
Patrycjusz Zarębski, Eugeniusz Z.
Zdrojewsk

Poziom wykształcenia jako element
kapitału ludzkiego gmin wiejskich
woj. zachodniopomorskiego
Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 8, 519-525

2008



STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 8

Patrycjusz Zarębski

Eugeniusz Z. Zdrojewski

POZIOM WYKSZTAŁCENIA JAKO ELEMENT KAPITAŁU LUDZKIEGO 

GMIN WIEJSKICH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Wprowadzenie

Kapitał ludzki jest istotnym czynnikiem, który kształtuje poziom rozwo-

ju gospodarczego, jak i poziom oraz jakość życia ludności. W myśl defi nicji 

T.W. Schultza oznacza on „jakościowe komponenty, jak umiejętności, wiedza 

i podobne atrybuty, które wpływają na ludzkie możliwości wykonania pracy 

użytecznej”1. Inwestowanie i podnoszenie wspomnianych umiejętności i wiedzy 

prowadzi do wzrostu produktywności w ujęciu mikroekonomicznym (w przed-

siębiorstwie), jak i w skali mezo – i makroekonomicznej w regionie i w kraju. 

Niedoinwestowanie natomiast i powolny rozwój edukacji skutkuje wolniejszym 

transferem technologii, co prowadzi, zgodnie z hipotezą postawioną w 1981 r. 

przez R.A. Easternina, do opóźnienia w rozwoju gospodarczym. Wspomniany 

autor, koncentrując się na badaniu rozwijających się rynków wschodnich, stwier-

dził, że powodem spowolnionego rozprzestrzeniania się wzrostu gospodarczego 

pomiędzy krajami jest ograniczona geografi cznie dyfuzja technologii, powiązana 

bezsprzecznie z jakością i zakresem systemu edukacji2.

Celem niniejszej publikacji jest analiza poziomu wykształcenia ludności 

wiejskiej, który jest nieodzownym składnikiem kapitału ludzkiego. Postawiono 

1  T.W. Schultz, Investing in People: Th e Economics of Population Quality, University of Cali-
fornia, 1981.

2  R. Przybyszewski, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Difi n, 
Warszawa 2007.
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hipotezę, iż gminy wiejskie woj. zachodniopomorskiego charakteryzują się du-

żym zróżnicowaniem pod względem jednego z czynników kapitału ludzkiego, 

a mianowicie poziomu wykształcenia.

1.  Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia 

ludności gmin wiejskich

Poziom wykształcenia jest obok stanu zdrowia, umiejętności, motywacji oraz 

zdolności do kreatywności i współdziałania cechą decydującą o jakości tegoż 

kapitału3. W Polsce jest on dość zróżnicowany przestrzennie. Ludność miast jest 

zdecydowanie lepiej wykształcona w porównaniu do ludności wiejskiej (tabela 1). 

Miasta jako centra rozwoju społecznego i gospodarczego z jednej strony dają sze-

rokie możliwości zdobywania wiedzy na wszystkich poziomach edukacji, z drugiej 

strony ich potencjał rynku pracy jak magnes przyciąga ludność z mniejszych miast 

i obszarów wiejskich. Nie powinien dziwić fakt, że w związku z tym w miastach 

zapotrzebowanie na wykształconą kadrę jest znacznie wyższe.

Tabela 1. Ludność według poziomu wykształcenia w Polsce w 2007 r.

Lp. Obszar

Ludność z wykształceniem

wyższym
średnim 

i policealnym
zasadniczym 
zawodowym

gimnazjalnym
podstawowym 
ukończonym

1. miasto 20,7 38,2 20,7 4,8 15,3

2. wieś 6,4 24,6 28,5 6,3 29,1

Źródło: Rocznik demografi czny 2007, GUS, s. 143.

Jednocześnie nie ma potrzeby, aby obszary wiejskie kumulowały taki procent 

ludności z wyższym wykształceniem, jak ma to miejsce w miastach. W przypadku 

wsi uwagę należy skoncentrować na wykształceniu średnim w zawodach, które 

odpowiadają zapotrzebowaniu na regionalnym rynku pracy. Natomiast w procesie 

kształcenia powinno się zadbać o odpowiednie warunki nauczania oraz kwali-

fi kacje nauczycieli, co w przypadku obszarów wiejskich jest wciąż problemem 

wymagającym poprawy.

3  K. Malik, Rozwój kapitału ludzkiego przez realizację koncepcji sustainable development w wy-
miarze regionalnym, w: Kapitał ludzki w rozwoju regionu. Uwarunkowania makro- i mikro-
ekonomiczne, red. K. Heff ner i K. Malik, Opole 2005, s. 89.
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Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia w woj. zachodniopomor-

skim charakteryzują dwa istotne czynniki (rys. 1). Po pierwsze, gminy o wysokich 

wartościach wskaźnika koncertują się wokół dużych miast, jak Szczecin i Koszalin. 

