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Pozna   

Jako  zasobów ludzkich na obszarach wiejskich 

Quality of human resources in rural areas  

Synopsis. W artykule zarysowano problem jako ci czynnika ludzkiego w rolnictwie polskim na tle 

UE. Jako miernik jako ci wykorzystano formalny poziom edukacji ludno ci. Wskazano na 

perspektywy zmian zatrudnienia w rolnictwie. Omówiono wykszta ceniu ludno ci wiejskiej w 

porównaniu do ludno ci miast i Polski ogó em. Podkre lono znaczenie edukacji dla zwi kszenia 

absorpcji rodków pomocowych, zw aszcza w kontek cie postulowanych zmian WPR. Wskazano na 

istotn  rol  dotychczas stosowanych narz dzi poprawy jako ci ycia ludno ci obszarów wiejskich.  

S owa kluczowe: zasoby ludzkie, jako  zasobów ludzkich,  wykszta cenie,  zatrudnienie w 

rolnictwie..  

Abstract. Some problems of quality of human resources in Polish agriculture against the background 

of the EU were presented in this paper. The formal level of education was used as an indicator of the 

human factor quality. The perspective of changes in employment in the European agriculture were 

also shown. The education of rural population in comparison to cities inhabitants and to the Polish 

population as a whole was discussed. The importance of education for absorption of the public 

financial support, especially in the context of future changes of CAP were underlined. The importance 

of so far applied policy instruments of the life quality improvement for rural population was also 

shown.  

Key words: human resources, quality of human resources, education, employment in agriculture. 

Wprowadzenie 

W publikacjach analizuj cych polskie rolnictwo w aspekcie integracji i jego dalszego 

rozwoju wiele miejsca po wi cono tematyce jako ci kapita u ludzkiego. Przypisuje si  mu 

rol  wiod cego czynnika w procesie niwelacji zapó nienia rozwojowego w stosunku do 

krajów wysokorozwini tych. Najcz ciej stosowan  miar  jako ci jest poziom 

wykszta cenia formalnego, ze wzgl du na jej dost pno , a zarazem mo liwo  porówna  

w ro nych przekrojach [Mi  2009]. W jako ci kapita u ludzkiego upatruje si  te  

podstawowej bariery rozwoju obszarów wiejskich, co wielokrotnie podkre laj  tacy autorzy 

jak K odzi ski [2005], Wilkin [1998] czy Klepacki [2007]. Inni podkre laj  rol  

wykszta cenia jako czynnika umo liwiaj cego wieloaspektowy rozwój tych obszarów oraz 

zwi kszaj cego absorpcj  rodków pomocowych mo liwych do otrzymania w ramach 

stosowanych narz dzi Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) [Micha ek 2002; Szel g-Sikora i 

Kowalska 2007; Poczta i Mrówczy ska-Kami ska 2008 i in.].  
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Tabela 1. Zatrudnienie w rolnictwie europejskim w 2009 r. oraz wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w latach 

2007-2013 

Table 1. Employment in the European agriculture in 2009 and the support of  rural areas development in 2007-

2013  

Kraj lub grupa krajów 

Zatrudnienie w rolnictwie Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich 

cznie na lata 2007-2013, euro stan 2009 r., 

1000 AWU 

ró nica 2009 r. 

