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Streszczenie: Artyku  porusza kwesti  godziwych nierówno ci p acowych analizowa-

nych na przyk adzie Polski. P ace godziwe zdefiniowano jako wynagrodzenie adekwatne 

do warto ci kapita u ludzkiego pracowników. Przyj to, e tak zdefiniowane zró nicowa-

nie p ac powinno wynika  z rozk adu warto ci indywidualnego (osobistego) kapita u

ludzkiego zatrudnionych w badanej gospodarce. Zgodnie z modelem kapita u ludzkiego 

M. Dobii, odwo uj cego si  do postulatu zgodno ci p acy z warto ci  pracy, ow  zdol-

no  do wykonywania pracy zwi kszaj  m.in. nak ady na edukacj  oraz zdobyte do-

wiadczenie zawodowe.  

Na podstawie danych statystycznych opracowano wzorcow  prób  zatrudnionych, dla 

której obliczono warto  zarobków wynikaj c  z warto ci kapita u ludzkiego. Pozwoli o

to na podanie naturalnych nierówno ci p acowych, czyli nierówno ci wynikaj cych  

z rozk adu indywidualnego kapita u ludzkiego w spo ecze stwie. W dalszej kolejno ci

porównano naturalny poziom z rzeczywistym poziomem nierówno ci dochodowych  

w Polsce. Ca o  rozwa a  opatrzono stosownymi wnioskami zamieszczonymi na ko cu

artyku u.  

S owa kluczowe: p aca godziwa, kapita  ludzki, godziwe nierówno ci p acowe, nierów-

no ci dochodowe.  

1  Publikacja zosta a sfinansowana ze rodków przyznanych Wydzia owi Zarz dzania Uniwersyte-

tu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencja u badawczego. 
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Wprowadzenie 

Ekonomia cz sto definiowana jest jako nauka o pomna aniu i podziale do-

chodu narodowego. Definicja ta k adzie nacisk na zrównowa ony charakter 

rozwoju gospodarczego. Jak wskazuj  wyniki bada , istnieje zwi zek mi dzy 

dwoma g ównymi przedmiotami ekonomii: dynamik  wzrostu gospodarczego  

a poziomem nierówno ci dochodowych. Mo na wskaza  optymalny poziom 

nierówno ci dochodowych z punktu widzenia dynamiki dochodu narodowego 

[Kumor i Sztaudynger, 2007]. Wag  problematyki nierówno ci dochodów po-

twierdza powszechna opinia, e nadmierne nierówno ci dochodowe przyczynia-

j  si  do powstania i utrwalenia patologii spo ecznych.  

Nierówno ci dochodowe to bardzo szeroka kategoria ekonomiczna. Docho-

dy osi gane przez gospodarstwa domowe maj  liczne ród a, których wysoko

zale y od wielu czynników. Przedmiotem artyku u jest analiza ograniczona do 

rozk adu nierówno ci dochodów z pracy. Wynagrodzenia stanowi  bowiem 

podstawowe ród o utrzymania zdecydowanej wi kszo ci gospodarstw domo-

wych i tym samym s  najwa niejszym ród em finansowania reprodukcji kapita-

u ludzkiego w rodzinie. Przyj ta w pracy hipoteza badawcza zak ada, e

z punktu widzenia spójno ci gospodarki najistotniejszym wska nikiem rozk adu

dochodów jest wska nik nierówno ci p acowych. Dodatkowo celem pracy jest 

podanie godziwego (wzorcowego) poziomu nierówno ci p acowych, uzale nio-

nego od struktury kapita u ludzkiego w spo ecze stwie.  

Analizuj c postawiony w pracy problem badawczy przyj to za o enie, e

zakres partycypacji zatrudnionego w produkcie kraju powinien by  adekwatny 

do jego wk adu w wytworzenie tego produktu. Miernikiem wk adu pracy jest 

warto  indywidualnego kapita u ludzkiego pracownika, która jednocze nie

stanowi jego potencjaln  zdolno  do wykonywania pracy. Przyj cie takiego 

za o enia pozwala na podanie naturalnych, godziwych nierówno ci p acowych 

w gospodarce. Ten zakres nierówno ci p acowych jest nast pstwem struktury 

kapita u ludzkiego w badanej spo eczno ci (kraju). Przyj ta metodologia roz-

wi zania celu pracy opiera si  na koncepcji pomiaru kapita u ludzkiego. Metoda 

ta zak ada, e g ówn  determinant  warto ci kapita u ludzkiego cz owieka jest 

zakres wykszta cenia zawodowego. Zatem o naturalnym poziomie nierówno ci

p acowych decyduje zastana w spo ecze stwie struktura wykszta cenia w ród 

osób pracuj cych.   
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1.  Znaczenie podzia u dochodu w gospodarce  
oraz wa niejsze metody pomiaru nierówno ci dochodowych  

