
 

 

 
 

Wiadomość sygnalna 

 

Dotyczy: Identyfikacja przestrzennego zróżnicowania obszarów popegeerowskich w Polsce na 

podstawie informacji udostępnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 

Słowa klucze: obszary wiejskie, PGR, pomoc społeczna, rynek pracy  

Podstawa wnioskowania: wnioski z raportu  

Opis sytuacji: 

Od 1990 roku, kiedy pojawiła się kwestia byłych pracowników PGR nie powstały systemowe 

rozwiązania, które w kompleksowy sposób zapobiegły by marginalizacji mieszkańców obszarów 

wiejskich, które z uwagi na brak wewnętrznych potencjałów nie odnalazły się w nowej rzeczywistości 

ekonomicznej. Efektem tego są kolejne pokolenia Polaków, którzy są pokrzywdzeni z uwagi na fakt, iż 

mieszkają na peryferyjnych obszarach wiejskich oddalonych od miast, a jedyną ich nadzieją na godne 

życie jest emigracja. Brak jest rzetelnej diagnozy ile jest miejscowości, które stereotypowo nazywa się 

„popegeerowskimi” w których cały czas występują problemy społeczne i gospodarcze, będące 

spuścizną gospodarki uspołecznionej.  

Głównym celem badania była identyfikacja przestrzennego zróżnicowania obszarów popegeerowskich 

w Polsce na podstawie informacji udostępnionych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) 

na temat obszarów, na których były zlokalizowane zasoby dotyczące Państwowych Przedsiębiorstw 

Gospodarki Rolnej (PPGR) w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP), w tym osiedla 

mieszkaniowe PPGR. 

Udostępnione dane zawierały wykaz obszarów popegeerowskich, w których sprzedano mieszkania 

położone na gruntach Zasobów WRSP o pochodzeniu PPGR z uwzględnieniem skali sprzedaży (liczba 

sprzedanych mieszkań) w poszczególnych obrębach statystycznych według stanu na 26.06.2020 r. 

Najważniejsze wyniki: 

Przestrzenne zróżnicowanie obszarów popegeerowskich na poziomie gmin ilustrują kartogramy 

wyznaczone dla liczby sprzedanych mieszkań z zasobów PPGR. Najwięcej mieszkań sprzedano w gminie 

miejsko-wiejskiej Nowogard (1852), natomiast najwyższą na 10 tys. mieszkańców, zaobserwowano w 

gminie wiejskiej Dołhobyczów (powiat hrubieszowski, województwo lubelskie). W 919 gminach nie 

było sprzedaży mieszkań z zasobów PPGR. 

Liczba sprzedanych mieszkań z zasobów PPGR w gminach: 



 

 

 

 

 



 

 

Główne wnioski: 

Największa liczba obszarów popegeerowskich jest zlokalizowana przede wszystkim w powiatach i 

gminach położonych na północy i zachodzie kraju.  

Przedstawione w raporcie wyniki potwierdzają hipotezę, że na obszarach popegeerowskich sytuacja 

ekonomiczna gospodarstw domowych jest gorsza niż na obszarach, na których nie występowały PPGR-

y.  

Wśród beneficjentów pomocy społecznej przeważają osoby zamieszkujące obszary wiejskie oraz te, na 

których była wysoka stopa bezrobocia.  

Wyznaczone współczynniki korelacji Pearsona wskazały, że wzrost liczby mieszkań popegeerowskich 

powoduje wzrost liczby beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej, zasięgu korzystania ze 

środowiskowej pomocy społecznej oraz poziomu stopy bezrobocia. 

Dane KOWR na temat obszarów, na których były zlokalizowane zasoby dotyczące Państwowych 

Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej (PPGR) w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa (WRSP), mogą 

być dobrym wskaźnikiem do wskazania miejscowości „popegeerowskich”. 

 

Więcej informacji: www.crsg.pl 
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