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Jakość życia w województwie zachodniopomorskim  
na tle innych województw Polski

Streszczenie 

Celem artykułu jest ocena jakości życia w województwie zachodniopomorskim 
na tle innych województw Polski. Część teoretyczna pracy, przybliżająca proble-
matykę jakości życia, bazuje na literaturze przedmiotu, zaś część kwantyfikacyjna, 
w której przeprowadzona została analiza porównawcza jakości życia w wojewódz-
twie zachodniopomorskim na tle innych województw Polski, opiera się na danych 
wtórnych zebranych w raportach pt. Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia 
Polaków. 

Z przeprowadzonych w artykule rozważań wynika, że w latach 2009-2015 ob-
serwowany był spadek jakości życia mieszkańców Szczecina, jak i mieszkańców 
województwa zachodniopomorskiego w porównaniu z jakością życia mieszkańców 
innych miast i województw w Polsce. W rankingu wskaźnika jakości życia procent 
bardzo zadowolonych i zadowolonych mieszkańców z miejscowości zamieszkania 
tak dla Szczecina, jak i województwa zachodniopomorskiego, w 2015 roku w sto-
sunku do 2011 roku wzrósł. W przekroju wojewódzkim w analizowanym okresie 
najbardziej wzrosła jakość życia mieszkańców Małopolski, spadła − mieszkańców 
województwa opolskiego.

Słowa kluczowe: jakość życia, województwo zachodniopomorskie. 

Kody JEL: I3, R1 

Wstęp 

Jakość życia staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania badaczy. Oprócz ja-
kości życia indywidualnej, odczuwanej przez poszczególne jednostki, ciekawe jest doko-
nywanie pomiaru jakości życia na konkretnych obszarach, w wyodrębnionych jednostkach 
administracyjnych. 

Za cel artykułu przyjęto ocenę jakości życia w województwie zachodniopomorskim na 
tle innych województw Polski. Jego realizacji podporządkowano układ pracy. Na począt-
ku dokonano teoretycznego wprowadzenia w problematykę jakości życia, następnie prze-
prowadzono analizę porównawczą jakości życia w województwie zachodniopomorskim 
na tle innych województw Polski. W opracowaniu wykorzystano literaturę przedmiotu 
oraz dane wtórne zebrane w raportach pt. Diagnoza społeczna – warunki i jakość życia 
Polaków.
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Jakość życia – ujęcie teoretyczne

W literaturze przedmiotu brakuje jednoznacznej definicji terminu „jakość życia”1. 
Przyczyną tego jest złożoność, wielowątkowość samego pojęcia, jak też to, że wykorzysty-
wane jest ono w wielu naukach, np.: socjologii, psychologii, ekonomii, co ma bezpośredni 
wpływ na różnorodność interpretacyjną (Sompolska-Rzechuła 2013). I tak, dla przykładu 
socjologowie ujmują jakość życia w kontekście stylów, zasad życia społecznego, psycholo-
gowie zwracają się głównie ku aspektom związanym z poczuciem szczęścia, zadowolenia, 
dobrostanu, z kolei ekonomiści utożsamiają ją z poziomem życia jednostek bądź całych grup 
społecznych (Kolman 1997; Zandecki 1999; Wnuk, Marcinkowski 2012). Z pewnością takie 
fragmentaryczne ujmowanie jakości życia w ramach poszczególnych nauk wynika z przy-
jętej specjalizacji, jednak z uwagi na wielowymiarowość pojęcia może prowadzić do jego 
zbytniego uproszczenia. Zaznaczyć należy, iż złożoność kategorii „jakość życia” determinu-
je uwzględnianie w niej różnorodnych czynników ujmowanych w wielu sferach aktywno-
ści czy doświadczeń jednostki (np. bogactwo, zdrowie i samopoczucie, szeroko rozumiane 
bezpieczeństwo, dostęp do dóbr różnego rodzaju: materialnych, duchowych, symbolicznych 
itp.) mogących mieć zarówno wymiar obiektywny, jak i subiektywny (Kusterka 2003). 

