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Koncepcja zrównoważonego rozwoju, którą sformułowano w drugiej połowie XX w., 

jest przejawem troski człowieka o środowisko naturalne i odpowiedzialności wobec przyszłych 

pokoleń. To solidarność międzypokoleniowa polegająca na znajdowaniu takich rozwiązań, 

które pozwalają na aktywne włączenie w procesy rozwojowe wszystkich grup społecznych, 

chroniąc jednocześnie użyteczność i jakość zasobów naturalnych. Początkowo dyskusje wokół 

zrównoważonego rozwoju ograniczały się do potrzeby zmniejszania negatywnego 

oddziaływania gospodarek na środowisko przyrodnicze. Z biegiem lat koncepcja zaczęła być 

rozumiana szerzej, objęto nią bowiem trzy czynniki rozwoju: poszanowanie środowiska, postęp 

społeczny i wzrost gospodarczy. Uniwersalny plan rozwoju dla świata w ciągu ostatnich pięciu 

dekad został opisany w wielu dokumentach. Obecnie obowiązującym dokumentem Organizacji 

Narodów Zjednoczonych jest Agenda 2030, w której zidentyfikowano 17 głównych celów 

zrównoważonego rozwoju. W ich wdrażaniu kluczowa jest rola krajów rozwiniętych  

i organizacji międzynarodowych tj. Unia Europejska.  

Zarówno w ramach ONZ, jak i w UE, w zakresie zrównoważonego rozwoju zwrócono 

uwagę nie tylko na kwestie środowiskowe, ale także na inwestowanie w kapitał ludzki, czyli 

wydatki na zdrowie i edukację obywateli, oraz rynek pracy i bezrobocie. Kapitał ludzki  

od dawna stanowi przedmiot badań naukowych. Wielokrotnie podejmowano próbę jego 

zdefiniowania, wyznaczenia mierników, wskazania barier rozwoju i absorpcji jednego  



z najcenniejszych zasobów w gospodarce. Komplikacje dotyczące pomiaru kapitału ludzkiego 

wynikają z faktu, że samo pojęcie jest heterogeniczne, a jego elementy są w części 

niemierzalne. Na potrzeby rozprawy przyjęto następującą definicję kapitału ludzkiego: zbiór 

głównych elementów takich jak edukacja i wiedza oraz zdrowie, które wraz  

z indywidualnymi umiejętnościami, kulturą czy motywacją osoby wpływają na tworzenie 

osobistego, społecznego i gospodarczego dobrobytu. 

W rozprawie dokonano analizy środków finansowych pochodzących z największych 

unijnych funduszy strukturalnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz stanu realizacji wskaźników zrównoważonego 

rozwoju ONZ i UE dla obszarów edukacja, zdrowie, wzrost gospodarczy oraz rynek pracy  

i bezrobocie w Polsce okresu 2004–2020. Okres ten ma istotne znaczenie ze względu na wejście 

Polski do UE i zmiany, jakie zaszły do 2019 r. i 2020 r. w trakcie pandemii COVID-19. 

W wyniku badań przeprowadzonych w rozprawie, pozytywnie została zweryfikowana 

postawiona na jej wstępie teza: Wykorzystywane przez Polskę od 1 maja 2004 r. środki 

finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 

Społecznego oddziałują pozytywnie na rozwój kapitału ludzkiego i przyczyniają się do poprawy 

realizacji celów zrównoważonego rozwoju wyznaczonych przez ONZ i UE. 

Dysertacja składa się z czterech rozdziałów.  

Rozdział pierwszy zawiera analizę teoretycznych aspektów kapitału ludzkiego  

i zróżnicowanych metod jego pomiaru. Analizie poddano także znaczenie kapitału ludzkiego 

we wzroście gospodarczym i procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. W rozdziale 

tym zwrócono szczególną uwagę na bariery konstruowania mierników kapitału ludzkiego  

i ograniczony zakres dostępnych danych statystycznych dotyczących kapitału ludzkiego.  

Rozdział drugi został poświęcony koncepcji zrównoważonego rozwoju, sformułowanej 

przez ONZ i UE. Dokonano przeglądu definicji i zaprezentowano genezę tego pojęcia. 

Przedstawione zostały źródła i instrumenty finansowania zrównoważonego rozwoju przez  

ONZ i UE. W ostatniej części tego rozdziału scharakteryzowano stan realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju na świecie do 2019 r. oraz skutki rozprzestrzeniającej się od 2020 r. 

pandemii COVID-19. 

W rozdziale trzecim zaprezentowano regulacje prawne dotyczące zrównoważonego 

rozwoju w Polsce oraz scharakteryzowano poziom realizacji wybranych celów 

zrównoważonego rozwoju w zakresie kapitału ludzkiego. Ukazano też rolę środków 

finansowych UE, poziom wydatkowania (wraz z prezentacją największych projektów 

finansowanych w ramach EFRR i EFS) oraz efekty wdrożenia środków EFRR i EFS w Polsce 



w okresie programowania na lata 2004–2006, 2007–2013 i 2014–2020 ze szczególnym 

uwzględnieniem pomocy udzielonej przez UE w trakcie pandemii COVID-19. 

Rozdział czwarty został poświęcony analizie wpływu środków unijnych z EFRR i EFS 

na poziom poszczególnych mierników opracowanych przez ONZ i UE, określających stopień 

wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w konkretnych obszarach, m.in. zdrowie i edukacja 

oraz wzrost gospodarczy. Zaprezentowano wskaźniki określone przez ONZ i UE służące  

do monitorowania realizacji celów zrównoważonego rozwoju w Polsce w wybranych 

obszarach w latach 2004–2020. W drugiej części rozdziału przedstawiono wyniki badań 

przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego, dzięki któremu można 

określić, czy wraz z upływem lat i wartością uruchamianych z EFRR i EFS środków 

finansowych wzrasta poziom realizacji poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju  

w Polsce według wskaźników ONZ i UE.  

W zakończeniu zostały przedstawione wnioski z przeprowadzonych badań. Dokonano 

porównania wpływu wysokości środków finansowych z EFRR i EFS na stopień realizacji celów 

zrównoważonego rozwoju określonych w Agendzie 2030, tj. „Dobra jakość edukacji” (Cel 4.), 

„Dobre zdrowie i jakość życia” (Cel 3.), „Wzrost gospodarczy i godna praca” (Cel 8.) oraz 

„Koniec z ubóstwem” (Cel 1.). 

 

 

 


