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Celem artykułu jest diagnoza rozwoju sfery usług społecznych (w zakresie 
edukacji, kultury i ochrony zdrowia) jako obszaru tworz�cego kapitał ludzki 
w układzie regionalnym w Polsce. Kapitał ludzki wskazywany jest bowiem jako 
dominuj�cy czynnik produkcji w wykształcaj�cej si� gospodarce opartej na wie-
dzy, a jednocze�nie podstawowy wyznacznik poziomu �ycia społecze�stwa. 
W tym uj�ciu wysoki poziom kapitału ludzkiego pozwala na realizacj� rozwoju 
społeczno-gospodarczego, a wyrównywanie jego poziomu prowadzi do wi�kszej 
spójno�ci.  

Dla realizacji celu badawczego posłu�ono si� taksonomicznymi metodami 
porz�dkowania liniowego1, w tym metod� wzorca oraz bezwzorcowymi meto-
dami sum standaryzowanych warto�ci i wska�nikiem wzgl�dnego poziomu roz-
woju, które pozwalaj� na dokonanie przestrzennych porówna� stanu rozwoju 
usług społecznych i umo�liwiaj� stworzenie hierarchii badanych obiektów na 
podstawie jednoczesnych porówna� kilku zmiennych. Odniesiono si� do woje-
wództw, a wi�c poziomu NUTS2, jako podstawowej jednostki realizacji polityki 
spójno�ci społeczno-ekonomicznej w Polsce. W przeprowadzonych obliczeniach 
wykorzystano dane statystyczne udost�pniane przez GUS w elektronicznej bazie 
danych regionalnych2 dotycz�ce roku 2006 lub, w przypadku braku danych, 
roku 2005. 

KAPITAŁ LUDZKI CZYNNIKIEM SPÓJNO	CI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ 

REGIONÓW

Spójno�� społeczno-ekonomiczna oznacza wyrównywanie poziomu rozwoju 
gospodarczego i społecznego. Jak wskazuje M. G. Wo�niak, rozumiana mo�e 
by� równie� jako zdolno�� systemu ekonomicznego do harmonizowania efek-

                           
1 Wykorzystano procedury opisane w: [Pociecha, Podolec, Sokołowski, Zaj�c, 1988]. 
2 Dost�pne w bazie danych regionalnych GUS: www.stat.gov.pl. 
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tywno�ci ekonomicznej i sprawiedliwo�ci społecznej [Wo�niak, 2006, s. 7] 
i wymaga zmiany aspiracji i ambicji rozwojowych społecze�stw [Wo�niak, 
2007, s. 19]. Niezb�dne staje si� ukierunkowanie aktywno�ci gospodarczej na 
człowieka i jego wielowymiarowe potrzeby indywidualne oraz społeczne. Takie 
działania wi�załyby si� z ograniczaniem nierówno�ci typu frustruj�cego i ko-
rzystnie oddziaływałyby na akumulacj� kapitału ludzkiego równie� w układzie 
regionalnym [Wo�niak, 2006, 2007]. Wyrównanie poziomu rozwoju społeczne-
go i ekonomicznego zale�y bowiem m.in. od skutecznego rozwijania i wykorzy-
stania jako�ci kapitału ludzkiego i zasobów ludzkich wyst�puj�cych w danym 
regionie, co korzystnie oddziałuje zarówno na sfer� społeczn�, jak i ekono-
miczn�. 

W odniesieniu do gospodarki kapitał ludzki tworz� uciele�nione w jednostce 
umiej�tno�ci i kompetencje istotne w działalno�ci gospodarczej i osi�ganiu zało-
�onych zada� i celów społecznych. W szerokim uj�ciu obok zasobów wiedzy 
i umiej�tno�ci kapitał ludzki okre�la poziom zdrowia i energii witalnej zawar-
tych w poszczególnych osobach, a tym samym w społecze�stwie i narodzie jako 
cało�ci. R. Doma�ski podkre�la, �e kapitał ludzki, pomimo �e jest dany przez 
genetyczne cechy jednostki, to jednak jest powi�kszany dzi�ki inwestycjom 
w człowieka w procesie wychowania, edukacji sformalizowanej, samokształce-
nia i do�wiadczenia. Istotny komponent kapitału ludzkiego stanowi równie�
obszar warto�ci i kultury, w tym tak�e umocowanych w religii [Wo�niak, 2005, 
s. 80-91]. 

