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 5Wprowadzenie

Wprowadzenie�

Obszary�wiejskie�cz�sto�postrzegane�s��przez�pryzmat�terenów�o�du�ym�
nasyceniu�problemów�spo�eczno�ekonomicznych.�Innowacje,�przedsi�biorczo�	�
i� inne�pozytywne�zjawiska�gospodarcze,�które�wi����si�� z�popraw��warunków�
�ycia� ludno�ci,� na� ogó�� wyst�puj�� w� miastach,� stanowi�cych� dla� s�siednich�
terytoriów� centra� rozwojowe1.�Dodatkowo�post�p� kszta�tuje� si�� cz�sto�w� �ci�
s�ym� zwi�zku� do�wiadczeniami� historycznymi� uciele�nionymi� w� kulturze� czy�
w�instytucjach�przynale�nych�danej�zbiorowo�ci� i�ma�tendencj��do�kumulowa�
nia� si�� na� okre�lonych� obszarach2.� W� efekcie� ludno�	� zamieszkuj�ca� tereny�
peryferyjne�niejednokrotnie� dysponuje� relatywnie�mniejszymi� szansami� �ycio�
wymi.�Jednocze�nie�coraz�cz��ciej�podnosi�si��argument,�i��wspó�cze�nie�mamy�
do�czynienia� z�ograniczeniem�negatywnego�oddzia�ywania� czynnika�przestrze�
ni3.�W�tym�kontek�cie�mówi�si��nawet�o�zredukowaniu�wp�ywu�rozleg�o�ci�sieci�
osadniczej� na� gospodark�.� Jednak�w� rzeczywisto�ci� nie� obserwuje� si�� spadku�
znaczenia� przestrzeni� dla� procesu� koncentracji� ekonomicznej.� Firmy� nadal�
lokowane�s��w�pobli�u�zasobów,�rynków�i�dostawców,�co�oddzia�uje�na�obni�e�
nie� kosztów� przedsi�biorstw� i� powstanie� dodatkowych� warto�ci� (wzrost� pro�
dukcji� czy� nowej� wiedzy).� Wa�n�� rol�� odgrywa� tu� równie�� ch�onno�	� rynku�
pracy� i�wysoka� jako�	�si�y� roboczej4.�Niemniej,� znaczenie�ekonomiczne�dycho�
tomii�opartych�na�odleg�o�ci,� takich�jak�miasto�wie�,�cz�sto� jest�kwestionowa�
ne.�Takiemu�pogl�dowi�towarzyszy�przekonanie,�i��wspó�czesne�spo�ecze
stwa�
oparte�s��na�zasobie�wiedzy.�Wiedza�s�u�y	�ma�nie�tylko�rozwojowi�technologii,�
tak�jak�by�o�to�w�przesz�o�ci,�ale�kreowa	�procesy�spo�eczne�i�ekonomiczne�na�

                                                 
1� A.� Ninan,� (2005),� Knowledge� issues� and� policy� in� the� operation� of� industrial� clusters,�
[w:]�D.�Rooney,� G.� Hearn,� A.� Ninan� (red.),� Handbook� on� the� knowledge� economy,� Edward�
Elgar�Publishing�Limited,�Northampton,�s.�128�138.�
2� Porównaj:� B.� Arthur,� (1989),� Competing� technologies,� increasing� returns,� and� locked�in� by�
historical�events,�The�Economic�Journal�nr�99�(394),�s.�116�131;�North�D.,�(2006),�Efektywno�	�
gospodarcza� w� czasie,� w:� A,� Jasi
ska�Kania,� L.M.� Nijakowski,� J.� Szacki,� M.� Zió�kowski� (wybór�
i�opracowanie),� Wspó�czesne� teorie� socjologiczne,� tom� 1,� Wydawnictwo� Naukowe� Scholar,�
Warszawa,�s.�561�562;�Bartkowski�J.,�(2005),�Procesy�innowacji�na�obszarach�wiejskich�–�mecha�
nizmy� zmiany,� [w:]�K.�Gorlach,�Grzegorz� Fory�,�W�obliczu� zmiany:�wybrane� strategie�dzia�ania�
mieszka
ców�wsi,�Wydawnictwo�Uniwersytetu�Jagiello
skiego,�Kraków,�s.�196.�
3� F.� Cairncross,� (1997),� The� death� of� distance.� How� the� communications� revolution� will�
change�our�lives,�Harward�Business�School�Press,�Boston.��
4� S.� Barios,� M.� Mas,� E.� Navajas,� J.� Quesada,� (2009),� ICT.� Analiza� wykorzystania� technologii�
informacyjno�telekomunikacyjnych�ICT�w�regionach�Unii�Europejskiej,�Stowarzyszenie�„Miasta�
w�internecie”,�Tarnów,�s.�12�13.�
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wi�ksz��skal��ni��pomna�anie�dóbr�materialnych.�Sposób�pozyskiwania�wiedzy,�
jej� przetwarzania�oraz�wykorzystywania�warunkowa	�ma�nie� tylko� poziom� �ycia�
jednostek� i�grup,�ale� tak�e�wp�ywa	�na�stopie
�partycypacji�w��yciu�spo�ecznym�
czy�kulturalnym5.�Ogólnie�ujmuj�c,�upowszechni�o�si��przekonanie,��e�wiedza�sta�a�
si�� swoistym� rodzajem� kapita�u� i� im� wi�cej� si�� w� ni�� inwestuje,� tym� wy�szych�
zysków�w�postaci�poprawy�jako�ci��ycia�w�przysz�o�ci,�mo�na�oczekiwa	.��

W�kontek�cie�obszarów�wiejskich,� rosn�ce� znaczenie�w� �yciu� gospodar�
czym� zasobów� niematerialnych,� takich� jak� kwalifikacje� czy� umiej�tno�ci� po�
strzega�si��zazwyczaj�jako�nowe�szanse�rozwojowe.��

Niezale�enie� od� procesu� dezagraryzacji� na� du�ej� cz��ci� obszarów� wiej�
skich�rolnictwo�pozostaje�wa�n��dziedzin��wytwórczo�ci.�Mimo�ograniczonego�
potencja�u� do� kreowania� nowych� miejsc� pracy,� wzrost� zapotrzebowania� na�
surowce�rolnicze�ze�strony�powi�kszaj�cej�si�� liczby�konsumentów�oraz�wyko�
rzystywanie�ich�jako�nowe��ród�a�energii�sprawiaj�,��e�sektor�ten�b�dzie�nadal�
ekonomicznie�istotny6.�Op�acalno�	�dzia�alno�ci�rolniczej�zale�y�w�du�ym�stop�
niu� od� podejmowania� okre�lonych� decyzji� produkcyjnych� w� gospodarstwach�
rolnych7,�przes�ankami�podj�cia�których�s��wiedza,�zdolno�ci,�uzyskiwane�m.in.�
poprzez�korzystanie�ze�szkolnych�i�pozaszkolnych�us�ug�edukacyjnych.��

W�wysokich� i� specjalistycznych�kwalifikacjach�upatruje� si�� tak�e�czyn�
nika�mog�cego� przyczyni	� si�� do� dywersyfikacji� wiejskiej� gospodarki� i� two�
rzenia�pozarolniczych�miejsc�pracy.�Dobrze�wykszta�cone�i�du�e�zasoby�pracy�
mog�� stanowi	� powa�n�� zach�t�� dla� inwestorów� zewn�trznych� do� lokowa�
nia� zak�adów� produkcyjnych� w�a�nie� na� obszarach� wiejskich.� Dodatkowo,�
odpowiednie� przygotowanie� edukacyjne,� jak� i� indywidualne� zdolno�ci� do�
pozyskiwania�i�wykorzystywania�informacji�wysoko�wycenianych�przez�rynek,�
odgrywaj��wa�n��rol��w�procesie�uaktywniania� lokalnej�przedsi�biorczo�ci8.�
Warto� podkre�li	� równie�� wag�� kompetencji� osób� pe�ni�cych� funkcje�
w�organach� w�adzy� publicznej,� kszta�tuj�cych� ogólne� warunki� rozwoju� na�

                                                 
5�Castels�M.,�(1997),�Spo�ecze
stwo�sieci,�Wydawnictwo�Naukowe�PWN,�Warszawa,�s.�47.�
6�M.�Dudek,� P.�Chmieli
ski,� (2011),� Znaczenie� kapita�u� ludzkiego�–�uwagi� teoretyczne,� [w:]�
A.�Sikorska� (red.),� Uwarunkowania� rozwoju� kapita�u� ludzkiego�w� rolnictwie� i� na� obszarach�
wiejskich,�Raport�nr�1,�Program�Wieloletni�2011�2014,�IERiG��PIB,�Warszawa,�s.�46.�
7�A.�Kowalski,�W.�Rembisz,�(2003),�Model�zachowa
�gospodarstwa�rolnego�w�warunkach�endoge�
nicznych�i�egzogenicznych,�Zagadnienia�Ekonomiki�Rolnej�nr�1�(294),�IERiG�,�Warszawa,�s.�8.�
8�P.�Davidsson,�B.�Honig,�(2003),�The�role�of�social�and�human�capital�among�nascent�entre�
preneurs,�Journal�of�Business�Venturing�nr�18,�Elsevier�Science�Inc.,�s.�321.�
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lokalnym� szczeblu.� Ich� kwalifikacje� i� umiej�tno�ci� zarz�dcze� decyduj��
w�du�ym�stopniu�o�sukcesie�gospodarczym�wiejskich�spo�eczno�ci9.��

Przedmiotem� niniejszego� opracowania� jest� analiza� roli� kapita�u� ludz�
kiego�w� kreowaniu� rozwoju� na� terenach�wiejskich.�W� pracy� podj�to� prób��
wyznaczenia�czynników,�które�oddzia�uj��na�kszta�towanie�kapita�u�ludzkiego�
oraz� okre�lenia� powi�zania� tego� procesu� z� narastaniem� zjawisk� rozwojo�
wych.� W�ród� rozpatrywanych� elementów� wyodr�bniono� przede� wszystkim�
dzia�ania�na�rzecz�podnoszenia�poziomu�wiedzy�i�kwalifikacji.�W�tym�kontek�
�cie� zbadano� dost�pno�	� przestrzenn�� i� jako�	� funkcjonowania� instytucji�
spo�ecznych� (edukacyjnych,� szkoleniowych,� kulturalnych,� placówek� opieki�
zdrowotnej).�Wnioski� z�analizy�zebranego�materia�u�empirycznego�powi�za�
no� ze� stopniem� rozwoju� spo�eczno�ci� lokalnych� (wsi),� rozumianym� wielo�
aspektowo� jako� proces� ekonomiczny,� spo�eczny� i� �rodowiskowy,� którego�
celem� jest� d�ugookresowa� poprawa� dobrobytu� wszystkich� osób� �yj�cych�
i�pracuj�cych�na�danym�terenie10.��

�

1.�Kapita��ludzki�a�rozwój�obszarów�wiejskich�–�uwagi�metodyczne�

Zarówno� poj�cie� kapita�u� ludzkiego,� jak� i� okre�lenie� rozwoju� obszarów�
wiejskich�mo�na�rozumie	�wieloznacznie.�Kapita�em�ludzkim�najcz��ciej�nazywa�
si�� wiedz�,� do�wiadczenia� i� umiej�tno�ci� cz�owieka� wykorzystywane� w� pracy�
zawodowej11.� Zgodnie� z� za�o�eniami� teorii� ekonomii� dysponowanie� tymi� ce�
chami�na�okre�lonym�poziomie�ma�wp�yw�na�produktywno�	�pracy,�co�w�kon�
sekwencji�przek�ada�si��na�wysoko�	�zarobków.�Z�kolei�rozwój�obszarów�wiej�
skich� najogólniej� definiuje� si�� poprzez� stopie
� poprawy� spo�ecznych� i� ekono�
micznych�warunków��ycia�ludzi.�W�tym�kontek�cie�rozwój�wsi�i�poziom�kapita�u�
ludzkiego�jej�mieszka
ców�s��wzajemnie�uwarunkowane12�(rysunek�1).�

�

                                                 
9� M.� K�odzi
ski,� (2010),� G�ówne� funkcje� polskich� obszarów� wiejskich� z� uwzgl�dnieniem�
dezagraryzacji�wsi�i�pozarolniczej�dzia�alno�ci�gospodarczej,�[w:]�B.�K�os,�D.�Stankiewicz�(red.),�
Rozwój�obszarów�wiejskich�w�Polsce,�Studia�Biura�Analiz�Sejmowych�nr�4�(24),�Warszawa,�s.�13.�
10� M.J.� Moseley,� (2003),� Rural� development.� Principles� and� practice,� Sage� Publications,�
London�Thousand�Oaks�New�Dehli,�s.�4.�
11� D.� Begg,� S.� Fischer,� R.� Dornbusch,� (1993),� Ekonomia,� tom� 1,� Pa
stwowe�Wydawnictwo�
Ekonomiczne,�Warszawa,�s.�335.�
12�K.� Singh,� (2009),�Rural�development.�Principles,�policies�and�management,� third�edition,�
Sage�Publication�India�Pvt�Ltd.,�s.�79�80.�
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Rysunek�1.�Kapita��ludzki�a�rozwój�obszarów�wiejskich�

�
�ród�o:�Opracowanie�w�asne.�

�

Dzia�ania�prorozwojowe�wymagaj��bowiem� istnienia� lokalnych� zasobów�
ludzkich� i� fizycznych,� które� poprzez� swój� udzia��w� tych� inicjatywach� jako� jed�
nostki� b�d�� instytucje,� decyduj�� o� skali� i� efektach� tych� przedsi�wzi�	.� Jak� ju��
zaznaczono� zazwyczaj� ��cz�� si�� one� z� poziomem� aktywno�ci� gospodarczej�
mieszka
ców,� d��eniami� do� poprawy� i� zachowania� �rodowiska� naturalnego,�
wprowadzania�ulepsze
�w�publicznej�infrastrukturze�technicznej�i�spo�ecznej.��

Rola�wiedzy,�umiej�tno�ci,�do�wiadcze
�spo�eczno�ci�lokalnej�w�procesie�
rozwoju� jest� kluczowa.� Chodzi� tu� nie� tylko� o� rodzaj� wyznaczonych� przez� ni��
celów� rozwojowych,� czy� wybór� sposobów� ich� osi�gania13,� ale� tak�e� o� samo�
powodzenie� dzia�a
� w� tym� zakresie.� Trzeba� zaznaczy	,� �e� na� kszta�towanie� si��
zasobu� kapita�u� ludzkiego� danej� spo�eczno�ci� oddzia�uj�� podj�te� w� przesz�o�ci�
przedsi�wzi�cia� w� sferze� spo�ecznej,� gospodarczej� czy� �rodowiskowej.� Wiedza�
i�umiej�tno�ci�mieszka
ców�wsi� zale���wi�c�od� funkcjonowania� formalnych� i� nie�
formalnych�instytucji�spo�ecznych�w�skali�lokalnej�(przedszkoli,�szkó�,�rodzin,�o�rod�
ków� szkoleniowych,� doradczych,� placówek� kulturalno�o�wiatowych,� placówek�

                                                 
13� J.E.� Carlson,� L.M.� Lassey,� W.R.� Lassey,� (1981),� Rural� society� and� environment� in� America,�
McGraw�Hill,�s.�338.�
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ochrony� zdrowia,� podmiotów� prywatnych,� organizacji� pozarz�dowych,� a� tak�e�
norm�i�warto�ci)14.��

� Zasoby� o� charakterze� jako�ciowym,� takie� jak�wiedza� czy� umiej�tno�ci�
nie�s��dobrze�mierzalne�w�sposób�bezpo�redni.�Na�ogó��bierze�si��pod�uwag��
cechy,�które�stanowi��ich�odzwierciedlenie:�poziom�wykszta�cenia,�wysoko�	�
zarobków,� wyniki� ró�norodnych� testów.� Niejednokrotnie� próbuje� si�� anali�
zowa	� kapita�� ludzki� i� jego� uwarunkowania� na� poziomie� ponadjednostko�
wym:�spo�eczno�ci� lokalnych,�miast,� regionów� i�pa
stw.�W�niniejszym�opra�
cowaniu�kapita��ludzki�rozpatruje�si��na�poziomie�wsi.�Uwzgl�dniaj�c�ograni�
czenia�w�pomiarze� jego� poziomu,� jako� kryterium�wzi�to� pod� uwag�� aktyw�
no�	� ludno�ci� wiejskiej� w� podnoszeniu� wiedzy� i� kwalifikacji� zawodowych.�
Przeanalizowano� równie�� dost�pno�	� przestrzenn�� i� oceny� jako�ci� funkcjo�
nowania� wybranych� instytucji� spo�ecznych� (edukacyjnych,� szkoleniowych,�
kulturalnych,�opieki�zdrowotnej).�W�tym�kontek�cie�okre�lono�zró�nicowanie�
badanych�wsi�pod�k�tem�jako�ci�zasobu�kapita�u�ludzkiego,�jakim�cechuj��si��
ich�mieszka
cy.��

Uznano,� �e� analiza� roli� kapita�u� ludzkiego� w� rozwoju� obszarów� wiej�
skich�wymaga�a�przeprowadzenia�nast�puj�cych�czynno�ci�badawczych:�

1. kategoryzacji�wsi�ze�wzgl�du�na�wyst�pienie�zjawiska�rozwoju;�
2. okre�lenia� rozpowszechnienia� dzia�a
� na� rzecz� zwi�kszenia�wiedzy� oraz�

podnoszenia�kwalifikacji�zawodowych�w�ród�mieszka
ców�wsi;�

3. okre�lenia�dost�pno�ci�przestrzennej� i� jako�ci� funkcjonowania� instytucji,�
za�funkcj��których�uznaje�si��tworzenie�kapita�u�ludzkiego;�

4. zbadanie�zwi�zku�pomi�dzy�rozpowszechnieniem�dzia�a
�na�rzecz�zwi�k�
szenia� wiedzy� i� podnoszenia� kwalifikacji� zawodowych� w�ród�mieszka
�
ców�wsi,�dost�pno�ci��przestrzenn��i�jako�ci��funkcjonowania�ww.�insty�
tucji�a�rozwojem�wsi.�

Przeprowadzenie�bada
�w�zakresie�rozwoju,�jak�i�kszta�towania�si��kapi�
ta�u� ludzkiego� stwarza� potrzeb�� analiz� w� dynamicznym� wymiarze.� Z� tego�
wzgl�du�w�pracy�wykorzystano�nie�tylko�wyniki�bada
�ankietowych�przeprowa�
dzonych�w�2011,�ale�równie��w�2005�roku.�W�odniesieniu�do�wybranych�zagad�
nie
�w�zestawieniach�okre�lono�równie��lata�wcze�niejsze,�tj.�okres�2000�2005.�

                                                 
14� D.� Ko�odziejczyk,� Wprowadzenie,� Wnioski� i� rekomendacje� [w:]� M.� Gospodarowicz,�
H.�Ka�u�a,�D.�Ko�odziejczyk,�A.�Wasilewski,�(2009),�Instytucjonalne�instrumenty�kszta�towania�
kapita�u� ludzkiego� i� spo�ecznego� na� obszarach� wiejskich� województwa� mazowieckiego,�
Raport�PW,�nr�138,�IERiG��PIB,�Warszawa,�s.�7�8,�121�123.�
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Panelowy� charakter� bada
� prowadzonych� na� tej� samej� próbie� miejscowo�ci�
wiejskich�rozmieszczonych�na�terenie�ca�ego�kraju�w�pe�ni�umo�liwia�przepro�
wadzenie� analiz� w� okre�lonych� przedzia�ach� czasowych.� Okre�lenie� wzajem�
nych� powi�za
� poziomu� kapita�u� ludzkiego� i� lokalnego� rozwoju� wymaga�o�
w�pierwszej�kolejno�ci�wyboru�kryteriów�rozwoju�dla�badanych�wsi.�Z�uwagi�na�
wieloaspektowe� rozumienie� tego� procesu� (ekonomiczne,� spo�eczno��
�demograficzne,� �rodowiskowe),� przy� jego� wyznaczaniu� uwzgl�dniono� kilka�
elementów,�w�tym�odnosz�cych�si��do:�

� dzia�alno�ci�instytucji�publicznych�(gminy);��

� poziomu�zró�nicowania�(wielofunkcyjno�ci)�lokalnej�gospodarki;��

� mobilno�ci� w� zakresie� liczby� gospodarstw� domowych� (rodzin)� w� bada�
nych�wsiach;��

� stanu��rodowiska�naturalnego�w�obr�bie�badanych�miejscowo�ci.�

Wskazane�przejawy�rozwoju�wsi�s��ze�sob��powi�zane�poprzez�wzajemne�
oddzia�ywanie� i�uwarunkowania.�Dzia�ania�organów�w�adzy� lokalnej�maj��bez�
po�redni�wp�yw�na�sytuacj��gospodarcz��administrowanego�przez�siebie�obsza�
ru,�jak�i�na�panuj�ce�na�nim�warunki��rodowiskowe.�W�adza�na�szczeblu�gminy�
jest� dysponentem� ró�nych� instrumentów� polityki� umo�liwiaj�cych� programo�
wanie� i� uczestnictwo� w� procesie� rozwoju,� a� zw�aszcza� jego� ukierunkowanie.�
Z�kolei� poziom� zró�nicowania� lokalnej� gospodarki� i� poszczególnych� rynków�
okre�laj�� zarówno� realia� funkcjonowania� podmiotów� w�adzy� publicznej,� jak�
i�oddzia�uje� na� kondycje� �rodowiska� naturalnego,� a� tak�e� przek�ada� si�� na�
poziom� �ycia� miejscowej� ludno�ci.� Kondycja� lokalnej� gospodarki� uzale�niona�
jest� od� wielko�ci,� struktury� demograficznej� i� spo�ecznych� cech� populacji� za�
mieszkuj�cej�dany�obszar.�Istotnym�czynnikiem�oddolnego�rozwoju�danej�miej�
scowo�ci�mog��sta	�si��zasoby�naturalne,�co�równie��nie�pozostaje�bez�wp�ywu�
na�cechy�demograficzne�i�rozwój�kapita�u�ludzkiego.�

Uznano,�i��nasilenie�rozwoju�zale�y�od�przeprowadzenia�przez�lokalne�in�
stytucje� przedsi�wzi�	� inwestycyjnych� w� publiczn�� infrastruktur�� techniczn��
lub/i� spo�eczn�� wsi15.� Dokonanie� takich� inwestycji� ze� �rodków� publicznych�
pozytywnie� oddzia�uje� nie� tylko� na� wzrost� gospodarczy� poprzez� tworzenie�
efektu� mno�nikowego� w� skali� lokalnej,� ale� tak�e� powinno� przek�ada	� si�� na�
popraw��poziomu��ycia�mieszka
ców.�Z�kolei�brak� takich�dzia�a
�prowadzi�do�

                                                 
15�B.�Kukla,�(2006),�Rozwój�lokalny�a�wydatki�gmin,�Problemy�Zarz�dzania,�Finansów�i�Marke�
tingu�nr�10,�Ekonomiczne�i�organizacyjne�instrumenty�wspierania�rozwoju�lokalnego,�Zeszyty�
Naukowe�Uniwersytetu�Szczeci
skiego�nr�437,�Szczecin,�s.�146.�
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stanu�przeciwnego�–�zastoju�ekonomicznego,�co�w�konsekwencji�opó�nia�tem�
po�polepszenia�warunków�bytowych�ludno�ci.��

Istotny�aspekt�post�pu�gospodarczego�dotyczy�stopnia�dywersyfikacji�lo�
kalnej� gospodarki.� Przyj�to,� i�� w� zwi�zku� ze� zmniejszaniem� si�� roli� rolnictwa�
w�gospodarce,� lokalne� rynki�oparte�wy��cznie�o� ten� sektor,�ograniczaj��mo�li�
wo�ci� poszczególnych� obszarów� na� wielofunkcyjny� rozwój� oraz� na� osi�ganie�
przez� ludno�	� dochodów� na� satysfakcjonuj�cym� poziomie.� Wyst�powanie�
jednostek� gospodarczych� z� pozarolniczego� sektora� produkcji� i�us�ug� przek�ada�
si��zazwyczaj�na�wzrost�z�o�ono�ci� i�atrakcyjno�ci� lokalnych�rynków�produkcji,�
konsumpcji,�pracy,�ale�tak�e�zwi�ksza�prawdopodobie
stwo�osi�gania�relatyw�
nie�wi�kszych�zarobków�przez�ich�uczestników.�Dlatego�do�wsi�rozwijaj�cych�si��
zaliczono�miejscowo�ci,�w�których�w� stosunku�do�poprzedniego�okresu�bada�
nia,� odnotowano� wzrost� liczby� rodzin� z� osobami� prowadz�cymi� dzia�alno�	�
gospodarcz��na�w�asny�rachunek.��

Nieod��czn��cech��rozwoju�wsi�jest�równie��jej��ywotno�	.��ywotno�	�wsi�
w�aspekcie�spo�ecznym�zapewnia�dodatni�ruch�naturalny�ludno�ci�lub/i�dodatnie�
saldo�migracji.�Mobilno�	�przestrzenna,� jej�skala�oraz�kierunek�przek�ada�si��na�
zahamowanie� lub� z�agodzenie,� obecnie� cz�sto� wyst�puj�cych� na� obszarach�
wiejskich,�procesów�spo�ecznego�zanikania�wsi�(wyludnianie�wsi,�starzenie�wsi)16.��

Kolejny� czynnik,� coraz� bardziej� znacz�cy� w� rozwoju� terenów� wiejskich,�
dotyczy� stanu� �rodowiska� naturalnego.� Degradacja� przyrody,� utrata� walorów�
krajobrazowych,� zazwyczaj� w� bli�szej� lub� dalszej� konsekwencji� odzwierciedla�
pogorszenie� si��warunków��ycia� i�prowadzenia�dzia�alno�ci� rolniczej�oraz� spa�
dek� atrakcyjno�ci� osiedle
czej� danego� obszaru.� Dlatego� procesy� rozwoju� wsi�
coraz�silniej���cz��si��z�dzia�aniem�na�rzecz�zachowania�wiejskiej�przyrody.��

Przeprowadzona� w� opracowaniu� kategoryzacja� poszczególnych� wsi�
w�zakresie� wyst�pienia� procesów� rozwojowych� opiera�a� si�� na� kryteriach�
jako�ciowo�ilo�ciowych.�Opisane�przejawy�rozwoju�wsi�pos�u�y�y�do�stworze�
nia� zmiennych� diagnostycznych� (tabela� 1).� Zmienna� inwestycje� komunalne�
dotyczy�a� prac� z� zakresu� infrastruktury� technicznej� i� spo�ecznej�wykonanych�
przez� gmin�� w�danej� wsi� w� okresie� 2005�2011.� Zró�nicowanie� funkcjonalne�
lokalnej�gospodarki�okre�lono�poprzez�liczb��rodzin�z�osobami�prowadz�cymi�
pozarolnicz�,�indywidualn��dzia�alno�	�gospodarcz�.��

�

                                                 
16� A.� Wrzochalska� (red.),� (2012),� Mobilno�	� przestrzenna� i� spo�eczna� ludno�ci� wiejskiej,�
Raport�nr�45,�Program�Wieloletni�2011�2014,�IERiG��PIB,�Warszawa,�s.�78.�
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�

Tabela�1.�Przyj�te�kryteria�procesu�rozwoju�badanych�wsi�
Przes�anki�
rozwoju�

Nazwa�zmiennej�diagnostycznej� Jednostka�miary� Poziom�rozwoju�

dzia�alno�	�
w�adzy��
lokalnej�

1x �–�inwestycje�komunalne�

w�infrastruktur��techniczn��
i�spo�eczn��przeprowadzone�
w�okresie�2005�2011.�

zmienna��
zerojedynkowa�

(0�–�brak�
inwestycji;��

1�–�przeprowa�
dzenie��

inwestycji)�

11 �x �

poziom��
zró�nico�
wania��

gospodarki�
wiejskiej�

ax2 –�liczba�rodzin�z�osobami�

prowadz�cymi�pozarolnicz�,�
indywidualn��dzia�alno�	�
gospodarcz��w�roku�2005;�

bx2 –�liczba�rodzin�z�osobami�

prowadz�cymi�pozarolnicz�,�
indywidualn��dzia�alno�	�
gospodarcz��w�roku�2011.�

zmienna�
ilo�ciowa� ba xx 22 � �

stan�ludno�ci�

ax3 �–�liczba�rodzin�we�wsi�

w�2005;�

bx 3 –�liczba�rodzin�we�wsi�

w�2011;�

cx3 –�liczba�rodzin,�które�

wyemigrowa�y�z�badanej�wsi�
w�okresie�2005�2011;�

dx3 –�liczba�rodzin�które�

osiedli�y�si��w�badanej�wsi�
w�okresie�2005�2011.�

zmienna�
ilo�ciowa�

)()( 3333 cdab xxxx ��� �

stan��
�rodowiska��
naturalnego�

4x �–�stopie
�zanieczyszczenia�

gleb�w�2005;�

ax 4 –�stopie
�zanieczyszczenia�

gleb�w�2011;�

5x �–�stopie
�zanieczyszczenia�

wód�w�2005;�

ax5 –�stopie
�zanieczyszczenia�

wód�w�2011;�

6x �–�stopie
�zanieczyszczenia�

powietrza�w�2005;�

ax6 –�stopie
�zanieczyszczenia�

powietrza�w�2011;�

7x �–�stopie
�zanieczyszczenia�

lasów�w�2005;�

ax7 –�stopie
�zanieczyszczenia�

lasów�w�2011.�

zmienna�
ilo�ciowa�

�
(1�–�najni�szy�
stan�czysto�ci;��
5�–�najwy�szy�
stan�czysto�ci)�

),(),,,( 7,6,547654 aaaa xxxxxxxx �� ��

�

�ród�o:�Opracowanie�w�asne�na�podstawie�ankiety�IERiG��PIB.�

�
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W�tym�przypadku�rozwój�dotyczy��miejscowo�ci,�w�których�liczba�rodzin�
z�osobami�prowadz�cymi�dzia�alno�	�gospodarcz��odnotowana�w�2011�r.�prze�
wy�sza�a�analogiczn��warto�	�dla�roku�2005.�Zmienne�odnosz�ce�si��do�liczeb�
no�ci�rodzin�odzwierciedla�y�stan�populacji�wsi,�ukszta�towany�w�wyniku�proce�
sów�demograficznych�(p�odno�	,�umieralno�	,�formowanie�si��i�rozpad�rodzin)�
oraz� zjawisk�migracyjnych.�W� tym�aspekcie� przyj�to,� �e� przejawami� rozwoju�
wsi� by�y� dodatnie� warto�ci� salda� liczebno�ci� rodzin� oraz� migracji� w� latach�
2011� i� 2005.� Z� kolei� stan� �rodowiska� naturalnego� oceniono� na� podstawie�
szacunków�stopnia�zanieczyszczenia�gleb,�wód,�powietrza�i� lasów�we�wsiach�
obj�tych�ankietyzacj�17.��

W�dalszych�cz��ciach�pracy�miejscowo�ci,�w�przypadku�których�odno�
towano� wi�kszo�	,� czyli� co� najmniej� trzy� z� czterech� wybranych� przes�anek�
rozwoju,� okre�lono� mianem� wsi� rozwojowych.� Reszt�� spo�ród� badanych�
miejscowo�ci,�tj.�na�terenach,�gdzie�odnotowano�relatywnie�mniejsze�nasile�
nie�przes�anek� rozwoju�b�d�� ich�brak,� zdefiniowano� jako�pozosta�e.�Obrane�
kryterium�s�u�y�o�ukazaniu�roli�kapita�u�ludzkiego�w�rozwoju�badanych�miej�
scowo�ci.�Przyj�to�za�o�enie,�i��rozwój�wzgl�dnie�cz��ciej�móg��dotyczy	�wsi,�
których�mieszka
cy� byli� aktywni�w� podnoszeniu�wiedzy� i� kwalifikacji� zawo�
dowych�oraz�gdzie�dost�pno�	�do� instytucji�wspomagaj�cych�popraw��kapi�
ta�u� ludzkiego,� a� tak�e� jako�	� ich� funkcjonowania,� by�y� na� odpowiednio�
wysokim�poziomie.��

�

2.�Przestrzenne�zró�nicowanie�w�nasileniu�rozwoju�badanych�miejscowo�ci�

Z�przeprowadzonych�bada
�wynika,� i�� rozwój�odnotowano�w�36,8%�spo�
�ród� ogó�u� badanych� miejscowo�ci.� Proces� ten� w� okresie� 2005�2011� nie� mia��
jednak� równomiernego� charakteru� (mapka� 1).� Najsilniej� zaznaczy�� si�� on�
w�obr�bie� makroregionu� po�udniowo�zachodniego,� gdzie� korzystne� zmiany�
odnotowano�w�66,7%�wsi.�Dane�ankietowe�wykaza�y,� �e� relatywnie�najszybszy�
pod� wzgl�dem� tempa� poprawy� rozwój� w� granicach� województw� lubuskiego,�
dolno�l�skiego�i�opolskiego�wynika��z�kilku�czynników.�Po�pierwsze,�w�wi�kszo�ci�
tamtejszych�miejscowo�ci�podejmowane�by�y�inwestycje�gminne�w�infrastruktu�
r��techniczn��i�spo�eczn�.�Je�eli�chodzi�o�infrastruktur��techniczn�,�to�najcz��ciej�
budowano� i� remontowano� drogi,� przystanki� autobusowe� i� chodniki.� Nak�ady�

                                                 
17� Respondenci� oceniali� stan� czysto�ci� �rodowiska� naturalnego�we�wsi� i� najbli�szej� okolicy�
w�skali�od�jednego�do�pi�ciu,�przy�czym�pi�	�oznacza��najwy�szy�stan�czysto�ci.�



 14� Okre�lenie�roli�kapita�u�ludzkiego�w�rozwoju�obszarów�wiejskich
Micha��Dudek�

w�infrastruktur��spo�eczn��dotyczy�y�z�kolei�budowy� lub�modernizacji�szkó�,�hal�
i�boisk�sportowych,�bibliotek�oraz��wietlic�wiejskich.��

�

Mapka�1.�Przestrzenne�zró�nicowanie�w�wysoko�ci�odsetka�wsi��
wed�ug�nasilenia�symptomów�rozwoju�w�latach�2005�2011*�

�
*� Poszczególnym� makroregionom� odpowiadaj�� nast�puj�ce� oznaczenia� i� województwa:�
�rodkowozachodni� (I)� –� kujawsko�pomorskie� i� wielkopolskie;� �rodkowowschodni� (II)� –�
mazowieckie,� lubelskie,� �ódzkie� i�podlaskie;�po�udniowo�wschodni� (III)� –�ma�opolskie,�pod�
karpackie,� �l�skie� i� �wi�tokrzyskie;� po�udniowo�zachodni� (IV)� –� dolno�l�skie,� lubuskie�
i�opolskie;� pó�nocny� (V)� –� pomorskie,� warmi
sko�mazurskie� i� zachodniopomorskie.� W�
badaniach� IERiG��PIB� makroregiony� wyodr�bniono� na� podstawie� cech� spo�eczno�
ekonomicznych� rolnictwa� i� obszarów�wiejskich,� przy� uwzgl�dnieniu� historycznie� ukszta�to�
wanych�uwarunkowa
�rozwoju�gospodarczego�w�ró�nych�cz��ciach�kraju.�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�

Po�drugie,�na�opisywanych�terenach�w�analizowanym�okresie�stosunkowo�
najrzadziej�odnotowano�pogorszenie�stanu��rodowiska�naturalnego.�Przeciwnie,�
w�porównaniu�do�poprzedniego�badania,�cz��ciej�deklarowano�popraw��w�tym�
zakresie.� Dodatkowo� warto� podkre�li	,� i�� w� wi�kszo�ci� wsi� z� tego� regionu�
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i�w�ich� okolicach� wyst�powa�y� niezanieczyszczone� powietrze,� gleby,� wody�
i�lasy.�Kolejn��determinant��ponadprzeci�tnej�poprawy�w�przejawach�rozwoju�
wsi� w� makroregionie� po�udniowo�zachodnim� by�a� przedsi�biorczo�	� miesz�
ka
ców.�W�analizowanym�siedmioleciu�w�niemal�ka�dej�miejscowo�ci� zwi�k�
szy�a� si�� liczba� rodzin� z� osobami� prowadz�cymi� dzia�alno�ci� gospodarcz�� na�
w�asny� rachunek.�Trzeba� jednak�zaznaczy	,� i��korzystna�dynamika�odnosz�ca�
si�� do� poszczególnych� przejawów� rozwoju�w� przypadku� cz��ci�miejscowo�ci�
z�makroregionu�po�udniowo�zachodniego�wynika�a�z�wcze�niej�wyst�puj�cych�
zapó�nie
.�W�szczególno�ci�dotyczy�y�one�stanu��rodowiska�naturalnego�oraz�
rozpowszechnienia�indywidualnej�dzia�alno�ci�gospodarczej.�

Na� przeciwleg�ym� biegunie� pod� wzgl�dem� przejawów� tempa� rozwoju�
znalaz�� si��makroregion� �rodkowowschodni.�Odsetek�miejscowo�ci,�w�których�
w�2011�roku�odnotowano�taki�proces�w�stosunku�do�sytuacji�w�2005�roku,�by��
tam�relatywnie�najni�szy�i�wyniós��22,6%.�Na�obszarach�wiejskich�województw:�
mazowieckiego,� �ódzkiego,� podlaskiego� i� lubelskiego� relatywnie� najsilniej� za�
znaczy�y�si��zjawiska�wyludniania.�W�zdecydowanej�wi�kszo�ci�z�ankietowanych�
miejscowo�ci� odnotowano� spadek� liczby� mieszka
ców,� wywo�any� po� cz��ci�
migracjami� (na� ogó�� do�miast,� nieco� rzadziej� do� innych�wsi� i� za� granic�)� oraz�
cz��ciowo� zanikiem� gospodarstw� domowych� osób� z� najstarszej� grupy� wieko�
wej.� W� wymienionych� województwach,� zw�aszcza� w� podlaskim,� lubelskim�
i�mazowieckim� zaznaczy�y� si�� tereny� o� du�ej� intensywno�ci� wyludniania,� co�
by�o� spowodowane� przede� wszystkim� starzeniem� si�� populacji� i� zwi�kszon��
mobilno�ci��przestrzenn��w� kierunku� terenów� zurbanizowanych.�Na�opisywa�
nych�obszarach�relatywnie�niewielki�by��udzia��wsi,�gdzie�zaznaczy�a�si��wi�cej�
ni��jedna�spo�ród�wyodr�bnionych�w�tabeli�1�przes�anek�rozwoju.�Nawet�je�eli�
w� skali� lokalnej� odnotowano� wzrost� przedsi�biorczo�ci� to� nie� towarzyszy�y�
temu�korzystne�zjawiska�ludno�ciowe�czy��rodowiskowe.��

�

3.�Zwi�kszanie�wiedzy�i�podnoszenie�kwalifikacji�zawodowych��
ludno�ci�wiejskiej�

� Z� przeprowadzonych� dot�d� bada
� wynika� jednoznacznie,� �e� nast�pi�a�
poprawa� poziomu�wykszta�cenia� ludno�ci� wiejskiej.� Znacz�co� przyby�o�miesz�
ka
ców�wsi�legitymuj�cych�si��dyplomem�studiów�wy�szych�czy�zdan��matur�.�
W�porównaniu�do�okresu�po�owy�lat�90.,�pod�koniec�lat�dwutysi�cznych�w�ród�
ludno�ci�wiejskiej�odsetek�osób�z�wykszta�ceniem�wy�szym�wzrós��ponad�czte�
rokrotnie,� a� z� wykszta�ceniem� �rednim� ponad� pó�torakrotnie.� Uby�o� z� kolei�
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osób,�które�uko
czy�y�tylko�szko���podstawow�.�U�podstaw�pozytywnych�ten�
dencji�edukacyjnych� le�a�y�ró�ne�przyczyny,�od�wkroczenia�w�wiek�aktywno�ci�
zawodowej� pokolenia� wy�u� demograficznego� lat� 80.,� przez� ogóln�� zmian��
spo�eczno�kulturowych� postaw� w� odniesieniu� do� kszta�cenia,� a�� po� wzrost�
wymaga
� rynku� pracy� odno�nie� kwalifikacji� pracowników18.� Niezale�nie� od�
procesów� wyrównywania� si�� poziomów� wykszta�cenia� utrzymywa�a� si�� luka�
edukacyjna�mi�dzy�mieszka
cami�wsi�a� ludno�ci��z�miast.�Ró�nice�w�poziomie�
wykszta�cenia�mi�dzy�wymienionymi�kategoriami�spo�ecznymi�w�dalszym�ci�gu�
by�y�znacz�ce.�Przyk�adowo,�w�2009�roku�na�obszarach�wiejskich�odsetek�osób�
z� wykszta�ceniem� wy�szym� by�� niespe�na� trzykrotnie� ni�szy� ni�� w� miastach.�
Dysproporcje� mi�dzy� wskazanymi� kategoriami� ludno�ci� odno�nie� poziomu�
wiedzy� i� kwalifikacji,� pojmowanego� nie� tylko� poprzez� wykszta�cenie,� mog�a�
pog��bia	� równie�� skala� rozpowszechnienia� uczestnictwa� w� ró�nych� formach�
pozaszkolnego�kszta�cenia:�kursach�zawodowych�i�szkoleniach.�Zaanga�owanie�
w� podnoszenie� kwalifikacji,� postrzegane� jest� w� teorii� ekonomii� jako� jedne�
z�najwa�niejszych�rodzajów�inwestycji�w�kapita�� ludzki,�który�ma�bezpo�rednie�
prze�o�enie� zarówno� na� poziom� dochodów,� jak� i� wyst�powanie� wzgl�dnie�
mniejszego�ryzyka�utraty�pracy19.�Jest�ono�szczególne�wa�ne�w�przypadku�osób�
w� �rednim� i� w� starszym� wieku,� od� dawna� aktywnych� zawodowo.� Udzia��
w�szkoleniach� czy� kursach� powinien� zwi�ksza	� nie� tylko� osi�gany� przez� nich�
dochód� z�wykonywanej� pracy� (np.� poprzez�wzrost�wydajno�ci),� ale� tak�e� sta�
nowi	�zabezpieczenie�przed�zwolnieniem.�Wynika�to�z�faktu,� i��pracodawcy�s��
relatywnie�mniej�sk�onni�zrezygnowa	�z�us�ug�pracownika,�w�którego�wcze�niej�
zainwestowali.� Jak� ju��wspomniano,�korzystanie� z�pozaszkolnych�us�ug�eduka�
cyjnych� ludno�ci�wiejskiej,�w� tym�szczególnie�w�osób�w��rednim�wieku,�mia�o�
w�Polsce�miejsce�rzadko20.�

� Wyniki�ankiety�IERiG��PIB�dokumentuj��fakt,�i��w�2011�roku�w�niespe�na�
co� pi�tej� badanej�wsi�mieszka
cy� zdobyli� pozaszkolne� kwalifikacje� zawodowe�
poprzez�udzia��w�pozarolniczych�kursach�zawodowych�oraz�kursach�ogólnorol�
niczych� (tabela� 2).� W� niemal� co� ósmej� miejscowo�ci� deklarowano� z� kolei�
uczestnictwo�ludno�ci�w�kursach�specjalistycznych.�Analiza�danych�w�odniesie�
                                                 
18�M.�Dudek,�(2012),�Wybrane�uwarunkowania�zmian�poziomu�wykszta�cenia�ludno�ci�wiejskiej�
w�Polsce,�Roczniki�Naukowe�SERiA,�t.�XIV,�z.�3,�Warszawa�Pozna
�Bia�ystok,�s.�65�67.�
19�G.�Becker,�(1993),�Human�capital.�A�theoretical�and�empirical�analysis,�with�special�refer�
ence�to�education.�Third�edition,�Chicago�University�Press,�Chicago�London,�s.�21.�
20�I.�Grabowska,�I.E.�Kotowska,�(2009),�Status�edukacyjny�cz�onków�gospodarstw�domowych,�
[w:]�J.�Czapi
ski,�T.�Panek�(red.),�Diagnoza�spo�eczna�2009.�Warunki� i� jako�	��ycia�Polaków,�
Rada�Monitoringu�Spo�ecznego,�Wy�sza�Szko�a�Finansów�i�Zarz�dzania,�Warszawa,�s.�90�93.�
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niu�do�aktywno�ci�mieszka
ców�wsi�w�podejmowaniu�dzia�a
�na� rzecz� zwi�k�
szania� wiedzy� i� kwalifikacji� wykaza�a� wyst�powanie� kilku� prawid�owo�ci.� Po�
pierwsze,� ze� wszystkich� wymienionych� wy�ej� form� nabywania� pozaszkolnych�
kwalifikacji� na� stosunkowo� wi�ksz�� skal�� korzysta�a� ludno�	� z� miejscowo�ci,�
gdzie�odnotowano� symptomy� rozwoju.�Uko
czenie�pozarolniczych,�ogólnorol�
niczych� i� specjalistycznych� kursów,� cechowa�o� ludno�	� z� odpowiednio�
21,4;�35,7�oraz�17,9%�tych�wsi�(Aneks,�rysunek�1).��

�

Tabela�2.�Uczestnictwo�ludno�ci�wiejskiej�w�kszta�ceniu�pozaszkolnym��
w�latach�2005�2011�

Odsetek�wsi�z�mieszka	cami,�którzy�zdobyli�pozaszkolne�
kwalifikacje�zawodowe�

w�tym�makroregiony*:�
Wyszczególnienie�

ogó�em
I� II� III� IV� V�

pozarolnicze�kursy�zawodowe� 19,7 20,0 12,9 31,3 22,2� 20,0
kursy�ogólnorolnicze� 19,7 30,0 22,6 6,3 0,0� 40,0
kursy�specjalistyczne� 13,1 20,0 16,1 6,3 22,2� 0,0

Odsetek�ludno�ci�rolniczej**�w�ród�ogó�u�osób,�które�uzyska�y��
pozaszkolne�kwalifikacje�zawodowe�

w�tym�makroregiony:�
Wyszczególnienie�

ogó�em
I� II� III� IV� V�

pozarolnicze�kursy�zawodowe� 25,0 0,0 42,9 14,3 36,4� 35,0
kursy�ogólnorolnicze� 92,4 97,3 82,1 100,0 0,0� 96,9
kursy�specjalistyczne� 76,0 6,7 79,8 100,0 100,0� 0,0

*����nazwy�makroregionów�tak�jak�mapce�1�
**�cz�onkowie�rodzin�z�u�ytkownikiem�gospodarstwa�rolnego�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�

Po�drugie,� zainteresowanie� ludno�ci�wiejskiej�poszczególnymi� rodzajami�
kwalifikacji� by�o� zró�nicowane� i�wi�za�o� si�� z� typem� rodziny� oraz� miejscem�
zamieszkania�w�okre�lonym�makroregionie.�Kursy�ogólnorolnicze�i�specjalistycz�
ne�wybiera�y�wzgl�dnie�cz��ciej�osoby�pochodz�ce�z�rodzin�rolniczych�ni��z�bez�
rolnych.� W�ród� ogó�u� uczestników� zaj�	� z� tematyki� ogólnorolniczej� oraz�
z�przedmiotów� specjalistycznych� a�� 92,4%� i�76,0%� stanowili� cz�onkowie� rodzin�
u�ytkuj�cych� gospodarstwa� rolne.� Stosunkowo� wi�ksza� partycypacja� ludno�ci�
rolniczej�w�kursach� tego� typu�wynika�a�z� relatywnie�szerszej�oferty�edukacyjnej�
skierowanej� do� tej� zbiorowo�ci.� Szkolenia�dla� rolników� czy�dla�osób� zatrudnio�
nych�w�rolnictwie,�obejmuj�cych�zarówno�ogóln�,�jak�i�fachow��tematyk��odby�
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wa�y�si��na�obszarach�wiejskich�na�du���skal��dzi�ki�rozpowszechnieniu�progra�
mów�publicznych21.��

Zdobywanie� pozarolniczych� kwalifikacji� zawodowych�mia�o�miejsce� sto�
sunkowo� najcz��ciej� we� wsiach� makroregionu� po�udniowo�wschodniego.�
Uko
czenie�kursów�tego�typu�przez�mieszka
ców�deklarowano�w�31,3%�miej�
scowo�ci� z� tych� terenów.�W� tamtejszych�wsiach�od�dawna� rozpowszechniona�
by�a� praca� w� sektorach� przemys�u� czy� us�ug.� St�d�mog�o� wynika	� relatywnie�
wi�ksze� zainteresowanie� ludno�ci� kwalifikacjami� u�ytecznymi� w� bran�ach�
nierolniczych.� Z� kolei� kursy� rolnicze� podejmowano� wzgl�dnie� najcz��ciej� na�
terenach�o�tradycyjnie�wysokim�poziomie�rozwoju�rolnictwa,�czyli�w�makrore�
gionie� �rodkowozachodnim� (tj.� w� województwach� wielkopolskim� i� kujawsko��
�pomorskim)� i� na� obszarach� makroregionu� pó�nocnego� (w� województwach�
zachodniopomorskim,�pomorskim�i�warmi
sko�mazurskim)�gdzie�od�lat�wyst��
powa�y�najwi�ksze�obszarowo�gospodarstwa�rolne.�Uko
czenie�kursów�ogólno�
rolniczych�stwierdzano�odpowiednio�w�przypadku�mieszka
ców�z�30�i�40%�wsi�
ze�wskazanych�makroregionów.�

�

3.1.� Podnoszenie�wiedzy� i� kwalifikacji� zawodowych� rolników� i� osób� zatrud�
nionych�w�rolnictwie�

� Jedn�� z� najwa�niejszych� instytucji� dzia�aj�cych� na� rzecz� zwi�kszenia�
wiedzy�i�kwalifikacji�rolników�oraz�osób�zatrudnionych�w�rolnictwie�s��placówki�
doradztwa�rolniczego.�Instytucje�te�realizuj��swoje�zadania�m.in.�poprzez�szko�
lenia,�kursy�zawodowe,�spotkania� informacyjne�czy�konsultacje.� Jak�wynika�ze�
zgromadzonych� przez� IERiG��PIB� danych� w� latach� 2005�2011� zmniejszy�y� si��
w�badanych�wsiach�zasi�g�oraz�intensywno�	�funkcjonowania�s�u�b�doradczych�
(tabela�3).�W�porównaniu�do�okresu�2000�2005�odsetek�wsi,�w�których�odby�y�
si�� spotkania� rolników� z� pracownikami�wspomnianej� organizacji� zmala�� o� 6,6�
pkt.�proc.,�tj.�z�80,3�do�73,7%.�W�latach�2005�2011�spotkania�rolników�z�dorad�
cami�odbywa�y�si��na�ogó��raz�na�kilka�lat�(58,9%�spo�ród�ogó�u�wsi).�Znacznie�
rzadziej� mia�y� one� miejsce� wi�cej� ni�� raz� a� mniej� ni�� pi�	� razy� (28,6%� wsi).�
Pi�ciokrotnie� i�wi�cej� spotka
�z�doradcami�zorganizowano�w�12,5%�badanych�
                                                 
