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Kapitał ludzki na obszarach wiejskich w Polsce. Analiza 
przestrzenna

Streszczenie 

Artykuł ma charakter badawczy, zasadniczym celem było dokonanie hierarchi-
zacji i typologii obszarów wiejskich w Polsce na podstawie syntetycznego wskaź-
nika zasobów kapitału ludzkiego. Oszacowanie wskaźnika stanowiło podstawę do 
analizy oraz dyskusji nad poziomem i kierunkami zdywersyfikowania przestrzeni 
wiejskiej pod względem zasobów kapitału ludzkiego. Podjęto także próbę zidenty-
fikowania czynników szczególnie silnie determinujących poziom zasobów kapitału 
ludzkiego oraz określenia prawidłowości w jego przestrzennym rozmieszczeniu. 
W ramach podjętych badań przeprowadzono analizy w wymiarze przestrzennym. 
Podstawową jednostką, na poziomie której prowadzono analizy, był powiat. Źró-
dłem danych był Główny Urząd Statystyczny − Bank Danych Lokalnych oraz wy-
niki Narodowego Spisu Powszechnego 2011. 
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Wstęp 

Cechą obszarów wiejskich w Polsce jest ich przestrzenność. Wieloletnie badania nad 
ich rozwojem ukierunkowane były na zdiagnozowanie poziomu zróżnicowania przestrze-
ni wiejskiej, a także na określenie czynników sprawczych tego zjawiska. W wielu opraco-
waniach podkreśla się, że rozwój obszarów wiejskich wynika bezpośrednio z lokalizacji 
przestrzennej danej jednostki terytorialnej (Bański 2008; Rosner 2007). W innych bada-
niach proces ten uzależnia się od obecności sprawnego i posiadającego wizję lidera (Herbst, 
Piotrowska 2008, s. 108) oraz aktywności lokalnej społeczności (Sobala-Gwosdz 2005). 
W najnowszych opracowaniach nadrzędną funkcję przypisuje się czynnikom jakościowym, 
tj. wiedzy i kwalifikacjom mieszkańców wsi (Janc 2009; Thurow 1999) czy wysokiej ich 
przedsiębiorczości (Kłodziński 2003). Ogólnie te jakościowe czynniki rozwoju łączy się 
z pojęciem kapitału ludzkiego i kapitału społecznego. 

Kapitał ludzki to szczególny rodzaj kapitału, wykorzystywany w procesie produk-
cji i jest bardzo różnie interpretowany1. S.R. Domański (1993, s. 20) przedstawia kapitał 
ludzki jako zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia i energii witalnej, zawarty w każdym 

1  W teorii kapitału ludzkiego nie wypracowano jednoznacznej interpretacji pojęcia „kapitał ludzki”, a co się z tym wiąże 
– sposobu wyceny jego wartości. Próba definiowania kapitału ludzkiego najczęściej podejmowana jest na drodze opisowo-
-wyjaśniającej.
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człowieku i społeczeństwie jako całości, określający zdolności do pracy, adaptacji, zmian 
w otoczeniu oraz możliwości kreacji nowych rozwiązań. Z kolei światowej sławy autorytet  
G.S. Becker (1975, s. 9) podkreśla znaczenie wszelkich inwestycji w edukację, które wpły-
wają na przyszły pieniężny i fizyczny dochód przez powiększanie zasobów w ludziach. 
W świetle wieloletnich badań, kapitał ludzki jest uznawany za zasób umożliwiający zwięk-
szenie dochodów i efektywności gospodarki, jak i kluczowy czynnik w procesie tworzenia 
nowej wiedzy (Mincer 1962; Schultz 1980; Nelson, Phelps 1966; Hanushek, Woessmann 
2008; Asteriou, Agiomirgianakis 2001, s. 481-489; Mankiw i in. 1992, s. 407-437). 

