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Pozna

Kapita  ludzki jako sk adnik kapita u intelektualnego w rolnictwie  

Human capital as a element of intellectual capital in agriculture 

Synopsis.  W artykule zaprezentowano  wybrane kwestie zwi zane z kapita em ludzkim w rolnictwie, 

w tym kwestie jako ci tego kapita u oraz problemy pomiaru. Wskazano na rol  kapita u ludzkiego 

jako podstawowego no nika i tworzywa kapita u intelektualnego gospodarstw. Omówiono cechy tego 

kapita u typowe dla gospodarstw rolnych, a zarazem wyró niaj ce je spo ród innych podmiotów 

rynkowych. Przedstawiono cz stkowe wyniki bada  kapita u ludzkiego w gospodarstwach o ró nym 

kierunku produkcji. 

S owa kluczowe: kapita  ludzki, kapita  intelektualny, gospodarstwa rolne, jako  zasobów ludzkich. 

Abstract. Selected problems of human capital in agriculture were presented. The quality of this 

capital and problems of its measurement have been also discussed. The role of human capital as a 

primary factor and a substance of intellectual capital was shown. Some typical features of human 

capital in agricultural farms which distinguish farms from other market objects have been considered. 

Partial results of a research on the intellectual capital in agriculture focusing on its human resources 

was presented.

Key words: human capital, intellectual capital, agricultural farm, quality of human resources. 

Wprowadzenie 

Tradycyjne postrzeganie rolnictwa i mo liwo ci efektywnego w nim gospodarowania 

przez pryzmat ilo ci i jako ci ziemi oraz zaanga owanego kapita u ulega stopniowej 

zmianie. 

Ograniczono  zwyczajowo postrzeganych czynników wytwórczych, ich 

powtarzalno  i porównywalna dost pno  ekonomiczna uzasadniaj  potrzeb  bada  nad 

identyfikacj  i mo liwo ciami wykorzystania zasobów niekonwencjonalnych. Jest to jeden 

z motywów przewarto ciowania spojrzenia na prac  ludzk  i jej rol  w procesach 

organizowania i zarz dzania. Coraz cz ciej przyznaje si , e czynnikiem sprawczym 

szeroko rozumianego post pu jest kapita  intelektualny, którego no nikiem jest cz owiek, 

jego przedsi biorczo , pomys owo , konsekwencja, a nawet determinacja w d eniu do 

realizacji celu. Sprawia to, e coraz wi cej uwagi po wi ca si  jako ci pracy ludzkiej oraz 

jej przekszta ceniu w jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny zasób gospodarczy 

stanowi cy o skuteczno ci dzia ania i pozycji podmiotu w dynamicznie zmieniaj cym si

otoczeniu rynkowym. Istnieje zatem realna potrzeba, wzorem podmiotów pozarolniczych, 

                                                           
1 Dr, adres: ul. Wojska Polskiego 28,60-637 Pozna , e-mail: mkozera@up.poznan.pl.



106

badania kapita u intelektualnego w gospodarstwach i przedsi biorstwach rolnych, a 

szczególnie jego zwi zku z efektywno ci  gospodarowania w wymiarze technicznym, 

ekonomicznym i spo ecznym.  

Celem artyku u jest zaprezentowanie wybranych elementów bada  nad kapita em

ludzkim, jako sk adnikiem kapita u intelektualnego w gospodarstwach rolniczych. 

Opracowanie ma charakter przyczynkowy, prezentuje specyficzne uwarunkowania rozwoju 

kapita u ludzkiego w rolnictwie oraz z o ono  jego pomiaru. 

Kapita  ludzki i indywidualny kapita  intelektualny 

Badania kapita u ludzkiego, jako elementu kapita u intelektualnego, a w zasadzie jego 

czynnika sprawczego nie stanowi  novum. Prowadzone s  od lat przez wielu wybitnych 

badaczy, zarówno polskich jak i zagranicznych [Bartnicki 2000; Sveiby 2001; Dobija 2003; 

Kasiewicz, Kici ska i Rogowski 2006]. Maj  charakter interdyscyplinarny: uczestnicz  w 

nich teoretycy z dziedziny socjologii, ekonomii, nauki o zarz dzaniu oraz przedstawiciele 

innych dyscyplin, jak i praktycy ycia spo ecznego, gospodarczego i politycznego. 

