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Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego 
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Streszczenie 

Niniejszy artykuł ma charakter badawczy, a jego zasadniczym celem jest 
oszacowanie oraz analiza i ocena zróżnicowania przestrzennego zasobów ka-
pitału ludzkiego na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce. Zastosowano 
syntetyczny wskaźnik zasobów kapitału ludzkiego (WZKL), na podstawie któ-
rego dokonano hierarchii województw, określając także stopień zróżnicowania 
badanych obszarów pod względem zasobów kapitału ludzkiego. Wyniki badań 
wskazują na silne zróżnicowanie przestrzenne zarówno obszarów wiejskich, jak 
i miejskich. Ponadto zaobserwowano większy dystans dzielący jednostki bada-
nych województw dla obszarów miejskich niż wiejskich. Analizę zasobów ka-
pitału ludzkiego przeprowadzono w ujęciu przestrzennym wykorzystując dane 
Banku Danych Lokalnych GUS, Narodowego Spisu Powszechnego oraz studia 
literaturowe. 

Słowa kluczowe: kapitał ludzki, zasoby, zróżnicowanie przestrzenne, obszary wiej-
skie, obszary miejskie, wskaźnik zasobów.
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Wstęp 

Zróżnicowanie polskiej wiejskiej i miejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej 
jest znaczne (Stanny 2013; Zegar 2012, s. 70-74; Herbst, Wójcik 2013, s. 5-21), jed-
nak podkreśla się, że skala tego zróżnicowania nie odbiega od zjawisk obserwowanych 
współcześnie w innych krajach o zbliżonym poziomie dochodu na głowę mieszkańca 
(Wójcik, Herbst 2012). W najnowszych badaniach nad rozwojem społeczno-gospodar-
czym w Polsce akcentuje się, że regiony cechujące się wyższym poziomem kapitału 
ludzkiego notują znacznie wyższe wartości innych wskaźników rozwoju (Krajowy 
Raport… 2012, s. 158), co przekłada się na jego zdolności innowacyjne i konkurencyj-
ność (Golejewska 2012). 

Definicja kapitału ludzkiego ewoluowała, począwszy od jego wąskiego ujęcia, traktu-
jącego kapitał ludzki w kategorii wydatków na edukację i spodziewanych korzyści w przy-
szłości. Podjęta w latach 60. XX wieku analiza dowodowa wykazała korzyści wynikające 
ze wzrostu poziomu wykształcenia pracowników (Schultz 1963, s. 6-8), wydłużania lat 
nauki (Mincer 1962, s. 1106-1136) oraz dodatnią zależność pomiędzy poziomem wy-
kształcenia (latami edukacji) a wynagrodzeniami uzyskiwanymi w przyszłości (Krueger, 
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Lindahl 2001, s. 1101-1136). Współcześnie w teorii kapitału ludzkiego człowiek ze swo-
imi umiejętnościami, kwalifikacjami, motywacją, zdrowiem jest postrzegany zarówno 
jako główne źródło sukcesu poszczególnej firmy, jak i całej gospodarki (Schultz 1975; 
Becker 1961; Faggian, Mccann 2009). Jeśli standard życia danej populacji oraz poziom 
zatrudnienia są wysokie i stabilne, daną gospodarkę określić można jako konkurencyj-
ną. Ponadto poziom aktywności gospodarczej danego regionu nie powinien powodować 
niestabilnej równowagi zewnętrznej gospodarki ani poświęcać dobrobytu przyszłych ge-
neracji (European… 2013). Zatem uznać należy są słuszne, że aktywność regionu i jego 
konkurencyjność w znaczącym stopniu zależą od zasobów kapitału ludzkiego. Podkreśla 
się, że ten rodzaj kapitału stanowi podstawowy czynnik produkcji odpowiadający za 
zrównoważony wzrost (Romer 1986, s. 1002-1037; Romer 1990, s. 251-286; Lucas 1988, 
s. 3-42; Jones, Manuelli 1990, s. 1008-1038; Jones, Schneider 2006, s. 71-93; Klenow, 
Rodríguez-Clare 2004). Zważywszy na to, że obszary wiejskie w Polsce stanowią ponad 
90% powierzchni kraju (Wilkin 2007, s. 597), a udział ludności wiejskiej w Polsce sza-
cuje się na prawie 40% i jest jednym z najwyższych w Europie, warto przyjrzeć się bliżej 
potencjałowi, który jak dowodzą dane ekonomiczne stanowi, najsłabsze ogniwo w ocenie 
potencjału gospodarczego w Polsce. 