Kapitał ludzki, podobnie jak kapitał rzeczowy czy finansowy, wykazuje skłonność do 
koncentracji przestrzennej, zwłaszcza na obszarach o wysokim poziomie rozwoju społecz-
no-gospodarczego. Proces ten może sprzyjać rozwojowi jednych obszarów lub marginaliza-
cji innych. Spadek jakości zasobów na danym obszarze może doprowadzić do peryferyza-
cji i wyhamowania procesów rozwojowych (Gaczek, Komorowski 2005, s. 54-55). Zatem 
przyczyn zdywersyfikowania przestrzeni wiejskiej (i nie tylko) można upatrywać w zróżni-
cowanej aktywności mieszkańców poszczególnych jednostek terytorialnych (Klonowska-
Matynia 2015, s. 112-118). Istnieje, zdaniem autorki, uzasadniona potrzeba zgłębiania wie-
dzy w tym kierunku, tym bardziej, że liczba opracowań na temat jest stosunkowo niewielka. 
Stan kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce od lat oceniany jest jako niski, co 
jest istotną barierą ich rozwoju (Klonowska-Matynia, Zdrojewski 2008, s. 139-144). W ar-
tykule podjęto próbę pomiaru przestrzennego zróżnicowania obszarów wiejskich w Polsce 
i dokonania klasyfikacji badanych obiektów pod względem zasobów kapitału ludzkiego. 
Z tego też powodu interesujące wydało się poszukanie odpowiedzi na pytanie, jak silnie zdy-
wersyfikowana jest przestrzeń wiejska w Polsce pod względem zasobów kapitału ludzkiego 
oraz czy istnieją prawidłowości odpowiadające za istniejące kierunki rozkładu kapitału ludzkie-
go przestrzeni wiejskiej w Polsce. 

Metoda i zakres danych

Przedmiotem szczegółowych analiz była diagnoza przestrzennego zróżnicowania ob-
szarów wiejskich pod względem kapitału ludzkiego oraz określenie kierunków i zidenty-
fikowanie głównego czynnika odpowiedzialnego za zróżnicowanie przestrzenne obszarów 
wiejskich pod względem kapitału ludzkiego. W tym celu wykorzystano jedną z powszechnie 
stosowanych metod syntezy szczegółowej informacji na temat przestrzeni wiejskiej − klasy-
fikację badanego obszaru (Mazur i in. 2015, s. 7-36). Porównania badanych obszarów wiej-
skich dokonano na podstawie wskaźnika syntetycznego, do oszacowania którego wykorzy-
stano metodę sum standaryzowanych. W rezultacie każdemu z obiektów przyporządkowano 
względny wskaźnik poziomu kapitału ludzkiego, opisujący łączny efekt oddziaływania trzech 
obszarów, tj. rynek pracy ˗ jakość ˗ aktywność gospodarcza. W badaniu dokonano sumowania 
zestandaryzowanych uprzednio wartości uwzględnionych cech, wśród których cechy będące 
destymulantami przekształcono, mnożąc ich wartości przez 1. Zmienną syntetyczną, opisują-
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cą ogólny poziom kapitału ludzkiego, przekształcono wg następującej formuły (Nowak 1990, 
s. 80):

 (1)

gdzie:

 oraz xij oznacza wartość cechy j dla powiatu o numerze i.

Otrzymany w ten sposób wskaźnik względnego poziomu kapitału ludzkiego przyjmuje 
wartości z przedziału <0,1>, przy czym większa wartość oznacza obiekt lepszy pod wzglę-
dem kryterium ogólnego. Uwzględniając przyjęty kontekst definicyjny kapitału ludzkiego 
oraz dostępność danych, do konstrukcji wskaźnika syntetycznego przyjęto pięć zmiennych: 
trzy z obszaru rynku pracy, i po jednej z obszaru aktywność gospodarcza i obszaru jakość 
(por. tabela 1). Są to następujące:
 - zmienna X1 − udział osób aktywnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych) w grupie 

ludności powyżej 15 lat − stymulanta (obszar rynek pracy);
 - zmienna X2 − udział zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym − destymulanta (obszar rynek pracy);
 - zmienna X3 − liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców − stymulanta (obszar rynek 

pracy);
 - zmienna X4 − udział osób posiadających wyższe wykształceniem w ogólnej liczbie lud-

ności − stymulanta (obszar jakość);
 - zmienna X5 − liczba podmiotów wg REGON zarejestrowanych na 10 tys. osób w wieku 

produkcyjnym − stymulanta (obszar aktywność gospodarcza).

