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ASPEKTY POJĘCIOWE KAPITAŁU LUDZKIEGO I JEGO ZNACZENIE

(Streszczenie)

Świat cały czas się zmienia, idzie do przodu. Dlatego Unia Europejska musi być gospodarką 
inteligentną, zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu. Obszary kapitału ludzkiego, 
wiedzy, edukacji, szczególnie na poziomie wyższym wymagają szczególnej uwagi. Edukacja i na-
uka determinuje procesy tworzenia i inwestowania w kapitał ludzki, co może pomóc we wzroście 
wiedzy i stworzenie konkurencyjnej gospodarki.

Inwestowanie w kapitał ludzki jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o roz-
woju nowoczesnej gospodarki. Kwestia ta ma szczególne znaczenie dla toczącej się globalizacji 
i coraz bardziej wyraźnie określonej konkurencji na rynkach międzynarodowych. Dynamiczny 
rozwój obszarów związanych z przetwarzaniem informacji, informatyzacji, nowych i zaawanso-
wanych technologii, niewątpliwie wymaga zaangażowania kapitału ludzkiego wysokiej jakości, 
który jest w dużej mierze pochodną wykształcenia i zdobytych kwalifikacji, wsparte praktycznymi 
umiejętnościami. 

Słowa kluczowe: kapitał ludzki; inwestycje w kapitał ludzki; szkolnictwo wyższe; inteligentna 
i zrównoważona gospodarka

1. Wstęp 

Nowoczesna i inteligentna gospodarka wymaga od społeczeństwa permanentnego 
aktualizowania i wzbogacania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji, czyli stałej 
edukacji, szczególnie na poziomie wyższym. 

Wysokie kwalifikacje oraz wykształcenie, poparte umiejętnościami szybkiego 
przystosowywania się do dynamicznego otoczenia, w dużym stopniu ułatwiają 
zdobycie pracy, osiąganie wyższych dochodów, zapewniając tym samym moż-
liwość większego zaspokajania potrzeb materialnych. 
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Słaba pozycja Polski na tle EU-27 spowodowana jest między innymi nie-
wystarczającymi inwestycjami w kapitał ludzki, a przede wszystkim w rozwój 
kwalifikacji pracowników, jak również współpracę sektora nauki i biznesu. Dla 
poprawy sytuacji gospodarki niezbędny jest stały dopływ do niej wysoko wy-
kwalifikowanej kadry. 

Celem artykułu jest prezentacja podstawowych kwestii pojęciowych i teore-
tycznych związanych z kapitałem ludzkim oraz ukazanie zmian w szkolnictwie 
wyższym jako podstawowym obszarze inwestycji w kapitał ludzki.

2. Kapitał ludzki – próba definicji

„Kapitał ludzki” (ang. human capital) to pojęcie, o którym na co dzień nieustan-
nie słyszymy. W dzisiejszych czasach jest ono powszechnie używane, wręcz 
modne. Obok wiedzy i innowacji, kapitał ludzki to jeden z najbardziej istotnych 
czynników gwarantujących przewagę rynkową. W jego rozwój coraz więcej 
się inwestuje. Widać to doskonale na przykładzie Unii Europejskiej, a także 
naszego kraju. Liczne programy realizowane na poziomie wspólnotowym, jak 
i krajowym już w swych tytułach zawierają wyrażenie kapitał ludzki. Jeden z naj-
większych programów operacyjnych, realizowanych w Polsce w perspektywie 
2007–2013, to Program Operacyjny Kapitał Ludzki, przeznaczony na wsparcie 
efektywnego rozwoju zasobów ludzkich w takich obszarach jak: zatrudnienie, 
edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników 
i przedsiębiorstw, a także budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej 
wszystkich szczebli i wdrażanie zasady dobrego rządzenia.

W dzisiejszych czasach pojęcie to najczęściej określane jest jako zasób wiedzy 
oraz umiejętności, które człowiek zdobywa, uczestnicząc w procesie kształcenia 
oraz podczas pracy zawodowej, jak również jako zasób zdrowia i energii witalnej. 
Kapitał ludzki jest zintegrowany z jednostką ludzką, wiedzą, jaką posiada, jego 
umiejętnościami, zdolnościami. 

Jednym z pierwszych ekonomistów, którzy zwrócili uwagę na to, że każdy 
człowiek może być traktowany jako forma kapitału, był Adam Smith. W swym 
klasycznym dziele z 1776 roku, a wydanym w Polsce w roku 1954, pt. Badania 
nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, porusza kwestię kapitału ludzkiego 
i wskazuje na wagę zagadnienia. Szkocki myśliciel i ekonomista kapitał ludzki 
nazywał pożytecznymi umiejętnościami nabytymi w trakcie procesu kształcenia, 
które uznawał za osobisty majątek zarówno człowieka, jak i społeczeństwa, do 
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którego należy1. Poglądy A. Smitha nie zostały jednak sprecyzowane w postaci 
formalnej teorii2, jak to miało miejsce w przypadku protoplastów teorii: Theodore 
Williama Schulza, Gary’ego S. Beckera oraz Jacoba Mincera, którzy swe badania 
prowadzili niezależnie i dla różnych celów3.