Występujące w literaturze przedmiotu definicje jakości życia można przyporządkować 
do jednej z dwóch podstawowych grup. Pierwsza z nich dotyczy ujęcia praktycznego ja-
kości życia (ujęcie wartościująco-oceniające). W obrębie tej grupy możemy rozpatrywać 
obiektywną i subiektywną jakość życia w trzech kategoriach definicji, tj. definicji egzysten-
cjalnych (poziom zaspokojenia potrzeb podstawowych), definicji związanych z poziomem 
samorealizacji oraz definicji środowiskowych (dostęp do określonej jakości środowiska 
przyrodniczego, funkcjonowania jednostki bądź grupy w określonym środowisku społecz-
no-gospodarczym). Grupa druga odnosi się do ujęcia teoretycznego (ujęcie niewartościujące, 
opisowo-wyjaśniające). Możemy mieć tu do czynienia z globalną bądź cząstkową jakością 
życia (Zadrożniak 2015). W przypadku globalnego ujmowania jakości życia zagrożeniem 
może być zbyt duża ogólnikowość, trudność we właściwej operacjonalizacji, natomiast przy 
cząstkowym definiowaniu jakości życia może dochodzić do nadmiernego uszczegółowie-
nia, ograniczania się jedynie do kilku jej aspektów (Dziurowicz-Kozłowska 2002). 

Według T. Borysa (2008), zasadniczą rolę przy opisie jakości życia (który z uwagi na ak-
centowaną już złożoność jest bardziej trafny aniżeli tworzenie definicji) ma uwzględnienie 
odpowiednich kryteriów. Są nimi:
 - kryterium wartościowania (oceny) jakości życia,
 - kryterium zakresu i liczby aspektów jakości życia,
 - kryterium obiektywności pomiaru jakości życia,
 - kryterium liczby obiektów, których dotyczy jakość życia,
 - kryterium bezpośredniości powiązania badań z rzeczywistą jakością życia,
 - kryterium zrównoważenia aspektów jakości życia,
 - kryterium ujawniania w jakości życia systemu wartości (kryterium aksjologiczne).

1  W wielu opracowaniach naukowych występują zbiorcze zestawienia definicji pojęcia „jakość życia”, dlatego też autorka 
nie będzie dokonywać przeglądu definicji tego terminu (Owsiński, Tarchalski 2008; Trzebiatowski 2011; Zadrożniak 2015).

handel_wew_4-2-2017.indd   173 2017-10-23   14:53:02



174 JAKOŚĆ ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM...

Złożoność pojęcia „jakość życia” sprzyja tworzeniu różnorodnych metodologii badań 
oraz wielu wskaźników pozwalających na dokonanie jej pomiaru. Generalizując, możemy 
mieć do czynienia z pomiarem jakości życia, dokonywanym przy użyciu badań ankietowych 
(bezpośrednia jakość życia) albo statystyki publicznej, określanej za pomocą różnorodnych 
wskaźników (pośrednia jakość życia). W badaniach jakości życia wykorzystywane może 
być jej deskryptywne rozumienie (różne rodzaje jakości, inny rodzaj jakości) lub kompa-
ratywne, mogące być oceną pozytywną (wyraz wysokiego stopnia zaspokojenia potrzeb) 
lub ogólnie oceną jakości życia – pozytywną lub negatywną (wyższa, niższa jakość; lepsza, 
gorsza jakość) (Borys, Rogala 2008).

Konceptualizacja i operacjonalizacja kategorii jakości życia najczęściej dokonuje się 
w ramach jednego z dwóch głównych nurtów badań. Pierwszy wyodrębnia subiektywną 
i obiektywną jakość życia, drugi natomiast bazuje na różnicach w systemach wartości, po-
stawach etycznych, realizowanych koncepcjach rozwoju (Borys 2001).

Za obiektywną jakość życia uznaje się „zbiór (wektor) obiektywnych faktów jako-
ściowych (obiektywnych form zaspokajania potrzeb człowieka), charakteryzujących róż-
ne aspekty życia człowieka, zatem bez ich oceny porównawczej lub psychologicznej”  
(np. zasobność materialna gospodarstwa domowego, kształcenie dzieci, warunki leczenia, 
korzystanie z usług systemu ochrony zdrowia) (Sompolska-Rzechuła 2013). Natomiast su-
biektywną jakość życia można zdefiniować jako „zestaw ocen obiektywnych faktów jako-
ściowych (ocen stopnia zadowolenia z różnych obiektywnych form zaspokajania potrzeb 
człowieka) charakteryzujących różne aspekty życia człowieka i pochodzących ze skali psy-
chologicznej” (Sompolska-Rzechuła 2013), np. zadowolenie z poszczególnych dziedzin 
i aspektów życia, ogólny dobrostan psychiczny.

