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1. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe 

Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii uzyskałam w 2003 roku  

w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Tytuł 

rozprawy doktorskiej: Przemiany demograficzne na obszarach wiejskich a gospodarka rolna 

w latach dziewięćdziesiątych (na przykładzie woj. zachodniopomorskiego), promotor: prof. dr 

hab. Eugeniusz Z. Zdrojewski (Politechnika Koszalińska), recenzenci: prof. dr hab. Janusz 

Witkowski (Szkoła Główna Handlowa, GUS), prof. dr hab. Krystian Heffner (IRWiR PAN). 

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich otrzymałam w 1996 roku  na Wydziale 

Matematyczno-Przyrodniczym w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku (obecnie 

Akademia Pomorska), kierunek: geografia (specjalność geografia społeczno-ekonomiczna).  

 

2. Zatrudnienie w jednostkach naukowych   

Od 2007 roku pracuję w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, w 

Zakładzie Ekonomii Wsi, na stanowisku adiunkta. Od 2008 roku jestem kierownikiem ds. 

studiów podyplomowych prowadzonych przy współpracy IRWiR PAN z Międzynarodowym 

Centrum Szkolenia i Doradztwa w Warszawie. 

W latach 1996-2012 zatrudniona byłam w Politechnice Koszalińskiej, na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych (w latach 2007-2012 w Instytucie Ekonomii i Zarządzania), najpierw w 

Katedrze Statystyki i Demografii, a następnie w Katedrze Polityki Ekonomicznej i 

Regionalnej; adiunktem zostałam w 2003 roku. W okresie od roku 2007 do 2009 pełniłam 

funkcję wicedyrektora Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszlińskiej ds. 

nauczania. Aktywną działalność dydaktyczno-naukową na Politechnice Koszalińskiej 

prowadziłam do końca roku akademickiego 2008/2009, bowiem w 2009 roku 

przeprowadziłam się z Koszalina do Warszawy.  

W latach 2006-2008 pracowałam w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie, 

Oddział Zamiejscowy Człuchów, na stanowisku adiunkta. 

 

3. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) 

 

3.1. Tytuł osiągnięcia naukowego, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, autor 

Osiągnięciem naukowym w myśl rzeczonej ustawy jest monografia pt.:  

Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, wydana w serii 

„Problemy rozwoju wsi i rolnictwa”, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa 2013, s. 330,  

ISBN 978-83-89900-53-1; autor: Monika Stanny. 
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Książka jest efektem badań przeprowadzonych  dzięki  uzyskaniu środków przewidzianych na 

naukę w latach 2008-2013, w ramach projektu badawczego nr N N114 207634 pt.: 

Determinanty zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich 

w Polsce. Problem realizacji polityki spójności w skali regionalnej a spójność czy polaryzacja 

wewnatrzregionalnych układów lokalnych. Regionalne centra rozwoju a kształtowanie się 

obszarów peryferyjnych w koncepcji rozwoju regionalnego polityki spójności. Książka ta jest 

także zwieńczeniem mojej dotychczasowej pracy badawczej nad problematyką 

przestrzennego ujęcia zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych determinujących rozwój 

obszarów wiejskich na polskiej wsi.  

 

3.2. Charakterystyka osiągnięcia naukowego  

 

Omówienie celu naukowego pracy  

Swoje zainteresowania badawcze koncentruję głównie na zagadnieniach związanych z 

ekonomią przestrzenną, wokół problematyki spójności terytorialnej rozwoju społeczno-

gospodarczego obszarów wiejskich. Zarówno termin „rozwój społeczno-gospodarczy”,  jak 

i termin „obszar wiejski” należą do kategorii powszechnie używanych w badaniach 

ekonomicznych (czy to teoretycznych, czy empirycznych), ale jednocześnie są to terminy 

niejednoznacznie rozumiane i definiowane. W literaturze przedmiotu spotykamy różne próby 

ich ujęcia, co przedstawiam w pierwszej części wymienionej w punkcie 4.1. monografii.  

Problem z definiowaniem obszarów wiejskich, a więc oddzieleniem tego co wiejskie od tego 

co miejskie, wykrojeniem owej części wiejskiej z pewnej całości społeczno-ekonomicznej 

wynika z odmienności przyjmowanych kryteriów i do końca nie jest rozstrzygnięty. 

Wyznaczenie linii demarkacyjnej pomiędzy miastem a wsią (jako obszarem wiejskim) jest 

bowiem arbitralne, stąd budzi zawsze wątpliwości. Jednoznaczne przyjęcie konkretnego 

kryterium rodzi wiele różnorakich konsekwencji i waży na uzyskanym obrazie wsi. Każda 

definicja zmusza do rozdzielenia miasta od wsi, do podzielenia danego terytorium, które z 

punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego jest przecież pewną całością.  

W swoich badaniach, ze względów praktycznych, przyjmuję definicję obszaru wiejskiego 

według kryterium administracyjnego. Analizą empiryczną obejmuję gminy wiejskie i obszary 

wiejskie gmin wiejsko-miejskich (z pewnymi wyjątkami których wyjaśnienie przedstawiam w 

pracy). Niezależnie od przyjętych z konieczności rozstrzygnięć technicznych co do 

ujmowania obszarów wiejskich jako przedmiotu badania, traktuję je jako miejsce życia i 

gospodarowania ludzi tworzących społeczności lokalne, gdzie w relacji do miasta: 

1/ zarówno działalność społeczna, jak i gospodarcza (w tym szczególnie rolnicza) jest 

rozproszona przestrzennie, 

2/ mniej zróżnicowane struktury społeczne i gospodarcze są konsekwencją ich mniejszej 

konkurencyjności,  

3/ mniejsza jest dostępność do dóbr i usług, zwłaszcza publicznych.  

Bez względu na konotacje tego terminu w różnych językach nauk społecznych, przyjęłam 

założenie, że ich wspólnym elementem jest aspekt przestrzenny, który w mojej pracy 

stanowi główną oś badania.  
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Także „rozwój obszarów wiejskich” jest pojęciem niejednoznacznym, gdyż możliwe są jego 

różne, chociaż równie uprawnione interpretacje. W prezentowanych badaniach rozwój 

obszarów wiejskich traktuję jako rozwój społeczno-gospodarczy, czyniąc go przedmiotem 

analizy empirycznej. Przyjmuję, iż oznacza on przekształcenia w rozproszonym potencjale 

gospodarczym i społecznym wiejskich układów lokalnych. Jego celem jest tworzenie w 

środowisku lokalnym odpowiednich warunków życia i możliwości zarobkowania oraz 

poprawa dostępu do dóbr i usług (w tym publicznych) mieszkańcom. Odpowiednie warunki, 

tzn. adekwatne do współczesnego poziomu cywilizacyjnego, zgodne z uwzględnieniem 

unikalnych potencjałów danego obszaru, jego przestrzenności, ale przede wszystkim zgodne z 

potrzebami i możliwościami mieszkańców wsi. Inaczej ujmując, celem rozwoju społeczno-

gospodarczego obszarów wiejskich jest tworzenie takich struktur gospodarczych i 

społecznych w środowisku lokalnym, dzięki którym możliwe jest uzyskanie godziwych 

dochodów przez mieszkańców, zaspokajanie ich zróżnicowanych aspiracji, poprawa 

dostępności przestrzennej, przy ograniczaniu niekorzystnych zjawisk, takich, jak np. 

monofunkcyjność gospodarki lokalnej, przeludnienie agrarne, depopulacja, bezrobocie, 

ubóstwo, marginalizacja.  

Rozwój obszarów wiejskich jest z natury rzeczy zróżnicowany w przestrzeni. 

Nierozstrzygnięta  pozostaje kwestia skali i charakteru tego zróżnicowania, tego czy jest ono 

funkcjonalne czy dysfunkcyjne, czy w polityce wobec obszarów wiejskich należy dążyć do 

zmniejszania tych różnic czy też akceptować ich występowanie i dobierać instrumenty 

sterowania rozwojem wiejskim, uwzględniające specyfikę różnych poziomów rozwoju 

układów lokalnych. Jeśli celem rozwoju społeczno-gospodarczego jest, najogólniej rzecz 

ujmując,  poprawa jakości życia mieszkańców, to w różnych układach lokalnych ten sam cel 

osiągać można w różny sposób. Spójność nie musi wówczas oznaczać przeciwdziałania 

zróżnicowaniu struktur i funkcji, można ją rozumieć jako osiąganie podobnego poziomu 

jakości życia w różnych warunkach strukturalnych i układach funkcjonalnych.  

Przy takim założeniu problemem okazuje się rozpoznanie istotnych cech zróżnicowań 

obszarów wiejskich, a następnie wykazanie podobieństw występujących w zbiorach pewnych 

układów lokalnych i różnic między zbiorami skupiającymi inne układy. Każdy z takich 

zbiorów może być rozpatrywany jako specyficzny przedmiot polityki rozwoju społeczno-

gospodarczego, uwzględniającej jego cechy szczególne. Kwestia tego ile ich wyróżnić - 

wydaje się pozorna. W rzeczywistości bowiem duża liczba zbiorów oznacza 

uszczegółowianie opisu, uwzględniającego coraz mniej istotne cechy. Optymalna zatem 

liczba wyróżnionych zbiorów powinna zależeć od tego, jaka jest istotna różnorodność 

układów lokalnych, a nie poziom szczegółowości opisu.  

Celem przeprowadzonych przeze mnie badań była próba pomiaru przestrzennego 

zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, a rezultaty opublikowałam w 

przywołanej rozprawie. Podstawowym problemem do rozwiązania, stanowiącym główny cel 

pracy było określenie kierunków tego zróżnicowania i poszukiwanie mechanizmów 

wyjaśniających istniejące dysproporcje. Pomiar rozwoju ujęto w trzech współzależnych 

„odsłonach”, z których pierwsza dotyczyła określenia poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego, druga rozpoznania jego profilów struktur społecznych i gospodarczych, a 

trzecia – charakterystyki lokalnych uwarunkowań rozwoju. W każdej z nich dokonano 
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systematyzacji obszarów wiejskich pod określonym względem. Ważnym zadaniem było: 

rozpoznanie istotnych cech zróżnicowań obszarów wiejskich, wskazanie rzeczywistych 

kryteriów porządkujących układy lokalne w zbiory podobne, próba uchwycenia zależności 

determinujących te rozkłady, wskazanie gdzie się one pokrywają, gdzie zaś nie, które są 

silniejsze a które słabsze.  