- 2000 r. ,% 

UE-27 11223 -24,9 - 

UE- 15 5424 -16,7 - 

NMS 12 5799 -31,2 - 

Belgia 64 -14,8 4 186 010 306 

Bu garia 400 -48,1 2 609 098 596 

Czechy 134 -19,0 2 815 506 354 

Dania 56 -26,1 444 660 796 

Niemcy 536 -21,7 8 112 517 055 

Estonia 29 -55,0 714 658 855 

Irlandia 147 -3,9 3 707 304 424 

Grecja 571 -2,6 7 213 917 799 

Hiszpania 909 -17,5 6 441 965 109 

Francja 858 -16,6 2 339 914 590 

W ochy 1164 -15,9 8 292 009 883 

Cypr 26 -15,6 162 523 574 

otwa 92 -38,2 1 041 113 504 

Litwa 147 -21,1 1 743 360 093 

Luksemburg 4 -16,3 90 037 826 

W gry 441 -34,8 3 805 543 392 

Malta 4 -10,6 76 633 355 

Holandia 182 -17,2 486 521 167 

Austria 153 -13,5 3 911 469 992 

Polska 2214 -11,3 13 230 038 156 

Portugalia 344 -31,6 3 929 325 028 

Rumunia 2148 -41,1 8 022 504 745 

S owenia 82 -21,1 900 266 729 

S owacja 82 -42,5 1 969 418 078 

Finlandia 87 -21,8 2 079 932 907 

Szwecja 63 -17,4 1 825 647 954 

Wielka Brytania 290 -13,2 4 598 674 420 

Norwegia 58 -19,3 - 

Szwajcaria 85 -16,3 - 

ród o: [Employment… 2010]  
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Niezale nie od przypisywanej mu roli w procesach makrorozwojowych jako  

kapita u ludzkiego ma wymiar mikroekonomiczny, przek adaj cy si  na efektywno  

gospodarowania ka dej jednostki ludzkiej znajduj cej zatrudnienie w rolnictwie, a w 

efekcie na osi gane przez ni  przychody i zwi zany z nimi poziom ycia. W a nie ten 

ostatni mikroekonomiczny aspekt sprawia, e rozstrzygni cia zmierzaj ce do podniesienia 

jako ci zasobów ludzkich na terenach wiejskich, mimo ich centralnego charakteru 

(ustawodawstwo zwi zane z systemem o wiatowym), coraz cz ciej musz  ulega  

decentralizacji i schodzi  do poziomu samorz dowego, aby w jak najlepszym stopniu 

dostosowa  wachlarz metod i rodków wspierania edukacji do potrzeb lokalnej 

spo eczno ci.. 

Celem artyku u jest zaprezentowanie problematyki rozwoju zasobów ludzkich polskiej 

wsi na tle UE w aspekcie poprawy ich jako ci z wykorzystaniem lokalnych, centralnych i 

unijnych rodków wsparcia.  

Tendencje zmian zasobów ludzkich polskiej wsi 

Dyskutuj c o rolnictwie i zmianach w jego zasobach u ywa si  na ogó  okre lenia  

„powolne”. Dotyczy to zw aszcza takich aspektów jak struktura organizacyjna oraz poziom 

zatrudnienia. Uwzgl dniaj c jednak g bokie spo eczne osadzenie obu tych procesów 

wskaza  nale y na du y relatywizm tego okre lenia. Gospodarstwa przechodz  bowiem 

proces ewolucji, której cykliczno  opisywana jest przez generacyjne zmiany pokoleniowe. 

Grabowski [1997] posuwa si  nawet dalej w tej kwestii przyjmuj c, e klasyczny cykl 

ycia gospodarstwa wynosi dwa pokolenia. Co wi cej zmiany pokoleniowe wi  si  na 

ogó  z reorganizacj  gospodarstwa, przed u eniem jego fazy dojrza o ci i trwania na rynku, 

co ma te  zwi zek z podnoszeniem kwalifikacji nast pcy. Podobn  tez  stawia w swoim 

opracowaniu Mi  [2009] pisz c, e nowi gospodarze obejmuj cy gospodarstwa w wyniku 

zmiany pokoleniowej b d  w wi kszo ci dobrze wykszta ceni i bardziej sk onni do 

wspó pracy z innymi ni  wi kszo  obecnych rolników. Niezale nie od czasu trwania tych 

procesów w skali mikro, w skali makro s  one wyra nie zarysowane. W ostatnim 10-leciu 

zatrudnienie w rolnictwie europejskim spad o bowiem rednio o prawie 25% (tab.1). Na 

tym tle Polska nie prezentuje si  zbyt korzystnie, niemniej jednak nale y doceni  fakt, e 

tendencja spadku zatrudnienia, chocia  niewielka, jest sta a.  

