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Agata Dybioch, Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie

Lokalizacja urzędów gmin a świadomość znaczenia 
kapitału intelektualnego

Location of municipal offices 
and awareness of the importance of intellectual capital

The awareness of the importance of intellectual capital in the 21st 
century has become a necessity of every organization. It is important to 
first notice it, to make it aware of its existence, to continue to be able 
to transform it into a significant development factor through a specific 
set of actions. The key competence of all local government entities in 
this area should be the launch of intangible, invisible potential, which 
is hidden in the whole commune. The significance of this material is 
increasing, as it is difficult to discern today the special possibilities of 
directing or strengthening the position of municipal commune offices 
in the local environment only on the basis of financial potential. Actual-
ly, “marked” intellectual capital may turn out to be the key competence 
of rural municipal offices. Therefore, it seems reasonable to start a dis-
cussion on determining the importance of intellectual capital to the 
conditions for the functioning of municipal offices.

Keywords: intellectual capital, commune office, location.

Świadomość znaczenia kapitału intelektualnego w XXI wieku stała 
się koniecznością każdej organizacji. Ważne jest, by najpierw go do-
strzec, uświadomić sobie jego istnienie, by dalej móc poprzez określo-
ny zbiór działań próbować przekształcać go w istotny czynnik rozwoju. 
Kluczową kompetencją wszystkich podmiotów samorządowych w tym 
obszarze powinno być uruchomienie niematerialnego, niewidzialnego 
potencjału, który ukryty tkwi w całej gminie. Znaczenie tego materiału 
wzrasta, ponieważ trudno jest dziś dostrzec szczególne możliwości kie-
rowania czy umacniania pozycji urzędów gmin wiejskich w otoczeniu 
lokalnym tylko na gruncie potencjału finansowego. Właściwie kapitał 
intelektualny może okazać się kluczową kompetencją urzędów gmin 
wiejskich. Zasadne wydaje się zatem podjęcie dyskusji nad określeniem 
znaczenia kapitału intelektualnego do warunków funkcjonowania urzę-
dów gmin.

Słowa kluczowe: kapitał intelektualny, urząd gminy, lokalizacja.
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Pojęcie kapitału intelektualnego istnieje od ponad pięćdziesię-
ciu lat, zatem dorobek literatury w tym obszarze jest całkiem spory. 
Powstało wiele publikacji rozszerzających podstawy teoretyczne 
w tej dziedzinie. Jednakże, mimo dość dużego dorobku nauko-
wego, to w codziennym zastosowaniu widać sporą różnorodność 
w nazewnictwie, percepcji znaczenia tego kapitału i zarządzania nim 
w zależności od dziedziny czy też lokalizacji geograficznej. Według G. 
Urbanka kapitał intelektualny to „suma wiedzy, jaką posiadają ludzie 
tworzący organizację, umożliwiająca przekształcenie jej zasobów na 
mierzalną wartość finansową przedsiębiorstwa”. Pojęcie to obej-
muje więc ogół wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi 
jego elementami składowymi oraz całokształt przepływów wiedzy 
między nimi, w postaci procesów generowania, pozyskiwania, prze-
kształcania gromadzenia wiedzy, jak i ich rezultaty, czyli własność 
intelektualną (Urbanek 2011: 12-15). Natomiast J. Fazlagić kapitał 
intelektualny organizacji określa jako „sprawność w racjonalnym 
gospodarowaniu zasobami intelektualnymi pracowników, uzyski-
waniu efektów synergii dzięki elementom struktury wewnętrznej 
organizacji oraz tworzeniu nowych i skorzystaniu z faktycznych 
szans znajdujących się w otoczeniu organizacji, tj. jej strukturze ze-
wnętrznej. W warunkach dużej zmienności otoczenia wartość ka-
pitału intelektualnego znajduje się w stanie równowagi nietrwałej. 
W związku z tym kapitał intelektualny może być zarówno ‘mieczem’, 
służąc do zwiększania wartości organizacji, jak i ‘tarczą’, służąc do 
zapobiegania spadkowi jej wartości” [http://www.oecd.org/edu/
imhe/35322785.pdf  2016]. Koncentracja na kapitale intelektual-
nym ma swoje podstawy w działaniach, które miały spowodować 
wzrost wartości organizacji. Obserwatorzy rynku zauważyli zjawisko 
odnoszące się do tego, że o wartości organizacji w coraz mniejszym 

zakresie decydowały zasoby materialne. Tym zasobem, którego 
udział miał większe znaczenie, były wykorzystywane przez nich za-
soby niematerialne, czyli posiadany kapitał intelektualny. 