Przyjmując taki schemat postępowania uznałam, że dotychczasowy rozwój społeczno-

gospodarczy układu lokalnego znajduje odzwierciedlenie w poziomie i strukturze jego 

rozwoju. Obie te właściwości opisują zasadniczo efekty rozwojowe. A przecież nie mniej 

ważne są endogeniczne warunki rozwoju, w których te właściwości ujawniają charakter i siłę 

swojego oddziaływania. Powszechnie uważa się, że warunki rozwoju (zasoby lokalne) 

determinują jego poziom. Jednak brakuje badań holistycznych, prowadzonych w układzie 

lokalnym (na poziomie gmin), weryfikujących taką zależność dla obszarów wiejskich w 

Polsce. Poszukiwałam więc prawidłowości wyjaśniających nie tylko istniejące zróżnicowanie 

przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, ale także jego 

struktur i uwarunkowań lokalnych. 

Zdając sobie sprawę, że istnienie różnic w rozwoju obszarów wiejskich jest zjawiskiem 

obiektywnym, natomiast ich pomiar jest obarczony subiektywizmem, przeprowadziłam 

konieczną weryfikację następujących hipotez badawczych: 

   Rozwój wielofunkcyjny, dezagraryzacja struktur gospodarczych dokonuje się głównie w 

sąsiedztwie ośrodków miejskich, a im większy ośrodek miejski o rozwiniętej strukturze 

funkcji gospodarczych, tym większy jest promień oddziaływania na obszary wiejskie.  

   Relatywnie słaby rozwój społeczno-gospodarczy powoduje „wypłukiwanie potencjałów” 

rozwojowych na obszarach peryferyjnych, obszarach położonych z dala od regionalnych 

ośrodków miejskich i/lub o dominacji funkcji rolniczej w strukturze gospodarczej. 

   Ukształtowane historycznie struktury społeczno-gospodarczego odznaczają się silną 

inercją. 

   W obecnych warunkach poziom rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w większym 

stopniu determinują czynniki gospodarcze niż czynniki społeczne. 

Przy tak określonych hipotezach roboczych, do osiągnięcia założonego celu przyjęłam 

hipotezę naczelną mówiącą: 

Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju obszarów wiejskich wyjaśnia porządek na osi 

centrum-peryferia, który jest porządkiem silniejszym i który bardzo powoli, ale jednak 

zaciera porządek wyznaczony według kryteriów historycznych na osi wschód-zachód. 

Przedmiot moich badań „rozwój obszarów wiejskich” był złożony i wielokryterialny, dlatego 

przy rozwiązywaniu problemów mieszczących się zasadniczo w polu badawczym nauk 

ekonomicznych wykorzystywałam również aparaturę pojęciową, dorobek teoretyczny i 

instrumentarium innych dyscyplin. Wpłynęło to na decyzję dotyczącą struktury książki: pracę 

tworzą dwie części. Pierwsza z nich jest przeglądem i rodzajem krytycznej oceny stanu badań 

tych zagadnień na podstawie dostępnej literatury zarówno  ekonomicznej, jak i dyscyplin 

pokrewnych. Jest wprowadzeniem do części drugiej, która ma charakter empiryczny i jest 
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moim oryginalnym wkładem w badania zróżnicowania przestrzennego rozwoju obszarów 

wiejskich, ilustrowanym m.in. bogatym zbiorem kartogramów zawartych w książce. 

Podjęty w pierwszej części pracy problem przedstawiony został z punktu widzenia takich 

dyscyplin jak: ekonomia, socjologia, geografia społeczno-ekonomiczna. Pierwsze dwa 

rozdziały obejmują przegląd literatury, pojęć i teoretycznych interpretacji niejednoznacznych 

terminów. Celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: co to jest obszar wiejski oraz co 

to jest rozwój obszarów wiejskich. W rozdziale trzecim rozważane są problemy o charakterze 

metodologicznym, m.in. kwestia operacjonalizacji pojęcia rozwoju społeczno-gospodarczego 

obszarów wiejskich (przełożenie terminu z języka teoretycznego na język empiryczny). 

Zaprezentowano tam również sposoby podejścia do delimitacji przestrzeni wiejskiej i 

omówiono wybrane przykłady typologii obszarów wiejskich. 

W drugiej części zanalazły się wyniki badań empirycznych. W rozdziale czwartym, po 

metodycznym wprowadzeniu do analizy, przedstawiłam charakterystykę przestrzennego 

zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce. 

Uznałam, że konieczne jest wprowadzenie historycznego tła, objaśniającego odmienne ścieżki 

rozwojowe poszczególnych obszarów kraju. Rozdział piąty poświęcony jest badaniu 

wewnętrznej struktury rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, tj. 

zróżnicowaniu ich z punktu widzenia kombinacji cech syntetycznych opisujących ten rozwój, 

zaś szósty – rozpoznaniu zasobów lokalnych warunkujących rozwój społeczno-gospodarczy. 

Oba rozdziały kończą się sekwencjami typologii (są to serie kilku typologii, gdzie każda 

kolejna jest uszczegółowieniem poprzedniej), które objaśniają istotne cechy zróżnicowań 

obszarów wiejskich. Są one próbą podzielenia (delimitacji) wiejskich układów lokalnych na 

kilka zbiorów wykazujących zarówno wewnętrzne duże podobieństwo, jak i jednocześnie 

znaczące różnice pomiędzy tymi zbiorami, dzięki zastosowaniu metody aglomeracyjnej. 

Część eksploracyjną kończy rozdział siódmy, w którym następuje formalna (statystyczna) 

identyfikacja czynników zróżnicowania przestrzennego z wykorzystaniem metod 

ekonometrycznych.  

Analiza empiryczna objmuje kompleks obszarów wiejskich w Polsce, a więc 2172 jednostki 

gminne według podziału administracyjnego z 2009 roku. Zakres przestrzenny badań i poziom 

agregacji jednostek administracyjnych jest atutem tej pracy. Jednak decyzja o zejściu z 

analizą do poziomu gmin miała zarówno korzystne, jak i niekorzystne konsekwencje, które 

spowodowały skupienie znacznej uwagi na problemach (najogólniej mówiąc) metody.  

  

Omówienie osiągniętych wyników 

Zaprezentowane w pracy ujęcie pomiaru przestrzennego zróżnicowania rozwoju obszarów 

wiejskich w agregacji lokalnej (gmin) nie było dotychczas przedmiotem badań prowadzonych 

na gruncie polskiej nauki. Natomiast problematyka jest w znacznym stopniu kontynuacją tej, 

którą podjęłam 10 lat temu, realizując pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Rosnera grant 

pt.: Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a 

zróżnicowanie dynamiki przemian. Omawiane badanie konsumuje wynik badań 

wcześniejszych i wprowadza nowe, merytoryczne pytania, których do tej pory nie stawiano. 
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Procedurę badawczą przeprowadziłam etapowo, a sformułowane wnioski pozwalają moim 

zdaniem określić, że cel pracy został osiągnięty.  

Przeprowadzone badania potwierdzają, iż rozwój obszarów wiejskich jest uzależniony od 

wielu różnorodnych czynników. Zazwyczaj uwidaczniają się one w długim procesie, w 

którym z jednej strony pozytywne elementy wpływu wzajemnie się kumulują i dany obszar 

odznacza się relatywnie wysokim poziomem rozwoju, wielofunkcyjną strukturą gospodarczą, 

zrównoważonym rynkiem pracy i korzystną charakterystyką społeczną mieszkańców, a z 

drugiej strony pewne  czynniki „wymywają” potencjał rozwojowy, drenują i prowadzą do 

stagnacji, co przekłada się na niskie wskaźniki oceny poziomu rozwoju, niekorzystne 

struktury społeczno-gospodarcze na danym obszarze. To równoczesne występowanie dwóch 

przeciwstawnych sobie tendencji w efekcie prowadzi do rozwarcia nożyc poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego i występowania jego polaryzacji.  

Po analizie wyników wykazałam, iż w rozkładzie przestrzennym natężenia poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce polaryzacja ma 

charakter dwuosiowy. Oznacza to, że współwystępuje ze sobą polaryzacja rozwoju w 

regionie osadzona na osi centrum-peryferia, jak i polaryzacja regionów względem siebie 

wskazująca relację wschód-zachód (mapa1.).  

 

Klasy oceny
wg Jenks' Natural Breaks
(udział klasy w zbiorze)

korzystna   (18%)

przeciętna   (31%)

niekorzystna   (51%)
© Monika Stanny

poglądowa granica rozbiorowa

obszar miejski  

Mapa 1. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego – zagregowana miara syntetyczna 

Źródło: M. Stanny, 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, 

Warszawa, s. 172. 
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Pierwszy przypadek stwierdzający, że regiony (w sensie administracyjnym) są 

spolaryzowane, sprowadza się do podziału obszarów wiejskich na strefy centralne – 

powiązane z dużymi miastami i strefy peryferyjne – położone z dala od nich, najczęściej 

leżące wzdłuż granic regionalnych. Oczywiście podział ten nie jest ściśle dychotomiczny, bo 

różne jednostki klasyfikowane pod względem osiągniętego poziomu rozwoju, mogą być 

umieszczone na osi centrum-peryferia, która tworzy dość rozległe continuum. Wielkość strefy 

wiejskiej powiązanej z miastem zależna jest nie tylko od wielkości miasta, ale i od pozycji 

danego ośrodka w regionalnym i krajowym układzie społeczno-gospodarczym. Stosunkowo 

najszerszą wiejską strefę podmiejską, silnie powiązaną z rdzeniem miejskim, wykształciły 

ośrodki długo i trwale pełniące rolę centrów administracyjno-politycznych.  Inne duże miasta, 

które albo doświadczały awansu w hierarchii administracyjnej (szczególnie byłe miasta 

wojewódzkie), albo stanowiły dawniej centra przemysłowe (np. inwestycje programów 

rozwoju selektywnego), wykazują słabsze powiązania społeczne i gospodarcze z wiejskim 

otoczeniem. Przejście do gospodarki rynkowej, choć ogólnie wzmocniło znaczenie 

dostępności przestrzennej centrów rozwoju, to jednak wokół tych miast, integracja 

gospodarcza ze strefą wiejską ograniczona została tylko do najbliższego zaplecza. 