Tabela 1
Elementy składowe w pomiarze kapitału ludzkiego   

Obszar Cecha Źródło Stymulanta/
destymulanta

Rynek pracy 
Zatrudnienie GUS BDL S
Aktywność zawodowa GUS BDL S
Natężenie bezrobocia GUS BDL D

Jakość Wykształcenie GUS NSP S
Aktywność gospodarcza Przedsiębiorczość GUS BDL S

Źródło: opracowanie własne.

W analizie przestrzennej podstawową jednostką był powiat. Bazując na aktualnym po-
dziale administracyjnym kraju badaniem objęto 314 jednostki, pomijając miasta na prawach 
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powiatu. Ostateczny dobór cech do badania podyktowany był dostępnością danych, która 
w przypadku obszarów wiejskich jest mocno ograniczona. Stanowiło to poważne utrud-
nienie w doborze cech do badania. Z tych samych przyczyn inni autorzy (m.in. Czapiński, 
Panek 2011) zrezygnowali z badania przestrzeni wiejskiej na poziomie gminnym, zwiększa-
jąc dostępność do zbioru danych pozwalających na realizację badania. 

Oszacowane współczynniki korelacji między cechami wskazują na ich średnią, a w nie-
których przypadkach także silną współzależność. Najsilniejszy związek występuje pomię-
dzy wykształceniem i przedsiębiorczością, pracującymi a bezrobotnymi i aktywnymi zawo-
dowo. Kierunek zależności ocenić należy jako poprawny (por. tabela 2). 

Tabela 2
Współczynniki korelacji liniowej pomiędzy cechami  

 Aktywność 
zawodowa Pracujący Bezrobocie Wykształce-

nie
Przedsiębior-

czość

Aktywność zawodowa 1
Pracujący 0,871595054 1

Bezrobotni -0,428214154 -0,815133697 1
Wykształcenie 0,429939999 0,477293035 -0,362960199 1

Przedsiębiorczość 0,419677565 0,401779748 -0,231697789 0,779651839 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń własnych.

Rezultaty badań 

W wyniku zastosowania opisanej powyżej procedury otrzymano grupy powiatów po-
dobnych pod względem analizowanych cech, co umożliwiło podjęcie próby określenia 
podstawowych własności (tych grup) powiatów w kontekście czynników determinujących 
ich poziom kapitału ludzkiego. Zaobserwowano, że najbogatsze zasoby kapitału ludzkiego 
znajdują się na obszarach wiejskich zlokalizowanych stosunkowo najbliżej największych 
ośrodków rozwojowych w Polsce, tj.: Warszawy, Gdańska, Poznania, czy Krakowa. Na 
przeciwległym biegunie znalazły się tzw. obszary ubóstwa kapitału ludzkiego. W dominują-
cej mierze okazały się to być obszary wiejskie powiatów z województwa warmińsko-mazur-
skiego i zachodniopomorskiego, głęboko peryferyjne. Zauważalny jest rozkład zasobów ka-
pitału ludzkiego w układzie: lokalny/regionalny ośrodek wzrostu - peryferia, co odpowiada 
także stwierdzonej w badaniach nad rozwojem obszarów wiejskich w Polsce zarysowującej 
się linii rozwoju społeczno-gospodarczego (Stanny 2013). Graficznie rozkład przestrzenny 
kapitału ludzkiego zaprezentowano na rysunku 1, a opis klas zawarto w tabeli 3. 