Metoda pomiaru kapitału ludzkiego

Niematerialny charakter kapitału ludzkiego sprawia, iż jego pomiar jest zadaniem nie-
zwykle trudnym (Dobija 2003; Kozuń-Cieślak 2013, s. 321-322; Kryńska 2013, s. 2), ale jak 
twierdzi pierwszy na świecie dyrektor ds. kapitału intelektualnego Leif Edvinsson „Lepiej 
w przybliżeniu mierzyć to, co ma znaczenie, niż dokładnie mierzyć to, co jest bez znacze-
nia” (Strojny 2003, s. 105). W myśl przytoczonych słów w niniejszym opracowaniu podjęto 
próbę oszacowania zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i miejskich w prze-
kroju województw w Polsce. W szczególności poszukiwano odpowiedzi na następujące py-
tania badawcze:
 - Jaki jest stan zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich i miejskich w Polsce?,
 - Jakie jest zróżnicowanie kapitału na badanych obszarach?,
 - W których województwach obszary wiejskie i miejskie cechują się najwyższym/najniż-

szym stanem zasobów kapitału ludzkiego?,
 - Jaki dystans dzieli jednostki o najwyższym i najniższym poziomie zasobów kapitału 

ludzkiego?
Przyjęto założenie o występowaniu istotnego zróżnicowania między badanymi jednost-

kami. Do oszacowania zasobów kapitału ludzkiego (KL) wykorzystano syntetyczny wskaź-
nik zasobów kapitału ludzkiego (WZKL), którego ogólną postać dla danego województwa 
w określonym czasie można przedstawić następująco (Nowak 1997).

 (1)
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Wskaźnik cząstkowy można oszacować na podstawie poniższej formuły: 

 (2)

gdzie: 
i – indeks obliczanego wskaźnika cząstkowego, przyjmuje wartości od 1 do 4 (liczba wskaź-

ników cząstkowych),
j – indeks danego województwa, przyjmuje wartości od 1 do 16 (liczba województw), 
xij – konkretna wielkość i-tego czynnika osiągnięta przez dany obszar wiejski/miejski j-te 

województwo w danym roku,
min{xij} – minimalna wartość i-tego czynnika, osiągnięta przez dany obszar wiejski/miejski 

województwa w danym roku,
max{xij}– maksymalna wartość i-tego czynnika, osiągnięta przez dany obszar wiejski/miej-

ski województwa w danym roku.

Tabela 1
Wartości zmiennych przyjętych do badania za rok 2012 i 2011* (w %)

Wyszczególnienie
Wsk. zatrudnienia Wsp. aktywności 

zawodowej 
Wsk. wykształ-

cenia 
Wsk. przedsię-

biorczość

Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś Miasto Wieś

Dolnośląskie 47,6 48,5 53,4 54,8 20,0 10,5 132 78,2
Kujawsko-pomorskie 48,6 51,1 55,2 57,8 18,0 8,7 105,1 66,3
Lubelski 48,9 52,1 55,5 57,5 24,4 9,7 106,1 51,2
Lubuskie 50,3 46,5 55,2 50,9 17,8 9,3 123,2 74,3
Łódzkie 49,0 52,8 55,6 58,4 20,3 9,8 109,9 62,7
Małopolskie 49,1 49,9 55,2 55,5 25,0 10,0 136,1 70,1
Mazowieckie 57,2 52,2 61,6 57,8 30,5 12,2 164,1 74,1
Opolskie 49,1 49,4 54,4 54,2 18,7 8,6 124,6 68,3
Podkarpackie 47,8 49,6 55,3 57,0 22,2 9,5 101,6 52,5
Podlaskie 51,2 49,6 57,5 52,9 21,3 8,8 97,6 50,7
Pomorskie 50,0 50,5 54,7 57,0 22,1 9,6 135 79,4
Śląskie 48,6 47,9 53,6 52,9 17,5 11,9 103,8 79,2
Świętokrzyskie 46,5 52,3 55,2 58,8 23,5 10,6 118,9 57,1
Warmińsko-mazurskie 47,5 43,1 53,1 48,7 18,7 7,9 101 55,9
Wielkopolskie 51,9 53,1 56,6 58,3 21,4 10,7 137,7 80,1
Zachodnipomorskie 47,0 45,6 52,2 52,1 20,3 9,5 143,5 87,7

* Dane dotyczące wykształcenia 
Źródło: Bank Danych Lokalnych, NSP 2011 (2014), http://www.stat.gus.pl [dostęp: 04.02.2014], 
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Określając pojęcie obszaru wiejskiego i miejskiego przyjęto najpopularniejsze kryterium 
administracyjne w oparciu o metodologię GUS.