Nowo ci  wydaje si  by  jednak przeniesienie ich na grunt rolnictwa, jako obszaru o 

specyficznych uwarunkowaniach spo eczno-kulturowych, a tak e ekonomiczno- 

organizacyjnych. Problem jest istotny, gdy  jako  pracy ludzkiej i zaanga owanie 

cz owieka s  czynnikami przes dzaj cymi o sukcesie w ka dej dziedzinie gospodarowania, 

w tym tak e w rolnictwie. Tymczasem w opracowaniach dotycz cych zasobów ludzkich 

polskiego rolnictwa opisywane s  przede wszystkim cechy ilo ciowe, takie jak: liczba 

zatrudnionych [Wysocki i Ko odziejczak 2007], wiek, poziom wykszta cenia formalnego 

[Stawicka 2006], wydajno  pracy [Go a  i Kozera 2008] itp. Badania i oceny z tego 

zakresu prowadzone s  zwykle na poziomie makro, dotycz cym globalnych zasobów 

ludzkich polskiej wsi oraz mezo, odnosz cym si  do rodowiska lokalnego lub okre lonego 

regionu kraju. Bazowanie na danych zagregowanych, obok wielu zalet, ma jednak t  wad ,

e pozbawia cech indywidualnych i uniemo liwia dotarcie do okoliczno ci decyduj cych o 

ko cowych efektach techniczno-ekonomicznych regionu lub ca ego sektora. Powy sze

powoduje celowo  prowadzenia bada  na poziomie mikro, opieraj cych si  na 

informacjach pochodz cych bezpo rednio z gospodarstw, od prowadz cych je ludzi.  

Wydaje si , e w a nie to ostatnie podej cie jest najbardziej racjonalnym spojrzeniem 

na realia wspó czesnego rolnictwa funkcjonuj cego w warunkach gospodarki rynkowej. O 

efektywno ci sektora rolniczego jako ca o ci decyduje bowiem suma efektywno ci

cz stkowych poszczególnych jego elementów (gospodarstw rolnych). Argumentem 

potwierdzaj cym ten pogl d jest fakt rosn cej skuteczno ci dzia a , jak  mo na

zaobserwowa  na przyk adzie grup producentów rolnych, które powstaj  g ównie nie na 

zasadzie terytorialnej, lecz podobie stwa interesów i sposobu widzenia strategii 

rozwojowej przez osoby prowadz ce gospodarstwa rolne. D enie do integracji wskazuje 

na rosn c wiadomo  rolników odno nie warunków i zasad funkcjonowania w 

gospodarce rynkowej oraz znaczenia efektu ekonomiki skali i efektu synergii. Obie te 

kwestie podkre laj  rol  zasobu ludzkiego rolnictwa, zw aszcza w aspekcie 

indywidualnych predyspozycji, zaanga owania oraz sposobu dzia ania i krytycznego 

spojrzenia na osi gane rezultaty.  
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Kompleksowym wyrazem tak okre lonych cech jest indywidualny kapita

intelektualny prowadz cego gospodarstwo oraz kapita  intelektualny gospodarstwa jako 

ca o ci. Kapita  ten zawiera w sobie takie elementy jak uwarunkowania genetyczne 

cz owieka, stan zdrowia, postawy umiej tno ci, zasób do wiadcze  i inne [Paliszkiewicz 

2005]. Nie wszystkie te cechy s  mo liwe do oszacowania w drodze tradycyjnego pomiaru. 

Niemniej jednak indywidualny kapita  intelektualny prowadz cego gospodarstwo rolne 

oraz osób w nim pracuj cych (domowników lub pracowników najemnych) staj  si

czynnikami sprawczymi powstania kapita u organizacyjnego, rozumianego jako 

infrastruktura techniczno-organizacyjno-informacyjna stanowi ca podstaw  dzia alno ci

gospodarczej, oraz nawi zywania i podtrzymywania relacji z rynkiem i jego uczestnikami, 

okre lanego mianem kapita u rynkowego. Oddzia ywanie cz owieka na posiadane zasoby 

materialne i niematerialne powoduje efekt ko cowy w postacie wysokiej efektywno ci 

dzia ania (rys. 1). 
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Rys. 1. Wp yw kapita u intelektualnego prowadz cego gospodarstwo na efektywno  gospodarstwa  

Fig. 1. Influence of farmer’s individual intellectual capital on the farm efficiency 

ród o: opracowanie w asne

Z o ono  kapita u intelektualnego sprawia, e b d c czynnikiem niepowtarzalnym i 

niemo liwym do powielenia, narzuca konieczno  umiej tnego nim gospodarowania oraz 

pomna ania za po rednictwem szeroko rozumianych inwestycji w kapita  ludzki. 