Podstawy teorii kapitału ludzkiego sformułowane zostały w latach 60. ubiegłe-
go stulecia i w gruncie rzeczy opierają się na rozważaniach zawartych w pracach 
trzech wyżej wymienionych pionierów. Można przyjąć, że datą wyznaczającą 
narodziny teorii jest moment ukazania się dodatkowego numeru czasopisma 
„Journal of Political Economy”, zatytułowanego Investment in Human Being, 
czyli rok 19624. Na jego łamach znalazły się pierwsze rozdziały monografii 
G.S. Beckera (wydanej w całości w 1964 roku pt. Human Capital: A Theoretical 
and Empirical Analysis, with Special Reference to Education). Niemniej jednak 
za twórcę teorii uważa się T.W. Schulza, który w 1979 roku otrzymał nagrodę 
Nobla za badania w dziedzinie ekonomii. W swych poglądach nad rozwojem 
gospodarczym kładł szczególny nacisk na znaczenie kapitału ludzkiego. Tworząc 
teorię human capital, T.W. Schultz wykorzystał w swych rozważaniach prace 
amerykańskiego ekonomisty polskiego pochodzenia, Jacoba Mincera oraz ame-
rykańskiego noblisty z 1992 roku w dziedzinie ekonomii – G.S. Beckera, którego 
teoria opierała się w swej istocie na myśli A. Smitha5. 

W klasycznym dziele T.W. Schultza, pt. Investment in Human Capital, opubli-
kowanym w 1961 roku, autor podkreśla, że kapitał ludzki jest „ucieleśniony w lu-
dziach”6. Twierdzi, że korzyści z inwestowania w człowieka poprzez kształcenie, 
doszkalanie oraz doskonalenie zawodowe są większe niż te płynące z inwestycji 
w kapitał rzeczowy. Jego zdaniem, każda jednostka ludzka dysponuje pewnymi 
wrodzonymi zdolnościami i wiedzą, które może rozwijać dzięki dobrej formie 
zdrowotnej, edukacji szkolnej, nabywaniu nowych kwalifikacji i doświadczenia 
w czasie pracy zawodowej. Właśnie od tego uzależniony jest dobrobyt państwa7. 

1 A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 1954, s. 345.
2 A. Oleksiuk, Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Economicus, Szczecin 2009, s. 10.
3 M. Kunasz, Teoria kapitału ludzkiego na tle dorobku myśli ekonomicznej, http://www.konfe-

rencja.edu.pl/ref8/pdf/pl/Kunasz-Szczecin.pdf; stan na dzień 1.04.2014 r.
4 M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, s. 303.
5 M. Markowska, Kapitał ludzki a poziom rozwoju regionów UE – ujęcie dynamiczne, 

w: E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na 
wiedzy, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 15–16. 

6 T.W. Schultz, Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976, s. 48.
 7 Ibidem, s. 24; por. Z. Czajka, Gospodarowanie kapitałem, Wyd. Uniw. w Białymstoku, Białystok 

2011, s. 14–15.
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J. Mincer w swej pozycji Investment In Human Capital and Personal Income 
Distribution, wydanej w USA w 1958 roku, próbował oszacować wpływ tego 
kapitału na dochody z pracy8. Wprowadził pojęcie inwestowania w kapitał ludzki, 
rozumiane jako proces uczenia się, zdobywania wiedzy najpierw w szkole (na 
wszystkich poziomach edukacji szkolnej), a następnie podczas wykonywania 
pracy zawodowej, czyli zdobywania umiejętności w postaci doświadczenia 
zawodowego, np. w formie dokształcania się, nabywania nowych kwalifikacji. 
W modelu J. Mincera kapitał ludzki mierzony jest długością okresu edukacji 
formalnej oraz wiekiem, który odzwierciedla doświadczenie poszczególnych 
jednostek9. Model J. Mincera analizuje wpływ inwestycji w kapitał ludzki na 
rozkład dochodów.

Z kolei G. Becker w swym dziele pt. Human Capital10 najpełniej opisał kon-
cepcję kapitału ludzkiego. Noblista wprowadził pojęcie inwestowania w kapitał 
ludzki, rozumiany jako alokacja zasobów, która wpływa na przyszłe realne do-
chody. Uważał, że na poziom kapitału istotny wpływ wywiera edukacja szkolna, 
zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, gromadzenie informacji 
na temat działania systemu gospodarczego oraz stan zdrowia, który odpowiada 
za dyspozycję fizyczną i psychiczną człowieka. Wszystkie wymienione rodzaje 
inwestowania w jednostkę ludzką podnoszą jej zdolności, zwiększając tym samym 
jej rzeczywiste dochody. G. Becker stał na stanowisku, że wiedza i technologia 
mają coraz większy wpływ na wzrost gospodarczy. Najwięcej miejsca w swych 
rozważaniach poświęcił kwestii inwestowania w kapitał ludzki poprzez szkolenia 
w pracy11. Model G. Beckera opisuje zatem inwestycje w kapitał ludzki poprzez 
szkolenia w pracy.