Bazując na oszacowanym syntetycznym wskaźniku kapitału ludzkiego, wyróżniono 
sześć klas obiektów względnie homogenicznych wewnętrznie. Jednocześnie ocenia się, że 
analizowane grupy obiektów cechują się zróżnicowanym poziomem kapitału ludzkiego. 
Największe zdystansowanie jest zauważalne między klasą zerową (najniższy poziom zaso-
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bów) i klasą piątą (obszary o najwyższym poziomie zasobów). Szacowana wartość wskaź-
nika zawierała się w przedziale od 0,04 dla obszarów z powiatu bartoszyckiego do 0,91 dla 
obszarów z powiatu polickiego. 

Rysunek 1
Rozkład przestrzenny zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce  
- miara syntetyczna

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS BDL i NSP.

Tabela 3
Podstawowe charakterystyka klas obiektów pod względem zasobów kapitału 
ludzkiego  

Poziom kapitału 
ludzkiego Zakres wskaźnika Liczba obiektów 

w klasach
Udział w ogóle obiektów 

w %

Klasa 0 0-0,191 12 4
Klasa 1 0,192-0,335 79 25
Klasa 2 0,336-0,479 161 51
Klasa 3 0,480-0,622 53 17
Klasa 4 0,623-0,766 3 1
Klasa 5 0,767-0,910 6 2

Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych GUS BDL i NSP.
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Generalnie, uzyskane wyniki pozwalają ocenić jakość zasobów kapitału ludzkiego na 
obszarach wiejskich w Polsce jako stosunkowo niską. Średnia wartość wskaźnika kształtuje 
się na poziomie 0,395, co oznacza, że aż 56% badanych jednostek (tj. 176 powiatów) po-
siada poziom kapitału ludzkiego niższy niż przeciętnie w kraju. Najliczniej reprezentowane 
są obszary wiejskie z klas 2 (25% ) i 3 (51%), co tylko potwierdza ten fakt. Znikomy udział 
mają obszary wiejskie cechujące się najwyższą jakością zasobów zakwalifikowane do klasy 
4 i 5. Ich łączny udział stanowi zaledwie 3%. 

Analiza przestrzennego rozkładu zasobów kapitału ludzkiego wskazuje, że jednost-
ki znajdujące się w najkorzystniejszej sytuacji to obszary wiejskie powiatów: polickiego, 
pruszkowskiego, piaseczyńskiego i poznańskiego. Poziom kapitału ludzkiego jest na tych 
obszarach ponad dwukrotnie wyższy niż przeciętnie w kraju. Względnie wysoka jakość za-
sobów występuje także na obszarach wiejskich powiatów: krakowskiego, legionowskiego, 
warszawskiego zachodniego, gdańskiego i wrocławskiego, a więc wszędzie tam, gdzie ko-
rzystna lokalizacja sprzyja zrównoważeniu rynku pracy. Dotyczy to zwłaszcza Wielkopolski 
i Mazowsza oraz generalnie wszystkich tych obszarów wokół dużych regionalnych miast 
w zasięgu codziennych migracji zarobkowych oraz tam, gdzie już we wcześniejszych latach 
ukształtował się wielofunkcyjny kierunek rozwoju. Najtrudniejsza sytuacja, a tym samym 
najniższy kapitał ludzki występuje na obszarach wiejskich w powiatach: bartoszyckim, ło-
beskim, a także kętrzyńskim, braniewskim, szczecineckim, choszczeńskim, piskim, ełckim, 
drawskim, węgorzewskim, białogardzkim i oleckim. Wymienione jednostki terytorialne zlo-
kalizowane na terenie województw zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 

