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Wprowadzenie

Kapitał ludzki jest nie tylko zasobem wewnętrznym jednostki samorządu tery-
torialnego, jest przede wszystkim determinantą jej rozwoju. Jeżeli potraktujemy go 
jako potencjał demografi czny wyposażony w odpowiednią wiedzę i umiejętności, 
to możemy przyjąć, że jest to kapitał strategiczny.

W świetle powyższego postawiono problem: jaki jest kapitał ludzki obsza-
rów popegeerowskich1? Czy procesy, które w literaturze przedmiotu2 defi niują 
jego wartość, możemy zoperacjonalizować oraz zweryfi kować opinię, iż jest to 
grupa nieuczestnicząca bądź niezdolna do uczestnictwa w ważnych aspektach 
życia zbiorowego, jak i w normalnej aktywności charakterystycznej dla danego 
społeczeństwa? W opracowaniu zweryfi kujemy hipotezę, że jest to grupa zmar-
ginalizowana społecznie, i choć skoncentrowaną przestrzennie, to niemarginalna 
liczebnie; jest to „kapitał” ludzki uległy wykluczeniu strukturalnemu3.

1  Obszarem popegeerowskim zwykło się nazywać obszary wiejskie ziem zachodnich i pół-
nocnych Polski, region skupiający w przeszłości większość rolnictwa sektora państwowego. 
Takim obszarem jest woj. zachodniopomorskie, stanowiące zakres przestrzenny analizy.

2  Por. M. Halamska, Procesy marginalizacji na wsi popegeerowkiej, „Wieś i Rolnictwo” nr 2 
(103)/1999, s. 37-49; E. Psyk-Piotrowska, Pauperyzacja, ubóstwo czy marginalizacja środowisk 
popegeerowskich, w: Bieda na wsi na tle globalnych przemian społeczno-gospodarczych w Polsce. 
Socjologiczne, ekonomiczne i polityczne aspekty problemu, red. W. Warzywoda-Kruszyńska i in., 
AR, Poznań 2001, s. 383-399; R. Marks-Bielska, Marginalizacja społeczno-ekonomiczna 
w świetle polskiej literatury przedmiotu – lata 90., „Polityka Społeczna” nr 3/2003, s. 12-15.

3  Szerzej w: J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2005, WSZiF, Warszawa 2006, s. 28.
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Oczywiście defi nicji wykluczenia jest tyle, ilu badaczy, jednakże dominuje 

pogląd, że jest to wielowymiarowe zjawisko nieuczestniczenia w różnych aspektach 

życia społecznego, które powinno być ujmowane dynamicznie i relacyjnie. Może 

być wywołane różnymi czynnikami. Termin wykluczenie strukturalne stosuje się 

do określenia sytuacji grup społecznych wyłączonych z rozwoju lokalnego lub 

uczestniczących w nim w niewielkim stopniu, która jest zależna głównie od miejsca 

zamieszkania (tu: wieś popegeerowska), wykształcenia oraz od dochodów.

Analiza przedstawia obraz problemu w kategoriach uśrednionych, wyłącznie na 

podstawie badań statystycznych. Polega to ogólnie na posługiwaniu się jednostką 

administracyjną (czyli tu gminą wiejską), dla której dostępne są dane empiryczne4. 

Założono, że jednostka gminna o dużym uspołecznieniu do końca lat 80. (tzw. 

gmina popegeerowska) odznacza się „krańcowymi” wartościami zmiennych iden-

tyfi kujących zjawisko wykluczenia strukturalnego – te zmienne mają charakter 

quasi-opisujący. Rozumiane tu ono będzie jako niekorzystna sytuacja gminy, 

przejawiająca się krańcowymi wartościami wskaźników o nim świadczących, 

wyrażająca się w problemach rynku pracy (zatrudnienie, bezrobocie), problemach 

fi nansowych (źródła utrzymania, klienci pomocy społecznej), w problemach ko-

munikacji społecznej (wykształcenie, skolaryzacja).

1. Wskaźniki defi niujące gminy popegeerowskie

W celu ustalenia obszaru popegeerowskiego wykorzystano wskaźniki uka-

zujące stopień uspołecznienia gmin woj. zachodniopomorskiego w 1988 roku. 