Znaczenie kapitału intelektualnego 
w wiejskich urzędach gmin

Świadomość znaczenia kapitału intelektualnego jest swe-
go rodzaju warunkiem wstępnym dla pojawienia się konkretnych 
działań sprzyjających jego rozwojowi. Tak jak wyższe wykształcenie 
rodziców ma pozytywny wpływ na aspiracje edukacyjne ich dzieci, 
tak świadomość znaczenia aktywów niematerialnych dla rozwoju 
gminy wiejskiej powinna mieć pozytywny wpływ na ich rzeczywisty 
rozwój. Z drugiej strony niski poziom świadomości znaczenia kapi-
tału intelektualnego powinien skutkować odpowiadającą mu niską 
hierarchią znaczenia aktywów niematerialnych i materialnych. Uza-
sadniając wybór tego tematu, autorka chce podkreślić, że procesy 
decydujące o rozwoju społeczno-gospodarczym Polski skupiają się 
przede wszystkim w ośrodkach silniej zurbanizowanych, gdzie nie 
występują bariery dostępu do infrastruktury, a wysoko wykwalifiko-
wane zasoby ludzkie mają do niej powszechny dostęp i mogą z niej 
efektywnie korzystać. Te zależności decydują o tym, że obszary wiej-
skie mają mniejsze możliwości rozwojowe niż ośrodki miejskie. De-
faworyzacja zasobów intelektualnych na wsiach spowodowana jest 
wieloma negatywnymi czynnikami, wśród których należy wymienić: 
słabo rozwinięte gospodarstwa rolne, duża ilość osób pracujących 
w rolnictwie oraz niewielką liczbę innych miejsc pracy, słaby poziom 
wykształcenia, niską świadomość korzyści płynących z wykształce-
nia, trudności w dostępie do infrastruktury społecznej, edukacyjnej 
i kulturalnej. Wymienione powyżej czynniki powodują zmniejszenie 
solidarności, zaufania społecznego, rodzą poczucie niesprawiedliwo-
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ści, stają się przyczyną konfliktów społecznych. Niwelowanie różnic 
w poziomie życia społeczeństwa jest jednym z podstawowych wy-
znaczników awansu gospodarczego i społecznego kraju. Działania 
te wymagają wykorzystania różnorodnych czynników. Wśród nich 
jednym z bardziej znaczącym jest opisywany w niniejszym artykule 
kapitał intelektualny. 

