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Streszczenie 

W rozdziale zaprezentowano analizę budowy i poszerzania kapitału 
ludzkiego w warunkach społeczeństwa informacyjnego. Autorzy oma-
wiają kilka wybranych zagadnień z obszaru kapitału ludzkiego. W szcze-
gólności, przeanalizowane zostały: powiązania pomiędzy kapitałem 
ludzkim i społeczeństwem informacyjnym, cechy szczególne tworzenia 
wartości dodanej kapitału ludzkiego w warunkach społeczeństwa in-
formacyjnego oraz instrumenty budowy składowych kapitału ludzkiego 
w społeczeństwie informacyjnym.  

1. Definicja zadań i obszaru badań 

Jedną z najistotniejszych zmian, datowanych na ostatnie dwa dziesięciolecia 
jest ewolucja miejsca oraz roli człowieka, kto ry zgodnie z obowiązującą doktry-
ną w procesach społecznych i gospodarczych zajmuje centralne połoz enie. Czyn-
nikiem ludzkim w gospodarce i społeczen stwie zajmuje się m. in. teoria kapitału 
ludzkiego. Według niej, kapitał ludzki (KL) jest efektywnym czynnikiem rozwoju, 
włączającym: siłę roboczą, wiedzę, otoczenie oraz intelektualne i zarządcze in-
strumentarium pracy, zapewniające skuteczne i produktywne wykorzystanie KL, 
jako czynnika rozwoju. Kapitał ludzki jest podstawą budowy i rozwoju gospodar-
ki opartej na wiedzy, będącej wyz szym etapem jej ewolucji [1], [2], [3].  

Tworzenie i rozwo j KL nie jest juz  wyłącznie procesem inwestycyjnym, ale 
ro wniez  procesem informacyjnym. Procesom tym, towarzyszy znacząca nieokre-
s lonos c  metodologii badan , wynikająca z niedostatecznego determinizmu reali-
zowanych przez organy pan stwowe operacji gromadzenia, przetwarzania, prze-
chowywania, przesyłania i udostępniania informacji [4]. Jako niesatysfakcjonują-
cy nalez y uznac  ro wniez  poziom wiedzy o wzajemnych relacjach informacji i KL. 
Niedostatecznie zbadaną jest ro wniez  synergia występująca pomiędzy informa-
cją, kapitałem ludzkim i społeczno-gospodarczym otoczeniem człowieka. 
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Wszystkie powyz sze uwarunkowania, wymuszają potrzebę: zdefiniowania na 
nowo miejsca i roli człowieka w nowym modelu społeczen stwa, okres lenia naj-
bardziej efektywnych form, metod i kierunko w modyfikacji funkcjonującego jego 
otoczenia instytucjonalnego, w celu osiągnięcia maksymalnego efektu społeczno-
gospodarczego. Pomimo wewnętrznych sprzecznos ci pomiędzy wieloma proce-
sami zachodzącymi we wspo łczesnym społeczen stwie, dalsze działania determi-
nuje socjalizacja i humanizacja społeczen stwa. Skutkuje to przys pieszeniem i in-
tensyfikacją działan , kto rych celem kon cowym jest poszerzenie i zmiana zawarto-
s ci kapitału ludzkiego [5], [6], [7]. 

2. Kapitał ludzki w społeczeństwie informacyjnym 

Zmianę zapatrywan  na pojęcie kapitału ludzkiego, w pierwszej kolejnos ci, nale-
z y powiązac  z systematycznym rozwojem społeczen stwa informacyjnego (SI). 
Szczego lna rola instrumentarium informatycznego w formowaniu KL została do-
strzez ona w drugiej połowie XX wieku, ale prawdziwy przełom w tym zakresie 
nastąpił z początkiem XXI wieku, wraz z powszechną dostępnos cią sieci Internet. 
Teoretyczna baza KL zdefiniowana została przez ekonomię. Choc  w kluczowych 
pracach uwzględniono uwarunkowania wynikające z teorii informacji i nauk jej 
pokrewnych, uwaz a się, z e powiązania te są nieadekwatne rzeczywistos ci [1]. Nie 
uwzględniają one permanentnych zmian poziomu nasycenia z ycia społeczno-
gospodarczego metodami i s rodkami informatyki. W większos ci wspo łczesnych 
teorii ekonomicznych, rozwo j kapitału ludzkiego uwzględnia wyłącznie jego funk-
cjonowanie w s rodowisku SI i w gospodarce opartej na wiedzy (GOW). W publika-
cjach dotyczących GOW, szczego lną rolę przypisuje się człowiekowi, jego zdolno-
s ciom, motywacji, wiedzy oraz jego cechom psychologicznym. 

