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Na w stępie w arto  zaznaczyć, że nie m am y do dyspozycji wielu badań 
dotyczących  przem ian  społecznych w Polsce po drugiej wojnie św iatow ej, wy
konanych przez ekonom istów w sposób umożliwiający całościową ch a rak te 
rystykę tych  procesów. Zwłaszcza nieliczne są  badan ia  wiążące i ukazujące 
p rob lem atykę społeczną na tle rozwoju gospodarczego uw zględniającego 
p u n k t w idzenia ekonom istów. Tem atyka ta  stanow i głównie dom enę za
interesow ań socjologów, którzy m ają .w badaniach społecznych ew identne 
osiągnięcia w naszym  kraju  i to  zarówno w zagadnieniach teoretycznych, 
jak  i m etodologicznych dotyczących badań em pirycznych. W yniki tych 
b ad ań , zw łaszcza z la t sześćdziesiątych i siedem dziesiątych, a także z o s ta t
niego okresu d o starczają  wielu inform acji i refleksji na tem at zachodzących 
przem ian  w uw arstw ieniu klasowo-warstwowym oraz w system ie w artości 
społeczeństw a polskiego. Ekonomiści natom iast uwzględniali problem y s tra 
tyfikacji społecznej w zawężonym zakresie. W badaniach dotyczących wa
runków  życia, czy też zaspokojenia po trzeb ludności pole obserwacji ograni
czano na  ogół do czterech grup gospodarstw  domowych wg grup społeczno- 
zaw odow ych, badanych  przez GUS. Na usprawiedliwienie m ożna dodać, że 
głębsze b ad an ia  u tru d n ia  stosunkowo ubogi zakres badań statystycznych  i 
system atycznej inform acji statystycznej publikowanej w rocznikach s ta ty 
stycznych , zw łaszcza dotyczącej danych charakteryzujących społeczeństw o
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(przekroje społeczno-zawodowe, dochody poszczególnych grup  społeczno- 
zawodowych i in.). Uniemożliwia to m .in. prow adzenie porów nań m iędzynaro
dowych naw et wówczas, gdy dostępna je s t s ta ty s ty k a  czy też w yniki badań  
krajów europejskich.1

Szczególnie dotkliw y je s t brak ekonom icznych studiów  i analiz charak te
ryzujących z jednej strony wpływ globalnych procesów gospodarczych lub 
poszczególnych ich segm entów na przem iany społeczne oraz z drugiej strony  - 
oddziaływ anie ukształtow anych lub kształtu jących  się s tru k tu r  społecznych 
na kierunki, racjonalność i efektywność rozwoju ekonom icznego. Niedoce
nianie tych współzależności, przez wiele la t powszechne, m iało  niew ątpliw y 
wpływ na zawyżanie pola w idzenia odpow iedzialnych za koncepcje rozwo
jowe polityków , nie tylko gospodarczych. Nie pozostaw ało bez wpływu na 
powstaw anie i kształtow anie koncepcji s tra teg ii rozwojowej a  także koncep
cji konkretnych rozwiązań w polityce gospodarczej i społecznej w m inionym  
okresie.

Na tle powyższych uwag w ydaje się szczególnie godne podkreślen ia  
docenianie styku  problem ów społecznych i ekonom icznych w badan iach  Cen
tralnego P rogram u Badań Podstaw ow ych 09 09 17, do k tórych  włączono 
szeroką reprezentację ekonomistów' i socjologów. Jednym  z przykładów  po
szukiw ania kompleksowego podejścia w badaniach  je s t realizow any pod 
kierunkiem  Profesora T. Przeciszewskiego tem a t badaw czy ” Planow anie 
społeczne jako  in strum en t realizacji oraz m odernizacji po lityk i społecznej” .2 
W zespole badawczym  podjęto  m .in. próbę adap tow ania do naszych wa
runków stosowanych w S tanach  Zjednoczonych m etod  badań  dobroby tu  
społecznego jako  wyrazu rachunku m akroekonom icznego. Z aproponow any 
schem at ujęć syntetycznych elementów tw orzenia i podziału  dobroby tu  
ogólnospołecznego, w ym agający wielu opracow ań cząstkow ych - może s ta 
nowić ciekawą propozycję m etodologiczną d la  p lanow ania społecznego w 
przyszłości. Jedno  ze studiów', w ykonane przez au to rkę , m ające również w a
lor m etodologiczny, przeprow adzone w tem acie ’’ro la  p lanow ania społecznego 
jako  czynnika przem ian społecznych w Polesce - po tw ierdza możliwość i 
potrzebę w iązania aspektów’ ekonom icznych i społecznych, d la  uzyskania 
obrazu przem ian społecznych w naszym  kraju  w okresie m inionych czter- 
dziestukilku lat.