Podzia  dochodu pomi dzy zatrudnionych w gospodarce jest jedn  z naj-

istotniejszych kwestii w ekonomii. Przyczyniaj c si  do kszta towania ró norod-

nych zjawisk spo ecznych, wp ywa nie tylko na dynamik  rozwoju gospo-

darczego, ale i poziom dobrobytu spo ecze stwa. G ównie z tego powodu 

analiza zró nicowania dochodowego wi e si  z kwesti  oceny spo ecznej tych 

nierówno ci. Odpowied  na pytanie, czy zastane nierówno ci dochodowe s  za 

wysokie, zbyt niskie czy mo e s  na w a ciwym poziomie, wymaga podania 

normy ekonomiczno-spo ecznej. Norma ta powinna w sposób jednoznaczny 

okre la  zasady ró nicowania wysoko ci dochodu nale nego poszczególnym 

cz onkom badanego spo ecze stwa.  

Egalitarny podzia  dochodu, mimo idealistycznego wyd wi ku, nie jest 

wolny od wad. Nie motywuje do podnoszenia kwalifikacji czy podejmowania 

wyzwa  zawodowych, a w ostateczno ci mo e by ród em napi  i niezadowo-

lenia. Pracownicy, którzy zainwestowali wiele w swoje wykszta cenie, cho

wykonuj  prac  z o on  i odpowiedzialn  – w egalitarnym wariancie podzia u

dochodu – otrzymywa  b d  podobne wynagrodzenie, jak pracownicy wykonu-

j cy prace proste.  

Z kolei znaczna ró nica w dochodach spo ecze stwa powoduje polaryzacj

dochodow , czyli podzia  na bieguny bogactwa i biedy. Taki podzia  jest ró-

d em licznych patologii spo ecznych, t umi cych dynamik  rozwoju. Te ogólne 

uwagi uzasadniaj  konieczno  okre lenia optymalnego, ekonomicznie uzasad-

nionego poziomu zró nicowania dochodów w spo ecze stwie.  

Powy szy postulat potwierdzaj  badania zale no ci mi dzy poziomem nie-

równo ci dochodowych a wzrostem gospodarczym. Badania te wskazuj  na 

istnienie pewnego poziomu rozk adu dochodów, przy którym wzrost gospodar-

czy osi ga najwy sz  dynamik . Odchylenia od tego poziomu skutkuj  niepe -

nym wykorzystaniem dost pnego potencja u ekonomicznego i gorszymi wska -

nikami gospodarczymi [Kumor i Sztaudynger, 2007, s. 494].  

Problem pomiaru nierówno ci dochodowych ma znacz ce miejsce w litera-

turze. Znanych jest wiele miar nierówno ci, które pozwalaj  na kwantyfikacj

nierówno ci dochodowych. Problem ten zosta  usystematyzowany przez opra-

cowanie aksjomatów miar nierówno ci, które umo liwiaj  dobór najbardziej 

adekwatnej miary dla postawionego problemu badawczego. Podkre li  nale y, 

e nie w ka dym przypadku konieczne jest spe nienie przez dan  miar  wszyst-

kich aksjomatów [Kwakani, 1980, s. 65-69]. 
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Jedn  z najcz ciej stosowanych miar poziomu nierówno ci dochodowych 

w spo ecze stwie jest wska nik Giniego, b d cy pochodn  krzywej Lorenza. 

Spe nia on wspomniane aksjomaty. Wspó czynnik Giniego mo na zobrazowa

jako stosunek powierzchni pola A, zawartego mi dzy krzyw  Lorenza a lini  45 

stopni (lini  egalitarnego, równego podzia u dochodów) do pola trójk ta pod 

lini  45 stopni. Wspó czynnik ten przyjmuje warto  z przedzia u [0; 1], przy 

czym warto  0 osi ga dla rozk adu egalitarnego, czyli przypadku, kiedy dochód 

dzielony jest po równo mi dzy pracuj cych, a 1 dla rozk adu o skrajnej koncen-

tracji p ac, kiedy jedna osoba otrzymuje ca y dochód. Nieco mniej popularn

miar  nierówno ci dochodowych jest indeks Theila odznaczaj cy si  cech  zwa-

n  addytywn  dekomponowalno ci . Pozwala na okre lenie wp ywu poszcze-

gólnych grup spo ecznych w uzyskanym cznym wyniku pomiaru nierówno ci

dochodowych [Shorrocks, 1980, s. 613-625]. W opracowaniach statystycznych 

powszechnie stosowan  miar  nierówno ci dochodowych jest porównanie do-

chodu najbogatszego kwintyla lub decyla z odpowiednio najubo szym kwinty-

lem lub decylem. Ponadto w opracowaniach, zwykle o publicystycznym charak-

terze, stosowane jest równie  porównanie najbogatszego centyla z najubo szym. 