W drugim przypadku, mówiąc o polaryzacji regionalnej mamy do czynienia z wyższym 

poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego gmin położonych w zachodniej części kraju. 

Ten układ zróżnicowań przestrzennych jest uwarunkowany historycznie, przy czym 

szczególnie znaczący wpływ miał okres rozbiorów Polski. Podzielony na trzy części kraj 

przez ponad 100 lat rozwijał się pod wpływem odmiennych systemów państwowych, przy 

znacznym zróżnicowaniu poziomów cywilizacyjnych i kulturowych w każdym z zaborów. 

Konsekwencje ukształtowanych wówczas struktur społeczno-gospodarczych pogłębiały się 

poprzez kumulowanie efektów kolejnych okresów. Uwarunkowania te tkwią tak głęboko, że 

ani zmiany systemu gospodarczego po 1989 roku, ani prowadzona od dekady polityka 

spójności terytorialnej nie wprowadziły znaczących modyfikacji omawianych zjawisk. 

Uzyskane –  przy przyjęciu danej procedury statystycznej (analizy hierarchicznej metodą sum 

unitaryzacji zerowanej, z grupy taksonomicznych metod bezwzorcowych oraz metody 

optymalizacji Jenks Natural Breaks Classification) – wyniki analizy, wskazują jedynie jaki 

jest porządek hierarchiczny obszarów wiejskich w Polsce według oceny rozwoju społeczno-

gospodarczego. Nie pozwala to jednak na określenie, który z czynników w większym stopniu 

determinuje uzyskany rozkład wartości wskaźnika syntetycznego. Nie otrzymujemy zatem 

odpowiedzi, który z dwóch czynników polaryzacji (kryterium: wschód-zachód czy centrum-

peryferia) jest silniejszy. Nie uzyskujemy również informacji o strukturze rozwoju społeczno-

gospodarczego, a więc sprawdzenia wymaga jakie zachodzą relacje pomiędzy jego 

składowymi.   

Rozpoznanie profilów wewnętrznych struktur rozwoju społeczno-gospodarczego 

obszarów wiejskich w Polsce oparto na metodzie Dynamic clouds clustering Diday’s (Chmur 

Dynamicznych Diday’a), która pozwala na dokonanie takiej typologii, gdzie efektem 

końcowym będzie obraz struktury zmiennych w otrzymanych klasach przy jednoczesnej ich 

etapowej eksploracji. Analiza dowiodła, że polaryzacja przestrzenna jest funkcją 

uwarunkowań lokalizacji geograficznej (oś centrum-peryferia) i uwarunkowań historycznych 

(oś wschód-zachód). Uzyskała jednak potwierdzenie postawiona hipoteza, że kryterium 
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centrum-peryferia jest obecnie tendencją silniejszą, która bardzo powoli, ale jednak zaciera 

porządek wyznaczony według kryteriów historycznych na osi wschód-zachód. Kluczową 

determinantą koncentracji relatywnie najkorzystniejszych struktur są korzyści aglomeracyjne, 

tj. obecność silnego wielofunkcyjnego ośrodka gospodarczego. Koncentracja względnie 

korzystnych ocen występuje również wokół miast o znaczeniu ponadlokalnym, stanowiąc 

geograficzne centra wzrostu. 

Eksploracja typologiczna już w pierwszym etapie badania struktur rozwoju społeczno-

gospodarczego ujawniła wielofunkcyjny typ gmin podmiejskich, resztę obszarów wiejskich 

pozostawiła zaś w typie o przeciwnej charakterystyce. W całej sekwencji typologii (czyli serii 

5 typologii o coraz to bardziej szczegółowym opisie, patrz: [Stanny 2013, rys. 5.3.-5.8.]) 

odmienność strukturalna gmin znacząco zintegrowanych z dużym miastem (względem 

pozostałych typów), mocno się odróżniała relatywnie korzystniejszą oceną. Przy czym zbiór 

tych gmin pozostawał stosunkowo nieliczny. Kolejne typologie pozytywnie zweryfikowały 

hipotezę, że ukształtowane historycznie (szczególnie w XIX w.) struktury rozwoju społeczno-

gospodarczego odznaczają się silną inercją, przez co relatywnie niższy poziom rozwoju 

występuje we wschodniej części kraju, względem części zachodniej. Pod koniec serii 

typologii ujawnił się, typ obszarów popegeerowskich (relatywnie młodszy w sensie 

historycznym). Definitywnie, siłę kryterium centrum-peryferia potwierdza typologia uznana 

za optymalną, wskazując również ile istotnie różnych zbiorów systematyzuje obszary wiejskie 

z punktu widzenia struktur rozwoju społeczno-gospodarczego (mapa 2.).  

Są to: 

- trzy typy gmin wielofunkcyjnych, charakteryzujące się -  

wielofunkcyjnością z dominacją nowoczesnego rolnictwa, głównie rodzinnego (zasadnicza 

lokalizacja: Wielkopolska, Pomorze Gdańskie, Dolny Śląsk) – typ 3,  

wielofunkcyjnością wynikającą z korzyści aglomeracyjnych (otulina aglomeracji 

warszawskiej, poznańskiej, toruńsko-bydgoskiej, wrocławskiej i Trójmiasta) – typ 5, 

wielofunkcyjnością pozarolniczą gmin podmiejskich, o cechach mniej wykształconych niż w 

typie poprzednim (strefa zurbanizowana Śląska oraz miasta wojewódzkie w centralnej i 

wschodniej Polsce) – typ 6, 

- trzy typy gmin o dominacji funkcji rolniczej, określone jako względnie 

monofunkcyjne, w tym -  

monofunkcyjność oparta na rolnictwie rodzinnym (zasadnicza lokalizacja: Polska centralna i 

wschodnia) – typ 1, 

monofunkcyjność „popegeerowska”, oparta na najemnym rolnictwie wielkoobszarowym 

(Polska północna) – typ 4, 

monofunkcyjność gmin rozdrobnionego rolnictwa i braku pozarolniczej dywersyfikacji, 

mieszanych źródeł utrzymania z pracy (Polska południowa i COP) – typ 5. 
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poglądowa granica rozbiorowa 

Charakterystyka typów 

Typ 
Numer 

typu  

Liczba 

gmin 

(suma 2172) 

Ocena poziomu rozwoju poszczególnych składowych w typie, w relacji 

do całej składowej: 
Waga 

(% ludności; 

suma 100%)
 

[Sd] [Ss] [Rp] [D] [Sr] [Spr] 

 1 616 ---- ~~~ ~~~ ---- ++ -- 21,2 

 2 350 ~~~ ~~~ -- -- -- -- 18,4 

 3 431 ++ ~~~ ++ ++ ++ ++ 20,9 

 4 374 ~~~ ---- ---- -- ++ -- 13,2 

 5 88 ++++ ++++ ++++ ++++ ~~~ ++++ 6,7 

 6 313 ~~~ ++ ++ ++ -- ++ 19,8 

Objaśnienia skrótów: charakterystyka struktury demograficznej [Sd], charakterystyka społeczności lokalnej 

[Ss],charakterystyka rynku pracy [Rp], stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki [D], charakterystyka sektora rolniczego 

[Sr], charakterystyka sektora pozarolniczego [Spr].  

Objaśnienia symboli relatywnej oceny składowej w danym typie:  (----) bardzo niski poziom wskaźnika, (--) niski, (~~~) 

przeciętny, (++) wysoki, (++++) bardzo wysoki. 

Mapa 2.  Typologia obszarów wiejskich według struktur rozwoju społeczno-gospodarczego  

Źródło: M. Stanny, 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, 

Warszawa, s. 202. 

 

Uzyskane wyniki potwierdziły kolejną hipotezę mówiącą o tym, że rozwój wielofunkcyjny, 

dezagraryzacja struktur gospodarczych, dokonuje się głównie w sąsiedztwie ośrodków 

miejskich, a im większy ośrodek miejski o rozwiniętej strukturze funkcji gospodarczych, tym 

większy promień oddziaływania na obszary wiejskie. Co więcej, wielofunkcyjny charakter 

gospodarki wiejskiej występuje w strefach oddziaływania miast zarówno tych o znaczeniu 

regionalnym, jak i restrukturyzowanych gospodarczo. W hipotezie słusznie zakładano, że 
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istnieją wielofunkcyjne układy lokalne niekoniecznie zurbanizowane ekonomicznie i 

społecznie. Określono bowiem zbiór gmin niezintegrowanych gospodarczo z miastem, gdzie 

współwystępuje relatywnie wysoki poziom rozwoju funkcji rolniczej, jak i funkcji 

pozarolniczych. Jednocześnie wskazano różnice między gminami o względnie wysokim 

stopniu dezagraryzacji gospodarki lokalnej a zróżnicowanym poziomie rozwoju funkcji 

rolniczej i stopniu zaawansowania zmian strukturalnych. Ten ostatni jest relatywnie: 

a/ wysoki tam, gdzie rolnictwo jest zmodernizowane, towarowe i z tradycjami 

wysokiej kultury rolnej i wzorcowego gospodarowania (Wielkopolska, częściowo Pomorze i 

Dolny Śląsk), 

b/ średni – w strefie bezpośredniego zaplecza aglomeracji, dzięki nastawieniu na 

pobliski rynek zbytu, gdzie przy wielofunkcyjnej strukturze gmin, znaczenie rolnictwa zostało 

jednak zredukowane, ale jest ono specjalistyczne, intensywne i towarowe, 

c/ niski – w strefie zurbanizowanej miast postindustrialnych południowych regionów 

kraju, a także wojewódzkich miast regionów wschodnich i centralnych. 

Konkluzja z tej części badań brzmi: dążenie do tego samego celu rozwoju obszarów wiejskich 

odbywa się na polskiej wsi według różnych scenariuszy, potwierdzając rozwój zgodny z 

zasadą ekwifinalności.  

Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich rozpatrywany w agregacji lokalnej 

(gminnej) charakteryzuje się nieciągłością w przestrzeni. Jego korzystne uwarunkowania 

społeczne, gospodarcze i lokalizacyjne/geograficzne kumulują się szczególnie w strefach 

centralnych, tzn. wokół dużych ośrodków miejskich, przyjmując charakter rozwoju 

policentrycznego. Ich dominacja gospodarcza ustawicznie zwiększa się dzięki 

samowzmacniającemu się mechanizmowi polaryzacji. Drugi biegun rozwoju 

spolaryzowanego w przestrzeni tworzą peryferia, na które składają się pozostałe obszary. W 

literaturze przedmiotu podkreśla się, że możliwości rozwoju tych obszarów w dużym stopniu 

zależą od uruchomienia wewnętrznego potencjału wzrostu, a więc od uruchomienia własnej, 

często niepowtarzalnej dynamiki rozwoju. 

Każda jednostka przestrzenna ma określone warunki do swojego rozwoju. Myślimy wówczas 

o endogenicznych czynnikach, uznając za podstawowe jej lokalne zasoby. W rezultacie 

przeprowadzonej etapowej ich eksploracji (analogicznie metodą Dynamic clouds clustering 

Diday’s ) stwierdzono, że lokalne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w Polsce – 

w świetle przyjętych założeń – zasadniczo determinuje porządek continuum centrum-

peryferia. Ich rozkład jest wypadkową dwóch przeciwstawnych tendencji: tendencji do 

koncentracji i tendencji do rozpraszania, których efekty – zgodnie z koncepcją nowej 

geografii ekonomicznej są warunkowane kumulującym się wpływem m.in.: korzyści skali, 

kosztów transportu, wielkości popytu, renty położenia. Przeprowadzona analiza sekwencji 

typologii (seria IV typologii o zwiększającym się stopniu jednorodności typów, patrz: [Stanny 

2013, rys. 6.9.-6.12.]) potwierdziła hipotezę, że relatywnie słaby rozwój społeczno-

gospodarczy powoduje wypłukiwanie potencjałów rozwojowych na obszarach peryferyjnych 

– obszarach położonych z dala od regionalnych ośrodków miejskich i/lub o dominacji funkcji 

rolniczej w strukturze gospodarczej. 
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Rozpoznana polaryzacja przestrzenna w rozkładzie jednorodnych typów gmin pod względem 

podobieństwa zachodzących w nich kombinacji ocen zasobów lokalnych, ma cechy relacji 

hierarchicznej. Typologia uznana za optymalną (mapa 2.) wyróżnia: 

- dwa typy gmin peryferyjnych, relatywnie niezamożnych i niedoinwestowanych 

infrastrukturalnie, wyróżniając - 

peryferyjność z rezerwą zasobów pracy – typ 1,  

peryferyjność z zaawansowaną depopulacją – typ 2,  

- trzy typy gmin centralnych, korzystających z renty położenia, relatywnie zamożnych  

(o wysokiej zdolności do kreowania dochodów), gdy -  

zasobność jest funkcją renty miejskiej, o największej koncentracji kapitałów – typ 3, 

zasobność jest funkcją sąsiedztwa, z cechami wysokiej koncentracji zasobów pracy i 

korzystnych warunków bytowych – typ 4, 

zasobność jest funkcją sąsiedztwa, z akumulacją zasobów wiedzy – typ 5. 

 
poglądowa granica rozbiorowa 

Charakterystyka typów 

Typ Numer typu  
Liczba gmin 

(suma 2172) 

Ocena poszczególnych zasobów lokalnych w typie, w relacji 

do danego zasobu ogółem: 
Waga 

(% ludności; 

suma 100%) [Zp] [Zw] [Zm] [Zf] 

 1 814 ++ -- -- -- 34,7 

 2 523 ---- -- -- -- 19,0 

 3 88 ++ ++++ ++++ ++++ 6,3 

 4 342 ++ ~~~ ++++ ++ 19,1 

 5 405 ~~~ ++ -- ++ 20,9 

Objaśnienia skrótów: zasoby pracy [Zp], zasoby wiedzy [Zw], zasoby materialne [Zm], zasoby finansowe [Zf] 

Objaśnienia symboli relatywnej oceny składowej w danym typie:  (----) bardzo niski poziom wskaźnika, (--) niski, (~~~) 
przeciętny, (++) wysoki, (++++) bardzo wysoki. 

Mapa 3. Typologia obszarów wiejskich pod względem warunków społecznych i warunków gospodarowania 

Źródło: M. Stanny, 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, 

Warszawa, s. 256. 
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Wpływ czynników historycznych okazał się tu niejednoznaczny. Typy peryferyjności, choć 

oczywiście uzależnione od „ścieżki” rozwoju (path-dependent), mniej wyraźnie warunkuje 

kontekst historyczny niż typy gmin centralnych, których zasobność jest funkcją korzystnego 

sąsiedztwa. Wśród tych drugich nastąpił podział na dwa odmienne zbiory, różniące się nie 

tylko strukturą zasobów lokalnych, ale również terytorialnym zasięgiem. Uogólniając, w 

zachodniej części kraju dominują gminy z relatywnie korzystniejszą charakterystyką zasobów 

pracy i warunków bytowych mieszkańców, niż w części wschodniej. W obu przypadkach 

mają one strefę przejściową, w której przenikają się z różnym natężeniem procesy: dyfuzji 

czynników rozwoju z rdzenia oraz absorpcji czynników rozwoju ze stref peryferyjnych. Ale 

ich proporcje są różne w różnych gminach.  

Natura rozwoju społeczno-gospodarczego jest taka, że angażuje jednocześnie wiele 

czynników składających się na pewne kompleksy, które można rozmaicie dzielić. Nie ma 

uniwersalnej ich klasyfikacji. Bez względu na to, jaką klasyfikację się przyjmie, jedno 

pozostanie pewne, że o faktycznym, efektywnym i znaczącym rozwoju decyduje zespół 

czynników. W odniesieniu do badanego zbioru i przyjętych w pracy założeń wykazałam, że 

pozostają one ze sobą w dynamicznej interakcji, mając charakter kumulatywny i często 

nieliniowy.  

Ostatnia hipoteza, jaką poddałam sprawdzeniu, miała objaśnić, które zmienne mają 

największy wpływ na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 

Polsce. Przeprowadzona formalna ich identyfikacja (metodą regresji wielokrotnej oraz 

weryfikacja otrzymanych wielowymiarowych modeli liniowych) pozwoliła potwierdzić 

założenie, że w obecnych warunkach poziom rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w 

większym stopniu determinują czynniki gospodarcze niż społeczne. W strukturze rozwoju 

społeczno-gospodarczego zmienną w największym stopniu objaśniającą poziom osiągniętego 

rozwoju jest stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki. Poza tym cztery składowe struktury: 

wspomniany stopień dezagraryzacji lokalnej gospodarki, charakterystyka sektora rolniczego, 

charakterystyka rynku pracy i charakterystyka sektora pozarolniczego, zadowalająco 

objaśniają osiągnięty poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. Znikomy wpływ na zmienną 

objaśnianą wykazały składowe charakteryzujące społeczność lokalną i aspekty 

demograficzne. Należy oczekiwać, że znaczenie tych ostatnich dwóch składowych będzie 

jednak wzrastało.  

Badając z kolei relacje pomiędzy zmiennymi struktury zasobów lokalnych a poziomem 

rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, współzależności liniowej 

nie stwierdzono. Możliwe było co najwyżej ustalenie, że kategorią o największej mocy 

objaśniającej ów poziom rozwoju jest zamożność finansowa gminy. Ten sam poziom rozwoju 

społeczno-gospodarczego może być zatem osiągany przy udziale różnych proporcji (inaczej – 

przy różnej aktywności) poszczególnych kategorii zasobów lokalnych. Zgodnie z zasadą 

ekwipotencjalności obszary mające porównywalne lokalne uwarunkowania rozwoju mogą 

rozwijać się w zupełnie innym tempie (inaczej kumulować efekty rozwojowe) i w rezultacie 

osiągać odmienny poziom rozwoju. Niewątpliwie istotny wpływ na poziom rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich ma geograficzna renta położenia, będąca 
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niemobilnym czynnikiem rozwoju. Jego siła determinuje zróżnicowanie przestrzenne rozwoju 

obszarów wiejskich, prowadząc do polaryzacji hierarchicznej w układzie centrum-peryferia. 

Rozwój obszarów wiejskich nie następuje w oderwaniu od położenia względem obszarów 

(rynków) miejskich, co wielokrotnie w pracy podkreślam. Oba te podsystemy są wzajemnie 

zależne, choć relacja zależności nie jest izomorficzna. Obszar wiejski w każdej jednostce 

przestrzennej ma określone możliwości rozwoju, wynikające ze wspomnianej już renty 

położenia oraz właściwości skumulowanych tam zasobów i wykształconych struktur 

społeczno-gospodarczych. Indywidualny charakter społeczno-gospodarczych i 

przyrodniczych cech obszarów wiejskich pozostaje również pod wpływem egzogenicznych 

czynników rozwoju oraz przypadkowych procesów. Łącznie sprawia to, że zależności między 

czynnikami rozwoju a jego efektami raczej rzadko mają charakter liniowy, co niewątpliwe 

utrudnia tok formułowania założeń rozwojowych.  

Choć badania własne mają przede wszystkim empiryczny charakter, ich wyniki przyczyniają 

się do weryfikacji niektórych teorii ekonomicznych oraz praktyk badawczych w ekonomii 

związanych ze zróżnicowaniem przestrzennym rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Podkreślenia wymaga fakt, że rozwój obszarów wiejskich nie ma właściwie swojej własnej, 

autonomicznej teorii. Analizowany w swej zmienności przestrzennej wydaje się być sprawą 

zbyt złożoną, aby można go było wyrazić w pewnym (upraszczającym rzeczywistość) 

modelu, mającym stale jednakową formę. Tym bardziej, że przez doświadczenie odkrywa się 

ciągle nowe jego możliwości, objaśnia porządki rozkładu zjawisk, wskazując na te, które 

zanikają i te które się wzmacniają.  