D la uzyskania odpowiedzi na py tan ie  o tę rolę znacznie rozszerzono

*T. Przeciszewski: Polityka Społeczna a planowanie społeczne PWN WTarszawa 
1987 i in.

2Prace te wykonywane są w ramach Centralnego Problemu Badań Podstawowych 
09 09 17 Problemy polityki społecznej.



Z badań nad przem ianami struk tury  społecznej w Polsce po II wojnie światowej 69

pole obserwacji badawczej dla scharakteryzow ania wpływu różnych czyn
ników odgryw ających rolę w procesie przem ian stru k tu ry  społecznej oraz 
istn iejących związków przyczynowo-skutkowych (politycznych, ustrojow ych, 
ekonom icznych, społecznych), w ystępujących z różnym nasileniem  w po
szczególnych okresach rozwoju kraju  w minionych latach. P lanow anie, w 
ty m  planow anie społeczne, stanowiące jeden z instrum entów  realizowanej 
po lityk i gospodarczej miało swe określone miejsce w obow iązującym  syste
mie nakazowo-rozdzielczym . Było ono jednakże uwikłane w caiy system  po
lityk i, k tó ra  określała miejsce zagadnień społecznych w całokształcie podej
m owanych działań  planistycznych. Dlatego też poddano analizie te czynniki, 
w ynikające z przem ian ustrojowych oraz realizowanej s trateg ii rozwojowej, 
k tó re wywoływały skutki znaczące dła stru k tu ry  społecznej. Przekazuję kilka 
konsta tac ji z powyższych badań.

Przem iany w s truk tu rze  społecznej ludności Polski powstały po II 
wojnie światowej jako  wynik szeregu uwarunkowań, wyzwalających określone 
procesy ekonom iczne i społeczne. Najbardziej radykalny charak ter miały one 
w pierwszych ła tach  po okupacji, kiedy to zresztą całkowicie zdestabilizow ała 
się s tru k tu ra  w ykształcona w okresie m iędzywojennym. Wpływ na taki ich 
przebieg miały:

1) ogrom ne w swej skali, niespotykane na ziemiach polskich, prze
m ieszczenia ludności w wyniku zm iany granic państwowych (repatriac ja , 
zasiedlanie Ziem Zachodnich i Północnych, przesiedlenia wew nątrz kraju  i 
in .).

2) zm iany ustrojow e, w związku z którym i przeprowadzono:
- upaństw ow ienie wielkiego przemysłu z założeniem natychm iastow ego 

jego dynam icznego rozwoju (co nie tylko zlikwidowało w arstw ę posiadaczy, 
ale stw orzyło w arunki znacznego wzrostu zatrudnienia, przy odbudowie i 
rozbudowie po tencjału  przemysłowego) a także angażowania kadr z aw ansu 
społecznego;

- ograniczenie a nastepnie likwidowanie drobnego przem ysłu i han
dlu pryw atnego a także ograniczanie rozwoju rzemiosła, radykalnie zm niej
szyło liczebność w arstw y drobnom ieszczańskiej na długi okres. Miało to 
nie tylko negatyw ny wpływ na rozwój małych m iast, k tórych funkcje 
usługowe upadały , następow a! ich upadek lub co najm niej niedorozwój, 
stłum iło  lokalną aktywność gospodarcza a także - racjonalność układu 
społecznego, reform ę rolną, likw idującą wielką własność ziem ską a za tem  
w arstw ę społeczną ziem iaristwa, kilkumilonową rzeszę biednych wyrobników 
chłopskich, fornali i sezonowych robotników rekrutujących się ze wsi (m .in. 
służbę dom ow ą itp .) a poprzez nadzielanie ziemi bezrolnym  i upełnorolnianie
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drobnych gospodarstw , w zm acniającą ekonomicznie klasę chłopską;

- koncepcja polityki społecznej, realizującej (wr pierw szych latach  
znacząco) zasadę praw a do pracy, równych szans (zwłaszcza edukacyj
nych), bezpieczeństwa socjalnego (poprzez system  ubezpieczeń społecznych, 
n ieodpłatną ochronę zdrowia);

3) Realizowana od początku s tra teg ia  rozwojowa, preferu jąca dynam i
czną industralizację kraju (w tym  poprzez rozwój przem ysłów surowcowych 
i przetwórczych - hutniczego, m etalowego).