Jakość życia w województwa zachodniopomorskim na tle innych 
województw Polski – analiza porównawcza

To, jak odczuwana jest jakość życia przez poszczególne jednostki warunkuje odbiera-
nie jakości życia w konkretnych, wyodrębnionych obszarach administracyjnych przez nie 
zamieszkujących. Można zatem dokonywać pomiaru jakości życia nie tylko z perspekty-
wy jednostki, ale także miast czy województw. Ważną rolę, bardzo miarodajną, odgrywają 
w tym obszarze diagnozy społeczne. Za najbardziej reprezentatywne badanie, obiektywnej 
i subiektywnej jakości życia, uznawana jest Diagnoza społeczna przeprowadzana przez Radę 
Monitoringu Społecznego (RMS). Na jej podstawie przygotowywane są raporty pt. Diagnoza 
społeczna – warunki i jakość życia Polaków pod redakcją profesora J. Czapińskiego. 

W badaniu przy ocenie jakości życia branych jest pod uwagę 8 wymiarów (Czapiński, 
Panek 2015), tj.:
 - kapitał społeczny — aktywność na rzecz środowiska lokalnego, udział w wyborach sa-

morządowych, udział w nieobowiązkowych zebraniach, pozytywny stosunek do demo-
kracji, przynależność do organizacji i pełnienie w nich funkcji, przekonanie, że większo-
ści ludzi można ufać;
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 - dobrostan psychiczny – poczucie szczęścia, ocena całego dotychczasowego życia, nasi-
lenie objawów depresji psychicznej, ocena minionego roku;

 - dobrostan fizyczny – natężenie symptomów somatycznych, poważna choroba w minio-
nym roku, stopień niepełnosprawności, natężenie stresu związanego ze zdrowiem;

 - dobrostan społeczny – brak poczucia osamotnienia, poczucie, że jest się kochanym i sza-
nowanym, liczba przyjaciół,

 - poziom cywilizacyjny – poziom wykształcenia, posiadanie nowoczesnych urządzeń 
komunikacyjnych i obycie z nimi (telewizja satelitarna lub kablowa, laptop, kom-
puter stacjonarny, tel. komórkowy, podłączenie do Internetu, posługiwanie się kom-
puterem, korzystanie z Internetu), czynna znajomość języków obcych, posiadanie 
prawa jazdy;

 - dobrobyt materialny – dochód gospodarstwa domowego na jednostkę ekwiwalentną, 
liczba posiadanych przez gospodarstwo dóbr i urządzeń od pralki automatycznej po łódź 
motorową i dom letniskowy (z wyłączeniem urządzeń wchodzących w skład wskaźnika 
poziomu cywilizacyjnego);

 - stres życiowy – suma 6 kategorii stresu mierzonego doświadczeniami w zakresie: finan-
sów, pracy, kontaktów z urzędami, wychowania dzieci, relacji w małżeństwie, ekologii 
(mieszkanie, okolica);

 - patologie – nadużywanie alkoholu i używanie narkotyków, palenie papierosów, wizyty 
u psychiatry lub psychologa, bycie sprawcą lub ofiarą łamania prawa (włamania, napady, 
kradzieże).
Na ich podstawie zbudowano następnie miernik syntetyczny, ogólny wskaźnik jakości 

życia. 
Porównując poziom jakości życia w poszczególnych województwach można zauważyć, 

że w latach 2007-2015 w największym stopniu wzrosła jakość życia mieszkańców woje-
wództw małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, 
mazowieckiego. Znaczący spadek jakości życia odnotowano dla osób zamieszkujących 
głównie województwa opolskie, łódzkie, podlaskie. Na tle wszystkich województw średnio 
najniższą jakość życia odnotowano dla województwa świętokrzyskiego. 

Jak wynika z danych zawartych w tabeli 1, w ostatnim roku analizy województwo za-
chodniopomorskie plasowało się w rankingu na 14. pozycji. W całym analizowanym okre-
sie, na tle pozostałych województw, najwyższy poziom jakości życia województwo zachod-
niopomorskie uzyskało w 2009 roku – 7. pozycja. 