Bogate wyposa�enie w kapitał ludzki umo�liwia regionom wiod�cym przo-
dowa� w tworzeniu kierunków rozwoju współczesnej techniki i cywilizacji, 
przy�piesza tempo zmian i dyfuzji technologii, osi�gni�� naukowych, organiza-
cyjnych, mentalno�ciowych itp. Regionom imitatorom dobry zasób kapitału 
ludzkiego pozwala efektywnie czerpa� korzy�ci z wprowadzania nowych tech-
nologii, wynalezionych gdzie indziej i wyprzedzaj�cych swym poziomem tech-
nologie jakie dany region jest zdolny wykreowa� [Kapitał ludzki…, 1998, s. 80]. 
Badania empiryczne dowodz� równie�, �e istnieje dodatni zwi�zek pomi�dzy 
rozwojem kapitału ludzkiego a efektywno�ci� gospodarowania, mierzon� ł�czn�
produktywno�ci� czynników produkcji [Roszkowska, 2005, s. 46-67]. 

W szczególno�ci podkre�la si�, �e kapitał ludzki wywiera wpływ na prze-
miany instytucjonalne, stymuluje zmiany w strukturze wytwarzania i zatrudnie-
nia, sprzyja propagowaniu i upowszechnianiu nowoczesnych wzorów konsump-
cji i jako�ci �ycia, powoduje pojawianie si� nowych warto�ci i postaw, kształtuje 
nowoczesn� infrastruktur� techniczno-organizacyjn�, informatyczn� i socjaln�
itp.  

Uwidocznienie pozytywnego działania kapitału ludzkiego na rzecz kształto-
wania spójno�ci społeczno-ekonomicznej regionów wymaga maksymalnego 
stopnia rozwoju i wykorzystania tego endogenicznego potencjału. Dlatego te�
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tak istotna z punktu widzenia kształtowania spójno�ci jest polityka ukierunko-
wana na rozwój usług społecznych. 

USŁUGI SPOŁECZNE JAKO OBSZAR KREACJI KAPITAŁU LUDZKIEGO I SPÓJNO	CI 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ

Podstawow� sfer� umo�liwiaj�c� kreowanie kapitału ludzkiego stanowi�
usługi społeczne, rozumiane jako „działania skierowane na człowieka, których 
celem jest kształtowanie i wzbogacanie jego zasobów fizycznych i intelektual-
nych” [Jano�-Kresło, 2002, s. 7]. Proces prosumpcji3, a wi�c konsumpcji stano-
wi�cej proces inwestycyjny (produkcyjny) ukierunkowany na człowieka, reali-
zowany jest w takich obszarach usługowych, jak edukacja, ochrona zdrowia 
i opieka społeczna czy kultura, rekreacja i sport. 

Jako�� siły roboczej determinowana jest w znacznej mierze przez funkcjonu-
j�cy w danym kraju system edukacji. Szkolnictwo wy�sze jest podstawowym 
ogniwem modelu gospodarki opartej na wiedzy, zdolnym wykształci� kreatywne 
i wyposa�one w odpowiedni zasób wiedzy jednostki. Rozszerzenie dost�pu do 
szkół wy�szych podnosi warto�� kapitału ludzkiego poprzez wzrost ekonomicz-
nej warto�ci i wydajno�ci pracy, jak i lepsze pełnienie roli obywatela demokra-
tycznego społecze�stwa. Poziom szkolnictwa wy�szego ma podstawowe zna-
czenie dla całego systemu edukacji, tak�e ze wzgl�du na przygotowywanie przez 
szkoły wy�sze kadr dla tego systemu. Ponadto, obok kształcenia wysoko kwali-
fikowanych kadr, jest tak�e �ródłem innowacji [Mamica, 2001, s. 10, 12-13]. 

Rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez system o�wiatowy oraz sfer� kultury 
przyczynia si� tak�e do wpajania zasad i norm ogólnospołecznych, które powo-
duj� zwi�kszenie spójno�ci równie� w płaszczy�nie społecznej. Edukacja i kul-
tura, zaszczepiaj�c warto�ci etyczne i przekazuj�c wspólne normy, przyczyniaj�
si� do redukcji napi�� pomi�dzy poszczególnymi grupami społecznymi, w kon-
sekwencji czego nast�puje szybszy i trwalszy post�p w rozwoju ekonomicznym. 
Od znajomo�ci i przestrzegania tych norm i zasad zale�y czy działania podej-
mowane w sferze gospodarczej b�d� korzystne dla ogółu oraz czy w pełni b�-
dzie mo�na wykorzysta� potencjał tkwi�cy w danym społecze�stwie [Grodzicki, 
2003, s. 147-148]. 

Kształcenie buduje równie� kapitał społeczny, który z kolei warunkuje osi�-
ganie celów społeczno-gospodarczych w ten sposób, �e im wy�szy poziom tego 
kapitału, tym prawdopodobie�stwo sukcesu jest wi�ksze [Przyme�ski, 2004, 
s. 46, 49-51]. F. Fukuyama podkre�la, �e jego pozytywne, prorozwojowe działa-
nie jest mo�liwe jednak wtedy, gdy relacje wewn�trz sieci przebiegaj� zgodnie 
z respektuj�cymi zasad� dobra wspólnego normami i warto�ciami b�d�cymi 
składnikami kultury danego społecze�stwa, takimi jak lojalno��, uczciwo��

                           
3 Poj�ciem prosumpcji posługuje si� m.in. C. Bywalec, por. [Bywalec, 2003, s. 16-18]. 
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i rzetelno�� [Przyme�ski, 2004, s. 46]. Współtworz�cy ogólny potencjał spo-
łeczno-gospodarczy kapitał społeczny mo�e przynosi� pozytywne rezultaty wte-
dy, gdy sam jest pozytywny, to znaczy w swojej istocie wspiera on zasad�
wspólnego dobra (a nie dobro partykularne) w sensie pomy�lno�ci całego społe-
cze�stwa [Przyme�ski, 2004, s. 47]. 

Istotnym warunkiem rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego jest tak�e do-
bry stan zdrowia [Leon, Walt, 2004 za: Sowa, 2006, s. 16]. Wyniki bada� empi-
rycznych wskazuj� na istnienie zwi�zku pomi�dzy dobrobytem (mierzonym np. 
wielko�ci� PKB) a efektami zdrowotnymi (np. długo�ci� �ycia) [Sowa, 2006, 
s. 16]. Inwestycje w zdrowie sprzyjaj� bowiem wzrostowi produktywno�ci 
i aktywno�ci zawodowej. Lepsza kondycja fizyczna i psychiczna ludzi zwi�ksza 
dost�pno�� zasobów pracy dla gospodarki oraz przynosi niew�tpliwe korzy�ci 
społeczne. Obok pomocy medycznej o charakterze dora�nym, szczególn� rol�
dla kapitału ludzkiego maj� równie� działania w zakresie profilaktyki zdrowia 
i promocji wła�ciwego stylu �ycia. 

POST�POWANIE BADAWCZE

Dla przeprowadzenia oceny stanu rozwoju usług społecznych jako determi-
nanty kapitału ludzkiego, a w efekcie spójno�ci społeczno-ekonomicznej regio-
nów w Polsce, wykorzystano taksonomiczne metody porz�dkowania liniowego. 
Pozwalaj� one wskaza� te województwa, które dominuj� w zakresie dalszych 
mo�liwo�ci rozwojowych stymulowanych poprzez funkcjonowanie kapitału 
ludzkiego, jak i te, które wymagaj� wsparcia ze strony polityki społeczno-
ekonomicznej wspieraj�cej kształtowanie spójno�ci poprzez ukierunkowanie na 
kreacj� kapitału ludzkiego. W przypadku polskich województw daj� si� bowiem 
zauwa�y� znaczne dysproporcje w realizacji usług społecznych i wyposa�eniu 
w okre�lone dobra i warto�ci, do których powszechnie si� d��y, w tym m.in. 
w urz�dzenia, organizacje i instytucje kształceniowe, zapewniaj�ce dost�p do 
wiedzy i umiej�tno�ci, kultury, jak i słu��ce ochronie i piel�gnowaniu zdrowia, 
w tym m.in.: szkoły, biblioteki, placówki kulturalne, szpitale, itp. Tym samym 
przestrzenie te stwarzaj� nierówne mo�liwo�ci kreacji kapitału ludzkiego 
(w obszarze edukacji, zdrowia, kultury), a w konsekwencji ograniczaj� działania 
na rzecz spójno�ci. 

