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Z. Kwieciński

1. Wstęp
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich w Polsce stanowi poważne wyzwanie
dla polityki społeczno-gospodarczej regionów. Jakość życia, posiadającą wiele definicji, rozpatruje się w subiektywnym i obiektywnym ujęciu warunków życia mieszkańców. Jednocześnie obszary wiejskie1 to miejsce, w którym środowisko przyrod1
W ujęciu funkcjonalnym K. Gorlach, K. Szafraniec, A. Rosner wymieniają kilka kategorii wsi.
R. Przygodzka definiuje obszary wiejskie jako obszary o szczególnym znaczeniu dla kraju ze względu
na środowisko przyrodnicze, zaspokajające nie tylko potrzeby żywnościowe.
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nicze stanowi o jakości życia i warunkuje działalność społeczno-gospodarczą
mieszkańców.
Współczesne obszary wiejskie kurczą się na rzecz stref podmiejskich, pogłębiając dysproporcje między gminami położonymi peryferyjnie. Lokalna tradycja i kultura, mimo postępujących przemian cywilizacyjnych, wciąż stanowi istotny punkt
odniesienia, choć coraz trudniej zdefiniować kategorię pojęciową „wieś, wiejskość”.
M. Halamska [2011] traktuje wieś jako część całości społeczeństwa, systemu społeczno-gospodarczego współczesnego świata. Rozwój obszarów wiejskich, a co za
tym idzie poprawa jakości życia mieszkańców, wiąże się z zaspokojeniem potrzeb
poprzez zapewnienie dostępu do podstawowych dóbr i usług publicznych. Wraz z
infrastrukturą techniczną i społeczną na pierwszy plan wysuwa się wewnętrznie
spójny system edukacji.
Wyrównywanie szans edukacyjnych [Kwieciński 2012] staje się wobec tego potężnym narzędziem w kreowaniu wizerunku polskiej wsi i kształtowaniu jakości
życia mieszkańców. Z perspektywy jednostki możliwości zatrudnienia poza rolnictwem, powrotu czy wejścia kobiet na rynek pracy2, w związku z objęciem edukacją
przedszkolną dzieci w wieku 3-5 lat, kształcenie ustawiczne czy programy kształcenia dostosowane do lokalnych uwarunkowań warunkują pozytywne przemiany
społeczno-gospodarcze.
Celem pracy jest wykazanie istotnej roli polityki spójności na rzecz poprawy
jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie wyrównywania szans
edukacyjnych. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń można wnioskować,
iż bez udziału środków unijnych dysproporcje w edukacji na linii miasto-wieś pod
względem poziomu umiejętności uczniów w zależności od statusu materialnego i
wykształcenia rodziców i pochodzenia [Kwieciński 2012] pogłębiłyby się zdecydowanie w perspektywie długoletniej, niekoniecznie skwantyfikowanej wskaźnikami
mierzalnymi. Należałoby się zastanowić nad jakością i wartością samych wskaźników, określających efektywność działań. Jedynym pewnym rozwiązaniem wydaje
się planowe, nieprzypadkowe działanie, zakorzenione w środowisku lokalnym; należy zwrócić także uwagę na subiektywność problemu: „wieś nie wierzy słowom
i obrazkom. Żeby uwierzyć, trzeba dotknąć, wiara nie przychodzi tu łatwo” [Kłodziński 2002].

2. Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary
wiejskie (KSRR) [MIiR 2010] nadaje zupełnie nowy sens rozważaniom na temat
polityki spójności. W 2020 r. polskie regiony mają stanowić lepsze miejsce do życia
dzięki stworzeniu ram gospodarczo-społecznych i instytucjonalnych, które zwiększą szanse rozwojowe we wszystkich regionach, umożliwiając realizację aspiracji
2
Zob. J. Krzyszkowski (red.), Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich w Polsce, MPiPS, Warszawa 2008.
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zamieszkujących je jednostek i wspólnot lokalnych. Również Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 [MRiRW 2012] za priorytetowy cel działań uznaje poprawę jakości życia. Czym jest więc pożądana jakość
życia w odniesieniu do obszarów wiejskich?
Sama próba definiowania jakości życia [Rokicka 2013] wynika z różnic w poziomach skali, z oceny globalnych społeczeństw czy małych grup lokalnych. W latach 50. XX wieku A. Campbell utożsamiał dobre życie z konsumpcją, uzależniając
je od stanu posiadania. W 1973 r. już wskazywano na elementy osobistej satysfakcji,
w 1975 r. dołożono konieczny warunek szczęścia. Najczęściej jakość życia definiuje
się w odniesieniu do konieczności zaspokojenia potrzeb jako: „poziom satysfakcji
z zaspokajanych potrzeb w ramach realizowanego sposobu życia” [Wrzesień 2001].
Tabela 1. Analiza SWOT obszarów wiejskich w kontekście poprawy jakości życia mieszkańców3
••
••
••
••
••
••
••
••