Są to dwa najważniejsze w województwie ośrodki edukacyjne i jednocześnie centra 

rozwoju gospodarczego, które generują największe w regionie zapotrzebowanie 

na kadrę z wyższym wykształceniem.

Rys. 1. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia 
w gminach wiejskich woj. zachodniopomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NSP 2002.
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Po drugie, wysokie wartości wskaźnika zaobserwowano w gminach nad-

morskich, w których jedną z dominujących form przedsiębiorczości są usługi 

turystyczne. Wysoka atrakcyjność turystyczna obszarów nadmorskich przyciąga 

inwestorów z całej Polski. Z badań prowadzonych w latach 1996-2003 wynika, 

że w gminach o najwyższych wskaźnikach funkcji turystycznej miał miejsce duży 

napływ ludności4. W efekcie wspomnianych migracji gminy te wśród obszarów 

wiejskich mają największą gęstość zaludnienia w regionie, a ludność przybyła 

w większości posiada wykształcenie średnie lub wyższe.

Najgorzej sytuacja przedstawia się w centralnej części województwa, gdzie do 

roku 1989 dominowały państwowe gospodarstwa rolne. Ograniczony dostęp do 

edukacji młodzieży wiejskiej w porównaniu z młodzieżą miejską nie ma wyłącznie 

oświatowego rodowodu, ale wynika również z uwarunkowań o charakterze spo-

łeczno-kulturowym, tkwiącym poza systemem oświaty – w rodzinie ucznia lub 

w środowisku szkoły5. Zła sytuacja gospodarcza tych gmin i pogłębiająca się margi-

nalizacja społeczna powoduje, że ludność tych obszarów przyjmuje bierną postawę 

wobec poszukiwania zatrudnienia i podnoszenia kwalifi kacji zawodowych.

2.  Poziom wykształcenia a rozwój przedsiębiorczości 

w gminach wiejskich

Wykształcenie jest inwestycją każdego człowieka w samego siebie i prowadzi 

do lepszego zrozumienia otaczającej rzeczywistości oraz sprzyja powstawaniu 

nowych pomysłów. Umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w życiu codziennym 

daje możliwości praktycznego rozwiązywania wielu zagadnień ze sfery społecz-

no-ekonomicznej. Staje się ważnym katalizatorem w procesie rozwoju regionów 

i elementem wpływającym na ich atrakcyjność inwestycyjną. O jakości kapitału 

społecznego może świadczyć rozwój przedsiębiorczości w regionie. Potencjał 

intelektualny regionu determinuje powstawanie i rozwój przedsiębiorstw.

Zdaniem M. Kłodzińskiego silne zróżnicowanie poziomu rozwoju gmin, 

osiąganych przez nie dochodów, liczby istniejących w nich fi rm – są w Polsce 

4  Por. P. Zarębski, Wpływ turystyki na zmiany ludnościowe w gminach nadmorskich wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, w: Gospodarka morska w Polsce w latach 1985-2004, Gdańsk 2005, 
s. 189.

5  J. Domalewski, K. Wasilewski, Dostęp młodzieży wiejskiej do edukacji – z perspektywy zmian 
w szkolnictwie średnim i wyższym, w: Uwarunkowania i kierunki przemian społeczno-gospo-
darczych na obszarach wiejskich, red. A. Rosner, IRWiR PAN, Warszawa 2005, s. 347.
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faktem, a istotnym źródłem tego zjawiska jest poziom wykształcenia6. Potwierdzają 

to wysokie wartości współczynnika korelacji pomiędzy poziomem wykształcenia 

a liczbą przedsiębiorstw. Najwyższe dodatnie wartości współczynnika w latach 

2002-2006 odnotowano pomiędzy odsetkiem ludności z wykształceniem średnim 

a liczbą podmiotów na jednego mieszkańca (tabela 2).

Tabela 2. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona dla gmin wiejskich 
woj. zachodniopomorskiego

Lp.
Poziom wykształcenia ludności wiejskiej

w 2002 roku (odsetek ludności)

Liczba podmiotów gospodarczych 
na jednego mieszkańca

2002 2003 2004 2005 2006

1. Wyższe 0,68 0,67 0,67 0,67 0,66

2. Policealne 0,66 0,66 0,68 0,68 0,68

3. Średnie razem 0,78 0,78 0,81 0,80 0,79

4. Średnie ogólnokształcące 0,71 0,70 0,72 0,72 0,72

5. Średnie zawodowe 0,69 0,69 0,71 0,71 0,70

6. Zasadnicze zawodowe -0,18 -0,16 -0,18 -0,17 -0,17

7. Podstawowe ukończone -0,74 -0,74 -0,75 -0,75 -0,74

8. Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia -0,54 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55

9. Razem wyższe, policealne oraz średnie 0,80 0,80 0,81 0,81 0,80

Źródło: opracowanie własne na podstawie NSP 
oraz danych BDR, GUS, www.stat.gov.pl

Jednocześnie gminy o niskim poziomie wykształcenia ludności, zlokalizowane 

w centralnej części województwa, są to obszary zastoju gospodarczego oraz małej 

liczby przedsiębiorstw. Badania na tym obszarze dowodzą, że charakteryzują się 

one najniższym poziomem wielofunkcyjnego rozwoju przedsiębiorczości7.