W literaturze [4], [8], [9] znajduje się wiele przekonywujących dowodo w, z e 
obecnie informacja jest najwaz niejszym czynnikiem budowy KL. Zgodnie z nimi 
jest ona podstawowym pojęciem wspo łczesnego paradygmatu naukowego. 
Transformacja roli i miejsca informacji we wspo łczesnej gospodarce tworzy nowy 
system powiązan  pomiędzy człowiekiem i informacją. Powiązania te mają zaro w-
no bezpos redni, jak i zwrotny charakter. Z jednej strony ciągłe poszerzanie się za-
sobo w informacyjnych i ich dostępnos ci prowadzi do przyspieszenia procedur 
edukacyjnych i wychowawczych, czego skutkiem kon cowym jest rozwijanie KL. 
W SI, kapitał ludzki determinuje nową kategorię pracy, okres laną terminem pracy 
informacyjnej. Jej efektem jest cykliczne tworzenie nowych informacji. Informacje 
te mogą stanowic  tres c  kolejnych proceso w edukacyjnych i wychowawczych.  

Zamiana społeczen stwa postindustrialnego na informacyjne, pociąga za sobą 
zmianę szeregu kategorii ekonomicznych. Przykładowo, produkcja informacyjna 
to wykonywane przez człowieka zwiększanie bogactwa informacyjnego realnego 
s wiata. Z kolei konsumpcja informacyjna to proces przyswajania informacji, połą-
czony z częs ciową zmianą jej włas ciwos ci. W odniesieniu do informacji, nie obo-
wiązuje znane z fizyki prawo zachowania ilos ci, moz liwa jest ro wniez  całkowita 
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utrata informacji. Z tego włas nie powodu, analiza teoretyczna opiera się na poję-
ciu pracy informacyjnej, kto ra charakteryzuje efekty wdroz enia technologii in-
formacyjnych do sfery społeczno-gospodarczej. 

Teoria kapitału ludzkiego, uwaz a inwestycje jako najwaz niejszą metodę zmiany 
KL. Istnieje wiele analogii w inwestowaniu w kapitał ludzki i fizyczny, jednak 
uwagę nalez y zwro cic  na dzielące je ro z nice. W szczego lnos ci, kapitał ludzki nie 
moz e podlegac  zajęciu komorniczemu, nie moz e byc  on ro wniez  sprzedany. Dys-
ponent kapitału ludzkiego nie moz e rozdzielic  lub zro z nicowac  ryzyka, jak ma to 
miejsce w przypadku kapitału fizycznego. Kapitał ludzki charakteryzuje niepo-
dzielnos c  prawa własnos ci, a takz e niemoz nos c  sprowadzenia go do zbioru praw 
instytucjonalnej teorii ekonomicznej. 

3. Składowe KL i ich tworzenie w społeczeństwie informacyjnym 

Kapitał ludzki ma charakter dualny i tworzą go dwie jego składowe: biologiczna 
oraz kulturowa. Składowa biologiczna wiąz e się z działaniami, kto rych celem jest 
maksymalne wydłuz enie okresu aktywnos ci zawodowej i społecznej osoby. Za-
liczmy do nich: inwestycje w ochronę zdrowia, promowanie aktywnego trybu z y-
cia, zwiększenie długos ci urlopo w wypoczynkowych i czasu pomiędzy okresami 
aktywnos ci zawodowej. Obok inwestycji w zdrowie fizyczne, istotnym elementem 
jest wzbogacanie psychologicznych składowych człowieka. Jest to związane ze 
wzrostem roli człowieka w społeczen stwie informacyjnym, roli jego two rczos ci 
oraz kreatywnej składowej jego zajętos ci. Zauwaz my, z e efektywnos c  działan  pra-
cowniko w zalez y nie tylko od czynniko w obiektywnych, takich jak wiedza i umie-
jętnos ci zawodowe, nawyki i przyzwyczajenia, stan zdrowia, ale ro wniez  i od su-
biektywnych charakterystyk danej osoby, s cis le związanych z jej psychiką. Kultu-
rowa składowa kapitału ludzkiego jest związana z inwestowaniem w wykształce-
nie, wychowanie i poinformowanie człowieka. 

Inwestycje w obie składowe KL mogą miec  charakter bezpos redni bądz  pos red-
ni. W pierwszym przypadku, inwestycje nie wiąz ą się z obniz eniem popytu łącz-
nego lecz zwiększają konsumpcję. W przypadku składowej kulturowej, konsump-
cja taka zapewnia wzrost reprodukcji intelektualnej, sprzyja rozwojowi działal-
nos ci naukowej oraz tworzeniu nowych zasobo w informacyjnych. Najczęs ciej, 
cięz ar inwestycji bezpos rednich ponoszą budz ety gospodarstw domowych, co 
dodatkowo pozytywnie wpływa na efektywnos c  ekonomiczną całej gospodarki. 
Inwestorem w KL mogą byc  ro wniez  władze pan stwowe i samorządowe, praco-
dawca lub przedsiębiorstwo, zajmujące się stosowną działalnos cią. Jednak wraz 
z burzliwym rozwojem sieci Internet, a w szczego lnos ci zawartych w niej zaso-
bo w informacyjnych, inwestowanie w rozwo j składowej kulturowej KL spoczywa 
najczęs ciej na gospodarstwach domowych.  