Przestrzenne rozmieszczenie zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich wska-
zuje na pewną prawidłowość. Zaobserwowano, że niski kapitał ludzki występuje wszędzie 
tam, gdzie zatrudnienie jest niskie, bezrobocie wysokie, a szanse na znalezienie pracy ogra-
niczone. Jest to specyfika wiejskich rynków pracy, na których nie występują lokalne cen-
tra wzrostu. Czynnik ten silnie ogranicza wahadłowe migracje zarobkowe mieszkańców. 
Równocześnie, częstym ograniczeniem w aktywizacji zawodowej mieszkańców tych obsza-
rów jest niska dostępność komunikacyjna oraz silnie peryferyjny charakter danej jednostki 
terytorialnej. Negatywnie oddziałującym czynnikiem jest, z pewnością, historia tych tere-
nów i związana z nią restrukturyzacja gospodarstw państwowych. Geograficznie są to ob-
szary wiejskie głównie występujące w północnej i zachodniej części Polski (z wyłączeniem 
obszarów zlokalizowanych w sąsiedztwie Olsztyna). Stanowią one zwarty przestrzennie ob-
szar, obejmujący subregiony uzależnione dawniej od infrastruktury PGR-ów. Zastosowane 
rozwiązania w programie restrukturyzacji tych obszarów doprowadziły do ubóstwa lokalnej 
społeczności, zarówno ekonomicznego, jak i kulturowego. Charakterystyczna dla mieszkań-
ców tych obszarów roszczeniowa postawa związana z pozyskiwaniem zasiłków i oczekiwa-
niem wsparcia ze strony opieki społecznej, jest zjawiskiem na tyle powszechnym, że można 
mówić już zjawisku tzw. „wyuczonej bezradności społecznej” przekazywanej kolejnym po-
koleniom (Halamska 2001, s. 215). Badania m.in. Marii Halamskiej wskazują na istniejący 
na tych obszarach, najwyższy w kraju, poziom pauperyzacji i marginalizacji, a zachowania 
te, zdaniem autorki, zostały ukształtowane w wyniku specyficznej historii tych środowisk 
(Halamska 2001, s. 215). Jednostki tego typu nie występują w bliskim sąsiedztwie ośrod-
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ków regionalnych czy miast średniej wielkości i poza wspomnianymi wyżej regionami nie 
tworzą większych skupień (Rosner, Stanny 2014, s. 229), co stanowić może istotną barierę 
ich rozwoju. 

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia na obszarach historycznie znajdujących się 
w granicach dawnej Polski, na których wartości szacowanego wskaźnika zasobów kapi-
tału ludzkiego dla badanych jednostek są przeważnie wyższe. Układ przestrzenny obsza-
rów wiejskich w Polsce pod względem zasobów kapitału ludzkiego wskazuje na istniejące 
względnie wyraźne dwa centralne skupiska, cechujące się najwyższym poziomem kapi-
tału ludzkiego. Są to obszary wiejskie, zamykające się pierścieniem bezpośrednio wokół 
dwóch aglomeracji miejskich, tj. Warszawy i Poznania. Obserwuje się także wyższy niż 
przeciętnie poziom kapitału ludzkiego skoncentrowany na obszarach wiejskich, zloka-
lizowanych wokół takich regionalnych ośrodków wzrostu, jak: Kraków, Łódź, Wrocław, 
Gdańsk oraz Bydgoszcz i Toruń. Na przeciwległym biegunie okazały się być obszary wiej-
skie zlokalizowane na przeważającej części Warmii i Mazurach, środkowym Pomorzu, tak-
że na Ziemi Dobrzyńskiej, południowo-wschodniej części Kujaw, Kotlinie Kłodzkiej oraz 
Lubelszczyźnie. Incydentalnie jeden z najwyższych wskaźników kapitału ludzkiego zanoto-
wano na Pomorzu Zachodnim w Policach2. 