Wad  tych rozwi za , zw aszcza ostatniego z wymienionych, jest nieuwzgl d-

nienie rozk adu dochodu w pozosta ej cz ci populacji.

Analiza rozk adu dochodów w skali poszczególnych krajów wskazuje na 

bardzo wysoki poziom zró nicowania dochodu w krajach afryka skich oraz Ame-

ryki Po udniowej. W 2012 r. w RPA zanotowano warto  wska nika Giniego na 

poziomie 0,65. Nieco ni szy poziom notuje si  w Boliwii i Kolumbii (0,58), Bra-

zylii (0,53), Paragwaju (0,53), Meksyku i Chile (oba 0,52). Natomiast najni szy 

poziom nierówno ci zanotowano w Szwecji (0,23), na W grzech i w Norwegii 

(ok. 0,25). Z kolei najwi ksze zró nicowanie dochodów w europejskich krajach 

wykszta ci o si  w Bu garii (0,46), Rosji (0,46) oraz w Turcji (0,40) [Dane staty-

styczne OECD].  

W USA warto  wska nika Giniego wynosi obecnie ok. 0,45, jest to jedna  

z wy szych warto ci osi ganych przez gospodarki narodowe. Do lat 70. warto

nierówno ci dochodowych w USA mala a, zarobki najs abszych grup spo ecz-

nych ros y szybciej ni rednia krajowa. Po tym czasie trend uleg  odwróceniu  

i nasila si  [Pikkety i Saer, 2003].  

W Polsce od czasu transformacji gospodarczej w 1989 r. wspó czynnik rós

w sposób ci g y z poziomu 0,22 w 1989 r., osi gaj c w 2005 r. poziom 0,36.  

W kolejnych latach warto  wska nika Giniego nieco spad a i utrzymuje si  na 

poziomie ok. 0,31-0,34. Przed okresem transformacji w 1989 r. gospodark  pol-

sk  odznacza a niska warto  wska nika Giniego. W du ej mierze by o to kon-
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sekwencj  braku premii edukacyjnej, typowej dla gospodarki centralnie plano-

wanej. Wynagrodzenia by y s abo skorelowane z poziomem wykszta cenia za-

trudnionych. Transformacja w kierunku gospodarki rynkowej to sta y wzrost nie-

równo ci dochodowych. Wzrost ten by  efektem korzystnych zjawisk, jak 

przyk adowo pojawienie si  premii edukacyjnej. Jednak pojawi y si  równie

czynniki, które spowodowa y nadmierny wzrost nierówno ci dochodowych. Za-

hamowanie wzrostu nierówno ci i ich lekki spadek by o efektem istotnej podwy -

ki p acy minimalnej w 2006 r. oraz wzrostu emigracji zarobkowej towarzysz cej 

wej ciu Polski do Unii Europejskiej. W tym okresie wyemigrowa o ok. 2 mln 

osób, g ównie m odych. Niskie zarobki m odych pracowników w pocz tkowym 

okresie kariery zawodowej zwi kszaj  nierówno ci dochodowe. Wyjazd istotnej 

cz ci reprezentantów tej grupy spo ecznej spowodowa  spadek nierówno ci do-

chodowych [Brzezi ski, 2013].  

Poszerzeniem analizy rozk adu dochodów w spo ecze stwie jest zbadanie 

nierówno ci dochodowych w zale no ci od ród a utrzymania gospodarstw do-

mowych. W poni szej tabeli podano wyniki bada  dla Polski. Badania potwier-

dzaj  wzrost nierówno ci dochodowych w ka dej z grup spo ecznych (w tym 

przypadku mierzone indeksem Theila). Szczególnie wysoki wzrost nast pi

w ród dochodów z samozatrudnienia oraz emerytur, najmniejszy w obszarze 

gospodarstw rolniczo-robotniczych. Natomiast najwy sze zró nicowanie docho-

dowe wyst puje w grupie gospodarstw domowych osi gaj cych dochody z go-

spodarstwa rolnego oraz samozatrudnienia. Najmniejsze zró nicowanie, pomi-

mo zaobserwowanej tendencji wzrostowej, odnotowano w gospodarstwach 

emeryckich [Ulman i Wa ga, 2006].  

Tabela 1.  Nierówno ci dochodowe w podziale na ród a dochodów  

gospodarstw domowych w Polsce (mierzone wska nikiem Theila) 

Pracownicze 
Robotniczo- 

rolne 
Rolne 

Samoza-

trudnienie 
Emeryckie Ogólne 

1999 1,90 0,156 0,400 0,202 0,104 0,205 

2004 0,226 0,159 0,444 0,280 0,166 0,238 

ród o: Ulman i Wa ga [2006].  