Niewątpliwie badania przestrzenne dotyczące rozwoju obszarów wiejskich wpisują się w 

zakres ekonomii przestrzennej i wymagają podbudowy teoretycznej. Jednak wielowymiarowy 

i złożony charakter tych procesów powoduje, że opis i wyjaśnienie ich jest bardzo trudne. 

Poszukując praw i prawidłowości rozwoju obszarów wiejskich w przestrzeni, konieczne jest 

analizowanie czynników tego rozwoju nie w formie wyizolowanych składowych, lecz jako 

elementów współtworzących system społeczno-gospodarczy. Siła i kierunek określonego 

bodźca rozwoju wynika nie tyle z jego indywidualnej właściwości, ile właśnie z całego 

zespołu jego oddziaływań w tym systemie. Ponieważ owe oddziaływania wykazują 

zmienność w przestrzeni i w czasie, mogą być różnie postrzegane na gruncie różnych teorii 

rozwoju. Kardynalna cecha obszarów wiejskich, jaką jest przestrzenność, uprawnia do 

korzystania przede wszystkim z dorobku teorii rozwoju regionalnego i lokalnego oraz teorii 

gospodarki przestrzennej w celu identyfikacji mechanizmów wywołujących zróżnicowania 

terytorialne oraz wynikających z nich interakcji zachodzących między czynnikami a efektem 

rozwoju. Odnieść jednak można wrażenie, że adaptacja ta prowadzi do konieczności 

przyjmowania założeń upraszczających zarówno w teorii, jak i praktyce. 

Przyjęty sposób analizy prowadzi również do daleko idących wniosków o charakterze 

praktycznym dla polityki, szczególnie polityki regionalnej i polityki względem obszarów 

wiejskich, których dotychczasowe programy prospójnościowe adresowane są do regionów 

administracyjnych (województw). Wyniki pracy wskazują, że dla gmin o podobnych 

uwarunkowaniach – z punktu widzenia struktur społeczno-gospodarczych – racjonalne byłoby 

stosowanie tych samych narzędzi i mechanizmów pobudzających rozwój lokalny. Racjonalne 
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zatem byłoby, przynajmniej częściowe wsparcie rozwoju obszarów wiejskich poprzez 

zróżnicowanie interwencji i skierowanie jej do jednorodnych typów gmin. 

Praca zawiera także wnioski i propozycje innowacyjnych rozwiązań odnośnie co do metodyki 

badawczej tak złożonego i wielowymiarowego zjawiska, jakim jest rozwój społeczno-

gospodarczy obszarów wiejskich ujęty w swym zróżnicowaniu przestrzennym. Znaczna część 

pracy wymagała pozyskania, przetworzenia i łączenia ze sobą różnych zbiorów danych, 

pokonywania przeszkód, które wynikały z możliwych do uzyskania materiałów źródłowych 

oraz ograniczeń spowodowanych niejednolitą metodologią informacji pozyskiwanych ze 

zbiorów statystyki publicznej. W badaniu empirycznym uwzględniłam więc najważniejsze 

problemy rozwojowe obszarów wiejskiej w danych warunkach. Przełożenie terminów 

teoretycznych na język wskaźników empirycznych wymagało bardzo precyzyjnej 

statystycznie identyfikacji zmiennych wchodzących w skład pojęcia poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego, traktowanych jako zmienne cząstkowe. Przegląd literatury różnych 

ujęć kwantyfikujących ów rozwój wskazuje, że przyjęty schemat operacjonalizacji pojęcia 

poziomu rozwoju, jak i zastosowana procedura statystyczna miały wpływ na oryginalność 

niniejszego podejścia. W pracy jednocześnie uwzględniłam metody porządkowania 

liniowego, jak i nieliniowego, które były podstawą do klasyfikacji jednostek i skonstruowania 

sekwencji typologii. Przyjęte podejście umożliwiło precyzyjne zbadanie tego 

wieloaspektowego zjawiska, a tym samym wyraźne ustosunkowanie się co do prawdziwości 

lub fałszywości postawionych hipotez. 

Przestrzenne ujęcie procesów i zjawisk zyskało sobie prawo obywatelstwa w teorii ekonomii. 

Przestrzeń stała się jednym z podstawowych elementów analizy rozwoju gospodarczego, a 

tym samym zwiększyła się tendencja do jej segmentowania. Wobec dużej różnorodności 

sytuacji w sferze rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek 

przestrzennych, problematyka spójności przestrzennej zyskuje na znaczeniu. Dlatego też w tej 

pracy, starałam się wykazać korzyści empiryczne i metodyczne, wynikające z holistycznego 

podejścia badawczego, uwzględniającego wielowymiarowość zróżnicowania przestrzennego 

obszarów wiejskich w Polsce. Mimo osiągniętego celu pracy, zagadnienie to wymaga 

dalszych badań i szukania odpowiedzi na wiele otwartych pytań, szczególnie o charakterze 

teoretycznym, poznawczym, jak i utylitarnym. 

 

 

4. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych  

 

4.1. Problematyka badawcza  

W głównym nurcie moich zainteresowań badawczych mieści się zagadnienie rozwoju 

obszarów wiejskich. Badania dotyczą funkcjonowania złożonego organizmu (aspektów: 

gospodarczych, społecznych czy środowiska przyrodniczego), w którym mamy do czynienia 

ze wzajemnym oddziaływaniem różnorodnych czynników, będących również w sferze 

zainteresowania innych dyscyplin naukowych. Złożoność kompleksowych badań 

problematyki wiejskiej spowodowała, że w swoim dorobku wykraczam poza „matrycę 
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dyscyplinarną” właściwą ekonomii, korzystając z metod badań naukowych stosowanych w  

geografii, demografii, polityce społecznej, bądź regionalnej. Jednakże, przez cały okres pracy 

naukowej swoje zainteresowania koncentruję wokół problematyki ekonomii 

przestrzennej oraz demografii społeczno-gospodarczej. Podejmowane zagadnienia 

zasadniczo obejmują 4 pola badawcze, są to: 

1. Spójność przestrzenna rozwoju społeczno-gospodarczego.  

2. Problemy i możliwości operacjonalizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego. 

3. Zmiany demograficzne, ich determinanty i konsekwencje. 

4. Problematyka społeczna i ekonomiczna (m.in. rynku pracy, wykluczenia 

społecznego) na obszarach popegeerowskich. 

W moim dorobku nietrudno zauważyć dwa etapy rozwoju naukowego. Pierwszy etap to okres 

od rozpoczęcia pracy zawodowej na Politechnice Koszalińskiej, poprzez czas 

przygotowywania rozprawy doktorskiej, obronę doktoratu, do momentu pierwszego stażu 

naukowego w IRWiR PAN, którym rozpoczęłam współpracę naukową z prof. dr. hab. 

Andrzejem Rosnerem, wówczas Zastępcą Dyrektora ds. Naukowych. Drugi etap liczę od 

momentu zatrudnienia mnie w IRWiR PAN do chwili obecnej. Intensywność pracy nad 

kolejnymi zadaniami, ciekawość naukowa i chęć wykorzystania możliwości rozwoju 

zawodowego w Instytucie spowodowały, że ostatecznie przeniosłam swoje życie rodzinne i 

zawodowe do Warszawy, rezygnując z pracy na Politechnice Koszalińskiej.  

W początkowym okresie pracy naukowej skupiona byłam na różnorodnych aspektach 

przemian demograficznych (m.in. ruchu naturalnym i migracyjnym, strukturze 

demograficznej), które analizowane były głównie na przykładzie populacji Pomorza 

Zachodniego. Do najważniejszych prac z tej problematyki zaliczam te, które dotyczyły 

charakterystyki czynników determinujących procesy zmian ludnościowych, ich klasyfikacji 

oraz ujęć prognostycznych. W pierwszych latach pracy naukowej opublikowałam również 

kilka tekstów związanych z tematyką mniejszości narodowych w Polsce, ich aktywnością 

społeczno-kulturalną, polityką państwa wobec nich, czy statystycznym obrazem liczebności 

poszczególnych grup. Opracowania te były pokłosiem badań, których efektem było 

magisterium.  

W latach 1999-2003 prowadziłam badania dotyczące przemian demograficznych na 

obszarach wiejskich na tle zmian w gospodarce rolnej województwa zachodniopomorskiego 

(zakres czasowy: 1988-1996). Przedmiot badań rozpatrywany był w dwóch ujęciach, 

pierwsze obejmowało całość populacji zamieszkałej na obszarach wiejskich regionu, a drugie 

dotyczyło jej subpopulacji, tj. ludności związanej z rolnictwem indywidualnym. 

Analizowałam m.in. procesy koncentracji i redystrybucji ludności, struktury demograficzne i 

struktury społeczno-zawodowe ludności. Te ostatnie zachęciły mnie do pogłębionych badań 

dotyczących siły roboczej w rolnictwie indywidualnym, ich analizy pod względem cech 

demograficznych, aktywności i bierności zawodowej oraz bezrobocia jawnego i ukrytego, 

które rozpatrywałam na tle zróżnicowania funkcjonalnego gmin na obszarach 

popegeerowskich. W tym zakresie, za ważny uznaję artykuł pt. „Bezrobocie w rolnictwie 

indywidualnym a struktura zatrudnienia w woj. zachodniopomorskim”, opublikowany w 

Materiałach i Pracach Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH w 2003 roku. 

Zwieńczeniem badań prowadzonych w tym okresie była dysertacja doktorska, której 
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fragmenty zostały opublikowane m.in. w kwartalniku Wieś i Rolnictwo [25]
1
, w Zeszytach 

Sekcji Analiz Demograficznych KND PAN [28] oraz Zeszytach SERIA [33].     