W kolejnych dekadach, opierając się na pracach T.W. Schultza, G. Beckera 
i J. Mincera, liczni autorzy, ekonomiści i myśliciele, zarówno zagraniczni, jak 
i polscy, poświęcali i poświęcają wiele uwagi problematyce kapitału ludzkiego. 

Termin „kapitał ludzki” w literaturze przedmiotu nie jest jednoznacznie 
i precyzyjnie sformułowany, dlatego znalezienie jednej, uniwersalnej definicji 
określającej go jest bardzo trudne. Rozważania teoretyczne na temat kapitału 
ludzkiego podejmowane są w zakresie szerokim i wąskim. 

Kapitał ludzki rozumiany szeroko, poza wiedzą tkwiącą, ucieleśnioną w czło-
wieku, jego wrodzonymi zdolnościami, poziomem wykształcenia, indywidual-

 8 Z. Czajka, Gospodarowanie…, s. 13.
 9 K. Cichy, K. Malaga, Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: M. Herbst 

(red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa 2007, s. 18–19.
10 G.S. Becker, Human Capital, NBER, New York 1993. 
11 K. Cichy, K. Malaga, Kapitał…, s. 22–23.



Aspekty pojęciowe kapitału ludzkiego i jego znaczenie 305

nymi umiejętnościami, obejmuje również szereg wszystkich innych czynników, 
między innymi psychofizycznych, zdrowotnych, kulturowych. 

Koncepcje kapitału ludzkiego T.W. Schultza i G. Beckera można uznać za 
szerokie, ponieważ, oprócz wrodzonych talentów, umiejętności, zasobu wiedzy, 
obejmowały one dodatkowo zdrowie czy energię witalną. Bazując na szerokim 
ujęciu kapitału ludzkiego obydwu autorów w późniejszych czasach pojawiło się 
wiele zbliżonych definicji. 

Kluczowe znaczenie dla badań w Polsce ma pozycja Stanisława Ryszarda 
Domańskiego, wydana w 1993 roku, w której autor przedstawia między innymi 
definicję kapitału ludzkiego. Określa go jako: 

zasób wiedzy, umiejętności, zdrowia, energii witalnej zawarty w społeczeństwie. Zasób ten jest 
dany przez genetyczne cechy danej populacji raz na zawsze, ale można go powiększać drogą 
inwestycji zwanych inwestycjami w człowieka: w ludzi, w kapitał ludzki, w ludzkie życie12. 

Twierdzi również, że to „zasób, który jest źródłem przyszłej satysfakcji, 
zarobków czy też, ogólnie usług o jakiejś wartości”13. 

Podobnego zdania jest również Waldemar Florczak, który stoi na stanowisku, 
iż kapitał ludzki w szerokim znaczeniu obejmuje: 

wszystkie cechy psychofizyczne jednostki, takie jak posiadane wrodzone zdolności, zasób 
wiedzy, poziom wykształcenia, umiejętności i doświadczenie zawodowe, stan zdrowia, poziom 
kulturalny, aktywność społeczno-ekonomiczna, światopogląd itp., które wpływają bezpośred-
nio lub pośrednio na wydajność pracy i które są nierozerwalnie związane z człowiekiem jako 
nośnikiem owych wartości14. 

Zaś w Leksykonie Zarządzania czytamy, że:
kapitał ludzki to zbiór właściwości tkwiący w ludziach, takich jak: wiedza, umiejętności, 
cechy psychologiczne, zdrowie, zachowania posiadające określoną wartość, które mogą być 
źródłem przyszłych dochodów, zarówno dla pracownika, jak i organizacji15. 

Powyższe definicje dowodzą, że kapitał ludzki to nie tylko wiedza i zdolności 
człowieka, ale także różne inne czynniki, jak na przykład zdrowie, sprawność 
fizyczna i psychiczna, kultura. 

Natomiast zawężając pojęcie kapitału ludzkiego należy uznać je za wiedzę 
ucieleśnioną w człowieku. Utożsamiane jest ono z poziomem wykształcenia 

12 S.R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993, s. 19.
13 Ibidem, s. 19.
14 W. Florczak, Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, w: W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na 

wiedzy, PWE, Warszawa 2007, s. 113; idem, Mikro- i makroekonomiczne korzyści związane 
z kapitałem ludzkim, Ekonomista 2007/5, s. 651.

15 Adamska M., Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004, s. 193.
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jednostki ludzkiej. Roman Przybyszewski twierdzi, że kapitał ludzki to wiedza 
zdobyta podczas edukacji oraz praktyki zawodowej16. Z kolei David Romer 
uważa, że pojęcie to obejmuje „zdolności, umiejętności i wiedzę poszczególnych 
pracowników”17. 