Wst�pny wybór zmiennych diagnostycznych okre�laj�cych poziom rozwoju 
usług społecznych dotyczył 17 charakterystyk stanu rozwoju infrastruktury spo-
łecznej w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia i kultury (dotycz� one zarówno 
dost�pno�ci obiektów infrastruktury technicznej – twardej, jak i pracuj�cych 
w poszczególnych sferach usług społecznych) oraz uczestnictwa w realizacji 
usług społecznych (okre�lonego przez wydatki gospodarstw domowych na 
wskazane dziedziny, a w sferze edukacji dodatkowo liczb� studentów) (tab. 1). 
Wybrane zmienne miały charakter stymulant, a wi�c wy�szy ich poziom był 
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korzystniejszy dla potencjalnego rozwoju kapitału ludzkiego. Wszystkie zmien-
ne zostały przedstawione w postaci wska�ników w odniesieniu do liczby ludno-
�ci, co pozwoliło na porównywanie jednostek przestrzennych o zró�nicowanym 
potencjale wielko�ciowym. Zmienne X1-X5 odnosz� si� do sfery ochrony zdro-
wia, zmienne X6-X12 dotycz� kultury i rekreacji, jako obszarów umo�liwiaj�cych 
zagospodarowanie czasu wolnego, a zmienne X13-X17 opisuj� usługi społeczne 
w sferze edukacji, przy czym odwołano si� tu głównie do rozwoju szkolnictwa 
wy�szego jako podstawowej determinanty kapitału ludzkiego. 

Tabela 1. Potencjalne zmienne opisuj�ce stan rozwoju usług społecznych 
Zmienna Opis zmiennej 
X1 szpitale ogólne na 10 tys. ludno�ci w 2005 r.
X2 łó�ka w szpitalach i oddziałach na 10 tys. ludno�ci w 2005 r. 
X3 lekarze ogółem na 10 tys. ludno�ci w 2005 r. 
X4 przeci�tne miesi�czne wydatki na 1 osob� na zdrowie (w zł) w 2006 r. 
X5 pracuj�cy w przedsi�biorstwach w sekcji N na 10 tys. ludno�ci w 2005 r. 
X6 muzea ł�cznie z oddziałami na 10 tys. ludno�ci w 2006 r. 
X7 domy i o�rodki kultury, kluby i �wietlice na 10 tys. ludno�ci w 2005 r. 
X8 biblioteki i filie na 10 tys. ludno�ci w 2006 r. 
X9 teatry i instytucje muzyczne na 10 tys. ludno�ci w 2006 r. 
X10 kina stałe na 10 tys. ludno�ci w 2006 r. 
X11 przeci�tne miesi�czne wydatki na 1 osob� na rekreacj� i kultur� (w zł)

w 2006 r. 
X12 pracuj�cy w przedsi�biorstwach w sekcji O na 10 tys. ludno�ci w 2005 r. 
X13 przeci�tne miesi�czne wydatki na 1 osob� na edukacj� (w zł) w 2006 r. 
X14 pracuj�cy w przedsi�biorstwach w sekcji M osoby na 10 tys. ludno�ci

w 2005 r. 
X15 szkoły wy�sze ogółem na 10 tys. ludno�ci w 2006 r. 
X16 nauczyciele akademiccy na10 tys. ludno�ci w 2006 r. 
X17 studenci szkół wy�szych na 10 tys. ludno�ci w 2006 r. 
�ródło: opracowanie własne. 

Dalsze kroki post�powania dotyczyły wyboru zmiennych diagnostycznych. 
Posłu�ono si� tu kryterium zmienno�ci przyjmowanych warto�ci, gdy� niewy-
starczaj�cy poziom ich zró�nicowania mi�dzywojewódzkiego uniemo�liwia 
uchwycenie ró�nic w zakresie mo�liwo�ci kreacji kapitału ludzkiego. Do analiz 
przyj�to zmienne o współczynniku zmienno�ci przekraczaj�cym 15%4, co do-