W latach 2004-2006, pozostając w nurcie regionalnych badań społeczno-gospodarczych 

obszarów wiejskich, analizowałam zjawisko marginalizacji społecznej mieszkańców wsi 

popegeerowskiej. W swoich badaniach weryfikowałam m.in. hipotezę mówiącą, że procesom 

marginalizacji podlega nie tylko ludność mieszkająca w tzw. osiedlach, ale cała ludność 

gminy. Jednostka gminna o dużym stopniu tzw. uspołecznienia rolnictwa, do końca lat 80. 

XX wieku odznaczała się krańcowymi wartościami zmiennych empirycznych 

charakteryzujących zjawisko wykluczenia społecznego. Wyniki tej pracy opublikowałam 

m.in. w monografii pt.: Wykluczenie społeczne, pod redakcją prof. dr hab. Lucyny 

Frąckiewicz, a nosiło ono tytuł „Marginalizacja na obszarach popegeerowskich – społeczna 

konsekwencja transformacji” (Akademia Ekonomiczna, Katowice, 2005). 

Publikacje tego okresu były rodzajem „rozpoznania pola badawczego” i w efekcie 

doprowadziły do uściślenia moich zainteresowań naukowych, które konsekwentnie realizuję. 

Przełomowym momentem, który zorientował moje badania w kierunku rozwoju społeczno-

gospodarczego obszarów wiejskich w całej Polsce była praca w zespole, w którym 

uczestniczyli prof. dr hab. Andrzej Rosner, prof. dr hab. Izasław Frenkel i prof. dr hab. 

Krystian Heffner. Wspólnie bowiem realizowaliśmy w latach 2004-2007 grant MNiI pt.: 

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a 

zróżnicowanie dynamiki przemian. W projekcie odpowiadałam za dobór metod kwantyfikacji 

zjawisk, procedury statystyczne, oraz analizy przestrzenne. Pod tytułem grantu ukazała się 

monografia współautorska, której redaktorem naukowym był prof. Andrzej Rosner (IRWiR 

PAN, Warszawa, 2007). Oprócz mego wkładu w warstwę analizy statystycznej i 

wnioskowania w tych badaniach, jestem również współautorką 6 rozdziałów monografii. 

Zasadniczym problemem poddanym badaniu była kwestia narastania dysproporcji 

rozwojowych na obszarach wiejskich. Poszukiwana była odpowiedź na pytanie: czy 

zróżnicowanie przestrzenne rozwoju społeczno-gospodarczego zmniejsza się, czy też dystanse 

rozwoju poszczególnych części kraju powiększają się? Do ważniejszych publikacji, które 

powstały przy wykorzystaniu także materiałów z tego grantu, poza wymienioną książką, są te, 

przedstawiające: 1/ zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w kraju pod względem 

poziomu rozwoju głównych funkcji gospodarczych, zakończone niehierarchiczną analizą 

typologiczną [18], 2/ zróżnicowanie przestrzenne stopnia zrównoważenia rynku pracy z 

wykorzystaniem taksonomii hierarchicznej [16, 72] oraz 3/ poziom i dynamikę rozwoju 

obszarów wiejskich rozważany w kontekście realizowanej polityki spójności [17]. 

Wraz z doskonaleniem warsztatu naukowego i poszerzaniem wiedzy o badanych 

zagadnieniach moje zainteresowania ewoluowały w kierunku zrównoważonego rozwoju. 

Zgłębiałam je przy realizacji grantu NBCiR pt.: Społeczno-gospodarcze uwarunkowania 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 na terenie 

Zielonych Płuc Polskich (tab. 2., P.4.), którym kierował prof. dr hab. Marek Kłodziński. 

Tematyka, której rozpoznaniem zajęłam się, obejmowała analizę przestrzenną komponentów 

                                                           
1 W nawiasie kwadratowym wypisane są przykładowe pozycje opublikowanych prac, zgodnie z numeracją według 

załącznika 4.  
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poziomu rozwoju zrównoważonego i ocenę stopnia ich zrównoważenia. Była to zatem 

empiryczna próba zoperacjonalizowania pojęcia zrównoważonego rozwoju i poszukiwania 

syntetycznych jego miar, które umożliwią dokonanie rzeczywistej oceny sytuacji społeczno-

gospodarczej na poziomie lokalnym w aspekcie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju. 

Wyniki badań zawarte zostały w książce pt. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 

Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, którą napisałam wraz z dr. Adamem 

Czarneckim (po 50% udziału). Wnioski i rekomendacje płynące z badań podzielone zostały 

na dwie grupy: 1) merytoryczne, będące pochodną wyników dotyczących poziomu i 

zróżnicowania przestrzennego zjawisk i procesów występujących na tzw. małych obszarach 

(w gminach) oraz wyodrębnienia kształtujących je w decydującym stopniu czynników, jak i 

2) aplikacyjne, będące odpowiedzią na pojawiające się na różnych etapach badania trudności 

czy niejasności wynikające zazwyczaj z ograniczonej dostępności materiału statystycznego 

(braku odpowiednich kategorii badawczych) i niejednoznaczności koncepcji 

zrównoważonego rozwoju, w szczególności przy adaptowaniu jej do założeń i rzeczywistości 

rozwoju lokalnego (wiejskiego).  

Wykazane (w prowadzonych dotąd badaniach) zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego na obszarach wiejskich w Polsce wskazuje na rosnące znaczenie w jego 

kształtowaniu sąsiedztwa rynków miejskich. Nakładanie się różnych kryteriów 

porządkujących gminy pod względem ich rozwoju zrodziło potrzebę podjęcia prac 

analitycznych nad kształtującymi się typami obszarów wiejskich i ich delimitacją 

przestrzenną. Głównym problemem do rozwiązania było określenie, który z czynników w 

większym stopniu determinuje rozkład przestrzenny poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce oraz jakie relacje zachodzą pomiędzy 

składowymi tego rozwoju. Zagadnienia te stanowiły podstawę grantu (P.1.) realizowanego w 

ostatnich latach, którego byłam kierownikiem. Owocem tej pracy jest monografia wskazana 

jako osiągnięcie naukowe, opisane w pkt. 3. niniejszego autoreferatu.  

Realizując badania nad problematyką spójności terytorialnej rozwoju obszarów wiejskich w 

Polsce, podjęłam próbę wyznaczenia wiejskich obszarów peryferyjnych oraz sklasyfikowania 

ich pod względem struktury społeczno-gospodarczej. W badaniu tym zidentyfikowane zostały 

również cechy rozwojowe w regionach peryferyjnych, które powinny być podstawą do 

kształtowania lokalnych strategii rozwoju, zasadniczo opartych na czynnikach wewnętrznych. 

Weryfikacji poddana została hipoteza mówiącą o tym, że obszary wiejskie o ogólnie 

podobnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce stanowią zbiory 

niejednorodne ze względu na różne wcześniej ukształtowane struktury społeczno-

gospodarcze. Z tych względów mają one różne problemy i wyzwania stojące na drodze 

rozwoju obszarów wiejskich, a mówienie o jednym uniwersalnym modelu, nawet w rejonach 

o statystycznie podobnym poziomie rozwoju jest niemożliwe. Badania znalazły 

odzwierciedlenie w kilku publikacjach, z których za najważniejszą uznaję artykuł pt.: 

„Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-

gospodarczej” (Wieś i Rolnictwo, 2/2011).     

Przez cały okres pracy naukowej ustawicznie zgłębiam zagadnienia z zakresu demografii 

społeczno-ekonomicznej. Z biegiem czasu, punkt ciężkości w moich badaniach przesunęłam z 

obserwacji stanu i rozwoju populacji na analizę zmian procesów ludnościowych w 
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powiązaniu z sytuacją ekonomiczną i społeczną (weryfikując współzależność oddziaływania 

procesów ludnościowych i społeczno-gospodarczych). Co ważne, współczesna demografia 

rozpatruje różnorodne zagadnienia ludnościowe kompleksowo, a jej interdyscyplinarny 

charakter sprawił, że wypracowała ona szereg wskaźników, mających ogromną wartość 

informacyjną dla innych dyscyplin. Elementarne indykatory demograficzne mają bardzo dużą 

moc wskaźnikową w językach różnych nauk społecznych. Kwestią, którą w badaniach 

podkreślam jest fakt, że dysponując instrumentarium demograficznym, dysponujemy 

zestawem cech koniecznych, choć niedostatecznych do oceny zarówno poziomu rozwoju 

społecznego, jaki i gospodarczego. 

Ważnym tematem moich kolejnych publikacji był problem: jak starzeje się wieś i jej zasoby 

pracy? Warto jednak zaznaczyć, że starzenie się ludności i zmiany w podażowej stronie 

rynku pracy nie są wpisane wyłącznie w problematykę demograficzną. Z uwagi na znaczące 

ich konsekwencje dla społeczeństwa, jest to problem ekonomiczny, finansowy i przede 

wszystkim społeczny. Prowadzi bowiem do zupełnie nowej struktury społecznej, która 

dostosować się musi do nowej rzeczywistości demograficznej. Zagadnienia dotyczące 

przemian demograficznych i społeczno-zawodowych ludności wiejskiej i wynikające z nich 

implikacje badałam w ujęciu przestrzennym (w agregacji regionalnej i lokalnej) oraz ujęciu 

dynamicznym (historycznym i prognostycznym) na tle analogicznych przemian w mieście. 

Relatywnie obszerne wyniki badań zawarłam w 2010 roku w artykule pt.: „Ludność i jej 

aktywność zawodowa – tendencje zmian na obszarach wiejskich”, zamieszczonym w pracy 

zbiorowej, której byłam współredaktorem naukowym (IRWiR PAN, Warszawa) [4] oraz w 

2012 roku w czasopiśmie Polityka Społeczna w artykule składającym się z dwóch części: 

„Dynamika zmian demograficznych ludności wiejskiej i jej zasobów pracy” (Polityka 

Społeczna, 7/2012) i „Zasoby demograficzne wsi – kierunki reagowania na zmianę” (Polityka 

Społeczna, 8/2012).  