Powyżej przedstawione definicje wydaje się zawierać w sobie propozycja 
Marka Blauga. Brytyjski ekonomista stoi na stanowisku, że „ludzie na różne 
sposoby wydają na siebie pieniądze, mając na uwadze nie tylko swe bieżące 
przyjemności, lecz również przyszłe zyski o charakterze pieniężnym i pozapie-
niężnym”18.

W tym miejscu należy również wspomnieć o ogólnej, oddającej istotę za-
gadnienia definicji organizacji OECD, zgodnie z którą kapitał ludzki tworzą 
„wiedza, umiejętności, kompetencje i inne atrybuty posiadane przez jednostki, 
które sprzyjają tworzeniu osobistego, społecznego i ekonomicznego dobrobytu”19. 

Analiza literatury i przegląd interpretacji pojęcia „kapitału ludzkiego” róż-
nych autorów jednoznacznie wskazują na wielość propozycji w tym temacie. 
Bez względu na przyjęte podejście, niezależnie od tego, czy jest ono wąskie, czy 
szerokie, mówiąc o kapitale ludzkim niewątpliwie mamy do czynienia z wiedzą 
i umiejętnościami danego człowieka. Można również śmiało stwierdzić, że kapi-
tał ludzki jest indywidualną cechą jednostki, co wydaje się aspektem wspólnym 
dla autorów koncepcji. Część definicji podkreśla, iż tkwi on w człowieku, część 
ujmuje go jako zdrowie i energię witalną, część określa go jako możliwości wy-
kazania się w zawodzie, kreatywność, przedsiębiorczość itp. Niemniej jednak, 
najczęściej kapitałem ludzkim nazywa się zasób wiedzy i umiejętności zdobytych 
w procesie kształcenia i praktyki zawodowej.

Podsumowując przedstawione powyżej definicje kapitału ludzkiego, warto 
podkreślić, iż kapitał ludzki stanowi zdolności i wiedzę, jaką posiada każda 
jednostka ludzka wykazująca się kulturą osobistą na odpowiednim poziomie. 
Człowiek w ciągu swego życia stale je pogłębia i rozwija dzięki inteligentnym 
inwestycjom w siebie w postaci edukacji formalnej i nieformalnej, poprzez 
uczestniczenie w procesie edukacji szkolnej, nauki w trakcie studiów oraz róż-
nego rodzaju dokształcanie w postaci kursów, warsztatów, szkoleń, a następnie 
pracując i zdobywając doświadczenie zawodowe. Wszystko po to, by sprostać 

16 R. Przybyszewski, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, 
Difin, Warszawa 2007, s. 22.

17 D. Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2000, s. 149.
18 M. Blaug, Metodologia ekonomii, PWN, Warszawa 1995, s. 304.
19 OECD, The Well-being of Nations: the Role of Human and Social Capital. Executive Summary, 

OECD, s. 3.
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wymogom i wyzwaniom innowacyjnego i konkurencyjnego rynku pracy XXI wie-
ku. W dzisiejszych czasach człowiek musi posiadać silną pozycję przetargową 
do efektywnego funkcjonowania w inteligentnej i zrównoważonej Europie. Jego 
argumentami są stosowne dokumenty potwierdzające wiedzę i umiejętności, 
między innymi dyplomy, świadectwa, certyfikaty czy zaświadczenia.

3. Inwestycje w kapitał ludzki w obszarze szkolnictwa wyższego

Istnieje logiczna zależność między poziomem wiedzy i umiejętności, jakie re-
prezentuje dana jednostka ludzka, a osiąganym przez nią dochodem. Podobna 
sytuacja ma miejsce w odniesieniu do skali całej gospodarki. Oczywistym jest, 
że wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza otrzymuje wyższe wynagrodze-
nie, a państwa, w których system kształcenia jest na wysokim poziomie, dobrze 
rozwinięty i powszechnie dostępny, osiągają wyższy dochód narodowy. W dobie 
gospodarki opartej na wiedzy, Europy dążącej do inteligentnego, zrównoważo-
nego, sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju, kapitał ludzki odgrywa 
niezwykle istotną rolę. Inwestycje w niego w postaci zdobywania wykształcenia, 
doszkalania, doskonalenia zawodowego, dzięki którym rozwijane są dotychczas 
posiadane i nabywane nowe umiejętności i kwalifikacje itp. stanowią obecnie 
kluczowy argument przetargowy na innowacyjnym i konkurencyjnym rynku 
pracy. Generalnie można uznać również za logiczne stwierdzenie, że im wyższy 
poziom wykształcenia, tym mniejsza stopa bezrobocia, co jest interpretowane 
jako mniejsze ryzyko utraty pracy i większe możliwości jej znalezienia. 