Podobne badania przeprowadzono dla W och. Dotycz  one m.in. rozk adu

dochodów w zale no ci od ród a otrzymywania dochodu we W oszech. Z ana-

lizy danych wynika stabilizacja poziomu nierówno ci dochodowych w ka dej  

z grup. Najwy szy poziom nierówno ci dochodowych zanotowano w grupie 
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czerpi cej dochody z samozatrudnienia i najmu, najni szy w obszarze transfe-

rów socjalnych [Quintano, Castellano i Regoli, 2005]. 

Tabela 2.  Poziom koncentracji dochodu, mierzony wska nikiem Giniego,  

w zale no ci od ród a jego uzyskiwania dla W och w latach 1998-2002  

ród o przychodu 
Lata 

1998 2000 2002 

1. P ace 0,33 0,32 0,30 

2. Samozatrudnienie 0,55 0,51 0,55 

3. Renty, emerytury i zasi ki 0,17 0,15 0,16 

4. Przychody z najmu 0,46 0,45 0,42 

Ogó em 0,35 0,33 0,32 

ród o: Opracowanie w asne na podstawie [Quintano, Castellano i Regoli, 2005]. 

Analiza danych zawartych w tabelach 1 i 2 stanowi dobry punkt wyj cia do 

doprecyzowania terminów nierówno ci dochodowych oraz nierówno ci p aco-

wych. Nierówno ci dochodowe obejmuj  rozk ad wszystkich róde  dochodów 

gospodarstw domowych. Niniejsze opracowanie dotyczy analizy rozk adu docho-

dów z pracy, rozumianej jako wynagrodzenie za udost pnienie pracodawcy kapi-

ta u ludzkiego pracownika. Oznacza to, e w prowadzonych analizach pomini te

zosta y sk adniki dochodu, jak dochody z tytu u emerytur, zasi ków, czy te  do-

chody kapita owe. Zosta y pomini te, poniewa  nie s  bezpo rednio zwi zane  

z przep ywami kapita u ludzkiego. Na kszta t transferów socjalnych bezpo rednio 

wp ywaj  decyzje polityczne, b d ce nast pstwem sytuacji bud etowej pa stwa  

i bie cych celów politycznych. Natomiast dochody kapita owe w znacznej mie-

rze uzale nione s  od koniunktury rynkowej, w mniejszym stopniu od instytucji 

gospodarczych, zw aszcza w gospodarkach rozwini tych. Specyficzn  kategori

s  emerytury. W systemach repartycyjnych emerytur  nale y traktowa  jako trans-

fer socjalny. W kapita owej odmianie systemu emerytalnego emerytury stanowi

pochodn  uzyskiwanych i oszcz dzanych dochodów. Stanowi  zatem pochodn

otrzymywanego wynagrodzenia. W takim systemie emerytalnym dodatkowego 

znaczenia nabiera w a ciwy poziom nierówno ci p acowych [Kozio , 2013].  

Dane zawarte w tabelach 1 i 2 wskazuj  na cis y zwi zek mi dzy nierów-

no ciami p acowymi i dochodowymi. Badania [Clementi i Gallegati, 2005] su-

geruj , e nierówno ci dochodowe s rednio o ok. 2 pkt. proc. wi ksze od nie-

równo ci p acowych. Ponadto wyniki bada  tych w oskich uczonych dowodz ,

e przychody z aktywów finansowych podnosz  indeks Giniego o 1-3 pkt. proc., 

w zale no ci od sytuacji na rynkach finansowych.  
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Nierówno ci dochodowe, jak ju  wspomniano, obejmuj  zarówno wyna-

grodzenie kapita u ludzkiego, jak i wynagrodzenie kapita u materialnego.  

W krajach, gdzie odnotowano wysoki poziom akumulacji kapita u, nierówno ci 

dochodowe mog  kszta towa  si  na podwy szonym poziomie. Jednak e, je li

osoby pracuj ce otrzymuj  wynagrodzenie adekwatne do warto ci posiadanego 

kapita u ludzkiego, stan ten nale y oceni  pozytywnie. W tym miejscu warto 

wspomnie , e jedn  z przyczyn dysproporcji dochodowych jest organizacja 

rynków kapita owych i produktowych oparta na b dnej teorii pieni dza [Dobija, 

2014] i z naruszeniem zasady konkurencyjno ci, zw aszcza w uk adzie global-

nym. W efekcie wybrane grupy mog  uzyskiwa  nadmierne dochody kapita owe 

kosztem obni enia oszcz dno ci pozosta ych.  