W postępowaniu badawczym przyjęto następujące zmienne1:
 - współczynnik aktywności zawodowej, oszacowany jako udział osób aktywnych zawo-

dowo (pracujących i bezrobotnych) w grupie ludności powyżej 15 lat;
 - wskaźnik zatrudnienia, oszacowany jako udział osób pracujących w liczbie ludności 

w wieku 15 i więcej lat;
 - wskaźnik przedsiębiorczości zdefiniowany jako liczba podmiotów gospodarczych zare-

jestrowanych w REGON przypadająca na 1 tysiąc mieszkańców;
 - poziom wykształcenia opisany jako liczba osób z wyższym wykształceniem w ogólnej 

liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej2.
Szczegółowy wykaz zmiennych przyjętych do badania przedstawiono w tabeli 1. 

Stan i zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego wg województw 
Polsce 

Zastosowanie procedury opisanej powyżej pozwoliło na uporządkowanie przestrzeni 
obszarów wiejskich i miejskich wg województw określając jednocześnie ich niejednorod-
ność ze względu na stan zasobów kapitału ludzkiego. Ponadto, usystematyzowano badane 
obszary w grupy najbardziej jednorodne uzyskując tym samym zbiory względnie homo-
geniczne. 

Na podstawie analizy wskaźników cząstkowych zasobów kapitału ludzkiego zaobserwo-
wano wyraźną zbieżność w przestrzennym układzie aktywności zawodowej ludności i za-
trudnieniu na obszarach wiejskich (por. rysunek 1 a i d). 

Obszary wiejskie charakteryzujące się wyższym udziałem osób z wyższym wykształ-
ceniem występują w centralnej i południowo-zachodniej Polsce, głównie na terenie wo-
jewództw mazowieckiego i śląskiego, także wielkopolskiego i dolnośląskiego. Generalnie 
zauważono jednak brak wyraźnej systematyki, w przeciwieństwie do wskaźnika przed-
siębiorczości, gdzie zarysowuje się wyraźny podział wzdłuż linii wschód-zachód. Można 
wnioskować, że prawdopodobnie jest to uwarunkowanie historyczne. Obszary zachodniej 
Polski charakteryzują się zdecydowanie wyższą aktywnością gospodarczą pozarolniczą ani-
żeli obszary zlokalizowane na terenie Polski wschodniej (por. rysunek 1 c.). W literaturze 
dotyczącej zróżnicowania przestrzennego rozwoju struktur społeczno-gospodarczych czę-
sto podkreśla się nadal istotny wpływ tego właśnie czynnika (Stanny 2013; Wójcik, Herbst 
2012).

1  Metodologia wg GUS. 
2  Inne badania autora w wymiarze lokalnym dowodzą o istotnej statystycznie zależności między wymienionymi cechami 
a stanem ekonomiczno-społecznym lokalnej gospodarki. Por. Klonowska-Matynia (2013); Klonowska-Matynia (2012). 
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Rysunek 1 
Wskaźniki cząstkowe kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich wg województw 
w Polsce

a) Wsp. aktywności zawodowej

c) Wsk. przedsiębiorczości

b) Wsk. wykształcenia

d) Wsk. zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń własnych.
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Najwyższe wartości cząstkowe wskaźnika zasobów KL (1,0) zostały osiągnięte w bada-
nych obszarach w następującym układzie:
 - przedsiębiorczość ‒ obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego; 
 - wykształcenie ‒ obszary wiejskie województwa mazowieckiego;
 - zatrudnienie ‒ obszary wiejskie województwa wielkopolskiego;
 - aktywność zawodowa ‒ obszary wiejskie województwa świętokrzyskiego.

Najniższe wartości (0,0) w obszarze przedsiębiorczości oszacowano dla obszarów wiej-
skich województwa podlaskiego; natomiast w obszarach wykształcenia, zatrudnienia, ak-
tywności zawodowej ‒ obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego.