Władze pan stwowe i samorządowe najczęs ciej inwestują w składową biolo-
giczną. Jednak jej rozwo j w warunkach społeczen stwa informacyjnego opiera się 
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na instrumentarium zmienionym w stosunku do społeczen stwa postindustrial-
nego. Zmiany te, kierują podejmowane działania systemowe w stronę makroeko-
nomiczną. Inwestowane s rodki, coraz częs ciej pochodzą z programo w celowych 
ukierunkowanych na ochronę i promowanie zdrowia oraz szerzenie kultury fizycz-
nej i sportu. Istotnym działaniem jest ro wniez  inwestowanie w ekologię i ochronę 
przyrody, a takz e w wieloletnie programy badawcze w tych obszarach. 

W rozwoju składowej kulturowej, szczego lną rolę odgrywa siec  Internet. Stała 
się ona jednym z najwaz niejszych czynniko w napędzających kapitał ludzki, 
szczego lnie w krajach o słabym rozwoju ekonomicznym. Ponadto, ogo lnos wiato-
wa siec  zwiększyła rolę w formowaniu KL podmioto w zagranicznych i transgra-
nicznych, reprezentowanych zazwyczaj przez międzynarodowe stowarzyszenia 
zawodowe, organizacje religijne i humanitarne oraz fundusze pomocowe. Chociaz  
w początkowym zamiarze działania edukacyjne Internetu, były adresowane do 
krajo w rozwijających się ich rola w Polsce, w szczego lnos ci na Podkarpaciu, jest 
znacząca. Badania autoro w przeprowadzone w latach 2013-14, pokazały, z e po-
nad 70% studento w do poszerzania swojej wiedzy korzystało z webinario w i tu-
toriali dostępnych w sieci, przygotowywanych przez profesjonalne organizacje.  

Koszty inwestowania w KL dzielimy na trzy podstawowe grupy: 

1. Koszty bezpośrednie, do kto rych zaliczamy: czesne za naukę, nakłady związa-
ne ze zmianą miejsca zamieszkania oraz koszty poszukiwania pracy; 

2. Koszty pośrednie, kto re najczęs ciej związane są ze skutkami ograniczenia ak-
tywnos ci zawodowej osoby inwestującej w swo j KL; 

3. Koszty moralne, wynikające ze złoz onos ci procesu podwyz szania kwalifika-
cji, poszukiwania nowej pracy, zmiany miejsca zamieszkania, rozłąki z bli-
skimi itp., wpływające na psychikę konkretnej osoby.  

Badania pokazały, z e ukierunkowane formowanie nawyko w, umiejętnos ci i mo-
tywacji oraz poprawa psychofizycznego zdrowia człowieka, wymaga od niego po-
nadprzeciętnego zainteresowania w osiągnięciu kon cowego celu. Pomocnym w ich 
osiągnięciu, moz e byc  zastosowanie włas ciwej ludziom, złoz onej hierarchicznej 
skali wartos ci, okres lającej ich zachowania, w tym ro wniez  przyswajanie i kon-
sumpcję wiedzy, charakterystycznej dla działan  o charakterze ekonomicznym. 
Cechą szczego lną inwestycji w kapitał ludzki w warunkach społeczen stwa infor-
macyjnego jest ro wniez  dualny charakter tychz e działan . Zauwaz my, z e prowa-
dzone inwestycje tworzą nowy system prioryteto w konsumpcji w społeczen -
stwie. Innymi słowy, modyfikowane są nie tylko czynniki produkcji, ale ro wniez  
struktura i charakter popytu. Analiza wpływu inwestycji w kulturową składową 
kapitału ludzkiego na strukturę popytu, pokazuje z e w społeczen stwie informa-
cyjnym inwestowanie prowadzi do zmiany istoty uz ytecznos ci. O ile w społeczen -
stwie postindustrialnym wszelkie zmiany wiązano z poprawą dobrobytu osoby, to 
w społeczen stwie informacyjnym wiąz emy ją dodatkowo ze zwiększaniem ro z no-
rodnos ci konsumpcji. W rezultacie, moz emy mo wic  o materialnej i informacyjnej 
wartos ci do br.  
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4. Wartość dodana kapitału ludzkiego w SI 