Analizę kapitału ludzkiego można przeprowadzić z uwzględnieniem zarówno 

zasobów czynnika pracy, jak i szeroko rozumianych inwestycji w kapitał ludzki, 

czyli wydatków m.in. na edukację. Decentralizacja systemu oświaty od początku 

lat dziewięćdziesiątych spowodowała przekazanie przedszkoli, a później również 

6  M. Kłodziński, Jak aktywizować gminę wiejską, w: Aktywizacja wiejskich obszarów problemo-
wych, red. M. Kłodziński, W. Dzun, IRWiR PAN, Warszawa 2003, s. 19.

7  P. Zarębski, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich a wybrane teorie rozwoju regionalnego na 
przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, 
Ser. Oeconomica (47), Wydawnictwo Naukowe Akademii Rolniczej Szczecin, 2007, s. 367.
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szkół podstawowych samorządom. Oznaczało to m.in., że gminy zaczęły pro-

wadzić własną politykę względem systemu oświaty i poza subwencją oświatową 

przyznawaną przez państwo mogły same na ten cel przeznaczać pewną część 

dochodów własnych. Gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie wydają znacznie wię-

cej pieniędzy w przeliczeniu na jednego ucznia na szkoły podstawowe i gimnazja 

w porównaniu do miast (rys. 2). Spowodowane jest to m.in. wyższymi kosztami 

utrzymania małych szkół wiejskich. Znaczącą rolę odgrywają tutaj koszty stałe 

utrzymania tych szkół, które na wsi w przeliczeniu na jednego ucznia są znacznie 

wyższe niż w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich8.

Rys. 2. Wydatki gmin na szkoły podstawowe i gimnazja w latach 2002-2006

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl.

Podsumowanie

Poziom wykształcenia w woj. zachodniopomorskim charakteryzuje się dość 

dużym zróżnicowaniem przestrzennym z wyraźnymi dysproporcjami między 

miastem a wsią. Występują dwie grupy gmin o najwyższym poziomie wykształ-

cenia, które położone są wokół dużych miast i w nadmorskiej strefi e o wysokiej 

atrakcyjności inwestycyjnej związanej z usługami turystycznymi. Przyczyny ta-

kiego układu przestrzennego uwarunkowane są rynkiem pracy, możliwościami 

inwestycyjnymi i dostępnością do edukacji.

8  Według danych GUS w roku 2006 w gminach miejskich przypadało średnio 452 uczniów na 
jedną szkołę podstawową, w miejsko-wiejskich 205, a w wiejskich 128 (źródło: stat.gov.pl).
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6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000
2002 2003 2004 2005 2006 rok

miejskie

wiejskie

miejsko-wiejskie



525
POZIOM WYKSZTAŁCENIA JAKO ELEMENT KAPITAŁU LUDZKIEGO GMIN WIEJSKICH WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

PATRYCJUSZ ZARĘBSKI, EUGENIUSZ Z. ZDROJEWSKI

Zmniejszenie różnic pomiędzy wsią a miastem w poziomie wykształcenia 

jest dużym problemem, na którego istotę składa się wiele czynników. Zaliczyć do 

nich należy rozproszenie szkół na obszarach wiejskich, co wymusza konieczność 

dowożenia dzieci z dalej położonych miejscowości. Drugi istotny czynnik to 

jakość kształcenia, która jest wypadkową stanu kadry nauczycielskiej i jej kwa-

lifi kacji, wyposażenia szkół w specjalistyczne pracownie i sprzęt komputerowy. 

W przypadku dostępności do szkół wyższych decydującą rolę odgrywają możli-

wości fi nansowe podjęcia nauki z dala od domu i poniesienie kosztów tej nauki. 

Nie wystarczą oczywiście same możliwości fi nansowe, ale ważne są też aspiracje 

młodych ludzi i chęć podjęcia nauki.

EDUCATION LEVEL AS THE HUMAN CAPITAL ELEMENT 

IN WEST-POMERANIAN LOCAL COMMUNITIES

Summary

Th e article is focused on the level of education, rural inhabitants in zachod-
niopomorskie province, which is the main factor of human capital. Th e study 
presents that there are two communities groups with the highest level of 
education, which ale located near big cities and in seaside area with very high 
invest attraction relevant with touristic services. Th e causes of such spatial 
location are determined by the market of work, investment possibilities and 
accessibility to education.

Translated by Patrycjusz Zarębski 
and Eugeniusz Z. Zdrojewski