Nierówno ci p acowe w literaturze ekonomicznej dzielone s  na dwa rodza-

je, jako rozk ad zarobków (labour earnings inequality) i rozk ad dochodów  

z pracy (labour income inequality). Pierwsze z poj  obejmuje nierówno ci do-

chodowe po ród osób uzyskuj cych dochody z pracy – jest to grupa, która jest 

obiektem analiz w dalszej cz ci niniejszej pracy. Natomiast druga kategoria 

obejmuje nierówno ci obejmuj ce ró nice w stawkach godzinowych, ilo ci 

przepracowanych godzin, ale tak e wynagrodzenie na czas braku zatrudnienia. 

S  to nierówno ci p acowe po ród aktywnych zawodowo [Hoeller, Joumard  

i Koske, 2014, s. 44].  

Wa niejsze czynniki wp ywaj ce na ograniczenie nierówno ci p acowych 

[Hoeller, Joumard i Koske, 2014, s. 50-62] to: 

– lepszy dost p do edukacji, zw aszcza wy szego wykszta cenia,

– wy szy poziom p ac minimalnych,  

– wysoki poziom uzwi zkowienia i wzrost zasi gu oddzia ywania zbiorowych 

porozumie  p acowych,  

– zmniejszenie luki mi dzy ochron  sta ego i czasowego zatrudnienia,  

– poprawa instytucji rynkowych maj ca na celu eliminacj  rozwi za  ograni-

czaj cych konkurencyjno .

2.  Szacowanie godziwego poziomu nierówno ci p acowych  

Przytoczone wybrane fakty statystyczne wskazuj , e analiza nierówno ci

dochodowych, ze wzgl du na swoj  powszechno  i szerokie instrumentarium 

metodologiczne, mo e by  zaliczona do grona najcz ciej podejmowanych 

analiz makroekonomicznych. Jednak problemem jest ocena uzyskanych wyni-
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ków, zarówno z punktu widzenia sprawiedliwo ci spo ecznej, jak i efektywno-

ci ekonomicznej.  

Do rozwi zania problemu okre lenia metody szacowania naturalnego po-

ziomu zró nicowania p acowego zastosowano alternatywny model kapita u

ludzkiego. Model ten pozwala na wycen  warto ci indywidualnego kapita u

ludzkiego (kapita u ludzkiego ka dego pracownika) w sposób zgodny z zasada-

mi rachunkowo ci. Kolejnym zastosowaniem alternatywnego modelu kapita u

ludzkiego jest podanie zasad op acenia kapita u ludzkiego w sposób godziwy, 

czyli zapewniaj cy mo liwo  zachowania warto ci tego kapita u w d ugim

okresie. Model zak ada op acenie pracy zgodnie z warto ci  wykonanej pracy.  

Zgodnie z modelem, ród em kapita u ludzkiego s  skapitalizowane nak ady 

niezb dne do wytworzenia ekonomicznego potencja u do wykonywania pracy, 

jakim jest jednostka ludzka. B d  to przede wszystkim koszty profesjonalnej edu-

kacji zawodowej, które s  powi kszone o koszty utrzymania. Poniesienie kosztów 

utrzymania jest nieodzowne do przygotowania fizycznego no nika kapita u ludz-

kiego, jakim jest cia o cz owieka. Nak ady ponoszone s  w czasie (t) niezb dnym 

do przygotowania cz owieka do wykonywania danego zawodu, czyli od urodzin 

do momentu podj cia pracy zawodowej. Zatem otrzymujemy formu  kapita u

nale cego do pracownika (Ht), który b dzie zale a  od nak adów pocz tkowych 

(H0), sta ej ekonomicznej (p) i czasu kapitalizacji (t) [Dobija, 2004]:  

Ht = H0 · e
p t .

Rozwini cie przedstawionego modelu kapita u ludzkiego pozwala na uj cie 

kapita u ludzkiego jako sumy kwot reprezentuj cych skapitalizowane wydatki 

na utrzymanie (K) i wykszta cenie (E). Nak ady te s ród em zdolno ci do wy-

konywania okre lonej pracy, które doskonal  si  wraz ze sta em pracy. Uzupe -

niaj ce wzory przedstawiaj  proces konstytuowania si  kapita u ludzkiego  

z kosztów utrzymania K oraz z wykszta cenia E:

H(T) = (K + E) · (1 + Q(T)).