S.R. Domański, zgodnie z rozważaniami prezentowanymi w literaturze 
przedmiotu, wymienia podstawowe formy inwestycji w człowieka:
• szeroko pojęte usługi i udogodnienia w kwestii ochrony zdrowia, wpływające 

na długość życia człowieka, jego sprawność fizyczną i psychiczną, witalność, 
siłę oraz wigor;

• szkolenia w czasie pracy, wraz z doskonaleniem zawodowym i zdobywaniem 
doświadczenia przy warsztacie pracy;

• formalna edukacja na wszystkich poziomach kształcenia szkolnego;
• programy studiów dla osób dorosłych;
• migracje ludności w celu podjęcia lepszej pracy;
• poszukiwanie i gromadzenie informacji dotyczących perspektyw zawodo-

wych na rynku pracy oraz warunków ekonomicznych przedsiębiorstw;
• badania naukowe.
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Należy tu zaznaczyć, że kwestii nakładów na badania poświęca się mniej 
miejsca. Dostarczają one innowacyjne rozwiązania, informacje, odkrycia, wy-
nalazki, wyznaczają również nowe kierunki ich wykorzystania w działalności 
inwestycyjnej, nie wyłączając oczywiście obszaru inwestycji w kapitał ludzki.

Wymienione powyżej formy można nieco uogólnić i tym samym wyodrębnić 
cztery fundamentalne obszary inwestycji w kapitał ludzki, a będą to: kształcenie 
zgodnie z systemem edukacji, doskonalenie zawodowe w pracy, ochrona zdrowia 
oraz czwarty kierunek, na który składają się migracje, gromadzenie informacji 
i badania naukowe. Z analizy literatury przedmiotu jasno wynika, iż „inwestycje 
w szkolnictwo, w doskonalenie zawodowe, informacje o pracy, migracje, pod-
noszą produkcyjną wartość nagromadzonych zdolności człowieka i prowadzą 
do zmiany jakości, które mogą być kwantyfikowane”20.

W miejscu tym warto podkreślić ogromną rolę, jaką pełni państwo w ob-
szarze inwestowania w kapitał ludzki. Rząd każdego kraju, dążąc do szybkiego 
i efektywnego rozwoju, musi kierować znaczne środki finansowe w zasoby 
ludzkie, w kształcenie społeczeństwa informacyjnego. Państwo poprzez swoje 
działania w różnych dziedzinach gospodarki ma kluczowy wpływ na rozwój 
kapitału ludzkiego. W artykule uwaga skupiona zostanie na obszarze edukacji, 
a w szczególności szkolnictwa wyższego. 

Niewątpliwie obszar edukacji determinuje procesy kreowania i inwestowania 
w kapitał ludzki. Zdecydowanie przyczynia się do zwiększania zasobów wiedzy, 
odpowiedniego wykorzystania jej efektów, budowania inteligentnego i kreatyw-
nego społeczeństwa informacyjnego, a tym samym wzrostu konkurencyjności 
Polski na arenie europejskiej.

Edukacja obejmuje przekazywanie wiedzy, naukę umiejętności oraz wycho-
wanie. Proces ten towarzyszy człowiekowi przez całe jego życie. Nie ogranicza 
się jedynie do formalnego kształcenia w systemie szkolnym. Edukację coraz 
częściej rozpatruje się w kontekście do sytuacji osób na rynku pracy. Zakłada 
się zatem, że wyższe wykształcenie daje większe możliwości znalezienia dobrej 
pracy, jak również rozwoju kariery zawodowej. Wreszcie: edukacja to podstawa 
ustawicznie uczącego się inteligentnego społeczeństwa informacyjnego.

W zakresie polityki edukacyjnej zadaniem państwa jest dbanie o wykształ-
cenie społeczeństwa, między innymi poprzez określenie okresu edukacji obo-
wiązkowej, finansowanie działalności i rozwoju szkolnictwa czy przedstawianie 
programów edukacyjnych na wzór europejskich i światowych tendencji. Państwo 
może również, tworząc stosowne przepisy prawne, oddziaływać na pracodawców 

20 T. Schultz, Investment…, s. 18.
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w celu doskonalenia zawodowego swoich pracowników w formie ich dokształ-
cania bądź stwarzania udogodnień w zdobywaniu wyższych kwalifikacji21.

Należy pamiętać, iż proces kształtowania kapitału ludzkiego rozpoczyna 
się już od najmłodszych lat życia człowieka. W okresie tym wpływają na niego 
przede wszystkim rodzice oraz szkoła wraz z całym jej otoczeniem. Odpowia-
dając na wyzwania otaczającej nas rzeczywistości oraz potrzeby dostosowania 
do warunków i oczekiwań społecznych, system szkolnictwa jest co pewien czas 
reformowany.