Silne strony
Korzystna struktura wiekowa
Wysoki odsetek ludzi młodych
Przedsiębiorczość mieszkańców
Silne więzi społeczne w obrębie społeczności
lokalnych
Cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe
Wysokie walory kulturowe i tradycje
Wzrost dochodów rolników
Rosnący dostęp do Internetu

Szanse
•• Kontynuacja dotacji z UE i państwa na rozwój
przedsiębiorczości pozarolniczej (WPR i polityki spójności)
•• Rozwój i dywersyfikacja działalności pozarolniczej
•• Rozwój infrastruktury kulturalnej i ochrona
dziedzictwa kulturowego
•• Poprawa infrastruktury technicznej
•• Podniesienie poziomu kształcenia i doradztwa
•• Rozwój systemu promocji regionów
•• Wzrost zainteresowania jako miejscem zamieszkania
•• Spadek dysproporcji w dochodach wieś-miasto

Słabe strony
•• Wysokie bezrobocie długotrwałe i ukryte
•• Ograniczona możliwość zatrudnienia poza rolnictwem
•• Niska mobilność zawodowa i kreatywność
•• Niskie wykształcenie
•• Ludzie o wyższym wykształceniu nie wracają
na wieś
•• Duże zróżnicowanie rozwoju regionów
•• Niska świadomość ekologiczna
•• Niższy poziom dochodów wieś-miasto
•• Pomoc otrzymywana z UE (WPR) przeznaczana głównie na konsumpcję, nie na rozwój
Zagrożenia
•• Marginalizacja obszarów wiejskich w polityce
krajowej i UE
•• Brak kapitału inwestycyjnego
•• Ograniczenie środków na rozwój infrastruktury
Spadek poziomu wykształcenia młodzieży
•• Spadek i brak nowych miejsc pracy powodowany kryzysem finansowym
•• Ograniczona dostępność do wysokiej jakości
usług publicznych
•• Marginalizacja poszczególnych regionów

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Wigier (red.) 2012].

3
Zob. także: J. Wilkin, Polska wieś 2012 – główne tendencje, zjawiska i problemy. Synteza raportu, [w:] J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.), Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, Wyd. SCHOLAR,
Warszawa 2012.

Wyrównanie szans edukacyjnych w ramach polityki spójności…337

Bogaty zbiór ujęć teoretycznych jakości życia prezentuje M. Łuszczyk [2013]:
•• „godne warunki do życia w społeczeństwie: […] dobra materialne, poczucie
równości i sprawiedliwości, równe szanse w edukacji i zatrudnieniu, sprawiedliwy podział dochodu, humanizacja pracy, itp.”;4
•• „subiektywna ocena sytuacji życiowej, uwzględniająca określoną hierarchię
wartości” [Papuć 2011];
•• „jest zbiorem czynników określających obiektywne warunki życia i subiektywnie odczuwany dobrobyt” [Glatzer 2006].
W odniesieniu do obszarów wiejskich istotnego rozróżnienia dokonuje M. Leźnicki, za B. Gałęskim [Leźnicki 2011], który zwraca uwagę na stopień zaspokojenia
potrzeb życiowych wyrastających na gruncie społecznie akceptowalnego systemu
wartości, uwarunkowań kulturowych, środowiska przyrodniczego, które w pewnym sensie definiuje warunki życia na obszarach wiejskich. W tym miejscu należy
spojrzeć na specyfikę obszarów wiejskich, by móc określić podstawowe obszary
wsparcia na rzecz poprawy jakości życia. Proponowaną analizę prezentuje tabela 1.
Z powyższych rozważań wynika jasno, iż szczególne miejsce w kształtowaniu
i poprawie jakości życia mieszkańców zajmuje edukacja5, jako sfera, w której wyrównywanie szans ma znaczenie strategiczne, podkreślając jednocześnie znaczenie
wpływu pomocy finansowej z UE.