Przy rocznej kapitalizacji nak adów poszczególne sk adniki kapita u ludz-

kiego mo na przedstawi  za pomoc  poni szych wzorów:  

,

,

gdzie: k – miesi czne koszty utrzymania, e – miesi czne koszty edukacji, pozo-

sta e oznaczenia jak wy ej.
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Nabywanie do wiadczenia w procesie pracy mo na zilustrowa  na gruncie 

koncepcji krzywej uczenia. Zak ada ona malej cy przyrost zdolno ci do wykony-

wania pracy wraz z kolejnym cyklem zawodowym (powtórzeniem). Mo na zatem 

przyj , e pracownik wykona t  sam  prac  w nast pnym roku o (w) procent 

atwiej, jednak ów przyrost zdolno ci do pracy b dzie ka dego roku mniejszy. 

Dostosowanie koncepcji krzywej uczenia do potrzeb modelu kapita u ludzkiego 

pozwala na oszacowanie przyrostu kapita u ludzkiego w trakcie pracy skutkuj cej 

nabywaniem do wiadczenia. Ta dodatkowa warto  kapita u ludzkiego podlega 

wycenie i w czeniu do struktury kapita u ludzkiego jako kapita  z do wiadczenia. 

Czynnik do wiadczenia (Q(T)) wyra a si  funkcj  lat: 

,

gdzie: w = wspó czynnik uczenia, T = lata pracy zawodowej, T > 1.  

Zdolno  aktywów do wykonywania pracy jest warunkiem koniecznym do 

ich istnienia. Zachowanie warto ci kapita u uciele nionego w aktywach wymaga 

podj cia dzia a  zmierzaj cych do przezwyci enia si  destrukcyjnych (s). Uwa-

ga ta odnosi si  w szczególno ci do kapita u ludzkiego, czyli kapita u uciele-

nionego w zasobach ludzkich. Kapita  ludzki podlega naturalnemu rozprosze-

niu, fakt ten stanowi podstaw  teorii godziwego wynagradzania. Badania 

pokaza y, e godziwa p aca musi równowa y  rozpraszanie kapita u ludzkiego, 

czyli kszta towa  si  na poziomie 8% warto ci kapita u ludzkiego [Kozio ,

2011]. Teoria p acy godziwej jest jednym z punktów, w których alternatywny 

program badania kapita u ludzkiego ró ni si  od programu zainicjowanego przez 

Shultza i Beckera.  

Warunkiem zachowania kapita u ludzkiego jest odpowiedni strumie  do-

chodu, kompensuj cy rozp yw kapita u ludzkiego. W przypadku cz owieka 

stratno  wynika z istoty ycia, przede wszystkim z codziennej utraty si  wital-

nych, a tak e starzenia si . Zachowanie warto ci kapita u ludzkiego (rozumiane-

go jako potencjalna zdolno  do wykonywania pracy) wymaga poniesienia na-

k adów kompensacyjnych, czyli nak adów na odbudow  si  oraz przygotowanie 

przysz ego pokolenia do wykonywania pracy o tej samej warto ci. Innymi s o-

wy, wynagrodzenie godziwe powinno zachowywa  zdolno  do wykonywania 

pracy w krótkim i d ugim okresie. Rozmiar stopy stratno ci (p) wynosi rednio

8% rocznie. Jest to równocze nie rozmiar sta ej ekonomicznej okre laj cej wy-

soko  p acy godziwej (W):

W = H(T)⋅ p.
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Obni enie poziomu op acenia pracy powoduje spadek warto ci kapita u

ludzkiego. W praktyce mo e objawia  si  k opotami rodziny w zapewnieniu 

dzieciom takiego poziomu przygotowania zawodowego, jaki posiadaj  rodzice. 

System wynagradzania oparty na pomiarze kapita u ludzkiego zatrudnionych 

wymaga zindywidualizowanej informacji na temat zakresu przygotowania za-

wodowego pracowników. Dane na temat wykszta cenia czy zdobytego do wiad-

czenia zawodowego s  kluczowe dla ustalenia sta ego sk adnika wynagrodzenia.  

Jak wynika z zastosowanego modelu, przede wszystkim warto  nak adów 

na wykszta cenie oraz zdobyte do wiadczenie wp ywaj  na wi ksz  produktyw-

no , uprawniaj c tym samym do partycypacji w wytworzonym produkcie glo-

balnym w wi kszym zakresie. Kapita  z kosztów utrzymania odgrywa znacznie 

mniejsz  rol . Owa partycypacja przebiega na drodze otrzymywanego okresowo 

wynagrodzenia. Gdyby wszyscy zatrudnieni posiadali identyczne kompetencje  

i sta  pracy, poziom zró nicowania dochodowego by by znikomy, wi c indeks 

Giniego nieznacznie przekracza by warto  0. W uj ciu ogólnospo ecznym war-

to  kapita u ludzkiego pochodz cego z do wiadczenia zale y od struktury wieku, 

jednak nie ma to wi kszego wp ywu na proces ró nicowania p ac w spo ecze -

stwie. Jak wskazuj  analizy modeli teoretycznych, jak i badania empiryczne, zdo-

bywane do wiadczenie ma znacz cy wp yw na wzrost wynagrodze  jedynie  

u progu kariery zawodowej, w pó niejszym okresie traci na znaczeniu [Cahuc  

i Zylberberg, 2004, s. 74].  