W moim dorobku istotne miejsce zajmuje opracowanie pt. „Wieś jako przedmiot badań 

demograficznych”, które ukazało się w tomie studiów Wieś jako przedmiot badań naukowych 

na początku XXI wieku, pod redakcją prof. dr hab. Marii Halamskiej (Euroreg, Scholar, 

Warszawa, 2011). Jako wyróżnienie traktuję zaproszenie mnie do tej swoistej debaty 

przedstawicieli nauk społecznych zajmujących się wsią. W opracowaniu, występując z 

pozycji demografa, próbuję określić stosunek tej dyscypliny do wsi (poszukuję miejsca 

demografii wsi w przedmiocie dyscypliny). Zwracam również uwagę na cechy szczególne 

ludności wiejskiej, przypisując jej: rozproszenie (w ujęciu przestrzennym), dominację 

tendencji do względnego zmniejszania się populacji (w ujęciu dynamicznym) oraz 

specyficzną strukturę społeczno-zawodową (jej znaczenie dla gospodarki narodowej w ujęciu 

sektorowym). Następnie, dokonując diagnozy stanu sytuacji demograficznej na tle sytuacji 

społeczno-gospodarczej, empirycznie weryfikuję współzależność tych procesów od siebie. Na 

zakończenie stawiam dwie tezy, że: nadal bardzo szerokie pole badań w obrębie współczesnej 

demografii będą stanowiły związki między oddziaływaniem procesów społeczno- 

gospodarczych na procesy demograficzne i odwrotnie (teza pierwsza), co będzie jednak 

bardzo trudne bez uwzględnienia daleko idącej integracji z innymi dyscyplinami (teza  druga). 

W swoim dorobku posiadam także publikacje mające wymiar dydaktyczny. Ponieważ z pasją 

nauczałam demografii, dla tego kursu opracowałam najwięcej publikacji. Zasadniczo dotyczą 
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one metodyki badań demograficznych, uczą umiejętności przetwarzania i interpretowania 

informacji statystycznych, dostrzegania powiązań procesów demograficznych z innymi 

procesami społecznymi i gospodarczymi. Oprócz opracowań w publikacjach zbiorowych 

(skrypty), przygotowałam na branżową konferencję w 2007 roku wystąpienie pt.: 

„Demografia na kierunkach ekonomicznych szkół wyższych - po co?”, które następnie 

opublikowano w monografii zbiorowej Nauczanie demografii w szkołach wyższych, pod 

redakcją Doroty Kałuży i Jerzego T. Kowaleskiego (KND PAN i UŁ, Łódź, 2007). Wobec 

braku kursu z demografii w ówcześnie obowiązujących standardach kształcenia dla kierunku 

Ekonomia, był on merytorycznym głosem w imieniu środowiska demografów i polityków 

społecznych, wskazującym na przydatność wiedzy i nabytej świadomości demograficznej 

przez studentów tego kierunku.  

Badania naukowe, które aktualnie prowadzę są kontynuacją dotychczasowych zainteresowań. 

Od sierpnia 2012 roku w ramach „Forum Inicjatyw Rozwojowych” Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z IRWiR PAN, realizuję projekt zespołowy pt. 

Monitoring rozwoju obszarów wiejskich (tab.2., P.14.), którego jestem kierownikiem. Jego 

celem jest dostarczanie rzetelnych informacji o skutkach wcześniejszych działań i 

sprawdzonych przesłanek dla bieżących decyzji politycznych wobec obszarów wiejskich. 

Projekt uwzględnia kluczowe aspekty związane z rozwojem obszarów wiejskich, zarówno 

ekonomiczne, jak i pozaekonomiczne, nie gubiąc z pola widzenia podstawowej ich cechy, 

jaką jest przestrzenność. Badanie jest wieloletnie, a w kolejnych latach planowane jest 

również poszerzenie go o kontekst środowiskowy, co stworzy możliwości prowadzenia analiz 

procesów rozwoju, traktowanego w zgodzie z założeniami koncepcji rozwoju 

zrównoważonego. 

Mam nadzieję, że wyniki moich badań przyczyniają się do pogłębiania wiedzy na temat  

mechanizmów rozwoju obszarów wiejskich w Polsce i ich przestrzennego zróżnicowania. 

Jednocześnie, że są one wskazówką jak i jakie stosować narzędzia analizy przestrzennej, żeby 

odpowiadać na pytania o dużym poziomie złożoności i wyjaśniać skomplikowane zjawiska. 

Korzystająca z interdyscyplinarnego dorobku teoretycznego problematyka jaką od lat zajmuję 

się w pracy badawczej, do takiej sfery właśnie się zalicza.   

 

 

4.2. Statystyka publikacji 

Moja dotychczasowa, siedemnastoletnia, praca naukowo-badawcza (lata 1996-2013) została 

udokumentowana 113 opracowaniami, których łączna suma punktów obliczona według 

stosowanego przez MNiSW systemu oceny parametrycznej (stan na rok 2012) wyniosła 

około 420 (z tego 330 punktów po uzyskaniu stopnia doktora). Szczegółowy wykaz 

opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych zawiera załącznik 4, a w 

tabeli 1. prezentuję ich syntetyczne zestawienie.  
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Tabela 1. Zestawienie liczebności dorobku według kategorii 

Kategoria 

Przed 

uzyskaniem 

stopnia doktora 

Po uzyskaniu 

stopnia 

doktora 

RAZEM 

Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze 29 65 94 

w tym: monografie naukowe/autorskie 0 2 2 

autorstwo rozdziałów w monografiach 21 35 56 

artykuły naukowe w czasopismach 8 28 36 

Artykuły w wydawnictwach popularnonaukowych 3 4 7 

Redakcje monografii 1 3 4 

Ekspertyzy i raporty z badań 0 8 8 

RAZEM 33 80 113 

Źródło: opracowanie na podstawie załącznika 4. 

 

Oryginalne prace twórcze, których jest łącznie 94 stanowią ponad 80% wszystkich 

opracowań. Większość z nich to rozdziały (60%) opublikowane w wydawnictwach głównie 

Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa (14 opracowań), Politechniki Koszalińskiej (11), 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (5), Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych (5), 

Uniwersytetu Łódzkiego (5), Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Technologicznego) 

w Szczecinie (3) i innych wydawnictwach naukowych uczelni i instytucji naukowych 

Warszawy, Wrocławia, Białegostoku, Gdańska, Opola, Torunia, Lublina. Znaczna część 

dorobku (36 publikacji) została zamieszczona w renomowanych czasopismach naukowych, 

takich jak: Wieś i Rolnictwo (7 artykułów), Polityka Społeczna (3), Roczniki Naukowe SERIA 

Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych i Agrobiznesu (2), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Katowicach (3), Wiadomości Statystyczne (1), Studia Regionalia (1), 

Studia Obszarów Wiejskich (1), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (1), Bulletin 

of Geography Socio–Economic (1). Wśród opublikowanych prac, 11 pozycji jest w językach 

obcych (8 w języku angielskim, 2 w języku ukraińskim i 1 w języku rosyjskim). Cztery 

opracowania, to publikacje w wydawnictwach zbiorowych [52, 59, 61, 62], zaś pięć to 

artykuły w czasopismach naukowych [8, 16, 19, 37, 39].  

Jestem także autorką dwóch monografii naukowych wykazanych w poz. [1] i [2] zał. 4, 

wydanych w serii „Problemy wsi i rolnictwa” w IRWiR PAN. Pierwsza jest omówionym w 

pkt. 3 niniejszego autoreferatu osiągnięciem naukowym, opublikowanym w 2013 roku. Pod 

drugą pozycją wymieniona została współautorska monografia, będąca efektem współpracy z 

dr. Adamem Czarneckim przy realizacji projektu NCBiR, która ukazała się drukiem w 2011 

roku. Ponadto byłam redaktorką jednej, a współredaktorką trzech monografii opublikowanych 

przez różne wydawnictwa: IRWiR PAN, KPZK PAN, Politechnika Koszalińska. 

Spośród oryginalnych opracowań, wyłącznie mojego autorstwa jest 71. Jedynie 2 z 23 

opracowań współautorskich powstało w wyniku współpracy więcej niż dwóch autorów. W 

każdej z nich mój wkład pracy był co najmniej parytetowy. Większość współautorskich 

opracowań to rozdziały w monografiach (18 publikacji). 
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W moim dorobku uwzględnić należy, wspomnianą już uprzednio, monografię współautorską 

zespołu: Andrzej Rosner, Krystian Heffner i Monika Stanny, wydaną pod redakcją naukową 

Andrzeja Rosnera, pt.: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian (IRWiR PAN, 

Warszawa, 2007). Jest ona efektem pracy nad projektem badawczym (MNiSW: Nr 

1H02C 069 29) wymienionych autorów, opracowaniem zwartym merytorycznie. Publikację 

tę, choć cytowania przypisane są do nazwiska redaktora tomu, włączam do poniżej 

zestawionego raportu cytowań.  

W ujęciu wskaźnikowym mój dorobek naukowo-badawczy przedstawia się następująco: 

- liczba publikacji naukowych w bazie Web of Science = 0; Google Scholar = 26; 

Publish or Perish = 29; 

- liczba cytowań publikacji naukowych według bazy Web of Science = 0; Google 

Scholar = 34; Publish or Perish = 31; 

- indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science = 0; Google 

Scholar = 4; Publish or Perish = 4. 

 

4.3. Uczestnictwo w projektach badawczych 

Prowadzone dotąd badania realizowane były zasadniczo w ramach krajowych projektów 

badawczych (tabela 2). Po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyłam w 5 grantach 

badawczych finansowanych ze środków na naukę (P.1. – P.5.), w tym w jednym byłam 

kierownikiem (P.1.). Efekty mojej pracy weryfikują publikacje: dla projektu poz. P.1. 

przykłady publikacji wg załącznika 4 = [1, 8, 9, 10, 14, 43, 44]; analogicznie P.2. = [7, 47, 49, 

53; P.4. = [2, 13, 15, 46, 52]; P.5. = [16, 61, 62, 65, 66, 68, 69,70]. Oprócz bezpośredniego 

udziału w projektach badawczych, w trzech z nich (P.2., P.3., P.5.) organizowałam i 

przeprowadzałam na terenie całej Polski wywiady pogłębione i standaryzowane. Ponadto 

pracując w IRWiR PAN realizuję zadania w ramach badań statutowych (P.7. i P.8.). Zajmuję 

się w nich problematyką zmian demograficznych na obszarach wiejskich i wynikającymi z 

nich konsekwencjami dla rynku pracy (również w ujęciu prognostycznym), a także 

przestrzennym zróżnicowaniem struktur społecznych i gospodarczych. Pracując wcześniej na 

Politechnice Koszalińskiej realizowałam (w latach 2001-2009) między innymi w ramach 

badań statutowych 2 tematy (P.9. i P.10.) oraz w ramach badań własnych 3 tematy (P.11. – 

P.13.). Obejmowały one głównie zagadnienia demografii społeczno-ekonomicznej. Obszar 

badawczy początkowo ograniczony był do Pomorza Zachodniego, a po obronie pracy 

doktorskiej badaniami objęłam cały kraj, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów 

wiejskich.  