Warto zwrócić uwagę na kształtowanie się składowych wskaźnika jakości życia dla woje-
wództwa zachodniopomorskiego. W 2009 roku, w porównaniu z innymi analizowanymi la-
tami, część wskaźników składowych jakości życia dla województwa zachodniopomorskiego 
(w porównaniu z wartościami odpowiednich wskaźników innych województw) zajmowała 
wysokie pozycje. Dotyczyło to zwłaszcza: dobrobytu materialnego, kapitału społecznego, 
dobrostanu fizycznego oraz psychicznego. Co ciekawe, w 2009 roku w województwie za-
chodniopomorskim mocno zaznaczyły się niekorzystne zjawiska, jak np. patologie, stres 
życiowy (por. tabela 2). 
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Tabela 1
Ogólny wskaźnik jakości życia w całych próbach z lat 2007-2015  
w przekroju wojewódzkim  

Województwo
Ranking

2007 2009 2011 2013 2015

Małopolskie 5 5 3 1 1
Pomorskie 1 1 4 2 2
Wielkopolskie 2 3 2 5 3
Mazowieckie 6 6 1 4 4
Warmińsko-mazurskie 10 9 10 14 5
Śląskie 4 8 5 6 6
Kujawsko-pomorskie 14 10 12 12 7
Dolnośląskie 7 4 7 10 8
Opolskie 3 2 6 3 9
Podkarpackie 9 11 8 7 10
Podlaskie 8 13 14 11 11
Lubelskie 16 14 13 9 12
Lubuskie 12 16 15 15 13
Zachodniopomorskie 13 7 9 8 14
Łódzkie 11 12 11 13 15
Świętokrzyskie 15 15 16 16 16

Źródło: Czapiński, Panek (2015).

Tabela 2
Ranking składowych wskaźnika jakości życia w latach  
dla województwa zachodniopomorskiego w całych próbach w latach 2003-2015 

Wyszczególnienie 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015

Poziom cywilizacyjny 13 10 12 9 7 6 8
Dobrostan społeczny 15 13 14 13 14 12 16
Dobrobyt materialny 7 9 11 5 8 3 8
Patologie
(im niższa wartość, tym więcej patologii) 9 9 12 2 14 10 16
Kapitał społeczny 15 6 12 4 9 13 14
Dobrostan fizyczny 10 1 5 4 3 2 3
Dobrostan psychiczny 7 7 10 3 9 6 7
Stres życiowy
(im niższa wartość, tym większy stres) 7 4 6 3 15 9 2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czapiński, Panek (2005; 2007; 2009; 2011; 2013; 2015).
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Spośród wszystkich wskaźników składowych jakości życia w okresie 2003-2015 wo-
jewództwo zachodniopomorskie najsłabiej wypadało w obszarze dobrostanu społecznego 
oraz kapitału społecznego (za wyjątkiem lat 2005 i 2009), najlepiej natomiast − dobrosta-
nu fizycznego. Od 2009 roku województwo zachodniopomorskie na tle pozostałych woje-
wództw wypada zadowalająco pod względem poziomu cywilizacyjnego, dobrobytu mate-
rialnego, dobrostanu psychicznego. 

Porównanie danych z tabel 1 i 3 pozwala stwierdzić, iż odczuwany poziom jakości 
życia wśród mieszkańców poszczególnych województw w większości przypadków był 
inny aniżeli odczuwany poziom jakości życia przez mieszkańców stolic tychże woje-
wództw. Z zestawienia rankingów wynika m.in., że w analizowanych latach mieszkańcy 
Szczecina odczuwali wyższą jakość życia aniżeli mieszkańcy województwa zachod-
niopomorskiego. Podobna tendencja występowała dla województw wielkopolskiego, 
warmińsko-mazurskiego. Z kolei m.in. mieszańcy województw pomorskiego, śląskiego, 
podlaskiego deklarowali wyższą jakość życia aniżeli mieszkańcy stolic tychże woje-
wództw. 

Tabela 3
Ogólny wskaźnik jakości życia w całych próbach z lat 2009-2015  
w przekroju stolic województw  

Miasto 
Ranking

2009 * 2011 2013 2015

1. Poznań 6 2 2 1
2. Kraków 4 3 3 2
3. Olsztyn 3 13 4 3
4. Warszawa 2 1 1 4
5. Gdańsk 8 7 5 5
6. Rzeszów 5 14 8 6
7. Szczecin 9 4 6 7
8. Wrocław 7 6 9 8
9. Lublin 10 12 10 9
10. Łódź 12 9 14 10
11. Katowice 13 11 11 11
12. Bydgoszcz 11 5 13 12
13. Gorzów Wlk. b.d. 8 7 13
14. Białystok 15 15 16 14
15. Opole 1 10 15 15
16. Kielce 14 16 12 16

*Ranking obejmuje 15 miast. Brak danych dla Gorzowa Wielkopolskiego.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czapiński, Panek (2009; 2015).
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Wykres 1 
Procent bardzo zadowolonych i zadowolonych z miejscowości zamieszkania 
mieszkańców miast w latach 2011, 2013, 2015 – stolice województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Czapiński, Panek (2015).