3. Edukacja jako istotny czynnik
poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich
Wyniki ankiet IERiGŻ w ramach Programu Wieloletniego 2004-2009. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do UE [Chmieliński, Otłowska 2009] świadczą o postrzeganiu wykształcenia przez mieszkańców obszarów wiejskich, niezależnie od rodzaju
aktywności ekonomicznej, jako jeden z podstawowych czynników awansu społeczno-ekonomicznego i poprawy jakości życia. Edukacji przypisuje się coraz większe
znaczenie, zwłaszcza z punktu widzenia dostosowań do wymagań lokalnego rynku
pracy. Z. Kwieciński [2012] mocno akcentuje sprzężenie między poziomem podstawowej analfabetyzacji a jakością życia w dorosłości.
Podejmując temat wyrównywania szans edukacyjnych na obszarach wiejskich,
należy przytoczyć badania H. Radlińskiej, które już w latach 60. XX wieku zmierzały do wykrycia braków środowiska badanych grup dzieci i do zidentyfikowania
czynników utrudniających ich rozwój. T. Kowalewski [2009] zauważa, że potrzeby
edukacyjne są rezultatem interakcji pomiędzy jednostką a jej środowiskiem spoZob. także: Soziologie-Lexikon, G. Reinhold, S. Lamnek, H. Recker, (eds.), Oldenbourg Verlag,
München-Wien 1991.
5
Definiowana jako „spójny system kształcenia i wychowania obejmujący różne poziomy kształcenia, w formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych”, [w:] Strategia Rozwoju Edukacji na lata
2007-2013, MENiS, Warszawa 2005, s. 26.
4
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łecznym na gruncie rozwoju potrzeb intelektualnych, duchowych, moralnych, emocjonalnych, społecznych, zdrowotnych oraz estetycznych.
Zapewnienie równego startu edukacyjnego, powszechnego dostępu do usług
instytucji opiekuńczych i edukacyjnych na różnych poziomach jest tym trudniejsze, im mniejsze jest środowisko. Utrzymujące się bariery komunikacyjne i finansowe powodują, że mieszkańcy obszarów wiejskich mają utrudniony dostęp do wykształcenia na wszystkich poziomach edukacji. Problemem jest dostępność do szkół
i zajęć pozalekcyjnych i często niższy poziom kształcenia dzieci i młodzieży czy
niedostatki wykształcenia u osób dorosłych. Jedną z najważniejszych form wpływających na wyrównywanie szans edukacyjnych od najmłodszych lat jest zapewnienie
dzieciom z obszarów wiejskich i miast porównywalnego startu w procesie edukacji.
Wśród celów operacyjnych Programu Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich na lata 2008-2013 wyszczególniono działania na rzecz poprawy jakości i poziomu wykształcenia [MEN 2008, 2013], w tym m.in.:
1) wychowanie przedszkolne;
2) poprawa jakości procesu kształcenia;
3) podniesienie kompetencji nauczycieli;
4) wspieranie kształcenia ustawicznego – uczenie się przez całe życie;
5) zwiększenie dostępu do edukacji dla osób niepełnosprawnych;
6) aktywizowanie środowisk wiejskich do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym;
7) rozwój umiejętności wykorzystania komputera oraz Internetu.
Monitoring zakładanych wskaźników wykazał wiele pozytywnych przemian
w kontekście niwelowania dysproporcji w dostępie do edukacji, o czym świadczy
przekroczenie zakładanych poziomów już w 2012 r.