Pierwszą zmienną jest odsetek użytków rolnych uspołecznionych w ogólnej liczbie 

użytków rolnych w 1988 roku, kolejna cecha to odsetek osób pracujących w rolnic-

twie sektora państwowego w ogólnej liczbie osób pracujących w gminie, również 

w 1988 roku. Uznano, iż obszar typowo popegeerowski wskazuje udział pierw-

szego wskaźnika w wielkości powyżej 60%, przy średniej dla obszarów wiejskich 

województwa 63%, a dla Polski 23,6%. Dla drugiego wskaźnika przyjęto próg 

powyżej 50% pracujących w rolnictwie uspołecznionym w gminie, przy średniej 

dla regionu 32%, zaś dla kraju tylko 7%. W ten sposób wskazano zbiór gmin, 

które w całym województwie odznaczały się najwyższym stopniem uspołecznienia, 

a obecnie nazywane są popegeerowskimi. Poziom współzależności otrzymanych 

rozkładów gmin według powyższych kryteriów jest wysoki (r = +0,8).

4  Podstawę opracowania stanowią publikowane oraz niepublikowane dane GUS, uzyskane 
z NSP 1988, PSR 1996, NSP 2002.
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Weryfi kując powyższe, dodatkowo uwzględniono strukturę zatrudnienia 

w gminach w 1988 roku i przeprowadzono klasyfi kację (patrz rys. 1), wyodręb-

niając 4 typy funkcjonalne gmin5:

Rys. 1. Typy funkcjonalne gmin ze względu na strukturę zatrudnienia w 1988 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ludność. Warunki mieszkaniowe, 
tabl. 4, s. 9 (publikacje dla 103 gmin).

gminy rolnicze z dominacją zatrudnienia w rolnictwie indywidualnym – a) 

ponad 65% czynnych zawodowo zatrudnionych w rolnictwie, w tym więk-

szość w rolnictwie indywidualnym;

gminy rolnicze z dominacją zatrudnienia w rolnictwie sektora publicz-b) 

nego i spółdzielczego (tj. obecne gminy popegeerowskie);

gminy przemysłowo-usługowe (ponad 45% zatrudnionych w przemyśle c) 

lub usługach);

gminy o mieszanej strukturze gospodarki.d) 

5  Podobnej klasyfi kacji dokonali: M. Socha, U. Sztanderska, Strukturalne podstawy bezrobocia 
w Polsce, PWN, Warszawa 2000, s. 138.

Typy funkcjonalne:
gminy rolnicze z dominacją rolnictwa indywidualnego
gminy rolnicze z dominacją rolnictwa 
państwowego i spółdzielczego
gminy przemysłowo-usługowe
gminy mieszane
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Otrzymany rozkład gmin tzw. popegeerowskich niemal w 100% pokrywa 

się z porządkiem jednostek wskazanym według wskaźników opisanych wyżej. 

W ten sposób ustalono zasięg jednostkowy obszaru postpegeerowskiego, który 

w tym regionie obejmuje blisko 40% JST. Są to gminy skupione w centralnej 

części regionu, obejmujące również przyległe obszary w kierunku wschodnim 

i południowym, aż do granic administracyjnych województwa.

2. Korelaty wykluczenia strukturalnego

Wskaźniki defi niujące gminy popegeerowskie skorelowano ze zmiennymi 

quasi-opisującymi zjawisko wykluczenia strukturalnego. Zakładając w badaniu 

wykorzystanie ofi cjalnych danych statystycznych przyjęto 10 cech, które wybrano 

na podstawie kryteriów merytorycznych, z jednoczesnym uwzględnieniem zasady, 

aby reprezentowały one jak najwięcej pozostałych czynników.

W tabeli 1 zestawiono przyjęte do badania wskaźniki oraz uzyskane wielkości 

współczynników korelacji liniowej, z których wyraźnie wynika, że występuje wy-

soka współzależność pomiędzy stopniem uspołecznienia gruntów czy odsetkiem 

pracujących w rolnictwie państwowym w 1988 roku a wskaźnikami opisującymi 

wykluczenie strukturalne czynnika ludzkiego w gminach wiejskich woj. zachod-

niopomorskiego.