Wykres 2 
Procent bardzo zadowolonych i zadowolonych z miejscowości zamieszkania 
mieszkańców województw w latach 2011, 2013, 2015

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wobec powyższego warto także zwrócić uwagę na kwestię zadowolenia mieszkańców 
z miejscowości zamieszkania, co traktować można jako wyraz ich przywiązania do nie-
go. Rozkład zadowolenia w przekroju stolic województw przedstawiono na wykresie 1. 
Wynika z niego, że dla Szczecina (jak dla Gdańska, Katowic, Łodzi) w latach 2011-2015 
wzrastał odsetek osób bardzo zadowolonych lub zadowolonych z miejscowości zamiesz-
kania. Odwrotna tendencja zauważalna była w przypadku np. Rzeszowa, Gorzowa Wlkp., 
Bydgoszczy, Opola. 

Najwięcej osób zadowolonych z miejscowości zamieszkania odnotowano dla woje-
wództw pomorskiego oraz małopolskiego, najmniej zaś dla warmińsko-mazurskiego. 

Jak wynika z danych zawartych na wykresach 1 i 2, większe zróżnicowanie zadowolenia 
z miejscowości zamieszkania występowało między miastami niż województwami. Warto 
także zauważyć, że oprócz województwa śląskiego w 2013 roku mieszkańcy pozostałych  
15 województw wskazali na niższy poziom zadowolenia z miejscowości zamieszkania ani-
żeli w 2011 roku. W województwach lubuskim i wielkopolskim tendencja spadkowa konty-
nuowana była do 2015 roku. W pozostałych województwach obserwowano wzrost poziomu 
zadowolenia mieszkańców w 2015 roku w stosunku do 2013 roku. 

Porównując lata 2015 i 2011 należy odnotować wzrost odsetka osób zadowolonych 
z miejsca zamieszania tak w przypadku miasta Szczecina, jak i województwa zachodniopo-
morskiego. Co ciekawe, w 2015 roku zarówno miasto Szczecin, jak i województwo zachod-
niopomorskie zajmowało w rankingach wskaźnika jakości życia niższe pozycje niż w 2011 
roku (por. tabele 1 i 3). Może wynikać to z faktu, że w badaniu zadowolenia z miejscowości 
zamieszkania nie brano pod uwagę konkretnych wskaźników, a respondenci sami udzielali 
odpowiedzi na zadane pytanie – „czy są zadowoleni z miejscowości zamieszkania ?” Można 
twierdzić, że w tym przypadku znaczącą rolę odgrywał tzw. lokalny patriotyzm, tym bar-
dziej, że większość Polaków mieszka w miejscu urodzenia lub blisko miejsca urodzenia.

Podsumowanie

Z przeprowadzonych w artykule rozważań można wysnuć kilka zasadniczych wniosków. 
1. Interdyscyplinarny charakter kategorii „jakość życia” stwarza trudność w jednoznacz-

nym definiowaniu tego terminu. Oprócz kwestii finansowych (które nie zawsze są decy-
dujące) na ogólny obraz jakości życia wpływają również relacje społeczne, stres życio-
wy, stan zdrowia, zagrożenia patologią itd. 

2. Jakość życia jest także kategorią trudną do zbadania z uwagi na brak jednolitej meto-
dologii. W konsekwencji pojawiające się wyniki badań i analiz z zakresu problematy-
ki jakości życia prowadzonych przez różnych badaczy, instytucje, ośrodki różnią się 
między sobą. Stąd też w niniejszym opracowaniu przyjęto jeden rodzaj badań, 
opartych na wspólnej metodologii, co pozwoliło na przeprowadzenie procesu 
oceny i wnioskowania. 