Jednocześnie zauważalny jest, opisywany w teorii rozwoju regionalnego, wpływ tzw. 
biegunów wzrostu i zjawisko rozlewania na przyległe obszary (Myrdal 1958; Hirschman 
1958). Na podstawie przeprowadzonej analizy przestrzennej wyróżniono ośrodki centralne 
i regionalne stanowiące, główne ośrodki wzrostu. Są nimi największe aglomeracje miejskie 
w kraju, tj. Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Gdańsk. Obszary wiejskie skupione wo-
kół tych ośrodków przewyższają pozostałe obszary wiejskie jakością kapitału ludzkiego, co 
wynikać może z większej dostępności i bogatszej oferty edukacyjnej, możliwości zatrud-
nienia, dostępności komunikacyjnej i związanej z nią możliwości dojazdu do pracy. Wyniki 
analizy kierunków i siły oddziaływania grawitacyjnego głównych ośrodków rozwoju na 
przyległe im jednostki terytorialne pozwalają uznać, że siła dyfuzji tych ośrodków, zarówno 
na obszary podmiejskie, jak i peryferyjne, jest stosunkowo słaba, gdyż nie wykracza poza 
pierścień odległości jednego powiatu, z tendencją do „rozlewania się” w kierunku zachod-
nim. Zjawisko to jest szczególnie nasilone wokół miasta st. Warszawy, zwłaszcza jego za-
chodniej części. Obok ośrodka warszawskiego zjawisko rozlewania zauważalne jest na ob-
szarze aglomeracji krakowskiej, centralnej Polski (zachodnie Mazowsze, Ziemia Łęczycka) 
i Wielkopolski (Ziemia Poznańska, Ziemia Wieluńska, południowa Ziemia Kaliska) oraz 
w sąsiedztwie trójmiasta i Wrocławia. 

Odwołując się do typologii obszarów wiejskich, ze względu na strukturę składowych 
rozwoju społeczno-gospodarczego zaprezentowanej w Monitoringu rozwoju obszarów 
wiejskich (Rosner, Stanny 2014, s. 223-238), zauważalny jest związek między uzyskanym 
w niniejszym badaniu rozkładem przestrzennym kapitału ludzkiego a typem funkcjonalnym 
danego obszaru, określonym w raporcie. Najkorzystniejsza sytuacja, a tym samym najwyż-
szej jakości kapitał ludzki skoncentrowany jest na obszarach silnie zurbanizowanych o zre-

2  Wynikać to może z obecności na tym terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA.
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dukowanej funkcji rolniczej. Są to obszary stanowiące często strefę podmiejską dużych 
miast i ośrodków przemysłowych. Warunki edukacyjne, mieszkaniowe, jak zatrudnieniowe 
mieszkańców tych obszarów ocenić należy jako korzystnie wpływające na kumulację kapi-
tału. Można zatem mówić, w tym przypadku, o korzyściach z lokalizacji (tzw. renta położe-
nia). Ponadto stwierdzono, że średni poziom kapitału ludzkiego występuje na obszarach po-
wiązanych gospodarczo z miastem, na których gospodarka oparta jest na koncepcji rozwoju 
wielofunkcyjnego. Takie lokalne warunki, jak: aktywność lokalnej społeczności, struktura 
demograficzna, zasobność i spójność społeczna oceniane są jako korzystne i rokują na pozy-
tywne zmiany w przyszłości. Najuboższe pod względem kapitału ludzkiego okazały się być 
obszary wiejskie z dominacją rolnictwa wielkoobszarowego (tzw. obszary popegeerowskie), 
których znamienne cechy, takie jak: niska dostępność przestrzenna, niezadowalająca kon-
dycja lokalnych finansów, ubóstwo ekonomiczne i kulturalne, słabo zrównoważony rynek 
pracy, pozostawiają je na marginesie rozwoju. 

Uwzględniając uzyskany rozkład przestrzenny kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich 
można dopatrywać się także związku z dostępnością przestrzenną, która w teoriach rozwo-
ju regionalnego jest uznawana za jeden z istotnych czynników wzrostu i rozwoju (Rosik, 
Szuster 2008). Najnowsze badania wskazują na znaczącą poprawę dostępności (między-
narodowej i regionalnej) niektórych obszarów w Polsce, głównie zlokalizowanych wzdłuż 
dróg ekspresowych i autostrad3. Natomiast takie rejony, jak: środkowe Pomorze, Warmia, 
Mazury oraz północno-zachodnie Mazowsze, Karpaty, zwłaszcza Bieszczady, tereny gra-
niczne z Czechami, pozostające nadal w niskiej dostępności do rynków pracy, usług admini-
stracyjnych i społecznych (np. szpitale, szkoły średnie, uczelnie wyższe) (Komornicki i in. 
2015, s. 55 -61) stanowią jednocześnie bieguny ubóstwa kapitału ludzkiego. 