                           
4 Jest to wybór arbitralny, gdy� w literaturze przedmiotu przyjmuje si� zró�nicowane minimalne 
poziomy zmienno�ci. np. A. Zelia� wskazuje, �e najcz��ciej jest to warto�� 10% [Zelia�, 2000, 
s. 43], co w badaniach autorów wskazałoby na eliminacj� tylko 1 zmiennej: X5. Natomiast 
M. Stec, A. Janas i A. Kuli�ski w prowadzonych analizach przyjmuje poziom 20% [Stec, Janas, 
Kuli�ski, 2005, s. 140], co w badaniach autorów oznaczałoby eliminacj� a� 9 zmiennych: X1, X2, 

X3, X4, X5, X8, X10, X12, X17, w tym wszystkich z obszaru ochrony zdrowia. 
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prowadziło do eliminacji 5 zmiennych. Nale�y zauwa�y�, �e w wi�kszo�ci były 
to zmienne charakteryzuj�ce obszar ochrony zdrowia, co z jednej strony mo�e 
prowadzi� do niskiej reprezentacji tej sfery usług społecznych, z drugiej wskazu-
je na relatywnie wyrównany poziom usług zdrowotnych w poszczególnych wo-
jewództwach. Mo�e to wynika� z faktu niezb�dno�ci i priorytetu realizacji po-
trzeb z zakresu opieki zdrowotnej, cz�sto traktowanych jako potrzeby podsta-
wowe. W tym uj�ciu diagnoza kapitału ludzkiego w województwach ma miejsce 
przez pryzmat rozwoju usług społecznych wy�szego rz�du, do których nale��
edukacja oraz kultura i rekreacja. 

W kolejnym etapie post�powania zbudowano tablic� korelacyjn� pomi�dzy 
potencjalnymi zmiennymi i z dalszych rozwa�a� wyeliminowano te, dla których 
warto�� współczynnika korelacji przekroczyła 0,8, jako powielaj�ce informacj�. 
W�ród 17 zmiennych zaobserwowano 2 takie przypadki: wysoki poziom korela-
cji pomi�dzy zmiennymi: X11 i X12 oraz X16 i X17. Ju� w poprzednim kroku 
współczynnik zmienno�ci wskazał na konieczno�� eliminacji zmiennej X12. Zde-
cydowano si� równie� na eliminacj� zmiennej X17 jako zmiennej o ni�szym po-
ziomie zmienno�ci (18,98%). 

Ostatecznie wyeliminowane zmienne to: X2, X3, X4, X5, X12, X17. 
Do dalszych oblicze� wykorzystano pozostałe 11 zmiennych, których warto-

�ci poddano standaryzacji według formuły: 

W pierwszej ze stosowanych metod warto�� wzorca okre�lono jako maksy-
malne warto�ci zmiennych, a nast�pnie, posługuj�c si� formuł� odległo�ci eukli-
desowej, wyznaczono odległo�� poszczególnych województw od wzorca. 
W metodzie sum standaryzowanych warto�ci skonstruowano cech� syntetyczn�
stanowi�c� sum� zestandaryzowanych warto�ci wszystkich zmiennych, przy 
czym wagi zmiennych okre�lono na poziomie 1. Natomiast przy okre�leniu war-
to�ci wska�nika wzgl�dnego poziomu rozwoju posłu�ono si� wzorem: 

Wska�nik ten nale�y do przedziału <0,1>, a wi�ksze warto�ci oznaczaj� obiekt 
lepszy pod wzgl�dem przyj�tego kryterium. 
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Powy�sze metody pozwoliły na przedstawienie hierarchii województw we-
dług rozwoju sfery usług społecznych stanowi�cych miar� tworzenia kapitału 
ludzkiego (tab. 2). 

Tabela 2. Ranking województw według stanu rozwoju usług społecznych 

Metoda wzorca 
Metoda sum 

standaryzowanych 
warto�ci 

Wska�nik wzgl�dnego 
poziomu rozwoju 

Województwo 
Pozycja

w  
rankingu

Odległo��
od wzorca

Pozycja
w  

rankingu

Cecha 
syntetyczna

Pozycja
w  

rankingu 

Warto��
wska�nika

małopolskie 1 5,99 1 7,601 10 0,272 
podlaskie 2 6,14 2 5,429 6 0,294 
dolno�l�skie 3 6,68 3 4,383 9 0,276 
łódzkie 4 6,80 6 2,825 15 0,193 
zachodnio- 
pomorskie 