Tabela 2. Prognoza ludno ci obszarów wiejskich na lata 2000- 2030  

Table.2. Forecasts for rural population in 2000-2030  

Grupa 

wiekowa, 

lat 

Liczba ludno ci 

(31 grudnia danego roku), tys. osób 

Udzia  w ca ej populacji wsi w 

danym roku, % 

Dynamika, % 

(2000 r. = 100) 

2010 2020 2030 2010 2020 2030 2010 2030 

Ogó em 

w tym: 

14 751 14 497 13 637 100,0 100,0 100,0 98,2 92,4 

0-14 3416 2536 2145 23,2 17,5 15,7 74,2 62,8 

15-64 9395 10 117 8792 63,7 69,8 64,5 107,7 93,6 

65+ 1940 1844 2700 13,1 12,7 19,8 95,0 139,2 

ród o: [Prognoza… 2000]. 
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Podobn  tendencj  zak adaj  opublikowane przez GUS prognozy zmian liczby 

ludno ci obszarów wiejskich do 2030 r. (tab. 2). Prognoza ta zak ada zmniejszenie si  

ludno ci o oko o 2% przy jednoczesnej zmianie struktury wiekowej w kierunku 

postarzenia. W d u szej perspektywie, tj. do 2030 r., spadek ten wyniesie niemal 8%. 

Oznacza oby to zmniejszenie odsetka ludno ci wiejskiej w ludno ci Polski ogó em z 38,6% 

w 2010 r. do oko o 35,9% w 2030 r.   

Polska nadal pozostanie wi c na tle Europy krajem rednio zurbanizowanym. 

Niepokoj ca jednak wydaje si  tendencja do starzenia si  ludno ci wiejskiej. Z jednej 

strony mo e ona sygnalizowa  fakt odchodzenia m odych ludzi z rolnictwa do innych 

dzia ów gospodarki, z drugiej jednak wiadczy  mo e o tendencji do opisywanego niegdy  

przez Wosia [2004] modelu skansenizacji polskiej wsi.  

Jako  kapita u ludzkiego  

Podstawowym wska nikiem jako ci kapita u ludzkiego jest bez w tpienia 

wykszta cenie. Pisze o tym wielu autorów maj c na uwadze zw aszcza kwesti  poprawy 

jego jako ci, a w ród nich mi dzy innymi Adamowicz [2008], Czerna-Grygiel [2008], 

Poczta i Mrówczy ska-Kami ska [2008], Wysocki i Ko odziejczak [2007], Mi  [2009], 

Mossakowska i Zawojska [2009] i in. W przedmiocie poprawy jako ci podnoszone s  te  

kwestie rozwoju kapita u spo ecznego jako endogenicznego czynnika jej poprawy [Kozera 

2006; Spo eczno-ekonomiczne… 2007]. Coraz cz ciej podkre la si  te  takie cechy 

wiadcz ce o jako ci kapita u ludzkiego jak innowacyjno , zdolno  i sposób uczenia si  

oraz elastyczno , a tak e cechy, które poza formalnie posiadan  wiedz  i umiej tno ciami 

decyduj  o ekonomicznym sukcesie okre lonej jednostki ludzkiej [Kwiatkowski 2000]. 

 

 

Rys. 1. Wykszta cenie mieszka ców obszarów wiejskich w Polsce w roku 2009 

Fig. 1. Education of rural population in Poland in 2009 

ród o: opracowanie w asne na podstaiwe danych GUS. 

Niemniej jednak to w a nie wykszta cenie, jako najbardziej wymierne, staje si  

punktem odniesienia formu owanych postulatów naprawczych i dzia a  zmierzaj cych do 

poprawy jako ci kapita u ludzkiego obszarów wiejskich. Uogólnione badania poziomu 
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wykszta cenia formalnego ludno ci wiejskiej Polski nie napawaj  optymizmem (rys. 1). 

Wynika z nich bowiem, e niemal 60% mieszka ców obszarów wiejskich legitymuje si  

wykszta ceniem poni ej redniego.  

Co wi cej przytaczane prognozy d ugoterminowe zapowiadaj  tylko niewielkie 

zmiany w tym zakresie (tab. 3). Wie  odstaje znacznie od redniej krajowej, zw aszcza w 

obszarze wykszta cenia wy szego (prognozowane na 2030 r. 5% wobec 14% w ród ogó u 

Polaków), oraz przez znaczn  przewag  osób o wykszta ceniu podstawowym, w porówaniu 

do mieszka cow miast i Polaków ogó em. 

Tab. 3. Prognoza wykszta cenia ludno ci Polski w wieku lat 18-64 w latach 2010-2020, %) 

Tab. 3. Forecast of education level of Polish population in age bracket 18-64 in 2010-2020, % 

Wykszta cenie Rok 

2000 (porównawczo) 2010 2020 

                                                        wie  

Podstawowe 75 70 63 

rednie 23 27 32 

Wy sze 2 3 5 

                                                       miasto 

Podstawowe 52 43 34 

rednie 38 44 49 

Wy sze 10 13 17 

                                                        ogó em w Polsce 

Podstawowe 57 49 40 

rednie 35 40 46 

Wy sze 8 11 14 

ród o: [Mi  2009, str. 76]. 

 

Rolnictwo jest dzia em gospodarki o najmniej wykszta conej sile roboczej. Jednak, jak 

wskazuj  badania, jako  zasobów ludzkich zarówno w zakresie wykszta cenia ogólnego, 

jak i rolniczego systematycznie ulega poprawie [Ko oszko-Chomentowska 2008].  

Na taki stan rzeczy bez w tpienia znacz cy wp yw maj  aspiracje edukacyjne ludno ci 

wiejskiej. Te za  wynikaj  w du ej mierze z poziomu kultury jednostki, cywilizacji, 

wykszta cenia, zamo no ci czy miejsca zamieszkania [Piwowarski 2000]. To one kszta tuj  

pogl d na kszta towanie w asnej drogi rozwoju szkolno-zawodowego, a tak e na szeroko 

rozumian  karier  w asnych dzieci. Ludno  obszarów wiejskich na ogó  w swojej 

samoocenie uwa a si  za gorzej wykszta con , a zw aszcza biedniejsz   ni  mieszka cy 

lokalnych o rodków miejskich czy du ych miast. Tymczasem do  powszechnie uwa a si , 

e to w a nie aspiracje, zarówno edukacyjne, jak i zawodowe czy yciowe, stanowi  

warunek niezb dny wzrostu jako ci kapita u ludzkiego polskiej wsi. Relatywnie nowym, 

istotnym czynnikiem zmian aspiracji edukacyjnych sta a si  sytuacja na wspó czesnym 

rynku pracy. Dotyczy to zw aszcza ludzi m odych, którzy u wiadamiaj c sobie konieczno  

znalezienia pracy poza gospodarstwem, a nawet poza rolnictwem, staraj  si  zdoby  

kwalifikacje nie tylko oparte na edukacji szkolnej, ale w wielu wypadkach równie  poza 



114 

ni , tj. uczestnicz c w kursach doszkalaj cych (np. informatycznych), przekwalifikuj cych 

i innych.  

G boki zwi zek dzia alno ci gospodarczej w rolnictwie z otoczeniem sprawia, e 

wyniki osi gane przez podmiot (gospodarstwo) stanowi  wypadkow  trzech czynników, tj. 

jako ci funkcjonowania zewn trznych instytucji zajmuj cych si  kszta towaniem wiedzy, 

umiej tno ci, postaw i regu  ycia spo ecznego (wykszta cenie formalne, doradztwo 

rolnicze, dokszta canie i kszta cenie doros ych itd.), umiej tno ci w zakresie kszta towania i 

wykorzystania kapita u intelektualnego oraz umiej tnego kojarzenia tego kapita u z 

zasobami materialnymi [Mroziewski 2008]. Wspó dzia anie tych czynników przes dza w 

ostatecznym rachunku o jako ci ycia na wsi, jej rozwoju oraz jednostkowym poziomie 

ycia mieszka ców.  

W rozstrzyganiu kwestii jako ci kapita u ludzkiego polskiej wsi istotne jest równie  

uwzgl dnienie spo ecznych uwarunkowa  jego rozwoju. Jego przejawem jest mi dzy 

innymi aktywne uczestnictwo nie tylko w organizacjach sfery rynkowej (grupy 

producentów, wspólne u ytkowanie maszyn, zwi zki hodowców itd.), ale te  w 

dzia aj cych na rzecz poprawy warunków spo eczno-ekonomicznych rodowiska 

lokalnego, z którego wywodzi si  gospodaruj cy. Te aspekty poprawy jako ci kapita y 

ludzkiego wykorzystane zosta y przez twórców mechanizmów wsparcia obszarów 

wiejskich wdra anych za po rednictwem Wspólnej Polityki Rolnej UE.  

Wybrane narz dzia poprawy jako ci zasobów ludzkich 

Zrealizowanie przedstawionych wcze niej postulatów zwi zanych z popraw  jako ci 

zasobów ludzkich, tj. jako ci funkcjonowania zewn trznych instytucji, indywidualnych 

umiej tno ci w zakresie kszta towania i wykorzystania ca o ci posiadanego kapita u (w tym  

intelektualnego), a tak e szeroko rozumianego rozwoju spo ecznego, mo liwe jest dzi ki 

wsparciu ze strony bud etu krajowego oraz rodków Unii Europejskiej.  Narz dziem, które 

w pewien sposób wp yn o na jako  kapita u ludzkiego polskiej wsi sta  si  mi dzy 

innymi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) realizowany w ramach WPR UE.  

W pierwszym okresie funkcjonowania PROW w Polsce,  tj. w latach od wej cia do 

UE w 2004 do 2006 (koniec okresu rozliczeniowego) obszary wiejskie zyska y 13 mld z , a 

obecnie obowi zuj cym okresie rozliczeniowym 2007-2013 przewiduje si , e kwota ta 

wzro nie do 21 mld z . Oznacza to, e cznie zainwestowano w rozwój polskich obszarów 

wiejskich, w tym tak e na popraw  jako ci kapita u ludzkiego, 34 mld z . Szczególnie 

istotne wydaj  si  by  tu dwie z realizowanych w ramach PROW czterech osi: o  1 o 

nazwie „Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego” oraz program Leader, 

okre lany te  jako o  4 programu.  

Celem osi 1 jest dzia anie na rzecz poprawy konkurencyjno ci gospodarstw rolnych 

wobec rosn cych wymaga  wspólnego rynku. Cel ten realizowany ma by  przez 

intensyfikowanie dzia a  restrukturyzacyjnych gospodarstw rolnych oraz wzmocnienie ich 

kapita u rzeczowego. Dzia ania tej osi maj  tak e na uwadze rozwój zasobów ludno ci 

obszarów wiejskich, zw aszcza przez zdobywanie wykszta cenia oraz podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych, a tak e dzia ania doradcze oraz dzia ania informacyjne i 

szkoleniowe. Istotna staje si  tu tematyka zak adanych szkole , która koncentrowa  ma si  

mi dzy innymi na nowoczesnym gospodarowaniu, zarz dzaniu, wdra aniu zasad ochrony 

rodowiska naturalnego czy dobrostanu zwierz t oraz wielu innych zagadnieniach 
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zwi zanych z wymaganiami WPR. Spo ród narz dzi tej osi, z punktu widzenia poprawy 

jako ci zasobów ludzkich polskiej wsi, szczególnie istotnymi wydawa y si  dzia ania 

„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i le nictwie” oraz „Korzystanie 

z us ug doradczych”, a tak e „Renty strukturalne”. Tymczasem, chocia  ich za o enia 

programowe oceniane s  jako w a ciwe [Ocena redniookresowa… 2010], to stan ich 

wdra ania i praktycznej realizacji uznaje si  za niewystarczaj cy. Ma to zwi zek mi dzy 

innymi z pó nym uruchomieniem rodków na realizacj  tych narz dzi (jak w przypadku 

szkole  zawodowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie i le nictwie), lub z ich 

niedoszacowaniem (renty strukturalne), ale te  z brakiem zainteresowania ze strony 

beneficjentów (korzystanie z us ug doradczych).  