Szczególną uwagę należy poświęcić na etap kształcenia w ramach szkolnictwa 
wyższego. 1 października 2011 roku weszła w życie nowa reforma szkolnictwa 
wyższego i kariery akademickiej, która aktualnie jest wdrażana. Wyznacza ona 
przełomowy rozdział w historii polskich uczelni, koncentrując się na stałym, zrów-
noważonym ich rozwoju. Fundamentalne zmiany, jakie wprowadziła, to przede 
wszystkim nowoczesny system kształcenia na poziomie europejskim, zwiększenie 
praw studenckich, uproszczenie ścieżki kariery pracowników naukowych uczelni, 
integracja świata nauki z biznesem oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb i wy-
mogów konkurencyjnego rynku pracy. Wraz ze zmianą przepisów legislacyjnych 
zwiększyły się nakłady na szkolnictwo wyższe, w tym zagwarantowane zostały 
podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szkół wyższych. Minister Barbara 
Kudrycka podkreśla, iż przyjmując do realizacji reformę „wprowadzamy nową 
architekturę prawną, uczelnie otrzymują więcej autonomii, zmienia się proces 
kształcenia. Studenci zyskują nowe prawa, szanse i przywileje”22. 

Najistotniejsze zmiany, jakie zreformowana ustawa Prawo o szkolnictwie 
wyższym wprowadziła, przedstawione są poniżej.

Łatwiejszy dostęp do bezpłatnych studiów

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 października 2011 roku obligatoryjnie za-
wierana jest umowa pomiędzy studentem a uczelnią (publiczną lub niepublicz-
ną), która chroni prawa studenta, przede wszystkim w zakresie niewłaściwie 
wprowadzanych zobowiązań finansowych. Na mocy ustawy stworzony został 
katalog bezpłatnych usług dla wszystkich studentów szkół wyższych publicz-
nych i niepublicznych. Od 1 stycznia 2012 roku uczelnia nie może żądać od 
studentów dodatkowych opłat za egzaminy, egzaminy dyplomowe, poprawkowe 

21 Z. Czajka, Gospodarowanie…, s. 34.
22 https://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/reforma-uczelni-i-kariery-akademickiej-

wchodzi-w-zycie,archiwum,1,akcja,pdf.html; stan na dzień 1.04.2014 r.
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i komisyjne, wpis na kolejny semestr i rok studiów czy wydanie suplementu do 
dyplomu. Natomiast wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, czyli 
z dniem 1 października 2012 roku, weszły w życie zmiany dotyczące dostępu 
do bezpłatnego drugiego kierunku studiów. Aktualnie w dalszym ciągu dopusz-
czalna jest możliwość bezpłatnego studiowania na drugim i kolejnym kierunku 
studiów. Na przyszłość dostęp do bezpłatnych studiów na drugim kierunku został 
zagwarantowany na obecnym poziomie, czyli 10%, niemniej jednak decydują-
cym kryterium będą wyniki w nauce. Poza tym studenci będą mieli możliwość 
uczestniczenia w całkowicie bezpłatnych interdyscyplinarnych studiach (np. dwa 
kierunki w jednym programie).

Reforma wprowadziła także tańsze bilety na przejazdy autobusami i pocią-
gami dla wszystkich studentów między I a II stopniem studiów i doktorantów. 
Usunięto niekorzystną zasadę, zgodnie z którą student był wyłączony z ulg mię-
dzy okresem przejściowym z licencjatu/inżyniera na studia magisterskie. Tym 
samym student zachowuje zarówno swoje prawa do zniżek komunikacyjnych, jak 
i dostęp do bibliotek czy członkostwo w organizacjach przez cały okres trwania 
studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Dzięki podwyższeniu progu dochodów w przyznawaniu stypendium socjalne-
go oraz zwiększeniu puli środków na ten obszar, znacznie większa liczba studen-
tów może z nich skorzystać. Oznacza to zwiększenie dostępności stypendiów oraz 
podwyższenie ich wartości. Poza tym wielu studentów już otrzymuje stypendia 
na kierunkach zamawianych, a ich wysokość sięga nawet 1000 zł miesięcznie. 
Zakłada się, że będą one jeszcze rosły. Ponadto reforma gwarantuje studentom, 
a teraz także i doktorantom, możliwość otrzymania stypendium ministra. Sty-
pendia rektora trafią do studentów osiągających dobre wyniki, spełniających 
kryteria określone przez uczelnie w porozumieniu z samorządem studenckim. 
Z kolei wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów licencjackich i inżynierskich 
oraz studenci po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich 
mają szansę otrzymania w drodze konkursu „Diamentowego Grantu”, czyli 
specjalnych środków na swoje badania naukowe. Jednocześnie stwarza im się 
możliwość wkroczenia na drogę doktoratu, wyłączając konieczność zdobycia 
wcześniej stopnia magistra, jako warunkującego przystąpienie do kolejnego 
etapu naukowego.
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Nowy model kształcenia

Uczelnie uzyskały większą autonomię programową, swobodę w tworzeniu 
nowych autorskich kierunków studiów. Programy powinny być tworzone we 
współpracy wybitnych uczonych, ekspertów świata biznesu oraz pracodawców. 
Nowe mechanizmy opierają się na funkcjonujących w Europie tzw. Ramach 
Kwalifikacji, dzięki czemu dyplomy uzyskane w polskich szkołach wyższych 
mogą być porównywane z dyplomami z innych uczelni Europy.