21� W� latach� 2004�2008� w� ramach� realizacji� dwóch� edycji� dzia�ania� „Szkolenia”,� które� by�o�
cz��ci�� SPO� „Rolnictwo”� szkoleniami� obj�to� ponad� 414� tys.� rolników� i� osób� zatrudnionych�
w�rolnictwie�i�w�le�nictwie.�W�latach�2007�2013�dzi�ki�realizacji�dzia�ania�„Szkolenia�zawodowe�
dla� osób� zatrudnionych� w� rolnictwie� i� le�nictwie”� planuje� si�� obj�cie� t�� us�ug�� edukacyjn��
ponad�400�tys.�osób,�por.:�M.�Dudek,�(2010),�Kapita��ludzki�w�rolnictwie�oraz�wybrane�instru�
menty�jego�wsparcia,�Komunikaty�Raporty�Ekspertyzy,�nr�540,�IERiG��PIB,�Warszawa,�s.�24�26.�
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wsi.�Trzeba�zaznaczy	,�i��w�porównaniu�do�poprzedniego�okresu�badania,�odse�
tek�miejscowo�ci�z�relatywnie�wi�ksz��liczb��kontaktów�z�doradcami�zwi�kszy��
si��niespe�na�dwukrotnie.�Nie�zmienia�to�faktu,��e�w� latach�2005�2011�rolnicy�
czy�osoby�pomagaj�ce�w�gospodarstwie�wzgl�dnie�rzadziej�korzystali�ze�wska�
zówek� pracowników� jednostek� doradztwa� rolniczego.� Cho	� nadal� spotkania�
odbywa�y�si��w�wi�kszo�ci�wsi,�spadek�ich�rozpowszechnienia�wi�za	�nale�y�ze�
wzmo�on��aktywno�ci��o�rodków�doradztwa�rolniczego�w�poprzednim�okresie.�
W�szczególno�ci�dotyczy�o�to�drugiej�po�owy�lat�dwutysi�cznych,�które�przypa�
d�y� na� pocz�tek� cz�onkostwa�Polski�w�UE� i� obj�cia� krajowego� rolnictwa�WPR.�
Zasadnicze� zmiany� dotycz�ce� organizacji� rynków� rolnych� czy� prowadzenia�
dzia�alno�ci� rolniczej� wymaga�y� wtedy� szerokiego� wsparcia� informacyjnego�
i�doradczego.� Uczestniczy�y� w� nim� przede� wszystkim� placówki� publicznego�
doradztwa.�Przedmiotem�dzia�a
�pracowników�tych�s�u�b�by�a�wówczas�pomoc�
w�korzystaniu�z�ró�nych�instrumentów�WPR�(g�ównie�p�atno�ci�bezpo�rednich).�
Kilka�lat�po�akcesji�sytuacja�nie�wymaga�a�ju��tak�intensywnych�dzia�a
,�ponie�
wa��znaczna�cz��	�rolników�dostatecznie�zapozna�a�si��z�niezb�dnymi�informa�
cjami.�Nie�oznacza�to�jednak,��e�spad�o�zainteresowanie�u�ytkowników�gospo�
darstw�fachowymi�poradami.�Wzrastaj�ca�konkurencja�na�rynkach�rolnych�oraz�
rosn�ce�wymagania�odno�nie�jako�ci�produkcji�wymagaj��poszerzania�wiedzy�nie�
tylko�w�sferze� systemowej� organizacji� sektora� rolnego,� ale� i� w� zakresie�metod�
produkcji,� zarz�dzania� gospodarstwem,� marketingu� czy� sytuacji� rynkowej.� Ze�
brane�informacje��wiadcz��o�tym,��e�w�latach�2005�2011�we�wsiach�rozwojowych�
spotkania� z� doradcami� organizowano� na�wi�ksz�� ni�� w� pozosta�ych�miejscowo�
�ciach� skal�� (Aneks,� rysunek� 2).� Kontakty� tego� typu�mia�y�miejsce�w� przypadku�
85,7%�wsi�rozwojowych�i�wzgl�dnie�cz��ciej�by�y�powtarzane.��

� Odleg�o�	�nie�stanowi�a� istotnej�bariery�w�kontaktach�rolników�z�dorad�
cami�(tabela�4).�Z�bada
�IERiG��PIB�wynika,� i��przeci�tnie�palcówki�doradztwa�
rolniczego�by�y�oddalone�od�badanych�wsi�o� 13� kilometrów.� Zarówno�w� skali�
kraju,� jak� i�w�poszczególnych�makroregionach�wska�nik� ten�kszta�towa��si��na�
podobnym�poziomie,�czyli�od�10�do�15�kilometrów.�Warto�zaznaczy	,��e�w�2011�
w� przypadku� po�owy� spo�ród� ankietowanych� miejscowo�ci� dystans� ten� nie�
przekracza�� 10� kilometrów.� Dodatkowo� w� poszczególnych� makroregionach�
odleg�o�ci�wsi� od�placówki�doradczej�nie�przek�ada�a� si��bezpo�rednio�na�do�
st�pno�	� pracowników� s�u�b� doradczych� w� formie� spotka
.� Przyk�adowo,�
w�2011� roku� najmniejszy� odsetek� wsi,� w� których� zorganizowano� spotkania�
z�doradcami� odnotowano� na� terenie� makroregionu� pó�nocnego� (tabela� 3).�
rednia�odleg�o�	�miejscowo�ci�od� instytucji�doradztwa�rolniczego�na�tamtych�
terenach�by�a�ni�sza�od�przeci�tnej�w�kraju.�O�malej�cym�znaczeniu�dystansu�
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przestrzennego�w� kontaktach� us�ugobiorców� z� doradcami� �wiadczy�y� równie��
opinie� tych� pierwszych.� W� zdecydowanej� wi�kszo�ci� spo�ród� badanych� wsi,�
rolnicy�nie�sygnalizowali,�i��odleg�o�	�w�jakikolwiek�sposób�by�a�przeszkod��we�
wspó�pracy� z� przedstawicielami� s�u�b� doradczych.� Warto� doda	,� i�� sze�	� lat�
wcze�niej� przeciwne� opinie� odnotowywano� nieco� cz��ciej22.� Niew�tpliwie�
znaczenie� mia�o� tu� rozpowszechnienie� samochodów� oraz� mo�liwo�	� innych�
form� kontaktów� (telefony,� Internet).� Warto� doda	,� i�� w� cz��ci� miejscowo�ci�
pracownicy�o�rodków�doradztwa�byli�równie��w�okre�lonych�dniach�i�godzinach�
dost�pni�dla�zainteresowanych�w�siedzibie�urz�du�gminy.�

�

Tabela�3.�Spotkania�rolników�z�doradcami�w�latach�2000�2011�

Odsetek�wsi,�w�których�odby�y�si��
spotkania�z�doradcami�w�latach�Wyszczególnienie�
2000�2005� 2005�2011�

ogó�em� 80,3� 73,7�
(w�tym:)�jedno��� 62,3� 58,9�

� wi�cej�ni��jedno�ale�nie�wi�cej�ni��pi�	� 31,1� 28,6�
� wi�cej�ni��pi�	� 6,6� 12,5�

Makroregiony� ��
rodkowozachodni� 70,0� 90,0�
rodkowowschodni� 90,3� 74,2�
Po�udniowo�wschodni� 75,0� 81,3�
Po�udniowo�zachodni� 55,6� 77,8�
Pó�nocny� 90,0� 40,0�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�

Badania�IERiG��PIB�z�2011�roku�wskazuj��na�popraw��oceny�funkcjonowa�
nia�placówek�doradztwa�rolniczego.�Rolnicy�z�wi�kszo�ci�badanych�wsi�pozytyw�
nie�ocenili�prac��tych�instytucji.�W�okresie�2005�2011�odsetek�korzystnych�ocen�
w� poszczególnych� miejscowo�ciach� zwi�kszy�� si�� o� 9,2� pkt.� proc.,� z� 46,1� do�
55,3%.� W�wypowiedziach� respondentów� podkre�lano� niezawodno�	� i� wysokie�
kompetencje�pracowników�s�u�b�doradczych�(zawsze�mo�na�liczy��na�ich�pomoc;�
dzia�aj	�sprawnie;�maj	�du�e�uznanie�w
ród�rolników).�Badani�wskazywali� rów�
nie��na�stosowanie�w�a�ciwych�metod�upowszechnienia�wiedzy�oraz�konieczno�	�
dalszego� funkcjonowania� systemu� doradztwa,� m.in.� ze� wzgl�du� na� istniej�ce�
                                                 
22� A.� Sikorska,� (2006),� Doradztwo� rolnicze� –� opinie� mieszka
ców� wsi� o� dzia�alno�ci� ODR,�
Zagadnienia�Doradztwa�Rolniczego�nr�1� (45),�Centrum�Doradztwa�Rolniczego�w�Brwinowie,�
Oddzia��w�Poznaniu,�Pozna
,�s.�89.�
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zapotrzebowanie�w�ród�zainteresowanych� tego� typu�pomoc��rolników� (nale�y�
cie�przekazuj	�informacje�poprzez�szkolenia;�ODR�y�s	�potrzebne;�korzystaj	cy�s	�
zadowoleni).�Warto�doda	,�i��pozytywne�zdania�o�pracy�doradców�rolnych���czy�
�y�si��z�cz�stotliwo�ci��kontaktów�z�nimi.�Przyk�adowo,�w�analizowanym�okresie�
2005�2011� spotkania� z� doradcami� powtarzane� by�y� najcz��ciej� w� miejscowo�
�ciach� makroregionu� �rodkowozachodniego.� Jednocze�nie� na� tych� terenach�
opinie� o� publicznym� doradztwie� rolnym� by�y� relatywnie� najlepsze� (w� 70%�wsi�
dominowa�y� pozytywne�oceny).�Mo�na� s�dzi	,� i�� na� obszarach� zazwyczaj� koja�
rzonych� z� rynkowo� ukierunkowanym� i� dochodowym� rolnictwem� wyst�powa��
wzgl�dnie�wi�kszy�popyt�na�profesjonalne�doradztwo�s�u��ce�rozwojowi�gospo�
darstw�rolnych23.�W�tym�przypadku�cz�stotliwo�	�wspó�pracy�obu�stron�przek�a�
da�a�si��m.in.�na�zadowolenie�rolników�z�jako�ci��wiadczonych�us�ug.�

�

Tabela�4.�Dost�pno���przestrzenna�placówek�doradztwa�rolniczego�i�ocena�
ich�funkcjonowania�w�badanych�wsiach�

Odleg�o���badanych�wsi�od�placówek�doradztwa�rolniczego�w�2011�roku�(w�km)�
�rednia� 13�
mediana� 10�

Opinie�o�placówkach�doradztwa�rolniczego��
w�latach:�

Oceny�(w�%)��
2005� 2011�

pozytywne� 46,1� 55,3�
negatywne� 31,6� 26,3�
�rednie� 6,5� 3,9�
brak�zdania� 15,8� 14,5�
ogó�em� 100� 100�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�

Nie�oznacza�to�jednak,��e�w�skali�ca�ego�kraju�nie�zg�aszano�zastrze�e
�do�
funkcjonowania�placówek�doradztwa�rolniczego�(tabela�4).�W�2011�negatywne�
opinie� w� tym� zakresie� odnotowano� w� przypadku� 26,3%� ankietowanych� wsi.�
I�cho	� w� porównaniu� do� poprzedniego� badania� odsetek� ten� zmala�� o� ponad�
5�pkt.� proc.� (z� 31,6� do� 26,3%),� to�w� obu� okresach� deklarowano� podobne� za�

                                                 
23�Z�bada
�wynika,�i��z�placówkami�doradztwa�rolniczego�wspó�pracowali�relatywnie�najcz��ciej�
u�ytkownicy� gospodarstw� rolnych� o� du�ym� areale� UR� oraz� znacz�cej� skali� produkcji,� por.�
M.�Dudek,� (2009),� Korzystanie� z� us�ug� niematerialnego� wspierania� rolników� po� przyst�pieniu�
polski� do�Unii� Europejskiej,� Zagadnienia�Doradztwa�Rolniczego�nr� 4� (59),� Centrum�Doradztwa�
Rolniczego�w�Brwinowie,�Oddzia��w�Poznaniu,�Pozna
,�s.�124�125.�
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strze�enia�do�pracy�opisywanych�instytucji.�Krytyczne�opinie�najcz��ciej�odnosi�
�y� si�� do� zbyt� du�ej� biurokratyzacji� i� z�ego� sposobu� dzia�ania� systemu� (ma�a�
aktywno�	�pracowników),�braku�przydatno�ci�uzyskiwanych�informacji�(zb�dna,�
zbyt�rozbudowana�i�oporna�instytucja;�pomagaj	�jak�musz	,�zbyt�ma�e�zaanga�
�owanie;�nie�wychodz	� z�ofert	�do� rolnika;�niech�tnie�udzielaj	�porad;� rolnicy�
s	� zbyt� pó�no� informowani;� trudno� dost�pna� pomoc;�pomoc� tylko�w� zakresie�
podstawowym;�nie�op�aca�si��z�nich�korzysta�).�Zarówno�w�2005,�jak� i�w�2011�
roku� krytyczne� uwagi� w� kwestii� dzia�ania� publicznych� placówek� doradczych�
zg�aszano� stosunkowo� najcz��ciej� we� wsiach� makroregionu� po�udniowo�
zachodniego.�Jak�wynika�z�deklaracji�respondentów,�u�ytkownicy�gospodarstw�
preferowali�tam�korzystanie�ze�wsparcia�doradczego�innych�podmiotów,�takich�
jak:� izby� rolnicze,� ARiMR,� prywatne� firmy�doradcze,� producenci� �rodków�pro�
dukcji�czy�odbiorcy�surowców�rolnych.�Niezale�nie�od�wyst�powania�niekorzyst�
nych�opinii�o�funkcjonowania�publicznych�placówek�doradczych�w�cz��ci�badanych�
miejscowo�ci�sygnalizowano�brak�zainteresowania�w�a�cicieli�gospodarstw�rolnych�
korzystaniem�z�ich�us�ug.�Sytuacja�ta�dotyczy�a�na�ogó��miejscowo�ci,�gdzie�rolnicy�
dysponowali� niewielkim� area�em� UR� i� prowadzili� produkcj�� roln�� na� niewielk��
skal��b�d��w�ogóle.�W�takich�przypadkach�respondenci�niejednokrotnie�nie�odno�
sili�si��do�jako�ci�pracy�s�u�b�doradczych.�

W� latach�2005�2011�zasz�y�pewne�zmiany� je�li� chodzi�o� tematyk��poru�
szan�� na� spotkaniach� rolników� z� pracownikami� s�u�b� doradczych� (rysunek� 2).�
W�tym� okresie� najcz��ciej� omawiano� zagadnienia� zwi�zane� z� instrumentami�
polityki�rozwoju�obszarów�wiejskich�oraz�innymi�unijnymi�funduszami.�Kwestie�
te�by�y�przedmiotem�spotka
� z�doradcami�w�po�owie� spo�ród�ankietowanych�
wsi,� gdzie�odby�y� si�� takie� zebrania.�Nieco� rzadziej� na� spotkaniach� s�u�by�do�
radcze� przekazywa�y� informacje� odno�nie� korzystania� z� p�atno�ci� bezpo�red�
nich�(w�37,5%�miejscowo�ci)�oraz�stosowania��rodków�ochrony�ro�lin�(17,9%).�
W�zwi�zku�ze�stopniowym�wdra�aniem�w�Polsce�przepisów,�które�zobowi�zuj��
rolników�do�gospodarowania� respektuj�cego�dobr�� kultur�� roln�,� stan� �rodo�
wiska�naturalnego,�zdrowie�publiczne,�zdrowie�i�dobrostan�zwierz�t�oraz�zdro�
wotno�	� ro�lin,� cz��	� spotka
�w�badanych�wsiach�dotyczy�a� zasad�wzajemnej�
zgodno�ci�(10,7%).��

� W� porównaniu� do� wcze�niejszego� badania,� zauwa�alna� by�a� mniejsza�
koncentracja� na� kwestii� p�atno�ci� bezpo�rednich� a� wi�ksza� na� problematyce�
pozyskiwania�wsparcia�z�ró�nych�funduszy�UE,�w�tym�g�ównie�na�korzystaniu�ze�
�rodków�przeznaczonych�na�rozwój�gospodarki��ywno�ciowej� i�obszarów�wiej�
skich.� Nale�y� s�dzi	,� i�� w� ci�gu� kilku� lat� od� obj�cia� polskiego� rolnictwa�WPR�
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beneficjenci� dostatecznie� zaznajomili� si�� z� funkcjonowaniem� systemu� dop�at�
bezpo�rednich.� wiadczy�o� o� tym� m.in.� nies�abn�ce� zainteresowanie� tym� in�
strumentem,�pozostaj�ce�od�kilku� lat�na�podobnym� i�wysokim�poziomie24.� Jed�
nocze�nie�nale�y�przewidywa	,��e�zwi�kszy�o�si��zapotrzebowanie�na�informacje�
zwi�zane� z� instrumentami� pomocy� dost�pnymi�w� ramach� programów� rozwoju�
rolnictwa� i� regionów� wiejskich� (dotycz�cymi� m.in.� pozyskiwania� �rodków� na:�
przeprowadzenie�inwestycji�w�gospodarstwach�rolnych�czy�na�ich�modernizacj�,�
podj�cie�dzia�alno�ci�gospodarczej),�korzystanie�z�których�by�o�na�ogó��trudniej�
sze�i�zwi�zane�ze�spe�nieniem�dodatkowych�warunków�po�stronie�beneficjenta.�

�

Rysunek�2.�Zagadnienia�poruszane�w�kontaktach�z�rolników�z�doradcami�
w�latach�2005�2011�(odsetek�wsi�z�danym�tematem�spotkania)*�

*�Odsetki�nie�sumuj��si��do�stu�ze�wzgl�du�na�mo�liwo�	�kilku�odpowiedzi.�Za�100%�przyj�to�
liczb��wsi,�w�których�odby�y�si��spotkania�z�doradcami�rolnymi.�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�

Z�przeprowadzonych�bada
�wynika�ponadto,� �e�w�wi�kszo�ci� badanych�
miejscowo�ci� rolnicy� nie� sygnalizowali� zapotrzebowania� na� specjalistyczne�
porady� z� zakresu� zarz�dzania� gospodarstwem� rolnym,� produkcji,� us�ug� czy�

                                                 
24�W�latach�2004�2011�liczba�wydanych�przez�ARiMR�decyzji�o�przyznaniu�p�atno�ci�obszaro�
wych�waha�a�si��od�1�356�tys.�do�1�469�tys.,�za:�System�Informacji�Zarz�dczej�ARiMR�,�stan�na�
21.11.2012�r.�
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zak�adania� grup� producenckich.� W� 2011� roku� brak� zainteresowania� takimi�
us�ugami� odnotowano� w� ponad� po�owie� spo�ród� wsi� obj�tych� ankietyzacj�.�
Niemniej,�w�co�trzeciej�wsi�rolnicy�zg�osili�zapotrzebowanie�na�fachowe�doradz�
two.� Najcz��ciej� oczekiwano� pomocy� przy� ubieganiu� si�� o� �rodki� finansowe�
z�funduszy�unijnych� (30,8%�wskaza
)�oraz�udzielenia� informacji�odno�nie�pro�
wadzenia�produkcji� rolnej,� dzia�alno�ci� agroturystycznej� (rysunek�3)�oraz�upo�
wszechniania�wiedzy�ogólnoekonomicznej�(23,1%).�Podobnie�jak�w�2005�roku,�
sze�	� lat� pó�niej� zainteresowanie� cz��ci� rolników� wzbudza�a� problematyka�
organizowania� grup� producenckich� oraz� zak�adania� dzia�alno�ci� gospodarczej�
(odpowiednio�19,2�i�7,7%�wskaza
).�

�

Rysunek�3.�Zapotrzebowanie�na�us�ugi�doradcze�w�2011�roku��
(odsetek�wsi,�w�których�zg�oszono�zapotrzebowanie�w�danej�dziedzinie)*�
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*�Odsetki�nie�sumuj��si��do�stu�ze�wzgl�du�na�mo�liwo�	�kilku�odpowiedzi.�Za�100%�przyj�to�
liczb��wsi,�w�których�rolnicy�zg�osili�tematy�wymagaj�ce�doradztwa.�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�

� Warto� zaznaczy	,� i�� informacje� zebrane� przez� IERiG��PIB� �wiadczy�y�
równie�� o� znaczeniu� publicznego� sytemu� doradztwa� rolniczego� w� zakresie�
zwi�kszania�wiedzy� i� podnoszenia� kwalifikacji� zawodowych� ludno�ci�wiejskiej.�
W� du�ej� cz��ci� miejscowo�ci� obj�tych� ankietyzacj�� nie� wskazano� bowiem� na�
funkcjonowanie�innych�ni��publiczne�podmiotów�oferuj�cych�mieszka
com�wsi�
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pomoc� doradcz�.� Sytuacja� ta� odnosi�a� si�� zarówno� do� okresu� 2000�2005,� jak�
i�2005�2011,�poniewa��brak�takiej�dzia�alno�ci�ze�strony�innych�instytucji�dekla�
rowano� odpowiednio� w� 46,1� i� 48,7%� spo�ród� ogó�u� badanych� miejscowo�ci.�
Wyniki�te�mo�na�interpretowa	�tak�e�jako�efekt�braku�alternatywy�dla�publicz�
nych�s�u�b�doradczych.� Jednak�w�sytuacji�ograniczonej�dost�pno�ci�czy�nieod�
powiedniego� dzia�ania� (niesatysfakcjonuj�cego� us�ugobiorców)� opisany� stan�
rzeczy� nie� wydawa�� si�� by	� korzystny.� Jednocze�nie� nale�y� podkre�li	,� �e� jak�
wynika� z� danych� ankietowych,� w� 2011� roku� w� ponad� po�owie� wsi� obj�tych�
ankietyzacj�� (51,3%)� funkcjonowa�y� inne� ni�� publiczne� jednostki,� z� którymi�
rolnicy�konsultowali�si��w�sprawach�dzia�alno�ci�zawodowej.�Poza�publicznymi�
placówkami� doradztwa� rolniczego�w� udzielanie� fachowych� porad� i� informacji�
u�ytecznych�w�prowadzeniu�dzia�alno�ci�rolniczej�osobom�zainteresowanym�na�
obszarach� wiejskich,� zaanga�owani� byli� relatywnie� najcz��ciej� producenci�
�rodków�wykorzystywanych�do�produkcji�rolnej�(rysunek�4).��

�

Rysunek�4.�Podmioty�s�u�
ce�rolnikom�fachowym�doradztwem�poza��
placówkami�Wojewódzkich�O�rodków�Doradztwa�Rolniczego��

(odsetek�wsi�z�doradztwem�innych�podmiotów)*�
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*�Odsetki�nie�sumuj��si��do�stu�ze�wzgl�du�na�mo�liwo�	�kilku�odpowiedzi.�Za�100%�przyj�to�
ogóln��liczb��badanych�wsi.�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�
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W� przypadku� wspomnianych� podmiotów� dzia�alno�	� doradcz�� odnoto�
wano�w�15,8%�spo�ród�ogó�u�analizowanych�miejscowo�ci.��

� Warto� doda	,� �e� w� porównaniu� z� poprzednim� badaniem� z� 2005� roku,�
zwi�kszy�o� si�� rozpowszechnienie� aktywno�ci� informacyjnej� firm� wytwarzaj��
cych� �rodki� produkcji� dla� rolnictwa� (wzrost� odsetka� wsi� z� doradztwem� tych�
podmiotów�wyniós��7,9�pkt.�proc.,�tj.�z�7,9�do�15,8%).�Mog�o�by	�to�zwi�zane�po�
cz��ci�z�nasileniem�przez�te�podmioty�dzia�a
�marketingowych,�z�którymi���czy�
�o� si�� m.in.� przekazywanie� wiadomo�ci� u�ytecznych� przy� produkcji� rolnej.�
W�cz��ci� przypadków� respondenci� byli� jednak� �wiadomi,� �e� udzielanie� porad�
wpisane� by�o� wy��cznie� w� kontekst� czynno�ci� o� charakterze� promocyjnym� lub�
handlowym.� St�d� zdarza�y� si�� deklaracje� ankietowanych� o� braku� zaufania� do�
producentów��rodków�do�produkcji� rolnej� lub�uwagi�o� tendencyjno�ci�przekazy�
wanych� przez� nich� tre�ci.� Poza� placówkami� doradztwa� rolniczego� w� badanych�
wsiach� rolnicy� zg�aszali� si�� po� fachow�� pomoc� tak�e� do� pracowników� urz�dów�
gminy�i�ARiMR�(11,8%�wskaza
).�Nieco�rzadziej�korzystano�ze�wsparcia�prywatnych�
firm� doradczych� (6,6%)� oraz� innych� osób� i� podmiotów� (so�tysa,� s�siadów,� ARR,�
PARP).��

�

Tabela�5.�Dost�pno���przestrzenna�izb�rolniczych�i�ocena�ich�funkcjonowania�
w�badanych�wsiach�

Odleg�o���badanych�wsi�od�izb�rolniczych�w�2011�roku�(w�km)�
�rednia� 24�
mediana� 16�

Ocena�funkcjonowania�izb�rolniczych��
w�latach:�

Oceny�(w�%)��
2005� 2011�

pozytywnych� 47,4� 36,8�
negatywnych� 17,1� 9,2�
�rednich� 25,0� 30,3�
brak�zdania� 10,5� 23,7�
ogó�em� 100� 100�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�

Zbieranie� i� przekazywanie� informacji� do� producentów� rolnych� oraz� do�
radztwo�w�dziedzinie�rolnictwa�stanowi��jedno�z�wielu�zada
�jednostek�samo�
rz�du� rolniczego� czyli� izb� rolniczych.� Z� przeprowadzonych� bada
� wynika,�
i��cz��	� rolników� korzysta�a� z� pomocy� doradczej� izb� rolniczych.� Taka� sytuacja�
zaznaczy�a� si�� jednak�w� stosunkowo�niewielu�badanych�wsiach.�W�2011� roku�
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aktywno�	�doradcz��skierowan��do�u�ytkowników�z�gospodarstw�odnotowano�
w� przypadku� 6,6%� spo�ród� ogó�u� ankietowanych� miejscowo�ci.� Ma�e� rozpo�
wszechnienie� pomocy�doradczej� �wiadczonej� przez� izby� rolnicze� ��czy	� nale�y�
z�szerokim�zakresem�dzia�alno�ci�tej�instytucji�(nie�by�a�to�jej�jedyna�b�d��g�ów�
na� funkcja).� Po� cz��ci� sytuacja� ta� mog�a� równie�� wynika	� z� ograniczonej� do�
st�pno�ci� przestrzennej,� bowiem� siedziby� jednostek� samorz�du� rolniczego�
najcz��ciej�s��po�o�one�w�miastach�–�stolicach�powiatów�i�województw.�Dost�p�
rolników�do� izb�rolniczych� jest�wi�c�gorszy�ni��w�przypadku�placówek�doradz�
twa� rolniczego.� Potwierdzaj�� to� równie�� dane� zebrane� na� potrzeby� badania�
IERiG��PIB� (tabela� 5).� Odleg�o�	� wsi� obj�tych� ankietyzacj�� od� izb� rolniczych�
wynosi�a�przeci�tnie�24�kilometry.�Po�ow��miejscowo�ci�dzieli��od�tych�instytu�
cji�dystans�16�kilometrów.�W�konsekwencji�tylko�cz��	�respondentów�potrafi�a�
oceni	� prac�� izb� rolniczych.� Dobre� zdanie� o� ich� dzia�alno�ci� odnotowano�
w�36,8%� miejscowo�ci,� a� ani� dobre� ani� z�e� w� 30,3%� wsi.� Warto� zauwa�y	�
wzgl�dnie�wysoki�odsetek�wskaza
�wyra�aj�cych�brak�mo�liwo�ci�oceny� izb�rolni�
czych,�co�potwierdza�ograniczony�zakres�kontaktów�respondentów�z�t��instytucj�.�

�

3.2.�Zwi�kszanie�wiedzy� i�podnoszenie�kwalifikacji� zawodowych�osób�bezro�
botnych�

� Wysoki� poziom� kapita�u� ludzkiego,� rozumianego� jako� zasób� wiedzy�
i�kwalifikacji,�u�ytecznych�w�wykonywaniu�pracy,�stanowi�wa�ny�czynnik�zabez�
pieczaj�cy�pracownika�przed�utrat�� zatrudnienia.�W�odniesieniu�do�osób�bez�
robotnych�odpowiednio�du�y�zasób�tego�kapita�u�zwi�ksza�szans��na�znalezie�
nie�pracy.�Osoby�pozostaj�ce�bez�pracy�przez�d�ugi�okres,�znajduj��si��w�nieko�
rzystnej�sytuacji�ze�wzgl�du�na�szybki�proces�dezaktualizacji�posiadanych�kom�
petencji,� jak� równie�� ograniczon��mo�liwo�	� nabywania� nowych�umiej�tno�ci�
i�informacji.�Tym�samym�utrata�mo�liwo�ci�wykonywania�zawodu�deprecjonuje�
nabyte� wcze�niej� umiej�tno�ci.� Podnoszenie� kwalifikacji� czy� wzrost� wiedzy�
odbywa� si�� cz�sto� w� formie� nauki� poprzez� dzia�ania� praktyczne� (learning� by�
doing)� czy� dzi�ki� uczestnictwu� w� szkoleniach,� organizowanych� na� ogó�� przez�
pracodawców.�Mo�liwo�	�samodzielnego�zdobywania�czy�od�wie�enia�kwalifi�
kacji�u�ytecznych�na�rynku�jest�cz�sto�ograniczona�ze�wzgl�du�na�brak��rodków�
finansowych.� St�d� wsparcie� skierowane� dla� osób� bezrobotnych� jest� istotnym�
obszarem� interwencji� publicznej.� Szczególnie� wa�na� powinna� by	� aktywno�	�
instytucji� publicznych�w� zakresie�wspierania�osób�pozostaj�cych�bez�pracy�na�
obszarach� wiejskich.� Stopa� bezrobocia� jest� tam� zazwyczaj� wy�sza� ni�� w�mia�
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stach25.�W� Polsce� na� obszarach�wiejskich� brak� pracy,� to� szczególnie� znacz�cy�
problem,� zw�aszcza� w� odniesieniu� do� osób� rodzin� nie� posiadaj�cych� gospo�
darstw� rolnych.� Fakt� ten� potwierdza�y� wyniki� ankiety� IERiG��PIB.� Zarówno�
w�2011,� jak� i�w�2005�roku�we�wsiach�obj�tych�ankietyzacj��udzia��osób�bezro�
botnych�pochodz�cych�z�rodzin�bezrolnych�w�ród�ogó�u�bezrobotnych�wynosi��
ponad� 65%.� Relatywnie� najwi�cej� bezrobotnych� z� rodzin� bezrolnych� w�ród�
ogó�u�osób�bez�pracy�dotyczy��terenów�wiejskich�gdzie�w�strukturze�spo�eczno�
ekonomicznej�wsi�przewa�a�a�ludno�	�nierolnicza.�Taka�sytuacja�by�a�charakte�
rystyczna� dla� po�udniowo�zachodnich� i� pó�nocnych� terenów� kraju.� Na� tych�
obszarach�udzia��bezrobotnych�z�rodzin�bezrolnych�w�ród�ogó�u�bezrobotnych�
wyniós��w�2011�roku�odpowiednio�71�i�88%.�Niekorzystn��sytuacj��na�wsi�pod�
opisywanym�wzgl�dem�pog��bia�o� ukryte� bezrobocie� zwi�zane� z� nadmiernym�
zatrudnieniem� w�rolnictwie.� W�Polsce� szacowana� skala� ukrytego� bezrobocia�
w�tym� sektorze� od� dawna�by�a� znacz�ca26.�Oprócz� tego� coraz� cz�stszym� zjawi�
skiem� staje� si�� niemo�no�	� znalezienia�pracy�przez� absolwentów� ró�nego� typu�
szkó�,�w�tym�równie��i�przez�osoby�ko
cz�ce�wy�sze�uczelnie.�Z�bada
�IERiG��PIB�
wynika,� �e� w�okresie� 2005�2011� na� obszarach� wiejskich� bezrobocie� w�ród�
absolwentów� szkó�� uleg�o� nasileniu.� W� porównaniu� z� rokiem� 2005,� w� 2011�
roku�w�ród�ludno�ci�pozostaj�cej�bez�pracy,�stwierdzono�wzrost�udzia�u�osób,�
które�uko
czy�y�ró�nego�typu�szko�y�o�7,5�pkt.�proc.,�tj.�z�22,1�do�29,6%.�Wy�
soko�	�odsetka�absolwentów�w�ród�bezrobotnych�by�a�równie��zró�nicowana�
terytorialnie.� W�obu� najwi�kszy� udzia�� bezrobotnych� by�� w� makroregionie�
po�udniowo�zachodnim�(w�2005�roku�31,9%�a�w�2011�roku�40,8%)�a�najmniej�
szy�w�makroregionie��rodkowozachodnim�(odpowiednio�16,5�i�7,7%).��

Spo�ród� pozostaj�cych� w� dyspozycji� publicznych� instytucji� pasywnych�
i�aktywnych� narz�dzi� polityki� rynku� pracy,� podkre�la� si�� wi�ksz�� skuteczno�	�
tych�ostatnich.� Instrumenty� zorientowane� na�poda�� pracy,� takie� jak� szkolenia�
czy� doradztwo� zawodowe� uwa�a� si�� za� jedne� z� najistotniejszych� i� najbardziej�

                                                 
25�Przyk�adowo,�w�2009�roku�w�pa
stwach�UE�12�stopa�bezrobocia�dla�regionów�w�przewa�
�aj�cym�stopniu�wiejskich�wynios�a�9,3%�a�dla�regionów�w�przewa�aj�cym�stopniu�miejskich�
6,5%�(w�Polsce�wska�niki� te�osi�gn��y� takie�same�warto�ci),�por.�Rural�development� in� the�
European�Union.�Statistical�and�economic�information.�Report�2011,�Directorate�General�for�
Agriculture�and�Rural�Development,�s.�76.��
26�W�2005�roku,�osób�w�wieku�produkcyjnym,�zb�dnie�zatrudnionych�w�gospodarstw�indywi�
dualnych� w� Polsce� by�o� oko�o� 490� tys.,� por.� B.� Karwat�Wo�niak,� (2009),� Zatrudnienie�
w�rolnictwie� indywidualnym� w� okresie� transformacji� i� integracji� europejskiej,� Journal� of�
Agribusiness�and�Rural�Development�nr�3�(13),�Wydawnictwo�Uniwersytetu�Przyrodniczego�
w�Poznaniu,�s.�77.�
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efektywnych� w� tym� zakresie.�W� d�ugim� okresie� szkolenia� wywieraj�� bowiem�
istotny�i�pozytywny�wp�yw�na�znalezienie�pracy�przez�osob��bezrobotn�.�Uzna�
je�si��je�za�skuteczn��i�relatywnie�najta
sz��form��aktywizacji27.�Z�tego�powodu�
wydatki�na� te� instrumenty�by�y�priorytetem�polityki� rynku�pracy�w�wi�kszo�ci�
krajów�tzw.�starej�UE.�Stanowi�y�one�tam�oko�o� jednej� trzeciej�wszystkich�wy�
datków� przeznaczonych� na� aktywne� programy� rynku� pracy28.� Najwa�niejszym�
celem� szkole
� i� kursów� jest� dostosowanie� kwalifikacji� jednostek� do� zmian�
zachodz�cych� w� gospodarce,� jak� równie�� integracja� zawodowa� bezrobotnych�
i�absolwentów�szkó�,�posiadaj�cych,�z�perspektywy�rynku,�cz�sto�nieodpowied�
nie� przygotowanie29.�Wzgl�dnie�wysokim� nak�adom�wdra�ania� tych� instrumen�
tów30�towarzyszy�zazwyczaj�wysoka�efektywno�	�zatrudnieniowa31.�Inne�narz�dzia�
polityki� rynku� pracy,� takie� jak� roboty� publiczne� i� prace� interwencyjne� stanowi��
równie�� rozpowszechnione� sposoby� aktywizacji� osób� pozostaj�cych� bez� pracy.�
Charakteryzuj��si��one�jednak�zró�nicowan��efektywno�ci��zatrudnieniow�32.��

Jak�wynika�z�bada
�ankietowych�IERiG��PIB�w�okresie�od�2005�do�2011�ro�
ku� kursy� dla� bezrobotnych� zorganizowano� w� ponad� po�owie� wsi� (56,6%).� Ich�
rozpowszechnienie�by�o�wi�ksze�od�robót�publicznych�i�prac�interwencyjnych33,�
Te�ostatnie�przeprowadzono�z�kolei�w�48,7%�miejscowo�ci�(tabela�6).�Odmienna�

                                                 
27�Z.�Wi�niewski,�K.�Zawadzki� (red.),�(2011),�Efektywno�	�polityki�rynku�pracy�w�Polsce,�Uniwersytet�
Miko�aja�Kopernika�w�Toruniu,�Wojewódzki�Urz�d�Pracy,�Toru
,�s.�2�13.�
28� B.� B�aszczyk,� M.� Fedorczuk,� Cz.� Kliszko,� (2008),� Instrumenty� i� us�ugi� aktywizuj�ce� bezrobotnych�
w�opinii�najwa�niejszych�aktorów�rynku�pracy�w�Polsce,�[w:]�P.�B��dowski,�Efektywno�	�us�ug�i�instru�
mentów�rynku�pracy�s�u��cych�podnoszeniu�kwalifikacji�bezrobotnych�w�Polsce�i�w�wybranych�krajach�
Unii�Europejskiej,�MPiPS,�Departament�Rynku�Pracy,�EFS,�Warszawa,�s.�110.�
29�Z.�Wi�niewski,�(2010),�Ewolucja�polskiej�polityki�rynku�pracy,�[w:]�Z.�Wi�niewski,�K.�Zawadzki�(red.),�
Aktywna�polityka� rynku�pracy�w�Polsce�w�kontek�cie�europejskim,�Uniwersytet�Miko�aja�Kopernika�
w�Toruniu,�Wojewódzki�Urz�d�Pracy,�Toru
,�s.�18.�
30�T.�Boeri,�J.�van�Ours,�(2011),�Ekonomia�niedoskona�ych�rynków�pracy,�Oficyna�Wolters�Kulwer�Polska,�
Warszawa.�
31� Efektywno�ci� zatrudnieniowa� (wska�nik� ponownego� zatrudnienia)� to� stosunek� liczby� osób,� które�
w�danym�roku�w�ci�gu�trzech�miesi�cy�od�zako
czenia�udzia�u�w�danym�programie�uzyska�y�zatrudnienie�
do�ca�kowitej�liczby�osób,�które�wzi��y�w�nim�udzia�,�por.�Efektywno�	�podstawowych�form�aktywizacji�
zawodowej�realizowanych�w�ramach�programów�na�rzecz�promocji�zatrudnienia,� �agodzenia�skutków�
bezrobocia�i�aktywizacji�zawodowej�w�2010�roku,�MPiPS,�Departament�Funduszu,�Warszawa,�s.�4.��
32�Jak�pokazuj��badania�prace�interwencyjne�charakteryzowa��znacznie�wy�szy�wska�nik�ponownego�
zatrudnienia�od�robót�publicznych,�M.�Wojdy�o�Preisner,�K.�Zawadzki,�(20),�Zatrudnienie�subwencjo�
nowane,�[w:]�Z.�Wi�niewski,�K.�Zawadzki�(red.),�Aktywna�polityka�rynku�pracy�w�Polsce�w�kontek�cie�
europejskim,�Uniwersytet�Miko�aja�Kopernika�w�Toruniu,�Wojewódzki�Urz�d�Pracy,�Toru
,�s.�73�80.�
33�W�Polsce�roboty�publiczne�organizowa�y�g�ównie�gminy�a�prace�interwencyjne�prywatni�pracodaw�
cy,�otrzymuj�c�na�ten�cel�refundacje�kosztów�ze��rodków�publicznych.�
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sytuacja� mia�a� miejsce� w� poprzednio� analizowanym� okresie� (lata� 2000�2005),�
kiedy� to� na� wzgl�dnie� wi�ksz�� skal�� organizowano� roboty� publiczne� i� prace�
interwencyjne.�Co�warte�podkre�lenia,�zarówno�fakt�organizowania�kursów,� jak�
i�prac� interwencyjnych� oraz� robót� publicznych� ��czy�� si�� z� nasileniem� na� bada�
nych� terenach� procesów� rozwojowych.� W� okresie� 2005�2011� na� wi�ksz�� ni��
w�pozosta�ych�wsiach�skal��stosowano�wspomniane�wy�ej� instrumenty�w�miej�
scowo�ciach�rozwojowych�(Aneks,�rysunek�3).��

�

Tabela�6.�Przestrzenne�zmiany�w�rozpowszechnieniu�kursów�zawodowych,�
robót�publicznych�oraz�prac�interwencyjnych�dla�osób�bezrobotnych�

Wsie,�w�których�
zorganizowano�

kursy�dla��
bezrobotnych�

Bezrobotni�
obj�ci�kursami�
zawodowymi�

Wsie,�w�których�
zorganizowano�roboty�
publiczne�lub�prace�

interwencyjne�

Bezrobotni�obj�ci�
robotami�publicz�
nymi�i�pracami�
interwencyjnymi�

Makroregiony�

w�%�w�ogó�u�zbadanych�
2005�2011�

Ogó�em� 56,6� 15,4� 48,7� 23,5�
rodkowozachodni� 50,0� 28,2� 50,0� 23,2�
rodkowowschodni� 54,8� 12,9� 45,2� 36,6�
Po�udniowo�wschodni� 62,5� 14,2� 31,3� 3,7�
Po�udniowo�zachodni� 55,6� 9,6� 55,6� 28,3�
Pó�nocny� 60,0� 23,3� 80,0� 26,9�

2000�2005�
Ogó�em� 40,8� 10,5� 56,6� 18,2�
rodkowozachodni� 20,0� 2,1� 80,0� 37,6�
rodkowowschodni� 32,3� 10,8� 48,4� 25,0�
Po�udniowo�wschodni� 43,8� 9,1� 37,5� 7,7�
Po�udniowo�zachodni� 55,6� 11,8� 66,7� 19,2�
Pó�nocny� 70,0� 14,3� 80,0� 11,6�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�

Dost�pno�	�obu�rodzajów�opisywanych�instrumentów�charakteryzowa�o�
tak�e� istotne� zró�nicowanie� przestrzenne.� Zarówno� szkolenia,� jak� i� roboty�
publiczne� i� prace� interwencyjne� stosunkowo� cz�sto� odbywa�y� si�� we� wsiach�
po�o�onych�na�terenie�makroregionu�pó�nocnego.�W�okresie�od�2005�do�2011�
roku� kursy� dla� osób� pozostaj�cych� bez� pracy� przeprowadzano� w� 60,0%� wsi,�
a�roboty�publiczne�i�prace�interwencyjne�w�80%�miejscowo�ci�z�tego�makrore�
gionu.� Analogiczne� odsetki� dla� poprzedniego� okresu� badawczego� (lata� 2000��
�2005)�kszta�towa�y�si��odpowiednio�na�poziomie�70�i�80%.�Aktywne�stosowa�
nie�opisywanych�narz�dzi�polityki�rynku�pracy�w�Polsce�pó�nocnej�i�zachodniej�
��czy	�nale�y�ze�szczególnie�du�ym�nasileniem�zjawiska�bezrobocia�na�tamtych�
terenach.� Od� lat� w� województwach� zachodniopomorskim� i� warmi
sko��
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�mazurskim�skala�tego�problemu�by�a�znacz�ca�ze�wzgl�du�na�du�y�udzia�� lud�
no�ci�bezrolnej� jak� i� zachodz�ce� tam�w�przesz�o�ci�procesy� restrukturyzacyjne�
rolnictwa�uspo�ecznionego.��

W�obu�analizowanych�okresach� zasi�g�oddzia�ywania� robót�publicznych�
i�prac� interwencyjnych�by��wi�kszy�ani�eli�szkole
�zawodowych.�W�ankietowa�
nych�miejscowo�ciach�odsetek� osób� bezrobotnych�obj�tych� pierwszymi� z�wy�
mienionych�wy�ej� instrumentów�wyniós�� dla� lat� 2005�2011� –� 23,5%� a� dla� lat�
2000�2005�–�18,2%.�W�kursach�zawodowych�uczestniczy�o�z�kolei�odpowiednio�
15,4�oraz�10,5%�spo�ród�ogó�u�ludno�ci�bez�pracy.�

Najbardziej� popularn�� tematyk�� szkole
� skierowanych� dla� osób� bezro�
botnych�by�a�nauka�obs�ugi�komputera�i�Internetu�(rysunek�5).�W�latach�2005��
�2011�zaj�cia� tego�typu�odby�y�si��w�ponad� jednej� trzeciej� spo�ród�ogó�u�wsi,�
w�których�mia�y�miejsce�kursy.�Stosunkowo�najwi�ksza�popularno�	�zagadnie
�
informatycznych�wynika�a�przypuszczalnie�z�wagi,�jak��si��obecnie�przywi�zuje�
do�takich�umiej�tno�ci.��

�

Rysunek�5.�Tematyka�szkole	�skierowanych�dla�osób�bezrobotnych��
w�badanych�wsiach�w�latach�2005�2011��

(odsetek�wsi,�w�których�odby�y�si��szkolenia�z�danego�tematu)*�

34,8

15,2

10,9

10,9

8,7

25,8

9,7

9,7

16,1

9,7

0,0

0,0

10,9

10,9

komputer,�internet

obs�uga�wózka�wid�owego

obs�uga�kas�fiskalnych

zak�adanie�firmy

poszukiwanie�pracy

nauka�j�zyka�angielskiego

kierowanie�pojazdami

2005�2011 2000�2005
�

*�Odsetki�nie�sumuj��si��do�stu�ze�wzgl�du�na�mo�liwo�	�kilku�odpowiedzi.�Za�100%�przyj�to�
liczb��wsi,�w�których�przeprowadzono�kursy�zawodowe�dla�bezrobotnych.�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�
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Umiej�tno�ci� wykorzystywania� komputera� i� Internetu� sta�y� si�� jednymi�
z�podstawowych� kwalifikacji� wymaganych� na� rynku� pracy.� Do� wykonywania�
coraz� wi�kszej� liczby� zawodów� w� gospodarce� opartej� g�ównie� na� sektorze�
us�ug,� niezb�dne� jest� dysponowanie� pewnym� poziomem� tzw.� kompetencji�
cyfrowych.� Znaczenie� opisywanych� wymogów� nale�y� równie�� rozpatrywa	� ze�
wzgl�du�na� fakt� istnienia� zjawiska�wykluczenia� cyfrowego,�które�w�Polsce�od�
nosi�o�si��w�du�ej�mierze�do�ludno�ci�wiejskiej.��

W�2011�roku�zbiorowo�	�wiejskich�gospodarstw�domowych�nie�dysponu�
j�ca�komputerem�czy�dost�pem�do�Internetu,�ze�wzgl�du�brak��rodków�finan�
sowych� oraz� ró�nego� rodzaju� bariery� techniczne� i� finansowe,� by�a� liczna34.�
Cech��charakterystyczn��dla� ludno�ci�wiejskiej�w�porównaniu�do�osób�z�miast�
by�� m.in.� fakt� wi�kszej� si�y� oddzia�ywania� statusu� spo�eczno�zawodowego� na�
korzystanie� z� technologii� cyfrowych.� Przyk�adowo,� w�ród� osób� nieaktywnych�
zawodowo� by�o� zdecydowanie�mniej� internautów� na� obszarach� wiejskich� ni��
w�miastach35,� co� mog�o� zmniejsza	� szans�� tej� kategorii� mieszka
ców� wsi� na�
znalezienie�zatrudnienia.�

W�latach�2005�2011�oprócz�kursów�komputerowych�przedmiotem�szkole
�
by�o�zarówno�nauczanie�konkretnych�czynno�ci,�takich�jak�obs�uga�wózka�wid�o�
wego�(w�15,2%�spo�ród�wsi,�w�których�odby�y�si��kursy),�obs�uga�kas�fiskalnych,�
jak� i�przekazywanie�ogólnej�wiedzy�z�zakresu�rozpoczynania�dzia�alno�ci�gospo�
darczej,� zachowania�przy�poszukiwaniu�pracy�np.� techniki�autoprezentacji,� spo�
soby�sporz�dzania�dokumentów�aplikacyjnych�(10,9%�wsi�z�kursami).�Bezrobotni�
uczyli�si��równie��podstaw�j�zyka�angielskiego�(w�10,9%�wsi).�Warto�zaznaczy	,�i��
w�porównaniu�do�poprzednio�badanego�okresu,�wi�kszo�	�dziedzin,� które�by�y�
przedmiotem�szkolenia�nie�uleg�o�zmianie�(rysunek�5).�Podobna�sytuacja�odnosi�
�a� si�� do� najcz�stszych� rodzajów� robót� publicznych� i�prac� interwencyjnych.�
W�latach� 2005�2011,� podobnie� jak� w� okresie� 2000�2005,� w� ankietowanych�
wsiach� najbardziej� rozpowszechnione� by�o� zatrudnianie� osób� bezrobotnych� do�
prac�porz�dkowych� (w�okresie�2005�2011�odby�y� si��one�w�43,2%�wsi� spo�ród�
badanych�miejscowo�ci,�gdzie�organizowano�roboty�publiczne�i�prace�interwen�
cyjne),� czyszczenia� rowów� (21,6%),� budowy� i� remontów�dróg� (16,2%),� budowy�
chodników�i�koszenia�traw�(13,5%).�Nieco�rzadziej�osoby�bezrobotne�anga�owa�

                                                 
34�W� 2011� roku� komputerem� dysponowa�o� 67%� a� Internetem� 61%�wiejskich� gospodarstw�
domowych�w�Polsce,�por.�GUS,�Spo�ecze
stwo� informacyjne�w�Polsce.�Wyniki�bada
�staty�
stycznych�z�lat�2007�2011,�Warszawa.�
35�M.�Troszy
ski,� J.�Bieli
ski,� (2010),� Internet�na�wsi� 2009.�Wykorzystanie� Internetu�na� tere�
nach�wiejskich�w�Polsce�stan�na�rok�2009,�Fundacja�Wspomagania�Wsi,�Warszawa,�s.�31�38.�
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no� do� prac� zwi�zanych� z� budowaniem� i� modernizowaniem� siedzib� wiejskich�
instytucji�u�yteczno�ci�publicznej,�takich�jak:�szko�y�podstawowe,�remizy�stra�ac�
kie,��wietlice.�Mi�dzy�2005�a�2011�r.�dzia�ania�tego�typu�odnotowano�w�8%�wsi,�
gdzie�przeprowadzono�roboty�publiczne�i�prace�interwencyjne.�

Instytucjami�i�organizatorami�dzia�a
�na�rzecz�podnoszenia�poziomu�kapi�
ta�u�ludzkiego�osób�pozostaj�cych�bez�pracy�na�obszarach�wiejskich�by�y�najcz��
�ciej� organy� administracji� samorz�dowej� gminnego� i� powiatowego� szczebla.�
Z�bada
� IERiG��PIB� wynika,� �e� zarówno� w� latach� 2005�2011,� jak� i� 2000�2005,�
kursy� dla� osób�bezrobotnych� organizowane� by�y� najcz��ciej� przez� urz�dy� gmin�
(rysunek�6).� Ich�dzia�alno�	�odnotowano�odpowiednio�w�51,2� i�38,7%�badanych�
miejscowo�ci,�w�których�odby�y�si��szkolenia.�Stosunkowo�cz�sto�zaj�cia�tego�typu�
przeprowadza�y� powiatowe� urz�dy� pracy� (odpowiednio� 39,5� i� 35,5%� wskaza
).�
W�ankietowanych� wsiach� zdecydowanie� rzadziej� dzia�alno�ci�� szkoleniow��
trudni�y�si��inne�instytucje,�takie�jak:�Centra�Kszta�cenia�Ustawicznego,�organi�
zacje� pozarz�dowe� (np.� Lokalne� Grupy� Dzia�ania),� Wojewódzkie� O�rodki� Do�
radztwa�Rolniczego�czy�Ochotnicze�Hufce�Pracy.��

�

Rysunek�6.�Podmioty�organizuj
ce�szkolenia�dla�osób�bezrobotnych��
w�badanych�wsiach�w�latach�2000�2011*�

�
*�Odsetki�nie�sumuj��si��do�stu�ze�wzgl�du�na�mo�liwo�	�kilku�odpowiedzi.�Za�100%�przyj�to�
liczb��wsi,�w�których�przeprowadzono�kursy�zawodowe�dla�bezrobotnych.�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�
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4.�Dost�pno���i�ocena�funkcjonowania�wybranych�placówek�infrastruktury�
spo�ecznej�a�rozwój�obszarów�wiejskich�

� Z� punktu�widzenia� rozwoju� kapita�u� ludzkiego� kluczowa� jest� aktywno�	�
instytucji� edukacyjnych.� Nabywanie� wiedzy� i� kwalifikacji� u�ytecznych� w� �yciu�
zawodowym� rozpoczyna� si�� ju�� we� wczesnym� dzieci
stwie.� Podkre�la� si�,� i��
w�tym� okresie� zysk� z� inwestycji� w� kapita�� ludzki� jest� znacznie� wi�kszy� ni��
w�dojrza�ym�wieku�cz�owieka36.�Dlatego�du�e� znaczenie�przypisuje� si��dost�p�
no�ci�do�us�ug�edukacyjnych�na�poziomie�podstawowym�oraz� jako�ci�procesu�
kszta�cenia�na�wczesnych�etapach�nauki.�Z�przeprowadzonych�analiz�wynika,��e�
relatywnie� lepsz�� dost�pno�	� do� szkó�� podstawowych� oraz� gimnazjów� mia�y�
dzieci�zamieszkuj�ce�wsie,�w�których�w�okresie�2005�2011�odnotowano�symp�
tomy� rozwoju� spo�eczno�gospodarczego�w� stosunku� do� poprzedniego�okresu.�
W�2011�roku�szko�a�podstawowa�na�miejscu�funkcjonowa�a�w�46,4%�z�tych�wsi,�
a� gimnazjum�w�17,9%.�Analogiczne� odsetki� dla� pozosta�ych�miejscowo�ci�wy�
nios�y�35,4�i�12,4%�(Aneks,�tabela�1).�Warto�zauwa�y	,�i��w�porównaniu�do�roku�
2005,�w�2011�we�wsiach,�gdzie�nie�odnotowano�zjawisk�rozwojowych�zmniej�
szy�� si�� udzia��miejscowo�ci� ze� szko�ami� podstawowymi� z� siedzib�� na�miejscu�
(z�41,7%� do� 35,4%).� Likwidacja� cz��ci� placówek� na� obszarach� wiejskich� by�a�
powi�zana�ze�zmianami�demograficznymi� i�na�terenach�wyludnionych�o�ma�ej�
liczbie� dzieci� w� wieku� szkolnym37.� We� wsiach� zakwalifikowanych� do� grupy�
rozwijaj�cych� si�,� gdzie� dost�pno�	� do� szkó�� i� gimnazjów� by�a� lepsza� ni��
w�pozosta�ych�badanych�miejscowo�ciach,� lepsze�by�y�równie��oceny�ich�funk�
cjonowania.� W� 2011� jako� pozytywn�� okre�lano� dzia�alno�	� edukacyjn�� szkó��
podstawowych�w�89,3%,�a�gimnazjów�w�78,6%�takich�wsi.�Rzadziej�takie�oceny�
odnotowano� w� pozosta�ych� wsiach.� Trzeba� zaznaczy	,� �e� w� przypadku� miej�
scowo�ci,� gdzie� w� latach� 2005�2011� nie� odnotowano� symptomów� rozwoju�
zmniejszy�� si��odsetek�pozytywnych�wskaza
�odno�nie� funkcjonowania�placó�
wek�szkolnictwa�powszechnego.��

� Ze�wzgl�du� na�wyst�powanie� dystansu� przestrzennego,� dost�p� do� szkó��
ponadpodstawowych�na�obszarach�wiejskich�jest�zazwyczaj�utrudniony.�Placówki�
tego�typu�oddalone�s��na�ogó��od�wsi�o�kilka�b�d��kilkana�cie�kilometrów.�Wyniki�
bada
� ankietowych� IERiG��PIB� �wiadcz�� o� tym,� w� porównaniu� do� m�odzie�y�
                                                 
36�F.�Cuhna,�J.J.�Heckman,�L.�Lochner,�D.V.�Masterov,�(2005),�Interpreting�the�evidence�on�life�
cycle� skill� formation,�Disussion�Paper� Seiries� IZA�DP�nr�1675,� Institute� for� the�Study�of� La�
bour,�Bonn,�s.�3,�84.�
37�K.�Kloc,� (2012),�Konflikty�w�procesie� racjonalizacji� sieci� szkó�,�O�rodek�Rozwoju�Edukacji,�
Uniwersytet�Warszawski,�s.�10.�
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z�pozosta�ych�wsi,� uczniowie� zamieszkuj�cy� rozwijaj�ce� si��miejscowo�ci� poko�
nywali� przeci�tnie� mniejsze� odleg�o�ci� do� szkó�� ponadpodstawowych� (Aneks,�
tabela�2).�W�2011��rednia�odleg�o�	�tych�wsi�od�szko�y�ogólnokszta�c�cej�i�zasad�
niczej�wynios�a�8�kilometrów,�a�od�technikum�nierolniczego�11�kilometrów.�Dla�
porównania�analogiczne�wska�niki�dla�reszty�wsi�wynosi�y�odpowiednio�12� i�13�
kilometrów.�W�2011�roku�opisywane�kategorie�miejscowo�ci�nieznacznie�ró�ni�y�
si��pod�wzgl�dem�oceny�respondentów�na�temat�funkcjonowania�szkó��ogólno�
kszta�c�cych.� Relatywnie�wi�kszy� odsetek� opinii� pozytywnych�w� tym�wzgl�dzie�
odnotowano�w�przypadku�miejscowo�ci�nierozwijaj�cych�si��(80,0�wobec�77,8).�
We� wsiach,� gdzie� nast�pi�� rozwój,� zaobserwowano� z� kolei� wzgl�dnie� wi�kszy�
udzia�� pozytywnych� ocen� funkcjonowania� nierolniczych� szkó�� zawodowych�
(79,2%�ocen�dobrych�spo�ród�ogó�u)�i�techników�nierolniczych�(83,3%).��

� W� odró�nieniu� od� szkó�� powszechnych� (tj.� podstawowych� i� gimnazjów)�
oraz�nierolniczych�szkó��zawodowych,�oceny�jednostek�o�wiatowych�przygoto�
wuj�ce�do�pracy�w�zawodzie�rolnika�(zasadniczej�i�technicznej)�nie�by�y�zdeter�
minowane�nasileniem� rozwoju� spo�eczno�gospodarczego.� I� tak�w�obu� katego�
riach� miejscowo�ci� w� 2011� roku� wyst�powa�o� podobne� rozpowszechnienie�
pozytywnych� ocen� funkcjonowania� opisywanego� typu� szkó�.� W�ród� ogó�u�
odpowiedzi�udzia��dobrych�ocen�waha��si��od�62,8�do�68,0%.�Na�uwag��zas�u�
guje�fakt�relatywnie�cz�stszych�deklaracji�respondentów�z�rozwijaj�cych�si��wsi�
o�niekorzystaniu�przez�mieszka
ców�ze�szkó��rolniczych.��

� Na� obszarach�wiejskich�wa�n�� rol��w� aktywno�ci� edukacyjnej,� jak� i� do�
starczaniu� informacji� odgrywaj�� biblioteki� oraz� �wietlice�wiejskie.� Dost�pno�	�
do�bibliotek�gminnych�w�obu�wyró�nionych�kategoriach�miejscowo�ci�by�a�na�
zbli�onym�poziomie� (Aneks,� tabela�4).�W�2011� roku�we�wsiach,�gdzie�nast�pi��
rozwój,� nieco� cz��ciej� ni�� w� pozosta�ych� miejscowo�ciach.� biblioteki� gminne�
by�y� dost�pne� na� miejscu� (odpowiednio� 14,3� wobec� 12,5%).�W� sytuacji,� gdy�
biblioteki� znajdowa�y� si�� poza�wsiami,� relatywnie�wi�ksz�� dost�pno�ci�� prze�
strzenn�� do� tych� instytucji� charakteryzowa�y� si�� te� miejscowo�ci,� w� których�
w�analizowanym�okresie�nie�zaobserwowano�rozwoju.�W�tych�ostatnich�wsiach�
stosunkowo�rzadziej�pozytywnie�oceniano� funkcjonowanie�bibliotek�gminnych�
(79,5�wobec� 82,2%),� cho	� jednocze�nie� nie� odnotowano� tam�opinii� negatyw�
nych.� Je�eli� chodzi�o� �wietlice�wiejskie,� to� cz��ciej� ni��w�pozosta�ych�miejsco�
wo�ciach� znajdowa�y� si��one�na�miejscu�we�wsiach� rozwojowych� (75,0%�spo�
�ród� tych� miejscowo�ci).� Warto� doda	,� i�� w� opinii� respondentów� lepiej� ni��
w�pozosta�ych� wsiach� �wietlice� wiejskie� dzia�a�y� w� miejscowo�ciach� z� sympto�
mami� post�pu� spo�eczno�gospodarczego.� wiadczy�o� o� tym�wzgl�dnie�wi�ksze�
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rozpowszechnienie� pozytywnych� ocen� funkcjonowania� opisywanych� instytucji�
(76,0�wobec�61,8%).��

Za� jeden� z� wa�nych� aspektów� kapita�u� ludzkiego� uznawany� jest� stan�
zdrowia.�W�utrzymaniu�zdrowotno�ci�populacji�wa�n��rol��odgrywaj��placówki�
ochrony�zdrowia.�W�wyszczególnionych�ze�wzgl�du�na�proces� rozwoju�wsiach�
nie�zaobserwowano�du�ych�ró�nic�w�aspekcie�dost�pno�ci�przestrzennej�gmin�
nych�o�rodków�zdrowia� i�gabinetów�lekarskich.�W�obu�przypadkach�w�okresie�
2005�2011� roku�o�rodki� zdrowia� i� gabinety� lekarskie�by�y� rzadko�dost�pne�na�
miejscu� (Aneks,� tabela� 5).� W� 2011� roku� o�rodek� zdrowia� i� gabinet� lekarski�
znajdowa��si��w�niespe�na�co�siódmej�wsi,�gdzie�nie�zaobserwowano�rozwoju.�
We�wsiach�rozwojowych�pierwsza�z�wymienionych�instytucji�wyst�powa�a�w�co�
dziesi�tej�a�druga�w�niespe�na�co�siódmej�z�nich.�Po�owa�lub�nieco�ponad�po�o�
wa� wszystkich� miejscowo�ci� obj�tych� ankietyzacj�� by�a� od� nich� oddalona� od�
1�do� 5� kilometrów.� W� opinii� mieszka
ców� opisywane� placówki� nieco� lepiej�
funkcjonowa�y� w� przypadku� miejscowo�ci,� gdzie� nast�pi�� rozwój.� Rzadziej�
zdarza�y�si��tam�negatywne�oceny�odno�nie�ich�funkcjonowania.�Niezale�nie�od�
zaawansowania� rozwoju,� respondenci� wskazywali� na� ograniczony� dost�p� pa�
cjentów� do� lekarzy� specjalistów,� d�ugi� czas� oczekiwania� na� wizyt�� oraz� niski�
poziom�us�ug�medycznych.�

� Analiza�zgromadzonych�danych�pozwala�na�stwierdzenie,�i��w�2011�roku�
wyst�powa�o�powi�zanie�pomi�dzy�dost�pno�ci��przestrzenn�� i� jako�ci��funk�
cjonowania�instytucji�zaanga�owanych�w�tworzenie�kapita�u�ludzkiego�a�rozwo�
jem� badanych� wsi.� Warto�ci� statystyki� V� Cramera,� mierz�cej� si��� zale�no�ci�
mi�dzy�wymienionymi,� by�y� zró�nicowane.� Najsilniejsza� zale�no�	�mi�dzy� do�
st�pno�ci��instytucji,�a�rozwojem�wsi�wyst�pi�a�w�odniesieniu�do��wietlic�wiej�
skich�(w�tym�przypadku�warto�	�statystyki�V�Cramera�wynios�a�0,284),�bibliotek�
gminnych� (0,155)� oraz� szkó�� ogólnokszta�c�cych� (0,154).� Najs�abszy� zwi�zek�
dotyczy�� z� kolei� szkó�� zasadniczych� rolniczych� (0,003)�oraz� techników�nierolni�
czych�(0,012).�Je�eli�chodzi�o�zale�no�	�pomi�dzy�ocen��funkcjonowania�insty�
tucji� a� rozwojem� wsi,� to� najwy�szy� poziom� takiego� zwi�zku� zaznaczy�� si��
w�przypadku�bibliotek� gminnych� (0,305)� oraz� szkó�� zasadniczych� nierolniczych�
(0,291),� a�najni�szy�w�odniesieniu�do� szkó��ogólnokszta�c�cych� (0,104)� i� gmin�
nych�o�rodków�zdrowia�(0,120).�

�
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Podsumowanie�

Bariery�natury�instytucjonalnej,� lokalizacyjnej,�ekonomicznej�i� infrastruk�
turalnej� cz�sto� utrudniaj�� popraw�� jako�ci� kapita�u� ludzkiego� na� obszarach�
wiejskich,� co� mo�e� negatywnie� oddzia�ywa	� na� ich� potencja�� rozwojowy.� Jak�
wykazano� w� niniejszym� opracowaniu� wyst�powa�a� zale�no�	� mi�dzy� dzia�a�
niami�na�rzecz�dba�o�ci�o�kapita��ludzki�a�przemianami�rozwojowymi�badanych�
wsi.� Z� przeprowadzonych� analiz� wynika� po� pierwsze,� �e� pozytywnym� prze�
kszta�ceniom�spo�eczno�ekonomicznym�w�miejscowo�ciach�obj�tych�ankietyza�
cj��towarzyszy�a�zwi�kszona�aktywno�	�ludno�ci�w�zakresie�poszerzania�wiedzy�
i�podnoszenia�kwalifikacji.�Po�drugie,�poziom�zaawansowania�przemian�rozwo�
jowych� ��czy�� si�� na� ogó�� z� dost�pno�ci�� do� instytucji� spo�ecznych,� s�u��cych�
wzrostowi�kapita�u�ludzkiego�i�jako�ci��ich�funkcjonowania.��

Rozpatruj�c�aktywno�	�mieszka
ców�wsi�w�zwi�kszaniu�wiedzy�i�podno�
szeniu� kwalifikacji� zawodowych�w� latach� 2005�2011� zauwa�ono,� i�� z� ró�nego�
rodzaju� kursów� (pozarolniczych,� ogólnorolniczych� i� specjalistycznych)� stosun�
kowo�cz��ciej�korzystano�w�miejscowo�ciach�uznanych�za�rozwojowe.�Analizo�
wan��w�pracy�inn��form��doskonalenia�zawodowego�jednej�z�kategorii�ludno�ci�
wiejskiej�–�rolników�oraz�u�ytkowników�gospodarstw�rolnych�–�by�y�spotkania�
z�przedstawicielami�placówek�doradztwa�rolniczego.�Wzgl�dnie�cz��ciej�kontak�
ty� tego� rodzaju� mo�na� by�o� odnie�	� do� miejscowo�ci,� gdzie� nast�pi�� post�p�
spo�eczno�ekonomiczny.� Niezale�nie� od� poziomu� zaawansowania� tego� zjawi�
ska,�w�porównaniu�do�poprzedniego�badania,�poprawi�a� si��ocena� funkcjono�
wania�tego�typu�placówek.��

W�kontek�cie�zró�nicowanego�nasilenia�zjawisk�rozwojowych�analizowa�
no�równie��odmienno�ci�w�rozpowszechnieniu�stosowania� instrumentów�poli�
tyki�przeciwdzia�ania�bezrobociu.�Wzrostowi�nat��enia�negatywnych�zjawisk�na�
rynku� pracy,� w� tym� spadku� zatrudnienia� w�ród� absolwentów� ró�nego� typu�
szkó�,�towarzyszy�a�wi�ksza�ni��w�poprzednio�badanym�okresie�skala�organizo�
wania� kursów� zawodowych� i� szkole
� dla� osób�pozostaj�cych� bez� pracy.� Rela�
tywnie�cz��ciej�zaj�cia� te�odbywa�y�si��we�wsiach,�w�których�zaobserwowano�
symptomy� rozwoju.�W�porównaniu� do� pozosta�ych�miejscowo�ci�wsie� rozwo�
jowe�cechowa�y� si�� tak�e�wzgl�dnie� szerszym�obj�ciem�robotami�publicznymi�
i�pracami�interwencyjnymi.��

Analizuj�c�dost�pno�	�do�us�ug�edukacyjnych�oraz� jako�	�procesu�kszta��
cenia,�maj�cych�wp�yw�na�poziom�kapita�u�ludzkiego�populacji�zaobserwowano,�
i�� relatywnie� lepsz�� dost�pno�	� do� placówek� szkolnictwa� powszechnego�mia�y�
dzieci�zamieszkuj�ce�wsie,�w�których�w�okresie�2005�2011�nast�pi��rozwój.�Nie�
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zale�nie� od� rozpatrywanych� cech� wsi,� ze� wzgl�du� na� wyst�powanie� dystansu�
przestrzennego,� dost�p� do� szkó�� ponadpodstawowych� w� ankietowanych�miej�
scowo�ciach�by��zazwyczaj�utrudniony.�Nie�zmienia�to�faktu,��e�wsz�dzie�na�ogó��
pozytywnie�oceniano�jako�	�funkcjonowania�wymienionych�instytucji.�

Na� obszarach� wiejskich� wa�n�� rol�� w� aktywno�ci� edukacyjnej,� jak� i� do�
starczaniu� informacji�mog��odgrywa	�biblioteki�oraz� �wietlice�wiejskie.�Dost�p�
no�	�do�bibliotek� gminnych�w�obu�wyró�nionych� kategoriach�miejscowo�ci� by��
na�zbli�onym�poziomie�i�wynosi�a�oko�o�6�kilometrów.�wietlice�wiejskie�stosun�
kowo� cz��ciej� znajdowa�y� si�� w�miejscowo�ciach,� które� zaliczono� do� kategorii�
rozwojowych.�W� tych� ostatnich� odnotowano� równie�� wzgl�dnie� lepsze� opinie�
odno�nie�ich�dzia�alno�ci.�

W�wyszczególnionych,� ze�wzgl�du�na�nasilenie�procesu�rozwoju,�wsiach�
nie�zaobserwowano�du�ych�ró�nic�ze�wzgl�du�na�dost�pno�	�przestrzenn��do�
gminnych�o�rodków�zdrowia� i�gabinetów� lekarskich.�Na�ogó�� te�placówki�mie�
�ci�y�si��poza�ankietowanymi�miejscowo�ciami�w�odleg�o�ci�od�5�do�6�kilome�
trów.� Respondenci� zg�aszali� krytyczne� uwagi� na� temat� funkcjonowania� placó�
wek�ochrony�zdrowia.�Niezale�nie�od�wyst�powania�procesu� rozwoju�wskazy�
wano� na� ograniczony� dost�p� pacjentów� do� lekarzy� specjalistów,� d�ugi� czas�
oczekiwania�na�wizyt��oraz�niski�poziom�us�ug�medycznych.�

Wed�ug� przyj�tych� kryteriów� ponad� jedna� trzecia� spo�ród� ogó�u� bada�
nych�wsi�zosta�a�zaliczonych�do�kategorii�rozwojowych.�Miejscowo�ci�te�najcz��
�ciej� po�o�one� by�y� w� Polsce� po�udniowo�zachodniej,� natomiast� najrzadziej�
w��rodkowowschodniej�i�po�udniowo�wschodniej�cz��ci�kraju.�Zaprezentowane�
w� pracy�wyniki�mo�na� interpretowa	� jako� potwierdzenie� faktu� utrzymywania�
si��historycznie�ukszta�towanego�podzia�u�na�stosunkowo�lepiej�rozwini�t��pod�
wzgl�dem� spo�eczno�ekonomicznym� Polsk�� Zachodni�� oraz� borykaj�c�� si��
z�licznymi� zapó�nieniami� Polsk�� Wschodni�.� Odnotowany� dystans� pomi�dzy�
wsiami�z�tych�regionów�dotyczy��nie�tylko�rozpowszechnienia�dzia�a
�uznanych�
za� prorozwojowe,� ale� tak�e� odnosi�� si�� do� postaw� mieszka
ców� w� zakresie�
zwi�kszania�wiedzy�i�podnoszenia�kwalifikacji.�Nie�zmienia�to�faktu,��e�lokalnie�
symptomy�rozwoju,�jak�i�podejmowanie�aktywno�ci�edukacyjnej�i�szkoleniowej�
stwierdzono�w�badanych�wsiach�na�terenie�ca�ego�kraju.�

�

�
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�

Rysunek�1.�Uczestnictwo�ludno�ci�wiejskiej�w�kszta�ceniu�pozaszkolnym�
w�badanych�wsiach�

�
*� Przeprowadzona� w� opracowaniu� kategoryzacja� badanych� wsi� w� zakresie� pojawienia� si��
procesu�rozwojowego�opiera�a�si��na�wyznacznikach�jako�ciowo�ilo�ciowych.�Miejscowo�ci,�
w� przypadku� których� odnotowano�wi�kszo�	� (co� najmniej� trzy� z� czterech)� spo�ród�wy�
branych� przes�anek� rozwoju,� okre�lono� mianem� wsi� rozwojowych.� Reszt�� z� badanych�
miejscowo�ci,� zdefiniowano� jako� wsie� pozosta�e.� Do� wybranych� przejawów� rozwoju�
zaliczono� nast�puj�ce� przes�anki:� ekonomiczne� (dzia�alno�	� inwestycyjna� gminy� oraz�
poziom� wielofunkcyjno�ci� lokalnej� gospodarki),� spo�eczno�demograficzne� (mobilno�	�
gospodarstw�domowych�–�rodzin�zamieszkuj�cych�wie�),��rodowiskowe�(stan��rodowiska�
naturalnego�wsi�i�ich�okolic).�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�
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�

Rysunek�2.�Spotkania�rolników�z�doradcami�w�badanych�wsiach�

�
�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�

�

Rysunek�3.�Rozpowszechnienie�kursów�zawodowych,�robót�publicznych�oraz�
prac�interwencyjnych�w�badanych�wsiach�

�
�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�
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�

Tabela�1.�Dost�pno���przestrzenna�i�ocena�funkcjonowania��
placówek�szkolnictwa�podstawowego�w�badanych�wsiach�

Wsie:�
Wyszczególnienie�

rozwijaj
ce�si�� pozosta�e�

Szko�a�podstawowa�
Odleg�o�	� 2005� 2011� 2005� 2011�
we�wsi�(w�%)� 53,6� 46,4� 41,7� 35,4
1�5�km�(w�%)� 32,1� 46,4� 43,8� 56,3
powy�ej�5�km�(w�%)� 14,3� 7,2� 14,5� 8,3
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera*�=�0,109�
�rednia�odleg�o�	� 4,4� 3,9� 4,0� 3,9
mediana�odleg�o�ci�� 4,0� 3,0� 3,5� 4,0

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�
dobrze� 87,5� 89,3� 85,4� 82,6
�rednio� 12,5� 10,7� 14,6� 13,0
s�abo� 0,0� 0,0� 0,0� 2,2
nie�korzystaj�� 0,0� 0,0� 0,0� 2,2
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,137�

Gimnazjum�
Odleg�o�	� 2005� 2011� 2005� 2011�
we�wsi�(w�%)� 17,8� 17,9� 12,5� 12,4
1�5�km�(w�%)� 53,6� 50,0� 52,1� 56,3
powy�ej�5�km�(w�%)� 28,6� 32,1� 35,4� 31,3
�rednia� 5,0� 5,2� 5,8� 5,5
mediana� 4,0� 5,0� 5,0� 5,0
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,080�

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�
dobrze� 87,5� 78,6� 80,9� 78,3
�rednio� 12,5� 21,4� 19,1� 17,4
s�abo� 0,0� 0,0� 0,0� 4,3
nie�korzystaj�� 0,0� 0,0� 0,0� 0,0
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,136�
*Wspó�czynnik�V�Cramera�jest�miar��si�y�zale�no�ci�cech,�która�przyjmuje�warto�ci�od�0�(brak�
relacji�mi�dzy�zmiennymi)�do�1.��

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�
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Tabela�2.�Dost�pno���przestrzenna�i�ocena�funkcjonowania�placówek��
pozarolniczego�szkolnictwa�ponadpodstawowego�w�badanych�wsiach�

Wsie:��Wyszczególnienie�
rozwijaj
ce�si�� pozosta�e�

Szko�a�ogólnokszta�c
ca�
Odleg�o�	�� 2005� 2011� 2005� 2011
do�10�km�(w�%)� 67,9� 67,9� 50,0� 52,1
powy�ej�10�km�(w�%)� 32,1� 32,1� 50,0� 47,9
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,154�
�rednia� 9,6� 8,4� 12,0� 11,7
mediana� 9,0� 7,5� 10,5� 10,0

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�
dobrze� 80,0� 77,8� 85,1� 80,0
�rednio� 20,0� 22,2� 14,9� 17,8
s�abo� 0,0� 0,0� 0,0� 2,2
nie�korzystaj�� 0,0� 0,0� 0,0� 0,0
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�104�

Zasadnicza�nierolnicza�
Odleg�o�	� 2005� 2011� 2005� 2011�
do�10�km�(w�%)� 39,3� 39,3� 45,8� 43,7
powy�ej�10�km�(w�%)� 60,7� 60,7� 54,2� 56,3
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,044�
�rednia� 9,6� 8,4� 12,0� 11,7
mediana� 9,0� 7,5� 10,5� 10,0

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�
dobrze� 75,0� 79,2� 63,0� 61,4
�rednio� 20,8� 16,7� 30,5� 29,5
s�abo� 4,2� 0,0� 6,5� 9,1
nie�korzystaj�� 0,0� 4,1� 0,0� 0,0
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,291�

Technikum�nierolnicze�
Odleg�o�	� 2005� 2011� 2005� 2011�
do�10�km�(w�%)� 42,9� 42,9� 43,7� 41,7
powy�ej�10�km�(w�%)�� 57,1� 57,1� 56,3� 58,3
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,012�
�rednia� 12,0� 11,0� 13,0� 13,4
mediana� 11,0� 11,5� 12,0� 12,0

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�
dobrze� 79,2� 83,3� 67,5� 69,8
�rednio� 20,8� 12,5� 28,2� 25,6
s�abo� 0,0� 0,0� 4,3� 4,6
nie�korzystaj�� 0,0� 4,2� 0,0� 0,0
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,261�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�
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�

Tabela�3.�Dost�pno���przestrzenna�i�ocena�funkcjonowania��
placówek�rolniczego�szkolnictwa�ponadpodstawowego�w�badanych�wsiach�

Wsie:�
Wyszczególnienie�

rozwijaj
ce�si�� pozosta�e�

Rolnicza�zasadnicza�
Odleg�o�	� 2005� 2011� 2005� 2011�
do�10�km�(w�%)� 42,9� 39,3� 45,8� 39,6
powy�ej�10�km�(w�%)� 57,1� 60,7� 54,2� 60,4
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,003�
�rednia� 12,0� 16,7� 13,9� 13,4
mediana� 13,0� 15,0� 12,0� 14,0

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�

dobrze� 75,0� 64,0� 68,2� 62,8
�rednio� 20,8� 20,0� 29,5� 32,6
s�abo� 4,2� 0,0� 2,3� 2,3
nie�korzystaj�� 0,0� 16,0� 0,0� 2,3
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,284�

Rolnicza�technikum�
Odleg�o�	� 2005� 2011� 2005� 2011�
do�10�km�(w�%)� 32,1� 28,6� 47,9� 37,5
powy�ej�10�km�(w�%)� 67,9� 71,4� 52,1� 62,5
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,091�
�rednia� 13,5� 16,1� 14,8� 14,9
mediana� 15,0� 15,0� 12,0� 14,0

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�
dobrze� 75,0� 68,0� 66,0� 63,7

�rednio� 20,8� 20,0� 31,9� 29,5
s�abo� 4,2� 4,0� 2,1� 4,5
nie�korzystaj�� 0,0� 8,0� 0,0� 2,3
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,162�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�
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�

Tabela�4.�Dost�pno���przestrzenna�i�ocena�funkcjonowania��
bibliotek�i��wietlic�wiejskich�w�badanych�wsiach�

Wsie:�
Wyszczególnienie�

rozwijaj
ce�si�� pozosta�e�

Biblioteka�gminna�
Odleg�o�	� 2005� 2011� 2005� 2011�
we�wsi�(w�%)� 10,7� 14,3� 10,4� 12,5
1�5�km�(w�%)� 50,0� 42,9� 45,8� 58,3
powy�ej�5�km�(w�%)� 39,3� 42,8� 43,8� 29,2
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,155�
�rednia� 5,5� 6,0� 6,6� 5,5
mediana� 5,0� 6,0� 5,0� 5,0

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�
dobrze� 60,9� 82,2� 66,7� 79,5
�rednio� 34,8� 7,1� 28,9� 20,5
s�abo� 4,3� 10,7� 4,4� 0,0
nie�korzystaj�� 0,0� 0,0� 0,0� 0,0
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,305�

�wietlica�wiejska�
Odleg�o�	� 2005� 2011� 2005� 2011
we�wsi�(w�%)� 50,0� 75,0� 60,4� 52,1
1�5�km�(w�%)� 17,9� 17,9� 12,5� 16,6
powy�ej�5�km�(w�%)�� 32,1� 7,1� 27,1� 31,3
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,284�
�rednia� 3,7� 3,2� 4,0� 3,8
mediana� 3,0� 2,0� 4,0� 4,0

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�
dobrze� 50,0� 76,0� 58,4� 61,8
�rednio� 22,2� 16,0� 22,3� 32,4
s�abo� 27,8� 4,0� 16,6� 5,8
nie�korzystaj�� 0,0� 4,0� 2,7� 0,0
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,240�

�ród�o:�ankieta�IERiG��PIB.�

�
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�

Tabela�5.�Dost�pno���przestrzenna�i�ocena�funkcjonowania�placówek��
ochrony�zdrowia�w�badanych�wsiach�

Wsie:�
Wyszczególnienie�

rozwijaj
ce�si�� pozosta�e�
Gminny�o�rodek�zdrowia�

Odleg�o�	� 2005� 2011� 2005� 2011�
we�wsi�(w�%)� 10,7� 10,7� 16,7� 14,6
1�5�km(w�%)� 60,7� 53,6� 47,9� 50,0
powy�ej�5�km�(w�%)� 28,6� 35,7� 35,4� 35,4
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,057�
�rednia� 5,3� 5,2� 5,0� 5,9
mediana� 4,0� 5,0� 5,5� 5,0

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�
dobrze� 46,2� 57,2� 40,4� 52,2
�rednio� 46,2� 35,7� 44,7� 32,6
s�abo� 7,6� 7,1� 14,9� 15,2
nie�korzystaj�� 0,0� 0,0� 0,0� 0,0
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,120�

Gabinet�lekarski�
Odleg�o�	� 2005� 2011� 2005� 2011�
we�wsi�(w�%)� 14,3� 14,3� 14,6� 14,9
1�5�km�(w�%)� 64,3� 53,6� 50,0� 53,2
powy�ej�5�km�(w�%)� 21,4� 32,1� 35,4� 31,9
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,008�
�rednia� 4,7� 4,9� 5,4� 5,3
mediana� 4,0� 5,0� 5,0� 5,0

Ocena�funkcjonowania�(w�%)�
dobrze� 69,2� 53,6� 64,4� 55,6
�rednio� 30,8� 39,3� 28,9� 31,1
s�abo� 0,0� 7,1� 6,7� 11,1
nie�korzystaj�� 0,0� 0,0� 0,0� 2,2
ogó�em� 100� 100� 100� 100
wspó�czynnik�V�Cramera�=�0,131�
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