Porównując przestrzenne zróżnicowanie obszarów miejskich na podstawie cząstkowych 
wskaźników opisujących badane jednostki/obszary ze względu na główne cechy przyjęte 
do badania nie zaobserwowano silnej analogii do obszarów wiejskich. Wskaźnik cząstko-
wy aktywności zawodowej pokazuje, że obszarami miejskimi o najwyższej aktywności za-
wodowej charakteryzuje się województwo mazowieckie, podobnie jak ma to miejsce dla 
wskaźnika wykształcenia, przedsiębiorczości i zatrudnienia. 

Wysoki wskaźnik przedsiębiorczości występuje na obszarach miejskich województw 
zachodnich i północno-zachodnich, tj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopol-
skiego i dolnośląskiego. Podobnie jak w przypadku obszarów wiejskich, przestrzeń miej-
ska wykazuje cechy rozkładu spolaryzowanego związanego z podziałem historycznym na 
Polskę wschodnią ‒ mniej aktywną, z bagażem zapóźnień rozwojowych, i Polskę zachod-
nią ‒ o wyższej aktywności gospodarczej. Także wskaźnik wykształcenia dzieli obszary 
miejskie w Polsce w podobnym układzie przestrzennym, przy czym natężenie zjawiska jest 
odwrotne, czyli większym udziałem osób z wyższym wykształceniem cechują się obszary 
miejskie Polski wschodniej. 

Najniższe wartości cząstkowe wskaźnika zasobów KL (0,0) zostały osiągnięte w bada-
nych obszarach w następującym układzie:
 - przedsiębiorczość ‒ obszary miejskie województwa podlaskiego; 
 - wykształcenie ‒ obszary miejskie województwa śląskiego;
 - zatrudnienie ‒ obszary wiejskie województwa świętokrzyskiego;
 - aktywność zawodowa ‒ obszary wiejskie województwa zachodniopomorskiego.

Obszary miejskie województwa mazowieckiego we wszystkich badanych obszarach 
uzyskało możliwie najwyższe wartości wskaźników cząstkowych zasobów kapitału ludz-
kiego (po 1,0). 

Graficznie rozkład wskaźników cząstkowych zaprezentowano na rysunku 2.
W kroku kolejnym oszacowano wskaźnik całkowity zasobów kapitału ludzkiego dla ob-

szarów wiejskich i miejskich każdego województwa, następnie ustalono kolejność woje-
wództw, określając pozycję każdego z nich od miejsca 1 do 16. 

Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że liderem w zasobach kapitału ludzkiego na 
obszarach miejskich jest niewątpliwie województwo mazowieckie, dla którego szacowana 
wartość wskaźnika zasobów była najwyższa. Drugą lokatę zajęło województwo wielkopol-
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Rysunek 2
Wskaźniki cząstkowe kapitału ludzkiego na obszarach miejskich wg województw 
w Polsce

a) Wsp. aktywności zawodowej

c) Wsk. przedsiębiorczości

b) Wsk. wykształcenia

d) Wsk. zatrudnienia

Źródło: jak w rysunku 1.
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skie, które jednak osiągnęło ponad dwukrotnie niższą wartość wskaźnika niż województwo 
mazowieckie (0,47). Obszary miejskie dla pozostałych województw uzyskały bardzo niskie 
wartości wskaźnika zasobów, a maksymalna rozpiętość między najbogatszym i najbiedniej-
szym w zasoby KL województwem wynosi 0,92. Najuboższe w zasoby kapitału ludzkiego 
okazały się obszary miejskie województwa warmińsko- mazurskiego, na co wskazuje uzy-
skana najniższa wartość wskaźnika zasobów na poziomie 0,08. 

Analiza wskaźnika zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich wskazuje, że 
co prawda liderem także jest województwo mazowieckie, dla którego szacowana wartość 
wskaźnika wynosiła 0,86, ale dysproporcje między badanymi jednostkami są zdecydowanie 
mniejsze niż w przypadku obszarów miejskich. Wartość wskaźnika dla kolejnego w hierar-
chii województwa wielkopolskiego jest niewiele niższa niż dla lidera (0,85), także kolejne 
w hierarchii województwa uzyskiwały stopniowo niższe wartości wskaźnika zasobów, jed-
nak odstępy między jednostkami miały stosunkowo łagodny charakter. Najniższym stanem 
zasobów kapitału ludzkiego cechowały się wiejskie obszary województwa warmińskiego, 
dla którego szacowana wartość wskaźnika była najniższa i wynosiła 0,04. Szczegółowe ob-
liczenia i wyniki pozycjonowania przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2
WZKL – hierarchia województw ze względu na stan zasobów kapitału ludzkiego  
na wsi i w miastach    