Podsumowanie

Otrzymane wyniki badań potwierdzają opisywane w literaturze silne zróżnicowanie ob-
szarów wiejskich w Polsce również pod względem zasobów kapitału ludzkiego. Nierówny 
rozkład zasobów wskazuje, że istniejące zdywersyfikowanie przestrzeni wiejskiej może 
być z jednej strony efektem długotrwałych procesów historycznych, z drugiej zaś wyni-
kać z najnowszych trendów polaryzacji rozwoju gospodarczego. Ponadto, zebrany materiał 
pozwala przyjąć tezę, że zróżnicowanie kapitału ludzkiego uwarunkowane jest strukturą 
funkcjonalną obszarów wiejskich i ich dostępnością przestrzenną. Kierunek rozkładu kapi-
tału jest dwubiegunowy w układzie miasto − peryferia, co jest wyraźnie zauważalne wokół 
największych regionalnych ośrodków rozwojowych. Efekt dyfuzji na obszary przyległe jest 
stosunkowo słaby, ograniczający się zazwyczaj do ich strefy podmiejskiej. Wyniki przepro-
wadzonych analiz nie dały wystarczających podstaw do uznania którejkolwiek z przyjętych 
do badania cech za szczególnie silną determinantę kapitału ludzkiego4. 

3  Inwestycje drogowe szczególnie korzystnie wpłynęły na obszary między Łodzią i Warszawą, Przemyśl, Polskę Wschodnią. 
4  Siła objaśniająca wszystkich cech przyjętych do badania jest średnia. Zakres referencyjny współczynnika determinacji R2 
zawierał się w przedziale od 0,51 do 0,82. Kierunek współzależności ocenić należy jako poprawny.
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Human Capital in Rural Areas in Poland. Spatial Analysis

Summary

The empirical article aims to prepare a hierarchy and typology of rural areas in 
Poland. Based on the human capital indicator, the article shows the spatial diversi-
fication of rural areas. The linear indicators ordering has been applied based on the 
standardised sums method. As a part of the research, an analysis was carried out 
in spatial dimension. Studies confirm that, generally, the level of human capital in 
rural areas is low; the diversification of the rural space is relatively strong, the po-
larisation has a dual character (centre - periphery), the radius of diffusion does not 
go in principle outside the ring suburban zone. The available literature, statistical 
data of the Central Statistical Office, the Bank of Local Data, the 2011 census data 
were the main data sources.

Key words: human capital, rural areas, spatial disparities.

JEL codes: C31, O15, I25 

Человеческий капитал в сельских районах в Польше. 
Пространственный анализ

Резюме 

Статья имеет исследовательский характер; основная цель ее – провести 
иерархизацию и типологию сельских районов в Польше на основе синтетиче-
ского показателя ресурсов человеческого капитала. Оценка показателя пред-
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ставляла собой основу для анализа и дискуссии об уровне и направлениях ди-
версификации сельского пространства с точки зрения ресурсов человеческого 
капитала. Предприняли тоже попытку выявить факторы, особенно сильно 
предопределяющие уровень ресурсов человеческого капитала, а также опре-
делить закономерности в его пространственном измерении. Основной едини-
цей, на основе которой проводили анализы, был повят. Источником данных 
были ЦСУ – Банк локальных данных и результаты Национальной переписи 
населения 2011 г. 

Ключевые слова: человеческий капитал, сельские районы, пространствен-
ная дифференциация.

Коды JEL: C31, O15, I25 
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