Wpływ lokalizacji urzędów gmin na świadomość 
znaczenia kapitału intelektualnego

Krytyczna analiza dostępnych źródeł literaturowych pozwala 
wysunąć wnioski, że kapitał intelektualny w wielu urzędach gmin 
wiejskich jest jeszcze kapitałem „uśpionym”, co widać po małej ak-
tywności gospodarczej tych terenów. Znalezienie właściwych metod 
aktywizacji tych obszarów w dużej mierze zależy od pomysłowo-
ści władz i pracowników urzędów gmin wiejskich. Np. w gminach, 
w których kapitał intelektualny będzie miał niski status, inwestycje 
w kapitał społeczny, edukację, budowanie relacji z otoczeniem będą 
miały niższy priorytet, kosztem inwestycji w infrastrukturę twardą. 
Wartościowych informacji ilustrujących zjawisko świadomości zna-
czenia kapitału intelektualnego w rozwoju gmin dostarczają pro-
gramy rewitalizacji realizowane w bardzo wielu polskich gminach. 
W niektórych gminach rewitalizacja utożsamiana jest z renowacją 
zaniedbanych przestrzeni lokalnych i industrialnych. Tymczasem 
rewitalizacja wszystkich obszarów funkcjonowania gmin to także 
rewitalizacja kapitału społecznego. W tym szerszym ujęciu rewi-
talizacja gmin wiejskich ma wiele obszarów wspólnych z rewitali-
zacją gmin miejskich, dlatego że poziom świadomości znaczenia 
kapitału intelektualnego ma ogromne znaczenie. Za rozważaniem 
relacji zachodzących pomiędzy położeniem geograficznym urzędu 
gminy wiejskiej a świadomością znaczenia kapitału intelektualne-
go przemawiają następujące argumenty: można się spodziewać, że 
w gminach położonych bliżej ośrodków miejskich następuje zjawisko 
„rozlewania się wiedzy” (ang. knowledge spillover), czyli że poziom 
kompetencji pracowników będzie powiązany np. z istnieniem po-
bliskiego środka akademickiego; można się spodziewać, że urzędy 
gmin wiejskich położone w pobliżu ośrodków gmin wiejskich będą 
bardziej atrakcyjnym pracodawcą; można spodziewać się także 
wpływu zjawiska przeciwnego: urzędy gminy położone na terenach 
wiejskich mogą okazywać się relatywnie bardziej atrakcyjnym pra-
codawcą z powodu braku konkurencji na lokalnym rynku podaży 
pracy; można się spodziewać także zjawiska odwrotnego: im więk-
szy urząd gminy tym pensje pracowników samorządowych są wyż-
sze; można się spodziewać, że konkurencja kandydatów do pracy 
w urzędzie w gminach położonych daleko od miast będzie wyższa 
niż w gminach położonych bliżej ośrodków miejskich, ale trzeba 
przyjąć założenie, że sytuacja może być również odwrotna; w urzę-
dach gmin położonych daleko od miast rekrutacja kandydatów do 
pracy w urzędzie nie będzie relatywnie wymagająca (wysokie do-
datkowe wymagania) w porównaniu do pozostałych gmin; ponadto 
można domniemać, że w urzędach gmin położonych bliżej miast 
zjawisko „nepotyzmu” będzie sytuacją rzadszą niż w urzędach po-
łożonych daleko od miast; można również zauważyć, że jakość pracy 
urzędników w gminach położonych dalej od miast będzie niższa niż 
w urzędach położonych przy ośrodkach miejskich; ponadto zakres 
obowiązków pracowników w urzędach znajdujących się daleko od 

miast będzie mniejszy niż w urzędach znajdujących się w pobliżu 
miast. W tym przypadku może dojść również do sytuacji odwrot-
nej, kiedy urząd gminy wiejskiej położony daleko od miasta podej-
mie inicjatywy i będzie dążył do rozwoju gminy za wszelką cenę; 
można się spodziewać, że w małych gminach wiejskich urzędy będą 
ograniczały liczbę szkoleń dla ich pracowników kosztem inwesto-
wania pozyskanych środków w rozwój gminy. Patrząc na powyższe 
przypuszczenia stwierdza się, że zależność pomiędzy znaczeniem 
kapitału intelektualnego urzędów gmin wiejskich a odległością 
gminy od miasta jest dość znaczna, szczególnie ujawnia się w okre-
sach przyspieszonego rozwoju. W celu potwierdzenia tego szeroko 
utrwalonego poglądu przeprowadzono badanie ankietowe urzędów 
gmin wiejskich, na podstawie którego uzyskano następujące wyniki 
badań własnych. Badanie ankietowe skierowane zostało do około 
500 pracowników urzędów gmin z terenu całej Polski. Podmiot ba-
dania stanowiły urzędy gmin zlokalizowane na wsiach, natomiast 
przedmiotem niniejszych rozważań był kapitał intelektualny. Bada-
nie zostało przeprowadzone na przełomie 2019 roku. Artykuł ma 
charakter badawczy, a zawarte w nim metody badawcze pozwoliły 
przede wszystkim na pogrupowanie urzędów gmin ze względu na 
stopień realizowanych procesów wykorzystujących kapitał struktu-
ralny w realizacji usług publicznych. Poniżej znajduje się prezentacja 
najciekawszych wyników badania. Rola kapitału w procesie zarzą-
dzania urzędami gmin została zweryfikowana w następujący sposób: 
w pierwszej kolejności za pomocą testu Wilcoxona zbadano, czy rola 
ta różniła się ze względu na rodzaj kapitału. Jak wynika z tabeli 1 
analizy dały istotne statystycznie wyniki zarówno dla sąsiedztwa 
z gminą wiejską, gminą miejsko-wiejsko, gminą miejską oraz mia-
stem. Niezależnie od sąsiedztwa gminy największy wpływ na jakość 
zarządzania urzędami miał kapitał ludzki. 