Przemieszczając kapitał ludzki w obszary działalnos ci informacyjnej, prze-
mieszczamy tam ro wniez  pracę. W tych warunkach, z ro dłem wartos ci dodanej 
staje się wytworzona przez pracę pewna ilos c  idealnej lub zmaterializowanej in-
formacji. Formowanie i rozwo j kapitału ludzkiego wymaga inwestycji zapewnia-
jących jego normalne odtworzenie oraz jakos ciowy rozwo j struktury i charakte-
rystyk kapitału. Inwestycje te, realizowane są za pos rednictwem szkolnictwa po-
nadgimnazjalnego oraz wyz szego, a takz e kształcenia podyplomowego. Podej-
mowane działania obejmują ro wniez  troskę o zdrowie pracowniko w oraz ich 
kształcenie w obszarze funkcjonowania rynku pracy. W odro z nieniu od społe-
czen stwa postindustrialnego, w społeczen stwie informacyjnym, dominującą rolę 
odgrywa poziom poinformowania osoby będącej nos nikiem kapitału ludzkiego.  

Najwaz niejszym warunkiem wewnętrznym, warunkującym zmiany w tworze-
niu KL jest zmiana formy, wyraz ająca się jego informatyzacją. Z kolei podstawo-
wymi warunkami zewnętrznymi są:  

1. Daleko posunięta zmiana sposobu prowadzenia działalnos ci gospodarczej, 
wyraz ająca się szerokim wykorzystaniem informatyki oraz związane z tym 
zmiany instytucjonalne; 

2. Zaostrzanie się konkurencji na rynku towaro w i usług, wynikające z globali-
zacji gospodarki s wiatowej oraz dołączaniem do niej podmioto w z krajo w 
rozwijających się o taniej sile roboczej; 

3. Wzrost koszto w pracy, będący rezultatem wzrostu płac, a takz e wzrostem 
opodatkowania podmioto w gospodarczych podatkami pos rednimi i bezpo-
s rednimi; 

4. Zmiana mechanizmo w zarządzania produkcją i usługami, oparcie się na sze-
rokim zastosowaniu automatyzacji i informatyzacji. Skutkuje to obniz eniem 
koszto w produkcji i usług, przy jednoczesnej poprawie ich jakos ci. Z drugiej 
strony wymagana jest szersza wiedza dotycząca budowy i eksploatacji ta-
kich systemo w.  

Wartos c  dodaną kapitału ludzkiego w warunkach społeczen stwa informacyjne-
go charakteryzuje kilka specyficznych cech, do kto rych w pierwszej kolejnos ci na-
lez y zaliczyc : 

1. Dualność kapitału ludzkiego, złoz onego ze składowej kulturowej i biologicz-
nej. Składowa kulturowa, to informacja przyswojona przez indywiduum. Jej 
jakos c  zalez y od ukierunkowania i intensywnos ci wspo łdziałania indywidu-
um z obszarem informacji społeczno-ekonomicznej. W tym obszarze, szcze-
go lną rolę odgrywają usługi sieci Internet; 

2. Poszerzone znaczenie kapitału ludzkiego. W przypadku produkcji informa-
cyjnej, kapitał ludzki to więcej niz  czynnik produkcji. Przy dominującej roli 
informacji w procesie produkcji, znaczenie KL wzrasta do poziomu bazy 
funkcjonalnej systemo w społeczno-gospodarczych; 
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3. Dualizm zależności. Razem z zalez nos cią jakos ci pracy i wynagrodzenia od 
poziomu nawyko w przynalez nych pracownikowi tworzone jest powiązanie 
samego człowieka z rodzajem pracy jaką się on zajmuje. 

Szczego lną rolę w tworzeniu KL w warunkach społeczen stwa informacyjnego 
powinny odgrywac  uczelnie wyz sze, posiadające w swej ofercie zdalne metody 
nauczania. 

5. Podsumowanie i dalsze prace 

Wraz z przejs ciem od społeczen stwa postindustrialnego do informacyjnego, ro-
la i miejsce kapitału ludzkiego w systemie społeczno-gospodarczym istotnie się 
zmieniły. Inwestowanie w kapitał ludzki, stało się jedną z najkorzystniejszych form 
inwestowania. Istotna ro z nica dotyczy ro wniez  sposobo w zwiększania KL. O ile 
wczes niej, szczego lna rola w tym obszarze była przypisywana systemowym for-
mom kształcenia, to obecnie rola ta przypadła metodom kształcenia zdalnego.  

Dalsze prace autoro w, zostaną ukierunkowane w stronę formalnej analizy i mo-
delowania proceso w tworzenia, rozwoju i transformacji kapitału ludzkiego.  
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