Tabela 1. Wskaźniki korelacji liniowej Pearsona 
(dla gmin wiejskich woj. zachodniopomorskiego)

Wyszczególnienie zmiennych

Udział pracujących 
w rolnictwie uspołecznio-
nym do ogółu pracujących 

(czynnych zawodowo) 
w gminie w 1988 roku 

(w %)

Udział państwowych 
użytków rolnych w ich 
powierzchni ogółem 

w gminie w 1988 roku 
(w %)

1 2 3

Wskaźnik zatrudnienia 
w wieku produkcyjnym 

-0,670 -0,526

Stopa bezrobocia +0,669 +0,513

Natężenie bezrobocia ukrytego +0,599 +0,501

Klienci pomocy społecznej (w %) +0,494 +0,322
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1 2 3

Odsetek osób 
z wykształceniem średnim i wyższym

-0,918 -0,281

Odsetek osób 
z wykształceniem podstawowym 

+0,702 +0,432

Współczynnik skolaryzacji 
w wieku 18-24 lata 

-0,587 -0,401

Odsetek ludności wiejskiej 
utrzymującej się z niezarobkowego 
źródła utrzymania 

+0,685 +0,470

Odsetek ludności wiejskiej 
utrzymywanej przez biorców 
niezarobkowego źródła utrzymania

+0,743 +0,531

Dynamika zmian odsetka mężczyzn 
utrzymywanych przez osoby mające 
niezarobkowe źródło utrzymania 
w latach 1988-2002

+0,534 +0,235

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Spisów Powszechnych za lata 1988, 1996, 2002, 
GUS oraz materiałów wewnętrznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

3. „Kapitał” ludzki – ocena sytuacji

Bariera zatrudnienia na terenach wiejskich jest krytyczną cechą do przezwy-

ciężenia. Należy również być oględnym w ocenie możliwości wielofunkcyjnego 

rozwoju wsi jako instrumentu emitującego nowe miejsca pracy. Dotyczy to także 

regionów popegeerowskich, w których dynamicznie rozwija się rolnictwo sektora 

„polskiego agrobiznesu”, stymulujące rozwój gospodarki obszarów wiejskich. Ob-

szary te jednak wymagają oprócz poprawy infrastruktury wsi przede wszystkim 

inwestycji w kapitał ludzki (niezbędnych do wyhamowania czy nawet rozwiązania 

procesów marginalizacji społecznej).

Bezrobocie, wraz z bierną postawą wobec pracy (ze względu na jego dużą 

koncentrację), stanowi tu problem gospodarczy, społeczny oraz etyczny. Na tych 

obszarach PGR-y były przeważnie jedynymi zakładami pracy, a zwalniani pracow-

nicy wraz z rodzinami uzależnieni od PGR-u (nie tylko ze względu na zatrudnienie 

i główne źródło dochodu, ale też z uwagi na mieszkanie i tzw. socjal dostarczany 

przez tę instytucję) przejawiają większe trudności i nieporadność adaptacyjną 

niż bezrobotni z innych grup zawodowych (dotkniętych znaczną redukcją miejsc 
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pracy i zmianą warunków pracy). W tej kategorii można również rozpatrywać 

przedłużającą się zależność od instytucji pomocy społecznej (por. rys. 2), jako 

bezpośrednią kontynuację wieloletniej praktyki, nawyków i przyzwyczajeń wy-

tworzonych w czasach PRL. Tak jak dawniej całość życia rodziny zależała od 

infrastruktury PGR, tak obecnie zależy od pomocy społecznej6.

Rys. 2. Klienci pomocy społecznej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak w tabeli 1.

Na obszarach wiejskich w Polsce bez pracy pozostaje około 1/5 populacji 

aktywnej zawodowo, natomiast dla woj. zachodniopomorskiego wielkość ta 

stanowi już 1/3. Jest to oczywiście wskaźnik zróżnicowany przestrzennie. Naj-

korzystniejsze wartości (we wszystkich przyjętych wskaźnikach), tzn. najniższą 

stopę bezrobocia notuje się w gminach nadmorskich, okołomiejskich Szczecina 

i Koszalina oraz tam, gdzie w strukturze gospodarki dominowało rolnictwo 

indywidualne, lub struktura zatrudnienia była mieszana (np. przemysłowo-usłu-

6  Więcej w: E Tarkowska, Głos w dyskusji, w: Wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, ich załogi 
i nowi gospodarze, red. B. Fedyszak-Radziejowska, IRWiR PAN, Warszawa 1997, s. 101.