Miasto Wieś

Pozycja Województwo WZKL Pozycja Województwo WZKL

16 Warmińsko-mazurskie 0,08 16 Warmińsko-mazurskie 0,04
15 Śląskie 0,11 15 Podlaskie 0,32
14 Kujawsko-pomorskie 0,17 14 Lubuskie 0,38
13 Podkarpackie 0,22 13 Opolskie 0,46
12 Dolnośląskie 0,23 12 Podkarpackie 0,47
11 Zachodniopomorskie 0,24 11 Zachodniopomorskie 0,49
10 Opolskie 0,24 10 Lubelskie 0,55

9 Łódzkie 0,25 9 Kujawsko-pomorskie 0,58
8 Lubuskie 0,27 8 Małopolskie 0,59
7 Świętokrzyskie 0,27 7 Dolnosląskie 0,62
6 Lubelskie 0,31 6 Śląskie 0,65
5 Podlaskie 0,32 5 Łódzkie 0,67
4 Pomorskie 0,38 4 Świętokrzyskie 0,68
3 Małopolskie 0,43 3 Pomorskie 0,69
2 Wielkopolskie 0,47 2 Wielkopolskie 0,85
1 Mazowieckie 1,00 1 Mazowieckie 0,86

Średnia 0,31 Średnia 0,56

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń własnych oraz danych GUS.
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Przeprowadzona analiza przestrzenna zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiej-
skich pozwoliła wskazać cztery względnie jednorodne wewnętrznie grupy województw cha-
rakteryzujące się podobnym stanem zasobów KL. 

W grupie A znajdują się obszary wiejskie województw najbogatszych w zasoby tego 
kapitału. Są to głównie województwa centralnej Polski: mazowieckie, łódzkie, świętokrzy-
skie, wielkopolskie oraz pomorskie. Wartość WZKL kształtowała się w przedziale od 0,67 
dla obszarów województwa łódzkiego do 0,86 dla obszarów województwa mazowieckiego. 
Grupa B, najbardziej liczna, dla której szacowana wartość wskaźnika zasobów kształtowała 
się na poziomie od 0,45 do 0,65 objęła obszary wiejskie województw: opolskiego, pod-
karpackiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, 
dolnośląskiego i śląskiego. Grupa C jest zdecydowanie uboższa w zasoby kapitału ludzkiego 
niż obszary wiejskie zaliczone do grupy A i B. Wartość wskaźnika oszacowano na poziomie 
od 0,24 do 0,45, a należą tu dwa województwa: lubuskie i podlaskie. Jednoelementową 
grupę cechującą się najniższym stanem zasobów KL tworzą obszary wiejskie województwa 
warmińsko-mazurskiego. Szczegółowe dane zawarto w tabeli 1. 

Obszary miejskie wykazują mniejsze zróżnicowanie w zasobach kapitału ludzkiego niż 
obszary wiejskie. Bazując na oszacowanym wskaźniku WZKL wyodrębniono trzy grupy 
województw. 

Rysunek 3
WZKL – Miasto

Rysunek 4
WZKL – Wieś

Źródło: jak w rysunku 1. Źródło: jak w rysunku 1.

0,08-0,31
0,31-0,54
0,54-0,77
0,77-1

0,03-0,24
0,24-0,45
0,45-0,65
0,65-0,86
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Grupa A to obszary o najwyższym poziomie zasobów kapitału ludzkiego i jest to jednoele-
mentowy zbiór utworzony przez obszary miejskie województwa mazowieckiego, dla które-
go wartość wskaźnika zasobów wynosi 1,0. 

Grupa B to czteroelementowy zbiór obejmujący obszary miejskie województw: wiel-
kopolskiego, małopolskiego, pomorskiego, podlaskiego. Wartość wskaźnika kształtowała 
się na poziomie odpowiednio od 0,47 do 0,32. Pozostałe obszary miejskie zaklasyfikowano 
do grupy C, cechującej się niskim i bardzo niskim poziomem zasobów kapitału ludzkiego. 
Są to województwa: warmińsko-mazurskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, podkarpackie, 
dolnośląskie, zachodniopomorskie, opolskie, łódzkie, lubuskie, świętokrzyskie i lubelskie. 
Wartość wskaźnika kształtowała się na poziomie od 0,08 do 0,31. Graficznie zróżnicowanie 
zasobów kapitału ludzkiego obszarów miejskich i wiejskich w Polsce w podziale na oma-
wiane grupy zróżnicowania zaprezentowano na rysunkach 3 i 4. 

