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dyfuzji i transformacji wiedzy, które to procesy mają istotne znaczenie dla innowa·
cyjnośei i konkurencyjności. Wreszcie, kapiLal społeczny cementuje wartości pro
mujące sieci jako bodżce tworzenia regionalnych gron oraz regionalnych strategIi
mnowacji i polityki. To zagadnienie jest szczególnie ważne dla regionów słabiej

rozwiniętych, dysponujących słabszym kapitałem społecznym oraz nmiejszym
stopniem upowszechnienia nauki i wiedzy. W takich warunkach regiony te muszą

sprostać zasadniczym wyzwaniom zmiany technologicznej i społecznej'n.

Na istotność roli kapitału ludzkiego i społecznego w procesie wzrostu go
spodarczego i budowania regionu konkurencyjnego wskazują rezultaty licznych
badali empirycznych. W świetle tych badań lo właśnie różnice w zasobach czynni
ków endogennych (w tym kapitału ludzkiego i społecznego) decydują o utrzymują

cych się różnicach w poziomach rozwoju krajów i regionów. Jednym z zasadnI·
czych zadali polityki regionalnej Jcst pobudzanie zasobów wewnętrznych (endo
gennych) regionu. Skuteczna realizacja takiego zadania wymaga dogłębnych badań

na temat roli i związków kapitału społecznego i ludzkiego w budowaniu konkuren
cYJności regionu.

Mimo częstego używania terminu kapitalludzki, do tej pory jest on wielo·
znaczny. Stanisław Ryszard Domaliski stwierdza, że autorzy używający tego poję

cia stosują mctodę przytaczania przykJadów i operowania nim w różnych kontck
stach. Powoduje to z jednej strony pozostawienie dość dużego pola dla intuicyjnego
odczytywania trcści rozpatrywanych kategorii, a z drugiej - może być traktowane
jako swoisty sposób definiowania 178. Według Mirosławy Marody i Anny Gizy·
Polcsczuk na ,.kapital ludzki" składają się takie cechy zbiorowości Jak: struktura
wieku populacjI. unueralność. stopa urodzeń oraz stan zdrowia, które tworzą razem
bardziej ogól"q katcgorię cech demograficznych. Oprócz cech demograficznych
zbiorowości w skład ..kapitału ludz.kiego" wchodzą również umiejętności członków

LblOrowości wyrai:one w postacI poziomu wykształcenia. struktury zawodowcj oraz
stopnia zgodnosci struktury zawodowej z wymogami nowoczesnego rynku pracy'7'ł

Podobnie ,.kapltal ludzki" definiuje Oomański, stwierdzając, że jest lo lasób wie
dzy. umiejętności, zdrowia, energii witalnej zawarty w społeczeństwie. Zwraca
Jednak uwagI; na ważną kwestię, żejcst to zasób dany przez genetyczne ccchy daneJ
populacji raz na zawsze, ale możliwy do powiększenia drogą inwestycji. zwanych
..Illwcstycjanu w człowieka". Z tego spostrzeżema płynie ważna przcsłanka dla
spoleczności zamicszkujących peryferyjne, słabo rozwllllętc regiony.

-- Tamże. s 9·10,
' .. S R. Domanskl. Kopltol 1l1d:ki I w:ro.fl gospot!lJn"=". Waru.iI"" 199)
.. A. Glza-PoleszcZ\lk. M Marody. Kopltollud:}.;i i S)'!ll,.,nmły. Iw IGlza-Poleszczuk A. Marud)' \1

Rych:ml A. (red.), Slrll/t'gie I sl'.wem Pll/ao'" llh/iC:1I :n1Wn\ ,~pulec/lej, Warsmwa 2000
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o możliwościach przezwyciężenia niekorzystnego stanu poprzez inwestycje w ludzi
- kapitał ludzki. Do ciekawego wniosku dotyczącego rozważań nad formami kapi·
tału obecnego w społeczeństwie doszedł Andrzej Sadowski. Stwierdza on. że

"w zasobach ludzkich skumulowany jest przede wszystkim kapitał ludzki, społecz·

ny i kulturowy.. I80. W skJad kapitału ludzkiego wchodzi wiedza (wykształcenie).

umiejętności zawodowe, stan zdrowia wraz z umiejętnościami jego wykorzystania,
znajomość języków obcych. obsługi komputerów, gotowość do kontaktów i zwią·

zana z tym elastyczność względem różnych kultur oraz stylów życialIII. Na gruncie
badan społecznych przyjęło się również podkreślać, że jakość kapitału ludzkiego to
coś więcej niż suma cech populacji zamieszkującej region. Składają się na nią także

pcwne cechy socjologiczne, takie jak zdolność do tworzenia więzi społecznych. te
zaś pozostają pod wpływem określonych inwestycji w człowieka.

Z pojęciem kapitału ludzkiego ściśle wiąże się pojęcie kapitału społeczne·

go. Wcześniej wspomniany Sadowski stwierdza, że kapital spolcczny jest jednym
z kapitałów skumulowanych w zasobach ludzkich. Koncepcja kapitału społecznego

jest jedną z najczęściej używanych teorii w naukach społecznych w ostatnich latach.
Jak podkreśla Alejandro Portes w ciągu ostatnich lat, pojęcie kapitału społecznego

stało się punktem wyjścia do formułowania jednej z najbardziej popularnych teorii
socjologicznych, która została przeniesiona do języka codziennego '&2. Wraz z popu
larnością teorii kapitału społecznego pojawiło się wiele różnych jego definicji.
W literaturze podkreśla się, że szczególnie ważne dla rozwoju teorii były szczegól
nie trzy nazwiska: Bourdieu, Coleman i Putnam. W ujęciu Pierre Bourdieu kapitał

społeczny stanowi ,.sumę zasobów, aktuałnych i potencjalnych, które nalcią się

jednostce lub grupie z tytułu posiadania trwałej, mniej lub bardziej zinstytucjonali·
zowanej sieci relacji, znajomości i wzajemnego uznania. To znaczy - jest sumą

kapitałów i władzy, które sicć taka może zmobilizować,,'~j. Zgodnie z tym ujęciem

wykorzystanie przez jednostkę potencjału zasobów kapitału społecznego zalety od
dostępności i zasięgu sieci powiązań i relacji w których uczestniczy. Według Bour
dieu wykorzystanie zasobów zależy od działań indywidualnych każdego człowieka,

zdolności i umiejętności rozwijania otrzymanego przez jednostkę kapitału społecz·

nego. Druga z ważnych koncepcji kapitału społecznego, autorstwa Jamesa Colema·
na, uchodzi za klasyczną dla całościowego, systematycznego ujęcia kapitału spo-

IJO A. Sadowski. Kapilal społeczny i kulturowy heterogenicznej ,.metropolii" wschodniego pogranicza.
[w:] Ja!owiecki B.• Majcr A., Szczepański M. S. (red.): Przemiany miasla. Wok61 socjologii Alcksan·
dra WalIisa, Warszawa 2005, s. 258.
1.1 Tamżc.

III A. Pones. Social Capital: !ts Origins and Applications in Modem Sociology, Annual Review or
Sociology t. 24. 1998,s. 2.
11.\ P. Bourdieu. J. D. L. Wacquant , Zaproszenic do socjologii rcf1cksY.inej, Warszawa 200 l, s. 105.
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lecznego, określanego jako perspektywa ekonomiczna (teoria racjonalnego dziala
nia)'84. Coleman definiował kapitał społeczny jako "umiejętności współpracy mię

dzyludzkiej w obrębie grup i organizacji wspólnych interesów"18S. Autorem trzeciej
koncepcji, o której należy wspomnieć, jest Robert Putnam. Uważany jest on po
wszechnie za głównego inspiratora wielkiej kariery pojęcia kapitału społecznego

oraz jego głównego eksponenta 186. Według Putnama na kapital społeczny "składają

się takie jakości zycia stowarzyszeniowego w danym społeczeństwie, jak sieci,
normy oraz zaufanie - jakości te umożliwiają członkom danego społeczeństwa

zwiększenie efektywności zbiorowego działania i sprawniejsze osiągnięcie podzie
lanych przez nich celów"Ilt7. Ważnym podkreślenia jest równie-1: fakt, że obserwacje
Putnama dotyczące kapitału społecznego poczynione zostały we Włoszech i opiera
ty się na obserwacji funkcjonowania i stopnia rozwoju włoskich regionów. Termin
"kapitał społeczny" używany był również w analizach społeczności wiclkomiej
skich przez lane lacobs już w latach sześćdziesiątych poprzedniego stulecia 18X.

Próbą połączenia prób definicyjnych podejmowanych przez kilkunastu au
torów oraz wskazania na zarówno jednostkowy, jak i grupowy charakter kapitału

społecznego jest definicja Paula Adlera i Seok·Woo Kwona. Powstała ODa po prze
glądzie i analizie ok. 20 różnych definicji, a brzmi następująco: "kapitał społeczny

jest zasobem dla indywidualnych i zbiorowych aktorów, stworzonym dzięki ukła·

dowi i zawartości sieci powiązali istniejących w ich nmiej lub bardziej trwałych

relacjach społecznych"'".

Zasoby kapitału ludzkiego i społecznego w województwie
podkarpackim

Swiadomosć wielowymiarowej natury związków i relacji kszlahujących

specyfikę regionu zmusza do wyjścia poza jedną opcję mctodologiczną i dostoso·
wania całego wachlarza metod, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, do anaH·
zy lematu. Celem głównym artykułu jest określenie poziomu zasobów kapitału

ludzkiego i kapitału społecznego mieszkańców województwa podkarpackiego oraz

1~,IC. TrUlkowski. S. Mandcs, Kapital spo/ec::n}' w małych mi(/S/(Ich, Warsz'lwa 2005.
I~JF. Fukuy.un:l. Zalifanie. Kapilolspok't:Zny o drogo do dobrobyt/l, Warsz.1w:\-Wroclaw 1997. s. 20,
11'0'> C. Trutkowski. S. Mand<:s (2005), op.dt.
lU R. Putnam, DenllJkrtl(:jo w t1:ia1rllliu: tNuJyćje oby","te/skil! we W!>·po/ce..u,)'Ch J1f/os::ct:h, Kraków·
Warszawa 1995, s. 56.
IIIlI J. Jacobs . The Deoth (//It/ Life QjGrc.'CI1 AmericolI Cilie.f. Rnndom House, New York 1961. s. 138
139. cyt. Za: A Bar10szck , KapiUlI spoh't.-:no-kl/Ilurowy mIOtJ<t mleligencji WCJhec M~vmog611' ,,-nku
pracy. Katowice 2003, s. 21.
lIW P Adler.. S.W. Kwon, Sodal Capllal: 11fe Good. fhe Bad and Ibe Ugly, (w:] Lesscr E.L (red.).
KlloMłetlge alld Soc:ioJ Capilal· FOImdtniollS and ApplicQliOIlS, BUlicrwonh - HcirtCm3n", Boston.
Oxforrl. Auckland. Johancsburs, Melboume, New Delhi 2000, s. 4.
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dobne badania pneprowadl:one przez Bank Światowy, lnslylUl Badań nad Gospo

darką Rynko"" i zakład Badan Statystyczno - Ekonomicznyd\ Głównego Un:o;du
Statystycznego; Polskiej Akademii Nauk. lm lepiC'j vnienna charaklC1"~Owa'"

konstruowany miernik, tym W)'Ż$ZlI miala wag~. W budowie mIernika jakości kap'.
talu ludzkiego wykorzystana zoslała melodologia stosowana przy konstrukcji mier·
ników rozwoju sp<;>łccznego wykonystywanych w badaniach społecznych prowa

dzonych przez ONZ. Bank Światowy i zakład Badań Statystyczno - Ekonomicz·
nych Głównego Urz'>du Statystycznego i Polskiej Akademii Nauk..

Podstawą źródłową badania będą informacje pochodzące z Bazy Danych
Regionalnych GUS (BOR), wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

i Mieszkań 1. 2002 r., Z rejestru REGON, danych statystycznych Ur.l:ędu Statystycz

nego w Rzes:l'Ow;c oraz wyników wyborów samol<.'ldowych i lokalnych publiko
wanych przez Państwową Komisj~ Wyborczą. Danc będą pochll'lUily ~ lat 2002·
2009. Z<: uwagi na to, że cechy dcmograflc~ne opisujące jakość kapitału ludzkiego
charakteT)"LUją si~ malą ~micnnością w czasic om w celu ~mnicjszcnia ryzyka
bl~du w ocenie p<l!encja1u demograficznego ludności, ~wiązanego ~ wy.twowa.
niem jednorocznych, najcz~kiej losowych wahan wielkości parametrów demo·
spolccznych, analiza materia1u Statystycznego przeprowadzona zostanie na podsta·
wie średnich waności mierników dla lat 2002-2009. Proccdur~ uśredniania zasto
sowano taicie w odniesieniu do parametr6w charakteryzujących aktywność sp<>
lcczno-gospodarcz,ą ludności. Podsumowując, problcmatyka badania została usys·
tematyzowana w hierarchicznic uporządkowany uklad zmiennych, w którym po
szc~cgólne poziomy analizy wymaczonc zostały przez stopie'; agregacji miernikó"
statystycznych opisujących jakość kapitalu ludzkicgo. Zmienne wykorzystane do
budowy wskaźnika ZOStały znonnalizowane i przyjmują wanOŚ\;i z przedziału [Q, l],
pny czym wartość l pojawia si~ w przypadku tego powiatu. w którym natętenie

zjawiska jest najwi~kw:, zaś waność O pojawia si~ tylko w powiatach, w ktÓTy<:h
natę:tcnie badanego zjawiska jest zerowe. Dodać nalcty r6wniet jeszczc jedno zało

~cnie przyj",e do skonslrlJowania wskaźnika. że ""}':l:ruI ""aność zmiennej znormah·
~owanej oznacza wytszą jakoŚĆ badanej cechy. Skonstroowany na podstawie znor·
malizowanych zmiennych zagregowany wskaźnik jakości kapitału ludzkiego (JKL)
przyjmuje có...."id waności z przcdzialu od {I do 1, a im jego wartość bardziej zbliżo

na do jedynki, tym wy:l:szajakość kapitału ludzkiego na terenie dancgo pcmialU.

Województwo podkarpackic jest regionem o dużym zróżnicowaniu zaso

bów kapitalu ludzkicgo. Ocena przestrzennego zrM.nieowania jakości kapItału

ludzkicgo, opana o wielkości syntetycznego miernika Jakości Kapitału Ludzkicgo
(JKL). skonstruowanego na p<l!rzeby badan. wskazuje, iż zasadnicza linia podziału

województwa podkarpackicgo biegnic ukośnic lącząc krance p6łnocno-zachoonie
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z po/udnlo"'o-"'Xhodnnni. Powiaty 1~ noo "'"5Ch6d od tej linii podzJału. wył~·

o;nW I'O"""t łaila.Lcki. tharaktCf)'ZU,M się nitszym wskabUkiem JakokI KapRału

ludzhego(JKL). N'JruUzy ponom ,.koki bplWu ludzhcgo,~y "'-..10

K~ mll:mib JKL mnl~J~ nit 0.400 wysąpił w dw6dl powiauth: umobrusklm
Zlal'llk,m ("'lIrtoU JKl-G.296) i lubkz<rAUim (Wl.rto't JKL-O.375), N.jwytsZ4
w.rtoU wskainikt JKl ~twierdil:ollOw powioe<::it grodzkim Rz<:uów i wyni~b ona
0.S51, Do grupy powiatów o wysokim poziomk Jak~ti Kapiwhl ludzkitgo (war
lojt JKl poW)'ttj 0,575) zalitzono rówllid powiaty: lailtutki (wartość

JKL-<I.632), ~noc;kl (W1rtośt JKL-<I.601). miasto Kr~1lO (W1rtoU JKl-<l.579)
onz neszowskl zl<=ski (-nołt JKl-G.57S). Warto zwró<:ić UWl.ię, ot w gruplt

I'O"""t6w o ""'JwytRym poziomic Jakoki K'plUN ludzkiego maluły 11ę d"'ll
powiaty grodzkie - Rzeszów i Krosno, kl6n: wedlu, między lIlDyrDl Agruazki
SobJ,h..(; ..-osdz~ dwa wyraźne ośrodki wzroslU .....-ojewództ"l~ podbr
p.dom.... POIwia'dza,M to ro..lnd ....b~ pooomu 1IIll:ItI,ib Jakokl Kaplułu

ltlllzloqo. N. U"'llsę ulługuje rówruet W)'$oki potlOm IIlIcmib JKl w pcl'A-le<:le
Unot:ltlm. który jak WIdać posiadlllJlOl'Y potencjał r{)ZwoJowy. Srcdm poziom jako
ki k.pitahl ludzkiego. WYZlllltUny Wl.rt~eią miernik. JKl w pn:cdzlalc od 0.575
do 0,500 zaoblCTWOwtlnO w dziewięciu powiatach, przemyskim zIemsk,m. sln:y'

towskim. kr~nieńskim ziemskim. ropczycko-sędzinowskim. bicneudz.lum. ~.
bic;k"TI. mit:lcekim. lakim onz w Tarnobrzegu. Stosunk<no'o IIJSlum JIOzlO""'m
jakokI bpltalu ludzklCiO eharaktc:ryzowaly "". powlaty. w kt6ryeh Wl.lloK JKL

1TU1'Ś<;1" lię w plUdz..k od 0.499 doO.400, W grupie Iej:malady Ilę um Jcdoost·
kI t"')1orialnc: jak: pcI'A-",t jUldskl, blzozo*Ski. stalowowolsk1. ,PIrosbwski. Im)"

skl. 1lIt1ński. p-zeworski. lrolbuuO\O"lki I IIlJaS\O Pnanyil. Zdoi;ydo....mc "'YtsZ4
"'lIrtośt nucmlka JKl odnOIO"lIllO w subregionie rza.zowsko-umobrusklm (w.r
tośt JKL-<I.647) m1 w podregiome kTołnieńsko-prumysk.im("lIrtośt JKL-<l.47g).

Województwo podkarpackie jest regi01lem o dutym zr6tn.ieo"'llmu zalo
bów kapitału ludzkiego. Ocena pn:alm:nm:go zrótnicowania jakoki kapltahl

ludzkltgO ""SkazuJe. i1 zasadnia.ll Imla pod:z...hl WOjcw6dz:tWl. podkarpaeklego
bleillie ukośnic ~e kraiK., pó!noo;no-zad.odnie z poiudn.iO""O-WKhodnlml. Po

"''''Iy leące l1lI wschód od Iq lilii I podz...1u, WY~j" powiat bilf;uc;ki, eharatt.,..
J'YZV,R Ilę no.tszym po:tK>mcm zasobów bp1ulu 1u<W;ąo_ PosluguW~ skonstru
0'll1lllym l1lI I"Jlm'by halb,; .."Sk.tfnibem Jakoś.c:i Kap,ułu Ludzkiego (JKL) mama
)I",,.,,.dzit, ił NlJ"')'1szym poz><.>mI:1TI za~ tego bpnalu eharaklefYZO"'lll 51~

pow..t grodzk.i Rzeszów Do grupy powllll6w o wysokIm poziomIe upluiu ludz·
kIcIlO motemy równiet zaliezyć poWI.t łancueki. SlInocki. rlCSzo""Ski zlem~kl oraz

'"



powsat grodzki Krosno. Śro:dlllm po:t'lomem jakoK. kapll.llu ludzbego cha...~.

_lo SIę a! dzicwięe po....iatów: pncmyslci ziemski. StnytoW5b. krołntdlW

DelDSb. ropczydoo-sędztszowski, bic:szc~ dębICki, lIllelech, łc:ski oraz T.·

lIoObnq. Stosunkowo Iliski poziom zasobó.... bpl"'''' łl>dzłciqo zaOOSCI'V'o"'uo
.... pow>«ic jasielskim, btww..'Skim, łlak>wowo1shm. jarosb",~ 1d::IJll.n.
Il1J:aIlskim. przc:worskim. kolbl.lszowskim i miekie Pnernyil (poww grod.zkl~ ....,.

ndszym pcwomem zasobów bPIWllIudzk.iego CbanktayzOWllIy s~ S"'" povo~

W!lObl"Zeski ziemski i lubaao.......

R).. I.r_ kopi.... ''''-.,.(Mltrolk JKL}..- ~la<."-ol~ JI'O"IbrpatkltJt
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Poziom kapitału społe<:ZIlego wskaxuje, it wojcwód%lwo podkarpackie na·
lcty d<J region6w O ponadpn:ecio;tnych zasobach kapitału społeczncgo. Powołując

si\, na wyniki badali og6lnopoiskich dOlyczących poziomu kapitału społecznego.

w tym przede wszystkim na Diagnozę Spolecznq 2007, motna stwierdzić, i.l: poziom
uog6lnionego zaufania mieszkalic6w Podkarpacia jest blisko trzykrotnie wytszy nit
średnia ogólnopolska (poziom uogólnionego zaufania w Diagnozie Społeczne) ZOO7
wyniósł 10,5%. w badaniach 26.5%). R6wnict dane dOIyczące aktywnoki obywa
telskicj i przynaletności do organizacji społecznych mieszkaticów wojcwództwa
podkarpackiego wskazują, 1<: jest ona blisko dwukrotnie wytsza nit dane ogólno
polskie (według danych Diagnozy Społeczne) Z007 przynald.ność do organizacji
społecznych wyniosła około 15%, w badaniach odsetek był równy 28,5%). BadanIa
wyratuic pOlwierdziły. te mieszkariey województwa podkarpackiego charakteryzu_
ją si~ wysokim poziomem kapitału społecznego. Poziom kapitału społecznego jest
jednak z:r6tnieowany przestrzennie. WielkoŚĆ próby badawczej nie pozwolila na
dokonanie analiz na poziomic powiatów_ Byly one jednak motliwe na poziomIC
dawnych eztCTc<:h województw - krośnietiskiego, przemyskiego, rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego, tworzących województwo podkarpackie. Analizy statystyczne
wykazały, te najwytszym poziomem sformalizowanego kapitału społecznego cha·
rakteryzują się badani zamieszkujący dawne województwo przemyskie. Podkreślić

jednak nalety, te różnice w poziomic sformalizowanego kapitału społecznego

wśród badanych z dawnych województw, krośnieńskiego, tarnobrzeskiego i rze·
szowskiego były bardzo niewielkie_ Test ...' Pearsona wykazał, 1<: poml~zy poZIO
mem sformalizowanego kapitału społecznego badanych (przynależność do organi
zacji społecznych) a zamieszkiwaniem w którymś z dawnych województw istnieje
statystycznie istotny związek. Sila związku nic była du1a - warlość współczynnika

kon1yngeneji C Pearsona wyniosła 0.091. Badania wykazały równic±, żc istnieje
statystycznie istOlna zaletoość pomiędzy miejscem zamieszkania (dawne woje
wództwa) a poziomem zaangażowania badanych w rozwiązywanie problemów ich
społeczności lokalnyeb. Sila ~ązku byla umiarkowana. WartoŚĆ współczynnika

kontyngeneji C Pearsona wyniosła 0,149. Najwyt:$zym poziomem zaangażowania

w rozwiązywanie probłcmów społeczności lokalnych charakteryzowali si~ badani
mieszkający w dawnych województwach krośnieńskim i przemyskim. Zdecydowa
nie niższy poziom zaangatowania charakteryzował mieszkatic6w dawnego woje
wództwa rzeszowskiego, najniższy zaś województwa tarnobrzeskicgo_ Rótnice
wartoki pomi~dzy mieszkańcami województwa krośnieńskiego i przemyskiego
a rzeszowskicgo i tarnobrzeskiego były znaczące. Miejsce zamieszkania, w którymś

z da""ych województw było również czynnikiem, kt6ry wpływał na poziom po
czucia podmiotowości badanych. Na poziomie testu ),' wystąpiła zalctność staty
Styczna pomi~dzy zmiennymi i miala ona umiarkowaną sil\,. Waność współczynni-
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b kontyngcncji C Pearsona wynIOSb 0, 121. lNcrpr<:luJ4C wyniki mama stwlcrdd.
11 najwytszym poziomem plXtIM;ia podmiot".....i clIankleryzowali się badam
umlCSzkuw::y da..._ W()~wo r:reszowsm 1tatnDbruskic.. Ztw:m1C' nl1szym

pozlOll1C1ll ....moki wskdnib. ~harabcryzt>W1lliSIę badaN z da...-nego ~6d2.
twa ~bego 1~kJqo. Do 11IIc:resu,.:ycb "''1llOSkliw skbrua ró....llId
analJ.z:l przc$U'Zcmq<) zró;tn>eo,.-ama pcxnomu wsk.dDika ,.brucnegoM kapItaIlI

spoIco;ZDCłQ. TesI"~ Pcarwna wykaz:ll, k pgrmęohy ponomem Mb<udnqoM kapltl
łu spoIec:z:oego badaoycb .. zarmeszki.....niem w k\6rylrd z da"'1lych wojew6dzlw
IStnl~J~ stat~le istQtoy zw'4ZcŁ Sib:l\lo~,ak III standardy badail społecz

nych JCSI dut:a - ,,'UtoU współczynnika kornynfCDI:JI C Pearsooa W)'IlIOSb 0,172
Mlcszk.alky dawnego wojew6dztw:a ruszowskicgo ~haraklcryzow:oli SIę nlJlUl

szym poziomem "brudnego" kapillłu społecznego. NleZlll~znie wytszy poziom
wskaźnika zano!o.....no w dawnym województwie krołmcilskim &dani zam":sz·
kujący dawne województwo pr:rcmyskic i tamobr:rcskic charaktCl)'Zowali SIę zde

cydowan.., najwytszym poziomem "brudnego" kapitału społecznego.

ukres wykon:yttani.a kap'l.lIlu społecmello i ludzkiego w mechanizmie
fun"Jonowania tycia społceznego i ekonomi~znellO regIonu oru jego rozwoJu Jcst
merównomicrny.Z~ jest 10 Z ~cchami społccn>o-dcrnD&nlficznynu nua:z
~w, kIóre nulu~ na u50by kapiUlłu IudUicgo. Wysoki poziom mJlr syme
tycznych tndck:sów poszczCJÓlnych wymiarów kapItału łpOłccmcgozwąDny byl
Z ,..,d:lcrn rrue:ttbDc:ÓW, ich pozIOmCm wybztalccn.., S&&fUKRl zawodowym. po

nomem z:u.npmv....... oby-oo..tebkiego i poziomem akty.moki religijnej. NI wy.t.
ue u$Cby kaplUlłu sp<>ICQDCłO poZ)'ty'A"fIle ...'J'Iywa1 wysoki poztom wykształce

n.. oru S&&tUSll za ...'Odovo-ego mic:szbilców Taka sama uldnołć wsuob _'er

dzona w pnypldlru ...')'SOłicgo pozioroo zunp20\l'lllIJ obyv.<Jtełskiego (m.ln.
pnyrI&lctnoki do orpnizxji społecznych). RÓVo1UC'tmi~y dw"lktnyzu.W;y

Się wysoq Ikt)""'OOŚCi:I rchlPJ~ posiadaj4 ...'iększc: zasoby kapitału społecznego

Osoby starsze, po...'01I k~cc okres aktywności zawodowej tald:e §tarwwi4 kate

gonę charlktcryzu.j4ą SIę wysokIm po2iomcm kapllalu społecznego. Podkrdlit

naldy. te: jest to ""tegoria o dU~ym pglCllcjale. kt6l'y nIe jesl praktYCVlIe wykony·
SIany w procesie rozwoju woj~w~lwa. Spo:l:ytkowanie Ich aktywności na rzcez
rozwoju społeczności loblnej pr:ryniosłoby znacz.nc cfckty w postaci konwerSjI
kapllalu społecznego w ~konomiczny'ł1.

Wyniki badań pokazały, te mieszbu'lcy wOJcw6<W..... podkarpackIego dys

pollIIH zn:>C'!nym bpIUllem ludzktm I spoI=ym. kl6l'y zaledwie w minimalnym

.o, 00 podoIoo)do .--uw o .....-ył<~)'I> pcotfICjak~ "'--" ......... Ił. S-""
_~ ....... "'Id .... ' IW .......>- 5 J'\róor .. BraI)II + pot Ił.~. Ba-
~lUpoooIjt y tj' _~2006.
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zakresicJcst wyl<onystywany w prQCe$ic spo/ttzno-clr.onomJ<;zncgo TWWOjU regIO
nu.. Potwlcrduj.l to mi~ innymi analizy ~C$lIZCllIlego VÓblico....1lA poziomu

bpiQllu spo/«ulC'go na pomormc dawnych wujc...'ÓdZtw. Micszlcailcy da""'>cgo
..."Ojcwództ.... pro:mysl<icgo J.POłzVd badanych micszI<aiic:ów ...'SZ)'St1ocb cztcrco;:h
dI"''D)'Ch rcpon6w charaklcryzu.M sil; oaJ""Yi:szym poz;omem srOl'mlliro\l.-ancgo
Uplta~ $jlOItewcgo i~ ... rozwązywarue problemów $pOłu::a.......,
Ioblnych. Id!~ zasoby ')'Ch dwóch wymwów UpItalu $jlOItelJltgo IQC !ot
)Cdnak wyl<onystanc.. P<Xwittdz:a to ...hD pozioroo po=>c:ir1 pod.naotowołci t.da.

nych. MICA:kańcy da....ncgo~ pr=nysI<icgo w lllIpnruq$Z)'lll $Iop1UU

UwU:lA. Ii mlIj.l wpływ nir~ loblnycb problcm6w_ Mama $.łdzić. tl:

za m,lci po;l:l(lTTI wy~tania upltalu lulkhcgo i"""ccznc,o~.M ....1adze,

kt6rc nic ItanN li~ czynnic wl~cnt oby".."tcli w projcklOWollnlC gl6wnych ZlII1otl:ii
polityki rcgio""lncj i ich póinicjsą rCJIlr~"c~. [hi"lani" taklc ~blyby wykorzy

slać znaczny potrnc:jal zasobów kapitJIhJ ludzkiego i """cczncgo mlcszkańców.

Zalotcnic, it wśród micszuliców wojcwód'ttWll podkarpackicgo utnymuJą

lię zl\.Iczne rMniec w poziomic ...,katnika Jakości Kapitalu Ludzkiego znalazło

potwierdzcnic w """liZlIIch danych UiltJlOych. WanoSt WSI<atnII<Jl JKL w po""ccle
=owsklm iJ'OCId:im (0.851) by'" blISko tny lU)' wytsza nit w pow.co;:ic tam<>

brzcsl<Jm ziemskim (0.2%). Średni poZłOm jakoSci I<JIpitJIlu łudzlucgo. ~y

...-anok~ mIerniki JKL w pncdzll.lc od 0.575 do 0.500 ZJIObscr\o,"OWJIIlO w dzlo:
WJęCIU powutJlCb. W~ powIJIlJICh był on oitszy od łrcdnJch war!Ok•• ut
wpIęCiu ~. W grupic powIJItOw O IlIjwytszym poz>OllUc Jakoki KapItału

LudzltJqo mllazły się dwa powIJIty JJodU>c - RzQZÓw I K-. IaÓK ...edlul
badan llJIJ)(lWą ,""Ol wynjnc o4rodkJ~U ... wojcwódzIwH: podbrpaclam"'"
POI.........dza.M to rówo.d: """I~ J"l<oiki Kapitału LudzIraCłO. N" u...."gę zasługuJc

,ówrud: wysoko p<Wom rmcrniu JKL w powiecie sanockim. ktÓfy jolk .....dać po

liad;I spory potCllCJ"ł TWWOJOWY.

Badam" pokazaly. it mll:stkańcy województ...." podb.rpacl<Jcgo c""raklc
'YZUH się wysokIm poziomem cz/onkowstwa w organizacjach społecznych. Blisko
trzy<b:idcl pnJCcm badanych udcklam.....ło pn;ynalctność do ktOrejś Z działają

cych w regionic organizacji .po/ceznych. Blisko 'h badanych dcklarujących przyna_

letność do orpnizacji spol«mej działa w niej aktywnie; .potyka si~ Z innymi
członkami przynajmniej raz w miesiącu i org.anizuje ieh działanIa Dodać l\.Ilc:ty
jeszcze blisko dziesj~ procent badanych. klórzy wprawdzie ni<O"CguIamIC uczestnI_
czą w spotkaOlach orpnizacji """cctncj. "Ic w momencic klcdy poja ....iają się ...

~ Por Ą..~ Ok-. ._ i -,. __'" .., I' ... I • .-..-......"'"
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spotkaniach, mobllizu,M iru:lych człouk6w do dzialalliro. uledv.ie ... pnypadku In)'

_ l"(JCCa badanych pnytIIIlebloK do orpnizaqi polep na opbamu ~klł4l

lub byciu wpl$Ulym na hSlę jej czkmków. Repem posiada bople: zasoby abyw
nych micubńl;ów, dziab~b w orpniuf;jadl spokc..,,)'Ch, p,n."IiIC Dl ma:
swoich lokalnych JPOIcc:znołci. AkI)"NDOiŚt Ul n~ jCłljcdnak w pcłm wy~

pnc::t wb<be lokalne i regionalne. W l)'Ch S.I~dxh lokalnych, klóre~

rol~ ......ngatoWllnia ooY'",llelskkgo w pobudzania rozwoju społecznego elyQlont
są kroki aby ten potencjał wyk~st.ać. Pod konio:c: sierpnia 2009 roku ON Kro&Q1C

lOSUlk> OIw&ne Ccntnlm Wspicn.nia Organiw;:ji Pozanądowy<;h. W Ccntrnm IM

swąM siedzibę kilkanl!śe~ stO'Nan)'$zai. kt(u do tej pory miały kłopOIy lab.lowt.
Opo-óc:z tqto W Cemum Wspic:nnia OrpnitlocjiP~ ....,ma~

pondy~-. \lSługi tlmSl:t1tin&owe ar wsparQc pny 1"00tlo;ji clzialalnoki.~
MWllI Krosna doslro:pJ4C 1C:h wabą~ d'" lokalnej sp ole l 4n p<.>d.MI~O
UIWDrZl:lllIl Ccnuum. Wyktnysuonic Ioblrqo pOIcncj111u prrdłacb się Dl dol:n
wyniki dux_me. Kn.l5no uwaDnc jest za jcdncJo Z podb.rplIdtieh liderów, zdo.
by.>." równiet ""I'"odr i cenyfiboty w ogó\nopolskk:hk~h i rankingach.

Badania wykazały. it mieszkaney województwa podkarpackiego charakte·

ryzujący się niskim poziomem zaufania społlX'l;nego wykazują brak ZlangatoWlIIII

w problemy lokalncj społccv>Oki. Mi~ tymi zmiennymi wystl;llUje Sl.O.tys~ZlllC

1Sl0l1lll korelac';'. Wll1oU' współczynnika korelacji liniovo'cj mówi o stosunkowo

wysokim z"'~~ tyml zmiennyml (r·· 0.241; p·O.Ol). Ujemna ...~.
tołć ~ika 6o;rA.....w, te wnz ..e .....mc,su,Mcym Się po:vomcm ","f_

5p)kcmcllO _!cM,..;,..,,;n za'lII....esowsmc i ehęl! badanych do za'npt<wo-ama ~

... problemy lokalncj spo/CC2JlOik'.

Wyniki ba!bn potwierdziłyhipotezę o związlru wytszego poziomu fOlll'll~

nego kapItalII społecznego z zaangatowaniem mieszkańców w lokalne problClll}

oraz pocIllcicm odpowicdzialnojci za ..małą ojczy~nę", W badaniach przyji;lo. i!
lICzl;Slnielwo mieszkailców wojew6dZl"''' podkarpackiego wdziałaniacll kl6rcjt

z of1cjalnle dDalając~1I organizacji spoleczn)":h (zrzeszeń) motl\ll traklo"."ć jako

formalny kapllał spokc:zny. WytszaTal poziomowi zaangaro.....nlll obY"'..tclskiqo

spnyjał wytszy poziom sformalizo""aDełokapIlalu spo/lXznetO. Osoby dd....run..
ee przynaletnolt de> orgamzaq'~hcbaraklcryzowały łłę "'")'1Rym po
ziomem zaangatov.."nia spoIlXLKgo.. Tesc J..! PcanG:lII wykazał, k pomiędzy pi'Z).

na~ do orpnizacji 'IX'ł«a.)'Ch badanycb li poziomem zaangatov."lIllI ob) .

....lelsklCło ISInleJ~ Slal)'SłycZIlłC islOlny ZW~ek. Sila zw~zhJ )lik na SW>dardy

Mllk społecznyclI byla dllu. Wartość "'Sp6lczynnika kontyngencJI C Pcarsooa wy.

nlosla 0.206. HlpoIeza U1kladająca.. it niedostatek umicj~ności współdzIałanIa

I zaufania spoleczncgo ogranic7.ll mofliw~ uru,homienia ,,·cwn~m:nycll czynnI'
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k6w IOZ.ąu Jqionu ... poslaa ""}'SOkk&o poziomu wutyblllcgo kapllalu~
Ittzncgo oraz zaanpio-nia obywatelslOqo w toku badail mlIpiryczn)'l;h z~tała

poIwierdzona. Respondenci dcklaru~cy przynaldnmć do organizacji społeczn)'l;h

charakteryzowali si~ znacznic wytszym poziomem wcrtykalncgo kapitału spolecz·
n~go. Siła z~u byb wysoka. gdyi wartość wsp6lczynnika koruyng~n~ji C Pear.
sona wyniolta 0.207. Niski poziom zaufania społttznqo 'N)'fatni~ ~1CZoI1 wy.

zwoknia ~ndop'Ul)'l;bzasobów mKS<bncllw res;ionu. Badani charakluyzuWY $l~

n>$kim pozlomem UOIÓln;~łO ZlIufania oraz ZlIufania do ~siadów byli mniej

sklonni do wsp6lprllcy na rRCZ spol=oki lobllM:j. pnyjlT1(l\\OIh bl~ ~wę
obl"'<ltelsą oraz nic interCSQwali si~ sprawami ich mi~jsca umieszkanIa.

Badania jakokiow~ ucalizowaoc ,"ród pównycb liderów iycia spokcz

IM:JO ",*"ódzI"," podkarpacbeto wykazały. ił llH: II"'&1I,M kapitału Iudzkl~

l łpOłu:Wf:łO za Jió'o'o- czYlllllk. ~W~ rozwój rqionu.. W p-ukonanlU

badanych &l6wnym czynnikiem ~Wymr~ wojn<ódzlwa podkatpac
ki~ao jest kapital ftZyC:DIy, materialny. Podkarpaci~ ni~ będzl~ moglo s'~ 'ozwIJać

bez rozwini~~j sitei tra ...portowcj - drogowcj. kolcjow~j i 100nicz~j. ~kolo&,czncgo

rolnictwa, turystyki ucrpi.łc~j glówni~ z walorów kr"lIjobrazowy<:h i J=)"ooniczych
Bieszczad. Dopiero po I)'l;h czynnik.acb poja...ia Ii~ kapitał ludzki ognruczaoy JCd.
nU: ...·IUci...ie Iylko do młodych. wykIi:zUIkooych osób. Moina S1...ic:rdzjĆ. ii dla

pr=;t:su.wicidi rqiONllnych clio kapitał łuclzki ma jednowymiarowy Cha.raktCf.
sprowadzony do wyksnakooych kadr - mieswIl'if;6w ...~. Niewielu
z bad3nych :zwróciło u....ag~ no poIn:ebę budowy poIC11tjalu naukowo-bada"'"cZ~łO

Kponu. JCS! to kluczowy probl~m. gdyt w łOSpoda.K~ oparl~j na wiedzy seklor
OIIuki OO/lJY'Oll~rol~ .ozwojo...... OdwoluJ4c si~ do dolł_dc:zcń innych

europejskil:h region(tw. ktćn: osi.t~ sukces ... warunkach~~tu.

!1ISI)1UCje nauk_~W'CZ~ 100M ... islomy sposób oddzialywX na lW'""Ój ob
Ullru. w kl6rym ~ zlokaliZOVolIoc'9J. l.ktt1Jm "'")'istt pdl1l4 Sll1ltq~ rolę

w IW0l"ZCT11U łospodarki opart~j na wiedzy. Pamięlać nalrty równl~i. ie ....edług
powszcchn~j opinii sitami na~owymi wsp6lezcsnyeh gospodarek jesl pn:edc

wszystkim kapitał ludzki (intelektualny) i szybkie: tempo wprowadzania innowa.
cJi'''. Sąd tei utulnie wytszc oraz inst)1ucj~ lIIuk_'O-bldlwo:~przy lUCh zIok.a.
ltzov.1lTIC lNoM zas:aclma;c mac:wue dla rwwoju rqionów. W~'Ódl!IwopodkIr•

.., Ą. Ot«h",.ko. K. wOJ""'. Ra'" M,~_\dt ""ulni '" ,~i""l. {)"'",ioJc:....,,, ~\,.",...,.wM~.
(w-) Mark"""ki T.. OrD"" O. (ftd.). Roi" MY'...cyo:/I """~.. '" """"".I~ sp<>1<e=~~:l'":,r -. SI KPZK P/oJIl T"",CXX~ Wonoo 2001.
"'_,T~DnalpD.. U-buc~ ...~, ••+ . ,~_ -""'*'Y.[")

~_T~DnalpD.t""'L""~IICoJ.i...._; r _ f <••_j~
...._,._. s-. ltrZX PA..'1 T_ CXX1, "'Of1DWO:lOOl.
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pache chcąc 5tać się n:glOllcm. który pl)Sta...'iI na OO\OiOCZCSIlC' technologie. i 111_
budowa.! S""QM~cę konlwmw:)')~, me lOO1e Otym u,pomwcć.

8adanJ hdeny tycia spo/«~tcgome~~ roh kapu..1u spo:oIo •
"" proces,e l'OZ"'"Oju ...'O~ podkarpackiq:o. JaI)1Ue poJedyoc:zy mpo.*' • ,
podkrdliJj rolę~ ob)""'Itelsbe&o i pnynalebloki do orpnlZ.ICJI

spolocznydl "" procesie edukacjI ob)""lIldskiej nucnbńcówoln z.aubnil spD

lec;tDtjO ... budo..ie~ spoleczo~b JIOO'%Cbn~b do ~uia eum,d1
dcr:)'ZJ' prorozv..oj~b.

Podejmuw: próbę odnai<::z.eTua zw~zk6w ml~y bpltalcm ludzkIm I ka·
pltalem społ=ym a rOZWOJem regionalnym. l'.Ilo~yłem, i~ oble formy UpIta"""

54 teoretycznymi kaleg()rlanu potrLcbnymi \Ol naukach społecznych. PoznalIl,
ZWIązku pomi~dzy kapitalem ludzkim i społecznym .. rozwojem regionu mo~e mieć

równiet praktyczny wymiar. Analizy danyehl'.lstanych oraz pruproVllldzQf\C bida·

nia terenowe potwierdzają l'.Ilo~ONi na początku tez~

Podjęte badania ukazaly, "" moim przekonamu, potn:~ ich kOlllynu&rJI

w Inn~h r~onaeh onI. dalszych dociekali metodologic:r.nych IIJd koncepc.l4 me
todol~ relaej, pomiędzy kapItalem ludzkim i spoleeznym .. rOZV>'ąlem regKml
nym. Wydaje mi ~ te U1UU$U,.a: t.da_ byłoby podJ9Cie ba~ -' rolą"
kapllak'w w 1'OZ\Il'OJU~ Polski Wschodmcj. Wpnwdrie takie próby--.
Iy jut podjęte w 8J.1łymsl:olcu przez ADdrzeja Sadow5beto. dotyczyły one ;cau.
tylko SlOIKy regionu.R~ badali na wszysdoe~y Polski WschD<' .j

I pbU1IltIowame wynikDw badali zreabzovo1lll)'Ch na PodbrpKiu jako mataPł ~

rov..na...ay byIoby iml:l$l.ACY"l' poozcbuym pr:r.eds~ęcianbWwczym.

Wynih balbli pob.z.aly. te uzyskana "" ieh ramacb WIedza mo1e rrueć 1Ó'Or

nld charakter praktyczny. WynIki badali i 1ln31u: mogą byt przydullC' do lep$Ugo

zdlagnozo....ania problem6w regIOnu i lepsl!ego wyk~tan,a środków przl:llna_

Clonych na polltyk~ reglonal~. Mogą SIBlI<;Iwit rownld punki wyjŚCIll do dyskllSJI

nad stanem społeczeństwaobywatelskiego na PodkarpaCIU.

DIagnoza i wyjaśnienie poziomu kapitalu ludzkiego i spol=ego umo~li·

W"" wskazanIe zasobów, które mogą oddziaty...lIt na warne :r.l"'nktu widzC1lla roz·

"''Oju regIOnu obszary. Wyniki podjętych przeze mnie blIdań C'Jt1Iirycznych dowG

dq, te kapll..l ludzki i społeczny ą zasobami, Ictóre przyno:sz,. jednostkom OlU

5połecmMciomlokalnym i reJlOlUImym konkremc kon;yici. Mmm zdaniem l$Ult.lIą

lonyś.t~:teSI(lW,\'Inia "" blIdanIach~ roZ""ojCIII rcglOQllbtym kalcgol"ii kap'lalu
ludUqo i społecmcgo JCSl motl,..."OŚt ich ...ykony5l.1ulLI do pra;ektov.lIl1L1 pollly-
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ki regionalnej w większym WJpniu~~ realnym p<lIJ':lebom 'T1Imbńc6w

rqionu. MorU byt to05~epopr<:~drialan;":l'~ cWlcac:JI. rynku pracy llI';l,l:

dccClllnl~ji Ioblncj polityki. Mo!liwoU. więltsttgo wykcnyslan.a klblnych:zaso

bów bpiglu *,*"dlCgo po:r.oiJwa Dt sif celem klblnq polityki. Utyvo'.MC słóooto

t'laun. ZnamcckJcgo ~ rulety ",*,,"'rit ukryq.~ wludmch, • 1lICW)'bny
~~społttd'" RimlOloo,lC PodlilMY iDst)1UCjonI1nc, orpnaxjc ...........
ar Id 0I<lby PfY'"'UI'JC "'-'lC w proces tal , ..I'a'A Iob~ łp)!oo "u.. J'IOZ"'ut
ru 1pm''lUCJIZ': i cfdctylo.Tbcjszc JCJ~ Pn:)=)m $~ lO ro..1Ud. do od

buclovo..n.a uufarwo społecn"gow klbln)o::h ..'$pÓlnOUIth.

potnd>ncpl ~ks~cniepoziomu'~i regionalnych decydentów
i chI o potrtebie ~picnnia budowy kapitału lu<Wtiego j społecznego we wspólc~c

~nej Polsce. Jest lO moim zdaniem !Uialanie jak najbartb:iej aktualne i poIncbne.
Wnioski p~ce mi~y innymi ~ lakich badali iak Dia8rwza Społ«::"a }OO7 po
ka~uj •• it ciCf"Jlimy w Polsce na wyrafuy deficyt "pomostowego" kapilału spoliX~

ncgo (bddgiflg soda! capitaf). opartello na wię:l'iach wykr'cuj~eych pou rodzinę

i najblituych p~j'ciół. Poziom u,,&ólnionego zaufania w naszym kraju pozoslaJe
od kilku lal na poriomic około dziesięciu procCtlL WW:Njc lO na kryzys relacjI
międ:l'yludUich i calkowite fiasko budowy spolCCUli$twa ob)"'"ltel$kicgo w Pol

sce. Wyniki batbń podj~ych na PodlwpaclU~ bardnq opt:ymtSlycmc
wnIOSki; it jest lepiej nit w "mych rq:ionac:h. kdn:ak nIC motna ~ tego powodu
po.1pIŚt w ...łauT1i optymizm-o Iccz naldy wykOfZ)"'taC Im potmc}lL Qsl_...
wtym rola władz WOJ"'""ÓdzI_. la6re me ...... :l'IIIIIl"""••~ rncodb)1cgo
JCRCR potenc}lłu Iolcaln)'ch spoIccmoI.c:•.

NImcjste W)'IIiki badań mogłyby fÓ';Il-mct stać się pwtktcm W)')ŚCia do su

roUcj dyakusjt rud ro~ kapitału ludU>c&o i społcc;l;ncgo W~1I "'OJ~"Ódn""

podbrpK~go. W dyskusji lej POWlMl wzi.:lć udzial podlwpac:ey polllycy. Urno
~dowcy (prezydenci najwięu>;)'Ch podkarp.ockich miast). osoby u ..-odowo od
powil'dl:lall>C za rcaliucję- polItyki rcsionalnej w wojcwÓlktwlc podkarp.oelum.
loblni liderzy organizacji spolcctn)'Ch., naj_tniejsi podk.ilrpllccy pm:dsiębiorcy

oraz naukowcy z podk.ilrpaekich lIcJtelni. l)Q lakicj debaly warto by równic! zapro
sić naukowców. samorządo",'C6w oraz osoby odpowiedzialne U politykę ro>:woju

regionalnego w innych regionach. aby móc zapoznać się ~ ich sposln:d:cniami
i do'wiadc~cniami.
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