(na 1000 mieszkańców)
każdy przedział zawiera 20% gmin

33.6 - 80.3
80.3 - 99.9
99.9 - 120.1
120.1 - 147.5
147.5 - 222.9
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gowa). W tych jednostkach wielkość stopy bezrobocia jest poniżej średniej dla 

regionu. Wielkość wskaźnika korelacji liniowej Pearsona (r = +0,67) wskazuje 

wyraźnie, że im wyższy odsetek pracujących w rolnictwie uspołecznionym do 

ogółu czynnych zawodowo w gminie w 1988 roku, tym wyższa stopa bezrobocia 

w 2002 roku. Odwrotną zależność o podobnej sile związku odczytujemy dla 

wskaźnika zatrudnienia (rys. 3).

Rys. 3. Wskaźnik zatrudnienia w wieku produkcyjnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak w tabeli 1.

Poważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym kraju i poszczególnych 

regionów odgrywa znajomość struktury ludności według poziomu wykształcenia. 

Miarą poziomu wykształcenia przyjęto określać odsetek ludności w wieku 15 lat 

i więcej z wyższym wykształceniem. Z uwagi, iż odsetek ten na wsi jest bardzo 

niski i odznacza się małą dyspersją przestrzenną, postanowiono rozszerzyć go 

o kolejny próg, jakim jest wykształcenie średnie. Mimo że odsetek osób z wy-

kształceniem średnim i wyższym jest średnio dla Polski oraz regionu zbliżony 

(ok. 23%), to jednak współczynnik korelacji wskazuje na najwyższą, ujemną jego 

współzależność ze stopniem uspołecznienia pracy w regionie.

pracujący do ogółu ludności 
w wieku 15 lat i więcej (w%)

do 30
30 - 35
35-40
40 i więcej

średnia dla województwa (wieś): 35,6%
średnia dla Polski (wieś): 45,2%
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Nadal najliczniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym, co 

oznacza, że w dalszym ciągu utrzymuje się bariera wykształcenia tej grupy ludności 

w przeobrażeniach społeczno-ekonomicznych wsi. Degradacja gospodarcza wi-

doczna jest głównie w poszczególnych gminach, gdzie brak ogólnego wykształcenia 

oraz przygotowania zawodowego powoduje bezczynność zawodową ludności.

W wyniku zachodzących w latach 90. zmian społeczno-gospodarczych zmie-

niła się zasadniczo struktura głównych źródeł utrzymania ludności w gospodar-

stwach domowych. W latach 1988-2002 nastąpił wzrost odsetka ludności utrzy-

mującej się głównie lub wyłącznie ze źródeł niezarobkowych i jednoczesny spadek 

udziału osób utrzymujących się z pracy, co miało podłoże zdecydowanie bardziej 

ekonomiczne niż demografi czne. Zmiany liczby ludności w wieku poprodukcyj-

nym oraz wielkości przyrostu rzeczywistego, ze względu na skalę wzrostu, jako 

czynniki demografi czne miały niewielki wpływ. Natomiast przyczyny wynikające 

z przemian gospodarczych w kraju, szczególnie na obszarach o dużym udziale 

gospodarki uspołecznionej, odegrały główną rolę. Spośród najistotniejszych z nich 

wymienić należy duże redukcje zatrudnienia w pierwszych latach transformacji, 

które dotknęły głównie tzw. dwuzawodowców.

Ogólny odsetek osób utrzymujących się ze źródeł niezarobkowych na wsi, 

średnio dla Pomorza Zachodniego w 2002 roku wyniósł 45,4%, natomiast w kraju 

był o 7 punktów procentowych niższy. Fakt wysokiej bierności zawodowej wy-

nikającej z wcześniejszego „uzależnienia” od PGR-ów (a obecnie od instytucji 

pomocy społecznej i świadczeń rentowo-emerytalnych) potwierdza wysoka do-

datnia korelacja (r = +0,7).