Podsumowanie

Podsumowując zebrany materiał empiryczny można przyjąć następujące wnioski:
 - Obszary miejskie i wiejskie w Polsce charakteryzują się silnym zróżnicowaniem prze-

strzennym ze względu na zasoby kapitału ludzkiego. 
 - Zdecydowanym liderem pod względem bogactwa zasobów kapitału ludzkiego jest woje-

wództwo mazowieckie. Stan zasobów kapitału ludzkiego zarówno obszarów wiejskich, 
jak i miejskich był najwyższy spośród wszystkich badanych jednostek. 

 - Obszary miejskie województwa mazowieckiego jako jedyne spośród badanych uzyskały 
najwyższe wartości wskaźników cząstkowych we wszystkich badanych obszarach tj. za-
trudnienia, aktywności zawodowej, przedsiębiorczości i wykształcenia. 

 - Najniższym stanem zasobów kapitału ludzkiego w Polsce cechuje się województwo war-
mińsko-mazurskie. Uzyskane wyniki potwierdzają, że dotyczy to zarówno przestrzeni 
wiejskiej, jak i miejskiej tego województwa. 

 - Szacowany stan zasobów obszarów miejskich województwa warmińsko-mazurskiego 
jest najniższy spośród wszystkich badanych województw w Polsce, mimo że szacowane 
wartości cząstkowe wskaźnika nie były najniższe. 

 - Oceniając stopień spójności terytorialnej obserwuje się silniejszą dysproporcję w pozio-
mie zasobów kapitału ludzkiego na obszarach miejskich niż wiejskich. 
Uzyskane wyniki badań potwierdzają przyjęte założenie o silnym zróżnicowaniu prze-

strzeni wiejskiej i miejskiej w Polsce pod względem zasobów kapitału ludzkiego. W otrzy-
manym układzie przestrzennego zróżnicowania zasobów kapitału ludzkiego wydaje się 
słuszne stwierdzenie, że poziom konwergencji ze względu na stan zasobów kapitału ludz-
kiego nie jest zadowalający. Nasuwa się także ogólny wniosek o nadal niedostatecznej sku-
teczności polityki regionalnej, a także polityki poszczególnych regionów w niwelowaniu 
dysproporcji rozwojowych i osiąganiu konwergencji regionalnej. 
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Spatial Differentiation of Human Capital Resources in Poland

Summary 

This article is of the research nature and its basic objective is to estimate and to 
analyse and assess the spatial differentiation of human capital in the rural and urban 
areas in Poland. There was applied the synthetic index of resources of human capital 
on which basis there was made the hierarchy of provinces (voivodeships), also de-
termining the degree of differentiation of areas in terms of human capital resources. 
The research findings indicate the strong spatial differentiation both of rural areas and 
urban ones. Moreover, there was observed a bigger distance between the units of the 
provinces in question for urban areas than for rural ones. The analysis of human capi-
tal resources was carried out in terms of spatial profile making use of the data from the 
CSO’s Local Data Bank, the Polish census as well as literature studies. 

Key words: human capital, resources, spatial differentiation, rural areas, urban  
areas, resource index.

JEL codes: O1, O15, O18, C31, C38

Пространственная дифференциация ресурсов человеческого 
капитала в Польше

Резюме

Статья имеет исследовательский характер, а ее основная цель – расценка, 
а также анализ и оценка пространственной дифференциации ресурсов челове-
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ческого капитала в сельских и городских районах в Польше. Применили син-
тетический показатель ресурсов человеческого капитала, на основе которого 
провели иерархию воеводств, определяя также степень дифференциации иссле-
дуемых районов по ресурсам человеческого капитала. Результаты исследова-
ний указывают сильную пространственную дифференциацию как сельских, так  
и городских районов. Кроме того, заметили большее расстояние, разделяющее 
единицы обследуемых воеводств, для городских районов, нежели сельских. 
Анализ ресурсов человеческого капитала провели в пространственном разрезе, 
используя данные Банка местных данных ЦСУ. Национального банка Польши, 
Национальной переписи населения, а также результаты изучения литературы. 

Ключевые слова: человеческий капитал, ресурсы, пространственная диффе-
ренцация, сельские районы, городские районы, показатель ресурсов.

Коды JEL: O1, O15, O18, C31, C38
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