Przyznanie dodatkowego finansowania uczelni będzie w większym stopniu 
zależało od jakości kształcenia studentów i poziomu badań naukowych. Wię-
cej środków otrzymają najlepsze jednostki wyłonione w drodze konkursu. Co 
więcej, dodatkowe środki przyznane będą najlepszym uczelniom publicznym 
i niepublicznym, które uzyskają status Krajowych Naukowych Ośrodków Wio-
dących (KNOW) oraz wybitnym uczonym, młodym naukowcom, doktorantom 
i studentom.

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące (KNOW)

Polskie uczelnie wyróżniające się wśród uczelni europejskich pod względem jako-
ści badań naukowych i dydaktyki wyłaniane są w postaci Krajowych Naukowych 
Ośrodków Wiodących. KNOW-y wybierane są w drodze konkursów w wybra-
nych obszarach wiedzy, a cała procedura przeprowadzana jest przez niezależne 
komisje, w których skład wchodzą międzynarodowi eksperci. W Polsce Krajowe 
Naukowe Ośrodki Wiodące będą finansowane przez pięć lat. Dodatkowo będą 
miały możliwość wydłużenia tego okresu o następne pięć lat. 

Przejrzyste zasady kariery akademickiej

Zmiany upraszczają ścieżkę kariery akademickiej, aby motywować tym samym 
naukowców do rozwoju i zdobywania kolejnych szczebli kariery akademickiej. 
Zgodnie z nowelizacją, procedura ubiegania się o stopień doktora habilitowanego 
jest mniej skomplikowana poprzez większą koncentrację na realnych osiągnię-
ciach i dorobku naukowym oraz skróceniu czasu jej prowadzenia z obecnych 
11 do 5 miesięcy. 

W kwestii kwalifikacji na studia doktoranckie wprowadzony został obowiązek 
stosowania trybu konkursowego. Reforma zakłada większe wsparcie finansowe 
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dla doktorantów, a dla tych najlepszych – dodatkowe stypendium. Nowe prawo 
wprowadza także procedury konkursowe na wszystkie stanowiska w uczelniach. 

Uczelnie szerzej otwierają się także na naukowców z zagranicy, co oznacza, 
iż wybitny naukowiec ze stopniem doktora oraz znaczącym dorobkiem nauko-
wym uzyskanym w zagranicznych ośrodkach ma możliwość uzyskania stopnia 
doktora habilitowanego w Polsce. 

Zgodnie z nowelizacją, nauczyciele akademiccy są obowiązkowo poddawani 
ocenie działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, która to będzie 
dokonywana nie rzadziej niż co 2 lata, a w przypadku profesorów raz na 4 lata. 
Otrzymanie drugiej negatywnej oceny obliguje rektora uczelni do rozwiązania 
stosunku pracy z negatywnie ocenionym.

Nie pominięto także kwestii wieloetatowości, która uległa znacznemu ograni-
czeniu. Z dniem 1 października 2011 roku nie można podejmować dodatkowego 
zatrudnienia bez zgody rektora, natomiast osobom zatrudnionym aktualnie na 
więcej niż jednym etacie wyznacza się okres trzech lat na dostosowanie się do 
nowego prawa. 

Połączenie uczelni z gospodarką

Kolejnym celem zaproponowanych zmian jest zacieśnienie współpracy oraz 
zwiększenie integracji środowiska akademickiego ze światem biznesu. W zakresie 
tym szkoły wyższe muszą opracować i wprowadzić regulaminy własności intelek-
tualnej oraz przyjąć ścieżkę komercjalizacji wyników prac naukowo-badawczych. 

Programy studiów o profilu praktycznym mogą być tworzone we współpracy 
z przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnie zyskują moż-
liwość kształcenia studentów przy ich udziale albo na zamówienie pracodawcy. 
Dalsze losy zawodowe absolwentów muszą być monitorowane, co pomoże 
w dopasowaniu oferty kształcenia do rynku pracy. 

Na mocy reformy szkolnictwa wyższego i kariery akademickiej, 14 grudnia 
2011 roku powołany został Rzecznik Praw Absolwenta, by ułatwić absolwentom 
studiów podejmowanie pracy oraz likwidować bariery w karierze zawodowej.

Zmiany w przepisach mają na celu podniesienie poziomu jakości kształce-
nia, promowanie uczelni o najbardziej imponującym potencjale dydaktycznym 
i naukowym, traktowanie studenta jako godnego partnera uczelni, wzmocnienie 
efektywnego zarządzania uczelnią. Nowe prawo pozwoli docenić i nagrodzić 
uzdolnionych studentów za ich wyniki w nauce oraz za innego rodzaju osiągnię-
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cia. Tym samym Polska dąży do wejścia w struktury europejskiej przestrzeni 
szkolnictwa wyższego23. 