Aktywnie uczestniczyłam również w trzech projektach finansowanych z różnych funduszy 

europejskich (P.17. – P.19.). Były one ciekawym doświadczeniem, bowiem realizowałam w 

nich zadania wychodzące poza zakres moich badań podstawowych, pełniąc tam rolę 

wykonawcy oraz eksperta/konsultanta. Przykładowo, w projekcie Lokalna Agenda 21 dla 

Pomorza Środkowego (P.18.), celem było opracowanie długofalowej ścieżki projektów 

opartych na współpracy partnerskiej różnych sektorów. Współuczestniczyłam w opracowaniu 

monografii regionu Pomorza Środkowego [57] oraz przewodnika po społecznych formach 
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aktywności [99]. Wcześniej, w ramach programu Lider+, realizowałam projekt pt. Diagnoza 

stanu i uwarunkowań obszarów wiejskich Pomorza Środkowego (P.19.), a jego celem było 

przygotowanie społeczności lokalnych do wdrażania podstaw koncepcji Zrównoważonego 

Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt dotyczył społeczności lokalnej gmin wiejskich 

objętych strukturalnym bezrobociem. Współodpowiedzialna byłam za przygotowanie 

Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie regionalnym oraz 

lokalnym. 

Problematyka przestrzennego zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskiej jest również 

tematem moich obecnych badań. Realizuję je w ramach programu „Forum Inicjatyw 

Rozwojowych” Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, w projekcie pt. Monitoring 

rozwoju obszarów wiejskich (P.14.), którego jestem liderem. 

Ponadto, aktualnie jestem członkiem zespołu realizującego zamówienie MRiRW, które 

dotyczy przeprowadzenia oceny ex-ante Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 (P.15). W okresie 2013-2014, jako członek zespołu IRWiR realizuję na 

zamówienie Białowieskiego Parku Narodowego (P.16.) zadanie polegające na 

przeprowadzeniu analizy zasobów regionu, obejmującego obszar powiatu hajnowskiego. 

Opracowany materiał diagnostyczny ma być wykorzystany do określenia możliwości i 

zakresu udziału BPN w kreowaniu potencjalnych przedsięwzięć biznesowych w powiecie.  

 

Tabela 2. Wykaz projektów badawczych pogrupowanych według typu 

L.p. Tytuł projektu 
Typ, źródło 

finansowania, numer 
Lata 

Funkcja w projekcie; 

jednostka realizująca 

P.1. 

Determinanty zróżnicowania poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 

Polsce. Problem realizacji polityki spójności w 

skali regionalnej a spójność czy polaryzacja 

wewnatrzregionalnych układów lokalnych. 

Regionalne centra rozwoju a kształtowanie się 

obszarów peryferyjnych w koncepcji rozwoju 

regionalnego polityki spójności 

Grant badawczy MNISW; 

Nr N N114207634 
2008-2013 

kierownik projektu; 

IRWiR PAN 

P.2. 

Wiejskie obszary depopulacyjne. Delimitacja i 

charakterystyka. Próba wieloczynnikowej 

delimitacji demograficznej oraz charakterystyka 

struktury gospodarczej i społecznej tych obszarów. 

Grant badawczy MNISW; 
Nr N N114122337 

2009-2012 
wykonawca; 
IRWiR PAN 

P.3. 
Znaczenie drugich domów dla rozwoju obszarów 

wiejskich 
Grant badawczy MNISW; 

Nr N N114 122 935 
2008-2011 

członek zespołu; 
IRWiR PAN 

P.4. 

Społeczno-gospodarcze uwarunkowania 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich 

objętych siecią Natura 2000 na terenie Zielonych 

Płuc Polskich 

Grant rozwojowy NBCiR; 
N R11 0012 04 

2008-2011 
wykonawca; 
IRWiR PAN 

P.5. 

Zróżnicowanie przestrzenne poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a 

zróżnicowanie dynamiki przemian 

Grant badawczy MNiI; 
Nr 1H02C 069 29 

2004-2007 
wykonawca; 
IRWiR PAN 

P.6. 

Wpływ migracji definitywnych na przyrost 

rzeczywisty i zmiany podstawowych struktur 

ludności w Polsce 

Grant badawczy KBN; 

1H01F8512 
1997-1998 

wykonawca; 

PK 

P.7. 

Przestrzenne zróżnicowanie kierunków rozwoju 

społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 

Polsce, w ramach tematu badawczego Instytutu 

„Wieś i rolnictwo w Polsce w warunkach 

intensyfikacji procesów globalnych - wyzwania i 

sposoby adaptacji” 

Badania statutowe IRWiR 

PAN,  nr II.9/2009-2012 

 

2009-2012 
główny wykonawca; 

IRWiR PAN 
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P.8. 

Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych i 

gospodarczych na obszarach wiejskich w Polsce, w 

ramach tematu badawczego Instytutu „Obszary 

wiejskie wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju 

opartego na wiedzy”  

Badania statutowe IRWiR 

PAN,  nr II.11/2013-2016 

 

2013 
główny wykonawca; 

IRWiR PAN 

P.9. 
Procesy ludnościowe na obszarach wiejskich 

województwa zachodniopomorskiego 

Badania statutowe 
Politechniki Koszalińskiej, 

nr wew. 504.04.06 

2001-2003 
główny wykonawca; 

PK 

P.10. 

Gospodarka turystyczna oraz problemy społeczno-

ekonomiczne rozwoju miast i terenów wiejskich 

(na przykładzie wybranych regionów 

europejskich); podtemat: Zróżnicowanie 

przestrzenne podstawowych funkcji gospodarczych 

obszarów wiejskich w Polsce 

Badania statutowe 

Politechniki Koszalińskiej, 

nr wew. 504.04.06 

2007 
główny wykonawca; 

PK 

P.11. 

Procesy demograficzno-gospodarcze regionu 

zachodniopomorskiego w okresie 

dostosowawczym Polski do Unii Europejskiej 

Badania własne 
Politechniki Koszalińskiej, 

nr wew. 503.04.06, 

2003 
główny wykonawca; 

PK 

P.12. 

Gospodarka turystyczna i problemy demograficzne 

Polski w początkowej fazie funkcjonowania Unii 

Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem 

Pomorza), podtemat: Przemiany demograficzne na 

obszarach wiejskich na tle zmian w rolnictwie 

indywidualnym 

Badania własne 

Politechniki Koszalińskiej, 
nr wew. 503.04.06 

2004-2006 
główny wykonawca; 

PK 

P.13. 
Poziom rozwoju społecznego obszarów wiejskich 

w Polsce 

Badania własne 

Politechniki Koszalińskiej, 
nr wew. 503.04.02 

2008-2009 
kierownik tematu; 

PK 

P.14. Monitoring rozwoju obszarów wiejskich 

„Forum  Inicjatyw 

Rozwojowych” 
Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Wsi Polskiej 

2012-2016 
kierownik projektu; 

EFRWP, IRWiR 

P.15. 
Ocena ex-ante Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 

Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Nr umowy 

BDGzp-2120A-1/13 

2013 

członek zespołu; 

konsorcjum: IRWiR 
PAN-lider konsorcjum, 

ECORYS Sp. z o.o, 

Instytut Uprawy 
Nawożenia i 

Gleboznawstwa PIB 

P.16. 

Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy 

Białowieskim Parku Narodowym (zakres 

zamówienia komponent A) 

Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej,  

Nr umowy BPN 19/2013 

2013- 2014 

wykonawca; 
konsorcjum: 

IRWiR PAN, Fundacja 

na Rzecz Rozwoju Wsi 
„Polska Wieś 2000”, 

Nidzicka Fundacją 

Rozwoju NIDA 

P.17. 

Wzmocnienie kompetencji kluczowych w zakresie 

inicjatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów 

szkół rolniczych w Polsce – CEKIN 

Europejski Funduszu 

Społeczny, POKL, 

Priorytet III: Wysoka 
jakość systemu oświaty, 

Działanie 3.3: Poprawa 

jakości kształcenia, 
Nr umowy UDA-

POKL.03.03.04-00-

290/09-01 

2011 

wykonawca, ekspert; 
Krajowe Centrum 

Edukacji Rolniczej  w 

Brwinowie, UNDP, 
IRWiR PAN 

P.18. Lokalna Agenda 21 dla Pomorza Środkowego 

Mechanizm Finansowy 
Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, Norweski 

Mechanizm Finansowy, 
komponent I „Demokracja 

i Społeczeństwo 

Obywatelskie”, Nr umowy 
FOP 07/2/MA/1717 

2008-2009 

wykonawca, ekspert; 

Fundacja „Nauka dla 

Środowiska” 

P.19. 
Diagnoza stanu i uwarunkowań obszarów 

wiejskich Pomorza Środkowego 

SPO Restrukturyzacja i 

Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz 

Rozwój Obszarów 

Wiejskich; Priorytet II, 
Działanie 2.7. „Pilotażowy 

Program Leader+”,  

Projekt „Lepsza wieś”, Nr 
umowy L/01/159/2005 

2005-2006 

wykonawca, ekspert; 

Stowarzyszeniem Gmin i 
Powiatów Pomorza 

Środkowego oraz 

Fundacja „Nauka dla 
Środowiska” 

Źródło: opracowanie własne. 