Inwestycje te prowadzi  powinny do rozwoju procesu uczenia si , poszukiwania nowych 

wiadomo ci oraz ich ci g ego wzbogacania, a szczególnie do nabywania nowych 

umiej tno ci rozwi zywania problemów wynikaj cych ze zmieniaj cych si  warunków 

otoczenia spo eczno-gospodarczego. Powinny zarazem polega  na trosce o ogóln  dobr
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kondycj  posiadacza tego kapita u oraz jego stan zdrowia. Inwestowanie w kapita

intelektualny powinno zatem mie  charakter dzia a  perspektywicznych [Czechowska- 

witaj 2005; Paliszkiewicz 2005]. Tego typu inwestycje przyczyni  si  mog  do 

przyspieszenia tempa przemian strukturalno-organizacyjnych polskiego rolnictwa jako 

ca o ci.

Pomiar kapita u ludzkiego jako sk adnika kapita u intelektualnego

Wszystkie wymienione cechy wskazuj  na wybitnie jako ciowy charakter zasobu 

jakim jest kapita  intelektualny, dlatego niezmiernie trudno jest oszacowa  jego warto  z 

wykorzystaniem dost pnych i typowych dla ekonomii i ekonomiki mierników oraz metod 

badawczych. Metody te musz  ulec modyfikacji w oparciu o do wiadczenia innych nauk, 

takich jak socjologia czy nauki o zarz dzaniu. Dokonuj c pomiaru kapita u ludzkiego, jako 

podstawowego elementu kapita u intelektualnego gospodarstw rolnych, wykorzystano 

zatem popularne narz dzie nauk socjologicznych, jakim jest ankieta, modyfikuj c jednak 

jej tradycyjn  form  z klasycznej postaci pyta  do postaci twierdze , którym przypisano z 

góry trzy mo liwe poziomy odpowiedzi. Dla ka dego z poziomów ustalono odpowiedni

warto  punktow , w zale no ci od stopnia w jakim rozwi zanie spe nia dane kryterium. W 

celu zwi kszenia obiektywizmu oceny oraz zapewnienia porównywalno ci otrzymanych 

ocen dla ka dego z twierdze  oszacowano wagi. Kwestionariusz badawczy zawiera  15 

twierdze , a w ród nich twierdzenia zwi zane z wiekiem, wykszta ceniem, powi zaniami 

ze rodowiskiem lokalnym, ród ami zdobywania wiedzy zawodowej i ekonomicznej oraz 

dotycz ce przysz o ci prowadzonego podmiotu (tab.1). 

Tabela 1. Twierdzenia opisuj ce kapita  ludzki gospodarstw rolnych 

Table 1. Propositions describing human capital of agricultural farms 

ród o: opracowanie w asne.

L.p. Twierdzenie/ Proposition 

1 Wiek nabycia/przej cia gospodarstwa 

2 Czas prowadzenia gospodarstwa 

3 Korzystanie z do wiadcze  starszego pokolenia 

4 ród a informacji fachowej 

5 Plany odno nie przysz o ci gospodarstwa 

6 ród a wiedzy ekonomicznej 

7. Zaanga owanie w dzia alno  organizacji rolniczych i na rzecz rodowiska lokalnego 

8 Innowacyjno

9 Typ zachowa  przywódczych 

10 Sposób podejmowania decyzji 

11 Czas po wi cany na dokszta canie (dni w roku) 

12 Wykszta cenie formalne prowadz cego gospodarstwo 

13 Umiej tno  pracy z komputerem 

14 Znajomo  j zyków obcych 

15 rodki finansowe przeznaczane na dokszta canie
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Twierdzenia te opisuj  powstanie podmiotu rozumiane jako czas nabycia, przej cia

lub rozpocz cia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej okre lany wiekiem osoby obecnie 

prowadz cej gospodarstwo. Uwzgl dniaj  specyfik  cyklu ycia gospodarstwa, fakt zmiany 

pokoleniowej i na ogó  emocjonalnego zwi zku z poprzednim gospodaruj cym. Dotykaj

te  kwestii przysz o ci i planów zwi zanych z przekazaniem/sprzeda  gospodarstwa. 

