ci�a�
zbiorowo���rodzin�bezrolnych� i� rolniczych�wynika,��e�w�obydwu�wyró�nionych�
grupach� emigrantów� najbardziej� mobilne� by�y� osoby� relatywnie� m�ode.� Przy�
czym�wychod
cy�rodzin�bezrolnych�byli�wzgl�dnie�m�odsi�ni��migranci�z�rodzin�
zwi	zanych�z�u�ytkownikiem�indywidualnego�gospodarstwa�rolnego�(wykres�5).��

Wprawdzie�w�obydwu�porównywanych�populacjach�najwi�ksz	�grup��sta�
nowi�y�osoby�w�wieku�produkcyjnym�mobilnym,�ale�ich�udzia��w�ród�wychod
�
ców�z�rodzin�bezrolnych�by��o�14�pkt.�proc.�wi�kszy�i�wynosi��58%.�Jednocze�nie�
w�gronie�emigrantów�z� rodzin� rolniczych�by�o�dwukrotnie�wi�cej�osób�w� tzw.�
wieku�produkcyjnym�starszym�ni��w�ród�wychod
ców�z�rodzin�bezrolnych�(38%�
wobec�19%).�W�pozosta�ych�grupach�wiekowych,�odr�bno�ci�pomi�dzy�porów�
nywanymi�zbiorowo�ciami�migrantów�by�y�relatywnie�mniejsze�i�wynosi�y�oko�o�
3�pkt.�proc.�

Z� analizy� struktury�wieku�wychod
ców� z�wiejskich� rodzin�w�poszczegól�
nych� makroregionach� wynika,� �e� by�a� ona� zró�nicowana� terytorialnie� (tabela�
11).� Osoby�w�wieku� produkcyjnym�mobilnym,� stanowi�y� najliczniejsz	� zbioro�
wo���we�wszystkich�wyró�nionych�makroregionach,�a�odnotowane�ró�nice�by�y�
stosunkowo�najmniejsze�w�porównaniu� do�pozosta�ych� grup�wieku.�Najni�szy�
(46%)� udzia�� emigrantów� w� wieku� 18�44� lata� odnotowano� w� makroregionie�
po�udniowo�wschodnim,�za��najwi�kszy�(ponad�57%)�w�makroregionie�pó�noc�
nym.�W�pozosta�ych�grupach�wiekowych�rozbie�no�ci�w�odsetku�wychod
ców�
by�y�wzgl�dnie�wi�ksze,�przy�czym�najbardziej�znacz	ce�dotyczy�y�udzia�u�osób�
w�wieku� emerytalnym.� Stosunkowo� najmniej� osób� w�wieku� produkcyjnym�
niemobilnym�by�o�w�gronie�wychod
ców�ze�wsi�w�makroregionie��rodkowoza�
chodnim�(17%),�za��najwi�cej�w�makroregionie�po�udniowo�wschodnim�(32%).�
Jednocze�nie,� pierwszy� z�wymienionych� makroregionów� charakteryzowa�� si��
najwy�szym� (23%)� udzia�em� ludno�ci� w� wieku� poprodukcyjnym.� Odwrotn	�
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sytuacj�� stwierdzono� w� makroregionie� pó�nocnym,� gdzie� udzia�� tych,� którzy�
osi	gn�li�wiek�emerytalny�by��najni�szy�(13%).��
�

Tabela�11.�Wychod
cy�z�terenów�wiejskich�w�latach�2005�2011��
wed�ug�wieku�i�makroregionów�

Makroregiony*�

Odsetek�osób�w�wieku�
Udzia��
kobiet�przedpro�

dukcyjnym�
produkcyjnym� popro��

dukcyjnym�mobilnym� niemobilnym�

Ogó�em�� 5,8 54,1 24,2 15,9� 52,0

�rodkowozachodni�� 5,7 54,0 17,2 23,0� 51,7

�rodkowowschodni�� 5,8 54,4 24,3 15,4� 54,4

Po�udniowo�wschodni� 3,3 45,7 31,5 19,6� 45,7

Po�udniowo�zachodni� 6,9 55,4 24,0 13,7� 50,9

Pó�nocny� 6,1 57,1 23,8 12,9� 53,1
*�Oznaczenia�makroregionów��jak�w�tabeli�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG�PIB�2005�i�2011.�

�
Analizuj	c� cechy� wychod
ców� wed�ug� p�ci,� stwierdzono,� �e� w� latach�

2005�2011,�podobnie�jak�i�w�okresie�2000�2005,�relacje�pomi�dzy�liczebno�ci	�
kobiet� i�m��czyzn� by�y� zbli�one� (wykres� 6).�W�ostatnim�badaniu� odnotowano�
nieznaczne�zwi�kszanie�feminizacji�populacji�wyje�d�aj	cej�z�terenów�wiejskich.�
Oznacza�ta,��e�okresie�2005�2011�nast	pi�o�odwrócenie�trendu�z�lat�wcze�niej�
szych,�kiedy�to�nast�powa�o�stopniowe�zmniejszanie�si��ró�nic�w�udziale�kobiet�
i�m��czyzn�w�omawianej�populacji25.�W�konsekwencji�w�gronie�ogó�u�wychod
�
ców�z�terenów�wiejskich�w�latach�2005�2011�odnotowano�niewielk	�przewag��
liczbebn	�kobiet�(52%).��

Pewne�ró�nice�stwierdzono�w�stopniu�sfeminizowania�grupy�emigrantów�
w� podziale� na� kategorie� gospodarstwa� domowego,� jakie� tworzyli� wychod
cy�
w�momencie�opuszczenia�badanych�wsi.�Z� tego�porównania�wynika,��e�prawi�
d�owo�ci	�by��wi�kszy�udzia��kobiet�w�gronie�wychod
ców�z�rodzin�bezrolnych�
ni��w�grupie� emigrantów� z� rodzin� rolniczych,�przy� czym� te� ró�nice�uleg�y� nie�

25�W�latach�1996�2000�odnotowano�o�oko�o�3�pkt.�proc.�wi�kszy�udzia��kobiet�ni��m��czyzn�
w�ród�wychod
ców�z�terenów�wiejskich,�podczas�gdy�w�latach�1992�1996�ta�przewaga�by�a�
prawie�dwukrotnie�wi�ksza�i�wynosi�a�5�pkt.�proc.�
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znacznemu� zwi�kszeniu.� W� latach� 2005�2011� w�ród� wychod
ców� z� rodzin�
bezrolnych�by�o� prawie� 55%� kobiet,� podczas� gdy�w�okresie� 2000�2005� analo�
giczny�wska
nik�stanowi��nieco�ponad�52%.�

�
Wykres�6.�Wychod
cy�z�terenów�wiejskich�wed�ug�p�ci�i�kategorii�rodzin�
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�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2000,�2005�i�2011.�

�
W�latach�2005�2011�niewielka�przewaga�(o�1�4�pkt.�proc.)�udzia�u�kobiet�

w�ród�osób�wyje�d�aj	cych�z�badanych�miejscowo�ci�zaznaczy�a�si��na�przewa�
�aj	cym� obszarze� kraju� (tabela� 11).� Z� danych� ankietyzacji� przeprowadzonej�
w�2011� roku� wynika,� �e� jedynie� w� makroregionie� po�udniowo�wschodnim�
zaobserwowano� liczebn	� przewag��m��czyzn� nad� kobietami�w�ród�wychod
�
ców�(ponad�54%�wobec�niespe�na�46%).�

Z� relatywnie�m�odym�wiekiem� osób� nowo� przyby�ych� do� badanych�wsi�
w�latach� 2005�2011,� �	czy�� si�� wzgl�dnie� wysoki� ich� poziom� wykszta�cenia,�
zarówno� ogólnego� i� zawodowego� (wykres� 7� i� 8).� Tylko� niespe�na� 16%� przy�
chod
ców� uzyska�o� wykszta�cenie� tylko� na� poziomie� ustawowym,� tj.� szko�y�
podstawowej�b	d
�gimnazjum.�Ponad�34%�osób,�które�zamieszka�o�w�analizo�
wanym� okresie� na� obszarach� wiejskich� posiada�o� wykszta�cenie� �rednie� b	d
�
pomaturalne,�a�kolejne�oko�o�25%�legitymowa�o�si��dyplomem�wy�szej�uczelni.�
Jednocze�nie�blisko�77%�posiada�o�szkolne�kwalifikacje�zawodowe.�W�tej�grupie�
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dominuj	cym� profilem� wykszta�cenia� by�o� przygotowanie� do� wykonywania�
zawodów�nierolniczych�(wykres�8).�

Wzgl�dnie�wy�szym�poziomem�wykszta�cenia�cechowali�si��przychod
cy�
do�rodzin�rolniczych�ni��bezrolnych.�Dotyczy�o�to�zarówno�wykszta�cenia�ogól�
nego� (wykres� 7),� jak� i� kwalifikacji� zawodowych� (wykres� 8).� �wiadczy�� o� tym�
przede� wszystkim� fakt,� �e� w�ród� osób� z� rodzin� rolniczych,� które� osiedli�y� si��
w�badanych� wsiach� mniej� by�o� z� wykszta�ceniem� na� poziomie� szko�y� podsta�
wowej� lub� gimnazjum� oraz� zdecydowanie� wy�szy� udzia�� ludno�ci� z� wy�szym�
wykszta�ceniem�ni��w�przypadku�rodzin�bezrolnych.��

�
Wykres�7.�Przychod
cy�na�tereny�wiejskie�wed�ug�poziomu�wykszta�cenia�

ogólnego**�i�kategorii�rodziny�
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�
*�Dotyczy�wykszta�cenia�na�poziomie�szko�y�podstawowej�i�gimnazjum.�
**�Zestawienie�obejmuje�wykszta�cenie�uko�czone�i�nieuko�czone.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2011.�

�
Z�danych�ankietowych�wynika,� �e�w�populacji� przyby�ej�do� rodzin� rolni�

czych� w� latach� 2005�2011� wykszta�cenie� na� poziomie� ustawowym� posiada�o�
14%�osób.�By��to�udzia��o�2�pkt.�proc.�ni�szy�ni��analogiczny�wska
nik�w�gronie�
bezrolnych� przychod
ców,� który� wynosi�� ponad� 16%.� Wprawdzie� w� obydwu�
porównywanych� zbiorowo�ciach� najbardziej� rozpowszechnione� by�o�wykszta��
cenie��rednie� i�pomaturalne,�ale�udzia��osób�z� takim�poziomem�wykszta�cenia�
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by��o�5�pkt.�proc.�wy�szy�w�ród�przychod
ców�do�rodzin�rolniczych�ni��w�przy�
padku� bezrolnych� (39%� wobec� 34%).� Stosunkowo� wi�ksza� ró�nica� pomi�dzy�
opisywanymi� populacjami� dotyczy�a� wysoko�ci� udzia�u� osób� posiadaj	cych�
wykszta�cenie�wy�sze.�Dyplom�uko�czenia�wy�szej�uczelni�posiada�o�33%�przy�
chod
ców�do�rodzin�rolniczych,�gdy�do�rodzin�nierolniczych�–�25%.�

�
Wykres�8.�Przychod
cy�na�tereny�wiejskie�wed�ug�poziomu�wykszta�cenia�

zawodowego*�i�kategorii�rodziny�
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�
*�Zestawienie�obejmuje�wykszta�cenie�uko�czone�i�nieuko�czone.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2011.�

�
Ludno��� przybywaj	ca� do� badanych� miejscowo�ci� by�a� relatywnie� lepiej�

wykszta�cona� ni�� ogó�� respondentów.� W� grupie� przychod
ców� odsetek� osób�
posiadaj	cych�co�najmniej��rednie�wykszta�cenie�by��prawie�dwukrotnie�wy�szy�
ni��w�ród�ogó�u�i�wynosi��oko�o�60%.�

Ró�nice�w�poziomie�wykszta�cenia�opisywanych�grup�przychod
ców�znala�
z�y�równie��odzwierciedlenie�w�cz�sto�ci�rozpowszechnienia�kwalifikacji�zawo�
dowych.�W�gronie�przybyszy�do�rodzin�rolniczych�74%� legitymowa�o�si��szkol�
nym�wykszta�ceniem�nierolniczym,�a�dodatkowo�12%�z�nich�posiada�o�szkolne�
kwalifikacje� rolnicze.� W�ród� ludno�ci,� która� przyby�a� do� rodzin� bezrolnych�
analogiczne�wska
niki�stanowi�y�odpowiednio�77�i�3%.�
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W�ród� przychod
ców� na� tereny� wiejskie� zaobserwowano� istotne� ró�nice�
dotycz	ce�poziomu�wykszta�cenia�w�zale�no�ci�od�p�ci.�Odsetek�kobiet�posiada�
j	cych�wykszta�cenie��rednie�by��o�13�pkt.�proc.�wy�szy�ni��zanotowany�w�ród�
m��czyzn� (46%� wobec� 33%).� W� przypadku� wykszta�cenia� wy�szego� ró�nica�
pomi�dzy� porównywanymi� zbiorowo�ciami� wynosi�a� 7� pkt.� proc.,� albowiem�
36%�kobiet�i�29%�m��czyzn�legitymowa�o�si��dyplomem�wy�szej�uczelni.�
�

Tabela�12.�Terytorialne�ró�nice�w�wykszta�ceniu*�przychod
ców��
na�obszary�wiejskie�w�latach�2005�2011�

Poziom�wykszta�cenia� Ogó�em�
W�makroregionach**�

I� II� III� IV� V�

odsetek�osób�wed�ug�wykszta�cenia�ogólnego�

��ustawowe***� 15,7 7,4 24,1 14,1 18,4� 14,2

��zasadnicze�zawodowe� 24,5 25,9 21,8 22,4 25,8� 31,8

���rednie�i�pomaturalne� 34,2 49,0 35,9 35,3 28,8� 23,8

��wy�sze� 25,6 17,7 18,2 28,1 27,0� 30,2

odsetek�osób�ze�szkolnym�wykszta�ceniem�zawodowym�

��rolnicze� 3,4 7,4 5,3 2,4 1,5� 1,6

��nierolnicze� 76,6 74,1 70,6 80,5 81,0� 79,4
*�Zestawienie�obejmuje�wykszta�cenie�uko�czone�i�nieuko�czone.�
**�Oznaczenia�makroregionów��jak�w�tabeli�1.�
***�Dotyczy�wykszta�cenia�na�poziomie�szko�y�podstawowej�i�gimnazjum.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Analizuj	c� poziom�wykszta�cenia� ogólnego� przychod
ców�w�poszczegól�

nych�makroregionach�nale�y� zauwa�y�,� �e� stosunkowo�najwy�szy� (24%)�odse�
tek� osób� o�wykszta�ceniu� ustawowym� zaznaczy�� si��w�makroregionie� �rodko�
wowschodnim,� za�� najni�szy� (7%)� w� makroregionie� �rodkowozachodnim.�
W�gronie� osób� osiedlaj	cych� si�� na� wymienionych� obszarach� kraju,� najni�szy�
by��odsetek�osób�o�wykszta�ceniu�wy�szym� (18%).�Najwi�cej� takich�osób�by�o�
w�makroregionie�pó�nocnym�(30%).�Nale�y�równie��doda�,��e�tylko�tam�udzia��
przychod
ców� z� wy�szym� wykszta�ceniem� by�� wy�szy� ni�� posiadaj	cych� wy�
kszta�cenie��rednie�i�pomaturalne�(24%).�

Najwy�szym�przygotowaniem�zawodowym�do�pracy�poza�rolnictwem�le�
gitymowa�y� si��osoby�osiedlaj	ce� si��na�obszarach�wiejskich�po�udniowej�Pol�
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ski.� �wiadczy� o� tym� stosunkowo� wysoki� (81%)� udzia�� osób� ze� szkolnym� wy�
kszta�ceniem� zawodowym� o� kierunku� nierolniczym,� a� dodatkowo� oko�o� 2%�
przychod
ców,� którzy� posiadali� szkolne� kwalifikacje� rolnicze.� Relatywnie� naj�
gorsz	� sytuacj�� w� przypadku� kwalifikacji� zawodowych� przychod
ców� stwier�
dzono�w�typowo�rolniczym�makroregionie��rodkowowschodnim,�gdzie�niespe��
na�71%�przychod
ców�legitymowa�o�si��szkolnym�wykszta�ceniem�nierolniczym.�
Jednocze�nie� ponad� 5%� z� nich� posiada�o� szkolne� kwalifikacje� o� profilu� rolni�
czym.�By�� to� jeden�z�wy�szych�poziomów�rozpowszechnienia�kwalifikacji� rolni�
czych.� Nale�y� równie�� podkre�li�,� �e� najwy�szy� (ponad� 7%)� odsetek� osób� ze�
szkolnym� przygotowaniem� do� pracy� w� agrobiznesie,� odnotowano� w� gronie�
ludno�ci�osiedlaj	cej�si��w�miejscowo�ciach�wiejskich�makroregionu��rodkowo�
zachodniego,� cechuj	cego� si�� najwy�szym� poziomem� rozwoju� tego� sektora�
w�skali�kraju.�

�
Wykres�9.�Wychod
cy�w�latach�2005�2011�wed�ug�poziomu��

wykszta�cenia�ogólnego**�i�kategorii�rodziny�

�
*�Dotyczy�wykszta�cenia�na�poziomie�szko�y�podstawowej�i�gimnazjum.�
**�Zestawienie�obejmuje�wykszta�cenie�uko�czone�i�nieuko�czone.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2011.�

�
Relatywnie�korzystne�cechy�demograficzne�wychod
ców�z�badanych�wsi�

znalaz�y� odzwierciedlenie� w� ich� wzgl�dnie� wysokim� poziomie� wykszta�cenia.�
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Dotyczy�o� to� zarówno� wykszta�cenia� ogólnego,� jak� i� kwalifikacji� zawodowych�
(wykres�9�i�10).�Prawie�30%�osób,�które�opu�ci�o�badane�miejscowo�ci�posiada�
�o�wykszta�cenie��rednie�b	d
�pomaturalne,�a�kolejne�oko�o�10%�legitymowa�o�
si�� dyplomem� wy�szej� uczelni.� Jednocze�nie� blisko� 68%� posiada�o� szkolne�
kwalifikacje�zawodowe.�W�tej�grupie�dominuj	cym�profilem�wykszta�cenia�by�o�
przygotowanie�do�wykonywania�zawodów�nierolniczych�(wykres�10).�

Wzgl�dnie� wy�szym� poziomem� wykszta�cenia� cechowali� si�� wychod
cy�
z�rodzin� rolniczych� ni�� bezrolnych.� Odnosi�o� si�� to� zarówno� do�wykszta�cenia�
ogólnego,�jak�i�kwalifikacji�zawodowych.�W�stosunku�do�wykszta�cenia�ogólne�
go,� relatywnie� najwi�ksze� ró�nice� pomi�dzy� porównywanymi� zbiorowo�ciami�
dotyczy�y�wysoko�ci�udzia�u�osób�posiadaj	cych�wy�sze�wykszta�cenie.�Dyplom�
uko�czenia� wy�szej� uczelni� posiada�o� 14%� wychod
ców� z� rodzin� rolniczych,�
a�z�rodzin�nierolniczych�–�niespe�na�8%.�W�odniesieniu�do�osób�o�innym�pozio�
mie� wykszta�cenia� te� ró�nice� by�y� relatywnie� mniejsze� i� kszta�towa�y� si�� na�
poziomie�1�2�pkt.�proc.�

�
Wykres�10.�Wychod
cy�w�latach�2005�2011�wed�ug�poziomu��

wykszta�cenia�zawodowego*�i�kategorii�rodziny�
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�
*�Zestawienie�obejmuje�wykszta�cenie�uko�czone�i�nieuko�czone.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�



394.�Cechy�spo�eczno�demograficzne�osób�mobilnych�przestrzennie

Przyjmuj	c,��e�miar	�obrazuj	c	�dysproporcje�w�poziomie�wykszta�cenia�
poszczególnych�populacji�s	�ró�nice�w�wielko�ci�grupy�posiadaj	cej�wykszta�ce�
nie� przynajmniej� na� poziomie� szko�y� �redniej,� nale�y� stwierdzi�,� �e� ni�szym�
odsetkiem� takich�osób�cechowali� si��wychod
cy� z� rodzin�bezrolnych�ni�� rolni�
czych�(38%�wobec�45%).�Tym�niemniej�obydwie�porównywane�grupy�wychod
�
ców� charakteryzowa�y� si��wy�szym�poziomem�wykszta�cenia� ni�� ogó�� respon�
dentów26.� Jednocze�nie� ich� poziom� skolaryzacji� by�� znacz	co� ni�szy� ni�� osób�
osiedlaj	cych�si��w�badanych�wsiach.��

Ró�nice�w�poziomie�wykszta�cenia�opisywanych�grup�wychod
ców�znala�
z�y�równie��odzwierciedlenie�w�cz�sto�ci�rozpowszechnienia�kwalifikacji�zawo�
dowych.�W�gronie�migrantów�bezrolnych�prawie�63%� legitymowa�o� si�� szkol�
nym�wykszta�ceniem� nierolniczym,� a� dodatkowo� 3%� z� nich� posiada�o� szkolne�
kwalifikacje�rolnicze.�W�ród�ludno�ci,�która�opu�ci�a�rodziny�rolnicze�analogicz�
ne�wska
niki�stanowi�y�odpowiednio�62�i�10%.�

W�ród�wychod
ców�z�badanych�miejscowo�ci�stwierdzono�ró�nice�w�po�
ziomie� wykszta�cenia� w� zale�no�ci� od� p�ci.� Odsetek� kobiet� posiadaj	cych� co�
najmniej� wykszta�cenie� �rednie� by�� o� 10� pkt.� proc.� wy�szy� ni�� zanotowany�
w�ród� m��czyzn� (45%� wobec� 35%).� Stosunkowo� najwi�ksze� dysproporcje�
w�poziomie� wykszta�cenia� pomi�dzy� m��czyznami� i� kobietami� dotyczy�y� emi�
grantów� z� rodzin� rolniczych.� W�ród� wychod
ców� z� rodzin� z� u�ytkownikiem�
indywidualnego� gospodarstwa� rolnego� o� 20� pkt.� proc.� wy�szy� by�� odsetek�
kobiet�ni��m��czyzn�posiadaj	cych�wykszta�cenie�co�najmniej��rednie.�

Przedstawione�powy�ej� ró�nice�w�poziomie�wykszta�cenia�kobiet� i�m���
czyzn� �	czy�� nale�y� z� d	�eniem�m�odych� kobiet� do� poprawy� swojego� statusu�
i�podj�cia�pracy�poza�rodzinnym�gospodarstwem.�Fundamentalnym�warunkiem�
realizacji�tych�zamierze��by�o�zdobycie�odpowiednich�kwalifikacji27.�

Badania�wykaza�y�ró�nice�w�poziomie�wykszta�cenia�wychod
ców�w�za�
le�no�ci�od�kierunków�migracji.�W�latach�2005�2011,�podobnie�jak�i�wcze�niej,�
do�miast�przemieszcza�y�si��osoby�relatywnie� lepiej�wykszta�cone�ni��na� inne�

26� Por.� Wyniki� Narodowego� Spisu� Powszechnego� Ludno�ci� i� Mieszka�� 2011,� Podstawowe�
informacje� o� sytuacji� demograficzno�spo�ecznej� ludno�ci� Polski� oraz� zasobach� mieszkanio�
wych,� opracowanie�przygotowane�na�Kongres�Demograficzny�w�dniach�22�23�marca�2012,�
Warszawa,�marzec�2012,�s.�13.�
27�Zob.�A.�Wrzochalska:�Zatrudnienie�i�bezrobocie�kobiet�wiejskich,�IERiG�PIB,�Studia�i�Mono�
grafie�135,�Warszawa�2006,�s.�70�71.��
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obszary� wiejskie� i� za� granic�28.� Wychod
cy� do� innych� krajów,� podobnie� jak�
i�osoby� przemieszczaj	ce� si�� w� obr�bie� obszarów� wiejskich,� stosunkowo�
cz��ciej� (37%)� posiadali�wykszta�cenie� zasadnicze� zawodowe,� a� jednocze�nie�
znacznie� rzadziej� (6%)� w� ich� gronie� by�y� osoby� legitymuj	ce� si�� dyplomem�
wy�szej�uczelni.�

Relatywnie�ni�szy�poziom�wykszta�cenia�osób�wyje�d�aj	cych�poza�grani�
ce�Polski,�w�pewnym�stopniu�potwierdza,��e�emigracjami�zarobkowymi�zainte�
resowane� s	�osoby,� które� ze�wzgl�du�na�brak�odpowiednich�umiej�tno�ci�nie�
mog�y�znale
��satysfakcjonuj	cej�pracy�w�kraju.��
�

Tabela�13.�Terytorialne�ró�nice�w�wykszta�ceniu*�migrantów��
z�badanych�wsi�w�latach�2005�2011�

Poziom�wykszta�cenia� Ogó�em�
w�makroregionach**�

I� II� III� IV� V�

odsetek�osób�wed�ug�wykszta�cenia�ogólnego�

��ustawowe***� 26,7 24,1 29,4 18,5 23,9� 32,6

��zasadnicze�zawodowe� 33,8 44,8 25,5 25,0 35,4� 45,6

���rednie�i�pomaturalne� 29,9 23,0 33,2 44,6 31,5� 17,0

��wy�sze� 9,6 8,0 12,0 12,0 9,1� 4,8

odsetek�osób�ze�szkolnym�wykszta�ceniem�zawodowym�

��rolnicze� 5,0 12,6 5,0 2,2 4,6� 2,7

��nierolnicze� 62,5 59,1 61,2 71,7 66,9� 56,3
*�Zestawienie�obejmuje�wykszta�cenie�uko�czone�i�nieuko�czone.�
**�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
***�Dotyczy�wykszta�cenia�na�poziomie�szko�y�podstawowej�i�gimnazjum.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Na� podstawie� zestawie�� danych� o� poziomie� wykszta�cenia� ogólnego�

i�kwalifikacji� zawodowych� wychod
ców� z� badanych� miejscowo�ci� wiejskich�
wed�ug� poszczególnych� makroregionów� stwierdzono� znacz	ce� zró�nicowanie�
przestrzenne�w�tym�zakresie�(tabela�13).�

28�Zob.��.�Zwoli�ski:�Migracje�ludno�ci�wiejskiej�w�latach�2000�2005,�Raport�PW�2005�2009�nr�
117,�IERiG�PIB,�Warszawa�2008,�s.�20.�
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Rozpatruj	c�poziom�wykszta�cenia�ogólnego�migrantów�z�poszczególnych�
makroregionów�nale�y�zauwa�y�,��e�stosunkowo�najwy�szy�(33%)�odsetek�osób�
o� wykszta�ceniu� ustawowym� zaznaczy�� si�� w� makroregionie� pó�nocnym,� za��
najni�szy�(19%)�w�makroregionie�po�udniowo�wschodnim.�Nale�y�podkre�li�,��e�
w�ostatnim�z�wymienionych�terenów�oraz�w�makroregionie��rodkowowschod�
nim� odnotowano� najwy�szy� odsetek� (12%)� osób� o� wykszta�ceniu� wy�szym.�
Ponadto�osoby,�które�wyjecha�y�ze�wsi�po�o�onych�w�makroregionie�po�udnio�
wo�zachodnim� i� po�udniowo�wschodnim,� cechowa�y� si�� najlepszym� przygoto�
waniem� do� pracy� poza� rolnictwem.� �wiadczy� o� tym� stosunkowo� wysoki� (67��
�72%)�udzia��osób�ze�szkolnym�wykszta�ceniem�zawodowym�o�kierunku�nierol�
niczym.� Kra�cowo� odmienn	� sytuacj�� stwierdzono� w� makroregionie� pó�noc�
nym,� gdzie� tylko� niespe�na� 5%� migrantów� legitymowa�o� si�� wykszta�ceniem�
wy�szym,�a�oko�o�56%�wychod
ców�posiada�o�szkolne�kwalifikacje�nierolnicze.�
�

5.�Zmiany�w�wiejskiej�sieci�osadniczej��

Relatywnie�du�e�nasilenie�procesów�migracyjnych�na�terenach�badanych�
wsi�w�zasadzie�nie�prze�o�y�o�si��na�wielko���zamieszkuj	cej�je�populacji.�Trze�
ba�uwzgl�dni�,��e�opisywane�zmiany,� jakie�zasz�y�w� liczebno�ci�badanej�próby�
by�y� wynikiem� wielu,� cz�sto� wzajemnie� powi	zanych� lub� przeciwstawnych,�
procesów.� Obejmowa�y� one� nie� tylko� ruchliwo��� przestrzenn	,� ale� równie��
�	czenie29� i� dzielenie� rodzin,� ubytek� cz��ci� rodzin� z� przyczyn� losowych30� oraz�
powstawanie�nowych�gospodarstw�domowych�w�obr�bie�lokalnej�spo�eczno�ci.�

Z�bada��zrealizowanych�w�2011�roku�wynika,��e�lata�2005�2011�by�y�ko�
lejnym�okresem,�w�którym�w�odniesieniu�do�ca�ego�porównywalnego�zbioru�nie�
zasz�y�znacz	ce�zmiany�w�ogólnej�liczbie�gospodarstw�domowych�zamieszkuj	�
cych�badane�wsie.�W�2011�roku��rednia�liczba�rodzin�przypadaj	ca�na�1�ankie�
towan	�miejscowo���wynosi�a�112� i�by�a� to�wielko���mniejsza�o� jedno�gospo�
darstwo�domowe�ni��w�2005�roku,�a�w�stosunku�do�2000�roku�–�o�dwa.�Ozna�
cza�to,��e�w�latach�2000�2011��rednia�wielko���miejscowo�ci�obj�tych�ankiety�
zacj	�zmniejszy�a�si��tylko�o�niespe�na�2%�rodzin.�

Relatywnie�niewielkie�zmiany�w�badanych�miejscowo�ciach�wiejskich�od�
notowano� równie�� w� przekroju� makroregionalnym.� Na� wi�kszo�ci� wyró�nio�

29�W� latach�2005�2011�w�wyniku� �	czenia� si�� rodzin,�uby�o� z�bada��0,7%�gospodarstw�do�
mowych�obj�tych�ankiet	�w�2005�roku.�
30�W�latach�2005�2011�z�przyczyn�losowych�uby�o�5,4%�rodzin�obj�tych�ankiet	�w�2005�roku.��
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nych�terenów��rednia�liczba�badanych�rodzin�uleg�a�zmniejszeniu.�Te�tendencje�
najbardziej� zaznaczy�y� si�� na� terenach,� gdzie� odnotowano� relatywnie� siln	�
nierównowag�� pomi�dzy� przychod
stwem� i� wychod
stwem� z� obszarów�wiej�
skich,�a�ta�sytuacja�nie�tylko�nie�by�a��agodzona,�ale�wr�cz�wspomagana�proce�
sami� demograficzno�spo�ecznymi� w� obr�bie� badanych� miejscowo�ci.� Takie�
okoliczno�ci� zaznaczy�y� si�� zw�aszcza� w� makroregionie� pó�nocnym,� zatem� na�
obszarze,� gdzie�wielko���przychod
stwa� rodzin�by�a� znacz	co�mniejsza�ni�� ich�
wychod
stwa.�Jednocze�nie�silniej�ni��w�innych�makroregionach�uwidoczni��si��
ubytek� gospodarstw� domowych� z� przyczyn� losowych� i� rodzinnych.� W� latach�
2005�2011�przeci�tna�wielko���wsi�w�makroregionie�pó�nocnym�zmniejszy�a�si��
z� 125� do� 111� gospodarstw� domowych,� tj.� o� ponad� 11%,�w� latach� 2000�2011�
by�o�to�a��o�21�rodzin�(z�132�do�111),�czyli�o�oko�o�16%.�
�

Tabela�14.�Zmiany�w�liczbie�rodzin�we�wsiach�obj	tych��
kolejnymi�badaniami�

Makroregiony*�
�rednia�liczba�rodzin�we�wsi�

Udzia��procentowy�wsi,�w�których�
w�latach�2005�2011�liczba�rodzin�

2000� 2005� 2011� zmala�a� wzros�a� bez�zmian

Ogó�em� 114� 113� 112� 58� 39� 3�

�rodkowozachodni� 108� 103� ��97� 80� 20� ��

�rodkowowschodni� ��90� ��85� ��89� 45� 52� 3�

Po�udniowo�
wschodni�

148� 150� 151� 56� 44� ��

Po�udniowo�zachodni� 158� 142� 137� 67� 33� ��

Pó�nocny� 132� 125� 111� 70� 20� 10�
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2000,�2005�i�2011.�

�
Zwi�kszenie��redniej�liczby�ankietowanych�gospodarstw�domowych�w�la�

tach�2005�2011�odnotowano�w�dwu�przypadkach,�przy�czym�tylko�w�makrore�
gionie�po�udniowo�wschodnim�by�a�to�kontynuacja�tendencji�z�okresów�wcze�
�niejszych.�W�makroregionie��rodkowowschodnim,�stwierdzono�zahamowanie�
trendów� depopulacyjnych� z� lat� wcze�niejszych,� jednak� pomimo� wzrostu�
o�4�gospodarstwa�domowe�(o�5%),�przeci�tna�liczba�rodzin�we�wsi�w�2011�roku�
by�a�nadal� nieznacznie�ni�sza�ni��w�2000� roku.� Te� tendencje�nale�y�uzna�,� za�
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korzystne,�gdy��wzrost� liczby�mieszka�ców�sprzyja�rozwojowi�danych�miejsco�
wo�ci�i�wywo�uje�efekt�mno�nikowy�w�ich�dalszym�rozwoju31.��

Z�analizy�danych�wynika,��e�pomimo�niewielkich�zmian�w�wielko�ci�bada�
nych� wsi� w� ostatnim� badanym� okresie� (2005�2011),� podobnie� jak� w� latach�
wcze�niejszych� niewiele� by�o� miejscowo�ci,� które� cechowa�y� si�� wzgl�dn	�
stabilno�ci	�liczebn	�i�w�których�nie�zasz�y��adne�zmiany�w�liczbie�gospodarstw�
domowych.� Jednocze�nie� nale�y� doda�,� �e� takie� sytuacje� zdarza�y� si�� coraz�
rzadziej� i�w�2011�roku�dotyczy�y�3%�badanych�miejscowo�ci�wiejskich�(w�2005�
roku�by�o�ich�8%,�a�w�2000�roku�–�obejmowa�y�7%).�Ponadto�przeci�tnie�wi�cej�
by�o�wsi,�w�których�ubywa�o� rodzin�ni�� takich,� gdzie� ich� liczba�uleg�a�powi�k�
szeniu.� Takie� tendencje� mo�na� uzna�,� �e� maj	� charakter� trwa�y,� albowiem�
odnotowano�je�nie�tylko�w�analizowanym�okresie,�ale�równie��w� latach�wcze�
�niejszych32.��

Pewne�spowolnienie�procesów�depopulacyjnych�nale�y�uzna��za�korzyst�
ne,� gdy�� zazwyczaj� wyludnianie� obszarów� sprzyja� stopniowemu� ograniczaniu�
procesów�rozwojowych33.��
� Z� makroregionalnego� podzia�u� wsi� wed�ug� kierunku� zmian,� jakie� zasz�y�
w�ich�wielko�ci�w� latach�2005�2011�wynika,� �e�przedstawione�powy�ej� trendy�
mia�y� charakter� powszechny,� chocia�� z� ró�nym� nasileniem� zaznaczy�y� si�� na�
poszczególnych�terenach�kraju�(tab.�14).�W�tym�czasie�w�zasadzie�jedynie�miej�
scowo�ci�w�dwu�makroregionach�(po�udniowo�wschodnim�i��rodkowowschod�
nim)� cechowa�y� si�� stosunkowo� najwy�sz	� stabilno�ci	�w�wielko�ci� populacji.�
Na� tych� terenach�mobilno��� przestrzenna� ludno�ci� nie� spowodowa�a� znacz	�
cych�zmian�w��redniej�liczbie�gospodarstw�domowych�w�badanych�miejscowo�
�ciach.� Ponadto,� niezmiennie� ankietowane�wsie� z�makroregionu� po�udniowo��
�wschodniego�cechowa�y�si��najwi�ksz	�g�sto�ci	�zaludnienia.�

Na� pó�nocnych� i� zachodnich� terenach� Polski� relacje� pomi�dzy� wsiami,�
w�których�liczba�mieszka�ców�uleg�a�powi�kszeniu�i�zmniejszeniu�wskazuj	,��e�

31�A.� Sikorska:�Struktura� spo�eczno�demograficzna� i�wykszta�cenie� ludno�ci�wiejskiej,� Studia�
i�monografie�87,�IERiG,�Warszawa�1999,�s.�40.�
32�Zob.�A.�Sikorska:�Zmiany�w�wielko�ci�badanych�wsi�oraz�mobilno��rodzin,�[w:]�Przemiany�
strukturalne� we�wsiach� obj�tych� badaniem� IERiG
�w� latach� 1996�2000,� IERiG,�Warszawa�
2001,� s.� 12�oraz�A.� Sikorska:�Zmiany�w�wielko�ci� badanych�wsi�oraz�mobilno�� rodzin,� [w:]�
Przemiany�w�strukturze�spo�eczno�ekonomicznej�wsi�obj�tych�badaniem�IERiG
�PIB��w�latach�
2000�2005,�IERiG�PIB,�Warszawa�2006,�s.�10�i�12.�
33�D.�Ko�odziejczyk:�Zmiany�w�rozwoju�infrastruktury�spo�ecznej,�otoczenia�rolnictwa�i�warun�
ków� bytu� ludno�ci� wiejskiej� w� latach� 2005�2011� we� wsiach� obj�tych� ankiet	� IERiG
�PIB,�
IERiG
�PIB,�Warszawa�2013,�s.�12.�
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przewa�a�y� tam� zjawiska� depopulacji� i� lokalnie� takie� zjawiska� si�� uwidoczni�y.�
Na� tych� obszarach� zachodz	ce� procesy� restrukturyzacji� i� modernizacji� gospo�
darki� (w� tym� rolnictwa)� w� oparciu� o� mechanizmy� rynkowe� wywo�a�y� szereg�
problemów� spo�ecznych� i� gospodarczych,� a� trudno�ci� ze� znalezieniem� zatrud�
nienia� w� najbli�szej� okolicy,� spowodowa�y� relatywnie� du�	� ruchliwo��� prze�
strzenn	� ludno�ci� wiejskiej.� Te� tendencje� skutkowa�y� ogólnie� zmniejszeniem�
wielko�ci�wsi.�Dotyczy�o�to�zw�aszcza�znacznej�cz��ci�miejscowo�ci�po�o�onych�
w�makroregionie� pó�nocnym,� gdzie� dotychczas� wska
nik� bezrobocia� jest� jed�
nym�z�najwy�szych�w�skali�kraju,�a�szereg�wiejskich�spo�eczno�ci�nie�prze�ama�o�
barier�rozwojowych.�

Przy�interpretacji�przeobra�e��w�wielko�ci�miejscowo�ci�wiejskich,�zwra�
ca�uwag��równie��sytuacja�w�makroregionach��rodkowozachodnim�i�po�udnio�
wo�zachodnim,� �e� chocia�� na� tych� obszarach�w�wi�kszo�ci�wiejskich�miejsco�
wo�ci� liczba�zamieszkuj	cych�tam�rodzin�uleg�a�zmniejszeniu,�to�równocze�nie�
relatywnie�du�a�mobilno���ludno�ci�w�niektórych�wsiach�skutkowa�a�relatywnie�
niewielk	�skal	�depopulacji,�która��rednio�wynosi�a�5�6�rodzin.�By�o�to�efektem�
wzrostu� liczby� mieszka�ców� w�miejscowo�ciach� b�d	cych� pod� wp�ywem� od�
dzia�ywania�relatywnie�wi�kszych�miast�oferuj	cych�miejsca�pracy.�

�
Tabela�15.�Zmiany�w�liczbie�rodzin�rolniczych�we�wsiach�obj	tych��

badaniem�w�2005�i�2011�roku�

Makroregiony*�
�rednia�liczba�rodzin�

rolnych�we�wsi�
Udzia��procentowy�wsi,�w�których�

w�latach�2005�2011�liczba�rodzin�rolnych�

2005� 2011� zmala�a� wzros�a� bez�zmian�

Ogó�em� 49 44 78 20� 3

�rodkowozachodni� 48 41 80 10� 10

�rodkowowschodni� 46 44 61 35� 3

Po�udniowo�wschodni� 74 67 94 6� �

Po�udniowo�zachodni� 37 30 89 11� �

Pó�nocny� 30 22 90 10� �
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
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Z�analizy�danych�dotycz	cych� liczebno�ci�badanych�wsi�w�podziale�na�ro�
dziny�rolnicze34�i�bezrolne�wynika,��e�tendencje�zmian�by�y�ró�ne�w�zale�no�ci�od�
charakteru�(kategorii)�gospodarstwa�domowego,�tj.�podzia�u�wed�ug�posiadania�
b	d
�nieposiadania�indywidualnego�gospodarstwa�rolnego�(tabela�15�i�16).�

W� latach� 2005�2011� w� odniesieniu� do� ca�ego� porównywalnego� zbioru�
systematycznie� zmniejsza�a� si�� liczba� rodzin� u�ytkuj	cych� rodzinne� gospodar�
stwo� rolne35� (�rednio�o� 5� jednostek,� tj.� o� 10%),� a� jednocze�nie� zwi�ksza�a� si��
(�rednio�o�4�jednostki,�czyli�o�6%)�liczebno���rodzin�bez�gospodarstwa�rolnego�
(bezrolnych)� zamieszkuj	cych� badane� miejscowo�ci.� W� konsekwencji� w� 2011�
roku� przeci�tnie� badana�miejscowo��� wiejska� liczy�a� 44� rodziny� rolnicze� i� 68�
rodzin�bezrolnych.�

Z�przeprowadzonych�analiz�wynika,��e�trendy�zmniejszania�si��liczby�ro�
dzin�z�u�ytkownikiem� indywidualnego�gospodarstwa�rolnego�mia�y�charakter�
powszechny�i�zaznaczy�y�na�terenie�ca�ego�kraju�(tabela�15).�Szczególnie�silnie�
procesy� dezagraryzacji� wyst	pi�y� we� wsiach� po�o�onych� w� makroregionie�
pó�nocnym,� gdzie� i� tak� stosunkowo� najmniejsza� liczebno��� rodzin� rolniczych�
uleg�a�dalszemu,�wzgl�dnie�du�emu�ograniczeniu.�W� latach�2005�2011�prze�
ci�tnie� spo�eczno��� rolnicza� w� miejscowo�ciach� wiejskich� makroregionu�
zmniejszy�a�si��o�dalsze�27%�i�w�2011�roku�stanowi�o�j	��rednio�22�gospodar�
stwa� domowe.� Tam� te�,� podobnie� jak� i� w� makroregionach:� po�udniowo��
�zachodnim�i�po�udniowo�wschodnim,�badana�spo�eczno���rolnicza�cechowa�a�
si��relatywnie�najwi�ksz	�mobilno�ci	�i�wyj	tkowo�du�o�by�o�wsi�ze�spadkiem�
populacji�rodzin�rolniczych.�Te�tendencje�najsilniej�zaznaczy�y�si��w�makrore�
gionie� po�udniowo�wschodnim.� W� latach� 2005�2011� a�� w� 94%� miejscowo�
�ciach� nast	pi�o� zmniejszenie� liczby� rodzin� z� u�ytkownikiem� gospodarstwa�
rolnego.�Mimo� to,�wsie� tam�po�o�one�cechowa�y� si��niezmiennie�najwi�ksz	�
liczebno�ci	�rodzin�rolniczych,�która�w�2011�roku�wynosi�a��rednio�67� jedno�
stek.�By�a�to�wielko���o�ponad�9%�mniejsza�ni��w�2005�roku,�kiedy�to�analo�
giczn	�kategori��gospodarstw�domowych�stanowi�o�przeci�tnie�74�jednostek.��

Stosunkowo� najwi�ksz	� stabilno�ci	� pod� wzgl�dem� zmian� w� wielko�ci�
populacji� rodzin� z� u�ytkownikiem� indywidualnego� gospodarstwa� rolnego� ce�
chowa�y� si�� wsie� po�o�one� w� makroregionie� �rodkowowschodnim.� Tam� te��
odnotowano� najmniejsze�w� skali� wszystkich�wyodr�bnionych�makroregionów�

34� W� opracowaniu� okre�lenia:� rodziny� rolnicze� i� rodziny� z� u�ytkownikiem� gospodarstwa�
rolnego�stosuje�si��zmiennie��
35�W�opracowaniu,�mimo� ró�nic�poj�ciowych,� zamiennie�u�ywane� s	�nazwy� rolnictwo� (go�
spodarstwo):�rodzinne,�indywidualne.�
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nasilenie�procesu�depopulacji�spo�eczno�ci�rolniczej.�W�konsekwencji�przeci�t�
na�wie�� w�makroregionie� �rodkowowschodnim�w� 2011� roku� by�a� tylko� o� 4%�
mniejsza�ni��2005�w�roku�i� liczy�a�44�rodziny�z�u�ytkownikiem�indywidualnego�
gospodarstwa�rolnego.�

Jak�ju��wcze�niej�wspomniano,�w�ca�ym�okresie�liczba�rodzin�bezrolnych�
uleg�a� zwi�kszeniu.� Jednocze�nie� niewiele� by�o� wsi,� które� cechowa�y� si��
wzgl�dn	�stabilno�ci	�liczebn	�tej�kategorii�wiejskich�rodzin.�Ponadto�przeci�t�
nie�wi�cej� by�o�wsi,�w� których� przybywa�o� rodzin� bez� u�ytkownika� gospodar�
stwa�rolnego�ni��takich,�gdzie�ich�liczba�uleg�a�zmniejszeniu�(55%�wobec�38%).�
Jednak� zarówno� nasilenie,� jak� i� kierunki� tych� zmian� by�y� odmienne�
w�poszczególnych� makroregionach.� Relatywnie� najbardziej� zwi�kszenie� liczby�
rodzin�bezrolnych�uwidoczni�o�si��w�makroregionie��rodkowowschodnim�(tabe�
la� 16).� Tam� te�,� ze� wszystkich� wyró�nionych� makroregionów,� odnotowano�
relatywnie� najwi�cej� wsi,� gdzie� przyby�o� rodzin� bezrolnych.� Jednak� mimo� �e�
w�latach�2005�2011�przeci�tna�liczba�rodzin�bezrolnych�we�wsiach�makroregio�
nu��rodkowowschodniego�zwi�kszy�a�si��a��o�15%�(5�jednostek),�to�nadal�by�a�
to� liczebno��� najni�sza� w� skali� wszystkich� wyodr�bnionych� makroregionów.�
W�2011� roku� przeci�tn	� wie�� w� tym� makroregionie� zamieszkiwa�o� tylko�
45�rodzin�bezrolnych.�

�
Tabela�16.�Zmiany�w�liczbie�rodzin�bezrolnych�we�wsiach�obj	tych��

badaniem�w�2005�i�2011�roku�

Makroregiony*�
�rednia�liczba�rodzin�
bezrolnych�we�wsi�

Udzia��procentowy�wsi,�w�których�w�latach�
2005�2011�liczba�rodzin�bezrolnych�

2005� 2011� zmala�a� wzros�a� bez�zmian�

Ogó�em� 64 68 38 55� 7

�rodkowozachodni� 56 56 50 40� 10

�rodkowowschodni� 39 45 26 71� 3

Po�udniowo�wschodni� 77 83 31 63� 6

Po�udniowo�zachodni� 105 108 44 44� 11

Pó�nocny� 96 90 70 20� 10
*�Podzia��kraju�wed�ug�makroregionów�patrz�tabela�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
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Stosunkowo�najwi�ksz	�stabilno�ci	�ze�wzgl�du�na�relacj��pomi�dzy�licz�
b	� miejscowo�ci,� w� których� populacja� rodzin� bezrolnych� uleg�a� zmniejszeniu�
b	d
� zwi�kszeniu� cechowa�y� si��wsie�po�o�one�w�makroregionie�po�udniowo��
�zachodnim� i� �rodkowozachodnim.� Przy� czym� na� pierwszym� z� wymienionych�
terenów� nast	pi�� ubytek� tej� grupy� rodzin.�W� latach� 2005�2011� �rednia� liczba�
rodzin� bezrolnych� mieszkaj	ca� we� wsiach� po�o�onych� w� makroregionie��
po�udniowo�zachodnim� zmniejszy�a� si�� z� 96� do� 90� jednostek,� tj.� o� 6%,� nato�
miast� w� makroregionie� �rodkowozachodnim� nie� odnotowano� zmian� w� tym�
zakresie.��

�

6.�Zmiany�w�liczbie�i�strukturze�wiejskich�gospodarstw�domowych�

Relatywnie� niewielkie� zmiany,� jakie� od� szeregu� lat� odnotowuje� si��
w��redniej� liczebno�ci�badanych�miejscowo�ci,� znajduj	�odzwierciedlenie� rów�
nie�� w� niedu�ych� ró�nicach,� jakie� zaznaczy�y� si�� w� ca�kowitej� liczbie� rodzin�
obj�tych�ankiet	.�Chocia��w�uj�ciu�ca�o�ciowym,�badany�zbiór�nie�uleg��istotnej�
statystycznie�zmianie�ilo�ciowej36,�to�na�poszczególnych�obszarach�kraju�zazna�
czy�y� si�� odmienne� trendy� (tabela� 17).� W� 2011� roku,� podobnie� jak� w� latach�
wcze�niejszych,� zmala�a� liczba� respondentów� z� makroregionu� pó�nocnego,�
po�udniowo�zachodniego� i� �rodkowozachodniego,� natomiast� powi�kszy�a� si��
b	d
�utrzyma�a�na�tym�samym�poziomie�w�makroregionach:��rodkowowschod�
nim� i�po�udniowo�wschodnim.� Przy� czym,� jak� to� zaznaczono,� by�y� to� zmiany�
relatywnie�niedu�e.��
� W�opracowaniach�dotycz	cych�przeobra�e��wiejskiej�spo�eczno�ci� lokal�
nych�wskazuje� si�,� �e� s	� one� powi	zane� nie� tylko� z� procesami�migracji� prze�
strzennych,�ale�równie��z�przemianami�strukturalnymi�w�rolnictwie�i�post�puj	�
cym�procesem�dezagraryzacji�wiejskiej�gospodarki.�Wyrazem�tych�tendencji�s	�
mi�dzy�innymi�systematyczne�zmiany�w�strukturze�spo�eczno�gospodarczej�wsi�
wyra�aj	ce�si��ci	g�ym�zmniejszaniem�si��liczby�rodzin�posiadaj	cych�gospodar�
stwa� rolne,� z� jednoczesnym� wzrostem� stanu� liczebnego� gospodarstw� domo�
wych�bez�u�ytkownika�gospodarstwa� rolnego.�Ten� trend�zaznacza�si�� równie��
w�przeprowadzonym�badaniu�ankietowym�(tabela�17).�

�

36� Abstrahuj	c� od� liczby� ankiet� z� ró�nych� powodów�wy�	czonych� z� badania,� w� 2011� roku�
ca�kowita�liczba�badanych�rodzin�wiejskich�by�a�o�1%�mniejsza�ni��w�2005�roku,�a�o�2%�mniej�
liczna�ni��w�roku�2000.�
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Tabela�17.�Zmiany�w�zbiorze�badanych�rodzin�wiejskich�w�2011�roku�

Makroregiony*�
Liczba�rodzin�w�badaniu�2011�

razem� 2005=100
rolni�
czych�

2005=100
bezrol�
nych�

2005=100

Ogó�em� 8�477�� 99 3�331 89 5�146� 105

�rodkowozachodni� 965�� 94 409 86 556� 100

�rodkowowschodni� 2�751�� 104 1�364 96 1�387� 114

Po�udniowo�wschodni� 2�411�� 100 1�076 91 1�335� 109

Po�udniowo�zachodni� 1�237�� 97 267 80 970� 103

Pó�nocny� 1�113�� 89 215 72 898� 94
*�Oznaczenia�makroregionów�jak�w�tabeli�1.�
�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2005�i�2011.�

�
Z�przestrzennej�analizy�dotycz	cej�zmian�liczby�wiejskich�rodzin�wed�ug�ich�

podzia�u�na�u�ytkuj	ce�gospodarstwo�rolne�i�pozosta�e�wynika,��e�w�latach�2005��
�2011� liczebno��� rodzin� zwi	zanych� z� gospodarstwami� rolnymi,� we� wszystkich�
makroregionach�mia�a�tendencj��malej	c	.�Najsilniej�to�zjawisko�uwidoczni�o�si��
w�makroregionie�pó�nocnym,�gdzie�relatywnie�najsilniej�zaznaczy�a�si��mobilno���
przestrzenna� i� spo�eczna� rodzin� rolniczych.� Tym�procesem�obj�ta�by�a� co�pi	ta�
rodzina� rolnicza� z� ankietowanego� zbioru�w� 2005� roku,� przy� czym� trzy� czwarte�
z�nich� wyjecha�o� z� badanych� miejscowo�ci37.� W� makroregionie� pó�nocnym�
zmniejszeniu� uleg�a� równie�� zbiorowo��� rodzin� bezrolnych38.� Na� pozosta�ych�
terenach� nast	pi�� wzrost� tej� kategorii� gospodarstw� domowych.� Taka� sytuacja�
najsilniej�zaznaczy�a�si��na�terenie�makroregionu��rodkowowschodniego,�mimo�
du�ej�przewagi�tendencji�do�opuszczania�nad�sk�onno�ci	�do�osiedlania�si��rodzin�
w� badanych�wsiach.�W�makroregionie� �rodkowowschodnim� odnotowano� rów�
nie�� najmniejszy� ubytek� rodzin� rolniczych.� Niekorzystne� saldo� migracji� prze�
strzennych� by�o� �agodzone� relatywnie� silnymi� tendencjami� do� oddzielania� si��
m�odych� ludzi� od� rodziców� i� tworzenia� osobnego� (nowego)� gospodarstwa� do�

37� Zob.� P.� Chmieli�ski,� M.� Dudek,� B.� Karwat�Wo
niak,� A.� Wrzochalska� (red.):� Mobilno��
przestrzenna�i�spo�eczna�ludno�ci�wiejskiej,�Raport�45�PW�2011�2014,�IERiG�PIB,�Warszawa�
2012,�s.�84�85.�
38� Tak� du�e� zmniejszenie� zbiorowo�ci� rodzin� bezrolnych� by�o� nie� tylko� konsekwencj	� ich�
ubytku� na� skutek� ujemnego� salda� migracji� i� zdarze�� losowych,� ale� równie�� wygaszenia�
procesu�powstawania�nowych�rodzin�w�obr�bie�lokalnej�spo�eczno�ci.�
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mowego.�W�konsekwencji�na�obszarze��rodkowozachodnim�nast	pi�o�najwy�sze�
w�skali�wszystkich�makroregionów�zwi�kszenie�liczebno�ci�rodzin.�

Z� przestrzennej� analizy� danych� dotycz	cych� przeobra�e�� w� podstawo�
wych�strukturach�wiejskich�gospodarstw�domowych,�czyli�wed�ug� ich�podzia�u�
na�posiadaj	ce�gospodarstwo�rolne�i�pozosta�e,�wynika,��e�o�przekszta�ceniach�
w�wiejskich�spo�eczno�ciach�decyduj	�przede�wszystkim�uwarunkowania�zwi	�
zane�z�mo�liwo�ciami� znalezienia�pozarolniczych�
róde��utrzymania.�Zwi�ksze�
nie�liczby�rodzin�bezrolnych�silniej�zaznaczy�o�si��na�terenach,�gdzie�zaawanso�
wanie�w�wielofunkcyjnym� rozwoju�obszarów�wiejskich�oraz� korzystne�po�o�e�
nie�dawa�o�szanse�znalezienia�pracy�zarobkowej.�Ten�czynnik�uwidacznia��si��od�
lat� w� makroregionie� po�udniowo�zachodnim� i� po�udniowo�wschodnim39.�
W�odniesieniu� do�makroregionu� �rodkowowschodniego�decyduj	ce�by�y� uwa�
runkowania� zwi	zane� z� oddzia�ywaniem� wielkich� aglomeracji� miejskich,�
w�których� ch�onny� rynek� pracy� dawa�� szanse� zatrudnienia� bez� konieczno�ci�
zmiany�miejsca� zamieszkania.� Przejawia�o� si�� to�migracj	�wahad�ow	� i� dojaz�
dami�do�pracy,�cz�sto�na�relatywnie�du�e�odleg�o�ci.�

Zmiany,� jakie�zasz�y�w� latach�2005�2011�w� liczebno�ci�badanej�próby�oraz�
w�podziale� na� rodziny� rolnicze� i� bezrolne� s	� wynikiem�wielu,� cz�sto� wzajemnie�
powi	zanych� lub� przeciwstawnych,� procesów.� Jak� ju�� wcze�niej� wspomniano,�
obejmowa�y�one�nie�tylko�zjawiska�migracyjne�i�losowe,�ale�równie��powstawanie�
nowych�gospodarstw�domowych�w�obr�bie�lokalnej�spo�eczno�ci,�a�tak�e�zmiany�
statusu�rodzin�w�zwi	zku�z�likwidacj	�lub�obj�ciem�gospodarstwa�rolnego.�

Z� informacji�dotycz	cych�mobilno�ci�wyodr�bnionych�kategorii�wiejskich�
rodzin�wynika,��e�w�okresie�2005�2011,�podobnie�jak�i�w�latach�wcze�niejszych,�
zmiany� dotyczy�y� zw�aszcza� rodzin� bezrolnych.� Ruchliwo��� w� grupie� rodzin�
bezrolnych� by�a� wy�sza� ni�� w�ród� ludno�ci� z� indywidualnych� gospodarstw�
rolnych.�Te� ró�nice� zaznaczy�y� si��g�ównie�w�przypadku�powstawania�nowych�
gospodarstw�domowych.�Nale�y�doda�,��e�w�2011�w�zbiorze�bezrolnych�wi�cej�
ni��co�pi	ta�badana�rodzina�by�a�jednostk	�now	40,�natomiast�w�grupie�u�ytku�
j	cych� gospodarstwo� rolne� taka� sytuacja� dotyczy�a� co� siedemnastej� rodziny.�
W�2005� roku� ró�nice� w� udziale� rodzin� nowych� w� wydzielonych� kategoriach�
wiejskich�gospodarstw�domowych�by�y�nieco�mniejsze.�W�tym�czasie�w�zbiorze�
bezrolnych�prawie� co�ósme�badane� gospodarstwo�domowe�by�o�nowe,� nato�

39�Por.�A.�Sikorska:�Zmiany�w�wielko�ci�badanych�wsi�…�op.�cit.,�[w:]�Przeobra�enia�w�struktu�
rze�….�op.�cit.,��s.�13.�
40� Za� jednostk�� now	� uznawano� gospodarstwo� domowe� powsta�e� w� okresie� pomi�dzy�
kolejnymi�badaniami�terenowymi.�
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miast�w�zbiorowo�ci� rodzin� posiadaj	cych� gospodarstwo� rolne� podobne� uwa�
runkowania�dotyczy�y�rzadziej�ni��co�dwudziestej�rodziny.��

Z� bada�� wynika,� �e� ogólnie� wi�kszo��� nowych� wiejskich� gospodarstw�
domowych�powsta�a�w�obr�bie�lokalnej�spo�eczno�ci,�gdy��tylko�co�osiemnasta�
rodzina�ankietowana�w�2011�roku�to�jednostka,�która�w�okresie�mi�dzy�bada�
niami�osiedli�a�si��w�miejscowo�ciach�obj�tych�obserwacj	�(nowo�przyby�a).�

W�odniesieniu�do�ogó�u�badanych�w�2011�roku,�w�ród�nowo�powsta�ych�
rodzin� bezrolnych� prawie� 50%� stanowi�y� rodziny� uprzednio� niemieszkaj	ce�
w�ankietowanej�wsi�(oko�o�43%�–�w�2005�roku),�a�kolejne�39%�stanowi�y�rodzi�
ny�uprzednio�rolnicze�(ponad�44%�–�w�2005�roku).�Nieco�inny�mechanizm�wy�
st	pi��w�odniesieniu�do�rodzin�z�u�ytkownikiem�gospodarstwa�rolnego.�W�ród�
nowych� gospodarstw� domowych� w� tej� zbiorowo�ci� prawie� 19%� to� jednostki�
nowo�przyby�e�(28%�–�w�2005�roku),�a�25%�wywodzi�a�si��z�rodzin�bezrolnych�
(51%�–�w�2005�roku).��

Tym�samym�nale�y�stwierdzi�,��e�chocia��procesy�ruchliwo�ci�przestrzen�
nej� nie� przyczyni�y� si��w� znacznym� stopniu�do� zmian�w� liczebno�ci� rodzin� za�
mieszkuj	cych�w�badanych�wsiach,�to�coraz�silniej�oddzia�ywa�y�na�przekszta��
cenia�spo�eczno�ekonomicznej�struktury�wsi.��

Opisywane� zjawiska� mia�y� charakter� powszechny� i� zaznaczy�y� si�� na�
przewa�aj	cym� obszarze� kraju,� ale� mia�y� niejednakowy� zasi�g� w� obr�bie� po�
szczególnych�makroregionów.�W�przypadku�nowych� rodzin� rolniczych,�podob�
nie� jak� w� latach� wcze�niejszych,� stosunkowo� najwi�cej� z� nich� pochodzi�o�
z�rodzin� bezrolnych� w� makroregionie� pó�nocnym.� Wi	za�� to� nale�y� mi�dzy�
innymi�z�nadal�trudn	�sytuacj	�ekonomiczn	�znacznej�grupy�ludno�ci�wiejskiej,�
a� relatywnie� niedu�e� szanse� znalezienia� pracy� zarobkowej� mog�y� sk�ania�� do�
przejmowania�ziemi�i�podejmowania�dzia�alno�ci�rolniczej.��

Tendencje�zmian�w�obr�bie�wyró�nionych�grup�wiejskich�rodzin�stanowi	�
jeden�z�elementów�post�puj	cej�dezagraryzacji�polskiej�wsi41.�Ten�proces�najle�
piej� obrazuj	� przeobra�enia�w� strukturze�wiejskich� rodzin�w� podziale�wed�ug�
kryterium� u�ytkowania� indywidualnego� gospodarstwa� rolnego� (tabela� 18).�
Wiedza�na�temat�cech�struktury�mieszka�ców�wsi�pozwala�wyznaczy��czynniki�
spo�eczno�demograficzne� sprzyjaj	ce� b	d
� opó
niaj	ce�wielofunkcyjny� rozwój�
obszarów�wiejskich42.���

41�A.�Sikorska:�Zmiany�w�wielko�ci�badanych�wsi�…�op.�cit.,��s.�13.�
42�A.� Sikorska:�Struktura� spo�eczno�demograficzna� i�wykszta�cenie� ludno�ci�wiejskiej,� Studia�
i�Monografie�87,�IERiG,�Warszawa�1999,�s.�40.�
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Tabela�18.�Rodziny�rolnicze�i�bezrolne�w�strukturze��
spo�eczno�ekonomicznej�wsi�obj	tych�badaniami�w�kolejnych�latach�

Rok�badania�
Odsetek�rodzin�

z�u�ytkownikiem��
gospodarstwa�rolnego�

bez�u�ytkownika��
gospodarstwa�rolnego�

1988� 58,5� 51,5�

1992� 54,6� 45,4�

1996� 48,7� 51,3�

2000� 46,0� 54,0�

2005� 43,1� 56,9�

2011� 39,3� 60,7�

�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�1988,�1992,�1996,�2000,�2005�i�2011.�

�
Przeobra�enia,� jakie�w� latach� 2005�2011� nast	pi�y�w� obr�bie�wyodr�b�

nionych�kategorii�wiejskich�rodzin,�wskazuj	�przede�wszystkim�na�kontynuacj��
wieloletniego� trendu�w� strukturze� spo�eczno�ekonomicznej� wsi,� polegaj	cego�
na� ci	g�ym� zmniejszaniu� si�� udzia�u� rodzin� zwi	zanych� z� gospodarstwami� rol�
nymi� na� rzecz� rodzin� bezrolnych.� W� efekcie� w� 2011� roku� z� ogó�u� wiejskich�
rodzin� ju�� tylko�nieco�ponad�39%�posiada�o�ziemi�� rolnicz	,�której�area��prze�
kracza�� 1� ha�UR.�By�� to�odsetek�o�niespe�na�4�pkt.� proc.�mniejszy� ni��w�2005�
roku,� kiedy� to� analogiczny� wska
nik� wynosi�� przesz�o� 43%.� W� stosunku� do�
poprzedniego� badanego� okresu,� tj.� 2000�2005� tendencja� zmniejszania� si��
odsetka� wiejskich� gospodarstw� domowych� zwi	zanych� z� rolnictwem� uleg�a�
nasileniu.� Ten� wzrost� �	czy�� nale�y� z� rezygnacj	� z� dzia�alno�ci� rolniczej� u�yt�
kowników�niskotowarowych�gospodarstw�rolnych�oraz�ze�wzrostem�sk�onno�ci�
cz��ci� rolników� do� przejmowania� w� u�ytkowanie� ziemi� z� ma�ych� obszarowo�
gospodarstw,�których�w�a�ciciele�mieli�pozarolnicze�
ród�a�dochodów.�

Proces�wyodr�bniania�si��grupy�wiejskich�rodzin�nieu�ytkuj	cych�gospo�
darstw� rolnych� mia�� charakter� powszechny.� We� wszystkich� makroregionach�
wzrós��udzia��rodzin�bezrolnych�w�ogólnej�liczbie�wiejskich�gospodarstw�domo�
wych.�W�konsekwencji,�w�2011�roku�na�terenie�ca�ego�kraju�w�ród�ogó�u�wiej�
skich�gospodarstw�domowych�wi�kszo���stanowi�y�rodziny�bezrolne�(mapka�1).�

Z�danych�z�wyró�nionych�makroregionów�mo�na�wywnioskowa�,��e�cho�
cia��tendencje�zmian�w�odsetku�rodzin�bezrolnych�z�ró�nym�nasileniem�zazna�
czy�y� si��na�poszczególnych� terenach,� to�w�2011� roku,�podobnie� jak�w� latach�
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wcze�niejszych,� ten� proces� niezmiennie� by�� najbardziej� zaawansowany�w�ma�
kroregionach� po�udniowo�zachodnim� i� pó�nocnym.� Na� tych� terenach� takie�
rodziny� stanowi�y�oko�o�80%�ogó�u�wiejskich�gospodarstw�domowych.� Z� kolei�
najbardziej� rolniczymi�miejscowo�ciami� pozosta�y� wsie�makroregionu� �rodko�
wowschodniego� i� po�udniowo�wschodniego.� Ten� charakter� szczególnie� silnie�
zaznaczy��si��w�pierwszym�z�wymienionym�makroregionów,�gdzie�nadal�prawie�
po�owa� mieszka�ców� badanych� wsi� u�ytkowa�a� indywidualne� gospodarstwo�
rolne.�
�
Mapka�1.�Rodziny�rolnicze�i�bezrolne�w�strukturze�spo�eczno�ekonomicznej�

wsi�w�2011�roku�wg�makroregionów*�
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*�Podzia��kraju�wed�ug�makroregionów�patrz�mapka�1.�

�ród�o:�opracowano�na�podstawie�ankiety�IERiG
�PIB�2011.�

�
Tym� samym�nale�y� uzna�,� �e� niezmiennie� najwy�szym�poziomem�deza�

graryzacji� obszarów� wiejskich� cechuj	� si�� pó�nocne� i� zachodnie� tereny� kraju,�
a�najmniejszym� zaawansowaniem� tych� procesów� charakteryzuj	� si�� regiony�
�rodkowowschodniej�i�po�udniowo�wschodniej�Polski.�
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Przeprowadzona�w�pracy�analiza�danych� ilustruj	cych�zasi�g�ruchliwo�ci�
ludno�ci� z�obszarów�wiejskich�potwierdzi�a�powszechno��� tego�procesu,�albo�
wiem� ten� proces� odnotowano� w� wi�kszo�ci� (90%)� badanych� miejscowo�ci.�
Zebrane� materia�y� udokumentowa�y� równie�,� �e� mobilne� przestrzennie� by�y�
w�g�ównej� mierze� rodziny� niezwi	zane� z� indywidualnymi� gospodarstwami�
rolnymi.�Przewaga�liczebna�rodzin�bezrolnych�zaznaczy�a�si��zw�aszcza�w�proce�
sie�osiedlania�si��na�terenach�wiejskich.�W�latach�2005�2011,�w�porównaniu�do�
lat�wcze�niejszych,�nast	pi��wzrost�nasilenia�opisywanych�zjawisk.��

W�analizowanym�okresie�odnotowano�zwi�kszenie�liczby�rodzin�osiedlaj	�
cych� si�� na� wsi,� przy� stosunkowo� niewielkim� zmniejszeniu� wychod
stwa.�
W�konsekwencji�liczba�rodzin,�które�w�przyby�y�do�badanych�miejscowo�ci�wiej�
skich� by�a� o� prawie� 28%� wi�ksza� ni�� tych,� które� je� opu�ci�y.� Tym� samym�
w�badanych� miejscowo�ciach� wiejskich� zaobserwowano� nap�yw� w�drówkowy�
ludno�ci.�Te�tendencje�zaznaczy�y�si��zw�aszcza�w�ród�rodzin�bezrolnych,�czemu�
najcz��ciej�towarzyszy��wzrost�zaawansowania�wielofunkcyjnego�rozwoju�wsi.�
� Badania� wykaza�y,� �e� istotn	� cech	� mobilno�ci� przestrzennej� ludno�ci�
w�obr�bie�obszarów�wiejskich�jest�du�e�zró�nicowanie�terytorialne�tego�procesu.�
Najsilniej� te� tendencje� znaczy�y� w� makroregionie� po�udniowo�zachodnim�
i�dotyczy�y� zarówno� wychod
stwa,� jak� i� przychod
stwa� ludno�ci� na� wie�.� Na�
pokre�lenie� zas�uguje� równie�� stosunkowo�wysoki� nap�yw� rodzin� do� badanych�
miejscowo�ci� na� tereny� wiejskie� w� makroregionie� po�udniowo�wschodnim,�
a�przede�wszystkim�przewaga�tego�procesu�nad�wychod
stwem.�W�tym�makro�
regionie� skala� migracji� rodzin� wiejskich� by�a� nie� tylko� dwukrotnie� ni�sza� ni��
przeci�tnie�(2%�wobec�ponad�4%),�ale�równie��najni�sza�ze�wszystkich�wyodr�b�
nionych�do�bada��makroregionów.�W�rezultacie�liczba�rodzin,�które�przyby�y�do�
miejscowo�ci� wiejskich� po�o�onych� w� makroregionie� po�udniowo�wschodnim�
by�a�prawie� trzykrotnie�wy�sza�ni�� tych,�które� je�opu�ci�y.�Kra�cowo�odmienn	�
sytuacj��stwierdzono�we�wsiach�po�o�onych�w�makroregionie��rodkowowschod�
nim� i� pó�nocnym,� gdzie� wychod
stwo� z� terenów� wiejskich� wyra
nie� górowa�o�
nad� sk�onno�ci	� do� osiedlania� si�.� Te� tendencje� zaznaczy�y� si�� zw�aszcza�
w�pierwszym�z�wymienionych�makroregionów,�a�zbiorowo��,�która�tam�zamiesz�
ka�a�by�a�o�11%�mniej�liczna�od�tej,�która�wyjecha�a�z�tego�terenu.�

Z�bada��wynika,��e�niezmiennie�najcz�stszym�miejscem�docelowym�wy�
jazdu�rodzin�z�badanych�miejscowo�ci�by�y�tereny�miejskie,�nast�pnie�okoliczne�
miejscowo�ci�wiejskie� i� kolejno� inne�kraje.� Tereny�miejskie�by�y�g�ównym�kie�
runkiem� migracji� dla� osób� opuszczaj	cych� gospodarstwa� rolne,� za�� dla� wy�
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chod
ców� z� rodzin� bezrolnych� –� okoliczne� miejscowo�ci� wiejskie� oraz� inne�
kraje.� W� porównaniu� do� wcze�niejszego� badania� (obejmuj	cego� okres� 2000��
�2005)� stwierdzono� spadek� skali�migracji� do�miast� (z� 50� do� 45%),� a� tak�e� do�
okolicznych�wsi� (z�41�do�34%).� Jednocze�nie�gwa�townie�wzros�a�(z�9�do�21%)�
skala�zagranicznych�wyjazdów�ludno�ci�wiejskiej.�Tak�du�y�wzrost�tego�zjawiska�
nale�y� �	czy�,� przynajmniej� po� cz��ci� z�wcze�niejsz	� stosunkowo�wysok	�emi�
gracj	� zarobkow	� pojedynczych� osób,� które� po� nabyciu� prawa� do� pobytu�
i�dost�pu�do��wiadcze��spo�ecznych,��ci	ga�y�pozosta�ych�cz�onków�rodzin.��

Zbli�one�prawid�owo�ci�w�kierunkach�migracji�ludno�ci�wiejskiej�odnoto�
wano� równie��w� uj�ciu� przestrzennym,� chocia��mo�na� zaobserwowa�� pewne�
odmienno�ci.�W� latach� 2005�2011,� podobnie� jak� i� wcze�niej,� terenami,� gdzie�
odnotowano�najmniejsz	�skal��migracji�poza�obszary�wiejskie�by��makroregion�
�rodkowozachodni.�Nale�y� równie��doda�,� �e�w�porównaniu�do� lat�wcze�niej�
szych� te� tendencje� uleg�y� pewnemu� wzmocnieniu.� Ponadto�makroregion� ten�
cechowa�� si��niezmiennym� i� najmniejszym�udzia�em�migracji� do� innego�kraju.�
Odmienn	�sytuacj��w�obr�bie�kierunków�migracji�odnotowano�w�makroregio�
nie�pó�nocnym.�W�tym�makroregionie�stwierdzon	�najwi�ksz	�skal	�wychod
�
stwa� �poza�obszary�wiejskie.� Ten� charakter� ruchliwo�ci�przestrzennej�dotyczy��
ponad� trzech�czwartych�wszystkich�wychod
ców.�Ponadto�procesy�migracyjne�
rodzin�wiejskich�w�makroregionie�pó�nocnym�charakteryzowa�y� si��du�	� skal	�
wyjazdów�do� innych�krajów.�Ten�kierunek�wychod
stwa�wybra�a�ponad� jedna�
trzecia� rodzin� przemieszczaj	cych� si�.�Oznacza� to,� �e�w�porównaniu� do�wyni�
ków� poprzedniej� ankiety� skala� tego� zjawiska� uleg�a� prawie� pi�ciokrotnemu�
zwi�kszeniu.�W�rezultacie�ruchliwo���przestrzenna�mieszka�ców�wsi�w�makro�
regionie�pó�nocnym,�podobnie� jak� i�w�makroregionie�po�udniowo�wschodnim,�
charakteryzowa�a�si��relatywnie�najwi�ksz	�skal	�migracji�zagranicznych.�

Ludno��� powi�kszaj	ca� grono� rodzin� wiejskich� najcz��ciej� przybywa�a�
z�miast� (59%),� nieco� rzadziej� z� okolicznych� wsi� (39%),� a� zupe�nie� sporadycznie�
z�innego�kraju�(2%).�W�porównaniu�do�poprzedniego�badania,�odnotowano�znacz�
ny� wzrost� przychod
stwa� z� terenów� miejskich� oraz� zmniejszenie� nap�ywu�
w�obr�bie�obszarów�wiejskich,�stanowi	cych�g�ówny�kierunek�ruchliwo�ci�w�latach�
wcze�niejszych.�Skala�przybywania�spoza�Polski�nie�uleg�a�zmianie�i,�podobnie�jak�
i�w�latach�ubieg�ych,�by�y�to�g�ównie�powroty�z�migracji�zarobkowej.�

Osoby�zmieniaj	ce�miejsce�zamieszkania�najcz��ciej�kierowa�y�si��wzgl��
dami� mieszkaniowymi� i� rodzinnymi.� Pierwszym� z� wymienionych� powodów�
kierowali� si�� zdecydowanie� cz��ciej� przychod
cy� ni�� wychod
cy� (64%� wobec�
35%).� Z� kolei� sytuacja� rodzinna�warunkowa�a� cz��ciej� decyzje� o�wyje
dzie� ni��
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przyje
dzie� na�wie�� (26%�wobec� 21%).� Nale�y� równie�� podkre�li�,� �e�w� przy�
padku� rodzin� opuszczaj	cych� badane� wsie,� cz�stym� powodem� migracji� by�y�
motywy�zarobkowe�(18%)�oraz�likwidacja�gospodarstwa�rolnego�(15%).��

Przeprowadzone�badania�potwierdzi�y�prawid�owo��,��e�w�populacji,�któ�
ra� w� badanym� okresie� przemieszcza�a� si�� znajdowa�y� si�� osoby� relatywnie�
m�ode� i� dobrze� wykszta�cone.� Te� w�a�ciwo�ci� dotyczy�y� zarówno� populacji�
opuszczaj	cej�badane�wsie,�jak�równie��powi�kszaj	cych�grono�wiejskiej�ludno�
�ci.�Zaznaczy��jednak�nale�y,��e�przychod
cy�na�tereny�wiejskie�byli�stosunkowo�
m�odsi�ni��osoby�z�nich�wyje�dzaj	ce,�a�ponadto�cechowali�si��wzgl�dnie�wy��
szym� poziomem� skolaryzacji.� Ocena� ruchów�przestrzennych� ludno�ci� jest� jed�
noznacznie�pozytywna.�Relatywnie�s�abe�przeciwne�tendencje�zmian�zaznacza�y�
si��w�makroregionach:��rodkowowschodnim�i�pó�nocnym.�

Zebrane�materia�y�dokumentuj	,��e�relatywnie�du�e�nasilenie�ruchliwo�ci�
przestrzennej�ludno�ci�wiejskiej�nie�prze�o�y�o�si��na�liczebno���badanej�popu�
lacji.�Lata�2005�2011�by�y�kolejnym�okresem,�w�którym�w�odniesieniu�do�ca�ego�
analizowanego� zbioru� nie� zasz�y� znacz	ce� zmiany�w� ogólnej� liczbie� rodzin� za�
mieszkuj	cych�badane�wsie.�Odnotowane�w�stosunku�do�poprzedniego�okresu�
odmienno�ci� w� liczebno�ci� badanej� próby� by�y� konsekwencj	� wielu,� cz�sto�
wzajemnie�powi	zanych�lub�przeciwstawnych,�procesów.�Obejmowa�y�one�nie�
tylko� ruchliwo��� przestrzenn	,� ale� równie�� �	czenie� i� dzielenie� rodzin,� ubytek�
cz��ci� rodzin� z� przyczyn� losowych� oraz� powstawanie� nowych� gospodarstw�
domowych� w� obr�bie� lokalnej� spo�eczno�ci.� W� konsekwencji� w� 2011� roku�
�rednia�liczba�rodzin�przypadaj	ca�na�1�badan	�miejscowo���wynosi�a�112�i�by�a�
to�wielko���mniejsza�zaledwie�o�jedno�gospodarstwo�domowe�ni��w�2005�roku,�
a�w�stosunku�do�2000�roku�–�o�dwa.�Oznacza�to,��e�w�latach�2000�2011�prze�
ci�tna�liczba�rodzin�zamieszka�ych�w�miejscowo�ciach�wiejskich�obj�tych�ankie�
tyzacj	�zmniejszy�a�si��tylko�o�niespe�na�2%.�

Podobne� tendencje� odnotowano� w� przekroju� makroregionalnym.� Na�
wi�kszo�ci� wyró�nionych� terenów� �rednia� liczba� badanych� rodzin� uleg�a�
zmniejszeniu.�Ten�proces�najsilniej�zaznaczy��si��na�terenach,�gdzie�odnotowa�
no�nierównowag��pomi�dzy�przychod
stwem�i�wychod
stwem,�co�oddzia�ywa�
�o�na�w�a�ciwo�ci�demograficzno�spo�eczne�miejscowej�ludno�ci.�Takie�okolicz�
no�ci� zaznaczy�y� si�� zw�aszcza� w� makroregionie� pó�nocnym,� gdzie� wielko���
przychod
stwa� rodzin� by�a� znacz	co�mniejsza� ich�wychod
stwa.� Jednocze�nie�
silniej� ni�� w� innych� makroregionach� zaznaczy�� si�� tam� ubytek� gospodarstw�
domowych�z�przyczyn�losowych�i�rodzinnych.�W�konsekwencji�przeci�tna�liczba�
ogó�u� wiejskich� gospodarstw� domowych� na� tym� terenie� uleg�a� relatywnie�
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najwi�kszemu� zmniejszeniu.� W� latach� 2005�2011� przeci�tna� wielko��� wsi�
w�makroregionie� pó�nocnym� zmniejszy�a� si�� z� 125� do� 111,� czyli� o� 14� gospo�
darstw�domowych,�tj.�o�ponad�11%.��

Zwi�kszenie��redniej�liczby�ankietowanych�gospodarstw�domowych�w�la�
tach�2005�2011�odnotowano�w�dwu�przypadkach,�przy�czym�tylko�w�makrore�
gionie�po�udniowo�wschodnim�by�a�to�kontynuacja�tendencji�z�okresów�wcze�
�niejszych.�W�makroregionie� �rodkowowschodnim� stwierdzono� zahamowanie�
trendów�depopulacyjnych�z�lat�wcze�niejszych,�jednak�pomimo�wzrostu�(o�5%),�
przeci�tna� liczba� rodzin�we�wsi�w�2011� roku�wynosi�a� 89� rodzin,� tym� samym�
nadal�by�a�ona�ni�sza�ni��w�2000�roku.��

Z�analizy�danych�wynika,��e�pomimo�niewielkich�zmian�w�przeci�tnej�liczbie�
gospodarstw�domowych�w�przeliczeniu�na�jedn	�wie��w�ostatnio�badanym�okresie�
(2005�2011),�podobnie�jak�i�w�latach�wcze�niejszych,�niewiele�by�o�miejscowo�ci,�
które� cechowa�y� si��wzgl�dn	� stabilno�ci	� liczebn	� i�w�których� nie� zasz�y� �adne�
zmiany� w� liczbie� gospodarstw� domowych.� Jednocze�nie� nale�y� doda�,� �e� takie�
sytuacje�zdarza�y�si��coraz�rzadziej�i�w�2011�roku�dotyczy�y�3%�badanych�miejsco�
wo�ci�wiejskich�(w�2005�roku�by�o�ich�8%,�a�w�2000�roku�–�obejmowa�y�7%).�

Badania� wykaza�y� odmienno�ci� w� ukierunkowaniu� mobilno�ci� prze�
strzennej�w�zale�no�ci�od�kategorii�rodziny.�W�ród�relatywnie�licznej�zbiorowo�
�ci�nowo�powsta�ych�rodzin�bezrolnych�prawie�50%�stanowi�y�rodziny�uprzed�
nio�niemieszkaj	ce�w�ankietowanej�wsi� (oko�o�43%�–�w�2005� roku),� a�kolejne�
39%� stanowi�y� rodziny� uprzednio� rolnicze� (ponad� 44%�–�w�2005� roku).�Nieco�
inny�mechanizm�zaznaczy��si��w�odniesieniu�do�rodzin�z�u�ytkownikiem�gospo�
darstwa� rolnego.� W�ród� nowych� gospodarstw� domowych� w� tej� zbiorowo�ci�
prawie�19%�to�jednostki�nowo�przyby�e�(28%�–�w�2005�roku),�a�25%�wywodzi�a�
si��z�rodzin�bezrolnych�(51%�–�w�2005roku).��

Zwi�kszenie�liczby�rodzin�bezrolnych�stanowi�jedn	�z�wa�nych�cech�prze�
kszta�ce��struktury�spo�eczno�ekonomicznej�wiejskich�gospodarstw�domowych.�
Wi	za��go�nale�y�g�ównie�ze�wzrostem�liczby�rodzin�utrzymuj	cych�si��z�pracy�
zarobkowej,�a�tak�e�nap�ywem�osób�utrzymuj	cych�si��z�rent�i�emerytur.�
� Reasumuj	c,�przeprowadzona�analiza�dokumentuje�tendencje�w�przeob�
ra�aniu�wiejskich�miejscowo�ci,�w�których� z� jednej� strony� zmniejsza� si�� liczba�
gospodarstw� domowych� z� u�ytkownikiem� indywidualnego� gospodarstwa� rol�
nego� (efekt� procesów� koncentracji� w� rolnictwie),� a� z� drugiej� strony� ro�nie�
znaczenie� rodzin�bezrolnych�w�wiejskim�uk�adzie�spo�eczno�ekonomicznym�na�
poziomie�lokalnym,�regionalnym,�jak�i�globalnym.��
�



57Literatura

Literatura�

1. Chmieli�ski�P.,�Dudek�M.,�Karwat�Wo
niak�B.,�Wrzochalska�A.� (red.):�Mo�
bilno�� przestrzenna� i� spo�eczna� ludno�ci� wiejskiej,� Raport� 45� PW� 2011�
2014,�IERiG�PIB,�Warszawa�2012.�

2. Informacja� o� rozmiarach� i� kierunkach� emigracji� z� Polski� w� latach� 2004�
2011,�Notatka� informacyjna,�Wyniki�bada��GUS,�Departament�Bada��De�
mograficznych�i�Rynku�Pracy�GUS,�materia��na�konferencj��prasow	�25.09.�
2012.�

3. Janicki�W.:�Przegl	d� teorii�migracji� ludno�ci.�Annales�UMCS,� vol.� LXII,� Lu�
blin�2007.�

4. Karwat�Wo
niak�B.:�Przeobra�enia�w�strukturach�spo�ecznych�i�produkcyj�
nych�wsi�i�rolnictwa�w�latach�2000�2011�w��wietle�bada��terenowych�[w:]�
Wzmacnianie�pozycji�polskiego�rolnictwa���propozycje�wst�pne,�Raport�65�
PW�2011�2014,�IERiG�PIB,�Warszawa�2012.��

5. Kijanowski�P.:�Ruchliwo�� ludno�ci�wiejskiej�w�latach�1992�1996,�Komuni�
katy,�Raporty,�Ekspertyzy,�z.�434,�IERiG,�Warszawa�1998.�

6. Ko�odziejczyk� D.:� Zmiany� w� rozwoju� infrastruktury� spo�ecznej,� otoczenia�
rolnictwa� i� warunków� bytu� ludno�ci� wiejskiej� w� latach� 2005�2011� we�
wsiach�obj�tych�ankiet	�IERiG
�PIB,�IERiG
�PIB,�Warszawa�2013.�

7. Podstawowe� informacje� o� rozwoju� demograficznym�Polski� do� 2012� roku,�
Notatka� informacyjna,�Wyniki�bada��GUS,�Departament�Bada��Demogra�
ficznych�i�Rynku�Pracy�GUS,�materia��na�konferencj��prasow	�29.01.�2013.��

8. Podstawowe� informacje� o� sytuacji� demograficzno�spo�ecznej� ludno�ci�
Polski� oraz� zasobach� mieszkaniowych,� Wyniki� Narodowego� Spisu� Po�
wszechnego� Ludno�ci� i� Mieszka�� 2011,� opracowanie� przygotowane� na�
Kongres� Demograficzny� w� dniach� 22�23�marca� 2012,�Warszawa,�marzec�
2012.�

9. Przeobra�enia� w� strukturze� spo�eczno�ekonomicznej� wsi� obj�tych� bada�
niem� IERiG
�PIB� w� latach� 2000�2005,� praca� zbiorowa� pod� red.� A.� Sikor�
skiej,�IERiG�PIB,�Warszawa�2006.��

10. Raport�z�wyników,�Narodowy�Spis�Powszechny�Ludno�ci�i�Mieszka��2011,�
GUS,�Warszawa�2012.��

11. Rosner�A.:�Migracje�wie��miasto�a�przep�ywy�mi�dzy�typami�gospodarstw�
domowych�ludno�ci�wiejskiej,�IRWiR�PAN,�Warszawa�1991.�



58� Migracje�ludno�ci�wiejskiej�w�latach�2005�2011
Bo�ena�Karwat�Wo�niak,�M.�Alina�Sikorska�

12. Sikorska�A.:�Ogólne� informacje�o�badanych� jednostkach�osadniczych,� [w:]�
Charakterystyka�wsi� obj�tych� badaniem�w� 1996� roku� (wyniki� ankiety� IE�
RiG
)�IERiG,�Warszawa�1997.��

13. Sikorska�A.:�Przemiany�w�strukturze�agrarnej�indywidualnych�gospodarstw�
rolnych,�IERiG�PIB,�Warszawa,�2013.��

14. Sikorska� A.:� Struktura� spo�eczno�demograficzna� i� wykszta�cenie� ludno�ci�
wiejskiej,�Studia�i�Monografie�87,�IERiG,�Warszawa�1999.�

15. Sikorska�A:�Zmiany�strukturalne�na�wsi� i�w�rolnictwie�w�latach�1996�2000�
a�wielofunkcyjny� rozwój� obszarów� wiejskich.� Synteza,� IERiG,� Warszawa�
2000.��

16. Sikorska�A.:�Zmiany�w�wielko�ci�badanych�wsi�oraz�mobilno��rodzin,� [w:]�
Przemiany� strukturalne� we� wsiach� obj�tych� badaniem� IERiG
� w� latach�
1996�2000,�IERiG,�Warszawa�2001,�s.�12.�

17. Szemberg� A.:� Spo�eczno�ekonomiczne� regiony� rolnictwa� i� obszarów�wiej�
skich,�Komunikaty,�Raporty,�Ekspertyzy,�z.�453,�IERiG,�Warszawa�1999.�

18. Wielki�s�ownik�wyrazów�obcych,�PWN,�Warszawa�2005.�
19. Wrzochalska� A.:� Zatrudnienie� i� bezrobocie� kobiet� wiejskich,� IERiG�PIB,�

Studia�i�Monografie�135,�Warszawa�2006.��
20. Zegar� J.St.:� Indywidualne� gospodarstwa� rolne� w� uk�adzie� przestrzennym,�

w�pracy� zbiorowej� pod� red.� J.St.� Zegara�Zró�nicowanie� regionalne� rolnic�
twa,�GUS,�Warszawa�2003.�

21. Zwoli�ski��.:�Mobilno��przestrzenna�i�spo�eczno�zawodowa�ludno�ci�wiej�
skiej� w� latach� 2000�2005,� raport� PW� 2005�2009� nr� 29,� IERiG�PIB,�War�
szawa�2006.�

22. Zwoli�ski� �.:�Migracje� ludno�ci�wiejskiej�w� latach�2000�2005.� Raport� 117�
PW�2005�2009,�IERiG�PIB,�Warszawa�2008.�

�




