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Wprowadzenie 
 

W ostatnich latach minionego wieku i na progu obecnego stulecia, w �ro-
dowisku wiejskim zachodzi�o wiele przeobra�e�, które wyra�a�y si� przede 
wszystkim narastaniem procesów integracyjnych w ramach globalnej gospodar-
ki. Przemiany te by�y powi�zane przede wszystkim z przekszta�ceniami polskiej 
gospodarki b�d�cymi nast�pstwem transformacji ustrojowej oraz integracji Pol-
ski z Uni� Europejsk�. 

Chocia� transformacja systemowa odcisn��a si� w jednoznacznie pozy-
tywny sposób na poziomie �ycia zdecydowanej wi�kszo�ci mieszka�ców Polski, 
to jednocze�nie doprowadzi�a do ujawnienia si� zró�nicowanego potencja�u po-
szczególnych jednostek, grup spo�ecznych i regionów w korzystaniu z szans 
i mo�liwo�ci, jakie stworzy�a. Obok rekonstrukcji demokratycznych instytucji, 
budowania podstaw gospodarki rynkowej, tworzenia si� nowych wi�zi spo�ecz-
nych, w niewielkim stopniu wyrównaniu uleg�y braki czy te� luki zwi�zane 
z nierówno�ciami szans i mo�liwo�ciami na przyk�ad odno�nie ró�nic poziomu 
edukacji, stanu zdrowia czy te� poziomu dochodów. Dodatkowo niektóre obszary 
kraju, g�ównie niskozurbanizowane i o niskim uprzemys�owieniu, by�y w okresie 
transformacji jedynie w ograniczonym stopniu wyposa�one w potrzebne instru-
menty, które umo�liwia�y im wytworzenie wewn�trznych szans rozwojowych.  

Akcesja do UE mia�a istotny wp�yw zw�aszcza na sytuacj� spo�eczno- 
-ekonomiczn� ludno�ci zamieszkuj�cej obszary wiejskie. Ju� w pierwszych la-
tach akcesji Polski do UE nast�pi�y znacz�ce przekszta�cenia w funkcjonowaniu 
rolnictwa i na obszarach wiejskich. Uzyskanie swobodnego dost�pu przez kra-
jowych producentów do ponad czterystumilionowego rynku europejskiego, 
zmiany makroekonomiczne, szerokie wsparcie i pomoc finansowa w ramach 
WPR i funduszy strukturalnych pozytywnie wp�yn��y na kondycj� ekonomiczn� 
krajowej gospodarki �ywno�ciowej i jako�� �ycia na obszarach wiejskich. Zna-
cz�ce przyspieszenie modernizacyjne nast�pi�o zw�aszcza w sektorze przetwór-
czym oraz w zakresie infrastruktury technicznej. Pozytywne zmiany zosta�y zapo-
cz�tkowane jeszcze w okresie przedakcesyjnym, m.in. w ramach realizacji Pro-
gramu SAPARD. Nast�pnie przede wszystkim dzi�ki dop�atom bezpo�rednim oraz 
programom rozwojowym skierowanym na wie� i do sektora rolniczego, powi�k-
szeniu uleg�y przychody pieni��ne wi�kszo�ci gospodarstw rolnych. 

Jednocze�nie na obszarach wiejskich nast�powa� proces coraz mniejszego 
uzale�nienia od sektora rolnego. Na terenach wiejskich wzrasta�a liczba rodzin 
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bezrolnych, rolnictwo stwarza�o mo�liwo�� zatrudnienia coraz mniejszej liczbie 
osób. Dodatkowo, od 2000 roku saldo migracji z miast na wie� by�o dodatnie, co 
wynika�o g�ównie z procesu suburbanizacji. Dane GUS pokazuj�, �e w latach 
2000-2010 liczba ludno�ci wsi wzros�a o oko�o 338 tys. osób (podczas gdy 
w latach 1990-1999 spad�a o oko�o 480 tys. osób). Wed�ug prognoz GUS, do-
datnie saldo utrzyma si� tak�e w najbli�szych latach. 

Dodatkowo, niezale�nie od powy�ej zasygnalizowanych przeobra�e�, 
ostatnie dwie dekady by�y okresem upowszechniania si� w Polsce ró�nego ro-
dzaju technologii informacyjnych i komunikacyjnych: komputerów osobistych, 
internetu oraz telefonii komórkowej. Rozwój tych technologii, a szczególnie 
wdra�anie rozwi�za� umo�liwiaj�cych przesy� danych w formie cyfrowej stwa-
rza�o coraz lepsze mo�liwo�ci odbioru informacji i komunikacji na odleg�o��. 
Od pi�ciu lat trwa proces wzajemnego przenikania si� technologii i us�ug do-
tychczas traktowanych odr�bnie. Procesy te, zwane konwergencj� mediów, tele-
komunikacji i nowoczesnych technologii, spot�gowane post�puj�c� cyfryzacj� 
sektora coraz silniej zacz��y wp�ywa� na sposób funkcjonowania w spo�ecze�-
stwie. Trzeba przewidywa�, �e nauka, praca czy rozrywka w konwergentnym 
i cyfrowym �wiecie oparta b�dzie na zupe�nie nowych modelach funkcjonowa-
nia spo�ecze�stwa. Ju� obecnie bardzo silnie zaznacza si� wymiana dominuj�-
cych technologii komunikacyjnych – z telefonów stacjonarnych na komórkowe 
i z dost�pu dial-up do internetu na dost�p szerokopasmowy. W przysz�o�ci mo�-
na spodziewa� si� dalszego wzrostu znaczenia rozwi�za� opartych na cyfrowym 
przesyle danych – cho� nie mo�na wykluczy� nowych nieprzewidywalnych 
prze�omów i innowacji w sferze technologii.  

Z jednej strony nadrabianie braków cywilizacyjnych, modernizacja  
i wzrost przeci�tnej wielko�ci gospodarstw rolnych, a tak�e post�puj�ca dez-
agraryzacja wsi przyczyniaj� si� do stopniowego zaniku ró�nic w poziomie �y-
cia mieszka�ców wsi i miasta, ale z drugiej strony w dalszym ci�gu jednak prze-
ci�tne wiejskie gospodarstwo domowe uzyskuje dochód na poziomie oko�o 70% 
przeci�tnego gospodarstwa miejskiego oraz oko�o 50% gospodarstwa domowe-
go w miastach powy�ej 500 tys. mieszka�ców. W dochodach ludno�ci wiejskiej 
znaczny jest tak�e udzia� transferów socjalnych. Polska wie� jest coraz bardziej 
zró�nicowana pod wzgl�dem 
róde� utrzymania ludno�ci, struktury wielko�ci 
gospodarstw rolnych, tempa procesów demograficznych oraz skali migracji 
wewn�trznej i zewn�trznej. Problemy rozwojowe terenów, na których dominuj� 
ma�e gospodarstwa rolne produkuj�ce na w�asne potrzeby, s� inne ni� na obsza-
rach skupiaj�cych du�e zasobne jednostki sektora rolnego. 

Nale�y wzi�� równie� pod uwag�, i� w najbli�szych latach b�d� pojawia-
�y si� nowe oblicza wykluczenia spo�ecznego. B�dzie to wymaga�o zmiany do-
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tychczasowego my�lenia o wykluczeniu postrzeganym g�ównie z perspektywy 
ubóstwa. Spo�ecze�stwo zarówno w �rodowisku miejskim jak i wiejskim po-
winno by� �wiadome, i� coraz silniej b�dzie si� zaznacza� zjawisko wyklucze-
nia zwi�zane z brakiem dost�pu do szeroko rozumianej techniki cyfrowej, czy 
te� niskiego poziomu posiadanej wiedzy (np. znajomo�� j�zyków obcych), z�ego 
stanu zdrowia itp. W perspektywie zaledwie kilku czy kilkunastu lat te problemy 
b�d� zaznacza� si� coraz silniej. 

Pomimo szeregu pozytywnych zmian, jakie zasz�y w ostatnich latach na 
obszarach wiejskich ró�nice mi�dzy wsi� a miastem s� znaczne. Dysproporcje 
dotycz� nie tylko poziomu dochodów czy te� dost�pu do us�ug publicznych, ale 
tak�e i poziomu kapita�u ludzkiego, który uto�samiany jest zazwyczaj z cechami 
osób. Nale�� do nich kwalifikacje formalne (poziom wykszta�cenia), umiej�tno-
�ci, stan zdrowia, energia witalna oraz kompetencje cywilizacyjne.  

W obecnych warunkach, kiedy to kapita� ludzki ma coraz wi�ksze zna-
czenie w kreowaniu procesów rozwojowych w gospodarce tak�e aktywno�� 
edukacyjna ludno�ci1 odgrywa coraz wi�ksz� rol�, zarówno w wymiarze ogól-
nych przekszta�ce� jak i w wymiarze jednostkowym okre�laj�cym szanse po-
szczególnych osób na rynku pracy oraz zaspokojenie aspiracji zawodowych 
i kulturalnych.  

Tak�e wykonywanie zawodu rolnika i prowadzenie gospodarstwa rolnego 
wymaga znajomo�ci i umiej�tno�ci z wielu dziedzin i na ró�nym poziomie kwa-
lifikacji, gdy� jest on zarówno przedsi�biorc� jak i dostarczycielem dóbr pu-
blicznych. Rolnik prowadz�cy w�asne gospodarstwo najcz��ciej teoretyczn� 
wiedz� zdobywa w szkole, wiedz� praktyczn� od rodziców i otoczenia wiejskie-
go (przez obserwacj� zachowa� i post�powania przy konkretnych zaj�ciach) 
oraz umiej�tno�ci, które nabywa przez w�asne do�wiadczenie wraz z w��cza-
niem si� do kolejnych prac w gospodarstwie. Dodatkowo wraz z obj�ciem pol-
skiego sektora rolnego mechanizmami WPR, po stronie producentów, zaznaczy�a 
si� nie tylko potrzeba dostosowania si� do nowych warunków prowadzenia dzia-
�alno�ci rolniczej, ale tak�e nasili�y si� popyt na wiedz� i umiej�tno�ci przydatne 
w planowaniu i wdra�aniu procesów modernizacyjnych w prowadzonych gospo-
darstwach oraz w korzystaniu z dost�pnych instrumentów socjalnych, jak równie� 
ze �rodków wspieraj�cych dochody i ochron� �rodowiska. 

W tym kontek�cie jednym z podstawowych zagadnie� zwi�zanych z roz-
wojem obszarów wiejskich i rolnictwa w ostatnich latach, a zarazem g�ównym 
przedmiotem analiz zadania „Kapita� ludzki w procesach przemian struktural-
nych wsi i rolnictwa” (realizowanego w ramach tematu: „Zmiany w strukturze 
                                                 
1 Pod poj�ciem aktywno�ci edukacyjnej rozumiany jest udzia� dzieci i m�odzie�y oraz osób 
doros�ych w wieku powy�ej 18 lat w ró�nych formach kszta�cenia. 
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spo�eczno-ekonomicznej wsi jako czynnik konkurencyjno�ci” – Program Wielo-
letni IERiG�-PIB 2011-2014) jest okre�lenie przeobra�e� zachodz�cych w ob-
r�bie podstawowych struktur wiejskich pod wp�ywem uwarunkowa� rozwoju 
kapita�u ludzkiego na obszarach wiejskich. W pracy, b�d�cej pierwszym rapor-
tem z tego zakresu, przyj�to za�o�enie, i� wybrane determinanty kapita�u ludz-
kiego s� jednymi z g�ównych czynników wp�ywaj�cych na podzia�y czy te� wy-
odr�bnianie si� okre�lonych grup ludno�ci wiejskiej.  

W niniejszym opracowaniu zgromadzono i przeanalizowano aspekty teo-
retyczne dotycz�ce zagadnienia kapita�u ludzkiego (Rozdzia� 1), omówiono wy-
brane determinanty rozwoju kapita�u ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce 
w okresie obejmuj�cym pierwsze lata po akcesji do UE (Rozdzia� 2). Analizie 
poddano przede wszystkim poziom wykszta�cenia oraz wybrane cechy okre�la-
j�ce umiej�tno�ci i kompetencje ludno�ci. W kolejnej cz��ci pracy skupiono si� 
na strukturze spo�eczno-demograficznej i aktywno�ci zawodowej ludno�ci z go-
spodarstw o ró�nych mo�liwo�ciach konkurencyjnych (Rozdzia� 3). W tej cz��ci 
pracy zosta�y omówione mi�dzy innymi zagadnienia dotycz�ce cech demogra-
ficznych i poziomu skolaryzacji kierowników gospodarstw. 

Wykorzystane w pracy dane 
ród�owe pochodz� g�ównie ze statystyki 
masowej GUS z lat 2000-2011, ankiety IERiG�-PIB 2000 i 2005 oraz Diagnozy 
Spo�ecznej 2005, 2007, 2009, 20112. 

 
 

 
Agnieszka Wrzochalska 

                                                 
2 Diagnoza spo�eczna 2009. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, pod red. J. Czapi�ski i T. Panek, 
Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa 2009. 
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Rozdzia� 1. 
Znaczenie kapita�u ludzkiego – uwagi teoretyczne 
 
 
1.1. Teoria kapita�u ludzkiego w �wietle literatury przedmiotu 
 

Teoria kapita�u ludzkiego ju� od dawna ma status uznanej i wp�ywowej 
w wyja�nianiu rzeczywisto�ci spo�eczno-gospodarczej3. Fakt ten nale�y wi�za� 
nie tylko z uniwersalno�ci� tej koncepcji, ale tak�e z jej atrakcyjno�ci� i adekwat-
no�ci� do natury i dynamiki przemian wspó�czesnych spo�ecze�stw zorganizowa-
nych w oparciu o zasady gospodarki rynkowej. Przyjmuj�c za trafne przekonanie 
o nieodwo�alnym i decyduj�cym znaczeniu nowoczesnego kapitalizmu w organi-
zacji i funkcjonowaniu globalnej gospodarki, za kluczowe wyzwanie dla spo�e-
cze�stw poszczególnych krajów nale�y uzna� zagadnienie konkurencyjno�ci4.  
W tej perspektywie uwa�a si�, i� w skutecznym wspó�zawodnictwie na lokal-
nych, regionalnych, krajowych i mi�dzynarodowych rynkach bardzo wa�n� rol� 
odgrywaj� zasoby wiedzy i informacji5. Poruszanie si� we wspó�czesnej rze-
czywisto�ci gospodarczej wymaga wi�kszego oparcia si� na wymienionych 
czynnikach ni� na zasobach naturalnych czy nak�adach fizycznych6. Oznacza to, 
�e z ekonomicznego punktu widzenia stosunkowo najbardziej optymaln� strate-
gi�, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i zbiorowym, jest inwestowanie 
w cz�owieka, które warunkuje jego zdolno�ci do wytwarzania, przetwarzania  
i wykorzystania informacji7. Do dzia�a� takich mo�na zaliczy� najró�niejsze for-
my aktywno�ci, pocz�wszy od najbardziej oczywistych, takich jak kszta�cenie  
w ramach systemu edukacji, po wzgl�dnie mniej ewidentne – dbanie o zdrowie  
i dobrostan psychiczny czy rozwijanie kompetencji zwi�zanych z wykorzysta-
niem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT). Lokaty w tego 

                                                 
3 P. Fitzsimons, Human capital theory and education, [w:] M. Peters, P. Ghiraldelli, B. Zar-
nic, A. Gibbons (red.), Encyclopaedia of philosophy of education, 1999, http://www.ffst.hr, 
12.11.2011 r. 
4 Istniej� interpretacje wed�ug których uznanie przez badaczy gospodarki z tzw. g�ównego 
nurtu systemu kapitalistycznego za naturalny odwo�uje si� wprost do teorii Marksa. Przeciw-
ny jest pogl�d traktuj�cy kapitalizm jako system, który jest nieustannie konstruowany i rekon-
struowany,  por. F. Block, Rethinking capitalism, [w:] N. Woolsey-Biggart, Readings in eco-
nomic sociology, Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2002, s. 220. 
5 M. Porter, Building the microeconomic foundations of prosperity: findings from Business 
Competitiveness Index, [w:] Global Competitiveness Report 2003-2004, World Economic 
Forum, Geneva 2003, s. 32. 
6 W.W. Powell, K. Snellman, The knowledge economy, Annual Review of Sociology, t. 30, 
Stanford University 2004, s. 201. 
7 M. Castels, Spo�ecze�stwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 85. 
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typu obszary, decyduj�ce o aktualnym i przysz�ym poziomie dobrobytu,  stano-
wi� centralny punkt teorii kapita�u ludzkiego. Oprócz pozytywnego oddzia�y-
wania na wzrost gospodarczy i konkurencyjno�� coraz silniej podkre�la si� 
istotn� rol� elementów sk�adaj�cych si� na kapita� ludzki w polityce publicznej. 
Istniej�ce nierówno�ci spo�eczne tworz� bariery rozwoju cz�owieka, poniewa� 
przyczyniaj� si� one do deprecjacji posiadanych przez niego umiej�tno�ci8. 
Dysponowanie odpowiednimi przymiotami wysoko wycenianymi przez rynek, 
takimi jak po��dane kompetencje czy zdolno�ci, zwi�ksza szans� na zatrudnie-
nie oraz stanowi dobre zabezpieczenie przed wykluczeniem spo�ecznym i ró�-
nymi formami dyskryminacji9. 

Najogólniej teoria kapita�u ludzkiego dotyczy opisu i wyja�nienia rze-
czywisto�ci gospodarczej i spo�ecznej zwi�zanej z problematyk� zatrudnienia 
i wykorzystania zasobów pracy10. Jej podstaw� stanowi ogólna teoria ekono-
miczna, a w szczególno�ci zagadnienia zwi�zane z kapita�em definiowanym ja-
ko nagromadzona praca11, czynnik rzeczowy przynosz�cy dochód, umo�liwiaj�-
cy wytwarzanie dóbr i us�ug12. Powszechne uto�samienie cech cz�owieka z kapi-
ta�em jako podmiotem dzia�alno�ci gospodarczej organizuj�cym wykorzystanie 
rozmaitych zasobów, dzi�ki czemu generowana jest warto�� dodana, nast�pi�o 
pó
niej. Sta�o si� tak na skutek przekonania, �e czynnikiem znacz�co ró�nicuj�-
cym poziom bogactwa poszczególnych jednostek czy krajów jest nie tylko tem-
po akumulacji kapita�u fizycznego, ale równie� pewne cechy przynale�ne cz�o-
wiekowi13. Odt�d takie w�a�ciwo�ci jak wiedza czy zdolno�ci, zacz�to traktowa� 
jako czynniki w istotnym stopniu wp�ywaj�ce na produktywno�� czy dochodo-
wo�� pracy. W przeciwie�stwie do innych rodzajów kapita�ów, uznano, �e kapi-

                                                 
8 E. Miku�a-B�czek, Znaczenie nierówno�ci spo�ecznych dla akumulacji kapita�u ludzkiego  
i wzrostu gospodarczego, [w:] Kapita� ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, D. Kopyci�ska 
(red.), Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Szczeci�ski, Szczecin 2006, s. 108. 
9 A. De la Fuente, A. Ciccone, Human capital in the global and knowledge-based economy. 
Final Report, Employment and European Social Found, Luxemburg 2003, s. 6. 
10 W. Jarecki, Koncepcja kapita�u ludzkiego, [w:] Kapita� ludzki w gospodarce, D. Kopyci�-
ska (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2003, s. 30. 
11 K. Marks, R�kopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r., [w:] S. Filipowicz, A. Mielczarek, 
K. Pieli�ski, M. Ta�ski, Historia idei politycznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo UW, War-
szawa 1981, s. 413. 
12 R. Bartkowiak, Historia my�li ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
szawa 2008, s. 33, 40. 
13 Mimo, �e przekonanie o istotno�ci kapita�u ludzkiego w tworzeniu indywidualnego i kra-
jowego dobrobytu podzielali ekonomi�ci w XVII, XVIII i XIX w., to dopiero od po�owy 
dwudziestego stulecia idea ta zosta�a rozwini�ta, uj�ta w modele teoretyczne oraz znalaz�a 
pozytywn� weryfikacj� empiryczn�; por. K. Cichy, Kapita� ludzki w modelach i teorii wzrostu 
gospodarczego, Zeszyty Studiów Doktoranckich, Wydzia� Ekonomii, Zeszyt 23, AE Pozna� 
2005, s. 5-12. 
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ta� ludzki ma charakter, nie tylko dynamiczny, ale i askryptywny – mo�e on ule-
ga� pomna�aniu a tak�e nie sposób nikogo od niego oddzieli�, tak jak jest to 
w przypadku innych kapita�ów14. Dlatego, podejmowane dzia�ania, takie jak zdoby-
wanie do�wiadczenia zawodowego czy nauka, maj�ce na celu zwi�kszenie ekono-
micznych szans ludzi na rozmaitych rynkach, uznano za inwestowanie w siebie15. 
Takie podej�cie uwzgl�dnia podmiotowo�� cz�owieka. Dokonuje on racjonalnych 
kalkulacji, my�l�c o przysz�o�ci, nie przeznaczaj�c �rodków finansowych na bezce-
low� konsumpcj� dla zaspokojenia w�asnej, dora
nej przyjemno�ci, lecz w celu 
osi�gni�cia zysków finansowych i niefinansowych w dalszej perspektywie. W takiej 
optyce nale�y równie� spojrze� na ka�de inne dzia�anie cz�owieka16. 

Dalszy rozwój teorii kapita�u ludzkiego by� powi�zany z coraz silniejszym 
przekonaniem ekonomistów o wyst�powaniu dodatniej zale�no�ci mi�dzy inwe-
stowaniem w kszta�cenie a poziomem zarobków w porównaniu do dokonywania 
nak�adów ukierunkowanych na pozosta�e czynniki produkcji. W przeprowadza-
nych analizach porównawczych dotycz�cych poszczególnych pa�stw, dowie-
dziono, �e poziom ich dobrobytu i rozwoju spo�eczno-gospodarczego jest do-
datnio skorelowany z jako�ci� kapita�u ludzkiego. Wspó�cze�nie istnieje wiele 
opracowa� z tego zakresu. Mimo pocz�tkowego sceptycyzmu, zarówno samo 
okre�lenie kapita� ludzki, jak i tezy oraz wnioski formu�owane w ramach tego 
paradygmatu, wesz�y na trwa�e nie tylko do �wiata nauki, ale tak�e sta�y si� 
istotn� baz� do tworzenia polityki i prowadzenia debaty publicznej, jak równie� 
jest to cz��� wiedzy potocznej. Powszechnej ekspansji osi�gni�� teorii kapita�u 
ludzkiego nie przeszkodzi�a jej niejednoznaczno��, wieloaspektowo��, a tak�e 
brak jednolitej metodologii badania.  
 
1.1.1. Uj�cie mikroekonomiczne 

W teorii kapita�u ludzkiego mo�na wyró�ni� kilka nurtów i wymiarów. 
Jednak w uj�ciu historycznym pierwsza, klasyczna jej wersja sytuuje si� w ra-
mach indywidualizmu metodologicznego i zak�ada formowanie si� warto�ci 
o znaczeniu ekonomicznym poprzez okre�lone dzia�ania jednostki na rzecz re-
alizacji w�asnego interesu17. Teoria kapita�u ludzkiego w formie klasycznej do-
tyczy wi�c uj�cia mikroekonomicznego. Podstawowym za�o�eniem jest tu fakt, 
i� cz�owiek dokonuje inwestycji w siebie w celu zwi�kszenia produktywno�ci, 
                                                 
14 G.S. Becker, Human capital. A theoretical and empirical analysis, with special reference to 
education. Third edition, Chicago University Press, Chicago–London 1993, s. 16. 
15 T.W. Schultz, Reflections on investment in man, Journal of Political Economy, t. 70, nr 5, 
cz. 2, The University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 1. 
16 M. Blaug, The empirical status of human capital theory: a slightly jaundiced survey, Jour-
nal of Economic Literature, t. 14, nr 3, American Economic Association 1976, s. 829. 
17 M. Blaug, op.cit., s. 830. 
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a tym samym osi�ganych zarobków. Inwestycja ta dokonywana jest zatem 
w przymioty odpowiedzialne za uczenie si�. S� one to�same z innymi rodzajami 
zasobów zaanga�owanych w proces produkcji18. Jak ka�da inwestycja, równie� 
inwestycja w siebie obarczona jest kosztami. Koszty dotycz� w tym przypadku 
nie tylko op�aty za pobieranie nauki, ale tak�e utraty szansy na stosunkowo 
wcze�niejsze podj�cie pracy zarobkowej. Przyjmuj�c za�o�enie o racjonalno�ci 
w motywacji dzia�a� ludzkich, w ka�dym przypadku dokonywany jest optymal-
ny wybór mi�dzy wysoko�ci� zarobków a wydatkami na kszta�cenie. Powy�sze 
za�o�enia le�� u podstaw mikroekonomicznego uj�cia kapita�u ludzkiego 
J. Mincera. Mincer okre�li� kapita� ludzki w postaci wykszta�cenia (d�ugo�ci 
okresu nauki) oraz wieku (odzwierciedlenie do�wiadczenia zawodowego). Te 
dwa czynniki maj� wp�ywa� na osi�gni�cie celu jednostki, czyli dochodu na sa-
tysfakcjonuj�cym j� poziomie.  

Tezy J. Mincera mo�na wyrazi� za pomoc� ogólnej formu�y: 
 

2ln iiii eeSW ���� ���� , 
 
gdzie: 
 
W – zarobki; 
�  – zysk z kszta�cenia; 
S – d�ugo�� okresu nauki; 
e – wiek (d�ugo�� okresu do�wiadczenia zawodowego). 
 

Pierwszy wa�ny wniosek, jaki p�yn�� z za�o�e� J. Mincera polega� na 
stwierdzeniu, i� zawody wymagaj�ce stosunkowo d�u�szego przygotowania 
edukacyjnego, przek�adaj� si� na wzgl�dnie wy�sze zarobki. Druga konkluzja 
dotyczy pozytywnego wp�ywu na dochody do�wiadczenia zawodowego, ale tyl-
ko do pewnego punktu krytycznego, po osi�gni�ciu którego jego oddzia�ywanie 
na zarobki jest negatywne19. Szereg bada� empirycznych dokumentuje pozy-
tywny, cho� wzgl�dnie zró�nicowany wp�yw poziomu edukacji na wysoko�� 
zarobków w ró�nych okresach i w ró�nych krajach20. 

                                                 
18 D.W. Livingstone, The limits of human capital theory: expanding knowledge, informal 
learning and underemployment, Policy Options, IRPP, Montreal 1997, s. 9. 
19 J. Mincer, Investment in human capital and personal income distribution, Journal of Politi-
cal Economy, t. 66, nr. 4, The University of Chicago Press, Chicago1958, s. 301. 
20 Przyk�adowo z bada� spo�ecze�stw europejskich wynika�o, i� najwi�kszy zysk z edukacji 
osi�gni�to w Irlandii (12%) a najmniejszy w krajach skandynawskich (oko�o 4%). Przeci�tna 
dla Europy wynios�a 6,5%; por. A. De la Fuente, A. Ciccone, op.cit., s. 11.  
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Kapita� ludzki jako kategoria inwestycyjna pojawia si� u T. Schultza, któ-
ry wyra�a j� jako sum� wydatków pieni��nych poniesionych na kszta�cenie. Ba-
dacz ten analizowa� wp�yw nak�adów pieni��nych na nauk� na wzrost wynagro-
dze�. Inwestowanie w wykszta�cenie okaza�o si� istotn� determinant� wysoko�ci 
dochodu jednostek. Na poziomie mikro T. Schultz bada� tak�e efektywno�� inwe-
stycji w kapita� ludzki (wyra�onych jako stosunek dodatkowego wynagrodzenia 
z wykonywania pracy zawodowej do dodatkowych kosztów kszta�cenia).  

W uwzgl�dnionych okresach najwi�ksze wska
niki otrzyma� on zestawiaj�c do-
datkowe wynagrodzenie z uzupe�niaj�cym kszta�ceniem na podstawowym poziomie, 
natomiast najmniejsze korzy�ci osi�gane by�y przy wy�szym poziomie kszta�cenia21.  

Istotny wk�ad w opisywane zagadnienie wnios�y analizy G. Beckera, kon-
centruj�ce si� równie� na szeroko pojmowanej kwestii inwestowania w kapita� 
ludzki22. Teoria i modele stworzone przez tego autora znajduj� zastosowanie dla 
wielu aspektów oceny znaczenia kapita�u ludzkiego oraz mog� by� wykorzy-
stywane do interpretacji zjawisk na ró�nych poziomach. Pomagaj� one wyja�ni� 
m.in. zró�nicowania dochodowe mi�dzy lud
mi w zale�no�ci od wieku, specja-
lizacji zawodowych, umiej�tno�ci czy w ramach poszczególnych sektorów go-
spodarki. Z prac ameryka�skiego ekonomisty wynika m.in., i� u osób wzgl�dnie 
starszych wielko�� zarobków determinowana jest w sposób pozytywny przez 
udzia� w szkoleniach zawodowych, rodzaj wykszta�cenia czy ekonomiczn� mo-
bilno�� przestrzenn�, poniewa� zysk z tych dzia�a� jest cz��ci� p�acy dopiero na 
pó
niejszym etapie �ycia. Z kolei osoby relatywnie m�odsze, nie odnosz� takich 
korzy�ci, gdy� w tym wieku p�ace nie rekompensuj� poniesionych kosztów in-
westycji23. Niezale�nie od tego prace G. Beckera dowodz� niekwestionowanej 
roli wykszta�cenia wy�szego. Po pierwsze, przeprowadzone analizy dokumentu-
j�, i� w porównaniu do osób, które uko�czy�y szko�y �rednie, absolwenci uni-
wersytetów byli inteligentniejsi, zdrowsi, osi�gali wi�ksze dochody i mieli lepiej 
rozwini�te kompetencje spo�eczne. Po drugie, jak wynika z bada�, stopa zwrotu 
z prywatnych inwestycji w edukacj� na poziomie wy�szym przewy�sza�a stop� 
zwrotu z innych kapita�ów24. Jak zauwa�a przywo�ywany badacz, na dochody 
nie wp�ywaj� wszystkie inwestycje w kapita� ludzki, gdy� koszty i zyski z nimi 

                                                 
21 W. Jarecki, W kwestii szacowania efektywno�ci kszta�cenia metod� T.W. Schultza, [w:] 
Problemy gospodarowania w dobie globalizacji, M. Kunasz (red.), Katedra Mikroekonomii 
Uniwersytetu Szczeci�skiego, Szczecin 2006, s. 36-43. 
22 Autor ten zaj�� si� wp�ywem inwestycji w szkolenia zawodowe na wielko�� zarobków, 
wprowadzaj�c istotne rozró�nienie na szkolenia ogólne (nabyt� wiedz� i umiej�tno�ci uczest-
nik szkolenia mo�e wykorzysta� w wielu miejscach pracy) i specjalistyczne (zwi�kszaj�ce 
produktywno�� tylko w okre�lonym miejscu pracy); por. G.S. Becker, s. 31, 246. 
23 G.S. Becker, op.cit., s. 245. 
24 G.S. Becker, op.cit., s. 247. 
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zwi�zane s� udzia�em wy��cznie przedsi�biorstw, bran� czy pa�stw zatrudniaj�-
cych okre�lonych pracowników (tzw. inwestycje specjalistyczne). Wyja�nia to 
m.in. fakt wy�szej stopy bezrobocia w�ród pracowników niewykwalifikowa-
nych ni� w grupie wykwalifikowanych. Ci ostatni byli obj�ci profesjonalnymi 
szkoleniami ze strony pracodawcy, którzy z tego powodu nie s� na ogó� sk�onni 
do rezygnacji z ich us�ug. 
 Na istotny aspekt kapita�u ludzkiego zwróci� uwag� B. Weisbrodt. Jego 
zdaniem takie dzia�ania, odmienne od dotychczasowych, a polegaj�ce na nak�a-
dach niematerialnych w cz�owieka s� warunkiem i przyczyniaj� si� nie tylko do 
post�pu technicznego czy wzrostu gospodarczego, ale tak�e do poprawy zdro-
wotno�ci, dobrobytu i wytworzenia si� wielu korzy�ci spo�ecznych25. Dotych-
czas w tym kontek�cie zwracano uwag� na stopy zwrotu z edukacji i potencja� 
zarobkowy. Weisbrodt stwierdzi�, �e zarobki nie s� doskona�� miar� produk-
tywno�ci edukacji, w sytuacji kiedy proces kszta�cenia ma charakter pozaryn-
kowy. Takie spojrzenie pomija efekty zewn�trzne. Z systemu edukacyjnego ko-
rzystaj�, zdaniem B. Weisbrodta, nie tylko studenci. W tej ostatniej grupie inwe-
stowanie w kapita� ludzki przyczynia si� do powstania efektów takich jak: zysk 
finansowy (financial return), opcja finansowa (financial option) – dodatkowa 
warto�� z mo�liwo�ci kontynuowania edukacji, niefinansowe opcje szans 
(opportunity options) – powi�kszenie si� liczby alternatyw zatrudnienia, korzy-
�ci nierynkowe (non-market returns), czyli poczucie bezpiecze�stwa, umiej�t-
no�� czytania i pisania oraz tzw. zabezpieczenia przed zmian� technologiczn� 
(szanse hedgingowe), zwi�kszaj�ce mo�liwo�� dostosowania si� do zmian na 
rynku pracy26. Proces kszta�cenia jednostek oddzia�uje równie� pozytywnie na 
ich otoczenie: rodzin� – dzi�ki instytucjom takim jak szko�a mo�liwa jest opieka 
nad ucz�cymi si� dzie�mi, potomków osób ucz�cych si� – korzy�ci z mi�dzyge-
neracyjnego przekazywania wiedzy, s�siadów – korzy�ci z respektowania zasad 
wchodzenia w relacje spo�eczne we wspólnocie lokalnej, wspó�pracowników – 
wzrost produktywno�ci zespo�u w miejscu pracy oraz reszt� spo�ecze�stwa – 
obni�enie kosztów egzekwowania prawa27. Zastosowane przez Weisbrodta po-
dej�cie kosztowo-dochodowe do kapita�u ludzkiego koncentruje si� przede 
wszystkim na korzy�ciach z inwestycji28 i okre�leniu szerokiej kategorii benefi-
cjentów tego procesu.  

                                                 
25 B.A. Weisbrodt, Education and investment in human capital, Journal of Political Economy, 
t. 70, nr. 5, The University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 106-123. 
26 B.A. Weisbrodt, op.cit., s. 108-115. 
27 B.A. Weisbrodt, op.cit., s. 116-120. 
28 Definicja korzy�ci zastosowana przez Weisbrodta jest szeroka i dotyczy wszystkiego, co 
daje mo�liwo�� zwi�kszenia u�yteczno�ci i obejmuje takie elementy, jak: dzia�ania zwi�ksza-
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Teoria kapita�u ludzkiego zosta�a w znacznej mierze wzbogacona przez 
osi�gni�cia badaczy skupionych wokó� Jamesa Heckamna. Zwrócili oni uwag� 
na dynamik� tworzenia si� kapita�u ludzkiego i sformu�owali funkcj� produkcji 
umiej�tno�ci29. Punktem wyj�cia ich koncepcji jest odrzucenie rozpowszechnio-
nego w literaturze przedmiotu podzia�u na nabywane umiej�tno�ci (skills) i ge-
netycznie determinowane zdolno�ci (abilities). Oba te elementy s� de facto to�-
same, poniewa� cechuj� si� z�o�on� natur� – maj� charakter poznawczy (np. 
poziom inteligencji) i niepoznawczy (np. cechy takie jak: cierpliwo��, samokon-
trola, temperament, orientacja czasowa), b�d�c uzale�nionymi od oddzia�ywania 
�rodowiska, genów i inwestycji30. Formowanie si� zdolno�ci i umiej�tno�ci to 
proces sk�adaj�cy si� z etapów. Ka�dy etap odpowiada okre�lonej fazie rozwoju 
�ycia osoby. Nak�ady w danym etapie przek�adaj� si� na pewne rezultaty w kon-
kretnej fazie. Niektóre inwestycje s� relatywnie bardziej produktywne w pew-
nych okresach a inne daj� pozytywne efekty, je�eli s� przeprowadzone w innym 
czasie. Wa�n� cech� tego mechanizmu jest fakt, i� umiej�tno�ci wykszta�cone 
na jednym etapie determinuj� wytworzenie si� kolejnych pó
niej. Umiej�tno�ci 
s� wi�c wzajemnie powi�zane i komplementarne. Zaniedbania lub niew�a�ciwe 
dzia�ania mog� spowodowa� nieodwracalne straty i przeszkodzi� w dalszym 
rozwoju cz�owieka. Dlatego wczesne dzieci�stwo jest, zgodnie z wynikami ba-
da� Heckmana, najlepszym okresem dla podejmowania dzia�a� na rzecz rozwo-
ju zdolno�ci i umiej�tno�ci. W okresie dzieci�stwa zysk z inwestycji w kapita� 
ludzki jest znacznie wi�kszy ni� w dojrza�ym wieku cz�owieka (rysunek 1.1)31. 
Determinuje to okre�lony sposób dystrybucji inwestycji w kapita� ludzki w cy-
klu �ycia jednostki. Autorzy tego uj�cia podkre�laj� równie� znaczenie pozako-
gnitywnych umiej�tno�ci, które rozwijaj� si� na skutek odpowiednich dzia�a� 
w okresie wczesnego dzieci�stwa, przez co powinny by� sk�adnikiem oceny po-
ziomu kapita�u ludzkiego32. Ró�nice w poziomie rozwoju kognitywnych i poza-
kognitywnych zdolno�ci u dzieci pojawiaj� si� bardzo wcze�nie, maj� tendencje 

                                                                                                                                                         
j�ce mo�liwo�ci produkcyjne, dzia�ania redukuj�ce koszty i dzia�ania bezpo�rednio zwi�ksza-
j�ce dobrobyt. 
29 B.A. Weisbrodt, op.cit., s. 41. 
30 Poziom IQ kszta�tuje si� do oko�o dziesi�tego roku �ycia, zdolno�ci pozakognitywne  
z kolei mog� by� formowane znacznie d�u�ej. W przeciwie�stwie do dominuj�cych uj��, 
w opisywanym modelu poziom IQ nie jest traktowany jako wrodzona w�a�ciwo��; por. 
F. Cuhna, J.J. Heckman, L. Lochner, D.V. Masterov, Interpreting the evidence on life 
cycle skill formation, Disussion Paper Seiries IZA DP nr 1675, Institute for the Study of 
Labour, Bonn 2005, s. 8, 22. 
31 Poprzednie modele traktowa�y dzieci�stwo jako jednolity okres i zak�ada�y substytucyjno�� 
inwestycji, niezale�nie od etapu �ycia cz�owieka; por. F. Cuhna, J.J. Heckman, L. Lochner, 
D.V. Masterov, op.cit., s. 3, 84. 
32 F. Cuhna , J.J. Heckman, L. Lochner, D.V. Masterov, op.cit., s. 16. 
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do utrzymywania si�33 i determinuj� spo�eczno-ekonomiczny sukces jednostki. 
S� one determinowane odmienno�ciami dochodowymi w rodzinach i pochodze-
niem spo�ecznym34. 

 
Rysunek 1.1. Stopy zysku z inwestycji w kapita� ludzki 

 
�ród�o: F. Cuhna , J.J. Heckman, L. Lochner, D.V. Masterov, Interpreting the evidence on 
life cycle skill formation, Disussion Paper Seiries IZA DP nr 1675, Institute for the Study of 
Labour, Bonn 2005. 
 
1.1.2. Uj�cie makroekonomiczne 

Zagadnienia z zakresu kapita�u ludzkiego s� przedmiotem rozwa�a� nie 
tylko na poziomie pojedynczego cz�owieka, ale i w wymiarze ponadjednostko-
wym. W makroekonomicznym podej�ciu do tego tematu przede wszystkim mie-
rzony jest stopie� wp�ywu omawianego czynnika na wielko�� produkcji czy 
wzrost gospodarczy poszczególnych pa�stw. Oprócz tego próbuje si� oszacowa� 
zyski spo�eczne z nak�adów na edukacj�, jak równie� dokonywa� pomiaru war-
to�ci kapita�u ludzkiego dla ca�ych populacji zamieszkuj�cych dane kraje w ce-
lach dokonania porówna� konkurencyjno�ci mi�dzynarodowej. Podkre�la si�, �e 
w przeciwie�stwie do orientacji mikroekonomicznej, tylko uj�cie w skali makro 
                                                 
33 Zdolno�ci kognitywne wp�ywaj� na prawdopodobie�stwo korzystania ze specjalistycznych 
szkole� i uko�czenia wy�szej uczelni oraz osi�ganie zysków z takich dzia�a�. Kognitywne  
i pozakognitywne zdolno�ci licz� si� tak�e w okre�laniu mo�liwo�ci pope�niania przest�pstw, 
zaj�cia w ci��� w nastoletnim okresie czy za�ywania narkotyków; por. F. Cuhna , J.J. Heck-
man, L. Lochner, D.V. Masterov, op.cit., s. 85. 
34 F. Cuhna , J.J. Heckman, L. Lochner, D.V. Masterov, op.cit., s. 16. 
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stanowi wiarygodne wyja�nienie istniej�cych na �wiecie zró�nicowa� dochodo-
wych lub odmienno�ci w poziomach dobrobytu oraz umo�liwia uchwycenie 
efektów zewn�trznych inwestycji w systemy kszta�cenia, które s� traktowane 
jako dobro publiczne35. W ramach orientacji makroekonomicznej opisywanej 
teorii dowiedziono znacz�cej roli czynników niematerialnych, takich jak wiedza 
czy kwalifikacje kszta�towaniu wzrostu gospodarczego i PKB. Badania udoku-
mentowa�y, i� rozwój gospodarczy wszystkich krajów w drugiej po�owie XX 
wieku nie móg� by� osi�gni�ty bez odpowiednio wykszta�conej si�y roboczej. 

Analizowanie kapita�u ludzkiego z perspektywy makro odnajdujemy 
u T. Schultza, który zajmowa� si� rozwojem gospodarki ameryka�skiej. Stwier-
dzi� on, i� kapita� ludzki wygenerowany dzi�ki inwestycjom publicznym w edu-
kacj� powi�ksza si� szybciej ni� inwestycje w kapita� rzeczowy. Na poziomie 
ca�ych spo�ecze�stw dysproporcje rozwojowe za pomoc� teorii kapita�u ludz-
kiego wyja�nia� G. Becker. Wi��� si� one z odmiennymi poziomami zasobów 
kapita�u ludzkiego, które w konsekwencji determinuj� okre�lone strategie �y-
ciowe rodzin. Jak zaobserwowa� G. Becker, w krajach o nadmiarze kapita�u 
ludzkiego relatywnie bardziej op�acalne jest dzia�anie na rzecz ograniczania roz-
rodczo�ci i ponoszenia znacz�cych inwestycji w potomstwo. W pa�stwach ubo-
gich w zasoby ludzkie zazwyczaj korzystniejsza jest strategia przeciwna36. 

Kapita� ludzki zajmuje bardzo wa�ne miejsce w teoriach wzrostu gospo-
darczego, szczególnie w ramach koncepcji neoklasycznych, wzrostu endoge-
nicznego, rachunkowo�ci wzrostu oraz ekonomii mi�dzynarodowej37. Opisywa-
ny czynnik jest traktowany jako argument funkcji produkcji (wp�ywaj�cy na 
wielko�� strumienia produktu) lub jako element niezb�dny w osi�ganiu post�pu 
technologicznego38. Uwzgl�dnienie kapita�u ludzkiego w modelach wzrostu go-
spodarczego wi�za�o si� z krytyk� uj��, które nie potrafi�y w zadowalaj�cy spo-
sób wyja�ni� tej wielko�ci zmianami nak�adów kapita�u i pracy39. Próba mody-
                                                 
35 B. Sianesi, J. Van Raneen, The returns to education: a review on macroeconomic literature, 
Centre for Economics of Education, London School of Economics, London 2000, s. 8-9. 
36 Becker G.S. (1990), op.cit., s. 347-348. 
37 Kryterium podzia�u modeli wzrostu na egzogeniczne i endogeniczne jest fakt wyznaczania 
d�ugookresowej stopy wzrostu gospodarczego przez wielko�ci pozostaj�ce poza modelem 
i nie w��czone do niego; por. K. Malaga, (2009), O niektórych dylematach teorii wzrostu go-
spodarczego i ekonomii, PTE, http://pte.pl, s. 9, 01.11.2011 r. 
38 K. Uramek, Taksonomiczne wska	niki kapita�u ludzkiego w niektórych krajach OECD, 
Wiadomo�ci Statystyczne nr 3 (537), Zak�ad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2006, 
s. 16-17. 
39 W modelu klasycznym wzrost gospodarczy by� uzale�niony od produktywno�ci oraz wzro-
stu nak�adów czynników produkcji (pracy, ziemi i kapita�u). W modele neoklasyczne wpro-
wadzono czynnik wiedzy i post�pu technicznego. Umo�liwi�o to uwzgl�dnienie efektów przy-
rostu produkcji spowodowanych post�pem technologicznym. Jednak nadal, jako decyduj�ce 
w osi�ganiu wzrostu, interpretacje te upatrywa�y w procesie intensyfikacji nak�adów kapita-
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fikacji modeli neoklasycznych w aspekcie w��czenia do niego kapita�u ludzkie-
go charakteryzuj� badania G. Mankiwa, D. Romera i D. Weila. Wielko�� pro-
dukcji uzale�niono tam od czynników endogenicznych: zasobów kapita�u rze-
czowego, ludzkiego, jak równie� poda�y i produktywno�ci si�y roboczej oraz od 
czynnika egzogenicznego – zasobów wiedzy technologicznej40, co zapisano 
w postaci nast�puj�cego modelu41: 

  
� 	 � 	 � 	 � 	 � 	� 	 
�
� ��� 1tLtAtHtKtY ,  

gdzie �  + 
  < 1 
Y – produkcja, 
H – zasób kapita�u ludzkiego, 
A – poziom technologii, 
L – praca. 
 

Rozszerzony przez wspomnianych autorów model Solowa42 okaza� si� 
by� stosunkowo lepiej dopasowany i wyja�nia� 80% zró�nicowa� dochodów 
per capita w skali mi�dzynarodowej43.  

W teoriach wzrostu endogenicznego przyczynami niemalej�cych zysków 
z kapita�u (wzrostu gospodarczego) s� takie czynniki jak celowe inwestycje 
                                                                                                                                                         
�owych  w stosunku do pracy; por. K. Piech, Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarczym:  
w kierunku pomiaru i wspó�czesnej roli pa�stwa, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 
2009, s. 160, 166-167. S�dzi si�, �e w klasycznym modelu wzrostu autorstwa Solowa szaco-
wany wp�yw zwi�kszenia wielko�ci dwóch czynników oszcz�dno�ci/inwestycji i liczby lud-
no�ci (zasoby pracy) na produkcj� by� zbyt du�y, co wynika�o z nie uwzgl�dnienia nowej 
zmiennej – kapita�u ludzkiego. Stosunkowo wy�szy poziom oszcz�dno�ci/inwestycji i rela-
tywnie ni�szy wzrost populacji prowadz� do wzgl�dnie wi�kszych dochodów. Jednak, jak 
udokumentowano, bior� si� one z wysokiego poziomu kapita�u ludzkiego. Je�eli uwzgl�dni 
si� ten ostatni czynnik, to oddzia�ywanie kapita�u fizycznego oraz wzrostu populacji na do-
chody jest relatywnie wi�ksze. Ponadto akumulacja kapita�u ludzkiego jest zwi�zana z po-
ziomami wzrostu oszcz�dno�ci i liczby ludno�ci. Pomijanie kapita�u ludzkiego w teoriach 
wzrostu wi��e si� wi�c z przeszacowaniem wp�ywu inwestycji materialnych i pracy na zró�-
nicowanie dochodowe; por. G.N. Mankiv, D. Romer, D.N. Weil, A contribution to the empir-
ics of economic growth, The quarterly journal of economics, t. 107, nr 2, Oxford University 
Press 1992, s. 409. 
40 Kapita� ludzki zoperacjonalizowano jako odsetek populacji w wieku produkcyjnym kszta�-
c�cej si� na poziomie �rednim; por. G.N. Mankiv, D. Romer, D.N. Weil, op.cit., s. 419. 
41 Mankiv G.N. Mankiv, D. Romer, D.N. Weil, op.cit., s. 416. 
42 Zgodnie z neoklasycznym modelem wzrostu  gospodarczego Solowa strumie� wytworzo-
nego produktu uzale�niony jest od zasobów kapita�u rzeczowego, zasobów wiedzy naukowo- 
-technicznej oraz liczby pracuj�cych. Gospodarka d��y do równowagi a stopa wzrostu pod-
stawowych zmiennych makroekonomicznych odpowiada stopie wzrostu egzogenicznego po-
st�pu technicznego; por., T. Tokarski, Efekty skali a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Jagiello�skiego, Kraków 2008, s. 37. 
43 G.N. Mankiv, D. Romer, D.N. Weil, op.cit., s. 421. 
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rozmaitych podmiotów w edukacj�, dzia�ania polityczne na rzecz p�ynnych 
przep�ywów czynników produkcji czy wprowadzanie innowacji technologicz-
nych44. Uj�cia te uwzgl�dniaj� równie� pojawienie si� efektów zewn�trznych 
spowodowanych innowacjami czy okre�lonym wykorzystaniem kapita�u. Inwe-
stycje przek�adaj� si� na wzrost produktywno�ci, który staje si� spo�eczn� ko-
rzy�ci�45. Do wa�nych modeli wzrostu endogenicznego, przypisuj�cych du�e 
znaczenie kapita�owi ludzkiemu zalicza si� uj�cia P. Romera i E. Lucasa. 
W modelu P. Romera post�p techniczny, a w konsekwencji wzrost gospodarczy 
wynika wprost z powi�kszania zatrudnienia w sektorze bada� i rozwoju (B+R) – 
i jest jego funkcj�46. Ilo�� dóbr kapita�owych w gospodarce zale�y od poziomu 
wiedzy naukowo-technicznej, dla kreacji której decyduj�ce znaczenie maj� in-
westycje w kapita� ludzki47. 

Jako przyk�ad teorii wzrostu endogenicznego, s�u�y akumulacja kapita�u 
ludzkiego poprzez edukacj� oraz nauk� w miejscu pracy. Ta problematyka jest 
rozpatrywana np. przez E. Lucasa. W jego pracach makroekonomiczna funkcja 
produkcji uzale�niona jest tam od nak�adów kapita�u rzeczowego, nak�adów 
pracy przy produkcji dóbr i us�ug (czas przeznaczony jest na prac� oraz akumu-
lacj� kapita�u ludzkiego) oraz zasobów kapita�u ludzkiego w gospodarce48. Osi� 
rozwa�a� jest dla E. Lucasa kwestia przyczyn �wiatowych zró�nicowa� rozwoju 
gospodarczego, rozumianego tradycyjnie jako poziom i stopa wzrostu dochodu 
per capita49. Przywo�ywany badacz stwierdza, �e tradycyjne modele wzrostu go-
spodarczego s� nieadekwatne do rzeczywisto�ci ekonomicznej50 i przedstawia dwie 
adaptacje standardowych uj�� uwzgl�dniaj�cych efekt akumulacji kapita�u ludz-
kiego. Pierwsza z nich skupia si� na wzajemnym oddzia�ywaniu kapita�u fizyczne-
go i ludzkiego w ramach jednego sektora. Druga z kolei dotyczy systemu dwusek-
torowego i uwzgl�dnia specjalistyczny kapita� ludzki w warunkowaniu si� handlu  
i rozwoju. Omawiana propozycja zak�ada okre�lon� stop� wzrostu populacji 
oraz brak oddzia�ywania dodatkowych si� egzogenicznych i endogenicznych. Na 
system sk�adaj� si� dwa rodzaje kapita�u: fizyczny akumulowany i wykorzysty-

                                                 
44 K. Piech, op.cit., s. 172. 
45 T. Tokarski, op.cit., s. 181. 
46 K. Piech, op.cit., s. 173. 
47 P.M. Romer, Endogenous technological change, Journal of Political Economy, t. 98, nr 5, 
cz���. 2, The University of Chicago Press, Chicago 1992, s. 99. 
48 W modelu Lucasa wyst�puje przeci�tny zasób kapita�u ludzkiego na jednego pracuj�cego 
i definiowany jest jako ogólny poziom umiej�tno�ci. 
49 R.E. Lucas, On the mechanics of economic development, Journal of Monetary Economic 
22, Elsevier Science Publishers, North-Holland 1988, s. 4-5. 
50 W szczególno�ci chodzi tu o niezdolno�� w wyja�nianiu ró�nic mi�dzy krajami oraz za�o-
�enie stopniowego wyrównywania przez handel mi�dzynarodowy cen czynników produkcji 
oraz relacji pracy do kapita�u; por. R.E. Lucas, op.cit., s. 17. 
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wany w produkcji za pomoc� znanych technologii oraz ludzki usprawniaj�cy 
produktywno�� i maj�cy tak� w�a�ciwo��, �e sta�a ilo�� wysi�ku, niezale�nie od 
osi�gni�tego poziomu, przek�ada si� na sta�� stop� zwrotu z zasobów. Dynamika 
tego systemu, rozpatrywanego jako oddzielna, zamkni�ta gospodarka, polega na 
tym, �e konfiguracja poziomu zasobów wspomnianych dwóch rodzajów kapita-
�ów zale�y od warunków pocz�tkowych i oznacza tak� sam� produktywno�� 
kapita�u fizycznego. Dlatego stopa wzrostu dochodów wszystkich autarkicznych 
gospodarek b�dzie taka sama, co oznacza utrzymywanie si� doskonale stabilnej 
dystrybucji dochodu i bogactwa w czasie51. Przy wprowadzeniu mo�liwo�ci 
handlu dobrami kapita�owymi, ale z wy��czeniem mo�liwo�ci przemieszczania 
si� si�y roboczej, nie pojawi si� trwa�a tendencja do wymiany mi�dzy biednymi 
a bogatymi krajami. Z kolei  przy wprowadzeniu mobilno�ci czynnika pracy, 
wymiana zale�y od tego, czy wp�yw kapita�u ludzkiego jest wewn�trzny (od-
dzia�ywanie tylko na produktywno�� w�a�ciciela) czy zewn�trzny (powoduje 
korzy�ci w ramach ca�ych spo�eczno�ci). Tylko w tym drugim przypadku, nieza-
le�nie od poziomu umiej�tno�ci jednostki, stopa jego zarobków z pracy wzro-
�nie wraz z bogactwem pa�stwa, w którym pracuje. Tym samym nast�pi prze-
p�yw zasobów pracy z krajów biednych do bogatych.  

Model E. Lucasa, nawi�zuj�c do sytuacji gospodarczej USA w dwudzie-
stym stuleciu, zaznacza uwarunkowania gospodarki �wiatowej, która w tym cza-
sie cechowa�a si� g��bokim zró�nicowaniem wielko�ci zarobków, trwa�ym wzro-
stem poziomów dochodów per capita oraz brakiem tendencji do systematycznego 
narastania nierówno�ci stóp wzrostu w zale�no�ci od poziomu dochodów. System 
E. Lucasa odnosi si� zw�aszcza do zjawisk migracyjnych. Zdaniem tego badacza 
presje migracyjne maj� miejsce g�ównie, w przypadku gdy utrzymuj� si� ró�nice 
w produktywno�ci zwi�zanej z odmienno�ciami kapita�u ludzkiego52.  

Kolejny zaproponowany przez E. Lucasa model dwutowarowy mia� wyja-
�nia� zró�nicowanie stóp wzrostu dochodów wewn�trz krajów. W tym modelu 
akumulacja kapita�u ludzkiego, pozyskiwanego w drodze kszta�cenia w miejscu 
pracy, jest w�a�ciwa dla produkcji okre�lonego rodzaju dóbr. Je�eli wytworzenie 
pewnych dóbr wi��e si� z okre�lonym potencja�em wzrostu kapita�u ludzkiego, 
przewaga komparatywna pa�stwa wyznaczona jest przez fakt ulokowania pro-
dukcji w danym miejscu i przez poziom akumulacji kapita�u ludzkiego. 

Zró�nicowanie w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych 
pa�stw wyja�nia si� równie� za pomoc� funkcji regresji, gdzie bierze si� pod 
uwag� ró�ne zmienne niezale�ne. Jedn� z nich jest w�a�nie kapita� ludzki. 
W tych modelach zmiennymi niezale�nymi, oprócz kapita�u ludzkiego s� np.: 
                                                 
51 R.E. Lucas, op.cit., s. 39. 
52 R.E. Lucas, op.cit., s. 40. 
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pocz�tkowa warto�� PKB, stopa inwestycji materialnych, po�o�enie geograficz-
ne kraju, stabilno�� polityczna pa�stwa, poziom aktywno�ci rz�du. Elementem 
wyja�nianym jest tam miernik produktywno�ci, czyli wzrost gospodarczy lub 
PKB per capita (lub na pracownika)53.  

Wspó�cze�nie rozpowszechniony jest pogl�d, i� w drugiej po�owie dwu-
dziestego wieku mia�a miejsce rewolucja technologiczna zwi�zana z instrumen-
tami przetwarzania informacji i komunikacji, która wp�yn��a na dotychczasowe 
formy organizacji spo�ecze�stw i sposoby funkcjonowania jednostek w ich ra-
mach. Na �cis�y zwi�zek mi�dzy post�pem technologicznym i rozwojem eko-
nomicznym a kapita�em ludzkim zwrócili uwag� m.in. R. Nelson i E. Phelps. 
Wed�ug tych badaczy kapita� ludzki odgrywa kluczow� rol� w procesie adapta-
cji innowacji produkcyjnych. Jego relatywnie wysoka jako�� pozwala lepiej 
funkcjonowa� w zmieniaj�cym si� �rodowisku technologicznym. Wed�ug tych 
badaczy dominuj� teorie, gdzie funkcja produkcji przyjmuje maksymaln� war-
to�� w zale�no�ci od strumienia kapita�u i strumienia pracy wykonywanej przez 
osoby z okre�lonymi osi�gni�ciami edukacyjnymi (s� one funkcj� wykszta�cenia 
i czasu). Takie uj�cia zak�adaj�, �e lepiej wykszta�cony cz�owiek jest po��da-
nym substytutem gorzej wyedukowanego54. Kra�cowa produktywno�� edukacji 
jest tu wi�c uzale�niona od nak�adów oraz dost�pnej technologii i mo�e by� do-
datnia nawet wtedy, gdy technologia nie zmienia si�. W modelu R. Nelsona 
i E. Phelpsa kra�cowa produktywno�� edukacji daje dodatni wynik tylko wtedy, 
kiedy rozwojowi ulega technologia. Warunkiem post�pu jest jednak adaptacja 
nowych rozwi�za� przez zarz�dzaj�cego wytwarzaniem, czemu sprzyja odpo-
wiednie przygotowanie edukacyjne55. Generalny wniosek, jak wyp�ywa z roz-
wa�a� wspomnianych autorów dotyczy okre�lenia, �e uwarunkowaniem post�pu 
technologicznego, a w konsekwencji wzrostu dynamiki produkcji jest wysoka 
jako�� kapita�u ludzkiego56. 

Post�p technologiczny odgrywa znacz�c� rol� nie tylko w procesach go-
spodarczych, ale i spo�ecznych. Podkre�la si�, �e stanowi on istotny element 
kszta�towania si� spo�ecze�stwa sieciowego, czyli struktury spo�ecznej opartej 

                                                 
53 R.J. Barro, Economic Growth in a Cross Section of Countries, The Quarterly Journal of 
Economics, t. 106, nr 2, The MIT Press 1991, s. 415-434. 
54 R.R. Nelson, E.S. Phelps, Investment in humans, technological diffusion, and economic 
growth, The American Economic Review, t. 56, nr 1 i 2, American Economic Association,  
Nashville 1966, s. 69. 
55 Opó
nienie mi�dzy stworzeniem a adaptacj� nowej techniki jest malej�c� funkcj� przeci�t-
nych osi�gni�� edukacyjnych osoby potencjalnie mog�cej wprowadzi� innowacj�, czyli inten-
sywno�ci kapita�u ludzkiego; por. Nelson R.R., Phelps E.S., s. 72. 
56 R.R. Nelson, E.S. Phelps, op.cit., s. 75. 
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na sieciach informacyjnych, których infrastruktur� tworz� nowe technologie57. 
Atrybutem nowego modelu spo�ecze�stwa jest odmienna ni� dotychczas struktu-
ra zatrudnienia i struktura zawodowa, ulegaj�ca post�puj�cemu zró�nicowaniu. 
Stosunkowo najbardziej dochodowe staj� si� dzia�ania polegaj�ce na generowa-
niu wiedzy, przetwarzaniu informacji, zajmowaniu si� symbolami. Czynno�ci te 
s� sk�adow� zawodów wymagaj�cych specjalistycznego przygotowania i kom-
petencji pos�ugiwania si� nowymi technologiami. Kompetencje zwi�zane z wyko-
rzystaniem, tworzeniem i przetwarzaniem informacji staj� si� wa�ne nie tylko ze 
wzgl�dów ekonomicznych, ale tak�e spo�ecznych, a w szczególno�ci w odniesie-
niu do nawi�zywania i utrzymywania relacji o charakterze pozaekonomicznym.  

Cech� charakterystyczn� dzisiejszych spo�ecze�stw zorganizowanych 
w oparciu o struktury sieciowe jest wy��czenie z dost�pu do nowych technolo-
gii, w tym infrastruktury ICT, znacz�cej liczby ludno�ci. Jednym z najwa�niej-
szych czynników wp�ywaj�cych obecnie na zró�nicowania spo�eczne jest nie-
równomierne rozpowszechnienie tych �rodków58, a co za tym idzie informacji 
maj�cej warto�� ekonomiczn�. Uzna� nale�y, �e ICT tworzy now� jako�� w pro-
ces produkcji i dystrybucji. Pozostawanie poza opisywanymi strukturami sie-
ciowymi na skutek braku dost�pu do odpowiednich narz�dzi lub braku okre�lo-
nych umiej�tno�ci pos�ugiwania si� nimi mo�e przyczynia� si� do upo�ledzenia 
jednostek, gdy� ogranicza to ich dost�p do cennych zasobów i zmniejsza szanse 
ekonomiczne na przysz�o��. 

Rozwa�aj�c zagadnienie kapita�u ludzkiego nie sposób pomin�� kwestii 
jego zrównowa�onego wykorzystania59. Podobnie jak w przypadku zagospoda-
rowywania zasobów naturalnych, podkre�la si�, �e istotne jest aby produkcja 
dóbr i us�ug odbywa�a si� w sposób nie maj�cy negatywnego wp�ywu na cz�o-
wieka. Takie negatywne konsekwencje mog� objawi� si� na skutek d��e� pod-
miotów produkcyjnych do osi�gni�cia konkurencyjno�ci w postaci umniejszenia 

                                                 
57 K. Smith, What is the “knowledge economy”? Knowledge-intensive industries and distrib-
uted knowledge bases, artyku� wyg�oszony na konferencji The learning economy – firms, re-
gions and nations specific institutions, 2000 r., http://www.druid.dk, 01.11.2011 r., s. 5. 
58 Istot� transformacji spo�ecze�stwa informacyjnego s� technologie i jej interakcje z syste-
mem gospodarczym i spo�ecznym. Nowe technologie powoduj�, �e informacja stanowi 
przedmiot procesów, a nie jak to mia�o miejsce wcze�niej, element s�u��cy tylko technologii. 
Wp�yw nowych technologii jest powszechny, poniewa� stanowi� one narz�dzie po�rednicz�ce 
w pos�ugiwaniu si� informacj�. System funkcjonuj�cy w oparciu o nie dzia�a wed�ug siecio-
wej logiki, która odznacza si� z�o�ono�ci�, nieprzewidywalno�ci� i elastyczno�ci� interakcji. 
Ze wzgl�du na dynamiczny rozwój sieci pozostawanie poza ni� jest kosztowne ze wzgl�du na  
utrat� szans przez ni� oferowanych; por. M. Castels, op.cit., s. 47, 79. 
59 P. Ekins, S. Dresner, K. Dahlstrom, The four-capital method of sustainable development 
evaluation, Eur. Env. 18, Willey InterScience 2007, s.63-80. 
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warto�ci (dobrostanu) spo�eczno-kulturalnej60. W d�u�szym okresie utrzymanie 
obecnego ci�g�ego tempa wzrostu produkcji mo�e okaza� si� problematyczne. 
Prognozuje si�, �e do 2050 roku �wiatowa populacja b�dzie wynosi�a 9,2 mld, 
co spowoduje wzrost presji popytowej na �ywno��, zasoby naturalne czy ener-
gi�61. Konieczno�� zwi�kszenia �wiatowej produkcji wymaga nie tylko poprawy 
w zakresie wydajno�ci pracy, ale tak�e wprowadzenia innowacji i modyfikacji 
w istniej�ce technologie, co nie mo�e by� osi�gni�te bez wzrostu nak�adów na 
edukacj� oraz badania i rozwój62. W opinii wi�kszo�ci naukowców inwestycje  
w tych obszarach prawdopodobnie nie przynios� spodziewanych efektów, po-
niewa� mo�liwo�ci dynamicznego post�pu technologicznego, na skal� zbli�on� 
do tego z przesz�o�ci, s� ograniczone63.  
 
1.2. Metody pomiaru kapita�u ludzkiego 
 

Jeden z podstawowych problemów teorii kapita�u ludzkiego odnosi si� do 
jego pomiaru. Jedn� z klasyfikacji teorii i bada� empirycznych nad kapita�em 
ludzkim, jak� nale�y przytoczy�, jest wspomniany podzia� na podej�cie mikro 
i makroekonomiczne (rysunek 1.2.). Klasyfikacja ta przek�ada si� bowiem na 
odmienne podej�cie do tego problemu, co przek�ada si� na sposoby pomiaru. 
W obu uj�ciach bierze si� pod uwag� szereg zmiennych reprezentuj�cych kapi-
ta� ludzki. W zale�no�ci od rozpatrywanego aspektu, najcz��ciej s� nimi cechy 
spo�eczno-demograficzne; takie jak: poziom wykszta�cenia, wiek, stan zdrowia, 
umiej�tno�ci. Na ogó� wyró�nia si� tu trzy rodzaje podej�� w konwencjonalnym 
sposobie pomiaru: produkcyjne/wynikowe (output), kosztowe (cost) i dochodo-

                                                 
60 J.S. Zegar, Konkurencyjno�
 rolnictwa zrównowa�onego. Zarys problematyki badawczej, 
[w:] Z bada� nad rolnictwem spo�ecznie zrównowa�onym (11), Zegar J.S. (red.), Raport nr 3, 
Program Wieloletni 2011-2014, IERiG�-PIB, Warszawa 2011, s. 16-22. Dobrostan spo�eczno- 
-kulturalny odnosi si� m.in. do okre�lonego spo�ytkowania zasobów pracy, por. J.S. Zegar, 
(red.), Koncepcja bada� nad rolnictwem spo�ecznie zrównowa�onym, Raport nr 11, Program 
Wieloletni 2005-2009, IERiG�-PIB, Warszawa 2005, s. 9. 
61 Sustainable food consumption and production in a resource-constrained world, 3rd SCAR 
Foresight Exercise, Studies and Reports, European Commission, Directorate-General for Re-
search and Innovation, Brussels 2011, s. 25. 
62 J.B. Hardaker, Guidelines for the integration sustainable agriculture and rural development 
into agricultural polices. FAO agricultural policy and economic development series 4, Eco-
nomic and Social Development Department, 1997 r., http://www.fao.org/docrep, 12.11.2011 r. 
63 G.E. Schuh, S. Archibald, A framework for the integration of environmental and sustain-
able development issues into agricultural planning and policy analysis in less developed 
countries, [w:] Integration of Sustainable Agriculture and Rural Development Issues in Agri-
cultural Policy, S.A. Breth (red.), Winrock International Institute for Agricultural Develop-
ment, Morrilton, Arkansas 1996, s. 22. 
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we (income)64. Najogólniej metoda produkcyjna (wynikowa) polega na analizie 
korzystania przez jednostki lub ca�ego spo�ecze�stwa z systemu edukacji, 
ochrony zdrowia czy charakterystyki uzyskanego poziomu umiej�tno�ci w okre-
�lonej dziedzinie. Jako reprezentacj� kapita�u ludzkiego uwzgl�dnia si� np.: 
liczb� lat nauki, skal� rekrutacji na okre�lonych poziomach nauki, wiek rozpo-
cz�cia aktywno�ci zawodowej czy umiej�tno�ci korzystania z ICT. Przy pomocy 
metody kosztowej okre�la si� indywidualne wydatki poniesione na inwestycje 
na kszta�cenie, us�ugi zdrowotne, szkolenia. Metoda dochodowa dotyczy stopy 
zwrotu uzyskanej na rynku pracy dzi�ki okre�lonej drodze edukacyjnej i rodza-
jów pozyskanych kwalifikacji. W klasycznych badaniach za wyznaczniki kapi-
ta�u ludzkiego przyjmuje si� wi�c zmienne ilo�ciowe. 

 
Rysunek 1.2. Klasyfikacja wybranych sposobów pomiaru kapita�u ludzkiego  

w badaniach mikro i makroekonomicznych 

 
�ród�o: opracowanie w�asne. 

 
Semantycznie, mimo �e kapita� ludzki tworz� cechy pojedynczych osób, 

jego poziom rozpatrywany jest w uj�ciu ponadjednostkowym. �wiadcz� o tym 
wska
niki, które agregowane s� dla gospodarstw domowych, firm, instytucji 
publicznych i organizacji pozarz�dowych, jednostek geograficznego podzia�u 
                                                 
64 D.B. Kwon, Human capital and its measurement, referat wyg�oszony na Trzecim Forum 
OECD “Statistics, knowledge and policy. Charting progress, building visions, improving 
life”, Busan, Republika Korei, pa
dziernik 2009, http://oecd.org, 26.08.2011 r. 
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administracyjnego (gmin, województw, regionów) czy nawet politycznego – 
pa�stw narodowych. Na ich podstawie kwantyfikowany jest zasób kapita�u 
ludzkiego. W prowadzonych analizach, zaznacza si� wyst�powanie zwi�zku 
pomi�dzy poziomem kapita�u w skali mikro i makro,65 co s�u�y przyjmowanym 
za�o�eniom metod agregacji danych.  

W badaniach makroekonomicznych kategoria kapita�u ludzkiego s�u�y cz�-
sto do wyja�niania wielko�ci produktu krajowego brutto. W tym przypadku kapita� 
ludzki stosunkowo najcz��ciej jest okre�lany przez poziom wykszta�cenia i tworzy, 
obok nak�adów pracy czy warto�ci kapita�u, jedn� ze zmiennych niezale�nych. 

W takim uj�ciu najcz��ciej przyjmuje si� w�skie definicje kapita�u ludz-
kiego wed�ug poziomu wykszta�cenia ludno�ci, nie uwzgl�dniaj�c szerszych 
uj�� opisywanego poj�cia w po��czeniu ze szkoleniami, do�wiadczeniem zawo-
dowym czy zdrowotno�ci�66. Nawet w szerokim podej�ciu, abstrahuje si� od 
coraz bardziej znacz�cej jako�ci przygotowania edukacyjnego. W tego typu stu-
diach silnie zaznacza si� problem jako�ci i porównywalno�ci danych. Dla przy-
k�adu w analizach porównawczych w uj�ciu mi�dzynarodowym trudno jest 
uwzgl�dni�, �e poszczególne pa�stwa znajduj� si� na ró�nym etapie rozwoju, 
a ich systemy edukacyjne s� cz�sto odmiennie zorganizowane i k�ad� nacisk na 
przekazywanie odmiennych informacji czy umiej�tno�ci. St�d problematyczne 
jest dokonywanie porówna� za pomoc� jednego, ujednolicaj�cego wska
nika. 
Istotny jest te� problem okre�lenia zwi�zku mi�dzy wzrostem gospodarczym 
a poziomem wykszta�cenia populacji. Zale�no�� mi�dzy wspomnianymi zmien-
nymi mo�e odzwierciedla� nie tylko popyt edukacyjny spo�ecze�stw (wzrost 
dochodów powoduje wzrost konsumpcji i tym samym wydatków na edukacj�), 
ale tak�e efekt poda�owy – zwi�kszanie inwestycji rz�dów w systemy eduka-
cyjne, czyni�c instytucje tego rodzaju stosunkowo bardziej dost�pnymi67. Prze-
prowadzaj�c badania na poziomie ca�ych spo�ecze�stw.  

Wiele u�ywanych mierników uwa�anych jest za niewystarczaj�co repre-
zentatywne i nie daj�ce mo�liwo�ci przeprowadzania pomiarów poziomu kapi-

                                                 
65 W. Jarecki, op.cit., s. 30. 
66 Zasoby zdrowia sk�adaj�ce si� na zagregowany kapita� ludzki spo�ecze�stwa mog� by� 
mierzone na ró�ne sposoby. W tym wypadku kapita� ludzki najcz��ciej charakteryzuje si� 
bior�c pod uwag� cechy danej populacji, takie jak �miertelno��, zachorowalno��, liczb� prze-
prowadzonych okre�lonych us�ug medycznych w rozpatrywanym okresie albo w uj�ciu kosz-
towym – wydatki na us�ugi medyczne okre�lonej zbiorowo�ci nale��cej do si�y roboczej, war-
to�� dodatkowego produktu pracy uzyskanego za po�rednictwem programów zdrowotnych, 
aktualn� warto�� przysz�ych zarobków osi�gni�tych dzi�ki programom zdrowotnym, czy te� 
koszt nie wytworzenia wolumenu produktu przez osoby chore; por. S.J. Mushkin, Health as 
an investment, Journal of Political Economy, t. 70, nr 5, cz. 2, The University of Chicago 
Press, 1962, s. 138-148. 
67 B. Sianesi, J. Van Raneen, op.cit., s. 10. 
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ta�u ludzkiego. Dlatego, zarówno na poziomie mikro, jak i makro, w ramach 
wynikowego zespo�u miar kapita�u ludzkiego zastosowanie znajduj� metody 
taksonomiczne68, umo�liwiaj�ce po��czenie wielu aspektów tego zjawiska. 
Niemniej przy wyznaczaniu pomiaru kapita�u ludzkiego za pomoc� syntetycz-
nych wska
ników nale�y uwzgl�dni�, �e na ogó� s� to dzia�ania uproszczone 
poniewa� kapita� ludzki jest poj�ciem w du�ej mierze umownym, co utrudnia 
jego kategoryzacj�. 
 
1.3. Krytyka teorii kapita�u ludzkiego 

 
Krytyka koncepcji kapita�u ludzkiego by�a podnoszona z ró�nych punk-

tów widzenia. Jeden z jej najstarszych w�tków odwo�uje si� do wymiaru etycz-
nego i zarzuca omawianej teorii tendencje dehumanizacyjne. Postrzeganie cz�o-
wieka jako dobro kapita�owe jawi si� na pierwszy rzut oka jako sprzeczne  
z ogólnie przyj�tymi warto�ciami69. Zgodnie z takim sposobem my�lenia wiedza 
i umiej�tno�ciami cz�owieka nie mog� by� form� kapita�u, poniewa� praca ludz-
ka, nie powinna stanowi� towaru70. 
 Zupe�nie przeciwne zastrze�enie od wspomnianego wy�ej pogl�du, for-
mu�uje si� pod adresem teorii kapita�u ludzkiego, twierdz�c i� nie jest to by-
najmniej koncepcja pozbawiona warto�ci, lecz jest wr�cz nimi nacechowana.  
U jej pod�o�a stoi wizja cz�owieka indywidualisty, kieruj�cego si� okre�lon� 
etyk� akumulacji zasobów materialnych i niematerialnych, poprawnie przewidu-
j�cego przysz�o�� i odraczaj�cego konsumpcj�. Okre�lonemu obrazowi jednost-
ki towarzyszy równie� pewne wyobra�enie rynku, gdzie panuj� symbiotyczne 
relacje mi�dzy lud
mi, i na którym ka�da z nich otrzymuje zas�u�one nagrody. 
Zgodnie z t� interpretacj� teoria kapita�u ludzkiego prezentuje wizj� spo�ecze�-
stwa równych szans bez jakichkolwiek zró�nicowa�71.  

Podnosi si� równie�, i� teoria kapita�u ludzkiego jest niespójna, poniewa� 
��czy ze sob� ró�ne, niewspó�mierne elementy, takie jak zdrowie, cechy osobo-
wo�ciowe cz�owieka, poziom wykszta�cenia i umiej�tno�ci. Ka�dy z tych ele-

                                                 
68 W. Florczak, Miary kapita�u ludzkiego w badaniach ekonomicznych i spo�ecznych, Wiado-
mo�ci Statystyczne nr 12 (537), Zak�ad Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2006, s. 62. 
69 T.W. Schultz, Investment in human capital, The American Economic Review, t. 51, nr 1, 
American Economic Association 1961, s. 2.  
70 Zgodnie z tym stanowiskiem praca nie jest towarem a rodzajem ludzkiej aktywno�ci, po-
dejmowanej w innych celach ni� sprzeda�. Ponadto nie mo�na jej oddzieli� od innych aspek-
tów �ycia cz�owieka, przechowywa� i gromadzi�; por. K. Polanyi, Wielka transformacja, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 88. 
71 S. Steinber, Human capital: a critique, The review of black political economy, t. 14, nr 1, 
SpringerLink 1985, s. 68. 
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mentów ma ró�ne 
ród�a i mo�e odgrywa� inn� rol� w kontek�cie aktywno�ci 
ekonomicznej jednostek72.  

Zastrze�enia, jakie s� sformu�owane pod adresem koncepcji kapita�u 
ludzkiego dotycz� równie� nie uwzgl�dnienia specyfiki rynku pracy. W opinii 
niektórych ekonomistów na poziom zarobków wp�ywaj� nie tylko cechy indy-
widualne, takie jak d�ugo�� okresu kszta�cenia, do�wiadczenie zawodowe czy 
rodzaj odbytych szkole�, ale przede wszystkim uwarunkowania strukturalne, 
wynikaj�ce z heterogeniczno�ci danego rynku pracy. Nale�y uwzgl�dni�, �e 
dzieli si� on na segmenty: wewn�trzny i zewn�trzny, które charakteryzuj� si� 
odmiennymi sposobami rekrutacji, motywacji i kontroli pracowników oraz 
szans na rozwój kariery73. Istnienie wewn�trznego rynku pracy wynika z dzia�a� 
firmy na rzecz ograniczenia kosztów i minimalizacji ryzyka, zwi�zanego z za-
trudnianiem nowych pracowników. Niezale�nie od poziomu kapita�u ludzkiego, 
osoby aktywne na wewn�trznym rynku pracy s� w stosunkowo uprzywilejowa-
nej pozycji, poniewa� posiadaj� przewag� informacyjn� nad jednostkami, nie-
zwi�zanymi z dan� firm�, ubiegaj�cymi si� o okre�lone stanowiska. 

Spojrzenie wielu ekonomistów na problematyk� kapita�u ludzkiego spro-
wadza si� do traktowania edukacji jako prostej ekonomicznej inwestycji. Nie s� 
oni w stanie wyja�ni� zró�nicowanych strategii inwestycyjnych w odniesieniu 
do jednostek czy klas spo�ecznych. Ze wzgl�du na odmienno�ci w wyposa�eniu 
w kapita� ekonomiczny (ilo�� i struktura okre�lonych zasobów), niektóre osoby 
czy grupy posiadaj� uprzywilejowany dost�p do szans osi�gania zysków ofero-
wanych przez ró�ne rynki. W rezultacie na ogó� pomijany jest czynnik istotnie 
wp�ywaj�cy na inwestycje edukacyjne, którym jest transmisja kapita�u kulturo-
wego w ramach rodziny74. Funkcjonalna interpretacja systemu edukacyjnego 
w ramach ekonomii klasycznej i neoklasycznej nie uwzgl�dnia reprodukcji 
struktury spo�ecznej poprzez m.in. dziedziczenie wspomnianego rodzaju kapita-
�u, który jest inwestowany w potomstwo w ramach rodzin, na d�ugo przed roz-
pocz�ciem nauki w szko�ach. Wskazany powy�ej zarzut mo�na rozpatrywa� 
w szerszym kontek�cie odnosz�cym si� do zbytniej ogólno�ci i ahistoryczno�ci. 
Kapita� ludzki jest rozpatrywany najcz��ciej w taki sposób, jak gdyby formowa� 
si� poza spo�ecznym i historycznym kontekstem. Takie czynniki, jak kszta�ce-
nie, szkolenia, wychowanie dzieci czy zdrowie s� istotne nie tylko ze wzgl�dów 
produkcyjnych, ale ogrywaj� wa�n� rol� dla utrwalenia porz�dku ekonomiczne-

                                                 
72 S. Steinber, op.cit., s. 69. 
73 W. Kozek, Socjologia rynku pracy, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, War-
szawa 2007,  s. 107. 
74 P. Bourdieu, The forms of capital, [w:] N. Woolsey-Biggart, Readings in economic sociol-
ogy, Blackwell Publishers Ltd, Oxford 2002, s. 282. 
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go i spo�ecznego75. Teoria kapita�u ludzkiego traktuj�c o ekonomicznie produk-
tywnych zdolno�ciach jednostki nie uwzgl�dnia jednak wszystkich ich 
róde�, 
sposobów pozyskania oraz istniej�cych obiektywnie ogranicze� w ich nabywa-
niu (rola instytucji, struktura spo�eczna)76.  

Elementy sk�adaj�ce si� na atrybuty jednostki, maj�ce znaczenie ekono-
miczne, tak jak to ujmuje teoria kapita�u ludzkiego, stanowi� cechy przypisane tyl-
ko niej. Takie uj�cie zdaje si� zak�ada�, i� osi�gni�cie danego ekonomicznego celu 
zale�y wy��cznie od wyró�nionych w�a�ciwo�ci jednostki (jej potencja�u). Takie 
podej�cie, przyk�adowo na gruncie uj�� strukturalnych, uznawane jest za statyczne, 
bowiem zak�ada, �e dzia�anie cz�owieka w sferze gospodarczej jest z góry okre�lo-
ne przez ustalone atrybuty – cechy, pozycje, role i scenariusze77. Tym samym 
wszelkie dzia�ania podejmowane przez jednostki mo�na z powodzeniem przewi-
dywa�, co jednak na podstawie przyj�tych za�o�e�, nie wydaje si� by� do ko�ca 
uprawnione. Teoria kapita�u ludzkiego abstrahuje bowiem od roli relacji zachodz�-
cych na rynku mi�dzy podmiotami, a w szczególno�ci sposobów ich uwzorowania, 
usytuowania jednostki w sieci czy jej struktury78. Z powy�szym zastrze�eniem 
wi��e si� problem kapita�u spo�ecznego, który ma równie� znaczenie ekonomiczne, 
a nie jest brany pod uwag� w teorii kapita�u ludzkiego. 
   Istotny zarzut, jaki w literaturze jest sformu�owany pod adresem koncep-
cji kapita�u ludzkiego dotyczy znaczenia i interpretacji edukacji formalnej. Wy-
kszta�cenie zdobywane w szkole zazwyczaj uznaje si� za g�ówne i uniwersalne 

ród�o pozyskiwania opisywanego zasobu. Pomijane s� natomiast inne istotne 
czynniki wp�ywaj�ce na rozwój cz�owieka (np. po�o�enie geograficzne, zdro-
wotno��, organizacja systemu gospodarczego), jak równie� jako�� kszta�cenia. 
Tradycyjne teorie mikro i makroekonomiczne nie ró�nicuj� warto�ci takiej sa-
mej liczby nak�adów edukacyjnych, niezale�nie od systemu o�wiaty obowi�zu-
j�cego w danym spo�ecze�stwie czy okre�lonego podej�cia do nauki. Badania 
dowodz� jednak, i� na poziom indywidualnych zarobków, jak i na wzrost stopy 
PKB znacznie silniej od liczby lat nauki oddzia�uje jej jako��79.  

                                                 
75 S. Bowles, H. Ginitis, The problem with human capital theory: a Marxian critique, The 
American Economic Review, 1975, t. 61, z. 2, s. 75. 
76 S. Steinber, op.cit., s. 73. 
77 M. Granovetter, Economic action and social structure: the problem of embeddedness, 
American Journal of Sociology, 1985, t. 91, nr 3, s. 487-490.  
78 B. Wellman, Structural analysis: from method and metaphor to theory and substance, [w:] 
Social structure: a network approach, B. Wellman, S.D. Berkowitz (red.), Cambridge Uni-
versity Press, Cambridge 1988, s. 20-21. 
79 Na poziomie jednostki zwi�kszenie wyniku testu edukacyjnego o jedno odchylenie standar-
dowe przek�ada�o si� przeci�tnie na wzrost zarobków o 9,3%, natomiast na poziomie kraju, 
wzrost wyniku z egzaminu PISA o jedno odchylenie standardowe dawa� zwi�kszenie si� d�u-
goterminowej stopy wzrostu gospodarczego o 2 p.p. Doda� jednak nale�y, i� mimo udoku-
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 Warto�� poznawcz� teorii nale�y ocenia� na tle innych, konkurencyjnych 
nauk. Porównuj�c teori� kapita�u ludzkiego do koncepcji formu�uj�cych pod jej 
adresem zastrze�enia, uzna� trzeba i� ma ona du�� moc wyja�niaj�c� i jest zbudo-
wana w sposób systematyczny i spójny. Na podstawie powy�ej sformu�owanych 
uwag mo�na wysnu� postulat empiryczny, aby kapita� ludzki, w szczególno�ci na 
poziomie mikro, by� badany w �ci�le okre�lonym kontek�cie z zaznaczeniem ogra-
nicze� takiego badania, co ma wp�yw na osi�gane rezultaty prowadzonych analiz80. 
Badania makroekonomiczne maj� w tym przypadku stosunkowo odmienn� specy-
fik�. Stosowanie w nich ró�norodnych zmiennych reprezentuj�cych kapita� ludzki 
nie powinno by� przeszkod� w prowadzonych badaniach, wymaga to jednak agre-
gacji cech z poziomu jednostkowego na ponadjednostkowy. 
 
1.4. Istota kapita�u ludzkiego  
 

W literaturze dotycz�cej kapita�u ludzkiego zarówno obejmuj�cej rozwa-
�ania teoretyczne jak i badania empiryczne zwracaj� uwag� odmienno�ci w de-
finiowaniu tego poj�cia. Na ogó� kapita� ludzki uto�samia si� z poziomem wy-
kszta�cenia czy zestawem posiadanych kwalifikacji, nabywanych w trakcie do-
�wiadczenia zawodowego. Zgodnie z definicj� OECD kapita� ludzki oznacza: 
„wiedz�, umiej�tno�ci, kompetencje i cechy uciele�nione w cz�owieku u�atwia-
j�ce tworzenie indywidualnego, spo�ecznego i gospodarczego dobrobytu”81. 
Propozycj� OECD mo�na uzna� za do�� ogóln�, poniewa� nie precyzuje ona 
jakiego rodzaju cechy cz�owieka sk�adaj� si� na jego kapita�82. Dodatkowo ten 
sposób okre�lania kapita�u ludzkiego ogranicza mo�liwo�� jego rozpatrywania 
wy��cznie do jednej sfery – rzeczywisto�ci gospodarczej. Jak wynika z przyto-
czonych wcze�niej uj�� kapita� ludzki nale�y ujmowa� szeroko i nie mo�na go 
odnosi� wy��cznie do przestrzeni rynku83. Kapita� ludzki, za M. Zió�kowskim, 

                                                                                                                                                         
mentowania przypadków wyst�powania pozytywnej korelacji mi�dzy nak�adami na edukacj� 
a wzrostem gospodarczym, to nie udowodniano wyst�powania zwi�zku przyczynowo-
skutkowego tych zale�no�ci; por. E.A. Hanushek, L. Wossmann, Education quality and eco-
nomic growth, The World Bank, Washigton, D.C. 2007, s. 3-7.  
80 S. Steinber, op.cit., s. 73. 
81 B. Keeley, Human capital. How what you know shapes your life, OECD, OECD Insights, 
Pary� 2007, s. 29. 
82 W tym kontek�cie wa�na klasyfikacja dotycz�ca opisywanego terminu odnosi si� do po-
dzia�u na kapita� ludzki ogólny (general) i szczegó�owy (specific). Pierwszy z nich nabywany 
jest przede wszystkim w procesie powszechnej edukacji i mo�e by� u�yteczny niezale�nie od 
dzia�u gospodarki. Drugi, przeciwnie, akumulowany jest raczej w drodze uczestnictwa w spe-
cjalistycznych szkoleniach, w trakcie wykonywania konkretnego zawodu, dlatego trudno wy-
korzysta� go w innych sektorach. 
83 Inwestycje w kapita� ludzki skutkuj� powstawaniem szeregu efektów zewn�trznych. 
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nale�a�oby okre�li� jako ogó� aktywów jednostki umo�liwiaj�cych polepszenie 
lub utrzymanie jej pozycji w ró�nych systemach, nie tylko ekonomicznym, ale 
równie� spo�ecznym, kulturowym czy politycznym. Aktywa takie pozwalaj� na 
realizacj� ró�norodnych interesów, warto�ci i celów84. Dlatego w pole seman-
tyczne poj�cia kapita�u ludzkiego mo�na w��czy� komponenty o charakterze 
biologicznym, psychologicznym i spo�ecznym, takie jak85: 

  
� genetycznie determinowane zdolno�ci i cechy osobowo�ci,  
� umiej�tno�ci, wiedz�, cechy przekazane przez rodzin� i otoczenie 

w procesie wychowawczym oraz przez system edukacyjny (np. wy-
kszta�cenie),  

� umiej�tno�ci i wiedz� nabyte w trakcie pracy zawodowej (do�wiadcze-
nie zawodowe) i specjalistycznych szkole�,  

� stan zdrowia, energii witalnej osoby,  
� umiej�tno�ci w wykorzystywaniu nowych technologii (kompetencje 

cywilizacyjne) i kompetencje spo�eczne (np.: korzystanie z ICT, zna-
jomo�� j�zyków obcych, zdolno�� do pracy w grupie, umiej�tno�� 
rozwi�zywania konfliktów). 

   
Kapita� ludzki ma z�o�ony charakter i formuje si� w trakcie trwania ca�e-

go �ycia, przy czym jego poziom jest zmienny w czasie. W kolejnych okresach 
odmienne s� zarówno czynniki, które determinuj� w�a�ciwo�ci kapita�u ludzkie-
go, inna te� jest ich ocena. Przyk�adowo zak�ada si�, i� w okresie wczesnego 
dzieci�stwa i m�odo�ci cz�owieka znacz�c� rol� w tworzeniu kapita�u ludzkiego 
odgrywaj� dziedziczone cechy biologiczne, kapita� kulturowy86 czy wiedza 
i umiej�tno�ci pozyskiwane w ramach systemu wczesnej edukacji i opieki.  

Niezale�nie od wymiaru czasowego dla kszta�towania si� kapita�u ludz-
kiego wa�ne pozostan� np. elementy strukturalne (relacje spo�eczne, kapita� spo-
�eczny) i instytucjonalne (kszta�t polityk publicznych, jako�� funkcjonowania 
systemu szkolnictwa czy ochrony zdrowia).  

                                                 
84 Por. M. Zió�kowski, Przemiany interesów i warto�ci spo�ecze�stwa polskiego, Wydawnic-
two Fundacji Humianiora, Pozna�, [w:] Kapita� ludzki i zasoby spo�eczne wsi. Ludzie–
spo�eczno�
 lokalna–edukacja, K. Szafraniec (red.), IRWiR PAN, Warszawa 2006, s.17-18. 
85 Warto zaznaczy�, i� nie jest to kompletna lista czynników maj�cych wp�yw na powstawa-
nie i rozwój kapita�u ludzkiego. Edukacja formalna, kszta�cenie doros�ych, szkolenia w miej-
scu pracy oraz opieka medyczna stanowi� elementy wyró�nione przez T. Schultza (oprócz 
dodatkowego: migracji jednostek i rodzin w celu poprawy sytuacji ekonomicznej). 
86 Kapita� kulturowy po cz��ci mo�e by� komponentem kapita�u ludzkiego, jednocze�nie po-
zostaj�c bytem odr�bnym, niezale�nym, zewn�trznym od cz�owieka. 
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Istotne s� równie� wzajemne zwi�zki pomi�dzy poszczególnymi rodzaja-
mi kapita�ów. Kapita� ludzki mo�e ulega� konwersji w kapita�y innego rodzaju: 
spo�eczny (strukturalny), materialny (np. finansowy, fizyczny)87, intelektualny 
(na poziomie organizacyjnym) i kulturowy. Kapita� ludzki nale�y odró�ni� od 
kapita�u intelektualnego, kapita�u spo�ecznego i kulturowego. Kapita� intelektu-
alny kojarzy si� na ogó� ze sfer� organizacji gospodarczych, b�d�cych domen� 
bada� nauk o zarz�dzaniu88. Sama koncepcja pojawi�a si� w latach 70. XX wie-
ku. na skutek odkrycia znaczenia niematerialnych aktywów firm dla warto�ci 
przedsi�biorstw89. Najogólniej kapita� intelektualny oznacza wiedz�, do�wiad-
czenie, technologie, relacje posiadane przez organizacje, daj�ce im przewag� 
konkurencyjn� (oddaje on ró�nic� mi�dzy ca�kowit� warto�ci� finansow� przedsi�-
biorstwa a jego warto�ci� ksi�gow�)90. W tym kontek�cie kapita� ludzki mo�e 
przyczynia� si� do tworzenia kapita�u intelektualnego organizacji. Z drugiej strony 
kapita� intelektualny wp�ywa na kapita� ludzki jednostki, która pozyskuje dzi�ki 
organizacji specyficzn� wiedz� i umiej�tno�ci. Wymienione rodzaje kapita�ów 
z kolei oddzia�uj� wraz z cechami dziedziczonymi na poziom kapita�u ludzkiego. 

Je�eli chodzi o kapita� kulturowy91, to na ogó� podkre�la si� jego nierów-
nomiern� alokacj� oraz znaczenie podlegaj�ce na konwersji w kapita� ekono-
miczny. Zró�nicowana dystrybucja kapita�u kulturowego ma pod�o�e spo�eczne. 
Rozwój zdolno�ci i umiej�tno�ci poszczególnych jednostek w du�ej mierze wa-
runkowane s� ich pochodzeniem spo�ecznym. W trakcie wychowania rodzice 
przekazuj� swoim dzieciom okre�lone cechy genetyczne i kulturowe, które po-
zostaj� we wzajemnym oddzia�ywaniu i przek�adaj� si� na okre�lone szanse 
ekonomiczne. Opisywana forma kapita�u akumulowana jest wi�c przez d�ugi 

                                                 
87 Rola kapita�u ludzkiego w tworzeniu kapita�u fizycznego, materialnego zosta�a ukazana 
w poprzednich rozdzia�ach. W opracowaniu rozpatruje si� tylko jeden kierunek konwersji: 
kapita� ludzki – kapita� fizyczny a nie na odwrót.  
88 Jest to szersze poj�cie od kapita�u ludzkiego. Na ogó� rozumiane jako zawieraj�ce w sobie 
kapita�y ró�nego rodzaju: ludzki, spo�eczny, relacyjny oraz strukturalny i/lub jako ukryty za-
sób, pierwotnie nie przynale�ny cz�owiekowi a organizacjom, w szczególno�ci przedsi�bior-
stwom; por. np. R. Petty, J. Guthrie, Intellectual capital literature review. Measurement, re-
porting and management, Journal of intellectual capital, t. 1, nr 2, MCB University Press 
2000, s. 155-176. 
89 W. Rogowski, Kapita� intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjno�ci, 
[w:] S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kici�ska, Kapita� intelektualny. Spojrzenie z perspekty-
wy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, s. 64. 
90 L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapita� intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 2001, s. 39-40. 
91 Kapita� kulturowy jest trwa�� dyspozycj� osoby, manifestuj�c� si� poprzez zdolno�ci do 
dzia�ania w okre�lony sposób, czego wyrazem s�: j�zyk, gesty, u�ywane s�ownictwo, akcent. 
Jego form� uciele�nion� stanowi habitus91. Mo�e on równie� przyjmowa� posta� zobiektywi-
zowan�, b�d�c dobrami kultury, takimi jak dzie�a sztuki; por. P. Bourdieu, op.cit., s. 282-285.  
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czas i cechuje go tendencja do reprodukcji (przekazywanie go kolejnemu poko-
leniu). Dlatego dzieci z ró�nych rodzin bardzo wcze�nie, u progu kariery eduka-
cyjnej, dysponuj� zró�nicowanymi szansami na osi�gni�cie sukcesu. Dzieje si� 
tak nie tylko ze wzgl�du na wyposa�enie w transferowane zasoby materialne 
u�atwiaj�ce drog� �yciow�, ale równie� poprzez wykszta�cenie trwa�ych dyspo-
zycji dzia�ania, przymiotów osobowo�ci, a wi�c czynników maj�cych charakter 
niematerialny. 

Bezpo�rednie oddzia�ywanie zachodzi równie� pomi�dzy kapita�em ludz-
kim i spo�ecznym. W rozumieniu R. Putnama92 i F. Fukuyamy93 kapita� spo�ecz-
ny odnosi si� do wzajemnych relacji spo�ecznych i zaufania jednostek, które 
dzi�ki temu mog� osi�ga� wi�cej korzy�ci w wymiarze spo�ecznym, jak i go-
spodarczym. Szczególna rol� w budowaniu tych relacji odgrywa poziom jed-
nostkowego kapita�u spo�ecznego, który opiera si� na korzy�ciach jednostki 
z dzia�alno�ci w ramach sieci powi�za� mi�dzyludzkich94. Kapita� spo�eczny 
mo�e by� wa�n� determinant� kapita�u ludzkiego, poniewa� pewne jego rodzaje 
u�atwiaj� dzia�ania produkcyjne jednostkom. �cie�ka kariery edukacyjnej osoby 
kszta�c�cej si� warunkowana jest wyst�powaniem kapita�u spo�ecznego w jej 
najbli�szym otoczeniu95. Jednocze�nie wysoki poziom kapita�u ludzkiego mo�e 
przek�ada� si� na tworzenie kapita�u spo�ecznego. 

Kapita� spo�eczny nale�y uwa�a� za komplementarny do kapita�u ludz-
kiego, poniewa� oprócz znaczenia cech jednostek (np. ich wiedzy, umiej�tno�ci) 
oraz zasobów kapita�u ludzkiego w organizacji, jednym z coraz wa�niejszych 
determinant rozwoju staje si� ograniczenie asymetrii w dost�pie do informacji 
(wiedzy), jej wymiana oraz wspólne przetwarzanie96. Budowanie sieci wspó�-
pracy na rzecz wymiany pomys�ów oraz upowszechniania wyników swojej pra-
cy sta�o si� podstaw� zwi�kszenia korzy�ci zarówno dla jednostki, jak i grup 
spo�ecznych (organizacji). Coraz wi�ksz� rol� odgrywa tu zaufanie, wspó�praca 

                                                 
92 R. Putnam, R. Leonardi, R.Y. Nanetti, Demokracja w dzia�aniu: tradycje obywatelskie we 
wspó�czesnych W�oszech, Spo�eczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Bato-
rego, Kraków–Warszawa 1995, s. 258. 
93 Zob. F. Fukuyama, Zaufanie: kapita� spo�eczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa– 
–Wroc�aw 1997. 
94 Por. P. Bourdieu, The forms of social capital, [w:] Handbook of theory and research for the 
sociology of education, J.G. Richardson (red.), Greenwood, New York 1986, s. 93. 
95 J.S. Coleman, Social capital in the creation of human capital, The American Journal of So-
ciology, t. 94, The University of Chicago Press, Chicago 1988, s. 109-115. 
96 Badaj�c zwi�zki pomi�dzy poziomem kapita�u ludzkiego i fizycznego, naukowcy reprezen-
tuj�cy nurt tzw. nowej socjologii ekonomicznej dowodz�, �e wiele problemów, które trady-
cyjnie nale�a�yby do domeny ekonomii, mo�na obecnie analizowa� przy pomocy narz�dzi 
u�ywanych w socjologii; zob. J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Wowalski, Socjolo-
gia gospodarki, Difin, Warszawa 2006, s. 17. 
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oraz zaanga�owanie w kierunku osi�gni�cia wspólnych celów97. Ma to znaczenie 
zarówno dla rozwoju przedsi�biorstw, jak i spo�eczno�ci. Budowanie sieci wza-
jemnych relacji, w oparciu o pogl�dy, warto�ci i normy najbardziej przek�ada si� na 
sukces jednostki i grupy spo�ecznej w wymiarze lokalnym. Podkre�la si� przy tym 
znaczenie samorz�dów lokalnych w tworzeniu sieci powi�za� z cz�onkami spo-
�eczno�ci, organizacjami pozarz�dowymi i przedstawicielami �ycia gospodarczego 
celem decentralizacji procesu planowania i realizacji polityki rozwoju98.   

Dla spo�eczno�ci lokalnych, w których relacje mi�dzyludzkie oparte s� na 
zaufaniu, umo�liwiaj� one, oprócz wymiany wiedzy i informacji, czerpanie ko-
rzy�ci z obopólnej wymiany towarów i us�ug w formie barteru, z pomini�ciem 
sformalizowanych umów i okre�lonych terminów sp�aty zobowi�zania. Spo-
�eczno�ciom takim przypisuje si� równie� du�� innowacyjno�� oraz zdolno�� do 
dostosowania si� do zmieniaj�cych si� uwarunkowa� rozwoju poprzez wspó�-
prac� ograniczaj�c� koszty i ryzyko podejmowanych dzia�a� oraz mo�liwo�� 
wspólnej pracy na rzecz rozwi�zywania problemów. Okre�la si� to mianem inte-
ligencji zbiorowej (ang. collective intelligence), czyli zdolno�ci danej spo�ecz-
no�ci do uczenia si� i adaptacji do zmian w otoczeniu99.  

Wyró�nione komponenty kapita�u ludzkiego na poziomie mikro – cz�o-
wieka, przek�adaj� si� na poziom makro – region, kraj. Na ka�dy ze sk�adników 
kapita�u ludzkiego oddzia�uj� okre�lone rodzaje dzia�a� podejmowanych z per-
spektywy jednostki oraz kszta�t instytucji i polityk publicznych. W pocz�tko-
wych etapach �ycia jednostki, niezwykle wa�n� rol� w kszta�towaniu kapita�u 
ludzkiego odgrywaj� instytucje wczesnej edukacji i opieki nad dzie�mi (��obki 
i przedszkola)100 oraz instytucje szkolnictwa publicznego. Kszta�tuj� one nie tyl-
ko now� wiedz� i umiej�tno�ci, ale tak�e przyczyniaj� si� do wytworzenia 
u dzieci wielu kompetencji spo�ecznych. Ich znaczenie jest tak�e istotne w niwe-

                                                 
97 M. Woolcock, Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis 
and Policy Framework, Theory and Society 27 (2), 1988 r., s. 154. 
98 M. Warner, Building social capital: the role of local government, Journal of Socio-
Economics, nr 30/2001, s. 188. 
99 A. Pike, A. Rodriguez-Pose, J. Tomaney (1999), Local and regional development, 
Routledge, London, New York 2009, s. 92-94 oraz M. Warner, Social capital construction 
and the role of the local state, Rural Sociology, 1999 r., nr 64 (3), s. 374. 
100 W Europie mo�na wyró�ni� dwa podej�cia do wychowania przedszkolnego. Jeden z nich, 
w�a�ciwy dla takich krajów jak Francja czy Wielka Brytania skupia si� na przygotowaniu 
dziecka do szko�y. Rozwijane s� tam przede wszystkim umiej�tno�ci przydatne na pó
niej-
szych etapach edukacji. Inna tradycja, charakterystyczna dla krajów skandynawskich i pa�stw 
Europy �rodkowej, polega na przysposobieniu wychowanków do �ycia i wykszta�ceniu 
w nich kompetencji spo�ecznych; por. OECD, Starting strong II. Early childhood education 
and care, OECD Publishing, Pary� 2006, s. 55. 
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lowaniu zró�nicowa� mi�dzy jednostkami, wynikaj�cych z wp�ywu procesu 
dziedziczenia i transmisji kapita�u kulturowego. 

Rozwój kapita�u ludzkiego rozpoczyna si� u dzieci na d�ugo przed rozpo-
cz�ciem nauki w szkole. Ju� od pierwszych tygodni �ycia cz�owiek niezwykle 
dynamicznie uczy si� i nabywa nowe umiej�tno�ci, ze wzgl�du na tkwi�cy 
w nim potencja�. Na tym etapie �ycia dziecko kszta�tuje postawy wobec spo�e-
cze�stwa (np.: wspó�praca z innymi, poziom autonomii) i nabywa wiele umie-
j�tno�ci (np.: kreatywno��, twórcze rozwi�zywanie problemów)101. Wskazuje 
si�, i� wczesna edukacja i opieka nad dzieckiem jest dobrem publicznym, które 
dostarcza równie� korzy�ci zewn�trznych, takich jak: wysoka zdrowotno��, 
spójno�� spo�eczna, zwi�kszenie aktywno�ci zawodowej kobiet, wzrost docho-
dów bud�etowych, oszcz�dno�ci w wydatkach na polityk� spo�eczn�. Dzieciom, 
w szczególno�ci wychowuj�cym si� w rodzinach nara�onych na problemy fi-
nansowe, wspomniane us�ugi przynajmniej po cz��ci niweluj� szanse rozwojo-
we i przyczyniaj� si� do osi�gni�cia relatywnie lepszych wyników na wy�szych 
poziomach edukacji102. Brak mo�liwo�ci pó
niejszej kompensacji ogranicze� 
w rozwoju cz�owieka zaistnia�ych we wczesnym dzieci�stwie powoduje, �e 
w wi�kszo�ci rozwini�tych gospodarczo krajach opieka nad dzie�mi i ich edu-
kacja s� obj�te interwencj� rz�du103. 

Wspó�cze�nie mamy do czynienia z gwa�townym wzrostem popularno�ci 
kszta�cenia na coraz wy�szym poziomie edukacji. Jest to zwi�zane zarówno 
z procesem adaptacji pracowników do rosn�cych wymaga� rynku, na którym 
oczekuje si� wysokowykwalifikowanej si�y roboczej, jak i z przemianami struk-
turalnymi w gospodarce, polegaj�cymi na wzro�cie znaczenia sektora us�ug. Po-
ziom wykszta�cenia jest elementem najcz��ciej kojarzonym z kapita�em ludz-
kim. Wi��e si� to prawdopodobnie z empirycznie udokumentowan� prawid�o-
wo�ci� zaobserwowan� we wszystkich krajach, i� uko�czenie szko�y �redniej, 
a zw�aszcza studiów, przek�ada si� na osi�ganie wy�szych zarobków ni� na in-
nych poziomach edukacji104. Stwarza to przes�anki do poszukiwania optymalne-
go systemu edukacji oraz okre�lenia celów jakim ma on s�u�y�. W krajach roz-
wini�tych gospodarczo edukacja do momentu osi�gni�cia pe�noletnio�ci staje si� 
prawie powszechna, a udzia� grup osób z wy�szym wykszta�ceniem w wi�kszo-
�ci z tych spo�ecze�stw powi�ksza si�. Jednocze�nie okazuje si�, �e poda� 
miejsc pracy wymagaj�cych wysokich kwalifikacji jest ograniczona. Dlatego 
coraz cz��ciej wyst�puje zjawisko podejmowania pracy poni�ej poziomu przy-

                                                 
101 OECD, Starting strong II..., op.cit., s. 38. 
102 OECD, op.cit., s. 249-255. 
103 OECD, op.cit., s. 37. 
104 B. Keeley, op.cit., s. 34. 
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gotowania edukacyjnego (tzw. uderemployment)105. Towarzyszy temu spadek 
presti�u wykszta�cenia, a tym samym zmniejsza si� jego oddzia�ywanie na po-
ziom zarobków.  
 Ze wzgl�du na malej�ce znaczenie poziomu wykszta�cenia formalnego 
oraz post�puj�c� specjalizacj� zawodow�, we wspó�czesnych spo�ecze�stwach 
niezb�dne wydaje si� nieustanne weryfikowanie i uzupe�nianie posiadanej wie-
dzy i umiej�tno�ci. Taka strategia nie tylko warunkuje otrzymywanie dochodu 
na satysfakcjonuj�cym poziomie, ale tak�e stanowi zabezpieczenie przed utrat� 
pracy i marginalizacj� spo�eczn�. Obecnie wraz z upowszechnianiem si� kszta�-
cenia na coraz wy�szym poziomie oraz wzrostem dost�pno�ci do instytucji edu-
kacyjnych, uwa�a si� �e kszta�cenie ustawiczne oraz zdobywanie do�wiadczenia 
w miejscu pracy staje si� stosunkowo wa�niejszym czynnikiem w kreowaniu 
produktywno�ci pracowników, a co za tym idzie ich wynagrodze�106. Na rynku 
pracy mo�na zauwa�y� wyst�powanie szeregu systemowych oraz kulturowych 
barier ograniczaj�cych dostateczny poziom uczestnictwa w kszta�ceniu usta-
wicznym. Wydaje si�, �e podstawowy problem tkwi w niedostatecznej ch�ci 
cz��ci aktywnych zawodowo do uczestnictwa w rozmaitych szkoleniach, warsz-
tatach czy kursach, na co wp�ywa nie tylko brak �rodków finansowych na takie 
dzia�ania, ale tak�e brak przekonania o skuteczno�ci tego typu aktywno�ci i od-
powiedniej oferty kszta�cenia.  

Przemiany zachodz�ce we wspó�czesnym �wiecie charakteryzuj� si� dy-
namicznym post�pem technologicznym oraz tworzeniem nowego typu nawi�-
zywania kontaktów mi�dzy lud
mi. W tym kontek�cie za jedno z najwa�niej-
szych osi�gni�� cywilizacyjnych uwa�ane s� techniki cyfrowe i narz�dzia ko-
munikacji elektronicznej. Istotny jest tu jednak fakt wzajemnego oddzia�ywania 
czynnika infrastrukturalnego i kapita�u ludzkiego. Rozwój i efektywne wyko-
rzystanie ICT, jak równie� wytworzenie si� pozytywnych efektów zewn�trznych 
usieciowienia, wymaga odpowiedniego przygotowania ich u�ytkowników107. 
Z drugiej strony wyposa�one w okre�lone kompetencje jednostki powinny mie� 
dost�p do tej infrastruktury, tak aby mog�y korzysta� z szans, jakie oferuje. Pod-
kre�la si�, i� problemem znacz�cej cz��ci populacji jest wykluczenie z mo�liwo-
�ci u�ytkowania nowych technologii (digital exclusion)108. Jest to szczególnie 

                                                 
105 A. Kiersztyn, Underemployment – nowe zjawisko czy nowy termin, Polityka Spo�eczna 
nr 10/2007, IPiSS, Warszawa 2007, s. 17-18. 
106 D.W. Livingstone, op.cit., s. 9. 
107 OECD, The new economy. Beyond the hype, The OECD growth project, OECD Publish-
ing, Pary� 2001, s. 55. 
108 N. Selwyn, Reconsidering the political and popular understandings of the digital divide, 
New Media and Society, t. 3, nr 3, Sage Publications, London, Thousand Oaks, New Delhi 
2004, s. 344-357. 
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istotne zagadnienie w kontek�cie niekorzystnego po�o�enia mieszka�ców wsi. 
Podkre�la si�, i� ICT zmniejszaj� lub likwiduj� obiektywne ograniczenia rozwojo-
we zwi�zane z dystansem przestrzennym i czasowym109. Dzi�ki wykorzystywaniu 
nowych technologii mieszka�cy obszarów wiejskich wyposa�eni w okre�lon� wie-
dz� i kompetencje mog� poprawi� swoje po�o�enie ekonomiczne, a tak�e przyczy-
nia� si� do rozwoju spo�eczno-gospodarczego zamieszkiwanych regionów.  

 
Rysunek 1.3. Kapita� ludzki a wybrane rodzaje procesów konwersji kapita�ów 

 
�ród�o: opracowanie w�asne. 

 
Istotny wp�yw na jako�� kapita�u ludzkiego ma stan zdrowia. Zdrowie 

traktowane jest jako dobro o niejednorodnym charakterze, jako dobro kon-
sumpcyjne i jako dobro kapita�owe. W tym pierwszym wypadku zwi�ksza ono 
u�yteczno�� cz�owieka, poniewa� ludzie czerpi� satysfakcj� z bycia zdrowym. 
Jego aspekt kapita�owy dotyczy zwi�kszenia mo�liwo�ci podejmowania dzia�a� 
na rynku i poza nim (np. relatywnie wi�ksza liczba dni sp�dzona w pracy). 
Zdrowie jest dobrem zarówno wytwarzanym, jak i pozyskiwanym przez cz�o-
wieka. Ka�dy posiada pewien pocz�tkowy zasób zdrowia, który ulega z czasem 
deprecjacji. Podobnie jak wiedza zdobyta w drodze kszta�cenia, zasób zdrowia 
jest cz��ci� jednostki. Poniesione wydatki na us�ugi zdrowotne mog� skutko-
wa� osi�ganiem w przysz�o�ci wymiernych korzy�ci poprzez ograniczanie wy-

                                                 
109 D. Barney, Spo�ecze�stwo sieci, Wydawnictwo Sic, Warszawa 2008, s. 76-84. 
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st�powania chorób110. Niezale�nie od tego, na poziomie makro, nie dowiedziono 
jednoznacznie, �e wzrost wydatków publicznych na system opieki zdrowotnej 
przyczynia si� do poprawy zdrowotno�ci populacji111.   

 
1.5. Kapita� spo�eczny w relacji do kapita�u ludzkiego 
 
 Koncepcja kapita�u spo�ecznego rozwin��a si� w wyniku refleksji nad rol� 
czynników spo�ecznych warunkuj�cych sukces ludzkiego dzia�ania. Termin ten 
podkre�la interakcj� i nieroz��czno�� pomi�dzy ekonomicznymi i spo�ecznymi 
aspektami funkcjonowania jednostki i struktur spo�ecznych. Tworzy to potrzeb� 
uwzgl�dnienia w teorii ekonomii pozamaterialnych czynników rozwoju spo-
�eczno-gospodarczego. Geneza bada� nad tym zjawiskiem si�ga pocz�tków XX 
wieku, natomiast rozkwit tej dziedziny wiedzy mia� miejsce kilkadziesi�t lat 
pó
niej, co by�o zwi�zane z zainteresowaniem socjologów spo�ecznymi czynni-
kami oddzia�uj�cymi na dobrobyt spo�eczno�ci i jej cz�onków. Mia�y one na ce-
lu wyja�nienie ró�nic w efektach gospodarowania w ró�nych zbiorowo�ciach 
dysponuj�cych podobnymi warunkami i zasobami materialnymi.  
 Post�p w badaniach nad zale�no�ciami spo�eczno-gospodarczymi uwzgl�d-
niaj�cymi czynniki pozaekonomiczne uwidoczni� si� w rozwoju ekonomii instytu-
cjonalnej (szczególnie nowej ekonomii instytucjonalnej), która krytycznie odnosi�a 
si� do zaw��onego uj�cia zjawisk ekonomicznych reprezentowanego przez kieru-
nek neoklasyczny. W ramach nowego nurtu poj�cie instytucji okre�lono, jako 
„prawne, administracyjne i zwyczajowe regulacje powtarzaj�cych si� ludzkich 
interakcji”112. Przyj�ta definicja obejmowa�a zarówno formalny aspekt funkcjo-
nowania instytucji (normy prawne), jak i nieformalny (oparty na ukszta�towa-
nych w spo�ecze�stwie normach). Koncepcja kapita�u spo�ecznego skupia si� na 
nieformalnych aspektach relacji mi�dzyludzkich i odnosi si� do regu� �ycia spo-
�eczno-gospodarczego opartych na warto�ciach, zaufaniu i ludzkich interak-
cjach. Jej charakter mo�na przyrówna� do teorii rolnictwa zrównowa�onego, 
gdy� obydwie wymagaj� uwzgl�dnienia w ekonomii warto�ciowania spo�ecznego 

                                                 
110 S.J. Mushkin, Health as an investment, Journal of Political Economy, t. 70, nr 5, cz. 2, The 
University of Chicago Press, Chicago 1962, s. 131. 
111 M. Suhrcke, M. McKee, R.S. Arce, S. Tsolova, J. Mortensen, The contribution of the 
health to the economy in the European Union, Office for Official Publication of the European 
Union, Luxemburg 2005, s. 78. 
112 S. Pejovich, The economics of property rights: towards a theory of comparative systems, 
Seria: International Studies in Economics and Econometrics, Vol. 22, Kluwer Academic Pub-
lishers, Dordrecht, Boston 1990, s. 4. 
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zjawisk113. O ile w drugim przypadku warto�ciowanie to odnosi si� do wyceny 
zasobów przyrody, tak w koncepcji kapita�u spo�ecznego do okre�lenia relacji 
mi�dzy zaufaniem, sieciami powi�za� i obszarami wspó�pracy a rozwojem spo-
�eczno-ekonomicznym. W obydwu przypadkach okre�lenie wagi cech niemate-
rialnych jest trudne, a jednocze�nie niezb�dne dla zapewnienia zrównowa�one-
go rozwoju, jako podstawy przysz�ego funkcjonowania spo�ecze�stwa  
i gospodarki114. W takim rozumieniu rolnictwo zrównowa�one odpowiada na 
niesprawno�ci rynku w zakresie poziomu (intensywno�ci) korzystania ze �rodo-
wiska oraz tworzenia dóbr publicznych115, natomiast kapita� spo�eczny oddzia�u-
je na prawid�owy (zrównowa�ony) proces tworzenia kapita�u ekonomicznego116. 
Normy i warto�ci oraz zaufanie umo�liwiaj� ograniczenie kosztów transakcyj-
nych, ponadto wp�ywaj� na ograniczenie biurokracji i kontroli administracji 
pa�stwowej oraz wp�ywaj� na kszta�towanie polityki rozwoju poprzez wspó�-
prac� obywateli z twórcami polityki117.  
 Podej�cia do kapita�u spo�ecznego, jak i metod jego pomiaru ró�ni� si� 
w zale�no�ci od definicji, poziomu analizy oraz zestawu zmiennych wykorzy-
                                                 
113 Zob. J. Wilkin, Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontek�cie europejskim 
i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne, Referat przygotowany na VIII Kongres 
Ekonomistów Polskich: „Polska w gospodarce �wiatowej – szanse i zagro�enia rozwoju”,  
29-30 listopada 2007, s. 16. 
114 Raport �wiatowej Komisji ds. �rodowiska i Rozwoju z 1987 roku wi��e zrównowa�ony 
rozwój z dzia�aniami na rzecz zapewnienia zaspokojenia potrzeb obecnego pokolenia ludno-
�ci �wiata bez umniejszania szans przysz�ych pokole� na ich zaspokojenie. Uznaje si�, �e wy-
soki poziom kapita�u spo�ecznego w uj�ciu makro (narodowym) pozytywnie wp�ywa na mo�-
liwo�ci d�ugoterminowej polityki sprzyjaj�cej ochronie rzadkich zasobów nawet kosztem 
ograniczenia bie��cej konsumpcji i jest jednym z podstawowych elementów wp�ywaj�cych na 
uczestnictwo spo�ecze�stwa w dzia�aniach na rzecz zrównowa�onego rozwoju. zob. Our 
Common Future, Report of the World Commission on Environment & Development, Oxford 
University Press, Oxford 1987 oraz T. Schuller, S. Baron, J. Field, Social Capital: A review 
and critique, [w:] Social Capital: Critical perspectives, T. Schuller, J. Field, S. Baron (red.), 
Oxford University Press, Oxford 2000, ss.1-38. 
115 J. Zegar w�ród wielu czynników wskazuje na potrzeb� budowania kapita�u spo�ecznego, 
wskazuj�c, �e „rolnictwo industrialne zapewnia korzy�ci (przetrwanie) dla malej�cej grupy 
rodzin rolniczych coraz bardziej odrywaj�c je od spo�eczno�ci wiejskiej – oddzielaj�c �ywot-
no�� gospodarstw od �ywotno�ci wsi (ekonomicznej i spo�ecznej), a tak�e ograniczaj�c, po-
przez ujemny wp�yw na �rodowisko przyrodnicze i krajobraz wiejski, mo�liwo�ci alternatyw-
nych dzia�alno�ci spo�eczno�ci wiejskiej”. J. Zegar, Koncepcja bada� nad rolnictwem spo-
�ecznie zrównowa�onym, [w:] Koncepcja bada� nad rolnictwem spo�ecznie zrównowa�onym, 
J.S. Zegar (red.), Raport PW nr 11, IERiG�-PIB, Warszawa 2005, ss.17-18. 
116 por. W. Szyma�ski, Czy globalizacja musi by
 irracjonalna?, SGH, Warszawa 2007, ss. 40-41. 
117 C. Grootaert, Th. van Bastelaer (red.), Understanding and measuring social capital. A mul-
tidisciplinary tool for practitioners, The World Bank, Waszyngton 2002, s. 8, oraz: Ch. Ray, 
Repertoires and strategies in European (neo-) endogenous rural development, [w:] Globalis-
ing rural development. Competing paradigms and emerging realities, M.C. Behera (red.), 
SAGE Publications, New Dehli, Thousand Oaks, London 2006, s. 244. 
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stywanych w analizie. Jednak�e mo�na uzna�, �e zarówno w wymiarze narodo-
wym, jak i lokalnym istot� kapita�u spo�ecznego jest wykorzystanie potrzeby 
jednostki do budowania wi�zi mi�dzyludzkich, zaufania i kolektywnego dzia�a-
nia w imi� wspólnego celu do osi�gni�cia korzy�ci zarówno dla jednostki, jak 
i struktury w jakiej dzia�a. 
 W badaniach nad znaczeniem kapita�u spo�ecznego w zjawiskach spo-
�eczno-gospodarczych kluczowe znaczenie ma definicja tego poj�cia, poniewa� 
determinuje ona zarówno poziom agregacji, jak i dobór zestawu cech do analizy. 
Mo�na rozró�ni� trzy zasadnicze poziomy analizy kapita�u spo�ecznego118. 
 Pierwszym z nich jest aspekt jednostkowy, odnosz�cy si� do cech i zaso-
bów cz�owieka, o zindywidualizowanym charakterze, które wp�ywaj� na two-
rzenie w�asnych wp�ywów, powi�za� i znajomo�ci o charakterze mikrospo�ecz-
nym. Tak� sie� tworzy rodzina, znajomi, przyjaciele. Oprócz osób zwi�zanych 
relacjami towarzysko-rodzinnymi w sk�ad tej grupy wchodz� jednostki d���ce 
do budowy nowej sformalizowanej grupy oraz dalszej aktywno�ci w jej ramach. 
Jako przyk�ad mo�na tu wskaza� przynale�no�� do grupy absolwentów presti-
�owego kierunku renomowanej uczelni, cz�onkostwo w stowarzyszeniach, klu-
bach itp. Zal��ki kapita�u spo�ecznego tworz� równie� s�abe wi�zi spo�eczne, 
budowane w oparciu o sporadyczne kontakty w ramach niewielkiej spo�eczno�ci 
(zazwyczaj mieszka�ców najbli�szego otoczenia). Przypadkowo�� i brak wspól-
nego celu w tych relacjach nie pozwala na stworzenie silnej wi�zi, natomiast 
powtarzalno�� kontaktu, je�eli wi��e si� on z pozytywn� interakcj�, wp�ywa na 
formowanie si� wi�zi pomi�dzy jednostkami. O ile kontakty z przyjació�mi, ro-
dzin�, znajomymi oraz wspó�cz�onkami z�o�onych struktur spo�ecznych stano-
wi� trzon infrastruktury w relacjach mi�dzyludzkich, a ich rozleg�o�� i g��bo-
ko�� warunkuje uzyskanie korzy�ci, to formowanie s�abych wi�zi wp�ywa 
przede wszystkim na popraw� jako�ci �ycia jednostki (samopoczucie wynikaj�-
ce z pozytywnych relacji z otoczeniem) oraz swoisty zal��ek wi�zi, któr� jed-
nostka mo�e �atwiej rozwin�� w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 
 W kapitale spo�ecznym wyró�ni� mo�na tak�e aspekt grupowo- 
-warstwowy119, który odnosi si� do kapita�u spo�ecznego wewn�trz okre�lonej 

                                                 
118 Zob. J. Bartkowski, Kapita� spo�eczny i jego oddzia�ywanie na rozwój w uj�ciu socjolo-
gicznym, [w:] Kapita� ludzki i kapita� spo�eczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, War-
szawa 2007, ss. 76-88. W literaturze mo�na spotka� równie� klasyfikacje podej�� do definicji kapi-
ta�u spo�ecznego wed�ug poziomów rozwa�ania: indywidualnego (wed�ug definicji Bourdieu), or-
ganizacyjnego (uj�cie J. Colemana) oraz spo�eczno�ciowego (na podstawie bada� Putnama); zob. 
V.L. Valentinov, A social capital perspective on institutional changes in transitional agriculture of 
CEE countries, [w:] Role of institutions in rural policies and agricultural markets, G. van Huylen-
broeck, W. Verbeke, L. Lauwers (red.), Emerald, Bingley 2007, ss. 395-396. 
119 Okre�lenie za J. Bartkowskim, tam�e, s. 79. 
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grupy lub warstwy spo�ecznej. W tym uj�ciu sie� relacji (jako wyznacznik kapi-
ta�u spo�ecznego) jest charakterystyczna dla okre�lonej zbiorowo�ci, a o udziale 
jednostki w tworzeniu tego kapita�u decyduje przynale�no�� do danej grupy. 
W takim uj�ciu kapita� spo�eczny jest atrybutem pewnej zbiorowo�ci spo�ecznej, 
któr� ��czy np. sk�ad etniczno-kulturowy lub okre�lona pozycja. Kapita� spo-
�eczny jest tu konsekwencj� wyodr�bnienia si� i integracji osób z okre�lonymi 
w�a�ciwo�ciami, które hermetyzuj� utworzon� w ten sposób grup� czerpi�c ko-
rzy�ci na zasadzie wykluczenia osób nie b�d�cych jej cz�onkami. Tak utworzo-
ny kapita� mo�e by� 
ród�em nierówno�ci spo�ecznych, je�eli ograniczenia do-
st�pu do jego zasobu (jako wi�zi wewn�trz grupy) wi��� si� z zajmowan� pozy-
cj� w strukturze spo�ecznej. Jak podkre�la F. Fukuyama120, kapita� spo�eczny 
mo�e mie� swój negatywny wymiar, w którym kooperacja ma pozytywne skutki 
dla cz�onków danej zbiorowo�ci, natomiast negatywne dla osób niezwi�zanych 
z grup�. Za przyk�ad mo�na tu wskaza� niektóre elementy dzia�alno�ci organi-
zacji bran�owych, które mog� wp�ywa� na obsad� kluczowych stanowisk pu-
blicznych przez w�asnych cz�onków celem przysporzenia sobie korzy�ci kosz-
tem innych grup i jednostek. Jest to zjawisko wykluczenia, czyli ograniczenia 
dost�pu dóbr oraz przywilejów dla osób spoza grupy. A. Portes w�ród negatyw-
nych przyk�adów kapita�u spo�ecznego wskazuje równie� na zwi�zki przest�p-
cze, nepotyzm, czy te� zamkni�te struktury mniejszo�ci etnicznych121. Silne 
wi�zi grupowe mog� ogranicza� rozwój czy te� swobod� dzia�ania jednostek 
poprzez du�e wymagania �wiadcze� na rzecz zbiorowo�ci w zamian za uczest-
nictwo w dobrach i przywilejach. Mo�e ��czy� si� to z dzia�aniami maj�cymi na 
celu ograniczanie aspiracji spo�ecznych jednostki i mo�liwo�ci awansu do war-
stwy o wy�szym statusie. 
 Kapita� spo�eczny mo�na równie� postrzega� w aspekcie zbiorowym, 
obejmuj�cym spo�ecze�stwo i charakter relacji pomi�dzy jego cz�onkami. 
W tym uj�ciu kapita� spo�eczny ma wymiar ponadjednostkowy i oparty jest na 
spo�ecznych ramach interakcji mi�dzyludzkich. Ramy te obejmuj� normy i war-
to�ci, zasady �ycia spo�ecznego, a tak�e stosunki  prawne i polityka pa�stwa, 
które u�atwiaj� wspó�prac�, wymian� i komunikacj�. Poziom tego kapita�u od-
dzia�uje na rozwój poprzez dostarczanie wzorców wspó�dzia�ania w spo�ecze�-
stwie i ochron� dzia�a� u�atwiaj�cych podejmowanie wspó�pracy. Przyczynia si� 
to do zwi�kszonego poziomu zaufania do innych ludzi i do pa�stwa, ograni-
cza koszty wynikaj�ce z ryzyka, a tak�e dynamizuje proces wymiany pozy-

                                                 
120 F. Fukuyama, Social Capital and Civil Society, Paper prepared for the IMF Conference on 
Second Generation Reforms, October 1, 1999, s. 4. 
121 Zob. A. Portes, Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology, Annual 
Review of Sociology, vol. 24/1998, s. 15-18. 



 43 

 

tywnych wzorców mi�dzy ró�nymi sferami �ycia spo�ecznego i tym samym 
wywo�uje efekt synergii122.  
 Kapita� spo�eczny jednostki kszta�towany jest przez otoczenie, jakie na 
niego oddzia�ywa�o oraz jego indywidualne cechy i pogl�dy rzutuj�c m.in. na 
jako�� i rozleg�o�� relacji z innymi osobami, uczestnictwo w grupach formalnych 
i nieformalnych. J. Coleman w kontek�cie koncepcji kapita�u spo�ecznego pod-
kre�la wp�yw otoczenia na cz�owieka w jego wczesnych latach �ycia, a nast�pnie 
jego relacje z otoczeniem, wynikaj�ce z cech osobowo�ci123. Kapita� spo�eczny 
�ci�le powi�zany jest z poj�ciem habitusu, jako systemu percepcji, schematów 
my�li, norm i dzia�a�, które wynikaj� ze �wiadomie i pod�wiadomie nabytych 
i ukszta�towanych systemów warto�ci, norm spo�ecznych, pogl�dów i cech. 
 Kapita� spo�eczny oparty jest na sieciach wp�ywu, relacjach mi�dzy-
ludzkich oraz poparciu w ramach powsta�ej grupy. W tym uj�ciu postrzegany 
jest on jako indywidualne inwestycje w sieci zwi�zków spo�ecznych. Takie 
podej�cie zak�ada powi�zanie atrybutów jednostki, które s� w�a�ciwe dla kapi-
ta�u ludzkiego (jak proces edukacji, nabywania umiej�tno�ci) z procesem jej 
dzia�alno�ci i interakcji w grupie spo�ecznej (np. organizacji), dzi�ki czemu 
zyskuje mo�liwo�� wymiany do�wiadcze�, pog��bienia wiedzy oraz wykorzy-
stania wspólnych dzia�a� do osi�gni�cia okre�lonych celów. W ramach sieci 
wzajemnych relacji jednostka uzyskuje tak�e wsparcie w postaci uznania czy 
wiarygodno�ci czerpi�c z do�wiadczenia spo�ecznego. W ten sposób uzyskuje 
ona szeroko rozumiany kredyt wynikaj�cy b�d
 to z uwiarygodnienia jej przez 
autorytet/do�wiadczenie innych uczestników oraz atrybuty ca�ej grupy, które 
przypisuje si� jej cz�onkom124. Indywidualny wymiar analizy zasobów kapita�u 
spo�ecznego jest komplementarny dla metodologii bada� zasobów kapita�u 
ludzkiego. Atrybuty jednostki, charakteryzuj�ce obydwa typy kapita�u, prze-
k�adaj� si� na efektywno�� funkcjonowania podmiotów na rynku (oraz w szer-
szym uj�ciu: wp�yw na instytucjonalne uwarunkowania rozwoju gospodarcze-
go). Z jednej strony wiedza i umiej�tno�ci jednostki oraz zdolno�� do przetwa-
rzania i wykorzystania informacji przek�adaj� si� na wyniki gospodarowania,  
z drugiej za� zdolno�� jednostki do tworzenia uk�adów sieciowych przyczynia 
si� do upowszechnienia wiedzy, jej wymiany i pomna�ania. Koncepcja kapita-
�u ludzkiego odnosi si� do poziomu edukacji, cech osobowo�ci, nabytej wie-
dzy, kompetencji cywilizacyjnych, a tak�e stanu zdrowia jednostki, natomiast 

                                                 
122 Por. J. Bartkowski, Kapita� spo�eczny..., op. cit., s. 85. 
123 Zob. J. Coleman, Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge, 1994. 
124 P. Bourdieu, The forms of social capital, [w:] Handbook of theory and research for the 
sociology of education, J.G. Richardson (red.), Greenwood, New York 1986. 
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kapita� spo�eczny odnosi si� do procesu wykorzystania tych cech w ramach 
tworzenia grup spo�ecznych celem realizacji wspólnie okre�lonego celu.  
 
1.6. Kapita� ludzki na wsi i w rolnictwie 

 
Zagadnienie kapita�u ludzkiego na wsi nale�y rozpatrywa� w powi�zaniu 

ze specyfik� tego �rodowiska i kierunkami jego przemian. Za atrybuty obszarów 
wiejskich powszechnie uznaje si� wyró�niki przestrzenno-demograficzne, pod-
kre�laj�ce odr�bno�� terytorialn� miejsca i zbiorowo�ci je zamieszkuj�cej; spo-
�eczne, które akcentuj� wymiar specyfiki funkcjonowania tamtejszej wspólnoty, 
odzwierciedlany m.in. w warunkach �ycia, relacjach interpersonalnych, instytu-
cjach; kulturowe, dotycz�ce norm, warto�ci, tradycji, oryginalnego dorobku 
niematerialnego i materialnego oraz ekonomiczne, gdzie akcentuje si� istotno�� 
rolnictwa dla lokalnej gospodarki, specyfik� pracy w tym sektorze oraz odmien-
n� od miejskiej organizacj� rynków125. Waloryzacja powy�szych tradycyjnych 
w�a�ciwo�ci wsi w aspekcie ekonomicznym wraz z faktem, i� obszary wokó� 
nich stanowi� przestrze� rozmieszczenia i produkcji wielu dóbr �rodowisko-
wych powoduj�, �e coraz cz��ciej akcentuje si� szanse rozwojowe wspomnia-
nych terenów jako miejsce o du�ej atrakcyjno�ci osadniczej126. Dominuje jednak 
tradycyjne uj�cie rozpatruj�ce podzia� na miasta i wsie przez pryzmat uprzywi-
lejowanego po�o�enia ekonomicznego tych pierwszych. Ma to swoje obiektyw-
ne odzwierciedlenie w badaniach porównawczych poziomu rozwoju gospo-
darczego ze wzgl�du na miejsce zamieszkania, mierzonego wska
nikiem PKB 
per capita czy dost�pno�ci do infrastruktury technicznej i us�ug publicznych127. 
Relatywnie ni�szy poziom rozwoju gospodarczego wsi jest pochodn� wielu czyn-
ników, w tym m.in.: niskiej g�sto�ci zaludnienia, ma�ego nasycenia w ró�nego 
rodzaju rynki, znacz�cego dystansu do nich, jak równie� ograniczonej dost�pno-
�ci do informacji, pracy i innych cennych zasobów128. Niekorzystne warunki lo-
kalizacyjne, jak równie� towarzysz�ce im procesy ekonomiczne ukierunkowane 
na utrzymanie i zwi�kszanie efektywno�ci, przek�adaj� si� na koncentrowanie si� 
                                                 
125 A. Kaleta A., Obszar wiejski i koncepcje jego rozwoju, [w:] Rozwój obszarów wiejskich 
w perspektywie integracji z UE, FAPA, UMK, SGGW, Toru�, za Czarnecki A., Rola urbani-
zacji w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa 2009, s. 30. 
126 Van Huylenbroeck G., Multifunctionality or the role of agriculture in the rural future, [w:] 
The rural citizen: governance, culture and wellbeing in the 21st Century. M. Warren, R. Yar-
wood (red.), Conference Proceedings, 5-7 April 2006, University of Plymouth, UK, 
http://ruralfuturesconference.org, 04.03.2008. 
127 OECD, The new rural paradigm: policies and governance, OECD Publishing, Pary�  
2006, s. 24-36. 
128 E.J. Malecki, Digital development in rural areas: potential and pitfalls, Journal of Rural 
Studies 19, Elsevier Science Ltd., 2006 r., s. 201. 
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rozwoju gospodarczego w tzw. biegunach wzrostu, oddzia�uj�cego w ró�noraki 
sposób na obszary peryferyjne, w tym na wie� w szczególno�ci129.  

Wp�yw o�rodków miejskich powoduje nie tylko ró�nicowanie si� struktu-
ry zawodowej wiejskiej populacji, rozpowszechnianie si� odmiennego stylu �y-
cia czy kszta�tu sieci osadniczej, ale tak�e przeobra�enia struktury demograficz-
nej. Ten ostatni proces mo�e mie� na ogó� dwukierunkowy charakter. Na skutek 
migracji mieszka�ców wsi do o�rodków miejskich mo�e zosta� zachwiana rów-
nowaga ludno�ciowa, objawiaj�ca si� procesami starzenia si� spo�eczno�ci (sto-
sunkowo wysokie udzia�y osób w wieku poprodukcyjnym czy produkcyjnym 
niemobilnym) czy przewag� jednej z p�ci, co mo�e prowadzi� do zjawisk depo-
pulacyjnych i marginalizacji wsi (rysunek 1.4). W konsekwencji oznacza to 
zmiany w wielu wymiarach, w tym m.in. deprecjacj� warto�ci kapita�u ludzkie-
go. Mo�liwa jest tak�e sytuacja zarówno zachowania równowagi demograficz-
nej (braku zmian), jak i ukszta�towaniu si� sytuacji towarzysz�cej ruchom lud-
no�ci skierowanym z miast do wsi. Jednak ten ostatni przypadek jest stosunko-
wo rzadziej spotykany i dotyczy na ogó� wsi usytuowanych w pobli�u miast130. 
W efekcie opisanych powy�ej procesów ekonomicznych oraz powi�zanych 
z nimi zjawisk spo�eczno-demograficznych na przewa�aj�cej cz��ci obszarów 
wiejskich utrzymuj� si� niekorzystne warunki rozwoju kapita�u ludzkiego w sto-
sunku do terenów miejskich (w tym np. s�aba dost�pno�� do placówek �wiad-
cz�cych us�ugi przyczyniaj�ce si� do poprawy kapita�u ludzkiego)131, co prze-
k�ada si� na terytorialne zró�nicowanie jego poziomu132.  

Przemiany na obszarach wiejskich powoduj�, �e spo�eczno�ci wiejskie 
w coraz wi�kszym stopniu upodabniaj� styl �ycia i konsumpcji do miejskiego, 
co rodzi zmian� oczekiwa� co do infrastruktury us�ugowo-handlowej na wsi, ale 
równie� wobec przestrzeni publicznej i oferty spo�eczno-kulturalnej. Organiza-
cja �ycia na poziomie lokalnym z jednej strony wymusza (z powodu braku in-
stytucjonalnych rozwi�za�), z drugiej stymuluje (z uwagi na wi�zy spo�eczne na 
ma�ym obszarze) aktywno�� w kierunku podejmowania dzia�a� na rzecz wyko-

                                                 
129 T.G. Grosse, Wybrane koncepcje teoretyczne i do�wiadczenia praktyczne dotycz�ce rozwo-
ju regionów peryferyjnych, Studia Lokalne i Regionalne nr 1(27), Centrum Europejskich Stu-
diów Regionalnych i Lokalnych UW, Warszawa 2007, s. 28-29. 
130 M. Stanny, Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod wzgl�dem anatomii struktury 
spo�eczno-gospodarczej, Wie� i rolnictwo nr 2 (151), Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa 
2011, s. 60. 
131 M. Gospodarowicz, H. Ka�u�a, D. Ko�odziejczyk, A. Wasilewski, Instytucjonalne instru-
menty kszta�towania kapita�u ludzkiego i spo�ecznego na obszarach wiejskich województwa 
mazowieckiego, Raport PW nr 138, IERiG�-PIB, Warszawa 2009, s. 121. 
132 I.E. Kotowska, D. W�ziak, Kapita� ludzki, [w:] Czapi�ski J., Panek T., Diagnoza spo�eczna 
2009. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, Raport, Rada Monitoringu Spo�ecznego, Wy�sza Szko�a 
Finansów i Zarz�dzania, Warszawa 2009, s. 96. 
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rzystania istniej�cych zasobów do poprawy jako�ci �ycia. Obok inwestycji 
w kapita� ludzki na znaczeniu zyskuje aktywizacja i w��czanie si� spo�eczno�ci 
lokalnych w proces planowania i realizacji strategii lokalnego rozwoju. Ma to na 
celu wykorzystanie indywidualnych zasobów wiedzy i umiej�tno�ci do okre�la-
nia potrzeb oraz barier koniecznych do pokonania przy zwi�kszaniu tempa roz-
woju obszarów wiejskich.  

 
Rysunek 1.4. Mechanizm zanikania wiejskich regionów 

 
 
�ród�o: OECD, The new rural paradigm: policies and governance, OECD Publishing, Pary� 
2006, s. 32. 
 
 Obserwuje si� odej�cie od tradycyjnej koncepcji zhierarchizowanej struk-
tury samorz�du lokalnego (ang. local government) na rzecz koncepcji procesu 
lokalnego rz�dzenia (ang. local governance), która zak�ada zaanga�owanie wie-
lu instytucji w proces rz�dzenia, fragmentacj� struktury administracji lokalnej, 
wzrost znaczenia poziomych sieci podmiotów wspó�pracuj�cych na danym tere-
nie (organizacje spo�eczne i przedstawiciele sektora prywatnego jako partner 
jednostek samorz�dowych) oraz wspó�prac� regionaln� i mi�dzynarodow�133. 
 Proces rz�dzenia zak�ada indywidualn� i zbiorow� odpowiedzialno�� za 
zamieszkiwan� przestrze�. Rozpowszechnieniu takiego pojmowania sprawowa-
nia w�adzy sprzyja� b�dzie w pierwszym rz�dzie nap�yw wykszta�conej ludno�ci 
z obszarów miejskich, dla których szczególnie wa�ne b�dzie zachowanie wyso-
kich walorów osiedle�czych wsi, a co za tym idzie dziedzictwa kulturowego 
oraz walorów krajobrazowych na wsi134.  

                                                 
133 O. Bukve, The governance field – a conceptual tool for regional studies, artyku� na kon-
ferencj�: The RSA International Conference, Prague May 27-29, 2008, s. 2-3. 
134 Zob. R. Kami�ski, Aktywno�
 spo�eczno�ci wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji po-
zarz�dowych, IRWiR PAN, Warszawa 2008, s. 22. 
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Mo�na przypuszcza�, �e lokalne zasady zarz�dzania, które zak�adaj� 
zwi�kszon� partycypacj� spo�eczno�ci i organizacji lokalnych w procesie two-
rzenia i realizacji polityki samorz�du, zostan� rozpowszechnione równie� na 
obszarach wiejskich po�o�onych peryferyjnie wzgl�dem miast. W tym drugim 
przypadku du�� rol� odgrywa� b�dzie wielofunkcyjno�� rolnictwa oraz rozwój 
du�ych wsi i ma�ych miast, jako centrów lokalnego rozwoju spo�eczno- 
-ekonomicznego. Wobec rosn�cego znaczenia pozarolniczej funkcji wsi zmie-
nia� si� b�d� równie� oczekiwania stawiane przed sektorem rolnym i obok roli 
ekonomicznej na znaczeniu zyskiwa� zacznie jego funkcja przestrzenna: krajo-
brazowa i �rodowiskowa135. Wp�ywa to na zmian� priorytetów w rozwoju ob-
szarów wiejskich; przestaj� one dotyczy� wy��cznie wzrostu konkurencyjno�ci 
sektora rolnego poprzez optymalizacj� wykorzystania czynników wytwór-
czych136, ale obejmuj� równie� dzia�ania na rzecz rozwoju pozarolniczych funk-
cji gospodarstw rolnych i poprawy bytu spo�eczno�ci lokalnych137. Realizacja 
tego celu wi��e si� z dywersyfikacj� aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci rolni-
czej co przyczynia si� do wzrostu dochodów138. Obszary wiejskie zyskuj� nowe, 
pozarolnicze funkcje, które odpowiadaj� zmieniaj�cym si� wzorcom konsump-
cji. Nale�y przypuszcza�, �e zasoby kapita�u ludzkiego i spo�ecznego b�d� mia-
�y coraz wi�ksze znaczenie przy wyznaczaniu strategii przekszta�ce� obszarów 
wiejskich. Nale�y bra� pod uwag�, �e niezmiennie w obliczu zmieniaj�cych si� 
funkcji wsi i wzorów konsumpcji w spo�ecze�stwie du�a cz��� populacji wielu 
krajów zamieszkuje obszary wiejskie i znajduje tam zatrudnienie139. Tradycyj-
nym i nadal istotnym z punktu widzenia aktywno�ci ekonomicznej dla tej ludno-
�ci pozostaje sektor rolniczy. Bariery natury instytucjonalnej, lokalizacyjnej, 
                                                 
135 A. Sikorska, B. Karwat-Wo
niak, P. Chmieli�ski, Landscape-cultural mosaic as a factor 
of rural development in Poland, [w:] Unicity, uniformity and universality in the identification of 
the landscape and cultural mosaic, “Architettura del Paesaggio”, Allegato al n. 20/2009, s. 7. 
136 Zob. B. Karwat-Wo
niak, Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie ch�opskim. Syn-
teza wyników bada� 2005-2009, Raport PW nr 151, IERiG�-PIB, Warszawa 2009, oraz  
A. Czy�ewski, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [w:] Uniwer-
salia polityki rolnej w gospodarcze rynkowej, Wyd. AE w Poznaniu, Pozna� 2007. 
137 M. Leszczy�ska, Zró�nicowanie dochodów ludno�ci rolniczej i ich uwarunkowania, Uni-
wersytet Rzeszowski, Rzeszów 2007, ss. 162-163. 
138 Zob. W. Poczta, K. Pawlak, E. Kiryluk-Dryjska, P. Siemi�ski, Perspektywy polskich go-
spodarstw rolnych w Europejskim Modelu Rolnictwa, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa–
Pozna�–Kraków 2007, s. 289 oraz Czudec A., Wyposa�enie w czynniki wytwórcze 
a konkurencyjno�
 gospodarstw rolnych, Roczniki Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 
i Agrobiznesu, z. 3, t. X, Warszawa–Pozna�–Lublin 2008, s. 103. 
139 W 2007 r. na obszarach w przewa�aj�cym stopniu wiejskich zamieszkiwa�o 24% spo�ród 
ogó�u ludno�ci z pa�stw cz�onkowskich UE-27 oraz znajdowa�o si� tam 21% ca�kowitej licz-
by miejsc pracy; por. Rural Development in the European Union. Statistical and economic 
information, Directorate-General for Agriculture and Rural Development, http://ec.europa.eu/ 
agriculture/rurdev, s. 12. 
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ekonomicznej i infrastrukturalnej cz�sto utrudniaj� rozwój kapita�u ludzkiego na 
obszarach wiejskich. Nie zmienia to faktu, i� podobnie jak w innych dzia�ach 
gospodarki równie� w rolnictwie wzrostowi produkcyjno�ci, intensywno�ci oraz 
powi�za� pionowych i poziomych towarzyszy wzrost znaczenia tego czynnika. 
 Kapita� ludzki sta� si� istotny dla polepszenia wyników gospodarowania 
szczególnie w aspekcie odpowiedniego zarz�dzania i organizacji pozosta�ych 
czynników produkcji, tj. ziemi i kapita�u140. W modelowym uj�ciu mikroeko-
nomicznym producent rolny (rolnik), czyli osoba zarz�dzaj�ca gospodarstwem 
rolnym d��y do maksymalizacji swojej funkcji celu, tj. osi�gni�cia dochodu na 
satysfakcjonuj�cym poziomie. Realizacja tego zadania uwarunkowana jest pod-
j�ciem szeregu decyzji w nast�puj�cych obszarach: rodzaju i wielko�ci produk-
cji, alokacji zasobów i nak�adów (�rodków finansowych, czasu pracy, umiej�t-
no�ci) oraz niepewno�ci i ryzyka (przyrodniczy i sezonowy charakter produkcji 
rolnej)141. Podkre�la si�, i� dla realizacji swoich zamierze� produkcyjnych, rol-
nik w stosunkowo najwi�kszym stopniu mo�e oddzia�ywa� tylko w jednej 
z wymienionych dziedzin, a mianowicie na alokacj� zasobów i nak�adów,  
a konkretnie w przedmiocie wydajno�ci pracy. U podstaw wydajno�ci pracy 
le�y koncentracja kapita�u i odpowiednie wyposa�enie techniczne gospodar-
stwa142. Nale�y za�o�y�, i� podejmowanie optymalnych decyzji odno�nie zaso-
bów i relacji czynników wytwórczych w gospodarstwie w znacznym stopniu 
uzale�nione jest od kapita�u ludzkiego okre�lonego cechami osoby zarz�dzaj�-
cej143. Niezale�nie od aksjomatów mikroekonomicznego modelu analityczne-
go144, w rzeczywisto�ci populacja rolników nie jest jednorodna pod wzgl�dem 
wiedzy i kwalifikacji, co uwzgl�dniaj�c ca�� z�o�ono�� kwestii odmiennych wa-
runków prowadzenia dzia�alno�ci gospodarczej, przek�ada si� na podejmowanie 
zró�nicowanych rozstrzygni�� dotycz�cych strategii produkcyjnych, maj�cych 
wp�yw na efekty gospodarowania. 

Rozpatruj�c po�o�enie rolnika kieruj�cego gospodarstwem rolnym, oprócz 
kwestii rodzaju i wielko�ci produkcji, sposobu rozdzia�u nak�adów i zasobów 
oraz niepewno�ci i ryzyka, dochodzi konieczno�� uwzgl�dnienia znacz�cego 
wp�ywu na efekty produkcji szeregu warunków egzogenicznych, w tym przede 
                                                 
140 J. Górecki, Rola czynnika ludzkiego i kapita�u spo�ecznego w procesie rozwoju wsi i rol-
nictwa Polski po jej akcesji do UE, Wie� i Rolnictwo nr 2 (123), IRWiR PAN, Warszawa 
2004, s. 187. 
141 A. Kowalski, W. Rembisz, Model zachowa� gospodarstwa rolnego w warunkach endoge-
nicznych i egzogenicznych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1 (294), IERiG�-PIB, Warsza-
wa 2003, s. 6. 
142 W. Rembisz, Popytowe ograniczenia wzrostu dochodów w rolnictwie, Zagadnienia Eko-
nomiki Rolnej nr 1 (302), IERiG�-PIB, Warszawa 2005, s. 45. 
143 A. Kowalski, W. Rembisz, op.cit., s. 8. 
144 Mam tu na my�li za�o�enie o racjonalno�ci ekonomicznej. 
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wszystkim regulacji i czynnika instytucjonalnego, infrastruktury czy dzia�a� in-
nych uczestników rynku. Pod tym wzgl�dem sytuacja w otoczeniu gospodarstwa 
rolnego staje si� coraz bardziej z�o�ona ze wzgl�du na procesy narastaj�cej kon-
kurencji i zmiennej koniunktury na rynkach rolnych, w tym tak�e systematycznie 
zwi�kszaj�cych si� wymaga� konsumenckich. Dotycz� one sposobów wytwarza-
nia produktów rolnych oraz ich jako�ci. Dlatego poza potrzeb� dysponowania 
rozbudowan� wiedz� i kwalifikacjami, coraz bardziej istotny w dzia�alno�ci rolni-
czej staje si� dost�p do aktualnych informacji oraz umiej�tno�� jej odpowiedniego 
wykorzystania145. Jednym ze sposobów pozyskiwania nowych wiadomo�ci  
i kompetencji s� szkolenia specjalistyczne. 

Osi�gni�cie satysfakcjonuj�cych efektów ekonomicznych przez producen-
ta rolnego uzale�nione jest nie tylko od podejmowania bie��cych decyzji odno-
�nie technik wytwarzania, wynikaj�cych z dysponowania w okre�lonym czasie 
zastanym poziomem zasobów, ale tak�e procesów planowania rozwoju dzia�al-
no�ci produkcyjnej. W rolnictwie post�p taki mo�e wynika� m.in. z ch�ci 
wprowadzenia zmian i sk�onno�ci do ryzyka146. Nowe rozwi�zania w gospodar-
stwie rolnym, przynosz�ce wymierne korzy�ci ekonomiczne, mog� dotyczy� 
inwestycji w materia� biologiczny (doskonalenie gatunków ro�lin i zwierz�t), 
techniczny (ulepszone urz�dzenia i maszyny), sfery organizacyjnej (odmienna 
od dotychczasowej organizacja gospodarowania i procesu pracy) oraz technolo-
gicznej (nowe techniki i sposoby post�powania)147. Ich wprowadzenie mo�e by� 
determinowane jako�ci� kapita�u ludzkiego okre�lanego cechami osoby zarz�-
dzaj�cej gospodarstwem. W pracach badawczych zazwyczaj przyjmuje za�o�e-
nie, �e lepiej wykszta�cony rolnik jest bardziej sk�onny do wprowadzania zmian 
i innowacji w gospodarstwie ni� rolnik nie posiadaj�cy takich kwalifikacji. 
Dzieje si� tak dlatego, �e stosunkowo wy�szy poziom wykszta�cenia czy kwali-
fikacji u�atwia zrozumienie i ocen� nowych informacji dotycz�cych produktów 
i procesów produkcyjnych pod k�tem w�asnych potrzeb i mo�liwo�ci.148  

                                                 
145 Przekonanie o du�ej roli kapita� ludzkiego w rolnictwie opiera si� na za�o�eniu, i� zysk  
z procesu pozyskiwania kwalifikacji powinien rosn�� wraz z ogóln� tendencj� do przekszta�-
cenia rolnictwa tradycyjnego w rolnictwo nowoczesne, której towarzyszy tworzenie si� �ro-
dowiska dynamicznego pod wzgl�dem technicznym i gospodarczym, wymagaj�cego pozy-
skiwania informacji, technologii i dostosowywania si� do zmian; por. W.E. Huffmann, Hu-
man capital: education and agriculture, [w:] B.L. Gardner, G.C. Rausser, Handbook of agri-
cultural economics, Elsevier Science, Amsterdam 1999, s. 4. 
146 B. Gradziuk, Kapita� ludzki elitarnych gospodarstw rolniczych, Wie� i Rolnictwo nr 2 (139), 
IRWiR PAN, Warszawa 2008, s. 100. 
147 Z. Mirkowska, Innowacje i innowacyjna gospodarka a rolnictwo, Zagadnienia Ekonomiki 
Rolnej nr 4 (325), IERiG�-PIB, Warszawa 2010, s. 129. 
148 R.R. Nelson, E.S. Phelps, op.cit, s. 70. 
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W procesie adaptacji innowacji oraz pozyskiwaniu informacji, maj�cej 
znaczenie ekonomiczne w rolnictwie, podobnie jak w przypadku dzia�alno�ci 
gospodarczej w innych sektorach, du�� rol� nale�y przypisa� nie tylko wy-
kszta�ceniu, ale tak�e innemu komponentowi kapita�u ludzkiego tj. umiej�tno�ci 
pos�ugiwania si� ICT i znajomo�ci j�zyków obcych. Te w�a�ciwo�ci umo�liwia-
j� dost�p do szerokich zasobów informacji czy rynków oraz powoduj� wytwo-
rzenie si� nowych form nawi�zywania i utrzymywania relacji z dostawcami, od-
biorcami, konkurentami i podmiotami publicznymi.  

W powi�zaniach kapita�u ludzkiego z efektami dzia�alno�ci rolniczej, na-
le�y uwzgl�dni� jej rodzinny wymiar. W tym kontek�cie du�� rol� w kszta�to-
waniu kapita�u ludzkiego rolników odgrywa kapita� kulturowy. Znaczna cz��� 
wiedzy (ogólnej i wycinkowej – u�ytecznej w konkretnym gospodarstwie) oraz 
umiej�tno�ci odno�nie prowadzenia gospodarstwa rolnego przekazywana jest 
w ramach rodziny. Transfer tego rodzaju zwi�ksza kapita� materialny gospodar-
stwa149. Jak wynika z analiz Huffmanna specyficzny dla rolnictwa kapita� ludzki 
(farm-specific human capital) nabywany poprzez do�wiadczenie w pracy w kon-
kretnym gospodarstwie rolnym mo�e mie� relatywnie wi�ksze znaczenie w sta-
bilnych �rodowiskach spo�eczno-gospdarczych. Z kolei inwestycja w edukacj� 
przek�ada si� na osi�ganie wzgl�dnie lepszych rezultatów dla gospodarstwa (np. 
wi�ksza efektywno�ci techniczna) w zmiennym otoczeniu. Nale�y za�o�y�, i� 
warto�� tego rodzaju kapita�u ro�nie równie� wraz ze wzrostem do�wiadczenia 
w pracy rolnika. 

Specyfika rodzinnej formy gospodarowania w rolnictwie powoduje, i� 
zasoby kapita�u ludzkiego s� alokowane w cztery obszary: nabywanie wiedzy 
i umiej�tno�ci, czas wolny, produkcj� rolnicz� oraz prac� poza rolnictwem150. 
Zwi�zek cz�onków rodziny z rolnictwem jest zmienny w czasie i cz�sto ��czy si� 
z ró�nicami w wielko�ci dochodu wed�ug alokacji jednostki kapita�u ludzkiego 
w produkcj� rolnicz� lub w prac� zarobkow�. Zwi�kszone nak�ady kapita�u 
ludzkiego w prac� poza gospodarstwem dotycz� sytuacji, gdy za umiej�tno�ci 
wynagradza si� wzgl�dnie lepiej w sektorach pozarolniczych, a technologia 
w rolnictwie rozwija si� wolno. Z kolei je�eli poziom zarobków w us�ugach czy 
w przemy�le nie zale�y od kwalifikacji, a w rolnictwie wprowadzane s� nowe 
technologie wymagaj�ce nowych umiej�tno�ci, nast�puje zwi�kszenie zaanga-
�owania kapita�u ludzkiego w produkcj� rolnicz�, co w konsekwencji zapobiega 

                                                 
149 D.N. Laband, B.F. Lentz, Occupational Inheritance in Agriculture, American Journal of 
Agricultural Economics, t. 65, nr 2, AAEA 1983, s. 312. 
150 W.E. Huffmann, Human capital: education and agriculture, [w:] B.L. Gardner, G.C. Rausser, 
Handbook of agricultural economics, Elsevier Science, Amsterdam 1999, s. 4. 
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odp�ywowi ludzi wykszta�conych z gospodarstwa151. Dla rodziny rolniczej 
wzgl�dnie korzystniejsz� strategi� jest zwi�kszone inwestowanie w kapita� 
ludzki we wcze�niejszej fazie jej funkcjonowania, co dotyczy tak�e us�ug zdro-
wotnych, przed�u�aj�cych �ycie.  
  

Rysunek 1.5. Kapita� ludzki w rolnictwie 

 
�ród�o: opracowanie w�asne. 
 
 Rola kapita�u ludzkiego jest wi�c szczególnie istotna w kilku obszarach 
strategicznych decyzji dotycz�cych rodzinnego gospodarstwa rolnego: wyboru 
miejsca pracy – rolnictwo czy sektory pozarolnicze, adaptacji nowych techno-
logii i pozyskiwaniu informacji oraz prowadzenia produkcji rolnej. Przepro-
wadzone badania dowodz�, �e poziom kwalifikacji (liczba lat nauki oraz ja-
ko�� wiedzy) sprzyja wyborom podejmowania aktywno�ci zawodowej w sek-
torach pozarolniczych152, co wynika z ogólnej prawid�owo�ci o relatywnie 
wi�kszej konkurencyjno�ci ga��zi gospodarki zwi�zanych z us�ugami i prze-
mys�em. Wprowadzenie nowych technologii i pozyskanie wiedzy maj�cych 
znaczenie dla gospodarstwa rolnego wi��e si� ze znacz�cymi kosztami (koszty 
finansowe, czas) oraz du�ym poziomem niepewno�ci. W tej sytuacji wykszta�-
cenie staje si� czynnikiem sprzyjaj�cym dokonaniu odpowiedniego wyboru, 
zarówno co do w�a�ciwej technologii, jak i wyboru kana�ów informacyjnych. 
Powy�sz� prawid�owo�� dokumentuje szereg bada� empirycznych. Udoku-
mentowa�y one, �e dodatkowe lata nauki na ogó� przek�adaj� si� na relatywnie 
wi�ksz� sk�onno�� rolników do wczesnej adaptacji nowych rozwi�za� tech-

                                                 
151 W.E. Huffmann, op.cit. s. 5-11. 
152 W.E. Huffmann, op.cit., s. 18. 
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nicznych i technologicznych153. Kapita� ludzki powinien równie� oddzia�ywa� 
na wielko�� produkcji rolnej i jej dochodowo��154. 
 
1.7. Miejsce spo�ecze�stwa polskiego pod wzgl�dem jako�ci kapita�u  
ludzkiego na tle mieszka�ców wybranych pa�stw europejskich 
 
 Jak wspomniano wcze�niej, jednym ze sposobów pomiaru kapita�u ludz-
kiego jest wykorzystanie metod taksonomicznych, popularnych w analizie zja-
wisk spo�eczno-ekonomicznych. Trudno�� i kontrowersj�, tak jak w przypadku 
parametryzacji innych zjawisk, stanowi dobór zmiennych tworz�cych miar� 
syntetyczn�155. Niezale�nie od tych problemów, w celu przybli�onego oszaco-
wania miejsca polskiego spo�ecze�stwa pod wzgl�dem poziomu kapita�u ludz-
kiego w�ród spo�ecze�stw wybranych europejskich krajów156, przedstawiono 
jedn� z propozycji jego ustalenia. Wyboru zmiennych diagnostycznych dokona-
no na podstawie lektury literatury przedmiotu w powi�zaniu z zaprezentowanym 
w pracy szerokim uj�ciem rozwoju kapita�u ludzkiego (tabela 1.1). Wybrano 
nast�puj�ce zmienne reprezentuj�ce czynniki wp�ywaj�ce na poziom kapita�u 
ludzkiego spo�ecze�stw w poszczególnych krajach: 
 

1x  – suma przeci�tnej liczby punktów dla kraju z testu PISA w zakresie umiej�t-
no�ci czytania oraz wiedzy i umiej�tno�ci matematycznych (stymulanta)157. 
Uznano, i� zmienna ta reprezentuje zarówno kapita� kulturowy rodzin, jak i inne 
cechy przekazywane w ich ramach (dziedziczone zdolno�ci). Na podstawie wy-
ników bada� uznano, �e wymienione elementy s� kszta�towane w du�ej mierze 
poprzez oddzia�ywanie rodziny i maj� pewien wp�yw na poziom kapita�u ludz-
kiego spo�ecze�stw158; 
                                                 
153 W.E. Huffmann, op.cit., s. 23. 
154 Empiryczne weryfikacje tego za�o�enia, zarówno na poziomie makro, jak i mikro, nie daj� 
jednoznacznych odpowiedzi. Zwi�kszenie wiedzy umo�liwia pozyskanie nowych umiej�tno-
�ci i specjalizacj� pracy, co przek�ada si� na wzrost produktywno�ci, jednak zasadnicze od-
dzia�ywanie na produkcj� ma zmiana techniczna a nie poziom wykszta�cenia; por. 
W.E. Huffmann, op.cit., s. 28. 
155 Florczak W., op.cit, s. 62. 
156 Ze wzgl�du na ograniczon� dost�pno�� danych wzi�to pod uwag� tylko wybrane pa�stwa z Europy.  
157 PISA (Programme for International Student Assesment) jest zestandaryzowan� ocen� wie-
dzy i umiej�tno�ci pi�tnastoletnich uczniów, nabytych przez nich w ramach powszechnego 
systemu edukacji. Ocena przeprowadzana jest cyklicznie w pa�stwach OECD od 2000 r. 
Sprawdzane s� przede wszystkim umiej�tno�ci niezb�dne do funkcjonowania w spo�ecze�-
stwie i obejmuj� czytanie, wiedz� matematyczn� i z nauk biologiczno-fizycznych; por. 
http://pisa.oecd.org. 
158 Badania dowodz� zró�nicowanego wp�ywu ró�nych czynników na poziom okre�lonych 
umiej�tno�ci dzieci. Ze wzgl�du na brak odpowiednich danych, jako cechy odzwierciedlaj�ce 
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2x – odsetek czterolatków obj�tych zinstytucjonalizowan� opiek� (stymulanta). 
Wska
nik ten �wiadczy o danym rozpowszechnieniu w danym pa�stwie wcze-
snej edukacji i opieki nad dzie�mi; 

3x – odsetek populacji o niskim poziomie wykszta�cenia (destymulanta), od-
zwierciedlaj�ca poziom wykszta�cenia formalnego spo�ecze�stwa w danym 
kraju159;  

4x – odsetek osób doros�ych w wieku 25-64 lata uczestnicz�cych w kszta�ceniu 
ustawicznym (stymulanta), dowodzi o sk�onno�ci spo�ecze�stwa do doskonale-
nia swoich umiej�tno�ci i poszerzania wiedzy; 

5x – odsetek osób w wieku 16-74 lata z wysokim poziomem podstawowej obs�u-
gi komputera (stymulanta), reprezentuj�ca poziom kompetencji cywilizacyjnych 
danego spo�ecze�stwa160;  

6x – d�ugo�� �ycia w zdrowiu (stymulanta), �wiadcz�ca o poziomie zdrowotno-
�ci populacji161. 

W celu pomiaru poziomu kapita�u ludzkiego spo�ecze�stw wybranych 
krajów wykorzystano taksonomiczn� miar� rozwoju (TMR ) Hellwiga s�u��c� do 
porz�dkowania liniowego obiektów w oparciu o miernik syntetyczny162.  

W pierwszym kroku dokonano standaryzacji wybranych zmiennych wed�ug formu�y: 
 

                                                                                                                                                         
wp�yw kapita�u kulturowego i wp�yw rodziny oraz najbli�szego otoczenia, zdecydowano si� 
wzi�� pod uwag� kompetencje matematyczne uczniów, jak równie� zdolno�ci humanistyczne 
(takie jak np.: czytanie ze zrozumieniem), które s� równie� kszta�towane w ramach instytucji 
edukacyjnych. 
159 Wed�ug Eurostatu wska
nik ten definiuje si� jako odsetek osób w wieku 25-64 lata z wy-
kszta�ceniem na poziomie ISCED 2 (International Standard Classification of Education – 
Mi�dzynarodowa Klasyfikacja Poziomów Kszta�cenia) lub mniejszym, obejmuj�cym pozio-
my: niepe�ny podstawowy, podstawowy i ni�szy �redni. 
160 Wska
nik ten sporz�dzany jest na podstawie odpowiedzi respondentów oceniaj�cych 
umiej�tno�� wykonania podstawowych zada� z zakresu obs�ugi komputera. Do tych zada� 
nale�a�y: skopiowanie lub przeniesienie pliku lub folderu, usuni�cie lub skopiowanie infor-
macji w dokumencie tekstowym, u�ycie podstawowych formu� arytmetycznych (dodawanie, 
odejmowanie, dzielenie, mno�enie) w arkuszu kalkulacyjnym, ��czenie plików, instalowanie 
nowych sprz�tów do komputera lub nowego oprogramowania, napisanie programu kompute-
rowego przy u�yciu specjalistycznego j�zyka. Niskim poziomem umiej�tno�ci pos�ugiwania 
si� komputerem charakteryzowali si� badani umiej�cy wykona� dwa z sze�ciu zada�. Wyko-
nanie trzech lub czterech zada� oznacza�o �redni poziom a pi�ciu lub sze�ciu wysoki poziom 
podstawowej obs�ugi komputera; por. http://epp.eurostat.ec.europa.eu. 
161 Wska
nik d�ugo�ci �ycia w zdrowiu (Healthy Life Years) obrazuje w jakim zdrowiu ludzie 
prze�ywaj� swoje �ycie. W rozwa�anym przypadku dotyczy on kobiet.  
162 K. Kuku�a, Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 
2000, s. 53, 60-63, 70-80. 
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gdzie: ijx – j cecha i obiektu; iS – odchylenie standardowe w populacji. 
 
W dalszej kolejno�ci stworzono wzorzec rozwoju wg nast�puj�cej regu�y: 
 

)(max0 jiij zz � dla stymulant; 

)(min0 jiij zz � dla destymulant. 

 
Nast�pnie obliczono odleg�o�� i obiektu od wzorca w oparciu o formu��: 
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nik kapita�u ludzkiego jest taksonomiczn� miar� rozwoju 
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Z przeprowadzonych oblicze� wynika, i� w 2009 roku do spo�ecze�stw 

o najwy�szym poziomie rozwoju kapita�u ludzkiego nale�eli Brytyjczycy, 
Szwedzi i Du�czycy. Syntetyczny wska
nik kapita�u ludzkiego wyniós� dla nich 
odpowiednio 0,68 i 0,65163 (rysunek 1.6). Je�eli chodzi o Wielk� Brytani� wy-
soka pozycja mieszka�ców tego kraju wynika�a z ponadprzeci�tnego poziomu 
wykszta�cenia. Brytyjczycy nale�� do spo�ecze�stw stosunkowo najd�u�ej ucz�-
cych si� oraz o wzgl�dnie jednym z najwy�szych udzia�ów zbiorowo�ci osób 
z wy�szym wykszta�ceniem164. Wysoka warto�� wska
nika kapita�u ludzkiego 

                                                 
163 Wyniki te s� zbli�one do rezultatów innych bada� nad kapita�em ludzkim mieszka�ców 
europejskich pa�stw z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Brytyjczycy, Szwedzi 
i Du�czycy znale
li si� tam w czo�ówce spo�ecze�stw europejskich o najwy�szym poziomie 
kapita�u ludzkiego. Na najni�szych miejscach w tej klasyfikacji uplasowali si� z kolei Rumu-
nii, Bu�garzy i S�owacy; por. I. Pawlas, Kapita� ludzki w krajach europejskich w �wietle ba-
da� taksonomicznych, [w:] Kapita� ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, D. Kopyci�-
ska (red.),Wydawnictwo Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczeci�skiego, Szczecin 
2009, s. 26-27. 
164 H. Doma�ski, Spo�ecze�stwa europejskie. Stratyfikacja i systemy warto�ci, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 34. 
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w odniesieniu do obywateli Wielkiej Brytanii wi�za�a si� równie� z ich relatyw-
nie cz�stym uczestniczeniem w ró�nego rodzaju kursach zawodowych i szkole-
niach. W 2009 r. kszta�ceniem ustawicznym by�o obj�te 20% osób w wieku  
25-64 lata. Jak pokazuj� badania takim rodzajem aktywno�ci cechuj� si� zazwy-
czaj spo�ecze�stwa dobrze wykszta�cone.  

 
Tabela 1.2. Zmienne diagnostyczne okre�laj�ce poziom kapita�u ludzkiego 

w wybranych krajach europejskich 

Kraj 

suma przeci�t-
nej liczby 
punktów  

z testu PISA –
czytanie  

i wiedza ma-
tematyczna 

1x  

odsetek cztero-
latków obj�-
tych opiek�  

instytucjonaln� 
(%) 

2x  
 

odsetek osób  
o niskim  
poziomie  

wykszta�cenia 
(%) 

3x  

odsetek osób 
w wieku 25-64 

uczestnicz�-
cych w kszta�-

ceniu  
ustawicznym 

(w %) 

4x  

odsetek osób 
w wieku 16-74 
lata z wysokim 

poziomem 
podstawowej 

obs�ugi  
komputera (%) 

5x  
 

d�ugo��  
trwania �ycia 

w zdrowiu 

6x  

Belgia 1021,0 99,3 29,4 6,8 18,0 63,5
Bu�garia 857,0 78,5 22,1 1,4 7,0 65,6
Czechy 971,0 90,0 8,6 6,8 19,0 62,5
Dania 998,0 91,9 23,7 31,6 31,0 60,4
Niemcy 1010,0 96,0 14,5 7,8 28,0 57,7
Estonia 1013,0 95,7 11,1 10,5 28,0 59,0
Irlandia 983,0 73,4 28,5 6,3 22,0 65,2
Grecja 949,0 70,2 38,8 3,3 13,0 60,9
Hiszpania 964,0 99,3 48,5 10,4 28,0 61,9
Francja 993,0 100,0 29,7 5,7 30,0 63,2
W�ochy 969,0 98,2 45,7 6,0 23,0 61,2
otwa 966,0 89,6 13,2 5,3 17,0 55,8
Litwa 945,0 79,6 8,7 4,5 27,0 60,9
Luksemburg 961,0 94,6 22,7 13,4 42,0 65,7
W�gry 984,0 94,8 19,4 2,7 27,0 58,0
Holandia 1034,0 99,5 26,6 17,0 40,0 59,8
Austria 966,0 91,3 18,1 13,8 29,0 60,6
Polska 995,0 70,9 12,0 4,7 14,0 62,1
Portugalia 976,0 88,2 70,1 6,5 27,0 55,9
Rumunia 851,0 82,3 25,3 1,5 9,0 61,4
S�owenia 984,0 91,3 16,7 14,6 28,0 61,5
S�owacja 974,0 77,9 9,1 2,8 21,0 52,3
Finlandia 1077,0 71,9 18,0 22,1 33,0 58,4
Szwecja 991,0 94,7 19,3 22,2 21,0 69,5
Wielka Brytania 986,0 97,3 25,4 20,1 29,0 66,3

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie danych Eurostat 2009, OECD 2009. 
 
W opisywanym przypadku na wysoki poziom kapita�u ludzkiego wp�ywa� 

tak�e fakt niemal ca�kowitego obj�cia czterolatków opiek� instytucjonaln�. 
W Wielkiej Brytanii dzieci od trzech do pi�ciu lat (tj. do momentu rozpocz�cia 
obowi�zkowej edukacji formalnej) s� obj�te bezp�atnym i powszechnym syste-
mem edukacji i opieki przedszkolnej w niepe�nym wymiarze czasu165. Ponadto 
                                                 
165 OECD, op.cit., s. 81. 
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w porównaniu do innych spo�ecze�stw europejskich, w�ród Brytyjczyków za-
znaczy� si� wysoki odsetek osób z wysokim poziomem podstawowej znajomo-
�ci� obs�ugi komputera (29%). Relatywnie wysoki poziom kapita�u ludzkiego  
w tym kraju ��czy� si� tak�e z ich stanem zdrowia. Przeci�tna oczekiwana d�u-
go�� �ycia w dobrym zdrowiu dla Brytyjek wynios�a ponad 66 lat i by�o to  
o 6 lat wi�cej ni� w przypadku Dunek.  
 

Rysunek 1.6. Ranking wybranych krajów europejskich ze wzgl�du  
na TMR kapita�u ludzkiego 
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�ród�o: obliczenia w�asne na podstawie danych Eurostatu i OECD. 
Na przeciwleg�ym biegunie pod wzgl�dem poziomu kapita�u ludzkiego 

znale
li si� obywatele Rumuni. Warto�� wska
nika kapita�u ludzkiego dla tego 
spo�ecze�stwa wynios�a 0,12 i wynika�a w du�ej mierze z niewielkiego kapita�u 
kulturowego (�rednia liczba punktów ze sprawdzianu czytania i umiej�tno�ci 
matematycznych w�ród szóstoklasistów wynios�a 851, (o 144 mniej ni� ich pol-
skich odpowiedników), niskich kompetencji cywilizacyjnych (zaledwie 9% spo-
�ród mieszka�ców Rumunii w wieku 16-74 lata mia�a opanowan� na wysokim 
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poziomie podstawow� obs�ug� komputera) oraz bardzo ma�ego zainteresowania 
korzystaniem ze szkole� i dokszta�cania. 

Warto�� syntetycznego wska
nika kapita�u ludzkiego TMR  (0,32) plaso-
wa�a polskie spo�ecze�stwo na 20 miejscu w�ród 25 europejskich krajów. Sto-
sunkowo niska pozycja mieszka�ców Polski pod tym wzgl�dem wynika z kilku 
przyczyn. Po pierwsze, w analizowanym roku odsetek czterolatków ucz�szcza-
j�cych do instytucji zajmuj�cych si� wczesn� edukacj� i opiek� wyniós� niespe�-
na 71%. Mia�o to swoje pod�o�e m.in. w okre�lonym kszta�cie prawnych regula-
cji z zakresu systemu edukacji i opieki nad dzie�mi, w bardzo ma�ej dost�pno�ci 
do publicznych i prywatnych placówek �wiadcz�cych tego typu us�ugi (przed-
szkola, ��obki) oraz w wysokiej sk�onno�ci rodziców do powierzania opieki nad 
potomkami cz�onkom swoich rodzin166.  

Po drugie, tylko w niewielkim zakresie w Polsce rozpowszechnione jest 
kszta�cenie ustawiczne. Wed�ug danych Eurostatu, t� form� pozyskiwania wie-
dzy w 2009 r. wybra�o zaledwie 5% badanych. Podkre�la si�, �e w Polsce proces 
doskonalenia kwalifikacji ma niewielki zasi�g i jest selektywny ze wzgl�du na 
poziom wykszta�cenia i miejsce zamieszkania. Dzia�ania takie charakteryzuj� na 
ogó� osoby ze stosunkowo wy�szym przygotowaniem edukacyjnym, �yj�ce we 
wzgl�dnie wi�kszych miejscowo�ciach167. Po trzecie, na tle mieszka�ców wi�k-
szo�ci wybranych krajów, Polacy charakteryzowali si� ni�szymi umiej�tno�cia-
mi w zakresie podstawowej obs�ugi komputera. Wysokie kwalifikacje w tym 
obszarze obejmowa�y 14% mieszka�ców Polski, gdy dla wszystkich analizowa-
nych spo�ecze�stw przeci�tnie by�o to ponad 24%.  

Niezale�nie od stosunkowo niskiej ogólnej warto�ci TMR  kapita�u ludz-
kiego polskiego spo�ecze�stwa, wspomnie� nale�y równie� o elementach, pod 
wzgl�dem których sytuuje si� ono wy�ej ni� przeci�tnie. Dane Eurostatu wska-
zuj�, �e Polacy byli relatywnie dobrze wykszta�ceni. Zbiorowo�� osób o niskim 
poziomie skolaryzacji w�ród ogó�u osób w wieku 25-64 lata wyniós� zaledwie 
12%, przy �redniej 24% dla ogó�u porównywanych pa�stw. W 2003 roku opi-
sywany wska
nik dla Polski kszta�towa� si� na poziomie 18%. Spadek udzia�u 
osób o niskim formalnym przygotowaniu edukacyjnym jest pochodn� awansu 
edukacyjnego Polaków, wynikaj�cego przede wszystkim ze wzrostu zaintereso-
wania edukacj� na poziomie wy�szym w�ród kobiet i mieszka�ców miast, jak 
równie� przemian demograficznych, polegaj�cych na wej�ciu w wiek edukacyj-

                                                 
166  Spo�ecze�stwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, praca zbiorowa, Insty-
tut Bada� Edukacyjnych, Warszawa 2011, s. 39. 
167 I. Grabowska, I.E. Kotowska, Edukacja, [w:] Diagnoza spo�eczna 2009. Warunki i jako�
 
�ycia Polaków, Czapi�ski J., Panek T. (red.), Rada Monitoringu Spo�ecznego, Wy�sza Szko�a 
Finansów i Zarz�dzania, Warszawa 2009, s. 90-93.  
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ny pokolenia wy�u demograficznego168. W�ród analizowanych spo�ecze�stw 
wzgl�dnie dobre wyniki osi�gn�li polscy szóstoklasi�ci w testach sprawdzaj�-
cych umiej�tno�ci czytania i wiedzy matematycznej, co mo�e �wiadczy� zarów-
no o relatywnie wysokim wp�ywie kapita�u przekazywanego w ramach rodzin 
(kulturowy, dziedziczony), ale tak�e o stosunkowo wysokiej jako�ci kszta�cenia 
w szko�ach podstawowych. Na zbli�onym poziomie do �redniej europejskiej 
kszta�towa� si� w Polsce wska
nik oczekiwanej liczby lat �ycia w dobrym 
zdrowiu (odpowiednio 62 wobec 61). Od pocz�tku lat dziewi��dziesi�tych do 
ko�ca lat dwutysi�cznych, badania dokumentuj� systematyczn� popraw� stanu 
zdrowia doros�ych Polaków169. Jednocze�nie w polskim spo�ecze�stwie spada 
odsetek negatywnych ocen stopnia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych170. 

                                                 
168 Spo�ecze�stwo w drodze do wiedzy, op.cit., s. 19. 
169 B. Wojtyniak, P. Gory�ski, Sytuacja zdrowotna ludno�ci Polski, Narodowy Instytut Zdro-
wia Publicznego – Pa�stwowy Zak�ad Higieny, Warszawa 2008, s. 31. 
170 J. Czapi�ski, Zdrowie – objawy psychosomatyczne, op.cit., s. 186-7. 
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Rozdzia� 2. 
Wybrane determinanty kapita�u ludzkiego na obszarach  
wiejskich w Polsce  
 
 
2.1. Poziom wykszta�cenia ludno�ci na obszarach wiejskich 
 
2.1.1. Ludno�� na obszarach wiejskich 

Wed�ug danych GUS w 2010 roku na obszarach wiejskich zamieszkiwa�o 
oko�o 39,0% ludno�ci Polski, tj. 14,9 mln osób. W stosunku do roku 2000 liczba 
ludno�ci zamieszkuj�cej te tereny wzros�a o blisko 338 tys. (tj. o oko�o 2,3%). 
Ogólna liczba ludno�ci Polski w tym samym czasie zmniejszy�a si� o 0,2%, tj. 
o oko�o 69 tys. Po akcesji Polski do UE, tzn. od 2004 roku liczba ludno�ci wiej-
skiej tak�e uleg�a zwi�kszeniu o oko�o 198 tys., przy jednoczesnym zmniejsze-
niu si� ogólnej liczby mieszka�ców kraju o blisko 26 tys. osób. Pomimo wzrostu 
bezwzgl�dnej liczby ludno�ci wiejskiej w latach 2004-2010 jej udzia� w�ród 
ogó�u ludno�ci powi�kszy� si� bardzo nieznacznie. Nadal stanowi ona nieco po-
nad jedn� trzeci� mieszka�ców kraju.  

W 2010 roku wed�ug danych GUS, podobnie jak w roku 2004, na wsi na 
100 m��czyzn przypada�o 101 kobiet. Tak wi�c tereny wiejskie charakteryzowa-
�y si� równowag� p�ci w przeciwie�stwie do miast, gdzie na 100 m��czyzn 
przypada�o 111 kobiet. 

Liczba ludno�ci w wieku produkcyjnym na terenach wiejskich w 2010 roku 
wynosi�a 9,4 mln, co stanowi�o oko�o 38% ludno�ci Polski w tej grupie wiekowej. 
Udzia� osób w wieku 60/65 i wi�cej lat w�ród ludno�ci wiejskiej wyniós� blisko 
15,7%, co nie ró�ni�o si� znacznie od odsetka, jaki dotyczy� ludno�ci miejskiej (bli-
sko 17,3%). Udzia� osób w starszym wieku w miejskiej spo�eczno�ci by� podobnej 
wysoko�ci, co w 2000 roku (15,6%), a tak�e w 2004 roku (15,5%.).  

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadaj�ca na 100 osób w wie-
ku produkcyjnym, w roku 2009, zarówno na obszarach wiejskich jak i w mia-
stach wynosi�a 26 osób (tabela 2.1). Z kolei liczba osób w wieku przedproduk-
cyjnym przypadaj�ca na sto osób w wieku produkcyjnym na wsi, by�a zdecydo-
wanie wy�sza. Ró�nice te zauwa�alne by�y tak�e w latach wcze�niejszych. 
 Na obszarach wiejskich w 2010 roku zamieszkiwa�o 42% ogó�u dzieci  
w wieku 3-6 lat oraz 46% ogó�u dzieci i m�odzie�y w wieku 7-19 lat. Odsetek dzieci 
i m�odzie�y w�ród ogó�u populacji wiejskiej, zarówno w roku 2010, jak i w latach 
wcze�niejszych, by� wy�szy ni� analogiczny wska
nik w miastach (tabela 2.2). 
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Tabela 2.1. Liczba (udzia�) ludno�ci w wieku przedprodukcyjnym  
i poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym w mie�cie i na wsi 

w latach 2000-2009 
Liczba osób w wieku przedpro-

dukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

Liczba osób w wieku poproduk-
cyjnym na 100 osób  

w wieku produkcyjnym Wyszczególnienie 

Miasto Wie� Miasto Wie� 
2000 35 49 23 26
2005 28 39 23 25
2009 26 34 26 26

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie: Rocznik Demograficzny, GUS 2010. 
 

Tabela 2.2. Odsetek dzieci i m�odzie�y w�ród ogó�u ludno�ci zamieszka�ej  
w mie�cie i na wsi w latach 2000-2010 (wed�ug wyszczególnionych grup wiekowych) 

Grupy wiekowe Lata 0-2 lata 3-6 lat 7-12 lat 13-15 lat 16-19 lat 
Miasto 

3,8 7,1 4,4 7,02000 2,6 22,3 
3,5 6,1 3,8 6,02005 2,6 19,4 
3,6 5,2 3,0 4,82010 3,1 16,6 

Wie� 
5,1 9,4 5,0 7,02000 3,4 

26,5 
4,5 8,3 4,9 6,72005 3,1 

24,4 
4,1 6,8 4,1 6,12010 3,4 

21,1 
�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie Roczników Demograficznych GUS 2005-2010, 
Ma�y Rocznik Statystyczny GUS 2011. 

 
Powy�sze dane wskazuj�, i� tereny wiejskie uzna� mo�na za obszary ko-

rzystne pod wzgl�dem mo�liwo�ci wykorzystania czynnika ludzkiego w kszta�-
towaniu procesów rozwojowych. Tym samym spraw� istotn� jest przede 
wszystkim zapewnienie mieszka�com wsi mo�liwo�ci inwestowania w swój 
szeroko rozumiany rozwój edukacyjny. Niezale�nie od rodzaju niezb�dnych 
umiej�tno�ci, podstaw� wykszta�cenia jest edukacja szkolna.  
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2.1.2. Placówki edukacyjne 

 Wed�ug danych GUS na terenach wiejskich w 2010 roku znajdowa�o si� 
9,4 tys. szkó� podstawowych (tabela 2.3), których liczba, podobnie jak i w latach 
wcze�niejszych, znacznie przewy�sza�a liczb� szkó� w miastach. Znacznie mniej 
ni� w miastach by�o natomiast gimnazjów (tabela 2.4). 
 
Tabela 2.3. Liczba szkó� podstawowych w miastach i na wsi w latach 2000-2010 

2000/2001 2005/2006 2009/2010 Wyszczególnienie miasto wie� miasto wie� miasto wie� 
Liczba szkó� w tys. 5,4 11,4 4,5 10,1 4,6 9,4

w liczbach bezwzgl�dnych 
filialne 28 1189 15 731 14 463
sportowe 49 - 45 1 60 2
artystyczne 37 - 41 - 45 1
specjalne 631 149 634 138 635 142

�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 
 

Tabela 2.4. Liczba gimnazjów  w miastach i na wsi w latach 2000-2010 
2000/2001 2005/2006 2009/2010 Wyszczególnienie miasto wie� miasto wie� miasto wie� 

Liczba gimnazjów  3423 2872 3637 3394 3747 3497
w liczbach bezwzgl�dnych 

sportowe 47 1 82 4 87 3
specjalne 614 139 654 152 659 162

�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 
 
Na terenach wiejskich do rzadko�ci nale�� szko�y podstawowe i gimnazja 

profilowane przeznaczone dla szczególnie uzdolnionych dzieci (np. sportowe). 
Nieco cz��ciej usytuowane s� tam szko�y specjalne, do których mog� ucz�sz-
cza� dzieci z wadami rozwojowymi. 
 Ogó�em do wiejskich szkó� podstawowych w roku szkolnym 2009/2010 
ucz�szcza�o 916 tys. dzieci, a do wiejskich gimnazjów 468 tys. uczniów (tabe-
la 2.5 oraz tabela 2.6).  

Rozproszenie terenów wiejskich stwarza potrzeb� funkcjonowania wi�k-
szej liczby szkó� ni� w miastach. Przek�ada to si� na mniejsz� liczb� dzieci 
przypadaj�c� zarówno na jedn� szko��, jak i na jednego nauczyciela czy jeden 
oddzia�. Z jednej strony zarysowuj� si�, na niektórych terenach wiejskich, trud-
no�ci z utrzymywaniem dzia�alno�ci placówek, ale z drugiej strony zapewniaj� 
one lepsz� relacj� nauczyciel-ucze�. Tym samym mo�na otoczy� dzieci wi�ksz� 
opiek� ni� w miastach, a przy szczególnym zaanga�owaniu nauczycieli, zre-
kompensowa� mo�na tak�e brak szkó� nastawionych na kszta�cenie w specjali-
stycznych kierunkach (artystycznych, sportowych). 
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Tabela 2.5. Liczba uczniów w szko�ach podstawowych w miastach i na wsi 
w latach 2000-2010 

2000/2001 2005/2006 2009/2010 Wyszczególnienie miasto wie� miasto wie� miasto wie� 
Uczniowie w tys. 1 928 1 292 1 524 1 078 1 319 916

Liczba uczniów przypadaj�ca na: 
1 szko�� 394 115 386 108 331 99
1 pomieszczenie szkolne 25 14 22 13 16 10
1 nauczyciela 16 13 16 12 15 11
1 oddzia�  24 18 23 17 22 15

�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 
 

Tabela 2.6. Liczba uczniów w gimnazjach w miastach i na wsi  
w latach 2000-2010 

2000/2001 2005/2006 2009/2010 Wyszczególnienie miasto wie� miasto wie� miasto wie� 
Uczniowie w tys. 819 371 1040 557 854 468

Liczba uczniów przypadaj�ca na: 
1 szko�� 282 134 338 170 268 139
1 pomieszczenie szkolne 24 24 23 22 17 16
1 nauczyciela 17 19 15 14 13 12
1 oddzia� 25 23 25 23 24 21

�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 
 

Tabela 2.7. Szko�y rolnicze w Polsce w latach 2000-2008 
Wyszczególnienie 1999/2000 2004/2005 2007/2008 

Liczba szkó� ogó�em 1838 942 1982
w tym 

zasadnicze szko�y  
zawodowe 438 134 976

ponadgimnazjalne szko�y  
zawodowe * * 816

technika i licea zawodowe  1343 752 *
szko�y policealne 57 56 190

�ród�o: Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, GUS 2001, 2005, 2007, 2008. 
 

Powi�zanie obszarów wiejskich z wykonywaniem przez znaczn� cz��� 
ich mieszka�ców zawodu rolnika, wymusza przygotowanie zawodowe i profi-
lowanie wykszta�cenia w dziedzinie nauk agronomicznych. Ogó�em w Polsce 
w roku 2007/2008 funkcjonowa�o blisko 2 tys. szkó� rolniczych ró�nych typów, 
do których ucz�szcza�o blisko 100 tys. uczniów (tabela 2.7 i tabela 2.8). 
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Tabela 2.8. Uczniowie w szko�ach rolniczych w Polsce w latach 2000-2008 
Wyszczególnienie 1999/2000 2004/2005 2006/2007 2007/2008 

Ogó�em w tys. 186,8 88,7 89,2 99,9
w procentach (liczba uczniów ogó�em =100) 

zasadnicze szko�y  
zawodowe 20,2 9,7 13,0 31,4

ponadgimnazjalne szko�y 
zawodowe * * 79,0 59,8

technika i licea zawodowe 
�rednie zawodowe 78,2 85,6 * *

szko�y policealne 1,6 4,8 8,0 8,8
odsetek kobiet w�ród ogó�u 
absolwentów 47,6 50,8 42,1 31,8

�ród�o: Roczniki Statystyczne Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, GUS 2001, 2005, 2007, 2008. 
 
 W analizowanym okresie (lata 1999-2008) zwraca uwag� przede wszyst-
kim zmniejszaj�ca si� ogólna liczba uczniów w szko�ach rolniczych (dotyczy to 
zw�aszcza roku szkolnego 2004/2005 w stosunku do roku 1999/2000) oraz obni-
�enie si� udzia�u dziewcz�t w�ród absolwentów tego typu szkó�. 
 
2.1.3. Dost�pno�� przestrzenna do placówek o�wiatowych na obszarach wiejskich 

 Z bada� ankietowych prowadzonych w IERiG�-PIB, wynika, i� na tere-
nach wiejskich dzieci i m�odzie� ucz�szcza�y g�ównie do szkó� po�o�onych w tej 
samej miejscowo�ci. Dotyczy�o to blisko po�owy szkó� podstawowych oraz 
16,2% gimnazjów. W odleg�o�ci przekraczaj�cej 5 km by�o 16,6% szkó� pod-
stawowych oraz blisko 55% gimnazjów (tabela 2.9). Gorszymi wska
nikami 
odleg�o�ci charakteryzowa�y si� szko�y �rednie (tabela 2.10). 
 Podkre�lenia wymaga fakt, i� wi�kszo�� placówek edukacyjnych jest pod 
bezpo�rednim nadzorem w�adz lokalnych, w tym g�ównie samorz�du terytorial-
nego i samorz�du powiatowego. Tym samym rozmieszczenie placówek zale�y 
nie tylko od struktury przestrzenno-demograficznej, ale tak�e i od sytuacji fi-
nansowej samorz�du terytorialnego, która bezpo�rednio wp�ywa na kszta�towa-
nie si� polityki o�wiatowej na danym obszarze. Poziom finansowania szkó� i in-
nych placówek o�wiatowych zale�y wi�c przede wszystkim od struktury bud�e-
tów tych samorz�dów. Co oznacza, �e im ni�szy udzia� w ogólnych dochodach 
stanowi� dochody w�asne gmin, tym s� mniejsze mo�liwo�ci swobodnego roz-
dysponowania �rodków na edukacj�. 
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Tabela 2.9. Dost�pno�� przestrzenna do szkó� podstawowych i gimnazjów  
w latach 2000-2005. 

Lata We wsi 1-2 km 3-4 km 5 km i wi�cej 
Szko�a podstawowa niepe�na (klasy 1-3) 

2000 48,8 9,3 23,3 16,3
2005 50,1 9,5 23,8 16,6

Szko�a podstawowa (klasy 1-6) 
2000 49,4 7,4 27,2 16,0
2005 44,0 12,1 25,3 18,6

Gimnazjum 
2000 14,7 8,0 30,6 46,7
2005 16,2 10,6 18,6 54,6

�ród�o: Ankieta IERiG�-PIB 2000, 2005. 
 

Tabela 2.10. Wska
nik odleg�o�ci na obszarach wiejskich – dost�pno��  
przestrzenna do szkó� �rednich w latach 2000-2005 

Lata Do 5 km 5-10 km 10-15 km 15 km i wi�cej 
Szko�a ogólnokszta�c�ca 

2000 13,3 28,0 28,0 30,7
2005 17,3 30,6 24,0 28,1

Technikum nierolnicze 
2000 9,6 24,6 32,9 32,9
2005 8,6 25,7 31,4 34,3

Technikum rolnicze 
2000 10,2 33,3 17,4 39,1
2005 6,8 27,4 13,7 52,1

Zasadnicza zawodowa rolnicza 
2000 10,3 33,8 19,1 35,3
2005 8,1 25,7 18,9 47,3

Zasadnicza zawodowa nierolnicza 
2000 9,5 27,0 32,4 31,1
2005 9,8 24,0 21,1 45,1

�ród�o: Ankieta IERiG�-PIB 2000, 2005. 
 

Wprowadzana reforma systemu o�wiaty przek�ada si� mi�dzy innymi na 
organizowanie dowozu wiejskich dzieci (zw�aszcza tych najm�odszych) do 
szkó�. Nierzadko ma miejsce sytuacja, �e droga wiejskiego dziecka do szko�y 
jest krótsza, �atwiejsza i szybsza, ni� droga do szko�y dziecka w du�ej aglomera-
cji miejskiej. Niemniej trudno�ci w tym zakresie szczególnie dotykaj� rodziców 
i dzieci wiejskich w starszych grupach wiekowych, kiedy to zapewnienie eduka-
cji na �rednim czy te� wy�szym poziomie, wymaga indywidualnego pokonania 
znacznej odleg�o�ci, organizacji dojazdu czy te� zapewnienia mo�liwo�ci za-
mieszkania w pobli�u szko�y czy uczelni wy�szej.  

Wa�nym zagadnieniem jest te� zwi�kszenie zaanga�owania i odpowie-
dzialno�ci rodziców za wychowanie i edukacj� dzieci. Nie wszyscy rodzice 
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s� �wiadomi, i� ich czynne zaanga�owanie w proces wychowawczo-edukacyjny 
dotycz�cy w�asnego dziecka ma zasadniczy wp�yw na jego pó
niejsze zachowania 
jako doros�ego cz�owieka, gdy� na przyk�ad przez pierwsze 2-3 lata �ycia maj� 
oni praktycznie wy��czny kontakt z dzieckiem. Dlatego to w�a�nie w ich kompe-
tencjach i emocjonalnym zaanga�owaniu kryj� si� najwi�ksze rezerwy poprawy 
jako�ci wczesnej edukacji. Wyniki ameryka�skich bada� dowodz�, �e ró�nice  
w poziomie umiej�tno�ci rodzicielskich t�umacz� zró�nicowania w zakresie tzw. 
gotowo�ci szkolnej w 25% (do nawet 50%) badanych przypadkach171. 

Rodzice czy te� opiekunowie, maj� bardzo ograniczone mo�liwo�ci, aby 
rozwija� w�asne umiej�tno�ci wychowawcze czy te� razem z dzie�mi czynnie 
uczestniczy� w zaj�ciach edukacyjno-rozwojowych. Nie maj� te�, lub maj� 
w bardzo niewielkim stopniu, wp�yw na zarz�dzanie oraz na programy eduka-
cyjne realizowane w instytucjach opieku�czo-edukacyjnych, do których ucz�sz-
czaj� ich dzieci. Ponadto wed�ug bada� PISA, w Polsce cz��ciej ni� w innych kra-
jach, o wyborze przez ucznia drogi kszta�cenia nie decyduj� jego umiej�tno�ci, ale 
spo�eczno-ekonomiczny status rodziców. Silny wp�yw pochodzenia spo�ecznego na 
wybory edukacyjne sprzyja jednocze�nie pog��bianiu si� ró�nic spo�ecznych172.  

Wspó�cze�nie w wyniku ró�norodnych procesów i wprowadzonych reform, 
szko�y w wielu pa�stwach przejmuj� coraz wi�ksz� cz��� odpowiedzialno�ci za 
edukacj� dzieci. Jednocze�nie coraz wi�cej jest przyk�adów, �e takie rozwi�zania 
maj� szereg niedoskona�o�ci i nie przyczyniaj� si� do osi�gni�cia spodziewanych 
efektów. Dodatkowo rodzice cz�sto czuja si� zwolnieni z anga�owania si� w pro-
ces kszta�cenia dzieci i nie s� przygotowani aby w nim uczestniczy�.  
 Z literatury przedmiotu wynika, i� dzieci i m�odzie� osi�gaj� najlepsze 
wyniki edukacyjne wtedy, kiedy w lokalnej spo�eczno�ci wspó�istniej� – poczu-
cie odpowiedzialno�ci rodziców za edukacj� i dobre warunki nauczania. W sy-
tuacji kiedy brakuje obustronnego zainteresowania sukcesem edukacyjnym, to 
wpojone w szkole dobre wzorce i rzeteln� wiedz� zniwecz� negatywne cechy 
�rodowiska rodzinnego. Analogicznie, dobre wzorce wyniesione z domu rodzin-
nego mog� podlega� erozji w szkole 
le zorganizowanej i nieprzygotowanej do 
roli edukacyjno-wychowawczej173.  
 

2.1.4. Poziom wykszta�cenia szkolnego 

Pomi�dzy terenami wiejskimi a miejskimi od lat wyst�puj� znaczne dys-
proporcje w wykszta�ceniu ludno�ci, cho� na wsi podobnie jak w miastach, 
                                                 
171  http://www.futureofchildren.org/usr_139_markman_&_brooks-gunn.pdf. 
172 Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Mini-
strów, Zespó� Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009. 
173 P. �leszy�ski, Ekonomiczne uwarunkowania wyników sprawdzianu szóstoklasistów i eg-
zaminu gimnazjalnego przeprowadzonych w latach 2002-2004, PAN, Warszawa 2004. 
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zwi�kszaj� si� aspiracje edukacyjne. Chocia� poziom wykszta�cenia mieszka�-
ców wsi poprawia si� szybciej ni� w miastach, nadal pozostaje znacznie ni�szy.  

W 2009 roku, podobnie jak i w latach wcze�niejszych, na obszarach wiej-
skich, w porównaniu do miast, zanotowano prawie dwukrotnie mniejszy odsetek 
osób z wykszta�ceniem co najmniej �rednim i ponad trzykrotnie mniejszy odse-
tek osób z wykszta�ceniem wy�szym (tabela 2.11).  

 
Tabela 2.11. Poziom wykszta�cenia ludno�ci (w wieku 13 lat i wi�cej)  

w latach 2002-2009 wed�ug miejsca zamieszkania 

Wy�sze �rednie  
i policealne 

Zasadnicze 
zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Lata 

W procentach 
Miasto 

2002 13,7 38,5 21,1 x 22,2
2004 17,5 38,0 21,3 4,4 16,8
2007 22,1 38,3 20,4 4,6 14,6
2009 24,0 38,4 20,0 4,5 13,1

Wie� 
2002 4,3 22,4 29,2 x 38,3
2004 5,4 24,5 29,4 5,8 31,9
2007 7,0 25,1 28,5 6,3 28,2
2009 8,1 26,0 29,0 6,5 26,5

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie Roczników Demograficznych GUS 2005-2010. 
 
Analiza danych pochodz�cych z bada� ankietowych IERiG�-PIB, wyka-

za�a, �e g�ównymi czynnikami wp�ywaj�cymi na wzrost aspiracji edukacyjnych 
m�odzie�y wiejskiej by�y plany zawodowe zwi�zane z aktywno�ci� w pozarol-
niczych dzia�ach gospodarki na terenach wiejskich, a tak�e w pobliskich mia-
stach lub za granicami kraju.  

Pozytywne zmiany w poziomie wykszta�cenia zaobserwowano zarówno 
w grupie kobiet wiejskich, jak i w przypadku m��czyzn (tabela 2.12). 

Badania ankietowe przeprowadzone w IERiG�-PIB wykaza�y, �e nie wy-
st�pi�y zasadnicze ró�nice w poziomie wykszta�cenia pomi�dzy ludno�ci� z ro-
dzin rolniczych i bezrolnych174.  
 Wed�ug danych GUS z 2010 roku osoby z wykszta�ceniem �rednim lub 
wy�szym stanowi�y oko�o 43% pracuj�cych na wsi (w miastach oko�o 71%). 
Struktura wykszta�cenia mieszka�ców wsi pracuj�cych w rolnictwie w porów-
naniu z mieszka�cami wsi pracuj�cymi poza rolnictwem by�a mniej korzystna. 
Tak�e w�ród bezrobotnych i biernych zawodowo na wsi wi�ksz� grup� stanowi-
�y osoby z wykszta�ceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. 
                                                 
174 W badaniu jako bezrolna uznawana jest rodzina posiadaj�ca mniej ni� 1 ha UR, natomiast 
rodziny rolnicze, to te które posiadaj� gospodarstwa wi�ksze ni� 1 ha. 
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Tabela 2.12. Poziom wykszta�cenia ludno�ci wiejskiej (w wieku 13 lat i wi�cej) 
w latach 2002-2009 wed�ug p�ci 

Wy�sze �rednie  
i policealne 

Zasadnicze 
zawodowe Gimnazjalne Podstawowe Lata 

W procentach 
M��czy
ni 

2002 3,6 18,9 37,1 x 36,2
2004 4,7 21,7 37,2 5,9 29,4
2007 5,7 22,8 35,7 6,6 25,5
2009 6,5 24,0 35,2 7,0 24,0

Kobiety 
2002 5,1 25,8 21,5 x 40,4
2004 6,1 27,2 21,6 5,7 34,4
2007 8,1 27,0 22,0 6,0 31,0
2009 9,4 27,5 22,1 6,1 30,0

�ród�o: opracowanie w�asne na podstawie Roczników Demograficznych GUS 2005-2010. 
 

Niezmiennie wiejskie �rodowisko nie generuje znacz�cego zapotrzebo-
wania na osoby o relatywnie wysokim poziomie solaryzacji, co wynika g�ównie 
z relatywnie niskiego poziomu wykszta�cenia osób zatrudnionych w rolnictwie. 
W konsekwencji utrzymuj� si� ró�nice w poziomie wykszta�cenia na wsi i w mie�cie. 
 
2.2. Opieka przedszkolna 
 
 Jednym z wa�nych problemów, wyst�puj�cym na obszarach wiejskich jest 
ograniczony dost�p do us�ug publicznych, w tym do opieki przedszkolnej.  
W ostatnich latach utrzyma�y si� znacz�ce dysproporcje w dost�pno�ci do pla-
cówek przedszkolnych pomi�dzy miastami i wsiami.  

 
Tabela 2.13. Wychowanie przedszkolne w mie�cie i na wsi w latach 2000-2010 
Wyszczególnienie 2000/2001 2005/06 2008/09 2009/2010 2010/2011 

Placówki przedszkolne ogó�em 
Miasto 6 765 6 886 7 351 7 851 8 406
Wie� 11 238 10 343 9 929 10 412 10 684

Przedszkola 
Miasto 5 386 5 154 5 359 5 609 5 907
Wie� 3 115 2 584 2 679 2 832 2 901

Oddzia�y przedszkolne w szko�ach podstawowych 
Miasto 1 379 1 732 1 951 2 073 
Wie� 8 123 7 759 7 082 6 930 

9 048

�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010, Ma�y Rocznik Statystyczny GUS, 2011. 
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Na terenach wiejskich w roku szkolnym 2010/2011 zlokalizowanych by�o 
ponad 10,5 tys. placówek przedszkolnych (tabela 2.13). Nale�� do nich przed-
szkola, oddzia�y przedszkolne w szko�ach podstawowych oraz powsta�e stosun-
kowo niedawno zespo�y wychowania przedszkolnego oraz punkty przedszkolne. 
Ucz�szcza�o do nich ponad 300 tys. dzieci (tabela 2.14). 
 

Tabela 2.14. Wychowanie przedszkolne (liczba dzieci w tys.) 
Wyszczególnienie 2000/2001 2005/2006 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Placówki przedszkolne ogó�em 
Miasto 606,8 590,4 652,3 693,0 733,2
Wie� 278,6 249,6 266,8 301,1 326,1

Przedszkola 
Miasto 551,3 528,2 585,6 614,8 643,1
Wie� 137,3 126,2 148,6 162,0 173,8

Oddzia�y przedszkolne w szko�ach podstawowych 
Ogó�em 196,8 185,6 180,8 202,9 219,7
w tym 6 latki 175,1 160,2 141,9 138,6 136,2

Zespo�y wychowania przedszkolnego 
Miasto * * 0,7 < 1,0 
Wie� * * 1,1 1,7 

1,9

Punkty przedszkolne 
Miasto * * 0,6 3,1 
Wie� * * 1,8 9,6 

20,8

�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010, Ma�y Rocznik Statystyczny GUS, 2011. 
 

Podkre�li� nale�y, i� ró�nice w opiece przedszkolnej (na niekorzy�� 
mieszka�ców obszarów wiejskich w porównaniu z ludno�ci� miejsk�), uwi-
daczniaj� si� przede wszystkim w odniesieniu do najm�odszych dzieci 3-5 let-
nich (tabela 2.15). 

 
Tabela 2.15. Wychowanie przedszkolne dzieci w placówkach  

przedszkolnych  na 1000 dzieci w wyszczególnionych grupach wiekowych 
Wiek 2000/2001 2005/2006 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Ogó�em 
3-6 lat 500 556 631 673 699
3-5 lat 327 410 527 597 646
6 lat 972 976 945 912 867

Miasto 
3-6 lat 644 725 808 838 875
3-5 lat 536 640 764 815 877

Wie� 
3-6 lat 350 380 439 494 534
3-5 lat 149 167 264 356 424

�ród�o: obliczenia w�asne, Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010, Ma�y Rocznik Statystyczny 
GUS, 2011. 
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Z punktu widzenia psychologii i pedagogiki wczesny okres dzieci�stwa, 
jest czasem, kiedy poniesione nak�ady najsilniej oddzia�uj� na kszta�towanie 
si� zachowa� w doros�ym �yciu. W ci�gu pierwszych trzech lat �ycia mózg 
osi�ga oko�o 60% wielko�ci mózgu doros�ego cz�owieka, cho� naturalnie ust�-
puje mu pod wzgl�dem funkcjonalnym. Pierwsze lata �ycia dziecka maj� 
wp�yw i kszta�tuj� jako�� samodzielnego startu w �ycie spo�eczne poza �rodo-
wiskiem rodzinnym, a nabywane w tym okresie kompetencje poznawcze wa-
runkuj� sukcesy w zdobywaniu wiedzy o �wiecie i o sobie w �rodowisku natu-
ralnym oraz instytucjonalnym – przedszkolu i szkole. Wtedy tak�e rozwijaj� 
si� u dzieci postawy: ciekawo�ci �wiata, poczucia w�asnej warto�ci, samo-
dzielno�ci i wytrwa�o�ci, koncentracji, s�uchania i zapami�tywania, umiej�tno-
�ci j�zykowych oraz umiej�tno�ci wspó�dzia�ania z innymi. Kszta�tuje si� oso-
bowo��, indywidualno�� i to�samo�� warunkuj�ce przysz�� jako�� realizacji 
zada� osobistych oraz jako�� i sposób wype�niania w okresie doros�ym, ról na 
polu rodzinnym, zawodowym i w obszarze sp�dzania czasu wolnego175.  

Z literatury przedmiotu wynika176, i� inwestycje w kapita� ludzki w przy-
padku najm�odszych osób daj� najwi�kszy zwrot – s� najbardziej op�acalne nie 
tylko dla samych dzieci, ale równie� dla spo�ecze�stwa, gdy� w d�u�szej per-
spektywie czasowej przek�adaj� si� na wy�szy poziom dobrobytu, lepsze zdro-
wie, ni�sze wska
niki przest�pczo�ci. Dzieci pozbawione mo�liwo�ci uczenia 
si� we wczesnym wieku, bezpowrotnie trac� ten okres �ycia, w którym ich umy-
s�y s� najbardziej ch�onne, i nie maj� szans rozwoju wielu umiej�tno�ci wa�nych 
z punktu widzenia pó
niejszego procesu rozwoju i sukcesów osi�ganych w doro-
s�ym �yciu. Do�wiadczenia krajów zachodnich odno�nie wprowadzania nowo-
czesnych form wczesnej edukacji pokazuj�, i� dzieci które s� ni� obj�te rozwijaj� 
umiej�tno�ci pracy w grupie, poznaj� j�zyki obce, nabieraj� wiary w swoje umie-
j�tno�ci oraz nawyku uczenia si�. Pozytywne efekty wdra�anych programów 
(wczesnoedukacyjnych) s� wielowymiarowe i w widoczny sposób pozytywnie 
rzutuj� na rozwój dziecka w kolejnych trzech latach jego dalszego �ycia 
i rozwoju. Rodzice tak�e w wymierny sposób odczuwaj� korzy�ci z tego typu 
dzia�a�. Obserwowalne efekty to m.in. mniejszy poziom stresu zwi�zanego z wy-
chowaniem dzieci i wi�ksza skuteczno�� w zachowaniu pos�usze�stwa dziecka, 
mniejsza sk�onno�� dziecka do zachowa� i postaw agresywnych, lepsze umiej�t-
no�ci spo�eczne i wi�ksze zaanga�owanie w nauk� w pó
niejszych latach.  

                                                 
175 A. Brzezi�ska, Spo�eczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000. 
176 Por. J. Heckmann, Invest in the very young, University of Chicago Press, Chicago; Polska 
2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow� M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 
Zespó� Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009. 
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Dost�pno�� i powszechno�� opieki przedszkolnej jest w Polsce nie tylko 
niska, ale bardzo zró�nicowana mi�dzy miastami a obszarami wiejskimi. Dzieci 
wiejskie z regu�y pó
niej ni� dzieci w mie�cie obj�te zostaj� systemem edukacji. 
Zwi�zane jest tak�e z faktem, �e w �rodowisku wiejskim nie ma tradycji posy�a-
nia ma�ych dzieci do przedszkola. Rodziny wiejskie s� bardzo cz�sto wielopo-
koleniowe, a wi�kszo�� matek zaanga�owana jest g�ównie w prace w gospodar-
stwie domowym i tym samym zapewnienie opieki najm�odszym dzieciom nie 
jest trudne i dla wielu wiejskich rodziców nie stanowi problemu.  

Podkre�li� nale�y tak�e, i� problemy odno�nie opieki przedszkolnej 
w nierównym stopniu dotycz� wszystkich terenów wiejskich. Ni�szy poziom 
dochodów i kapita�u ludzkiego oraz gorszy dost�p do us�ug publicznych jest 
szczególnie widoczny na tzw. peryferyjnych obszarach wiejskich (oddalonych 
od wi�kszych miast, nieatrakcyjnych turystycznie czy takich, w których domi-
nuj� ma�e, tzw. niskotowarowe gospodarstwa rolne). 

W dzia�aniach na rzecz rozpowszechnienia systemu edukacji w�ród wiej-
skich dzieci wa�na jest nie tylko dost�pno�� do tego typu placówek (��obków, 
przedszkoli, klubów malucha itp.), ale równie� prze�amywanie pewnych stereoty-
pów zwi�zanych przede wszystkim z tradycj� panuj�c� w �rodowisku wiejskim. 
Inne formy wsparcia rodziców mog� dotyczy� rozwoju i poszerzania ich kompe-
tencji i wiedzy w zakresie znaczenia dzia�a� wychowawczo-edukacyjnych w od-
niesieniu do ma�ych dzieci.  
 
2.3. Aktywno�� edukacyjna ludno�ci wiejskiej 
 

Zrozumia�e jest, �e w Polsce i innych krajach k�adzie si� nacisk g�ównie 
na edukacj� i kszta�cenie dzieci i m�odzie�y, które s� obj�te obowi�zkiem nauki. 
Jednak w zmieniaj�cej si� rzeczywisto�ci, post�puj�cej globalizacji i rozwoju 
wiedzy i techniki, nowoczesne spo�ecze�stwa musz� równie� stwarza� dogodne 
warunki do studiowania i kszta�cenia doros�ych.  

Obecnie nie tylko podkre�la si� potrzeb� uczenia si� przez ca�e �ycie (life-long 
learning), ale równie� potrzeb� uczenia si� we wszystkich rolach �yciowych (life-
wide learning). Doros�y cz�owiek musi stale poszerza� wiedz� i umiej�tno�ci nie 
tylko w celu zwi�kszania i uaktualniania kwalifikacji zawodowych, ale równie� 
w celu pozostania aktywnym cz�onkiem spo�eczno�ci. We wspó�czesnym �wiecie 
tempo tzw. starzenia si� wiedzy jest relatywnie szybkie, szczególnie odno�nie wie-
dzy specjalistycznej. Dlatego te� nie mo�na uto�samia� uczenia si� z jakim� jedy-
nym wydzielonym etapem �ycia. Cz�owiek musi by� przygotowany na ci�g�e pod-
noszenie kompetencji – równie� w wieku doros�ym i senioralnym. 
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Proces ten okre�lany terminem „kszta�cenie ustawiczne”177 wi��e si� ze 
zdobywaniem wiedzy i umiej�tno�ci przez ca�y okres �ycia. Edukacja doros�ych 
mo�e by� realizowana w ró�nych formach zorganizowanych dzia�a� o�wiato-
wych. Nale�� do nich formalne dzia�ania o�wiatowe lub inne, które maj� na celu 
– niezale�nie od tre�ci, poziomu i metod – nie tylko kontynuacj� lub uzupe�nia-
nie kszta�cenia zdobytego wcze�niej w szko�ach, uczelniach i uniwersytetach, 
ale tak�e nauk� praktyczn�. Dzi�ki temu osoby, które osi�gn��y ju� wiek decy-
duj�cy o statusie „doros�o�ci w dalszym ci�gu, rozwijaj� swoje zdolno�ci, 
wzbogacaj� wiedz�, doskonal� swoje techniczne i zawodowe kwalifikacje lub 
zdobywaj� nowy zawód. Cz�sto proces kszta�cenia ustawicznego przek�ada si� 
równie� na zmian� postaw i zachowa�, obj�tych nim osób, w zakresie wszech-
stronnego kszta�cenia osobowo�ci oraz uczestnictwa w zrównowa�onym i nieza-
le�nym rozwoju spo�ecznym, ekonomicznym i kulturalnym. Wsparcie motywacji 
edukacyjnych jest szczególnie wa�ne w wypadku osób, które z jaki� powodów 
pozostaj� bez zatrudnienia, a zarazem nie korzystaj� ze statusu bezrobotnego. 
Z kolei w odniesieniu do osób b�d�cych na emeryturze, dokszta�canie mo�e by� 
form� osobistej aktywizacji lub stwarza� szanse ponownego podj�cia pracy178. 

Ogó�em w Polsce uczestnictwo osób doros�ych w procesie edukacji 
ustawicznej jest na relatywnie niskim poziomie. Szczególnie niekorzystna 
sytuacja panuje w starszych grupach wiekowych, gdzie wska
nik ten zalicza-
ny jest do najni�szych w Europie. Jednak w ostatnich dziesi�ciu latach ob-
serwowane s� pozytywne zmiany. Utrzymywanie si� takiego procesu w ko-
lejnych latach, b�dzie sprzyja� poprawie konkurencyjno�ci polskich pracow-
ników nie tylko na lokalnym rynku pracy, ale tak�e w przypadku zatrudnienia 
w innych krajach. W��czanie si� osób starszych w procesy edukacji ustawicz-
nej jest tak�e bardzo istotnym czynnikiem pozwalaj�cym na utrzymanie tej 
grupy na rynku pracy. Zazwyczaj to w�a�nie niskie kwalifikacje, brak umie-
j�tno�ci oraz mo�liwo�ci ich uzupe�niania stanowi� istotne przyczyny, z po-
wodu których w Polsce pracownicy s� relatywnie wcze�nie wy��czani z rynku 
pracy, w porównaniu z innymi pa�stwami.  

Pozytywnym sygna�em w odniesieniu do kszta�cenia ustawicznego jest 
zwi�kszanie si� odsetka osób kontynuuj�cych nauk� po osi�gni�ciu wieku 25-29 
lat i starszych. Zasi�g tego zjawiska nie jest jednakowy na wsi i w miastach, któ-
rych doro�li mieszka�cy wykazuj� szczególnie du�y wzrost zainteresowania 
                                                 
177 Definicja poj�cia kszta�cenia ustawicznego mówi, �e jest to ka�da forma uczenia si�, po-
dejmowana w jakimkolwiek momencie �ycia w celu wzbogacenia wiedzy, podniesienia kom-
petencji lub kwalifikacji zawodowych, obywatelskich lub spo�ecznych. 
178 Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow� M. Boni, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, Zespó� Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, li-
piec 2009. 
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edukacj�. Odnotowany w latach 2000-2011 wzrost ogólnego udzia�u osób korzy-
staj�cych z mo�liwo�ci kontynuowania nauki w�ród ludno�ci w wieku 25-29 lat 
wynika z korzystnych zmian w skali aktywno�ci edukacyjnej mieszka�ców miast 
(zw�aszcza du�ych), czego wynikiem s� pog��biaj�ce si� ró�nice terytorialne w za-
si�gu tego zjawiska, na niekorzy�� mieszka�ców wsi i ma�ych miast (tabela 2.16).  

 
Tabela 2.16. Ludno�� w gospodarstwach domowych wed�ug statusu  

edukacyjnego i miejsca zamieszkania (w latach 2000-2011) 
Odsetek osób korzystaj�cych z us�ug edukacyjnych �wiadczonych  

w trybie szkolnym i pozaszkolnym Wyszczególnienie 
20-24 lata 25-29 lat 30-39 lat Powy�ej 39lat 

Miasta* 
2000 61,1 - 45,8 16,7 – 8,5 4,7- 1,9 0,5-1,3 
2009 83,0 - 58,0 28,7 - 16,4 7,5 - 6,9 2,7 - 1,5 
2011 73,5 – 57,1 26,8- 10,5 7,1 – 3,4 3,2 – 0,8 

Wie� 
2000 26,0 7,1 0,3 0,3 
2005 50,8 8,9 1,8 0,9 
2009 47,6 11,4 3,8 0,9 
2011 49,4 9,0 1,9 0,5 

* wielko�ci dla miast: o liczbie ludno�ci powy�ej 500 tys. mieszka�ców oraz miast poni�ej  
20 tys. mieszka�ców 
�ród�o: opracowanie na podstawie: Diagnoza Spo�eczna. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, pod 
red. J. Czapi�ski i T. Panek, Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa. 2007, 2009, 2011. 

 
Chocia� w odniesieniu do osób z nast�pnych grup wieku (30-39 lat i po-

wy�ej 39 lat) zaznaczaj� si� ró�nice w skali zjawiska pomi�dzy miastem a wsi�, 
podkre�li� nale�y, �e korzystanie osób w starszym wieku z ró�nych form do-
kszta�cania, w obu przypadkach nale�y do rzadko�ci (tabela 2.17 i tabela 2.18).  

W�ród osób powy�ej 24 roku �ycia, w badanym okresie, odnotowano 
wzrost znaczenia pozaszkolnych form dokszta�cania, takich jak179, kursy i szko-
lenia zawodowe, które s� organizowane w zak�adach pracy lub specjalnie w tym 
celu powo�anych firmach. Podkre�li� jednak nale�y, �e ci�gle ta forma dokszta�-
cania jest ma�o popularna. W 2009 roku z tego typu wykszta�cenia korzysta�o 
zaledwie 7,5% osób w wieku 25-29 lat oraz 31% osób w wieku 30-39 lat. 

 
 
 

                                                 
179 Nieznaczny spadek znaczenia szkó� i uczelni publicznych w kszta�ceniu osób doros�ych 
zwi�zany jest z rozwojem rynku us�ug edukacyjnych. Nale�y tak�e podkre�li�, �e w ostatnich 
czterech latach rozpocz�to wdra�anie Europejskiego Funduszu Spo�ecznego w Polsce, z któ-
rego finansowana jest istotna cz��� us�ug edukacyjnych dla doros�ych prowadzonych w wi�k-
szo�ci przez jednostki niepubliczne.  
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Tabela 2.17. Aktywno�� edukacyjna ludno�ci w trybie szkolnym  
i pozaszkolnym w wieku 20-24 lat w gospodarstwach domowych  

wed�ug p�ci i miejsca zamieszkania w latach 2005-2011 (w procentach) 
Wyszczególnienie 2005 2007 2009 2011 

Kobiety 
Miasto* 59-76 60-84 64-87 61,3-80,2
Wie� 59 54 54 60,8

M��czy
ni 
Miasto* 46-69 57-81 51-81 54,1-72,9
Wie� 42 43 42 40,9

* wielko�ci dla miast: o liczbie ludno�ci powy�ej 500 tys. mieszka�ców oraz miast poni�ej  
20 tys. mieszka�ców 
�ród�o: opracowanie na podstawie: Diagnoza Spo�eczna. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, pod 
red. J. Czapi�ski i T. Panek, Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa. 2007, 2009, 2011. 

 
Wed�ug badania przeprowadzonego w ramach ostatniej Diagnozy Spo-

�ecznej, w roku 2011 tak�e wyra
nie zmieni�o si� zró�nicowanie aktywno�ci 
edukacyjnej kobiet i m��czyzn w wieku 20-24 lata wed�ug miejsca zamieszka-
nia. Kobiety w tej grupie wiekowej, zamieszka�e w miastach w mniejszym stop-
niu ni� w latach wcze�niejszych korzysta�y z us�ug edukacyjnych w przeciwie�-
stwie do mieszkanek wsi. W wyniku spadku aktywno�ci edukacyjnej m��czyzn, 
w tej grupie wiekowej, pog��bi�a si� tak�e luka edukacyjna pomi�dzy kobietami 
i m��czyznami, szczególnie na obszarach wiejskich i w du�ych miastach180.  
 

Tabela 2.18. Aktywno�� edukacyjna ludno�ci w wieku 30-39 lat  
w gospodarstwach domowych wed�ug p�ci i miejsca zamieszkania  

w latach 2005-2011  
Wyszczególnienie 2005 2007 2009 2011 

Ogó�em 
Ogó�em 5,0 7,0 6,2 4,3 
Miasto* 11,1-4,3 8-12 7-11 3,4-7,1 
Wie� 1,8 2,5 3,8 1,9 

Ogó�em 
Kobiety - 7,7 7,7 6,2 
M��czy
ni - 4,3 4,6 3,5 

Wie� 
Kobiety 2,5 3,3 3,9 3,4 
M��czy
ni 1,0 2,0 1,8 1,1 
* wielko�ci dla miast: o liczbie ludno�ci powy�ej 500 tys. mieszka�ców oraz miast poni�ej  
20 tys. mieszka�ców 
�ród�o: opracowanie na podstawie: Diagnoza Spo�eczna. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, pod 
red. J. Czapi�ski i T. Panek, Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa,  2007, 2009, 2011. 

                                                 
180 Diagnoza Spo�eczna. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, pod red. J. Czapi�ski i T. Panek, 
Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa 2007, 2009, 2011. 
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Podobnie jak w latach wcze�niejszych poziom aktywno�ci edukacyjnej 
spada� w kolejnych grupach wiekowych ludno�ci. Osoby w grupie wiekowej  
30-39 lat, w roku 2011, trzykrotnie rzadziej ni� osoby w wieku 25-29 lat uczest-
niczy�y w procesie edukacji. W mie�cie ich zbiorowo�� wynosi�a 4,3%, a na te-
renach wiejskich 1,9%. Ogó�em aktywno�� edukacyjna osób w wieku powy�ej  
18 lat polega�a g�ównie na nauce w szko�ach lub uczelniach wy�szych.  

Podkre�lenia wymaga równie� fakt, i� w roku 2011 53% osób korzystaj�-
cych z us�ug edukacyjnych w trybie pozaszkolnym mia�o wykszta�cenie wy�sze, 
a 35% �rednie i policealne, co �wiadczy o wysokiej selektywno�ci aktywno�ci 
edukacyjnej osób doros�ych w zale�no�ci od poziomu uzyskanego wcze�niej 
wykszta�cenia szkolnego.  

Tym samym proces doskonalenia kwalifikacji osób doros�ych nadal jest 
selektywny i ma stosunkowo niewielki zasi�g. Nale�y uzna�, �e kszta�cenie 
osób doros�ych, nie tylko na terenach wiejskich, ale tak�e w skali ca�ego kraju 
wci�� ma zakres marginalny. Potwierdza to porównanie z krajami Europy Za-
chodniej, z którego wynika, �e Polska ma najni�sze wska
niki zatrudnienia osób 
w wieku 55-64 lata, co mi�dzy innymi nale�y uzna� za efekt bierno�ci eduka-
cyjnej. Rysuje si� wi�c konieczno�� podwy�szania kwalifikacji osób w wieku 
30 lat i starszych, zw�aszcza w regionach wiejskich, gdy� osoby te maj� przed 
sob� relatywnie d�ugi okres aktywno�ci zawodowej, przy ograniczonych pre-
dyspozycjach do uzupe�niania poziomu wiedzy. 

O roli odpowiedniej jako�ci edukacji i o jej oddzia�ywaniu na aktywno�� 
ekonomiczn� ludno�ci wiejskiej �wiadczy fakt, �e beneficjentami tych instru-
mentów WPR, które wymaga�y aktywno�ci ze strony rolników, by�y g�ównie 
osoby o relatywnie wysokim poziomie wykszta�cenia, korzystaj�ce ze wspó�-
pracy z doradcami rolnymi181.  

Dodatkowo prowadzone szacunki i prognozy przewiduj�, i� do 2025 r. 
powstanie 250-300 tys. nowych miejsc pracy w zawodach opartych na wiedzy  
i b�dzie to oko�o 45% wszystkich nowych miejsc pracy182. Dost�p do nich b�-
dzie zarezerwowany dla osób zorientowanych na sta�y rozwój kwalifikacji. Dla-
tego niski odsetek doros�ych Polaków uczestnicz�cych w systemie kszta�cenia 
ustawicznego jest niepokoj�cy i stanowi istotn� barier� rozwojow� nie tylko na 
obszarach wiejskich, ale tak�e w skali ca�ego kraju183. 
 
                                                 
181 Por. Ekspertyza dotycz�ca „Oceny �redniookresowej Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013”, MRiRW, Warszawa 2010. 
182 Prognoza UNDP 2007. 
183 Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow� M. Boni, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, Zespó� Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, li-
piec 2009. 
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2.4 Wybrane aspekty �ycia kulturalnego184 na obszarach wiejskich  
 
2.4.1. Udzia� mieszka�ców wsi w imprezach, kursach, ko�ach i zespo�ach  
artystycznych 

 Swoistym uzupe�nieniem, rozszerzeniem zakresu i poziomu edukacji 
a tak�e szczególn� form� aktywno�ci edukacyjnej ludno�ci wiejskiej, jest jej 
udzia� w zaj�ciach i imprezach organizowanych przez placówki zwi�zane z roz-
wojem kulturalno-o�wiatowym. Dzia�alno�� tego typu instytucji odbiera� mo�na 
tak�e, jako wa�ny element przyczyniaj�cy si� nie tylko do rozbudzania zaintere-
sowa� kulturalnych poszczególnych mieszka�ców wsi, ale tak�e do podtrzy-
mywania tradycji czy miejscowej twórczo�ci.  
 W 2009 roku na terenach wiejskich dzia�a�o 2,4 tys. instytucji, 1,7 tys. 
pracowni specjalistycznych, 5,6 tys. zespo�ów artystycznych oraz 2,5 tys. kó� 
zainteresowa�. Zosta�o zorganizowanych 63 tys. imprez kulturalnych. Chocia� 
w stosunku do pocz�tków obecnego stulecia wielko�ci te uleg�y zwi�kszeniu, to 
nadal na terenach wiejskich jest zlokalizowany relatywnie niski odsetek placó-
wek dzia�aj�cych w sferze kultury (tabela 2.19).  
 

Tabela 2.19. Domy i o�rodki kultury, kluby, �wietlice na obszarach wiejskich  
w latach 2001-2009  

2001 2005 2009 Wyszczególnienie w tys. w % ogó�u w tys. w % ogó�u w tys. w % ogó�u 
Instytucje   2,2 59,4   2,3 58,9   2,4 60,0
Pracownie specjalistyczne   1,2 28,8   1,4 29,1   1,7 33,6
Imprezy*  60,2 27,6 58,7 28,1 63,0 26,5
Kursy*   1,1 20,0   1,1 19,6   2,0 28,4
Zespo�y artystyczne   4,6 30,6   5,1 29,4   5,6 30,5
Ko�a (kluby)   1,2 18,5   2,1 20,3   2,5 21,7
* w ci�gu roku 
�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2002, 2010. 
 

Pomimo �e na obszarach wiejskich usytuowanych jest wi�cej domów  
i o�rodków kultury ni� w miastach, mniejsza liczba ludno�ci uczestniczy w ró�-
nego typu imprezach i zaj�ciach o charakterze kulturalnym (tabela 2.20).  
                                                 
184 Komisja Europejska uzna�a kultur� za czynnik stymuluj�cy wzrost gospodarczy i tworze-
nie nowych miejsc pracy (Komisja Europejska, Communication on European agenda for cul-
ture in a globalizing World, 2007). Terminy takie jak gospodarka kreatywna, bran�a kultury, 
czy przemys�y oparte na prawie autorskim wskazuj� na znaczenie talentu indywidualnego, 
umiej�tno�ci zarz�dzania w�asno�ci� intelektualn� oraz kreatywno�ci, jako czynników warun-
kuj�cych produktywno�� na równi na przyk�ad z kapita�em intelektualnym. Dlatego w Rapor-
cie s� zawarte wybrane elementy dotycz�ce uczestnictwa i zaanga�owania mieszka�ców wsi 
w szeroko rozumiane �ycie kulturalne. 
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Tabela 2.20. Liczba uczestników organizowanych imprez oraz cz�onkowie  
kursów i zespo�ów artystycznych na obszarach wiejskich w latach 2001-2009 

2001 2005 2009 Wyszczególnienie miasto wie� miasto wie� miasto wie� 
Uczestnicy imprez* w mln 24,7 6,6 25,2 7,1 27,1 7,4
Absolwenci kursów* w tys. 75,1 17,5 71,0 20,5 86,3 29,0
W tym dzieci i m�odzie�** 42,2 11,6 44,9 12,1 37,1 17,0
Cz�onkowie zespo�ów  
w tys.  152,9 68,8 195,3 80,6 201,5 85,8

W tym dzieci i m�odzie�** 86,6 38,9 112,0 44,9 110,1 45,9
Cz�onkowie kó� w tys. 153,6 36,0 185,8 52,0 216,0 58,2
W tym dzieci i m�odzie�** 49,4 11,6 75,6 24,1 80,0 24,2

* w ci�gu roku 
**m�odzie� do 15 lat  
�ród�o: opracowano na podstawie Roczników Statystycznych RP, GUS 2002, 2010. 
 

Upo�ledzenia mieszka�ców wsi w tym zakresie uwidaczniaj� si� zarówno 
w grupie ogó�u ludno�ci, jak i w�ród dzieci i m�odzie�y. Mimo �e w roku 2009  
w stosunku do roku 2001 wi�cej dzieci i m�odzie�y do 15 roku �ycia z obszarów 
wiejskich uczestniczy�o w ró�nego typu zaj�ciach kulturalnych, to ich udzia� w�ród 
ogó�u absolwentów (kursów i cz�onków zespo�ów artystycznych) uleg� niewielkie-
mu zmniejszeniu na korzy�� osób starszych. Jedynie zwi�kszeniu uleg� odsetek dzie-
ci i m�odzie�y w�ród ogó�u cz�onków kó� zainteresowa� (tabela 2.21). 

 
Tabela 2.21. Odsetek dzieci i m�odzie�y (do 15 lat) w�ród ogó�u uczestników 

imprez, kó�, zespo�ów oraz absolwentów kursów w mie�cie i na wsi  
w latach 2001-2009 

Wyszczególnienie 2001 2005 2009 
Miasto 

Absolwenci kursów 56,2 63,2 43,0
Cz�onkowie zespo�ów 56,6 57,3 54,6
Cz�onkowie kó� 32,2 40,7 37,0

Wie� 
Absolwenci kursów 66,3 59,0 58,6
Cz�onkowie zespo�ów 56,5 55,7 53,5
Cz�onkowie kó� 32,2 46,4 41,6

�ród�o: opracowano na podstawie Rocznika Statystycznego RP, GUS, 2010. 
 

Ogólnie jednak w tego typu zaj�ciach uczestniczy niewielka liczba osób 
zarówno w wyró�nionej grupie wiekowej 7-15 lat, jak i w�ród osób starszych 
(tabela 2.22). Ci�gle zaznacza si� równie� ró�nica mi�dzy obszarami wiejskimi 
i miastem, a na obszarach wiejskich jest blisko dwukrotnie mniej dzieci i m�o-
dzie�y w�ród uczestników tego typu zaj�� oraz w�ród cz�onków kó� i zespo�ów 
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artystycznych ni� w mie�cie (na 1000 osób). W obu �rodowiskach w grupie od 
16 lat do 74 lat, na 1000 osób, zaledwie kilka poszerza swoje zainteresowania  
i umiej�tno�ci. 
 
Tabela 2.22. Liczba absolwentów i cz�onków kursów oraz cz�onków zespo�ów 

artystycznych na 1000 osób wed�ug grup wiekowych na wsi i w mie�cie  
w latach 2001-2009 

Na 1000 osób w grupie wiekowej 
Od 7 do 15 lat 16-74 lata Wyszczególnienie 

2001 2005 2009 2001 2005 2009 
Miasto 

Absolwenci kursów 17 23 22 2 1 3 
Cz�onkowie zespo�ów 35 57 65 4 4 5 
Cz�onkowie kó� 20 38 48 6 6 7 

Wie� 
Absolwenci kursów 6 7 12 1 1 1 
Cz�onkowie zespo�ów 20 27 32 3 3 3 
Cz�onkowie kó� 6 14 17 2 3 3 

�ród�o: opracowano na podstawie Roczników Statystycznych RP, GUS 2002, 2010. 
 

Podkre�li� nale�y, i� g�ówn� rol� i odpowiedzialno�� za upowszechnianie 
kultury i o�wiaty na terenach wiejskich ponosz� samorz�dy terytorialne i przede 
wszystkim od ich kondycji finansowej zale�y dzia�alno�� tego typu placówek. 
 
2.4.2. Biblioteki i czytelnictwo 

 Za jedn� z g�ównych placówek kulturalnych i o�wiatowych, a tym samym 
istotny no�nik rozpowszechniania kultury w wiejskim �rodowisku, uzna� nale�y 
biblioteki. Chocia� w analizowanym okresie liczba bibliotek (w tym punktów 
bibliotecznych), jak i stan ksi�gozbioru uleg�y niewielkim zmianom, to zauwa-
�alnie zmniejszy� si� poziom czytelnictwa mierzony liczb� czytelników przypa-
daj�c� na 1000 osób w grupie wiekowej 7-74 lata, jak i liczb� wypo�yczonych 
woluminów (tabela 2.23). 
 Z bada� przeprowadzonych w ramach Diagnozy Spo�ecznej 2011 wynika, 
i� w gospodarstwach domowych po�o�onych na obszarach wiejskich zg�aszano 
konieczno�� rezygnacji z zakupu ksi��ek podobnie cz�sto jak w miastach. Jed-
nak wiejskie gospodarstwa domowe znacznie cz��ciej ni� w mie�cie, nie posia-
da�y w�asnych ksi�gozbiorów (ponad 20% gospodarstw na obszarach wiejskich 
do nieca�ych 5% gospodarstw w najwi�kszych miastach). 
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Tabela 2.23. Biblioteki publiczne (z filiami) na wsi i w mie�cie  
w latach 2000-2010 

2000 2005 2010 Wyszczególnienie miasto wie� miasto wie� miasto wie� 
Biblioteki w tys. 3,0 5,9 2,9 5,7 2,9 5,5
Punkty biblioteczne w tys. 0,8 1,7 0,6 1,2 0,5 0,9
Ksi�gozbiór w mln wol. 79,4 56,4 79,4 55,7 79,0 54,2
Czytelnicy w mln*  5,5 1,9 5,4 1,9 4,8 1,7
Czytelnicy na 1000 osób  
w wieku 7-74 lata 260 153 263 148 236 133

Wypo�yczenia w mln wol.* 107,0 40,2 102,5 38,7 87,0 32,9
Wypo�yczenia na  
1 czytelnika w wol. 20 21 19 21 18 20

* w ci�gu roku 
�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010, Ma�y Rocznik Statystyczny, GUS 2011. 
 
2.4.3. Kina i telewizja 

 Znacznemu zmniejszeniu na obszarach wiejskich uleg�a liczba kin (tabela 
2.24 i tabela 2.25). �czy� to nale�y przede wszystkim ze zmianami w organi-
zacji sieci i charakteru placówek kinowych. W ostatnich dziesi�cioleciach uleg�o 
likwidacji wi�kszo�� obiektów oraz kin ruchomych, na rzecz multipleksów 
umieszczanych najcz��ciej przy centrach handlowych. Z punktu widzenia po-
trzeb ludno�ci wiejskiej tego typu placówki s� najcz��ciej dost�pne dla miesz-
ka�ców wsi podmiejskich. 
 

Tabela 2.24. Kina w latach 2000-2009 
2000 2005 2009 

Wyszczególnienie Ogó�em Na wsi 
(%) 

Ogó�em Na wsi 
(%) 

Ogó�em Na wsi 
(%) 

Kina sta�e     675   5,3     536   4,5     448   3,8
Miejsca w kinach (w tys.)     227   3,8     235   2,6     248   2,0
Seanse (w tys.)     527   2,0     948   2,0   1417   1,5
Widzowie w kinach (w tys.) 
sta�ych 
ruchomych 

20860
      32

 
 1,1
71,4

24836
      29

 
1,6

59,0

 
38975 
      83 

 
 1,4
14,3

�ród�o: opracowano na podstawie Rocznika Statystycznego RP, GUS, 2010. 
 
 Na regres ma�ych kin i kin objazdowych czy sezonowych, na obszarach 
wiejskich, ma wp�yw tak�e relatywnie �atwa dost�pno�� i szeroki wybór kana-
�ów telewizji satelitarnej, czy te� kopiowanie plików z filmami z internetu. Te-
lewizja i internet staj� si� powszechnie dost�pnymi no�nikami tre�ci kultural-
nych. Z Diagnozy Spo�ecznej 2011 wynika, i� z telewizji najwi�cej korzystaj� te 
osoby, które nie maj� innych potrzeb kulturalnych. 
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Tabela 2.25. Kina na obszarach wiejskich w latach 2000-2009 
Wyszczególnienie 2000 2005 2009 

Kina sta�e 
Liczba kin  36 24 17
Miejsca w kinach (w tys.)     8,5     6,0     4,9
Seanse w tys.   10,5   17,9   21,0
Widzowie w kinach w tys. 225,4 388,7 526,1
Widzowie na 1 kino  6 261 16 196 30 949

Kina ruchome 
Seanse w tys.   1,0   0,4   0,2
Widzowie w kinach w tys. 23,0 17,3 11,8
Widzowie na 1 seans  23 43 59

�ród�o: opracowano na podstawie Rocznika Statystycznego RP, GUS, 2010. 
 
 Pokre�lenia wymaga jednak fakt, �e w porównaniu z miastem, na wsi te-
lewizja jest ogl�dana w mniejszym wymiarze185, gdy� oferta telewizji kablowej 
w miastach jest bogatsza i atrakcyjniejsza od telewizji naziemnej, która dociera 
g�ównie na obszary wiejskie. Przy ocenie czasu sp�dzanego na ogl�daniu tele-
wizji nale�y uwzgl�dni� równie� specyfik� pracy w gospodarstwie rolnym nie-
jednakowo absorbuj�c� w ró�nych okresach czasowych. Nie bez znaczenia s� 
te� odmienne ni� w miastach formy odpoczynku. Na czas po�wi�cony na ogl�danie 
telewizji wp�yw ma tak�e wykszta�cenie telewidzów. Z prowadzonych w 2011 ro-
ku bada� wynika, �e w�ród ludno�ci z wykszta�ceniem podstawowym i ni�szym 
jest dwukrotnie wi�cej osób po�wi�caj�cych ponad trzy godziny dziennie na ogl�-
danie telewizji ni� w�ród osób z wykszta�ceniem wy�szym i policealnym186.  
 
2.5. Kompetencje cywilizacyjne ludno�ci wiejskiej 
 
2.5.1. Wyposa�enie gospodarstw domowych – komputery i internet  

 W ostatnich latach znacznie zwi�kszy� si� odsetek gospodarstw domo-
wych posiadaj�cych komputer, jak i dost�p do internetu. W skali kraju w roku 
2011 dwie trzecie gospodarstw domowych posiada�o komputer, a w 27,8% go-
spodarstw dysponowano wi�cej ni� jednym takim urz�dzeniem. Z kolei dost�p 

                                                 
185 Wed�ug Diagnozy Spo�ecznej 2011, w mie�cie, w zale�no�ci od jego wielko�ci, trzy i wi�-
cej godzin na ogl�danie programów TV przeznacza�o od 30,3% do 35,9% osób, natomiast na 
wsi 27% osób, a w grupie rolników 18,9%. Do�� znaczy odsetek rolników (14,1%) ogl�da� 
TV w wymiarze mniejszym ni� jedna godzina lub w ogóle nie ogl�da� emitowanych progra-
mów.  
186 Por. Diagnoza Spo�eczna. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, pod red. J. Czapi�ski i T. Pa-
nek, Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa 2011, s. 116, 117, 260. 
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do internetu posiada�o 61,1% rodzin187. Wa�nym spo�ecznie problemem jest na-
tomiast nierównomierno�� dost�pu do internetu w wymiarze terytorialnym. Pod-
kre�li� jednak nale�y, �e dysproporcje w tym zakresie ulegaj� stopniowemu 
zmniejszaniu. W roku 2009 w stosunku do roku 2005, na obszarach wiejskich, te 
rozbie�no�ci uleg�y dwukrotnemu zmniejszeniu (tabela 2.26). W badanym okresie 
dwukrotnie wzros�a liczba wiejskich gospodarstw domowych wyposa�onych 
w komputer, powi�kszy�a si� tak�e ich liczba w grupie rolników (tabela 2.27).  

Przez ca�y porównywany okres, utrzymywa�a si� niekorzystna dla wsi 
ró�nica w dost�pie do internetu. W stosunku do ludno�ci zamieszka�ej w mia-
stach, gdzie 61,2% gospodarstw domowych posiada�o dost�p do internetu, odse-
tek identycznych sytuacji w odniesieniu do gospodarstw domowych na terenach 
wiejskich by� zdecydowanie ni�szy i wynosi� 47,3%. Pog��biaj�ce si� zró�nico-
wanie w tym zakresie wykaza�y tak�e badania przeprowadzone w 2011 roku w ra-
mach Diagnozy Spo�ecznej. Wynika z nich, i� w pierwszej po�owie roku 2011 na 
wsi 58,9% gospodarstw domowych posiada�o komputer, a 51,5% dost�p do Inter-
netu i chocia� wielko�ci te, w stosunku do poprzednich lat badania uleg�y znacz-
nemu zwi�kszeniu, to nadal w miastach sytuacja w tym zakresie by�a bardziej ko-
rzystna. W miastach, w zale�no�ci od ich zaludnienia, komputer posiada�o od 
77,1% do 65% gospodarstw domowych, a internet od 73,3 % do 61,4% domostw.  
 

Tabela 2.26. Gospodarstwa domowe posiadaj�ce dost�p do internetu wed�ug 
rodzajów ��czy 2005, 2008 i 2009 roku (% ogó�u gospodarstw) 

Odsetek gospodarstw domowych 

2005 2008 2009 Wyszczególnienie 

miasto wie� miasto wie� miasto wie� 
Ogó�em 36,1 18,8 52,2 33,7 61,2 47,3 
Posiadaj�ce ��cza: 
Szerokopasmowe 57,2 27,6 44,7 29,3 56,3 40,6 
Przez telefon stacjonarny – 
cyfrowe linie abonenckie 
(DSL) 

30,1 17,1 20,9 16,9 21,3 24,1 

Inne 31,1 11,8 24,6 7,2 37,4 18,3 
W�skopasmowe 15,5 13,6 7,4 9,8 6,2 10,0 
Przez telefon stacjonarny – 
modem analogowy lub modem 
cyfrowy (ISDN) 

32,3 40,9 7,2 8,5 6,7 7,3 

Przez telefon komórkowy 41,8 53,0 3,1 4,0 6,1 8,2 
�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 

 
                                                 
187 Por. Diagnoza Spo�eczna. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, pod red. J. Czapi�ski i T. Pa-
nek, Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa 2011, s. 299, 302. 
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Tabela 2.27. Gospodarstwa domowe rolników posiadaj�ce komputer oraz dost�p 
do internetu w roku 2005 i 2009 (% ogó�u gospodarstw) 

Wyszczególnienie 2005 2009 
Komputer 35,6 68,6
Drukarka 23,2 48,4
Dost�p do internetu 11,4 50,5
Dost�p szerokopasmowy * 29,3

�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 
 

Jednym z g�ównych powodów istnienia nierówno�ci terytorialnych w do-
st�pie do internetu jest brak zasi�gu dla odpowiednich technologii, gdy� obszary 
wiejskie stanowi� cz�sto tzw. „bia�e plamy dost�pu”. Na takich terenach niedo-
st�pne s� technologie kablowe i DSL.  Powi�zaniem dla tego problemu jest 
wdra�anie infrastruktury bezprzewodowej. Dotyczy to zw�aszcza obszarów, na 
których ze wzgl�du na du�e rozproszenie mieszka�ców koszty inwestycji w inne 
technologie s� zbyt wysokie. Powolny rozwój internetu szerokopasmowego 
w Polsce jest warunkowany przede wszystkim rozproszeniem sieci osiedle�czej. 
Po��czenie du�ego obszaru kraju w wielu miejscach utrudnia wzrost skali dost�-
pu, gdy� nak�ady na infrastruktur� w mniejszym stopniu przek�adaj� si� na wzrost 
zasi�gu technologii na obszarach mniej zaludnionych, gdzie takie inwestycje staj� 
si� nieop�acalne. Przeszkod� jest te� niski poziom rozwoju sieci telefonii stacjo-
narnej i telewizji kablowej, zapewniaj�cych infrastruktur� dost�pu do internetu188. 
 Z internetu zarówno mieszka�cy miast jak i wsi korzystali najcz��ciej we 
w�asnym mieszkaniu (tabela 2.28), nast�pnie w pracy i mieszkaniu innych osób.  
 

Tabela 2.28. Odsetek osób w wieku od 16 do 74 lat korzystaj�cych z internetu  
w 2008 i 2010 roku 

2005 2008 2010 
Wyszczególnienie 

miasto wie� miasto wie� miasto wie� 

Ogó�em 50 30 57 36 65 48

W miejscu zamieszkania 27 9 48 27 60 43

W mieszkaniu innych osób 10 5 10 7 13 9

W pracy 14 6 19 8 24 10

W szkole lub na uczelni 10 10 9 8 9 9

W innym miejscu publicznym 7 4 4 2 7 3

�ród�o: Ma�y Rocznik Statystyczny GUS 2009, 2011. 

                                                 
188 Por. Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow� M. Boni, Kancelaria Prezesa 
Rady Ministrów, Zespó� Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, li-
piec 2009. 
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Nale�y podkre�li�, �e wp�yw na rozpowszechnienie dost�pu do internetu 
w coraz wi�kszym stopniu ma relatywnie wysoki odsetek wiejskich szkó� wyposa-
�onych w komputery, zw�aszcza szkó� podstawowych i gimnazjów (tabela 2.29).  
 

Tabela 2.29. Odsetek szkó� wyposa�onych w komputery  
(w % danej grupy szkó�) w latach 2001-2008 

2007/2008 Wyszczególnienie 2001/2002 2004/2005 Wie� Miasto 
Szko�y podstawowe 78,9 89,0 94,8 95,7 
Gimnazja 81,6 80,5 81,9 82,7 
Licea ogólnokszta�c�ce 42,7 45,8 56,1 73,8 

�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 
 

Z zebranych danych wynika, �e polskie szko�y mog� odgrywa� wa�n� ro-
l� w prze�amywaniu wykluczenia cyfrowego. Brak jest jednak danych na temat 
sposobu wykorzystywania tych zasobów. W Polsce w ostatnich latach realizo-
wano tak�e liczne programy tworzenia punktów publicznego dost�pu do interne-
tu (Public Internet Access Points – PIAP) – pracowni komputerowych z interne-
tem, tworzonych w ró�nego rodzaju instytucjach publicznych189. W rezultacie 
dost�pne zasoby sprz�towe i infrastruktura cz�sto nie s� w pe�ni wykorzystywa-
ne. Tworzone punkty nie zawsze docieraj� te� do wszystkich grup pozbawio-
nych dost�pu do internetu. Brak jest na przyk�ad ogólnopolskiego projektu 
w sposób systematyczny redukuj�cego wykluczenie cyfrowe osób starszych. 
  
2.5.2. Wykorzystywanie komputera i internetu 

Jak ju� odnotowano wcze�niej, w ostatnich pi�ciu latach zaobserwowano 
wzrost odsetka osób korzystaj�cych z komputera i internetu, zarówno w mie�cie 
jak i na wsi (tabela 2.30). Warto podkre�li� fakt, i� komputer i internet wykorzy-
stywany jest nie tylko w celu zabawy i rozrywki, ale przede wszystkim s�u�y do 
wysy�ania i odbierania poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji o towa-

                                                 
189 Wed�ug danych z opracowania: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow� M. 
Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Zespó� Doradców Strategicznych Prezesa Rady 
Ministrów, Warszawa, lipiec 2009, w najwi�kszych, ogólnopolskich projektach stworzono 
m.in.: 2920 PIAPów w bibliotekach we wszystkich polskich gminach w ramach programu 
„Ikonka”, ponad 900 gminnych centrów informacji o ��cz�cych z za�o�enia funkcj� PIAPu  
i punktu doradztwa zawodowego, 256 centrów typu „wioska internetowa”, 379 centrów 
kszta�cenia na odleg�o�� na wsi, 480 internetowych centrów edukacyjno-o�wiatowych w re-
mizach stra�ackich oraz 360 szkolnych o�rodków kariery. Pracownie komputerowe zak�adane  
w ramach projektów „Pracownie komputerowe dla szkó�” oraz „Internetowe centra informacji 
multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” dzia�aj� równie� w ka�dej pol-
skiej szkole. 
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rach i us�ugach, zakupu towarów i us�ug czy te� wyszukiwania informacji doty-
cz�cych zdrowia (tabela 2.31 i tabela 2.32).   
 
Tabela 2.30. Odsetek ludno�ci w wieku 16-74 lata korzystaj�cych z komputera 

i internetu w latach 2005-2009, wed�ug miejsca zamieszkania 
Odsetek osób w wieku 16-74 lata 

2005 2008 2009 Wyszczególnienie  
miasto wie� miasto wie� miasto wie� 

Osoby kiedykolwiek korzysta-
j�ce z komputera 61,3 42,6 66,7 50,7 71,2 57,0 

Osoby kiedykolwiek korzysta-
j�ce z internetu 49,6 29,5 59,7 39,3 67,4 51,1 

�ród�o: Ma�y Rocznik Statystyczny GUS 2009, 2010, 2011. 
 
 Zwracaj� uwag� relatywnie wysokie umiej�tno�ci informatyczne osób 
korzystaj�cych z komputera (tabela 2.33 i tabela 2.34). Jednocze�nie nadal 
w ca�ym analizowanym okresie (lata 2005-2009) utrzymuj� si� ró�nice mi�dzy 
wyró�nion� zbiorowo�ci� ludno�ci miejskiej i wiejskiej, chocia� skala rozpi�to-
�ci ulega stopniowemu zmniejszeniu.  
 
Tabela 2.31. Odsetek ludno�ci w wieku 16-74 lata korzystaj�cych z komputera  

i internetu w latach 2005-2010 wed�ug celu korzystania  
i miejsca zamieszkania 

Odsetek osób w wieku 16-74 lata 
2005 2008 2010 Wyszczególnienie  

miasto wie� miasto wie� miasto wie� 
Wysy�anie, odbieranie poczty 
elektronicznej 31 13 46 24 55 36

Udzia� w czatach, forach  
dyskusyjnych 18 11 36 21 46 35

Wyszukiwanie informacji  
o towarach lub us�ugach 23 10 39 22 44 31

Zakup towarów i us�ug 8 2 16 7 24 14
S�uchanie radia,  
ogl�danie TV przez internet 8 3 21 13 25 17

Czytanie on-line, pobieranie 
plików z gazetami  
lub czasopismami 

16 6 23 11 20 12

Wyszukiwanie informacji  
dotycz�cych zdrowia 10 2 23 11 29 19

Korzystanie z us�ug  
bankowych 8 2 23 7 32 14

Korzystanie z us�ug  
administracji publicznej 16 6 20 9 25 12

�ród�o: Ma�y Rocznik Statystyczny GUS 2009, 2010, 2011. 
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Nadal znacznie ni�szy odsetek osób na terenach wiejskich jest w stanie na 
przyk�ad wys�a� maila z za��cznikiem, skompresowa� pliki czy te� skorzysta� 
z wyszukiwarki internetowej, ni� w mie�cie. 
  
Tabela 2.32. Odsetek ludno�ci w wieku 16-74 lata korzystaj�cych z komputera  

i internetu w 2005, 2008, 2009 roku, wed�ug celu korzystania  
i miejsca zamieszkania 

Odsetek osób w wieku 16-74 lata 

2005 2008 2009 Wyszczególnienie 

miasto wie� miasto wie� miasto wie� 

Telefonowanie przez internet, 

odbywanie wideokonferencji 
5,9 2,0 17,6 9,9 23,2 14,2

Korzystanie z serwisów  

turystycznych 
8,8 2,0 18,5 6,3 18,4 7,3

Granie w gry komputerowe, 

pobieranie plików z grami, 

muzyk�, grafik� itp. 

14,8 7,1 14,3 9,0 22,7 14,8

Pobieranie programów  

komputerowych 
9,6 4,0 15,3 7,5 19,0 11,2

Szukanie pracy, wysy�anie 

ofert dotycz�cych zatrudnienia 
6,0 2,2 10,3 4,5 11,0 5,7

�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 
 
 Z Diagnozy Spo�ecznej 2009 wynika, �e pomimo tego, i� mniej osób ko-
rzysta z wymienionych technologii na obszarach wiejskich, to miejsce zamiesz-
kania ma mniejszy wp�yw na wysoko�� tego wska
nika ni� na przyk�ad wiek 
czy wykszta�cenie respondentów. Swoist� barier� z korzystania z komputera jest 
te� nie tylko jego posiadanie, ale tak�e brak odpowiedniej motywacji czy brak 
ch�ci zdobycia umiej�tno�ci korzystania z tego urz�dzenia. W 2009 roku a� 
17,3% Polaków w wieku 16 i wi�cej lat, posiada�o w swoim gospodarstwie do-
mowym komputer, ale z niego nie korzysta�o. Badania wykaza�y równie�, �e 
m��czy
ni korzystaj� z technologii informacyjno-komunikacyjnych nieco cz�-
�ciej ni� kobiety. W�ród grupy m��czyzn ogó�em w Polsce, z komputerów ko-
rzysta�o (w roku 2009) 57% tej zbiorowo�ci, a z internetu 53%190. 
 
                                                 
190 Por. Diagnoza Spo�eczna 2009. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, pod red. J. Czapi�ski  
i T. Panek, Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa 2009, s.289 i s.293.  
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Tabela 2.33. Umiej�tno�ci informatyczne osób w wieku 16-74 lata  
korzystaj�cych z komputera 

Odsetek osób w wieku 16-74 lata 
2005 2007 2009 Wyszczególnienie 

miasto wie� miasto wie� miasto wie� 
Osoby kiedykolwiek korzysta-
j�ce z komputera 61,3 42,6 66,7 50,7 71,2 57,0

W tym wykonuj�ce czynno�ci: 
Kopiowanie, przenoszenie 
pliku lub folderu 45,1 30,3 50,5 36,3 51,4 37,1

Korzystanie z funkcji matema-
tycznych w arkuszu kalkula-
cyjnym 

24,7 15,2 30,7 21,1 31,2 20,4

Kompresowanie plików 19,3 9,4 21,3 11,0 22,1 14,0
Instalowanie nowych urz�dze� 29,3 17,3 30,8 21,2
Pisanie programu  
komputerowego 6,1 3,1 5,8 3,1 6,0 3,6

�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 
 

Tabela 2.34. Umiej�tno�ci informatyczne osób w wieku 16-74 lata  
korzystaj�cych z internetu 

Odsetek osób w wieku 16-74 lata 
2005 2007 2009 Wyszczególnienie 

miasto wie� miasto wie� miasto wie� 
Osoby kiedykolwiek korzysta-
j�ce z internetu 49,6 29,5 59,7 39,3 67,4 51,1 

W tym wykonuj�ce czynno�ci: 
U�ywanie wyszukiwarki inter-
netowej 44,4 26,9 55,1 35,9 58,6 41,5 

Wysy�anie e-maila z za��czni-
kami 33,8 16,3 42,6 22,7 46,4 28,6 

Branie udzia�u w czatach, gru-
pach dyskusyjnych 22,8 13,2 26,7 16,8 20,9 14,8 

Telefonowanie za pomoc�  
internetu 9,0 3,8 18,9 8,5 25,1 16,3 

Tworzenie strony internetowej 7,2 4,4 8,4 5,2 6,6 4,3 
�ród�o: Rocznik Statystyczny RP, GUS 2010. 
 
 Podkre�li� nale�y, i� we wspó�czesnym spo�ecze�stwie brak umiej�tno�ci 
korzystania z komputera i internetu czy te� brak dost�pu do tego typu urz�dze� 
i mediów odbiera� mo�na jako swoiste upo�ledzenie czy wr�cz wykluczenie spo-
�eczne, gdy� s� to coraz powszechniej wykorzystywane technologie w �yciu co-
dziennym i zawodowym, przy jednoczesnym coraz szybszym wzro�cie ich mo�li-
wo�ci, a takie potrzeby staj� si� coraz bardziej niezb�dne w aktywno�ci spo�ecznej.  
 Niskie kompetencje w zakresie korzystania z komputera i internetu, lub 
ich brak, s� w du�ej mierze wynikiem edukacji. Do 2030 roku problemem pozo-
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stan� braki kompetencji w�ród starszych pokole�, wychowanych w czasach 
przed rozpowszechnieniem technologii cyfrowych. Jednak tak�e w przypadku 
m�odszych pokole�, mimo ci�g�ej obecno�ci technologii cyfrowych w ich �yciu, 
system edukacji musi uczy� u�ytecznego stosowania nowych technologii. Nale-
�y równie� bra� pod uwag� mo�liwo�� pojawienia si� w najbli�szych dekadach 
nowych technologii, powoduj�cych powstanie nowych podzia�ów cyfrowych191. 
 
2.5.3. Znajomo�� j�zyków obcych 

 W pierwszej dekadzie XXI w. zwi�kszy� si� odsetek osób na wsi znaj�-
cych j�zyki obce. Na przyk�ad w roku 2007 24,4% mieszka�ców wsi zna�o 
czynnie i biernie j�zyk angielski, 17,2% j�zyk niemiecki, a 41% j�zyk rosyjski. 
W stosunku do roku 2005, w przypadku wymienionych j�zyków, odsetek osób 
które charakteryzowa�y si� ich znajomo�ci�, wzrós� o ponad dwa punkty procen-
towe (tabela 2.35).  
 

Tabela 2.35. Ludno�� w gospodarstwach domowych w latach 2005-2007  
wed�ug znajomo�ci j�zyków obcych 

Odsetek osób znaj�cych (czynnie i biernie) j�zyki: Lata angielski niemiecki francuski rosyjski 
Miasta 

2005 43,2-27,1 23,6-19,4 7,1-3,5 34,5-28,0
2007 49,3-30,2 25,0-24,8 8,2-3,2 35,6-30,9

Wie� 
2005 21,6 16,2 3,2 22,7
2007 24,4 17,2 2,1 24,6

Rolnicy 
2005 6,1 10,2 3,8 33,8
2007 8,4 13,4 2,0 41,8

�ród�o: opracowanie na podstawie: Diagnoza Spo�eczna 2007. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, 
pod red. J. Czapi�ski i T. Panek, Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa 10.09. 2007. 
 
 Jednak ci�gle jeszcze utrzymuje si� opó
nienie ludno�ci wiejskiej pod 
wzgl�dem znajomo�ci j�zyków w stosunku do mieszka�ców miast, gdzie odsetek 
osób znaj�cych j�zyki obce jest dwukrotnie wy�szy ni� na obszarach wiejskich.  

Nisk� znajomo�� j�zyków obcych w�ród ludno�ci wiejskiej potwierdzaj� 
badania przeprowadzone w ramach Diagnozy Spo�ecznej 2009. Wynika z nich, 
i� najs�abiej znajomo�� j�zyków obcych rozpowszechniona jest w�ród rolników, 
w�ród których zaledwie 6% czynnie zna przynajmniej jeden j�zyk obcy. Podob-

                                                 
191 Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, pod red. naukow� M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów, Zespó� Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, lipiec 2009. 
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nym wska
nikiem charakteryzowa�y si� grupy zawodowe obejmuj�ce pomoce 
domowe, sprz�taczki czy robotników ró�nych specjalno�ci192. 
 Zwraca uwag� fakt, i� relatywnie cz��ciej ni� w miastach ludno�� na ob-
szarach wiejskich w�ada j�zykiem rosyjskim, zw�aszcza dotyczy to grupy rolni-
ków. Ta czynna i bierna znajomo�� innych j�zyków w�ród mieszka�ców wsi, jak 
i wyszczególnionej grupy rolników, jest na zdecydowanie ni�szym poziomie.  

Na pewne pozytywne zmiany dotycz�ce wzrostu znajomo�ci j�zyków ob-
cych, maj� przede wszystkim wp�yw najm�odsze grupy wiekowe obejmuj�ce 
dzieci i m�odzie�, które nie tylko obowi�zkowo ucz� si� j�zyków obcych 
w szko�ach, ale równie� na zaj�ciach pozalekcyjnych (tabela 2.36).  
 

Tabela 2.36. Odsetek ogó�u uczniów w szko�ach podstawowych  
ucz�cych si� j�zyków obcych w mie�cie i na wsi w latach 2000-2011 

2000/2001 2004/2005 2010/2011 Wyszczególnienie miasto wie� miasto wie� miasto wie� 
Nauczanie obowi�zkowe 

Angielski 46,7 38,0 53,6 46,7 91,3 88,4 
Francuski 1,6 0,6 0,9 0,2 0,4 0,1 
Niemiecki 20,6 18,4 16,6 16,8 8,1 10,2 
Rosyjski 2,6 12,5 1,0 5,1 0,1 1,3 
Inne 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 

Nauczanie dodatkowe 
Angielski 8,2 8,1 17,8 21,9 2,8 4,4 
Francuski 0,3 0,2 0,8 0,3 0,7 0,2 
Niemiecki 1,8 2,1 6,5 6,8 7,0 7,5 
Inne 0,5 1,2 1,2 1,3 1,0 3,5 

�ród�o: Ma�e Roczniki Statystyczne, GUS 2001, 2006, 2011. 
 
 Niewielkie ró�nice w skali nauczania j�zyków obcych dzieci i m�odzie-
�y z miast i wsi �wiadcz� przede wszystkim o aspiracjach edukacyjnych ro-
dziców, którzy wykazuj� podobn� dba�o�� o edukacj� dzieci u�atwiaj�c� im 
start w doros�e �ycie.  
 
2.5.4. Prawo jazdy 

 Za niezb�dn� umiej�tno�� we wspó�czesnym �wiecie nale�y te� uzna� 
prowadzenie samochodu, co wymaga posiadania prawa jazdy.  

Szczególnie w �rodowisku wiejskim samochód spe�nia bardzo wa�n� rol� 
ze wzgl�du na rozproszenie obiektów infrastruktury. Jest on bardzo cz�sto nie-
zb�dny w gospodarstwie domowym i decyduje o formach aktywno�ci ekono-
                                                 
192 Por. Diagnoza Spo�eczna 2009. Warunki i jako�
 �ycia Polaków, pod red. J. Czapi�ski 
i T. Panek, Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa 2009, s. 242. 
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micznej (konieczno�� dojazdów do pracy). Z danych statystyki masowej wyni-
ka, �e mieszka�cy wsi s� lepiej wyposa�eni w pojazdy w porównaniu z miesz-
ka�cami miast. Badania ankietowe prowadzone w IERiG�-PIB, wykaza�y, i� 
w 2005 roku samochód osobowy posiada�o na wsi 54% wiejskich rodzin, w tym 
69,5% rodzin rolniczych i 42,35 rodzin bezrolnych. Drugi samochód w rodzinie 
ogó�em posiada�o co dziesi�te gospodarstwo rolne193. Dokumentuj� to równie� 
dane dotycz�ce cz�sto�ci posiadania prawa jazdy (tabela 2.37).  
  

Tabela 2.37. Ludno�� w gospodarstwach domowych w latach 2005-2007  
wed�ug posiadania prawa jazdy (w %) 

Miasta o liczbie mieszka�ców 
Lata powy�ej 500 

tys. 
poni�ej 20 tys. 

Wie� Rolnicy 

2005 47,9 43,5 39,1 66,2 
2007 48,2 40,3 40,3 68,6 

�ród�o: opracowanie na podstawie: Diagnoza Spo�eczna 2007. Warunki i jako�
 �ycia Pola-
ków, pod red. J. Czapi�ski i T. Panek, Rada Monitoringu Spo�ecznego, Warszawa 10.09. 2007. 
 

Wielko�� odsetka osób posiadaj�cych prawo jazdy jest porównywalna 
ogó�em zarówno w �rodowisku wiejskim jak i miejskim. Uzna� nale�y, �e 
w obu przypadkach ta umiej�tno�� jest do�� rozpowszechniona, zw�aszcza 
w gospodarstwach domowych rolników, gdzie w roku 2007 w ponad dwóch 
trzecich gospodarstw domowych by�y osoby z prawem jazdy.  
 

*** 
Jednym z warunków poprawy jako�ci kapita�u ludzkiego w Polsce, a za-

tem zwi�kszania produktywno�ci pracowników i konkurencyjno�ci polskiej go-
spodarki, jest sprawny system edukacji. Niezale�nie od zwi�kszenia przeci�t-
nych efektów kszta�cenia, jego wa�nym zadaniem jest skuteczne wyrównywanie 
szans rozwojowych osób z ró�nych �rodowisk i obszarów. Edukacja ma klu-
czowe znaczenie tak�e dla wyrównywania dysproporcji rozwojowych w skali 
regionalnej. Najwa�niejszymi wyzwaniami i problemami w tym zakresie s� 
mi�dzy innymi: zapewnienie wszystkim dzieciom dost�pu do wczesnej edukacji 
w przedszkolach; indywidualizacja procesu kszta�cenia tak, by by� dostosowany 
do potrzeb ró�nych uczniów oraz dzia�ania na rzecz upowszechniania edukacji 
doros�ych polegaj�ce zarówno na poprawie dost�pno�ci, jak i na u�wiadamianiu 
korzy�ci uczenia si� przez ca�e �ycie. 

                                                 
193 Por. A. Wrzochalska, Poziom �ycia wiejskich rodzin rok po akcesji do Unii Europejskiej, 
Raport PW nr 36 PW, IERiG�-PIB, Warszawa 2006.  
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Pomimo, �e w ostatnich latach odnotowano korzystne zmiany wyra�aj�ce 
si� dwukrotnym zwi�kszeniem odsetka osób z wykszta�ceniem wy�szym, na 
terenach wiejskich, to w dalszym ci�gu ró�nice w stosunku do ludno�ci z miast 
by�y znacz�ce. W mie�cie tempo wzrostu wysoko�ci odsetka osób, w wieku  
20-24 lata, kontynuuj�cych nauk� by�o jeszcze szybsze, co w efekcie przyczy-
nia�o si� do dalszego narastania i tak niekorzystnych dla terenów wiejskich ró�-
nic w strukturze wykszta�cenia ludno�ci. 

Edukacja doros�ych, a wi�c osób które zako�czy�y ju� etap kszta�cenia, 
obowi�zuj�cy w naszym kraju, jest czynnikiem, który marginalizuje ludno�� 
wiejsk� na rynku pracy. Nale�y jednak odnotowa�, �e w ostatnich latach uwi-
doczni�y si� ju� pewne pozytywne symptomy odno�nie kszta�cenia doros�ych. 
Niemniej proces doskonalenia kwalifikacji osób doros�ych nadal jest selektywny 
i ma stosunkowo niewielki zasi�g. 

Ludno�� wiejska, podobnie jak i ca�e spo�ecze�stwo, musi by� �wiadoma 
i przygotowana do zwi�kszenia mobilno�ci zawodowej, nierzadko kilkakrotnej 
zmiany zawodu czy profilu wykonywanej pracy oraz ci�g�ego podnoszenia kwa-
lifikacji, zw�aszcza gdy nie s� one adekwatne do aktualnych potrzeb rynku pracy 
lub s� zbyt skromne �eby przek�ada� si� na awans zawodowy.  

Bior�c pod uwag� ocen� poziomu wykszta�cenia oraz umiej�tno�ci 
kwalifikacyjnych ludno�ci wiejskiej (w tym dost�p do nowych technologii 
cyfrowych), mo�na wnioskowa�, �e przygotowanie do funkcjonowania we 
wspó�czesnym spo�ecze�stwie i na wspó�czesnym rynku pracy osób w wieku 
mobilnym jest niewystarczaj�ce. Zwi�kszenie ich szans na znalezienie pracy 
wymaga wi�c zatem specjalnych dzia�a� uaktywniaj�cych determinacj� wiej-
skiej spo�eczno�ci w d��eniach na rzecz przyspieszenia rozwoju cywilizacyj-
nego na obszarach wiejskich. 
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Rozdzia� 3. 
Spo�eczno-demograficzna struktura i aktywno�� zawodowa  
ludno�ci z gospodarstw o ró�nych zdolno�ciach konkurencyjnych  
 
 

Zjawiska demograficzne (w tym przede wszystkim tempo przyrostu natu-
ralnego) s� czynnikami autonomicznymi, ale cechy populacji (wiek, p�e�, poziom 
wykszta�cenia, aspiracje zawodowe) w danych warunkach mog� hamowa� lub 
stymulowa� procesy rozwojowe w sektorze rolnym, które bezpo�rednio wi��� si� 
z dywersyfikacj� aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci rolniczej i proefektywno-
�ciowymi przeobra�eni struktur polskiego rolnictwa. Te zmiany stanowi� nie tyl-
ko zasadniczy problem dla rozwoju rolnictwa i wsi, ale równie� ca�ego kraju194.  

Przedmiotem opisu jest charakterystyka cech spo�ecznych i demograficz-
nych oraz aktywno�ci zawodowej ludno�ci z gospodarstw niskotowarowych, 
któr� przedstawiono na tle spo�eczno�ci z podmiotów wysokotowarowych, czyli 
takich, których dochody z prowadzonej dzia�alno�ci rolniczej by�y przynajmniej 
na podobnym poziomie, co �rednie zarobki uzyskiwane z pracy zarobkowej po-
za rolnictwem195. 

Podstawowym materia�em empirycznym wykorzystanym w tej cz��ci 
opracowania by�y informacje z bada� terenowych IERiG�-PIB zrealizowa-
nych w 2005 roku.  
 
3.1. Skala wyst�powania gospodarstw niskotowarowych i wysokotowarowych 
 

Wed�ug prowadzonych bada� w 2005 roku jednostki niskotowarowe sta-
nowi�y prawie 64% ogó�u indywidualnych gospodarstw rolnych powy�ej 1 ha 
UR, a podmioty wysokotowarowe – 12%.  

Tym samym na 1 881 tys. gospodarstw rolnych, oko�o 1 200 tys. stanowi-
�y jednostki, których skala prowadzonej dzia�alno�ci rolniczej nie umo�liwia�a 
uzyskania satysfakcjonuj�cych dochodów z dzia�alno�ci rolniczej w przeliczeniu 
na 1 osob� w pe�ni zatrudnion�, za jakie mo�na uzna� �rednie dochody uzyski-
wane przez ogó� ludno�ci. Takie gospodarstwa ze wzgl�du na wielko�� docho-
dów rolniczych uznaje si� z regu�y za nierozwojowe i niezdolne do konkurencji. 
                                                 
194 J.S. Zegar, op.cit. 
195 Szerzej problematyk� zwi�zan� z zasadami kwalifikacji gospodarstw indywidualnych 
i kryteriami wyodr�bniania jednostek wysokotowarowych przedstawiono w pracach: B. Kar-
wat-Wo
niak, Mo�liwo�ci rozwojowe ch�opskiego rolnictwa na przyk�adzie gospodarstw wy-
sokotowarowych, Raport PW nr 10, IERiG�-PIB, Warszawa 2005; B. Karwat-Wo
niak,  
P. Chmieli�ski, Highly commercial farms in family farming in Poland, Raport PW nr 72.1,  
IERiG�-PIB, Warszawa 2007. 
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Jednocze�nie tylko oko�o 220 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych two-
rzy�o zbiorowo�� podmiotów wysokotowarowych, tj. takich, których skala 
produkcji rolniczej predysponuje do osi�gni�cia dochodów ze �wiadczonej tam 
pracy w wysoko�ci co najmniej równej �rednim zarobkom poza rolnictwem, 
zatem zdolnych do konkurencji na rynku196. 
 

Wykres 3.1. Udzia� gospodarstw niskotowarowych i wysokotowarowych  
w strukturach rolnictwa indywidualnego 
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�ród�o: opracowano na podstawie bada� terenowych IERiG�-PIB 2005. 
 

Z perspektywy konkurencyjno�ci naszego rolnictwa i dalszej jej poprawy 
wa�ny jest w zasadzie nie fakt wyst�powania wy�ej wymienionych grup, ale jak 
one s� liczne, gdy� ich wzajemna relacja �wiadczy o kondycji ca�ego sektora197. 
Tym samym nale�y uzna�, �e obecno�� du�ej liczby niskotowarowych gospo-
darstw rolnych, których u�ytkownicy nie decyduj� si� na ich likwidacj�, mo�e 
zagra�a� konkurencyjno�ci sektora rolnego. Albowiem ta sytuacja spowalnia 
procesy koncentracji i rozwój jednostek, które d��� do umocnienia swojej pozy-
cji rynkowej i poprawy zdolno�ci do konkurowania, tj. wysokotowarowych.  

Potencja� ekonomiczny i mo�liwo�ci, a tak�e zdolno�ci do konkurowania 
podmiotów funkcjonuj�cych w sferze produkcji artyku�ów rolniczych wyznacza 
szereg bardzo ró�norodnych czynników, które w przypadku gospodarstwa in-

                                                 
196 B. Karwat-Wo
niak, Mo�liwo�ci rozwojowe ch�opskiego rolnictwa na przyk�adzie gospo-
darstw wysokotowarowych, Raport PW nr 10, IERiG�-PIB, Warszawa 2005. 
197 A. Wo�, op.cit., 2000 b. 
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dywidualnego nale�y rozszerzy� o sytuacj� rodzinn� u�ytkowania198. Niezale�-
nie bowiem od funkcji gospodarstwa i od zmian w priorytetach prowadzonej 
dzia�alno�ci rolniczej, nigdy nie zosta�a ca�kowicie zerwana wi�
 ��cz�ca rodzi-
n� i warsztat pracy, gdy� nie zmieni�y si� fundamentalne zasady wzajemnych 
powi�za�, do jakich zaliczy� nale�y zasady przejmowania gospodarstwa, czy 
charakter stosunków w odniesieniu do si�y roboczej199. 
 
3.2. Ludno�� w gospodarstwach rolnych  
 
3.2.1. Sk�ad liczebny rodzin 

U�ytkownikami indywidualnych gospodarstw rolnych z zasady s� rodziny 
wielopokoleniowe200. Ta teza znajduje potwierdzenie w sytuacji rodzinnej za-
równo podmiotów niskotowarowych, jak i wysokotowarowych. W 2005 roku 
obu przypadkach rodziny jednoosobowe b�d
 samotne ma��e�stwa by�y rzadko-
�ci�, ale ich odsetek w grupie gospodarstw niskotowarowych by� blisko  
3-krotnie wi�kszy ni� w w�ród podmiotów wysokotowarowych (17% wobec 
6%). W�ród u�ytkowników podmiotów niskotowarowych, rodziny pe�ne, tj. co 
najmniej dwupokoleniowe (obydwoje rodzice i dzieci) stanowi�y prawie 65%, 
a w grupie podmiotów wysokotowarowych – prawie 84%. W konsekwencji 
w 2005 roku gospodarstwo domowe u�ytkownika gospodarstwa niskotowaro-
wego liczy�o �rednio 3,9 osoby i by�o o prawie 26% mniej liczne ni� rodzina 
u�ytkownika gospodarstwa wysokotowarowego (4,9 osoby). 

W okresie ostatnich lat, zarówno w sytuacji rodzinnej w populacji z go-
spodarstw niekonkurencyjnych, jak i maj�cych zdolno�ci konkurencyjne zasz�y 
pewne przeobra�enia. Wyra�a�y si� one mi�dzy innymi w spadkiem udzia�u ro-
dzin jednoosobowych i wzrostem wysoko�ci odsetka rodzin dwupokoleniowych. 
Chocia� ogólnie tendencje tych zmian by�y zbli�one, to w ró�nym stopniu za-
znaczy�y si� w poszczególnych kategoriach gospodarstw. Te odmienno�ci zna-
laz�y odzwierciedlenie mi�dzy innymi w tempie zmniejszania si� wielko�ci ro-
dzin w porównywanych grupach gospodarstw. Przyk�adowo w latach 2000-2005 
przeci�tna wielko�� rodzin z gospodarstw wysokotowarowych by�a praktycznie 
sta�a i wynosi�a �rednio oko�o 4,9 osoby. Zmiany odnotowano natomiast 
w przypadku wielko�ci rodzin z gospodarstw niskotowarowych, a ich przeci�tna 

                                                 
198 A. Wo�, Rolnictwo polskie 1945-2000. Porównawcza analiza systemowa, IERiG�, War-
szawa 2000 a. 
199 A. Sikorska, Gospodarstwa socjalne w strukturze spo�eczno-ekonomicznej wsi, Studia  
i Monografie, z. 117, IREiG�, Warszawa 2003. 
200 A. Sikorska, Struktura spo�eczno-demograficzna i wykszta�cenie ludno�ci wiejskiej, Studia 
i Monografie, z. 87, IERiG�, Warszawa 1999. 
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liczebno�� zmniejszy�a si� z 4,1 do 3,9 osoby, czyli o 5%. Konsekwencj� tych 
trendów by� wzrost dystansu w liczebno�ci rodzin pomi�dzy porównywanymi 
gospodarstwami. W 2000 roku statystyczna rodzina u�ytkuj�ca gospodarstwo ni-
skotowarowe liczy�a blisko 20% mniej osób ni� rodzina z gospodarstwa wysoko-
towarowego. Pi�� lat pó
niej analogiczny wska
nik by� o oko�o 5 pp. wy�szy.  
 
3.2.2. Struktura demograficzna ludno�ci  

 W odniesieniu do ka�dej grupy ludno�ci znacz�cym czynnikiem warunku-
j�cym jej aktywno�� ekonomiczn� jest struktura demograficzna, zw�aszcza we-
d�ug wieku. Z regu�y w relatywnie du�ym stopniu decyduje ona o relacjach po-
mi�dzy utrzymywanymi i utrzymuj�cymi, a tak�e mi�dzy aktywnymi i biernymi 
zawodowo201. 

Z porównania struktury wieku osób z gospodarstw niskotowarowych,  
z analogicznymi danymi z jednostek wysokotowarowych wynika, �e zaznaczaj� 
si� pewne ró�nice pomi�dzy opisywanymi kategoriami. Nale�y jednak podkre-
�li�, �e ogólnie odmienno�ci w podziale ludno�ci wed�ug wieku pomi�dzy wy-
ró�nionymi grupami gospodarstw by�y relatywnie ma�e (wykres 3.2), a tenden-
cje zmian w wi�kszo�ci podobne, czyli w dwu zbiorowo�ciach zaznaczy�y si� 
pewne symptomy starzenia si�202. 

Analiza struktury wieku wyodr�bnionych grupach ludno�ci wykaza�a, �e 
w 2005 roku, podobnie jak w latach wcze�niejszych, osoby w wieku produkcyj-
nym stanowi�y zdecydowanie dominuj�c� grup� w obydwu populacjach. Bez 
wzgl�du na kategori� gospodarstwa, osoby w okresie ustawowej aktywno�ci 
zawodowej stanowi�a prawie dwie trzecie ogó�u ludno�ci. Nie zmienia to faktu, 
�e cz�onkowie rodzin z gospodarstwach niskotowarowych byli relatywnie starsi 
ni� osoby z podmiotów wysokotowarowych. Na podstawie bada� ankietowych 
ustalono, �e w 2005 roku prawie 16% ludno�ci z gospodarstw niskotowarowych 
by�o w wieku poprodukcyjnym (w�ród ogó�u ludno�ci rolniczej – ponad 15%), 
gdy w wysokotowarowych analogiczny odsetek wynosi� mniej ni� 13%. Tak�e 
w przypadku osób w wieku produkcyjnym niemobilnym, stosunkowo wi�cej by�o 
ich w�ród ludno�ci z gospodarstw niskotowarowych (oko�o 23%), ni� w populacji 
z podmiotów wysokotowarowych (prawie 21%). 

 
 
 

                                                 
201 A. Sikorska, Zmiany w strukturze spo�eczno-ekonomicznej ludno�ci niech�opskiej w okre-
sie transformacji ustrojowej, Raport PW nr 5, IERiG�-PIB, Warszawa 2005. 
202 B. Karwat-Wo
niak, P. Chmieli�ski, Highly commercial farms in family farming in Po-
land, Raport PW nr 72.1, IERiG�-PIB, Warszawa 2007. 
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Wykres 3.2. Struktura ludno�ci wg wieku* i p�ci w wyró�nionych grupach 
indywidualnych gospodarstw rolnych 

26,0

41,1

20,8

12,8

51,1 48,949,450,6

15,6

22,9

40,0

21,5

49,150,9

15,2

22,6

40,1

22,1

0

10

20

30

40

50

60

mobilny niemobilny

przed-
produkcyjny

produkcyjny po-
produkcyjny

m��czy�ni kobiety

wg wieku wg p�ci

od
se

te
k 

os
ób

niskotowarowe wysokotowarowe ogó�em badane

gospodarstwa:

 
* Przyj�to stosowane przez GUS ekonomiczne grupy wieku: przedprodukcyjny – osoby do 
17 lat; produkcyjny – kobiety w wieku 18-59 lat i m��czy	ni w wieku 18-64 lata; poproduk-
cyjny – kobiety 60 lat i wi�cej oraz m��czy	ni 65 lat i wi�cej. W wieku produkcyjnym wydzie-
lane s� jeszcze dwie grupy: mobilny (produkcyjny m�odszy) – osoby w wieku 18-44 lat  
i niemobilny (produkcyjny starszy) – kobiety w wieku 45-59 lat i m��czy	ni w wieku 45-64 
lata. Taki podzia� zastosowano powszechnie w ca�ym opracowaniu. 
�ród�o: opracowano na podstawie ankiety IERiG�-PIB 2005. 
 

W odniesieniu do ludno�ci w wieku produkcyjnym mobilnym odr�bno�ci 
praktycznie nie wyst�powa�y, a udzia� osób w tym wieku w obydwu grupach 
wynosi� oko�o 40%. Jednocze�nie w rodzinach z gospodarstw niskotowarowych 
�y�o nieco mniej osób w wieku przedprodukcyjnym. Ich udzia� w�ród ludno�ci  
z podmiotów niskotowarowych wynosi� prawie 22%, podczas gdy w zbiorze 
gospodarstw wysokotowarowych by�o to 26%.  
 Analizuj�c struktur� ludno�ci w zale�no�ci od p�ci stwierdzono, �e relacje 
pomi�dzy liczebno�ci� kobiet i m��czyzn by�y bardzo zbli�one. Te w�a�ciwo�ci 
dotyczy�y obydwu porównywanych zbiorowo�ci, chocia� udzia� kobiet by� nie-
co ni�szy ni� m��czyzn (49% wobec 51%). 
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3.3. Poziom wykszta�cenia ludno�ci  
 

Pomimo, �e struktura demograficzna osób z porównywalnych zbiorów 
zwi�zanych by�a zbli�ona, to ludno�� z gospodarstw niskotowarowych cecho-
wa�a si� nieco ni�szym poziomem skolaryzacji ni� populacja z jednostek wyso-
kotowarowych (wykres 3.3). 

 
Wykres 3.3. Poziom wykszta�cenia ludno�ci w wieku 15 lat i wi�cej  
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* Wykszta�cenie podstawowe b�d	 gimnazjalne. 
�ród�o: opracowano na podstawie ankiety IERiG�-PIB 2005. 

 
W grupie osób z gospodarstw niskotowarowych – w porównaniu do 

populacji z podmiotów wysokotowarowych – mniej by�o absolwentów szkó� 
�rednich i pomaturalnych (26% wobec 30%) oraz wy�szych (7% wobec 8%), 
natomiast nieco wi�kszy by� udzia� osób z wykszta�ceniem ogólnym na po-
ziomie ustawowym, tj. podstawowym b�d
 gimnazjalnym (33% wobec 31%) 
i zasadniczym (34% wobec 35%). 

W ka�dej z wyodr�bnionych kategorii, najcz�stszym kierunkiem edukacji 
by�o zdobycie kwalifikacji nierolniczych. W�ród ludno�ci z gospodarstw nisko-
towarowych odsetek osób z takim wykszta�ceniem by� jednak wyra
nie wi�kszy 
ni� w�ród osób z gospodarstw wysokotowarowych (51% wobec 38%),  
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a w zwi�zku z tym udzia� osób z wykszta�ceniem rolniczym by� w jednostkach 
niskotowarowych trzykrotnie mniejszy ni� w gospodarstwach wysokotowaro-
wych (11% wobec 31%).  

Ró�nice w poziomie oraz ukierunkowaniu wykszta�cenia osób z gospodarstw 
niskotowarowych i wysokotowarowych s� przejawem procesu racjonalizowania 
wzajemnych relacji pomi�dzy funkcjami gospodarstwa rolnego a postawami za-
wodowymi ich u�ytkowników oraz pozosta�ych cz�onków rodziny rolniczej. 
 
3.4. Struktura demograficzna i poziom skolaryzacji osób pracuj�cych 
w dzia�alno�ci rolniczej  
 

Spo�eczno-demograficzne cechy ludno�ci �yj�cej w rodzinach z u�ytkownikiem 
gospodarstwa rolnego nie s� to�same z w�a�ciwo�ciami osób pracuj�cych w dzia�alno-
�ci rolniczej. Cz��� osób wykonuje czynno�ci o charakterze pomocniczym w ograni-
czonym zakresie czasowym, zw�aszcza je�li swojej aktywno�ci zawodowej nie wi��� 
z zatrudnieniem w rodzinnym gospodarstwie rolnym.  

W analizach uwarunkowa� sprawnego funkcjonowania gospodarstw rol-
nych w warunkach nasilaj�cej si� konkurencji, szczególnie cz�sto podnoszon� 
kwesti� jest poziom wykszta�cenia pracuj�cych w dzia�alno�ci rolniczej. Pod-
kre�la si�, �e wraz z rozwojem gospodarczym i zmianami technologicznymi 
wzrasta znaczenie wiedzy w procesie produkcyjnym, której g�ównym wyznacz-
nikiem jest wykszta�cenie203. W konsekwencji o sile ekonomicznej poszczegól-
nych gospodarstw i ich zdolno�ciach do konkurowania w coraz wi�kszym za-
kresie decyduje poziom skolaryzacji osób pracuj�cych w dzia�alno�ci rolniczej.  

Z porównania cech demograficznych osób zatrudnionych w gospodar-
stwach niskotowarowych z analogicznymi danymi z podmiotów wysokotowa-
rowych wynika, �e si�a robacza podmiotów niskotowarowych by�a demogra-
ficznie starsza (wykres 3.4). 

W obydwu porównywanych kategoriach gospodarstw rolnych zdecydowa-
n� wi�kszo�� pracuj�cych stanowi�y osoby b�d�ce w ustawowym okresie ak-
tywno�ci zawodowej. W zbiorze osób zatrudnionych w gospodarstwach nisko-
towarowych mniej ni� w jednostkach wysokotowarowych by�o ludno�ci w wie-
ku produkcyjnym (83% wobec 89%), a jednocze�nie rzadziej pracowa�y tam 
osoby w wieku produkcyjnym m�odszym (51% wobec 58%). Ponadto w pierw-
szej z wymienionych zbiorowo�ci dwukrotnie wi�cej by�o osób w wieku popro-

                                                 
203 G.M.D. Gall, J. Gall, W. Borg, Educational research: An introduction, Allyn&Bacon, 
Boston 2003. 
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dukcyjnym i stanowi�y one ponad 13% wszystkich pracuj�cych w dzia�alno�ci 
rolniczej prowadzonej w gospodarstwach niskotowarowych.  

 
Wykres 3.4. Struktura wieku osób powy�ej 15 roku �ycia pracuj�cych  

w rodzinnym gospodarstwie rolnym 
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�ród�o: opracowano na podstawie ankiety IERiG�-PIB 2005. 
 

Ró�nice w cechach demograficznych osób pracuj�cych w wyró�nionych 
grupach gospodarstw nie ogranicza�y si� do ich struktury wed�ug wieku, ale do-
tyczy�y równie� podzia�u wed�ug p�ci. W 2005 roku, podobnie jak i wcze�niej, 
stopie� sfeminizowania populacji pracuj�cej w dzia�alno�ci rolniczej by� wyra
-
nie wy�szy w jednostkach niskotowarowych ni� w gospodarstwach wysokoto-
warowych (54% wobec 49%). Ta sytuacja by�a uwarunkowana zarówno gorsz� 
kondycj� ekonomiczn� i ni�szym poziomem technicznego wyposa�enia pod-
miotów wysokotowarowych ni� niskotowarowych.  

Ró�nice w udziale kobiet w�ród zatrudnionych w gospodarstwach nisko-
towarowych i wysokotowarowych �wiadczy�y o odmienno�ciach w zaawanso-
waniu procesów racjonalizacji w organizacji pracy i profesjonalizacji stosunków 
pracy w analizowanych grupach gospodarstw.  
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Wykres 3.5. Struktura wykszta�cenia osób zatrudnionych w wyró�nionych 
kategoriach rodzinnych gospodarstw rolnych 
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* Wykszta�cenie podstawowe b�d	 gimnazjalne. 
�ród�o: opracowano na podstawie ankiety IERiG�-PIB 2005. 
 

Z zebranych danych wynika�o, �e populacja pracuj�ca w gospodarstwach 
niskotowarowych charakteryzowa�a si� ni�szym poziomem wykszta�cenia ni� 
zatrudnieni w podmiotach wysokotowarowych. Dotyczy�o to zarówno wykszta�-
cenia ogólnego, jak i kwalifikacji zawodowych. Nie zmienia to faktu, �e ogólnie 
wykszta�cenie powy�ej wymaganego ustawowo posiada�y jednakowo cz�sto 
osoby zatrudnione w jednostkach niskotowarowych, jak i ludno�� z gospodarstw 
wysokotowarowych. W 2005 roku osoby, które uko�czy�y edukacj� na pozio-
mie ustawowym w obydwu kategoriach gospodarstw stanowi�y oko�o 28% (wy-
kres 3. 5). Jednocze�nie w grupie osób pracuj�cych w gospodarstwach niskoto-
warowych – w porównaniu do populacji z podmiotów wysokotowarowych – 
mniej by�o absolwentów szkó� �rednich i pomaturalnych (26% wobec 35%) 
oraz wy�szych (7% wobec 12%), natomiast nieco wi�kszy by� udzia� osób  
z wykszta�ceniem ogólnym na poziomie zawodowym (40% wobec 34% oraz 
zasadniczym (34% wobec 35%). 

Je�eli chodzi o wykszta�cenie zawodowe, to w�ród osób pracuj�cych nieza-
le�nie od wyodr�bnionych kategorii, najcz�stszym kierunkiem edukacji by�o 
zdobycie kwalifikacji nierolniczych. W populacji zatrudnionej w gospodar-
stwach niskotowarowych odsetek osób z takim wykszta�ceniem by� jednak wy-
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ra
nie wi�kszy ni� w�ród osób z gospodarstw wysokotowarowych (55% wobec 
45%). Równocze�nie, w�ród pracuj�cych w jednostkach niskotowarowych ni�-
szy by� udzia� osób, które uko�czy�y szko�y rolnicze. Ró�nice w wysoko�ci tego 
odsetka by�y znacz�ce, a osoby ze szkolnymi kwalifikacjami rolniczymi stanowi�y 
niespe�na 13% w populacji zwi�zanej z jednostkami niskotowarowymi, a oko�o 
31% w�ród populacji zatrudnionej w gospodarstwach wysokotowarowych.  

Przedstawione powy�ej ró�nice w wykszta�ceniu zawodowym ludno�ci za-
trudnionej w wyró�nionych kategoriach gospodarstw, odzwierciedlaj� szanse 
redukcji zatrudnienia w dzia�alno�ci rolniczej oraz ograniczenia liczby osób 
zb�dnych w gospodarstwie poprzez ich zatrudnienie poza rolnictwem.  
 
3.5. Cechy demograficzne i poziom skolaryzacji kierowników gospodarstw  
  
 Wraz z rozwojem gospodarczym czynnikiem coraz silniej decyduj�cym 
o efektywno�ci b�d
 nieefektywno�ci prowadzonej dzia�alno�ci rolniczej staje 
si� jako�� zasobów pracy204. Szczególnie wa�ne s� w�a�ciwo�ci osób kieruj�-
cych205 dzia�alno�ci� rolnicz�, poniewa� to one podejmuj� strategiczne decyzje, 
które warunkuj� charakter i losy gospodarstwa206.  

Z danych o wieku kierowników gospodarstw wynika, �e ogólnie ró�nice 
w tym zakresie pomi�dzy wyodr�bnionymi kategoriami gospodarstw by�y sto-
sunkowo niewielkie. Nie zmienia to faktu, �e osoby zarz�dzaj�ce gospodar-
stwami niskotowarowymi by�y relatywnie starsze ni� kierownicy jednostek ak-
tywnych na rynkach rolnych. Ró�nice te wyra�a�y si� g�ównie w 4-krotnie wy�-
szym (10% wobec nieco ponad 2%) odsetku kierowników w wieku poproduk-
cyjnym i ni�szym odsetku (45% wobec 49%) osób do 44 roku �ycia, tj. b�d�-
cych w wieku produkcyjnym mobilnym. W konsekwencji, �redni wiek kieruj�-
cego gospodarstwem niskotowarowym wynosi� 46,5 lat i by� oko�o 5% wy�szy 
ni� zarz�dzaj�cego podmiotem wysokotowarowym (44,4 lat). Na podkre�lenie 
zas�uguje równie� wy�szy stopie� sfeminizowania w gronie kierowników go-
spodarstw niskotowarowych. Odsetek kobiet w�ród zarz�dzaj�cych podmiotami 
niskotowarowymi by� ponad 3-krotnie wy�szy ni� w�ród kieruj�cych jednost-
kami towarowymi i wynosi� prawie 24%. 
 

 

                                                 
204 G.M.D. Gall, J. Gall, W. Borg, Educational research: An introduction, Allyn&Bacon, 
Boston 2003. 
205 Nazwy kierownik, gospodaruj�cy, zarz�dzaj�cy i rolnik, w opracowaniu u�ywane s� zamiennie. 
206 B. Klepacki, Znaczenie wiedzy i wykszta�cenia w rozwoju rolnictwa, Zagadnienia Ekono-
miczne nr 2, Uniwersytet Warmi�sko-Mazurski, Olsztyn 2004. 
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Wykres 3. 6. Struktura osób kieruj�cych rodzinnym gospodarstwem rolnym  
wed�ug wieku i p�ci 
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�ród�o: opracowano na podstawie ankiety IERiG�-PIB 2005. 

 
Podobnie jak w przypadku ogó�u ludno�ci oraz w�ród osób pracuj�cych 

w rodzinnych gospodarstwach, równie� w�ród rolników zaznaczy�y si� ró�nice 
pomi�dzy poziomem wykszta�cenia w zale�no�ci do tego, czy gospodarstwo by-
�o w grupie podmiotów niskotowarowych czy wysokotowarowych. Z zasady 
kieruj�cy gospodarstwami niskotowarowymi byli nieco gorzej wykszta�ceni ni� 
zarz�dzaj�cy jednostkami towarowymi. �wiadczy� o tym przede wszystkim 
wy�szy odsetek osób ko�cz�cych edukacj� na poziomie podstawowym lub gim-
nazjalnym, czyli ustawowym, a tak�e ni�szy udzia� kierowników z wykszta�ce-
niem �rednim (wykres 3.7). Wykszta�cenie ogólne na poziomie ustawowym po-
siada�o 28% kieruj�cych podmiotami niskotowarowymi, a w�ród zarz�dzaj�cych 
gospodarstwami wysokotowarowymi analogiczny odsetek wynosi� mniej ni� 
19%. W obydwu grupach kierowników najbardziej rozpowszechnione by�o wy-
kszta�cenie zasadnicze (oko�o 47% osób). Ró�nic nie by�o równie� w wysoko�ci 
odsetka kierowników z wy�szym wykszta�ceniem, który wynosi� oko�o 5%. 
Najwi�ksze dysproporcje wyst�pi�y w zakresie wykszta�cenia na poziomie �red-
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nim. W grupie gospodarstw niskotowarowych takie wykszta�cenie posiada�o 
20% rolników, gdy w odniesieniu do jednostek wysokotowarowych by�o to 29%. 
 

Wykres 3. 7. Wykszta�cenie kierowników z wyró�nionych grup gospodarstw 

 
* Wykszta�cenie podstawowe b�d	 gimnazjalne. 
�ród�o: opracowano na podstawie ankiety IERiG�-PIB 2005. 
 
 Podobnie jak w�ród ogó�u ludno�ci rolniczej, równie� w przypadku osób 
gospodaruj�cych uwidacznia si� sk�onno�� do zdobywania kwalifikacji nierolni-
czych. �wiadcz� o tym kierunki specjalizacji zawodowej kierowników z wyod-
r�bnionych kategorii gospodarstw. Chocia� szkolne wykszta�cenie nierolnicze 
zdecydowanie najcz��ciej posiadali gospodaruj�cy z podmiotów niskotowaro-
wych (52%), to równie� w�ród zarz�dzaj�cych pozosta�ymi gospodarstwami 
towarowymi, udzia� osób z wykszta�ceniem nierolniczym by� znacz�cy i wyno-
si� 30%. Jednocze�nie w�ród kierowników gospodarstw niskotowarowych udzia� 
osób posiadaj�cych wykszta�cenie rolnicze by� ponad 2,5 – krotnie mniejszy ni� 
zarz�dzaj�cych pozosta�ymi gospodarstwami towarowymi i wynosi� 20%. 
 
3.6. Aktywno�� zawodowa ludno�ci  
 

Rodzinny model gospodarowania, dominuj�cy w polskim rolnictwie, skut-
kuje anga�owaniem si� do pracy w gospodarstwie rolnym osób wywodz�cych 
si� spo�ród cz�onków rodziny, co powoduje, �e to jej sk�ad w g�ównej mierze 
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warunkuje cechy populacji zatrudnionej w dzia�alno�ci rolniczej207. Jednocze-
�nie wraz z rozwojem pozarolniczego rynku pracy wa�nym determinantem sta�y 
si� aspiracje zawodowe i plany �yciowe poszczególnych osób. Konkurencja 
pracy zarobkowej przy wyborze g�ównego miejsca zatrudnienia – w gospodar-
stwie lub poza nim – przyczyni�a si� do wzrostu znaczenia kondycji ekonomicz-
nej poszczególnych gospodarstw przy podejmowaniu takich decyzji. W konse-
kwencji nie tylko sytuacja rodzinna, ale tak�e mo�liwo�ci pracy, a przede 
wszystkim w�a�ciwo�ci ekonomiczne poszczególnych gospodarstw warunkuj� 
umiejscowienie aktywno�ci zawodowej208. 
 

Wykres 3.8. Ludno�� w wieku 15 lat i wi�cej wed�ug miejsca pracy 
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�ród�o: opracowano na podstawie ankiety IERiG�-PIB 2005. 

 
Ludno�� zwi�zan� z rolnictwem charakteryzuje wy�sza aktywno�� zawo-

dowa ni� pozosta�ych mieszka�ców kraju209, a jednocze�nie mo�na zaobserwo-
wa� poka
ny zakres dwuzawodowo�ci w�ród rodzin rolniczych210. Dowodzi te-
go równie� badanie aktywno�ci zawodowej ludno�ci z wyodr�bnionych katego-
rii rodzinnych gospodarstw rolnych, z której wynika, �e w 2005 roku oko�o 73% 
                                                 
207 A. Sikorska, Gospodarstwa socjalne w strukturze spo�eczno-ekonomicznej wsi, Studia  
i Monografie, z. 117, IREiG�, Warszawa 2003. 
208 A. Sikorska, op.cit. 
209 J.St. Zegar, �ród�a utrzymania rodzin zwi�zanych z rolnictwem, Studia i Monografie,  
z. 133, IERiG�-PIB, Warszawa 2006. 
210A. Kaleta, Wielozawodowo�
 na obszarach wiejskich – perspektywa globalizacji, [w:] Pol-
ska wie� 2025, Fundusz Wspó�pracy, Warszawa 2005. 
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osób pi�tnastoletnich i starszych z gospodarstw niskotowarowych i 79% cz�on-
ków rodzin z podmiotów wysokotowarowych by�a aktywna na rynku pracy.  

Ró�nice w skali prowadzonej dzia�alno�ci rolniczej wyodr�bnionych kate-
gorii gospodarstw znalaz�y odzwierciedlenie w odmienno�ci w podziale ludno-
�ci z tych grup wed�ug miejsca pracy (wykres 3.8). 

W ka�dej grupie gospodarstw najwi�ksz� zbiorowo�� stanowi�y osoby za-
trudnione wy��cznie we w�asnej dzia�alno�ci rolniczej. W 2005 roku w takim 
zakresie pracowa�o blisko 57% ogó�u zatrudnionych cz�onków rodzin z gospo-
darstw niskotowarowych i by� to udzia� o prawie 26 pp. mniejszy ni� w�ród 
osób pracuj�cych z gospodarstw wysokotowarowych. Z kolei w populacji z jed-
nostek niskotowarowych wyra
nie wi�kszy ni� w wysokotowarowych by� udzia� 
osób ��cz�cych prac� w rodzinnym gospodarstwie i poza nim (34% wobec 13%) 
oraz zatrudnionych wy��cznie poza rolnictwem (13% wobec 5%). 
 
3.6.1. Praca we w�asnym gospodarstwie rolnym 

Ze wzgl�du na specyfik� produkcji rolniczej (sezonowo�� prac) po-
wszechnie wyst�puje okresowe anga�owanie si� cz�onków rodziny rolniczej 
w prowadzon� dzia�alno�� gospodarcz�. Z bada� prowadzonych w 2005 roku 
wynika, �e niezale�nie od typu gospodarstw oko�o 77-78% osób pi�tnastolet-
nich i starszych, anga�uje si� w prowadzon� dzia�alno�� rolnicz�.  

 
Wykres 3.9. Struktura osób wed�ug czasu pracy w gospodarstwie rolnym* 
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* Odpowiednio za 100 uznano ogóln� liczb� osób w wieku 15 i wi�cej lat zaanga�owanych do 
zaj�
 rolniczych w jednej z wyró�nionych kategorii gospodarstw.  
�ród�o: opracowano na podstawie ankiety IERiG�-PIB 2005. 
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Ze szczegó�owej analizy danych o wielko�ci zaanga�owania si� po-
szczególnych osób w prac� przy produkcji rolniczej wynika, �e w zale�no�ci 
od charakteru gospodarstwa odmienna by�a struktura tych osób wed�ug ilo�ci 
pracy (wykres 3.9). 

W�ród osób zaanga�owanych przy zaj�ciach w gospodarstwach nisko-
towarowych, tylko nieco ponad 29% by�o zatrudnionych w pe�nym wymiarze 
czasu pracy. By� to udzia� oko�o 2-krotnie mniejszy ni� w�ród zatrudnionych 
w gospodarstw wysokotowarowych, który wynosi� ponad 57%. Z kolei w po-
pulacji z gospodarstw niskotowarowych 2-krotnie wi�kszy ni� w wysokoto-
warowych by� udzia� pracuj�cych stale, ale w ograniczonym wymiarze czasu 
(50% wobec 27%). Mniejsze ró�nice wyst�pi�y pomi�dzy wielko�ci� grupy 
ludno�ci pracuj�c� okazjonalnie (21% wobec 16%). 
 
3.6.2. Aktywno�� zawodowa ludno�ci na pozarolniczym rynku pracy  

 Relatywnie mniejsze zaanga�owanie przy produkcji rolniczej ludno�ci 
z jednostek niskotowarowych ni� w przypadku jednostek wysokotowarowych 
znalaz�o odzwierciedlenie w dzia�alno�ci zawodowej tej grupy poza u�ytkowa-
nym gospodarstwem. Wi�kszo�� osób wchodz�cych w sk�ad opisywanego zbio-
ru by�a aktywna na pozarolniczym rynku pracy (wykres 3.10).  

Z przeprowadzonych bada� wynika, �e oko�o 41% osób w wieku produk-
cyjnym z gospodarstw niskotowarowych by�o zatrudnionych poza swym gospo-
darstwem, w tym 34% stale pracowa�o zarobkowo. Ponadto ponad 9% czynnie 
poszukiwa�o takiego zatrudnienia. Odsetek osób nastawionych na prac� poza 
w�asnym gospodarstwem by�by wi�kszy, gdyby uwzgl�dni� osoby, które pracu-
j� w gospodarstwie z braku mo�liwo�ci zatrudnienia poza rolnictwem, a ich pra-
ca ma znikom� przydatno�� z punktu widzenia prowadzonej dzia�alno�ci rolni-
czej. Z prowadzonych bada� wynika�o, �e w takiej sytuacji by�o oko�o 25% 
osób w wieku produkcyjnych w rodzinach u�ytkuj�cych gospodarstwa niskoto-
warowe. Wska
nik ten okre�la skal� bezrobocia ukrytego w wyró�nionej grupie 
warsztatów rolnych. 

Du�o mniejsze by�o zatrudnienie poza rolnictwem ludno�ci z gospo-
darstw wysokotowarowych. Stale pracowa�o poza gospodarstwem oko�o 7% 
osób i tyle� samo poza rolnictwem pracowa�o okazjonalnie. Mniejsze by�o 
równie� bezrobocie jawne (2%), w tym rejestrowane (oko�o 1%), a przede 
wszystkim bezrobocie ukryte (5%).  
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Wykres 3.10. Aktywno�� na pozarolniczym rynku pracy ludno�ci  
w wieku produkcyjnym* z wyró�nionych grup gospodarstw 
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�ród�o: opracowano na podstawie bada� terenowych IERiG�-PIB 2005. 

 
 Nale�y równie� doda�, �e zbiorowo�� osób biernych zawodowo, czyli ta-
kich które nie szuka�y zaj�� zarobkowych i nie wnosi�y wk�adu pracy w prowa-
dzon� dzia�alno�� rolnicz� w obydwu porównywanych kategoriach gospodarstw 
by�a zbli�ona i wynosi�a niespe�na 9%.  
 Reasumuj�c, nale�y podkre�li�, �e presja na rynek pracy ludno�ci z go-
spodarstw niskotowarowych by�a ponad trzykrotnie wi�ksza ni� w odniesieniu 
do populacji zwi�zanej z jednostkami wysokotowarowymi. Równocze�nie 
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zwraca uwag� du�a skala osób zb�dnych (kra�cowa produktywno�� ich pracy 
jest bliska 0) z perspektywy prowadzonej produkcji rolniczej. Takie osoby kon-
centruj� si� przede wszystkim w pierwszej z wymienionych kategorii podmio-
tów. Oznacza to, �e rolnictwo rodzinne, zw�aszcza gospodarstwa niskotowarowe 
spe�niaj� g�ównie funkcje socjalne w stosunku do tej cz��ci wiejskiej ludno�ci, 
której nie uda�o si� znale
� pracy zarobkowej.  
 
3.7. Aktywno�� zawodowa kierowników gospodarstw  
 
 Z perspektywy przysz�o�ci gospodarstw niskotowarowych, zw�aszcza 
charakteru procesów racjonalizacji posiadanego maj�tku produkcyjnego wa�ne 
s� informacje dotycz�ce alokacji aktywno�ci ekonomicznej osób kieruj�cych 
dzia�alno�ci� rolnicz�.  

Z danych ankietowych wynika, �e kierownicy gospodarstw niskotowaro-
wych znacznie cz��ciej ni� osoby zarz�dzaj�ce gospodarstwami o wy�szej skali 
produkcji byli aktywni na pozarolniczym rynku pracy. W 2005 roku oko�o 42% 
kierowników z jednostek niskotowarowych by�a zatrudniona poza w�asnym go-
spodarstwem, podczas gdy w�ród zarz�dzaj�cych gospodarstwami wysokotowa-
rowymi analogiczny udzia� by� znacznie mniejszy i wynosi� oko�o 25%.  

Z analizy czasu pracy zarobkowej osób kieruj�cych poszczególnymi kate-
goriami rodzinnych gospodarstw rolnych wynika, �e wi�ksze odmienno�ci ni� 
w rozpowszechnieniu zarobkowania w�ród rolników wyst�pi�y w charakterze 
ich zatrudnienia. W gronie kieruj�cych gospodarstwami niskotowarowymi by�a 
to g�ównie praca sta�a w pe�nym wymiarze czasu. W tym trybie by�o zatrudnio-
nych oko�o 33% gospodaruj�cych z gospodarstw niskotowarowych, przy czym 
prawie 4% z nich pracowa�a stale, ale w ograniczonym wymiarze czasu pracy, 
a okazjonalnie – nieco ponad 5%.  

W�ród ogó�u rolników z gospodarstw wysokotowarowych, skala zarobko-
wania by�a nie tylko mniejsza, ale odbywa�a si� g�ównie w ograniczonym wymia-
rze czasu pracy. W 2005 roku udzia� pracuj�cych stale w pe�nym wymiarze czasu 
w dzia�alno�ci pozarolniczej wynosi� niespe�na 5% wszystkich gospodaruj�cych,  
a tylko oko�o 1% zarobkowa�o ci�gle, ale w niepe�nym wymiarze czasu pracy. Jed-
nocze�nie a� 20% by�o zatrudnionych okazjonalnie poza rolnictwem. 
 Przy rozpoznawaniu perspektyw dla rodzinnych gospodarstw niskotowa-
rowych z punktu widzenia ich proefektywno�ciowych przemian b�d
 stopniowej 
likwidacji szczególnie wa�ne znaczenie ma miejsce zatrudnienie kierowników. 
Dla oznaczenia roli prowadzonej dzia�alno�ci rolniczej w aktywno�ci zawodowej 
osób gospodaruj�cych pos�u�ono si� rozmiarem czasu pracy przy produkcji rolni-
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czej. Zastosowanie tego kryterium umo�liwi�o wyodr�bnienie gospodarstw, które 
stanowi�y podstawowe miejsce aktywno�ci zawodowej dla ich u�ytkowników.  

 
Wykres 3.11. Kierownicy gospodarstw wed�ug charakteru zatrudnienia  
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�ród�o: opracowano na podstawie bada� terenowych IERiG�-PIB 2005. 
 
  Z punktu widzenia losów gospodarstwa rolnego, szczególnie istotne jest 
zaanga�owanie w dzia�alno�� produkcyjn� kierowników w wieku produkcyjnym. 
Mo�na domniemywa�, �e kierownicy w wieku ustawowej aktywno�ci zawodowej 
b�d� d��yli do uaktywnienia dzia�a� do wzrostu skali prowadzonej dzia�alno�ci 
rolniczej i wzrostu potencja�u produkcyjnego swoich warsztatów pracy. 

Z analizy danych ankietowych wynika, �e wi�kszo�� zarz�dzaj�cych nisko-
towarowymi gospodarstwami rolnymi w wieku produkcyjnym, podobnie jak 
cz�onkowie ich rodzin, nie ��czy�a swojej aktywno�ci zawodowej z prac� przy pro-
dukcji rolniczej (wykres 3.12). W 2005 roku tylko niespe�na 42% u�ytkowników 
jednostek niskotowarowych pracowa�o w gospodarstwie stale w pe�nym wymiarze 
czasu pracy. Równocze�nie ponad 45% gospodaruj�cych by�o tam zatrudnionych 
stale, ale w ograniczonym wymiarze czasu, a okazjonalnie – prawie 13%.  
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Wykres 3.12. Struktura kierowników w wieku produkcyjnym  
wed�ug czasu pracy w gospodarstwie 
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�ród�o: opracowano na podstawie bada� terenowych IERiG�-PIB 2005. 
 

Dla porównania, w�ród zarz�dzaj�cych gospodarstwami wysokotowaro-
wymi, stale w pe�nym wymiarze czasu w dzia�alno�ci rolniczej pracowa�o blisko 
88% osób, a oko�o 10% ci�gle, ale w niepe�nym wymiarze czasu pracy. Incy-
dentalnie zdarza�y si� sytuacje, gdy zarz�dzaj�cy gospodarstwem wysokotowa-
rowym zajmowa� si� prowadzan� produkcj� sezonowo lub dorywczo. W tak 
ograniczonym czasie pracowa�o tylko niespe�na 2% kierowników gospodarstw 
wysokotowarowych.  
 
3.8. 	ród�a utrzymania rodzin u�ytkuj�cych gospodarstwa niskotowarowe 
 
 Ró�nice w umiejscowieniu dzia�alno�ci ekonomicznej ludno�ci z wyró�-
nionych kategorii gospodarstw znajduj� odzwierciedlenie nie tylko w ilo�ci 
ró-
de� pozyskiwania dochodów (wykres 3. 13), ale przede wszystkim ��cz� si�  
z dominuj�cym 
ród�em ich utrzymania (wykres 3. 14).  

Z danych empirycznych wynika�o, �e niezale�nie od kategorii u�ytkowane-
go gospodarstwa, zdecydowanie najliczniejsz� grup� stanowi�y rodziny posiadaj�-
ce wi�cej ni� jedno 
ród�o dochodów. W 2005 roku jedynie oko�o 9% rodzin z go-
spodarstw niskotowarowych czerpa�o ca�o�� swych dochodów z prowadzonej dzia-
�alno�ci rolniczej. Jednocze�nie ponad 39% rodzin dysponowa�o wszystkimi wy-
ró�nionymi rodzajami dochodów (rolnictwo, zarobki, �wiadczenia spo�eczne). 
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W�ród rodzin u�ytkuj�cych gospodarstwa wysokotowarowe udzia� posiada-
j�cych tylko jedno 
ród�o dochodów pieni��nych by� ponad 2,5-krotnie wi�kszy 
(wynosi� nieco ponad 24%), a jednocze�nie blisko 2-krotnie mniejsza by�a wyso-
ko�� odsetka rodzin uzyskuj�cych dochody z wszystkich trzech 
róde�.  

 
Wykres 3.13. Struktura gospodarstw niskotowarowych i wysokotowarowych 
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�ród�o: opracowano na podstawie ankiety IERiG�-PIB 2005. 
 

Jednak najbardziej o zaawansowaniu procesu dywersyfikacji aktywno�ci 
ekonomicznej osób z wyró�nionych grup gospodarstw, �wiadczy rola dochodów 
rolniczych. Tylko oko�o 22% rodzin z gospodarstwami niskotowarowymi utrzymu-
je si� g�ównie z prowadzenia dzia�alno�ci rolniczej, pozosta�e czerpi� podstawowe 
dochody przede wszystkim z pracy zarobkowej poza gospodarstwem (48%) oraz  
z rent i emerytur (30%). W przypadku rodzin z gospodarstw wysokotowarowych 
wszystkie utrzymuj� si� g�ównie z prowadzonej dzia�alno�ci rolniczej. 
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Wykres 3.14. Struktura dochodów pieni��nych rodzin 
z wyró�nionych grup gospodarstw 
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*Do tej grupy zaliczono np. dochody z us�ug: mechanizacyjnych, agroturystycznych innych 
�wiadczonych w oparciu o maj�tek gospodarstwa. 
�ród�o: opracowano na podstawie bada� terenowych IERiG�-PIB 2005. 

 
Bior�c pod uwag� struktur� kwotow� uzyskiwanych dochodów, status 

ekonomiczny rodzin z gospodarstw niskotowarowych by� powi�zany w g�ównej 
mierze z prac� zarobkow�. W 2005 roku prawie po�owa (nieco ponad 48%) do-
chodów gospodarstw domowych z u�ytkownikiem podmiotu niskotowarowego 
pochodzi�a z zarobków. W odniesieniu do rodzin z gospodarstw wysokotowaro-
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wych zarobki stanowi�y tylko 6% ogólnego bud�etu. Zaznaczaj�ce si� zró�nico-
wanie pod wzgl�dem sposobu uzyskiwania �rodków utrzymania, dokumentuj� 
równie� dane dotycz�ce znaczenia �wiadcze� spo�ecznych. W grupie gospo-
darstw niskotowarowych ich udzia� w ogólnych dochodach wynosi� prawie 29%, 
podczas gdy w�ród jednostek wysokotowarowych – nieco ponad 7%.  

Jednak najbardziej o zaawansowaniu procesu dywersyfikacji gospodarstw 
rolnych �wiadcz� odmienno�ci w 
ród�ach utrzymania rodzin rolniczych. 
W 2005 roku ich udzia� w ca�kowitej wielko�ci bud�etów pieni��nych w odnie-
sieniu do gospodarstw niskotowarowych wynosi� nieco ponad 23%, podczas gdy 
w�ród rodzin z jednostek wysokotowarowych by�o to prawie 87%. 

Analizuj�c wyniki bada� terenowych nad zró�nicowaniem w poziomie 
dochodów rodzin z wyodr�bnionych kategorii gospodarstw towarowych uzna� 
nale�y, �e w stosunkowo gorszej kondycji by�y rodziny u�ytkuj�ce podmio-
ty niskotowarowe (wykres 3.15). Ich �redni roczny dochód w przeliczeniu na 
1 rodzin� wynosi� 26,1 tys. z�, na 1 osob� by�o to 6,6 tys. z�. Tym samym by� 
to poziom ponad trzyipó�krotnie ni�szy ni� �rednio w�ród rodzin posiadaj�cych 
gospodarstwa wysokotowarowe, w�ród których analogiczne wska
niki stano-
wi�y odpowiednio 92,6 i 19,0 tys. z�. 

Upo�ledzenie w sytuacji dochodowej rodzin z gospodarstw niskotowaro-
wych zaznacza�o si� bez wzgl�du na dominuj�ce 
ród�o dochodów. Stosunkowo 
najmniejsze dysproporcje w sytuacji dochodowej pomi�dzy analizowanymi ka-
tegoriami gospodarstw wyst�powa�y w sytuacji, gdy podstawowym 
ród�em 
utrzymania rodziny z jednostek niskotowarowych by�y dochody z dzia�alno�ci 
gospodarczej na w�asny rachunek.  

Z danych ankietowych wynika, �e 2005 roku przeci�tny roczny ogólny 
dochód na 1 rodzin� z gospodarstw niskotowarowych, której dominuj�cym 
ró-
d�em utrzymania by�y dochody z dzia�alno�ci gospodarczej na w�asny rachunek 
wynosi� 42,6 tys. z�, a w przeliczeniu na 1 osob� – 10,2 tys. z�. Tym samym by�y 
to wielko�ci ponad dwukrotnie ni�sze ni� analogiczne wska
niki osi�gane przez 
gospodarstwa domowe zwi�zane z produkcj� wysokotowarow�. 

Najwi�ksze rozbie�no�ci pomi�dzy porównywanymi zbiorowo�ciami 
stwierdzono w grupie rodzin utrzymuj�cych si� przede wszystkim z dochodów 
uzyskiwanych z gospodarstwa. �rednie roczne ca�kowite dochody rodzin utrzymu-
j�cych si� g�ównie z gospodarstwa niskotowarowego wynosi�y 15,7 tys. z� i by�y 
one ponad pi�ciokrotnie ni�sze ni� w zbiorze gospodarstw wysokotowarowych. 
Gdy porównamy przeci�tne ca�kowite dochody w przeliczeniu na 1 osob� w rodzi-
nach z opisywanych kategorii rodzinnych gospodarstw rolnych, to dysproporcje  
w tym zakresie s� mniejsze, aczkolwiek równie� znacz�ce, bo czterokrotne.   
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Wykres 3.15. �rednie roczne ogólne dochody rodzin (w tys. z�) 
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Pomijaj�c pojedyncze sytuacje, kiedy w grupie gospodarstw niskotowa-

rowych przej�ciowo znalaz�y si� podmioty b�d�ce dopiero w fazie rozruchu 
(mo�na szacowa�, �e by�o ich oko�o 5%), we wszystkich pozosta�ych przypad-
kach �wiadczy�o to o trudnym po�o�eniu finansowym rodziny. Ekstrapoluj�c 
zebrane dane 
ród�owe na ogó� indywidualnych gospodarstw rolnych mo�na 
przyj��, �e 220 tys. gospodarstw zapewnia�o u�ytkuj�cym je rodzinom, dochody 
na poziomie minimum egzystencji. 
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Podsumowanie 
 
 Zaprezentowana praca sk�ada si� z trzech wyodr�bnionych rozdzia�ów.  
W pierwszej cz��ci zaprezentowano wspó�czesne teorie z zakresu problematyki 
kapita�u ludzkiego i spo�ecznego. Przytoczono najcz��ciej u�ywane definicje, 
metody badawcze oraz odmienne podej�cie do zagadnienia kapita�u ludzkiego  
w pracach ekonomicznych. 
 Jednak niezale�nie od kontrowersji w pogl�dach dotycz�cych sposobu 
definiowania i metod badanie czynników spo�ecznych w teorii ekonomii po-
wszechnie coraz bardziej docenia si� znaczenie jako�ci czynnika ludzkiego przy 
kreowaniu post�pu w rozwoju gospodarczym. Wynika to nie tylko z kurczenia 
si� zasobów produkcyjnych, ale ��czy si� z empirycznie udokumentowan� 
�cie�k� rozwoju krajów o relatywnie najwy�szym poziomie dobrobytu. 
 W drugiej cz��ci opracowania podj�to starania odno�nie prezentacji uwa-
runkowa� kszta�tuj�cych jako�� kapita�u ludzkiego na terenach wiejskich. 
Szczególny nacisk po�o�ono na poziom wykszta�cenia ró�nych grup mieszka�-
ców wsi, zmiany zachodz�ce w tym zakresie oraz dost�p do infrastruktury pla-
cówek maj�cych najsilniejszy wp�yw na popraw� poziomu kapita�u ludzkiego. 
Udokumentowano, �e aczkolwiek w ostatnich dziesi�cioleciach nast�pi�y ko-
rzystne zmiany w poziomie jako�ci kapita�u ludzkiego na terenach wiejskich to 
równocze�nie w dalszym ci�gu utrzymuj� si� dysproporcje w tym zakresie po-
mi�dzy miastem a wsi�. Ludno�� wiejska niezmiennie znajduj�ca si� w gorszej 
sytuacji w dost�pie do wielu placówek o�wiatowo-edukacyjnych warunkuj�cych 
rozwój kapita�u ludzkiego. 

W ostatniej, trzeciej cz��ci pracy podj�to prób� udokumentowania, �e ce-
chy populacji (wiek, p�e�, poziom wykszta�cenia) i umiejscowienie aktywno�ci 
ekonomicznej stanowi� znacz�ce elementy, które mog� hamowa� lub stymulo-
wa� procesy dywersyfikacji aktywno�ci ekonomicznej i proefektywno�ciowe 
przeobra�enia strukturalne polskiego rolnictwa. Te zmiany wi��� si� z odchodze-
niem osób z rodzin rolniczych do zaj�� nierolniczych i procesami zanikania go-
spodarstw i koncentracji ziemi.  

W opracowaniu udokumentowano, �e chocia� cechy demograficzne popu-
lacji z gospodarstw niskotowarowych nie odbiegaj� znacz�co od w�a�ciwo�ci 
ludno�ci z podmiotów wysokotowarowych, to jednak procesy starzenia s� nieco 
bardziej zaawansowane. Jednocze�nie osoby z rodzin z gospodarstw niskotowa-
rowych cechowa�y si� ni�szym poziomem skolaryzacji, zw�aszcza w odniesieniu 
do wykszta�cenia rolniczego ni� ludno�� z podmiotów wysokotowarowych. Te 
tendencje zaznaczy�y si� zw�aszcza w przypadku kierowników gospodarstw. Po-
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nadto zarz�dzaj�cy jednostkami niskotowarowymi cechowali si� nie tylko wi�k-
szym poziomem feminizacji, ale równie� bardziej zaawansowanym wiekiem. 

Z informacji o aktywno�ci ekonomicznej ludno�ci zwi�zanej z rodzinnymi 
gospodarstwami niskotowarowymi wynika, �e jest to populacja cechuj�ca si� rela-
tywnie du�� aktywno�ci� zawodow�. W 2005 roku w tej zbiorowo�ci wska
nik 
aktywno�ci wynosi� 73% i by� tylko 5 pp. ni�szy ni� w gronie osób pi�tnastoletnich 
i starszych cz�onków rodzin zwi�zanych z gospodarstwami wysokotowarowymi.  

Z bada� wynika, �e ró�nice w skali prowadzonej dzia�alno�ci rolniczej 
w wyodr�bnionych grupach gospodarstw znalaz�y odzwierciedlenie w odmien-
no�ci w podziale zwi�zanej z nimi ludno�ci wed�ug miejsca pracy. W�ród ogó�u 
analizowanych gospodarstw najwi�ksz� zbiorowo�� stanowi�y osoby zatrudnio-
ne wy��cznie w dzia�alno�ci rolniczej. W 2005 roku w takim charakterze praco-
wa�a blisko po�owa z ogó�u zatrudnionych cz�onków rodzin z gospodarstw ni-
skotowarowych i by� to udzia� o prawie 26 pp. mniejszy ni� w�ród pracuj�cych  
z gospodarstw wysokotowarowych. W�ród osób pracuj�cych z jednostek nisko-
towarowych wyra
nie wi�kszy ni� w wysokotowarowych by� udzia� ��cz�cych 
prac� w rodzinnym gospodarstwie i poza nim (34% wobec 13%) oraz zatrud-
nionych wy��cznie poza rolnictwem (13% wobec 5%) 

Stosunkowo mniejsze zaanga�owanie ludno�ci z jednostek niskotowaro-
wych przy produkcji rolniczej znalaz�o odzwierciedlenie w ich aktywno�ci za-
wodowej poza gospodarstwem. Blisko po�owa osób w wieku produkcyjnym  
z gospodarstw niskotowarowych by�a zatrudniona poza rolnictwem. W jednost-
kach niskotowarowych stale w pe�nym wymiarze czasu poza gospodarstwem 
pracowa�o 33% osób w wieku produkcyjnym i by� to udzia� prawie 3-kotnie 
wi�kszy ni� w�ród ludno�ci z jednostek wysokotowarowych.  

Aczkolwiek presja na rynek pracy osób z jednostek niskotowarowych by-
�a znacznie wi�ksza ni� w przypadku ludno�ci z gospodarstw wysokotowaro-
wych, to w tej grupie znalaz�y si� du�e zasoby niewykorzystanej si�y roboczej. 
Osoby pracuj�ce w gospodarstwie, chocia� ich praca mia�a znikom� przydatno�� 
z punktu widzenia prowadzonej dzia�alno�ci rolniczej stanowi�y oko�o 25% ogó-
�u ludno�ci w wieku produkcyjnym.  
 Analiza 
róde� utrzymania rodzin u�ytkuj�cych gospodarstwa niskotowa-
rowe przede wszystkim wykaza�a powszechny podzia� tej zbiorowo�ci na dwie 
grupy – utrzymuj�cych si� g�ównie: z pracy zarobkowej poza rolnictwem (48%) 
i �wiadcze� emerytalno-rentowych (30%). Mimo relatywnie ma�ej skali produk-
cji i tym samym niskich dochodów z dzia�alno�ci rolniczej, g�ównie z gospodar-
stwa utrzymywa�o si� 22% rodzin, przy czym w wi�kszo�ci przypadków nie by-
�o to ich jedyne 
ród�o dochodów. Rolnictwo jako wy��czne 
ród�o dochodów 
dotyczy� tylko 9% wszystkich rodzin z gospodarstw niskotowarowych, przy 
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czym w�ród wysokotowarowych analogiczny wska
nik wyniós� 24%. Ogólnie 
sytuacja ekonomiczna rodzin z podmiotów wysokotowarowych by�a relatywnie 
gorsza. Ich roczna warto�� dochodu w przeliczeniu na 1 rodzin� i osob� wynosi-
�a odpowiednio 28 i 35% �redniego ca�kowitego dochodu rodzin z jednostek 
wysokotowarowych.  
 Gospodarstwa niskotowarowe funkcjonuj�ce w naszym kraju ewoluuj� 
wraz ze zmian� pokole�. Na podstawie analizy cech demograficznych, kierunku 
wykszta�cenie, aspiracji zawodowych osób z nimi zwi�zanych, zw�aszcza kie-
rowników gospodarstw mo�na przewidywa�, �e w d�u�szych przedzia�ach cza-
sowych znaczna cz��ci gospodarstw niskotowarowych b�dzie si� coraz bardziej 
upodabnia� do statusu dzia�ek rolniczych. Na takie tendencje wskazuj� plany 
gospodaruj�cych wobec u�ytkowanej nieruchomo�ci rolnej. Z bada� wynika, �e 
w najbli�szej przysz�o�ci zamiar zmniejszenia area�u u�ytkowanej ziemi ma co 
pi�ty u�ytkownik podmiotu niskotowarowego. 
 Mo�na domniemywa�, �e na zwi�kszenie sk�onno�ci do rezygnacji z pro-
wadzenia gospodarstw niskotowarowych b�dzie mia�a udzia� poprawa sytuacji 
na rynku pracy (wzrost popytu na si�� robocz� w sektorach nierolniczych).  
Z perspektywy proefektywno�ciowych przeobra�e� w strukturach rolniczych te 
zmiany b�d� korzystne, albowiem obecno�� ponad 1 mln grupy gospodarstw 
niskotowarowych os�abia konkurencyjno�� naszego rolnictwa. Konieczne jest 
zatem poszukiwanie mechanizmów oddzia�uj�cych na proces ich zanikania.  
 Na podstawie charakterystyki wybranych typów gospodarstw rolnych  
i ich powi�zania z w�a�ciwo�ciami cz�onków rodzin rolniczych, podkre�li� nale-
�y znaczenie kapita�u ludzkiego w racjonalizowaniu rolniczych struktur. Z ze-
branych materia�ów wynika, �e w�ród osób u�ytkuj�cych gospodarstwa nisko-
towarowe znajduje si� stosunkowo du�a grupa ludno�ci o niskich mo�liwo-
�ciach podejmowania alternatywnej dzia�alno�ci gospodarczej. �wiadczy o tym 
fakt, �e w�ród ogó�u pracuj�cych wy��cznie lub g�ównie w gospodarstwie nisko-
towarowym kobiety stanowi�y 41%, a osoby w wieku poprodukcyjnym 26%. 
 Przedstawione materia�y dokumentuj� zatem piln� konieczno�� uaktywnie-
nia dzia�a� na rzecz poprawy jako�ci kapita�u ludzkiego na terenach wiejskich. 
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