Nawi zuj  do kwestii edukacyjnych, szacuj c zarówno jej formalne aspekty, jak i czas i 

rodki po wi cone na dokszta canie oraz rodzaj posiadanej i poszukiwanej wiedzy 

(fachowa zwi zana z rolnictwem, ekonomiczna). Analizuj  sposób podejmowania decyzji 

oraz zaanga owanie w dzia alno  na rzecz organizacji rolniczych oraz spo eczno ci

lokalnej, podkre laj c tym samym zakorzenienie w tej spo eczno ci. W kwestionariuszu 

ankiety uwzgl dniono równie  praktyczne aspekty posiadania wiedzy, tj. umiej tno  pracy 

z komputerem, znajomo  j zyków obcych. W oparciu o tak przygotowane narz dzie 

badawcze przeprowadzono badania fokusowe w grupie gospodarstw o ró nych 

dominuj cych kierunkach dzia alno ci. Dla potrzeb prezentacji zagadnienia w opracowaniu 

przedstawiono wyniki trzech gospodarstw: trzodowego, mlecznego, oraz gospodarstwa z 

dominuj c  produkcj  ro linn .

Kapita  ludzki analizowanych gospodarstw uzyska  w badaniu bardzo wysokie oceny 

spe niaj ce w ponad 90% za o one optimum (odpowiednio dla gospodarstwa trzodowego 

by o to 93,3%, dla mlecznego 91,1% oraz dla gospodarstwa mieszanego 94,4%). Nale y

jednak podkre li , e wybrane gospodarstwa nale a y do liderów w regionie, co oznacza, e

ich wyniki produkcyjne i ekonomiczne oraz zaanga owanie na rzecz rodowiska lokalnego 

by y zdecydowanie wy sze ni  pozosta ych. Ocena kapita u ludzkiego tych gospodarstw 

potwierdzi a istnienie zwi zku mi dzy osi ganymi wynikami a cechami jako ciowymi tego 

kapita u. Prowadz cy gospodarstwa, niezale nie od dominuj cego kierunku produkcji, 

posiadali znaczne do wiadczenie (czas prowadzenia gospodarstwa powy ej 10ciu lat), 

uzupe niali wykszta cenie formalne o wiedz  fachow  niezb dna do poprawy efektów 

dzia ania, wykorzystuj c w tym celu kursy i szkolenia organizowane przez instytucje 

otoczenia (ARiMR, gie dy towarowe, ODR, Izby Rolnicze i inne), ch tnie korzystali te  z 

doradztwa fachowego firm sektora rodków produkcji i us ug dla rolnictwa (firmy 

nawozowe, paszowe, producenci specjalistycznych maszyn i urz dze  itd.). Wykazywali 

si  te  wysokim stopniem innowacyjno ci, d c nie tylko do poprawy jako ci

prowadzonej produkcji, ale podejmuj c te  wspó prac  z o rodkami badawczymi, mi dzy

innymi w zakresie poprawy jako ci materia u genetycznego (w przypadku gospodarstwa 

trzodowego i mlecznego) czy te  reorganizowali proces dystrybucji produktów w asnych 

jak i innych kooperuj cych gospodarstw. Nie tylko wprowadzali w ycie istniej ce i 

oferowane im innowacje, ale te  sami ich poszukiwali, uczestnicz c mi dzy innymi w 

targach rolniczych, pokazach i spotkaniach bran owych. Dodatkowym motywem tych 

wszystkich dzia a  by  konkretny plan rozwini cia posiadanego gospodarstwa i przekazania 

go nast pcy. Wszystkie te kwestie uwidocznione przy pomocy sformu owanych twierdze

uzyska y maksymalne oceny ilustruj c si  i potencja  tkwi cy w kapitale ludzkim 

badanych gospodarstw. Odzwierciedleniem tego stanu rzeczy jest tak znacz cy, ponad 

90%, poziom wype nienia profilu oceny (rys.2).  
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Rys. 2. Profile kapita u ludzkiego gospodarstw o ró nym wiod cym kierunku produkcji  

Fig. 1. Profiles of human capital in farms with different production profile  

ród o: badania w asne.