Wpływ' w /w  czynników na ilościowe i jakościowe przem iany w 
stru k tu rze  społecznej ludności jes t ew identny. Sprzyjały tem u postaw y 
społeczne, stw arzane szanse, możliwości a także konieczność. Wyzwoliły 
one ogrom ne ruchy m igracyjne przestrzenne i tzw. pionowe, k tóre stały  się 
źródłem  ukształtow ania się nowych s tru k tu r  społecznych w długim  okre
sie, zm ieniających się także pod wpływem  innych czynników. Ruchy m igra
cyjne objęły w łatach  1946-1950 ponad 2 min osób (2,5 min wyjazdy, @,2 
min osób przyjazdy). Był to okres nietypowy, d latego  przy analizie w arto  
uwzględnić okres od 1951 do 1987 roku. W ew nętrzne ruchy m igracyjne na
brały w tym  czasie trwałego charak teru  i kierunku. Przew ażały em igracje 
ze wsi ( - 5,1 min osób) na  korzyść m iast (-f 5,1 m in osób). S tru k tu ra  
ludności uległa w ten sposób zasadniczem u przekształceniu , polegającem u 
na wzroście stopn ia urbanizacji. Wieś oddala w okresie ponad  czterdziestu  
lat cały swój przyrost natu ra lny  (liczba mieszkańców wsi w ynosząca w 1950 
r, 15 min - nieco tylko się zmniejszyła, wynosząc w 1987 r. 14,8 m in osób), 
natom iast liczba mieszkańców m iast wzrosła w tym  okresie o 13,5 m łn, w 
tym  najbardziej mieszkańców m iast dużych, przy stagnacji m iast m ałych. 
W zrost stopnia urbanizacji (z 39% w 1950 r. do 61,2% w 1987) je s t ew ident
nym  znakiem  podniesienia poziomu cywilizacyjnego w procesie przem ian 
społecznych. M ożna też mówić o procesie urbanizacji wsi - w zw iązku ze 
spadkiem  udziału ludności utrzym ującej się wyłącznie z pracy wr gospodarce 
rolnej. Negatyw nym  skutkiem  procesów m igracyjnych ze wsi je s t jednakże 
nadm ierny proces starzenia się wsi, w tym  właścicieli gospodarstw  rolnych 
nie posiadających następców , niezreformowanie s tru k tu ry  agrarne j, u trzy 
mywanie dużego rozdrobnienia gospodarstw  rolnych.

Drugą odpow iedzią społeczeństw a na  w /w  p rzekształcen ia ustrojow e, 
ekonomiczne i społeczne była ogrom na w pierw szym  okresie, stopniow o 
m alejąca z biegiem  la t, ruchliwość pionowa - po legająca n a  przechodze
niu z klasy do klasy, z grupy społecznej do grupy społecznej. Podstaw ow ą 
dźwignię, jak ą  była szansa zdobyw ania w ykształcenia, w ykorzystyw ano 
w sposób m aksym alny, na w szystkich poziom ach edukacyjnych. Udział
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posiadających: w ykształcenie wyższe - spośród ludności powyżej 15 roku 
życia - wynosił 2,2% w 1950 roku oraz 5,9% w 1987 r. (Liczba posiadających 
w ykształcenie wyższe wzrosła w tym  czasie o 1,4 min osób). W roku 1956 
283 tys osób, w 1987 r. 1.679 tys osób; wykształcenie średnie w 1950 r. 10% 
- w 1987 r. 23,8%; wykształcenie zasadnicze zawodowe w 1960 r. 3,1% - w 
1987 r. 21,0%.