Tabela 1. Wyniki analizy testem Wilcoxona dla jakości zarządzania ze wzglę-
du na rodzaj kapitału i sąsiedztwo

Gmina/Miasto Średnia Odchylenie 
standardowe Z p

Gmina wiejska
KL 4,30 0,56

-12,58 0,000
KS 3,79 0,61

Gmina miejsko-
wiejska

KL 4,30 0,62
-5,94 0,000

KS 3,83 0,56

Gmina miejska
KL 4,07 0,65

-6,55 0,000
KS 3,68 0,58

Miasto
KL 4,26 0,45

-6,81 0,000
KS 3,85 0,49

Źródło: badania własne.

Sprawdzono jeszcze czy w obszarze każdego z kapitałów były 
różnice ze względu na sąsiedztwo gminy. Wyniki analizy zostały za-
prezentowane w tabeli 2, zgodnie z którą wykazano, że rodzaj są-
siedztwa miał znaczenie we wpływie kapitału ludzkiego na jakość 
zarządzania urzędem. Wpływ kapitału ludzkiego na jakość zarzą-
dzania w urzędach gmin wiejskich był istotnie niższy w przypadku 
sąsiedztwa z gminą miejską aniżeli w przypadku sąsiedztwa z gminą 
wiejską, miejsko-wiejską czy miastem. Pomiędzy pozostałymi są-
siedztwami nie było istotnych statystycznie różnic. Nie wykazano na-
tomiast, żeby wpływ kapitału strukturalnego na jakość zarządzania 
urzędem wiejskim różnicował się ze względu na rodzaj sąsiedztwa. 
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W następnej części analizy sprawdzono czy graniczenie gmin z róż-
nymi obszarami różnicuje poziom dojrzałości zarządzania kapita-
łem intelektualnym. Jak wynika z tabeli 3 niezależnie od sąsiedztwa 
gminy, na poziom dojrzałości zarządzania kapitałem intelektualnym 
większy wpływ miał kapitał ludzki niż strukturalny. 

Tabela 2. Wyniki analizy testem Kruskala-Wallisa dla jakości zarządzania ze 
względu na rodzaj kapitału i sąsiedztwo

Gmina/Miasto Średnia Odchylenie
standardowe χ2 df p

KL

Gmina wiejska 4,30 0,56

13,14 3 0,004

Gmina miejsko-
wiejska 4,30 0,62

Gmina miejska 4,07 0,65

Miasto 4,26 0,45

KS

Gmina wiejska 3,79 0,61

4,76 3 0,190

Gmina miejsko-
wiejska 3,83 0,56

Gmina miejska 3,68 0,58

Miasto 3,85 0,49

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Wyniki analizy testem Wilcoxona dla poziomu dojrzałości zarzą-
dzania kapitałem intelektualnym ze względu na rodzaj kapitału i sąsiedztwo

Gmina/Miasto Średnia Odchylenie 
standardowe Z p

Gmina wiejska
KL 0,63 0,26

-11,01 0,000
KS 0,46 0,22

Gmina miejsko-
wiejska

KL 0,63 0,27
-5,63 0,000

KS 0,46 0,21

Gmina miejska
KL 0,56 0,27

-3,00 0,003
KS 0,49 0,25

Miasto
KL 0,69 0,23

-5,82 0,000
KS 0,52 0,23

Źródło: badania własne.