Uzyskany profil oceny uwidoczni  te  pewne, nieliczne s abo ci kapita u ludzkiego, 

ró ne dla poszczególnych gospodarstw. Dla gospodarstwa mieszanego, w którym 

wi kszo  badanych obszarów w ca o ci spe nia a optymalny, za o ony w badaniu poziom, 

newralgicznymi okaza y si  relatywnie dojrza y wiek gospodarza w czasie nabycia 

gospodarstwa oraz brak praktycznej umiej tno ci obs ugi komputera. W gospodarstwie 

trzodowym s abo ciami okaza y si  równie  wiek nabycia, ale te  brak praktycznej 

znajomo ci j zyków obcych oraz brak czasu na zdobywanie dodatkowej, potrzebnej wiedzy 

i kompetencji w drodze dokszta cania si . Relatywnie najni sze oceny uzyska o

gospodarstwo mleczne. By o to gospodarstwo najbardziej tradycyjne, wielopokoleniowe, 

którego obj cie wi za o si  ze zmiana pokoleniow . Prowadz cy gospodarstwo posiada

wykszta cenie zawodowe rolnicze, które stara  si  jednak uzupe nia  na bie co. Mimo 

ni szej oceny kapita u ludzkiego, zw aszcza jej formalnych aspektów (wykszta cenie,

nak ady na szkolenia) gospodarstwo to w praktyce uzyskuje wyniki na poziomie 

holenderskim (wydajno  mleczna powy ej 10 tys. litrów mleka od krowy rocznie), co 

oznacza de facto, e w tym przypadku czynniki te nie maj  wp ywu na szeroko rozumian

efektywno  podmiotu.  

Podsumowanie

Rozwój gospodarczy przynosi zmiany w ka dej z dziedzin ycia ludzkiego. Zmienia 

si  te  podej cie do gospodarowania zasobami. Ich wyczerpywalno  sprawia, e coraz 

cz ciej o skuteczno ci ekonomicznej decyduje cz owiek. Jest tak równie  w rolnictwie, 
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które, chocia  powszechnie uwa ane za s absze ogniwo gospodarki, tak jak i inne sektory 

narzuca swoim podmiotom wymóg efektywnego gospodarowania pod gro b  eliminacji z 

rynku. Warunkiem uzyskania efektywno ci ekonomicznej jest jednak dysponowanie 

kapita em ludzkim o wysokiej jako ci.

W artykule zaprezentowano wyniki bada  nad kapita em ludzkim w rolnictwie jako 

sk adnikiem kapita u intelektualnego. Podkre lono specyfik  tego kapita u w 

gospodarstwie, k ad c nacisk na jego ród o, jakim jest indywidualny kapita  intelektualny 

prowadz cego, który skutkuje rozwojem sfery organizacyjnej i rynkowej gospodarstwa. 

Wykazano, e wiedza, jak  wykorzystuje prowadz cy gospodarstwo, ma charakter 

kompleksowy i wynika nie tylko z formalnego wykszta cenia, ale przede wszystkim z 

takich cech jak d enie do jej ci g ego uzupe niania i uaktualniania, do poszukiwania 

nowych rozwi za  oraz, bardzo cz sto, ich proponowania. Co wi cej dzia ania zwi zane z 

rozwojem zasobu wiedzy, a zarazem przekszta canie jej w kapita  intelektualny maj

charakter planowy, d ugoterminowy i wi  si  na ogó  z przewidywaniami odno nie 

przysz o ci gospodarstwa, tj. przekazania go w formie jak najbardziej efektywnej nast pcy.

Chocia  zaprezentowane wyniki bada  maj  charakter cz stkowy, podkre laj  rol  kapita u

ludzkiego jako podstawowej sk adowej kapita u intelektualnego, tak indywidualnego, jak i 

ca ego gospodarstwa. Wskazuj  ponadto na potrzeb  ich kontynuacji zarówno w aspekcie 

rozszerzenia liczebno ci grupy badawczej (w celu dokonania porówna ), jak i w kontek cie

z o ono ci zasobu, jakim jest kapita  intelektualny (analizuj c go jako agregat z o ony z 

kapita u ludzkiego, organizacyjnego oraz rynkowego). 
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