5 7,31 5 3,226 7 0,284 

wielkopolskie 6 7,44 9 0,063 16 0,164 
pomorskie 7 7,56 7 1,348 2 0,479 
lubelskie 8 7,90 8 0,659 12 0,245 
mazowieckie 9 7,91 4 4,118 1 0,716 
lubuskie 10 8,08 10 -0,471 8 0,283 
warmi�sko- 
-mazurskie 

11 8,73 11 -1,742 5 0,300 

�l�skie 12 8,83 14 -3,914 13 0,227 
opolskie 13 9,12 12 -2,842 4 0,315 
podkarpackie 14 9,65 13 -3,648 3 0,456 
kujawsko- 
-pomorskie 

15 9,99 15 -8,436 14 0,194 

�wi�tokrzyskie 16 10,02 16 -8,599 11 0,253 
�ródło: opracowanie własne. 

Podobie�stwo uzyskanych wyników rangowania okre�lono za pomoc�
współczynnika korelacji rang Spearmana. Najsilniejsza zgodno�� wyników wy-
st�piła pomi�dzy rangowaniem z wykorzystaniem metody wzorca oraz metody 
sum standaryzowanych warto�ci (współczynnik 0,935). Natomiast pozostałe 
wyniki wykazuj� bardzo mał� zgodno��, o czym �wiadczy niewysoka warto��
współczynnika korelacji rang dla metod wzorca oraz wska�nika wzgl�dnego 
poziomu rozwoju: 0,194 oraz niewielka i ujemna warto�� wska�nika korelacji 
dla porównania rang uzyskanych metod� wzorca i wska�nika wzgl�dnego po-
ziomu rozwoju (-0,076). Wobec takich wyników zasadna wydaje si� rezygnacja 
z wykorzystywania metody wska�nika wzgl�dnego poziomu rozwoju w dal-
szych rozwa�aniach. 
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Warto�ci syntetycznych wska�ników rozwoju usług społecznych pozwoliły 
równie� na przeprowadzenie grupowania województw. Posłu�ono si� kryterium 
podziału na 4 grupy według wzorca5: 

Tabela 3. Grupowanie województw według warto�ci miary wska�nika synte-
tycznego rozwoju usług społecznych 
Grupy Warto�� miary Województwa 

Metoda wzorca 

I poni�ej 6,76  małopolskie, podlaskie, dolno�l�skie 
II 6,76 - 8,01  łódzkie, zachodniopomorskie, wielkopolskie, pomor-

skie, lubelskie, mazowieckie 
III 8,01 - 9,26 lubuskie, warmi�sko-mazurskie, �l�skie, opolskie 
IV powy�ej 9,26 podkarpackie, kujawsko-pomorskie, �wi�tokrzyskie 

Metoda sum standaryzowanych warto�ci 

I powy�ej 4,535 małopolskie, podlaskie 
II 4,535-0 dolno�l�skie, mazowieckie, zachodniopomorskie, łódz-

kie, pomorskie, lubelskie, wielkopolskie 
III 0 - -4,535 lubuskie, warmi�sko-mazurskie, opolskie, podkarpac-

kie, �l�skie 
IV poni�ej -4,535 kujawsko-pomorskie, �wi�tokrzyskie 
�ródło: opracowanie własne. 

Uzyskane zarówno za pomoc� metody wzorca, jak i sum standaryzowanych 
warto�ci hierarchia województw oraz ich podział na grupy wskazuj� na stosun-
kowo korzystn� sytuacj� pod wzgl�dem rozwoju usług społecznych w woje-
wództwie podlaskim (2 pozycja w obu rankingach oraz wł�czenie do grupy I) 
oraz relatywnie dalek� pozycj� województwa mazowieckiego (9 miejsce w me-
todzie wzorca, cho� w metodzie sum standaryzowanych pozycja 4 oraz zalicze-
nie do grupy II). Najkorzystniejsza sytuacja w zakresie mo�liwo�ci rozwoju 
kapitału ludzkiego wyst�puje w województwie małopolskim (1 miejsce i grupa I), 