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych na obszarach wiejskich
w ramach polityki spójności
Najistotniejszym uwarunkowaniem makroekonomicznym staje się współcześnie
wysokość środków finansowych otrzymywanych z UE. Są one swoistym złotym
środkiem dla rozwoju obszarów wiejskich. Inwestycje w rozwój infrastruktury,
ochronę środowiska, zatrudnienie czy edukację powodują wzrost dochodów mieszkańców. Efektywność tych działań zależy jednak nie tylko od wysokości środków
finansowych, ale przede wszystkim od kierunków przeznaczenia i sposobów ich
wykorzystania. Proces wyrównywania szans edukacyjnych wymaga zaangażowania różnych podmiotów i obszarów aktywności społecznej. Państwo decydując
o rozdziale środków na podstawie kompleksowej diagnozy braków edukacyjnych,
obszarów wsparcia i doboru grup docelowych, tworzy ramy działań dla samorządów, które, osadzone w lokalnym systemie społeczno-gospodarczym, dokonują
pewnych przeobrażeń.
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Dotychczasowe doświadczenia pokazują wiele niebezpieczeństw w odniesieniu
do władz samorządowych jako bezpośrednich realizatorów polityki spójności. Istnieje ryzyko pogłębiania dysproporcji, wówczas gdy zdolność finansową do realizacji projektów będą miały przede wszystkim gminy najbogatsze (szczególnie podmiejskie, w zasięgu funkcjonalnym aglomeracji), posiadające wyższy wkład własny
aniżeli gminy biedniejsze, położone peryferyjnie względem ośrodków miejskich.
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [MRR 2007], stanowiące podstawę dla programów operacyjnych polityki spójności w Polsce, zwracają szczególną uwagę na spójność społeczną budowaną na podstawie pewnego
procesu przemian jakościowych i ilościowych na rzecz wyrównywania szans rozwojowych i wspomagania przemian strukturalnych na obszarach wiejskich, będąc
w komplementarnym związku z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (PROW) [MRiRW 2014a] w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.
Wśród celów horyzontalnych NSRO wymienia się m.in.:
a) poprawę jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej;
b) wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej;
c) wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na
obszarach wiejskich.
Na szczególną uwagę zasługuje Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jako instrument wspierający kierunki polityki w zakresie poprawy jakości życia, który wyrównywanie szans edukacyjnych określa poprzez [Program Operacyjny…]:
•• udzielanie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty i osób wobec barier środowiskowych, ekonomicznych, geograficznych ograniczających dostęp do edukacji;
•• wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej systemu
oświaty poprzez ukierunkowanie na rozwój kluczowych kompetencji i wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia;
•• tworzenie i wsparcie ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
Znaczenia nabiera ta „miękka” strona wsparcia, dopełniając działania w ramach
założeń Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, stawiającej sobie za główne cele poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów na podstawie wybranych celów szczegółowych:
1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.
2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej.
W projekcie PROW na lata 2014-2020 [MRiRW 2014b] ujęto 6 priorytetów wyznaczonych dla wspólnotowej polityki rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR,
z czego jedynie Priorytet 6. (Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczanie ubó-
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stwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich) wykracza poza
wsparcie rolnictwa, sektora żywnościowego i ochrony środowiska przyrodniczego. Można zatem stwierdzić, że jedynie w powiązaniu z silnym wsparciem polityki
spójności możliwe jest kompleksowe wsparcie rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2014-20206.
Zgodnie z KSRR w nowym okresie programowania większy nacisk ma być położony na wykorzystanie potencjałów terytorialnych poprzez zintegrowane interwencje ukierunkowane na poszczególne obszary. Większa decentralizacja wdrażania funduszy europejskich oznaczać ma nie tylko skierowanie na poziom regionalny
znacznej części środków, ale również większą odpowiedzialność regionów, co z perspektywy poprawy jakości życia mieszkańców ma kluczowe znaczenie.

5. Zakończenie
Wśród 11 celów tematycznych, odnoszących się do strategii [Europa 2020… 2010],
istotny z punktu widzenia dotychczasowych rozważań staje się cel 10 (Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie), wykorzystany do wyrównywania szans edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich na wszystkich
etapach edukacji formalnej, w kształceniu pozaformalnym i nieformalnym. Sprostanie powyższym wyzwaniom ma decydujące znaczenie dla poprawy jakości życia
mieszkańców obszarów wiejskich, w szczególności tych o najniższym poziomie dostępu do dóbr i usług warunkujących możliwości rozwojowe, gdzie kumulacja barier o charakterze infrastrukturalnym, społecznym i ekonomicznym prowadzi do
trwałej marginalizacji, a w konsekwencji wykluczenia społecznego. Wymaga to
jednak zintegrowanych działań rozwojowych, mających na celu poprawę dostępu do
infrastruktury technicznej i społecznej, wykorzystania i wzmocnienia potencjału
endogenicznego regionów, rozwoju sprawnie świadczonych usług publicznych i
prywatnych, w tym edukacyjnych, poczynając od wczesnej edukacji przedszkolnej,
edukacji dorosłych, poprzez rozwój działalności badawczo-wdrożeniowej, transferu
wiedzy, na wdrożeniu rozwiązań innowacyjnych kończąc.
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EQUALIZATION OF EDUCATIONAL OPPORTUNITIES
WITHIN THE FRAMEWORK OF COHESION POLICY
AS A WAY TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE
FOR RESIDENTS OF RURAL AREAS IN POLAND
Summary: The article discusses the importance and advantages of cohesion policy to support
rural areas in terms of equalizing educational opportunities in the context of improving the
quality of life of residents. Having their own characteristics and being created by the subjective
and objective factors of quality of life, rural areas struggle with developmental disparities in
a wide spectrum of socio-economic development. Any action to improve the quality of life
largely depends on external financial inflows from the European Union (EU). This study
shows that regardless of their amount, only accidental activities determine the effectiveness
of present and future projects.
Keywords: rural areas, quality of life, equal educational opportunities, cohesion policy.