Wed ug danych GUS i Mi dzynarodowej Organizacji Pracy mo na do-

strzec wzgl dnie sta  struktur  wykszta cenia w spo ecze stwie w krajach wy-

soko rozwini tych. W tych krajach poziom wykszta cenia wy szego kszta tuje 

si  w okolicach ok. 25-30% ludno ci aktywnej zawodowo. Podobnie wygl da 

sytuacja w Polsce, gdzie w latach 2004-2014 liczba aktywnych zawodowo legi-

tymuj cych si  wy szym wykszta ceniem wzros a z 19 do 32%.  

Tabela 3.  Struktura wykszta cenia w ród pracuj cych w Polsce w roku 2004 i 2014 

Rodzaj wykszta cenia 
Udzia  w strukturze pracuj cych 

w 2004 (%) 

Udzia  w strukturze pracuj cych 

w 2014 (%) 

Wy sze  19 32 

Policealne i rednie zawodowe  29 28 

rednie ogólnokszta c ce  8 9 

Zasadnicze zawodowe  33 25 

Podstawowe i gimnazjalne  12 6 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych GUS (raporty Badania Aktywno ci Ekono-

micznej Ludno ci z lat 2004 i 2014). 
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Badania przeprowadzono na podstawie danych GUS dotycz cych struktury 

zatrudnienia w Polsce w latach 2004 i 2014 (tabela 3). Zatrudnieni zostali przy-

pisani do pi ciu grup w zale no ci od posiadanego wykszta cenia. Nast pnie

skonstruowano prób  pracuj cych Polaków, odzwierciedlaj c  statystyczn

struktur  wykszta cenia i do wiadczenia zawodowego. Dla ka dej osoby z tak 

okre lonej próby obliczono warto  kapita u ludzkiego oraz wynikaj c  z niej 

wysoko  godziwych zarobków. Niezb dnych kalkulacji dokonano, wykorzystu-

j c wcze niej przedstawiony model kapita u ludzkiego.  

Tabela 4.  Warto  indeksu Giniego w latach 2004 i 2014 wynikaj ca z zastosowania 

metody kapita u ludzkiego, w porównaniu z faktycznym poziomem  

nierówno ci dochodowych (w %) 

Rok  2004 2014 

Wspó czynnik Giniego naturalny  23,2 23,4 

Wspó czynnik Giniego rzeczywisty dochodowy  36,6 30,7 

Ró nica  13,4 7,3 

ród o:  Opracowanie w asne na podstawie danych z tabeli 3 i GUS.  

Wska nik nierówno ci p acowych Giniego wynikaj cy ze struktury wy-

kszta cenia oraz p ac adekwatnych do warto ci kapita u ludzkiego w poszcze-

gólnych grupach zawodowych wynosi ok. 0,23 zarówno w 2004, jak i 2014 r. 

(por. tabela 4). Mo na zaobserwowa  nieznaczny wzrost o 0,02 punktu wska -

nika Giniego spowodowany zmian  struktury wykszta cenia w Polsce.  

Warto porówna  uzyskan  warto  naturalnego (godziwego) zró nicowania 

p acowego z rzeczywistymi danymi na temat nierówno ci dochodowych w Polsce 

podanych przez GUS. W 2004 r. wyniós  on 0,366, a dziesi  lat pó niej spad  do 

poziomu 0,307. Tym samym ró nica mi dzy oboma wska nikami spad a z 0,134 

do 0,073. Kierunek, jak i zakres tych zmian nale y oceni  pozytywnie.  

 Powstaje równie  kwestia porównywalno ci obu wska ników podanych  

w tabeli 4. Jeden wska nik dotyczy nierówno ci p acowych, a drugi dochodo-

wych. W wietle analiz przytoczonych w poprzedniej cz ci pracy, nierówno ci

dochodowe s  statystycznie wy sze o kilka pkt. proc., g ównie na skutek znacz-

nego zró nicowania dochodów z samozatrudnienia, przychodów z najmu i ak-

tywów finansowych, pomimo ni szego zró nicowania dochodów z emerytur  

i wiadcze  socjalnych.  
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W kontek cie powy szych uwag ró nica mi dzy wska nikami zastana  

w 2004 r. (0,134 Gini) jest wysoka i wiadczy o nadmiernych nierówno ciach 

dochodowych w Polsce. W ci gu dziesi ciu lat nierówno ci dochodowe w Pol-

sce uleg y znacz cemu ograniczeniu. Ró nica mi dzy naturalnym poziomem 

nierówno ci p acowych a rzeczywistym poziomem nierówno ci dochodowych 

wynosi 0,073 Gini i mo e zosta  w znacznej mierze uzasadniona przyczynami 

omówionymi w poprzednim akapicie.  