Utrata pracy w gospodarce uspołecznionej spowodowała wzrost liczby osób 

będących na utrzymaniu osób posiadających własne niezarobkowe źródło utrzy-

mania. Średnio w kraju około 10% ludności nie mającej własnego źródła utrzy-

mania na wsi pozostaje na utrzymaniu biorców świadczeń niezarobkowych, 

w regionie jest to średnio ponad 16%, zaś w gminach typowo popegeerowskich 

jest to ciężar przekraczający często 1/5 ludności. Korelacja tegoż wskaźnika 

dla 2002 roku jest jeszcze wyższa ze stopniem uspołecznienia gmin w 1988 

roku (r = +0,74) niż w przypadku ogółu populacji utrzymującej się ze źródeł 

niezarobkowych.

Problem ten dotyczy głównie subpopulacji mężczyzn, których dynamika zmian 

w latach 1988-2002 (wzrost odsetka mężczyzn pozostających na utrzymaniu osób 

posiadających niezarobkowe źródło utrzymania) wyniosła w gminach popege-

erowskich blisko 1000%, przy średniej dla Polski niespełna 300% (patrz rys. 4). 
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Badania potwierdziły, że tu gospodarstwa domowe są „kobiece”, tzn. na kobietach 

spoczywa obowiązek organizowania codziennej egzystencji rodziny7.

Rys. 4. Dynamika zmian odsetka mężczyzn pozostających na utrzymaniu 
osób posiadających niezarobkowe źródło utrzymania (1988-2002)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych jak w tabeli 1.

Podsumowanie

Jak widać z przedstawionych parametrów, problem wykluczenia strukturalnego 

obszarów popegeerowskich dotyczy całych subregionów (uzależnionych dawniej 

od infrastruktury PGR). Obszar popegeerowski obecnie odznacza się najwyższym 

stopniem pauperyzacji, co przekłada się na:

najniższą jakość kapitału ludzkiego, –

najwyższe bezrobocie jawne i ukryte, a tym samym na najniższe zatrudnienie, –
najwyższe uzależnienie od niezarobkowych źródeł utrzymania. –

7  Por. również badania: E. Tarkowskiej, Ubóstwo w byłych PGR-ach. W poszukiwaniu dawnych 
źródeł nowej biedy, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1/1998, s. 91-102; oraz M. Halamskiej, 
Procesy marginalizacji na wsi popegeerowkiej, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2(103)/1999, s. 37-49.

wielkość zmian w % (1988 rok = 100%)

średnia dla województwa (wieś): 645%
średnia dla Polski (wieś): ok.300%

do   500
500 - 600
600 - 700 
700 i więcej 
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Czynnik demografi czny obszarów postpegeerowskich ewidentnie uległ pro-
cesom wykluczenia strukturalnego. Stan gospodarki jednoznacznie wskazuje, 
że wręcz niemożliwe jest myślenie o satysfakcjonującej rewitalizacji wsi, wypro-
wadzającej mieszkańców ze sfery przestrzennej marginalizacji, bez znaczących 
inwestycji w ten właśnie „kapitał” ludzki.

STRUCTURAL EXCLUSION OF HUMAN CAPITAL IN POST STATE FARMS 

AREAS – EXAMPLE OF WEST-POMERANIAN VILLAGES

Summary

In the herein study there has been a shift from notions and various interpreta-
tions of human capital. Th e main focus is on empirical analysis of a certain 
situation for population in post state-owned areas. A hypothesis has been 
made that the human capital in such areas is subject to structural exclusion 
processes. Th e problem has been presented in averaged out categories, based 
only on statistical evidence. Overall, it uses an administrative unit (a rural 
commune), for which the empirical data is available.

Structural exclusion is understood here as an unfavourable situation of com-
mune’s inhabitants, which manifests itself in extreme values of relevant index. 
Th is, in turn, is expressed in problems on the work market (employment, 
unemployment), fi nancial problems (source of income, welfare) and social 
communication troubles (education, scolarization).

Having determined a unit’s range, ‘quasi-descriptive’ variables depicting the 
structural exclusion phenomenon along with index defi ning post state-owned 
farms have been correlated. It has been concluded that there is a high in-
terdependence between the level of land socialization and working in the 
state-owned agriculture in 1988 and parameter describing currently (referring 
mainly to 2002) the phenomenon of marginalization. Th e demographical 
factor of the post state-owned areas has obviously succumbed to the struc-
tural exclusion processes. Th e economy condition unambiguously shows no 
possibility of thinking about satisfying revitalization of rural areas, along 
with taking their inhabitants out the spatial marginalization sphere, without 
signifi cant investment in this human ‘capital’.
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