
 

 
 

 

  
 

 
 

PRZEMIANY W STRUKTURZE KLASOWEJ 
Czy jest sens mówić  

o polaryzacji klasowej? 
 

Materiał na konferencję prasową w dniu 1 XII 2021,  
towarzyszącą konferencji naukowej  

„Harmonized longitudinal data on social structure:  
Polish research in a cross-national perspective” 

 

  



 

 
 

 

Informacja o Polskim Badaniu Panelowym POLPAN 

Polskie Badanie Panelowe POLPAN to unikatowy program badania struktury społecznej realizowany 

od 1988 r. w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Badanie odbywa się co 5 lat i oparte jest na 

indywidualnych wywiadach bezpośrednich. W panelowej części badania uczestniczą regularnie te 

same osoby (niektóre od początku). Pozwala to analizować losy badanych w długiej perspektywie 

czasowej. Jednocześnie na każdym etapie badania dobierane są młodsze osoby, co sprawia że wyniki 

są reprezentatywne dla Polek i Polaków w wieku 21 i więcej lat. 

Wywiady są realizowane według kwestionariusza, który zawiera pytania dotyczące przebiegu 

życia zawodowego, postaw społeczno-politycznych oraz wielu innych kwestii związanych  

z przystosowywaniem do zmian zachodzących w systemie polityczno-ekonomicznym. Badanie 

POLPAN było dotychczas realizowane w latach 1988, 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 i 2018.  

Ze względu na swoją specyfikę badanie pozwala na uchwycenie długofalowych trendów. W związku  

z tym wiele wyników jest aktualnych na dziś i na jutro. 

Przemiany w strukturze klasowej 

Czy jest sens mówić o polaryzacji klasowej? 

Czym jest polaryzacja klasowa? 

Polaryzacja to proces tworzenia się dwóch skrajnie odmiennych grup społecznych. Zgodnie z tym 

rozumieniem o polaryzacji klasowej w Polsce zwykło się mówić w kontekście wygranych  

i przegranych transformacji systemowej. W latach 1993-2008 do wygranych należeli przedsiębiorcy, 

managerowie i specjaliści, a do przegranych osoby wywodzące się z wielkoprzemysłowej klasy 

robotniczej, pracownicy fizyczni do prac prostych oraz rolnicy. Różnice w dochodach tych 

segmentów struktury społecznej były znaczne. Czy w latach 2013-2018 różnice te pogłębiły się? Czy 

mieliśmy do czynienia z efektem św. Mateusza, polegającym na tym, że bogaci stają się jeszcze 

bardziej zasobni, a biedni biednieją?  

Czy biedni biednieją? 

W 2018 roku widać było efekt transferów ekonomicznych. We wszystkich segmentach struktury 

społecznej nastąpił wzrost dochodów. Największy w grupach między „wygranymi” a „przegranymi” 

transformacji ustrojowej – a więc wśród klas (po)średnich. Wszakże dochód niewykwalifikowanych 

pracowników usług, robotników rolnych i innych grup społeczno-zawodowych należących do 

kategorii „przegrani transformacji” też wzrósł – więc trudno twierdzić, iż biedni biednieją.  

Nie biednieją, choć poprawa ich sytuacji jest skromna – patrz tabela.  



 

 
 

 

Czy jest sens mówić o polaryzacji klasowej? 

Można zasadnie mówić o względnej polaryzacji klasowej, 

gdyż przyrost bogactwa jest znacznie większy wśród grup 

społecznych, które w przeszłości miały się lepiej niż wśród 

tych, które znalazły się na dole drabiny społecznej. Między 

rokiem 2013 a 2018 dochody na głowę w rodzinie wśród 

wygranych wzrosły o 217 PLN, a wśród przegranych  

o 61 PLN. 

Dystans miedzy przeciwstawnymi segmentami struktury społecznej pogłębił się i w 2018 

roku dochód wygranych był 2,42 razy większy niż przegranych. Statystyczne predykcje dokonane na 

podstawie rozkładu kapitału ludzkiego wśród młodszego pokolenia wskazują, że proces względnej 

polaryzacji klasowej utrzyma się do 2023 roku i analogiczna wartość do tej w 2018 roku (2,42) 

wzrośnie do co najmniej 2,51. 