 Powy sze obserwacje potwierdzaj  badania ekonometryczne Kumora  

i Sztaudyngera [2007], które dowodz , e zbyt wysoki poziom nierówno ci do-

chodowych ogranicza tempo wzrostu gospodarczego. W warunkach polskich 

najwy szy poziom wzrostu gospodarczego jest mo liwy, je li wska nik Giniego 

dla dochodów osi ga poziom ok. 0,27-0,28. Jest to rezultat spójny z zaprezento-

wanymi w tabeli 4 wynikami bada . Jest to godziwy zakres nierówno ci docho-

dowych, który ma miejsce, kiedy zakres partycypacji w dochodzie narodowym 

zale y od indywidualnych nak adów kapita owych: kapita u ludzkiego (wk adu

pracy) oraz kapita u tradycyjnie rozumianego.  

Podsumowanie

Nierówno ci dochodowe stanowi  jeden z kluczowych parametrów opisu-

j cych stan gospodarki danego kraju. Jednak wska nik ten integruje wiele 

zmiennych o ró nym wzajemnym powi zaniu, co utrudnia rzeczow  i jedno-

znaczn  interpretacj . Zwykle dominuje prze wiadczenie, najcz ciej oparte na 

intuicji badaczy, e im mniejsze nierówno ci, tym lepiej. Taki stan rzeczy unie-

mo liwia zastosowanie tego wska nika do prowadzenia efektywnej polityki 

ekonomicznej. Zaw enie obszaru analizy rozk adu dochodów do rozk adu wy-

nagrodze  za prac  pozwala na uzyskanie informacji lepiej odzwierciedlaj cych 

stan danego spo ecze stwa. Uzyskane wnioski uprawniaj  do sformu owania

postulatu o wprowadzeniu do systemu powszechnej statystyki danych na temat 

rozk adu dochodów z pracy w spo ecze stwie (labour earnings inequality).

Nierówno ci p acowe s  pochodn  relacji p acowych w gospodarce. Zasto-

sowanie alternatywnego modelu kapita u ludzkiego umo liwia podanie w a ci-

wych, naturalnych relacji p acowych, uzasadnionych rozk adem kapita u ludz-

kiego w badanej spo eczno ci. Analiza sk adników kapita u ludzkiego, a zatem 

elementów decyduj cych o poziomie posiadanych kompetencji wskazuje, e s

to wiedza i do wiadczenie. Przeprowadzone badania dowodz , e pomimo istot-

nych zmian w rozk adzie wiedzy, godziwy (naturalny) poziom nierówno ci do-
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chodowych jest wzgl dnie sta y i wynosi nieco ponad 0,23 Gini. Warto  ta 

mo e stanowi  warto  referencyjn  dla oceny rzeczywistego poziomu nierów-

no ci p acowych w danych spo ecze stwach. W krajach o du ym poziomie re-

gionalnego zró nicowania kosztów utrzymania zalecany jest pomiar nierówno ci 

p acowych (labour earning inequality) dla poszczególnych regionów kraju. 

Umo liwi to z jednej strony uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników, z dru-

giej strony pozwoli na identyfikacj  obszarów bardziej zagro onych niew a ci-

wym poziomem nierówno ci dochodowych.  
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STRUCTURE OF KNOWLEDGE IN THE SOCIETY  
AS A DETERMINANT OF FAIR LABOUR INCOME INEQUALITIES  

IN POLAND IN 2004-2014 

Summary: The article rises a question of fair wage inequalities, analyzed on the exam-

ple of Poland. Fair wage was defined as a compensation that is adequate to the value of 

human capital of employees. It was assumed that such a definition of wage inequalities 

should result from the distribution of an individual human capital of employees in  

a studied economy. According to the M. Dobija model of human capital, referring to  

a postulate of compatibility of pay with value of work, the ability to perform work can 

be achieved through expenditure on education end accumulated work experience. 

Based on the statistical data, a sample of employees was selected, for which value of 

wage resulting from the value of human capital was calculated. This resulted in deter-

mining of natural wage inequalities, which are the inequalities resulting from a distribu-

tion of an individual human capital in the society. Subsequently, the natural level of 

wage inequality was compared with the actual level of wage inequality in Poland. The 

conclusion of the discussion with its outcomes was placed at the end of article. 

Keywords: fair wage, human capital, fair wage inequalities, income inequalities. 