Wpływ państwa na kapitał ludzki zaznacza się wyraźniej w obszarze polityki 
naukowej, kreującej warunki dla rozwoju nauki i jej finansowania. W ostatnich 
latach w Polsce poświęca się wyjątkowo dużo uwagi tejże dziedzinie z racji przy-
stąpienia do Unii Europejskiej, a w związku z tym – z koniecznością wykonania 
pewnych wskaźników w danym zakresie. Cele i zadania polityki naukowej na 
okres poprzedniej dekady wyznaczała Strategia Lizbońska, natomiast aktualnie 
wskazuje na nie Europa 2020. Unia Innowacji, czyli jedna z flagowych inicjatyw 
aktualnej strategii, opublikowana w październiku 2010 roku, zobowiązuje się do 
utworzenia dobrze funkcjonującej Europejskiej Przestrzeni Badawczej (EPB) 
do 2014 roku. Na konieczność jej utworzenia wskazywała również strategia 
z Lizbony. Charakterystyczną cechą EBP jest swobodny przepływ naukowców, 
wiedzy naukowej i technologii. Europa tym samym dąży do zwiększenia spój-
ności i kompatybilności polityki, rozwoju programów i działań w zakresie badań 
naukowych, do wzrostu mobilności naukowców i rozwoju karier zawodowych 
uczonych, zachęcania przedsiębiorstw i naukowców do współpracy, poprawy 
infrastruktury naukowo-badawczej, wsparcia dla tworzenia instytutów nauko-
wo-badawczych we wszystkich krajach członkowskich osobno oraz w Unii 
Europejskiej jako całości24. 

Dążenie do zapewnienia wysoce efektywnego i zintegrowanego systemu 
naukowo-badawczego poprzez konkretne działania na rzecz wyżej wymienio-
nych obszarów niewątpliwie wskazuje na ważny wpływ rządu i jego inwestycje 
w rozwój kapitału ludzkiego. Zdaniem specjalistów, w celu stworzenia odpowied-
nich warunków do poprawy ogólnego stanu kapitału ludzkiego, państwo musi 
inwestować między innymi właśnie w rozwój polityki naukowej. 

3. Zakończenie 

Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego jest jednym z najistotniejszych czyn-
ników determinujących rozwój współczesnej gospodarki. Kwestia ta nabiera 
szczególnego znaczenia wobec postępującej globalizacji oraz coraz wyraźniej 

23 http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/reforma-szkolnictwa-wyzszego/; stan na dzień 
1.04.2014 r.

24 Europejska Przestrzeń Badawcza, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.
nauka.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-polska-ue/inicjatywy-na-szczeblu-unijnym-w-obszarze-
badan-naukowych/europejska-przestrzen-badawcza/; stan na dzień 1.04.2014 r.
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zaznaczającej się konkurencji na rynkach międzynarodowych. Dynamiczny roz-
wój dziedzin związanych z przetwarzaniem informacji, informatyzacją, nowymi 
i zaawansowanymi technologiami, bezdyskusyjnie wymaga zaangażowania 
wysokiej jakości kapitału ludzkiego, która w dużej mierze stanowi pochodną 
wykształcenia społeczeństwa oraz zdobytych przez niego kwalifikacji, popartych 
praktycznymi umiejętnościami. To z kolei przekłada się na wzrost możliwości 
innowacyjnych, a następnie umacnianie pozycji konkurencyjnej gospodarki. 

Z przedstawionych powyżej rozważań wynika, że edukacja i nauka determi-
nują procesy kreowania i inwestowania w kapitał ludzki. To przede wszystkim 
właśnie one przyczyniają się do zwiększania zasobów wiedzy i tworzenia konku-
rencyjnej gospodarki. W aspekcie rozwoju kapitału ludzkiego nie bez znaczenia 
pozostaje również kwestia polityki zdrowotnej państwa.
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CONCEPTUAL ASPECTS Of hUmAN CAPITAL AND ITS ImPOrTANCE

( S u m m a r y )

Word is changing permanently that is why European Union have to become a smart, sustainable and 
inclusive economy. Areas of human capital, knowledge, education, especially at higher level need 
special attention. Education and science determine processes of creating and investing in human 
capital what could help to increase knowledge and create competitive economy.

Investing in human capital is one of the most important factors determining the development 
of the modern economy. This issue has particular importance to the ongoing globalization and 
increasingly clearly defined competition in international markets. The dynamic development of 
areas related to the processing of information, informatization, new and advanced technologies, 
indisputably requires the involvement of high quality human capital, which is largely a derivative 
of education and gained qualifications, supported practical skills. 
Keywords: human capital; human capital investments; higher education; intelligent and sustainable 
economy