Sprawdzono jeszcze, czy w obszarze każdego z kapitałów były 
różnice ze względu na sąsiedztwo gminy. Jak wynika z tabeli 4 rodzaj 
sąsiedztwa miał wpływ na poziom dojrzałości zarządzania kapitałem 
intelektualnym. Wykazano, że w gminach sąsiadujących z miastem 
był wyższy poziom dojrzałości zarządzania kapitałem intelektual-
nym niż w przypadku sąsiedztwa z gminą wiejską, z gminą miejsko-
-wiejską i gminą miejską. Jak wynika z tabeli 5 ustalono również, 
że rodzaj sąsiedztwa miał wpływ na poziom dojrzałości zarządzania 
kapitałem. W toku badań zaobserwowano, że wpływ kapitału ludz-
kiego na poziom dojrzałości zarządzania kapitałem intelektualnym 
był istotnie niższy w przypadku sąsiedztwa z gminą miejską, aniżeli 
w przypadku sąsiedztwa z gminą wiejską, miejsko-wiejską czy mia-
stem. Nie wykazano natomiast, żeby wpływ kapitału strukturalnego 
na poziom dojrzałości zarządzania kapitałem intelektualnym różni-
cował się ze względu na rodzaj sąsiedztwa. Wpływ kapitału ludz-
kiego i strukturalnego na poziom dojrzałości zarządzania kapitałem 
intelektualnym z podziałem na rodzaj sąsiedztwa został przedsta-
wiony na wykresie 3. Następnie sprawdzono, czy graniczenie gmin 

z różnymi obszarami różnicuje rolę kapitałów w procesie zarządza-
nia urzędami gmin wiejskich. Jak wynika z tabeli 6 dla sąsiedztwa 
z gminą wiejską, gminą miejsko-wiejsko, gminą miejską oraz mia-
stem, niezależnie od sąsiedztwa gminy na rolę kapitału w procesie 
zarządzania urzędami gmin wiejskich większy wpływ miał kapitał 
strukturalny niż ludzki.Sprawdzono jeszcze, czy w obszarze każdego 
z kapitałów były różnice ze względu na sąsiedztwo gminy. 

Tabela 4. Wyniki analizy testem Kruskala-Wallisa dla poziomu dojrzałości 
zarządzania kapitałem intelektualnym ze względu na sąsiedztwo

Poziom dojrzałości 
zarządzania kapitałem 

intelektualnym
Średnia Odchylenie 

standardowe χ2 df p

Gmina wiejska 3,57 1,18

8,56 3 0,036

Gmina miejsko-
wiejska 3,46 1,33

Gmina miejska 3,44 1,31

Miasto 3,94 1,09
Źródło: badania własne.

Tabela 5. Wyniki analizy testem Kruskala-Wallisa dla poziomu dojrzałości 
zarządzania kapitałem intelektualnym ze względu na rodzaj kapitału i są-
siedztwo

Gmina/Miasto Średnia Odchylenie 
standardowe χ2 df p

KL

Gmina wiejska 0,63 0,26

9,23 3 0,026

Gmina miejsko-
wiejska 0,63 0,27

Gmina miejska 0,56 0,27

Miasto 0,69 0,23

KS

Gmina wiejska 0,46 0,22

6,03 3 0,110

Gmina miejsko-
wiejska 0,46 0,21

Gmina miejska 0,49 0,25

Miasto 0,52 0,23

Źródło: badania własne.

Tabela 6. Wyniki analizy testem Wilcoxona dla roli kapitału w procesie zarzą-
dzania urzędami gmin wiejskich ze względu na rodzaj kapitału i sąsiedztwo

Gmina/Miasto Średnia Odchylenie 
standardowe Z p

Gmina wiejska
KL 0,37 0,25

-7,37 0,000
KS 0,63 0,25

Gmina miejsko-
wiejska

KL 0,39 0,26
-3,19 0,001

KS 0,61 0,26

Gmina miejska
KL 0,39 0,23

-3,85 0,000
KS 0,61 0,23

Miasto
KL 0,42 0,26

-3,15 0,002
KS 0,58 0,26

Źródło: badania własne.

Jak wynika z wykresu 1 nie wykazano, żeby były różnice ze 
względu na sąsiedztwo gminy pod względem roli kapitału w pro-
cesie zarządzania urzędami gmin wiejskich, zarówno dla kapitału 
ludzkiego, jak i kapitału strukturalnego.



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(32)/2019                                                                                                    

70

postrzeganie kapitału intelektualnego przez pracowników samorzą-
dowych, a nawet sytuacja może ulec pogorszeniu na skutek różnych 
odległości od miast. Inaczej mówiąc, im bliżej miasta, tym wyższy 
stopień świadomości w znaczeniu kapitału intelektualnego.