Jak polaryzacja klasowa wpływa na świadomość społeczną? 

Polaryzacja klasowa ma swoje odbicie w świadomości społecznej. Sentymenty wobec redystrybucji 

dzielą wyraźnie społeczeństwo w zależności od położenia społecznego. Średnio rzecz biorąc, osoby 

biedniejsze popierają aktywną rolę państwa w zwiększaniu dostępu do miejsc pracy, pomocy dla 

młodzieży z biedniejszych środowisk, a także w zmniejszaniu różnic zarobkowych; ci, którzy mają 

dochody wysokie są przeciwni takiej roli państwa. Obrazuje to załączony wykres: różnica miedzy 

skrajnymi grupami dochodowymi w poparciu paternalizmu państwowego jest duża – zarówno 

wśród osób starszych, jak i młodszych. 

 

Opracowanie: Kazimierz M. Słomczyński, Instytut Filozofii i Socjologii PAN 



 

 
 

 

Eksperci Polskiego Badania Panelowego POLPAN 

 

 

Publikacje książkowe Polskiego Badania Panelowego POLPAN 
(w języku polskim)* 

 
o Kiersztyn, Anna, Danuta Życzyńska-Ciołek i Kazimierz M. Słomczyński red. 2017. Rozwarstwienie społeczne: zasoby, 

szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1998–2013. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 

o Wesołowski, Włodzimierz, Krystyna Janicka i Kazimierz M. Słomczyński, red. 2017. Strukturalizacja społeczeństwa 
polskiego: Ewolucja paradygmatu. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 

___________________________________________ 
 

* Na stronie polpan.org, poza wymienionymi książkami w języku polskim, znajdują się informacje o kilku książkach  
o badaniu POLPAN w języku angielskim oraz o kilkudziesięciu artykułach z tego badania w czasopismach naukowych 
w języku polskim i angielskim. 

 

Imię i nazwisko Przykłady zainteresowań w badaniu POLPAN Email 

Kazimierz M. Słomczyński Struktura klasowa. Postawy społeczno-polityczne. slomczynski.1@osu.edu 

Krystyna Janicka Sytuacja pracy, płeć. Percepcja konfliktów społecznych. kjanicka@ifispan.waw.pl 

Henryk Domański Ruchliwość i otwartość struktury społecznej hdomansk@ifispan.edu.pl 

Anna Kiersztyn Formy zatrudnienia. Prekariat. chaber@is.uw.edu.pl 

Zbigniew Sawiński Metodologia badań panelowych. Edukacja. zsawins@ifispan.edu.pl 

Ilona Wysmułek Korupcja. Merytokracja. Wizje sukcesu życiowego. ilona.wysmulek@ifispan.edu.pl 

Michał Kotnarowski Zachowania wyborcze. Mieszkania. kotnarowski@ifispan.edu.pl 

Małgorzata Mikucka Zdrowie fizyczne i psychiczne. Samotność osób starszych. mikucka.m@gmail.com 

Marcin Ślarzyński Poglądy prawicowe. Transfery socjalne. mslarzynski@ifispan.edu.pl 

Kinga Wysieńska-Di Carlo Egalitaryzm kingaw228@gmail.com 

Katarzyna Kopycka  Ruchliwość społeczna i wczesne kariery zawodowe k.kopycka@is.uw.edu.pl 

Ewa Jarosz Budżet czasu ejarosz@ifispan.edu.pl 

Danuta Życzyńska-Ciołek Ubóstwo. Biografie w wywiadach narracyjnych. dzyczynska-ciolek@ifispan.edu.pl 

Anna Turner Społeczeństwo sieci. Internet i nowe technologie annahturner@hotmail.com 

Jacek Mazurczak  Nacjonalizm. Autorytaryzm. Radykalizacja. jmazurczak@ifispan.edu.pl 

Wyłącznie w języku angielskim 

Irina Tomescu-Dubrow Determinanty sukcesu na rynku pracy dubrow.4@osu.edu 

Robert Kunovich Źródła niepewności kunovich@uta.edu 

Alexi Gugushvili Ruchliwość społeczna. Zdrowie fizyczne i psychiczne alexi.gugushvili@sosgeo.uio.no 

Joshua Dubrow Reprezentacja polityczna jdubrow2000@gmail.com 