Obok form alnego w ykształcenia, dużą rolę w ruchliwości pionowej 
odgryw ał w zrost kwalifikacji zawodowych uzyskiwanych w toku pracy za
wodowej. W yniki badań socjologicznych n / t  ruchliwości pionowej ludności 
w Polsce3, w skazują na ogrom ny pęd, zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych (mniejszy w latach następnych) do przechodzenia z klasy 
chłopskiej do robotniczej i inteligenckiej, a z klasy robotniczej do inteligenc
kiej w szerokim  rozum ieniu tego określenia.

W szystkie te procesy kształtowały obraz s tru k tu ry  społecznej, który 
m ożna odwzorcować na podstaw ie szeregu kategorii społeczno-ekonomicz- 
nych. I tak  wg analizy źródeł u trzym ania ludności otrzym ujem y n astępu jącą  
ch a rak tery sty k ę  przem ian za okres od 1950 do 1987 roku (lub 1984 roku):

1) zm niejszyła się liczba i udział ludności utrzym ującej się z pracy (z 
96,0% do 79,2% w 1984 r.) przy wzroście tego udziału ludności u trzym ującej 
się z niezarobkowych źródeł, co wiąże się ze wzrostem  liczby rencistów , em e
ry tów , stypendystów  szkół średnich i wyższych, alim entów i in. głównie ze 
względu na  rozszerzenie podm iotow e system u świadczeń ale też i proces s ta 
rzen ia  ludności.

2) zm niejszył się znacznie udział utrzym ujących się z pracy w rolnic
tw ie (z 47,1% w 1950 r. do 23,0% w 1987 r.) z równoczesnym  w zrostem  
u trzym ujących  się z pracy poza rolnictwem.

N a podstaw ie analizy przem ian w struk tu rze  ludności aktyw nej za
wodowo otrzym ujem y następujący obraz przem ian struk tu ralnych :

- w zrastał udział zatrudnionych w gospodarce uspołecznionej wśród 
za tru d n io n y ch  w gospodarce narodowej ogółem (z 52,9% w 1950 r. do 75,3% 
w 1984 r.) oraz bezwzględna liczba zatrudnionych o 7,4 min osób - przy 
spadku  liczby za trudnionych  w rolnictwie indyw idualnym  o ok. 1 m in osób 
i n iedużym  wzroście za trudnionych w rzemiośle i drobnotowarow ej gospo

3Należy szczególnie wymienić prace: L. Beskid i K. Zagórskiego: Robotnicy
na tle przemian społecznych struktury społecznej w Polsce Warszawa 1971; J. 
Szczepańskiego: Zmiany społeczeństwa polskiego w procesie uprzemysłowienia. War
szawa 1973; K. Zagórskiego: Zmiany struktury i ruchliwości społeczno-zawodowej
w Polsce [W;] Statystyka Polski GUS 1976 nr. 89, w pracy zbiorowej wykonanej w 
Komitecie Badań i Prognoz PAN ” Polska 2000* Społeczeństwo polskie na przełomie 
X X  i X X I wieku.
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darce poza rolnictwem  o 0,5 min osób do 1984 r. W la tach  1985-1989 liczba 
i udział zatrudnionych w tym  sektorze gospodarki w zrasta  bardziej dyna
micznie;

- w gospodarce uspołecznionej najbardziej dynam icznie rozw ijał się 
przem ysł, zwłaszcza w łatach  1949-1956, kiedy to  liczba za trudn ionych  
wzrosła o 1,1 min osób, przy wzroście liczby zatrudn ionych  ogółem o 2,7 m in 
osób. Przem ysł wchłaniał praktycznie całe nadw yżki za trudn ionych  zwal
niane w rolnictwie.

Nie nastąp iła  jednakże znaczniejsza zm iana w s tru k tu rze  zawodowo 
czynnych wg sektorów gospodarki, k tó ra  to je s t w yrazem  p ostępu  w no
woczesnych gospodarkach św iata. Podobnie jak  w okresie m iędzyw ojennym  
Polska pozostaje znacznie w tyle zwłaszcza w rozwoju szeroko pojętej sfery 
usług. Udział zatrudnionych w tym  sektorze wynosił w 1930 roku 16,5%, w 
1960 r. 23,1%, w 1985 roku 33,4% - podczas gdy we W łoszech udział ten  wy
nosił 60,7% w 1985 r. wobec 22,5 w 1930 r. Je s t to  w praw dzie w yraz sy tuacji 
ekonom icznej, ale daje też obraz przem ian stru k tu ra ln y ch  w społeczeństw ie. 
Tem po spadku udziału sek to ra  I (rolnictw o i przem ysł w ydobyw czy) było 
niewątpliw ie n iedostateczne i dowodzi nieefektywności gospodarki.