Podsumowanie

Wykorzystując znaczenie świadomości kapitału intelektualnego 
urzędów gmin wiejskich w procesach rozwojowych oraz realizując 
zasadę polityki spójności, położenie geograficzne musi dostarczyć 
odpowiednie instrumenty do zapewnienia możliwości uczestnicze-
nia mieszkańców tych obszarów w procesach rozwojowych gminy. 
Tak należy rozumieć znaczenie i wagę kapitału intelektualnego w bu-
dowaniu spójności terytorialnej w tym przypadku. Odległość od 
ośrodków miejskich jako czynnik determinujący znaczenie postrze-
gania kapitału intelektualnego, powinien stanowić ważny składnik 
wzrostu gospodarczego. W Polsce odległości poszczególnych gmin 
wiejskich od miast są znacznie zróżnicowane, co ma negatywny 
wpływ na całą populację urzędów gmin wiejskich. Celowe więc wy-
daje się wyróżnienie gmin wiejskich o podobnym poziomie kapitału 
intelektualnego oraz określenie ich odległości od większych ośrod-
ków miejskich, aby pokazać innym gminom wiejskim, jak zmniejszyć 
dystans rozwojowy.
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Synteza wyników badań własnych

Wydaje się, że czynniki o największej wartości dla świadomości 
znaczenia kapitału intelektualnego pracowników samorządowych, 
a w konsekwencji wzrostu gospodarczego gmin wiejskich, są zwią-
zane w głównej mierze z aspektami edukacji, kształcenia, dosko-
nalenia zawodowego, wynalazczości, sytuacją na rynku pracy, czy 
z wyposażeniem w infrastrukturę teleinformatyczną urzędów. Nie 
bez znaczenia pozostają także warunki bytowe ludności, w tym 
zwłaszcza opieka zdrowotna oraz uwarunkowania o charakterze de-
mograficznym. Jak wynika z obserwacji, na pewnych obszarach gmin 
wiejskich kumulują się negatywne zjawiska społeczno-gospodarcze. 
W warunkach rozwoju całego kraju obszary te, ze względu na sła-
bości strukturalne – w tym niski poziom kapitału intelektualnego 
pracowników urzędów gmin – nie mogą przyciągnąć inwestorów. 
Jednocześnie obszary te są zbyt oddalone od większych ośrodków 
miejskich, a położone na ich terenie instytucje zarządzania publicz-
nego są zbyt słabe, aby dawać impuls rozwoju. Należy również 
podkreślić, że wśród czynników determinujących znaczenie kapita-
łu intelektualnego w opinii pracowników samorządowych zajmuje 
jakość kapitału ludzkiego. Decyduje on o atrakcyjności urzędu gminy 
wiejskiej, czyli jest czynnikiem dynamizującym lub spowalniającym 
proces rozwoju gospodarczego gmin wiejskich. Autorka dostrzega, 
że lokalne różnice pomiędzy znaczeniem kapitału intelektualnego 
odzwierciedlają różnice konkurencyjności gmin, w tym przypadku 
poziom rozwoju gospodarczego. Wzrost tych zależności może kre-
ować rozwój gospodarczy niektórych gmin, wymaga bowiem nie 
tylko przełamania barier w istniejącym potencjale demograficz-
nym, ale także stworzenia warunków do zatrzymania i przyciągania 
ludzi młodszych. Niskie zainteresowanie kapitałem intelektualnym 
urzędów gmin stawia wiele z nich na gorszej pozycji w rywalizacji 
o przyciąganie kapitału i inwestycji. Z tego względu istotną rolę ma 
tu do odegrania odległość od ośrodków miejskich. Stwarzając zdol-
ności rozwojowe gmin, może ona być wykorzystana do podnoszenia 
ich atrakcyjności i tworzenia nowych miejsc pracy, i w ten sposób 
być pomocna w rozwiązywaniu problemów gospodarczych. A zatem 
wyższy poziom znaczenia kapitału intelektualnego musi być poprze-
dzony stworzeniem warunków rozwoju infrastruktury edukacyjnej 
pracowników urzędów gmin. Jeśli ten proces nie zostanie przyspie-
szony, trzeba się liczyć z tym, że w najbliższych latach nie poprawi się 
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