3. W latach 2009-2015 obserwowany był spadek jakości życia mieszkańców Szczecina, 
jak i mieszkańców województwa zachodniopomorskiego w porównaniu z jakością życia 
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mieszkańców innych miast i województw w Polsce. Z pewnością głównymi czynnikami 
na to wpływającymi były: słaby rozwój gospodarczy regionu, brak rozwoju przemysłu 
i stosunkowo duży na tle kraju poziom bezrobocia (w znacznym stopniu tzw. bezrobo-
cia dziedzicznego), co w przypadku bezrobocia długotrwałego może skutkować wy-
kluczeniem społecznym, zmniejszaniem się kapitału społecznego. Poprawy wymagają 
także warunki mieszkaniowe i infrastruktura socjalna oraz dostęp do usług publicznych 
(edukacyjnych i medycznych). Kwestią, na którą należy zwrócić również uwagę jest 
wzrost mobilności osób aktywnych zawodowo, co może skutkować postępującym roz-
padem więzi rodzinnych, wzrostem izolacji osób starszych. Jest to szczególnie niebez-
pieczne w przypadku zachodnich terenów przygranicznych. Zaznaczyć jednak należy, 
że (oprócz 2015 roku) jakość życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego 
na tle jakości życia mieszkańców innych województw była zadowalająca.

4. Mimo spadku zarówno miasta Szczecina, jak i województwa zachodniopomorskiego 
w rankingu wskaźnika jakości życia, procent bardzo zadowolonych i zadowolonych 
mieszkańców z miejscowości zamieszkania tak dla Szczecina, jak i województwa za-
chodniopomorskiego w 2015 roku w stosunku do 2011 roku wzrósł. Wpływ na to mógł 
mieć tzw. lokalny patriotyzm mieszkańców, przywiązanie do miejsca zamieszkania. 

5. W przekroju wojewódzkim w analizowanym okresie najbardziej wzrosła jakość życia 
mieszkańców małopolski oraz województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomor-
skiego, lubelskiego, spadła − mieszkańców województw opolskiego, łódzkiego. Oprócz 
Szczecina i województwa zachodniopomorskiego największy odsetek osób zadowolo-
nych z miejsca zamieszkania odnotowano dla województwa pomorskiego i jego stolicy 
Gdańska. 
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The Life Quality in Szczecin and the West Pomeranian Voivodship

Summary 

The aim of the article is to assess the quality of life in the West Pomeranian 
Province against the background of other provinces in Poland. The theoretical part 
of the study, bringing closer the issues of the quality of life, is based on the subject 
literature, whereas the quantificational part, in which there was carried out a com-
parative analysis of the quality of life in the West Pomeranian Province against the 
background of other provinces in Poland, is based on the secondary data collected 
in the reports entitled Social Diagnosis. Conditions and Quality of Life of Poles. 

The carried out in the article considerations show that in the years 2009-2015 
there was observed a decline in the quality of life of Szczecin residents as well as 
inhabitants of the West Pomeranian Province vis-à-vis the quality of life of dwell-
ers of other towns and provinces in Poland. In the ranking of the life quality index, 
the per cent of highly satisfied and satisfied inhabitants with their residence for 
in the case of Szczecin and the West Pomeranian Province, in 2015 as compared 
with 2011, increased. By province, the period in question demonstrated the highest 
growth of the quality of life in the case of residents of Małopolska, while the great-
est drop – in the case of inhabitants of the Opole Province.

Key words: life quality, West Pomeranian Voivodship.

JEL codes: I3, R1
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Качество жизни в Западнопоморском воеводстве на фоне других 
воеводств Польши

Резюме 

Цель статьи – оценить качество жизни в Западнопоморском воеводстве на 
фоне других воеводств Польши. Теоретическая часть работы, приближающая 
проблематику качества жизни, основана на литературе предмета, квантифи-
кационная же, в которой провели сопоставительный анализ качества жизни 
в Западнопоморском воеводстве на фоне других воеводств Польши, основана 
на вторичных данных, собранных в отчетах Социальный диагноз – условия  
и качество жизни поляков. 

Из проведенных в статье рассуждений вытекает, что в 2009-2015 гг. наблю-
далось снижение качества жизни жителей Щецина, а также жителей Запад-
нопоморского воеводства, по сравнению с качеством жизни жителей других 
городов и воеводств в Польше. В рейтинге показателя качества жизни доля 
весьма довольных и довольных жителей местностью, в которой они прожи-
вают, как для Щецина, так и для Западнопоморского воеводства в 2015 г., по 
сравнению с 2011 г., повысилась. В разрезе воеводств в анализируемый пери-
од наиболее повысилось качество жизни обитателей в Малой Польше, снизи-
лось же – жителей Опольского воеводства.

Ключевые слова: качество жизни, Западнопоморское воеводство. 

Коды JEL: I3, R1 
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