Jak  na tym  tle m ożna scharakteryzow ać przem iany s tru k tu ry  społecz
nej w wym iarze globalnym ? Tu daje o sobie znać brak  ciągłości infor
m acji statystycznych dotyczących m .in. s tru k tu ry  zawodowej wg katego
rii zawodów - k tó ra  może stanow ić podstaw ę do takiej ch arak tery sty k i. 
Szczegółowa klasyfikacja aktyw nych zawodowo za 1987 rok pozw ala n a  
następu jącą stratyfikację:4

- największy udział rep rezen tu ją  robotnicy kwalifikowani i brygadziści 
- 32.0% a łącznie z pracownikam i handlu  i usług 40,0%;

- robotnicy niewykwalifikowani w produkcji, fizyczni pracow nicy usług 
oraz robotnicy rolni stanow ią 10,1%;

- rolnicy indyw idualni stanow ią 19,8%;
- inteligencja, do której wliczam  centralne kierow nictw o i dyrektorów  

(1,8%), specjalistów  nietechnicznych (3,3%) oraz specjalistów  technicznych 
(2,6%) łącznie 7,7% ogółu. M ożna tu także włączyć techników  oraz pracow 
ników adm inistracyjnych szczebla średniego, spośród k tó rych  duża  część po
siada wyższe w ykształcenie (6,2% oraz 10,7% ogółu zawodowo czynnych). W 
ten sposób inteligencja byłaby bardzo liczna - obejm ow ałaby 24,6% aktyw 
nych zawodowo;

- pracow nicy biurowi (4,6%) stanow ią  tru d n ą  do zakwalifikowania

4H. Domański: Struktura zawodowa w Polsce w 1982 i 1987 roku. "Polityka
S połeczna” 1989, 8.
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społeczność, m ożna by ją  połączyć z pracownikam i handlu i usług w odrębną 
grupę - pośrednią - zbłiżoną raczej do robotnika kwalifikowanego;

- właściciele stanow ili w 1985 roku zaledwie 3,6% zawodowo-czynnych.
D la analizy przem ian struk tu ralnych  w m inionym  40-leciu potrzebne

byłoby porów nanie tej s tru k tu ry  z okresem bezpośrednio po II wojnie 
św iatow ej, a co więcej sprzed tej wojny. Jes t ono jednak  bardzo trudne. 
Niem niej m ożna wskazać na  następujące, wyraz'ne różnice:

- przestały  istnieć warstwy, nieliczne w prawdzie, ale odgryw ające 
znaczącą rolę (wielcy właściciele ziemscy, właściciele kapitału , arystok racja , 
b u rżuazja) ;

- zm niejszyły znacznie swój stan  posiadania - w arstw a drobnom ie
szczaństw a, k tó ra  m a jednak  ak tualnie szanse na stosunkowo szybki rozwój 
- a także w arstw y p ro le taria tu  wiejskiego oraz miejskiego (bezrobotni- 
pracow nicy sezonowi, służba i in.);

- zw iększyła się liczba zatrudnionych, kwalifikujących się jak o  pracow 
nicy fizyczni w sferze produkcji m aterialnej oraz w sferze usług - zaliczani 
do  klasy robotn iczej, z tym , że szczególnie wzrosła liczba robotników  kwali
fikowanych i wysoko kwalifikowanych;

- zm niejszyła się liczebność klasy chłopskiej, z której wywodzi się 
znaczna część klasy robotniczej oraz pracowników usług, a także inteligencji 
w d rug im  a  także trzecim  pokoleniu;

- zw iększyła się liczebność pracowników w arstw y średniej (pracow 
ników sfery obro tu  towarowego i usług oraz urzędników niższego szczebla).