                           
5 Por. procedury zastosowane w [B�k, Markowicz, 2003, s. 37]. 
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a ponadto obok wspomnianego Podlasia, w dolno�l�skim (3 miejsce i grupa I 
w metodzie wzorca oraz grupa II w metodzie sum standaryzowanych warto�ci). 
Opó�nienia w rozwoju kapitału ludzkiego mog� negatywnie wpłyn�� na sytuacj�
województw takich jak �wi�tokrzyskie oraz kujawsko-pomorskie (odpowiednio 
pozycja 16 i 15 oraz grupa IV) oraz podkarpackie (pozycja 14 lub 13, grupa IV 
w metodzie wzorca i grupa III w metodzie sum standaryzowanych warto�ci). 
Niestety s� to równie� województwa o wzgl�dnie niskim poziomie rozwoju 
mierzonym za pomoc� PKB per capita, co �wiadczy o perspektywach dalszego 
pogł�biania si� ró�nic rozwojowych, zaprzeczaj�c idei spójno�ci. Jednocze�nie 
nie zaobserwowano bezpo�redniego zwi�zku pomi�dzy otrzymanymi rankinga-
mi województw a ich pozycj� okre�lon� poziomem PKB per capita. Wyst�puj�-
ca w niektórych przypadkach relacja odwrotna (niski dochód i wysoki poziom 
rozwoju usług społecznych) mo�e znale�� uzasadnienie w zaobserwowanej 
przez M. Herbsta tendencji do zwi�kszonej motywacji do nauki w�ród miesz-
ka�ców regionów o niskim dochodzie, którzy edukacj� postrzegaj� jako �rodek 
do osi�gni�cia osobistego sukcesu [Herbst, 2007, s. 202]. W przeprowadzonych 
analizach wniosek taki mo�na odnie�� np. do województw podlaskiego i lubel-
skiego, które w efekcie relatywnie korzystnej sytuacji w zakresie rozwoju usług 
społecznych zwi�kszaj� swoje szanse na wyrównanie poziomu spójno�ci spo-
łeczno-ekonomicznej wzgl�dem regionów najwy�ej rozwini�tych. 

ZAKO�CZENIE

Zwi�kszanie spójno�ci społeczno-ekonomicznej, rozumiane jako wyrówny-
wanie poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego na poziomie regional-
nym, wymaga podejmowania wysiłków ukierunkowanych na kreowanie kapitału 
ludzkiego. Działania takie wymagaj� rozwoju sfery usług społecznych jako ob-
szaru tworzenia tego, coraz istotniejszego współcze�nie, czynnika rozwoju, 
szczególnie w województwach o relatywnych brakach w tym zakresie. Przepro-
wadzone analizy taksonomiczne wskazuj�, �e do takich regionów mo�na zali-
czy� w Polsce województwa �wi�tokrzyskie, kujawsko-pomorskie czy podkar-
packie. W korzystniejszej sytuacji znajduj� si� natomiast województwa mało-
polskie, podlaskie czy dolno�l�skie. Nie oznacza to jednak mo�liwo�ci rezygna-
cji z trwałego podnoszenia poziomu rozwoju usług społecznych w tych regio-
nach, ze wzgl�du na procesy deprecjacji kapitału ludzkiego i konieczno�� kon-
wergencji społeczno-gospodarczej wzgl�dem krajów najwy�ej rozwini�tych. 
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Streszczenie 

W opracowaniu dokonano analizy poziomu rozwoju usług społecznych jako wyznacznika ka-
pitału ludzkiego na poziomie regionalnym w Polsce. Czynnik ludzki jest bowiem uznawany za 



Usługi społeczne jako wyznacznik kapitału ludzkiego w kontek�cie… 457

podstawow� determinant� rozwoju społeczno-gospodarczego, a wi�c równie� zwi�kszania spójno-
�ci. Przedstawiona hierarchia województw została przeprowadzona z wykorzystaniem metod 
taksonomicznych. Uzyskane wyniki pozwalaj� wskaza� regiony wymagaj�ce szczególnych wysił-
ków instytucjonalnych i wsparcia w zakresie rozwoju usług społecznych. 

Social Services as an Indicator of Human Capital in the Context of Regional 

Cohesion 

Summary 

The analysis of social services development as an indicator of human capital in Polish regions 
was conducted in the study. Human factor is taken as a basic determinant of socio-economic de-
velopment and so of increasing cohesion. Presented hierarchy of voivodeships was based on taxo-
nomic methods. The results allow to indicate regions where special institutional effort is necessary 
in the field of social services development.