 

 
 

Rys. 2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i jego osie 

Fig. 2. Rural Areas Development Programme and its axes 

ród o: [Polityka…  2008]. 

 

Z punktu widzenia poprawy jako ci kapita u ludzkiego oraz szerzej rozumianej jako ci 

ycia na wsi bardzo istotny wydaje si  by  program Leader, okre lany te  jako o  4 PROW.  

Z jednej strony s u y  ma on wdra aniu lokalnych strategii rozwoju, z drugiej jednak 

strony sta  si  ma narz dziem aktywizowania i integrowania lokalnych liderów w 

dzia aniach na rzecz rozwoju lokalnych spo eczno ci. Za o eniem tego programu by o 

przyczynianie si  do zwi kszania potencja u obszarów wiejskich, zw aszcza w 

perspektywie d ugookresowej. Jednak okaza o si , e stan realizacji dzia a  z nim 

zwi zanych oceniany jest jako niski (mimo znacz cego przyspieszenia w 2010 r.). 

Najwi kszym jak dot d zainteresowaniem cieszy y si  dzia ania „Funkcjonowanie 

Lokalnych Grup Dzia ania” oraz „Wdra anie Lokalnych Strategii Dzia ania”. Wiele z 

zainicjowanych w ramach tych dzia a  projektów apogeum korzy ci osi gnie w 

perspektywie kilku, a nawet kilkunastu lat. W ramach programu Leader powo anych 
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zosta o do ycia wiele Lokalnych Grup Dzia ania, powsta y równie  liczne partnerstwa 

publiczno-prywatne. czne efekty funkcjonowania tych organizacji przyczyniaj  si  do 

realizacji postulatu zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich, a po rednio do poprawy 

jako ci ycia na wsi i poprawy jako ci kapita u ludzkiego tych obszarów.  

Podsumowanie 

O rozwoju obszarów wiejskich w coraz wi kszym stopniu zaczyna decydowa  

umiej tno  wykorzystania posiadanych zasobów, a w zasadzie najbardziej efektywnego 

ich czenia w celu osi gni cia maksymalnej u yteczno ci. Umiej tno  ta pozostaje w 

cis ym zwi zku z jako ci  potencja u ludzkiego tych obszarów, a zatem w wymiarze 

formalnym z poziomem wykszta cenia i zaanga owania w aktywno  na rzecz spo eczno ci 

lokalnych. Poziom wykszta cenia ludno ci wiejskiej odbiega znacz co od redniego 

poziomu wykszta cenia Polaków, co wi cej w perspektywie d ugookresowej tendencja ta 

b dzie si  utrzymywa . Przeprowadzone analizy wskazuj , e Polska wie , wyró niaj ca 

si  na tle UE wysokim poziomem zatrudnienia, ulega stopniowym przemianom, w tym 

powolnemu procesowi ograniczenia poziomu zatrudnienia w rolnictwie. Bez w tpienia ma 

na to wp yw intensyfikacja dzia a  na rzecz poprawy jako ci ycia ludno ci wiejskiej, a 

zw aszcza jej aktywizacji zawodowej i odchodzenia z rolnictwa do pracy w dzia alno ci 

pozarolniczej (zw aszcza us ugowej czy handlowej). Dzia ania te mo liwe by y mi dzy 

innymi dzi ki wsparciu ze rodków WPR, zw aszcza za  osi 1 i 4 Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich. Efekty zainicjowanych dzi ki tym rodkom dzia a  przynosz  ju  

dora ne skutki, przy czym spodziewa  si  nale y, e skutki te ujawnia  si  b d  równie  w 

d u szej perspektywie, przyczyniaj c si  do sukcesywnej poprawy jako ci zasobów 

ludzkich obszarów wiejskich.  
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