Skala zm ian system ow ych, a także zm ian w potencjale gospodarki 
pow odują, że tru d n o  identyfikować obecną s tru k tu rę  klasowo-warstwow ą 
z istn ie jącą  w okresie m iędzywojennym , k tó rą  doskonale przedstaw iono 
w pracy zbiorowej poświęconej charak terystyce społeczeństw a polskiego 
od  X do X X  w ieku.5 Nie mniej jednak  tok rozum ow ania zastosow any w 
pracy  badaw czej pozwolił scharakteryzow ać czynniki i proces przem ian w 
stry k tu rze  społecznej tak , aby m ożna było powrócić do pytan ia: czy i o 
ile m iał w ty m  swój udział czynnik decyzyjny, a więc plan społeczno- 
gospodarczy? Już sam a skala przem ian, wielość zazębiających się uw arun
kowań przyczynowo-skutkow ych wskazują na wymykanie się ich z jak iejkol
wiek planow ej działalności, o jak ą  m ożna by podejrzew ać C entralnego P la- 
n ifikato ra w zw iązku z w prow adzeniem  i realizow anym  system em  nakazowo- 
rozdzielczym  w scentralizow anej gospodarce. Jednakże w coraz bardziej cen
tra lizow anym  system ie zarządzania ustalane wielkości planów produkcji i

5I. Ihnatowicz, A. Mączka, B. Zientara, J.Zarnowski: Społeczeństwo połskie od X  
do X X  wieku. Cz. VI: J.Zarnowski: Epoka dwóch wojen. KIW 1988 r.
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za trudn ien ia dla poszczególnych branż i działów gospodarki a także lim ito
wanie funduszu plac przy ustalaniu  możliwych do osiągnięcia w każdym  roku 
procentów  wzrostu w ynagrodzeń stanowiło niew ątpliw ie zasadniczy czynnik 
takiego a nie innego kształtow ania się s tru k tu ry  za tru d n ien ia  oraz s tru k 
tury  dochodów ludności. Problem  stratyfikacji społecznej pod względem  
osiągniętych warunków życia stanow i odrębny w ątek kontynuow anej ak tu 
alnie pracy. M ożna tu  jedynie zwrócić uwagę na następujące zagadnienia. W 
dążeniu do egalitaryzacji społeczeństw a faktycznie osiągnięto  cel likwidacji 
ogrom nych przed II wojną św iatow ą obszarów ubóstw a i nędzy, równocześnie 
jednakże ograniczono możliwość w zrostu poziom u życia n iek tórym  w ar
stw om  społecznym (rn.in. inteligencji, w ty m  tw órcom , naukow com , spe
cjalistom  nietechnicznym ) a także ograniczono możliwość "w y b ijan ia” się 
jednostkom  twórczym. Liczne prace ekonom istów i socjologów w skazują na  
ten problem , jako  isto tny  nie tylko z socjologicznego p u n k tu  w idzenia.6

P rzedstaw iając k ró tką ilustrację n iektórych k o n sta tac ji dotyczących 
wyników obserwacji czynników wpływających na przem iany s tru k tu ry  społe
cznej w Polsce, nie zam ierzam  dokonywać politycznej oceny przebiegu tych 
procesów. N atom iast nie ulega wątpliw ości, że uzyskane w toku  bad a
nia m ateriały  m ogą posłużyć do podjęcia próby odpow iedzi n a  p y tan ia  o 
szanse szybkiego przeprow adzenia transform acji system owej w k ra ju  o tak  
ukształtow anej s tru k tu rze  społecznej. P race na  ten  tem at będą kontynuo
wane w ram ach omawianego tem atu  badawczego.

SUMMARY

The fact that so far no thorough analysis of the changes in the social structure in 
Poland after World War II has been made makes a gap, necessary to be filled, especially 
in the period of deeper changes in this sphere which are now anticipated. This need is 
met by a group of economists who under the supervision of Professor T. Przeciszewski 
analyse different aspects of these problems. The author of the present paper carried out 
characterisation of the changes in the social structure which have taken place since the 
war as a result of such factors as: political changes, strategy of economic development 
encouraging fast industrialization, considerable horizontal and veritical mobility of the 
population.

These changes brought about a radical change of the social structure (which had 
been partly initiated in the war period). It is demonstrated in the fact that certain social 
classes and strata have disappeared, the numerosity of others have grown and the role 
and prestige of still others have decreased. In the period im mediately preceding the new 
processes following the political changes, the knowledge about the causes which influenced 
the shape-of the social structure at the end of the 1980s seems especially valuable.

6L. Beskid: Postrzeganie biedy i ubóstwa w Polsce [w:] Człowiek, Gospodarka, 
Reforma. Pod red. Z. Moreckiej UW 1989 i inne prace tej autorki.


