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Relacja między jakością życia, zaufaniem do władz  
oraz satysfakcją z usług JST – w świetle wyników badania

Streszczenie

Celem rozważań jest weryfikacja zależności/relacji między zaufaniem do władz 
lokalnych, satysfakcją mieszkańców z usług świadczonych przez administrację sa-
morządową a odczuwaną przez nich jakością życia. Artykuł został przygotowany 
na podstawie przeprowadzonych badań pierwotnych. W postępowaniu badawczym 
korzystano również z wybranych pozycji literatury dostępnej w postaci książek 
i artykułów. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że zadowolenie z życia 
sprzyja deklarowaniu satysfakcji z usług i wyższych ocen zaufania do władz mia-
sta. Natomiast zadowoleniu z usług dostarczanych przez władze miast towarzyszą 
wyższe oceny zaufania do władz miejskich. 

Słowa kluczowe: jakość życia, zaufanie do władzy, satysfakcja klienta, samorząd 
lokalny. 

Kody JEL: I31

Wstęp 

Jednym z podstawowym zadań administracji samorządowej jest kształtowanie jakości 
życia mieszkańców, zaś samo pojęcie „jakość życia” jest obecnie szeroko wykorzystywa-
ne m.in. w socjologii, psychologii, medycynie, a także w filozofii czy ekonomii społecz-
nej. Przekłada się to na wielość definicji, którymi posługują się badacze w obrębie danej 
nauki (np. w naukach społecznych można wyróżnić cztery grupy definicji; Trzebiatowski 
2011, s. 26-29; przykład klasyfikacji definicji można znaleźć w pracy Panek 2016, s. 14-20). 
W literaturze ekonomicznej przytaczane są definicje różnych autorów np. T. Słaby (2012) 
czy S.M. Kot (2004, s. 110-117). Innym przykładem jest próba całościowego ujęcia jako-
ści życia zaproponowana przez T. Borysa (2008). Według niej, jakość życia to obraz życia 
człowieka oparty na określonym systemie wartości (systemie aksjologicznym). Należy go 
traktować jako zbiorowy atrybut człowieka lub grupy ludzi w zależności od użytych narzę-
dzi jego opisu. Przedstawiony obraz może być wyrażany subiektywnie lub obiektywnie, 
jednowymiarowo lub wielowymiarowo. Za prekursora badań nad jakością życia uważa się 
trójkę badaczy − A. Campbell, P.E. Converese i W.L. Rodgers (Campbell 1976; Campbell, 
Converse, Rogers 1976), zaś obecnie prowadzone badania można pogrupować w trzy pod-
stawowe kategorie: ewaluacyjne, osobistych doświadczeń oraz eudajmonii1 (Dolan, Metcal, 
2012, s. 414-417; Rokicka 2014, s. 95-96). 

1  Badania ewaluacyjne obejmują analizę całościowej satysfakcji życiowej oraz zadowolenia z poszczególnych aspektów czy 
dziedzin życia jednostki; badania osobistych doświadczeń obejmują analizę samopoczucia jednostki w odwołaniu do posiada-
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Zaufanie jest jedną z najważniejszych wartości utrzymujących spoistość grup społecz-
nych, a w szerszym wymiarze – społeczeństw. W przypadku organizacji sektora publicznego 
zaufanie jest jednym z kluczowych czynników wpływających na skuteczność realizowa-
nych przez nie zadań. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji zaufania, np. 
P.K. Blind (2006, s. 3-8). Na potrzeby publikacji przyjęto, że pojęcie zaufania związane jest 
z oczekiwaniem dotyczącym działań innych ludzi; wiąże się z wiarą, że efekty tych działań 
będą pozytywne dla innych; wynika z powszechnie uznawanych norm i reguł; odnosi się do 
przyszłości; pozwala szybciej zaadaptować się do zachodzących w rzeczywistym świecie 
zmian (Grochowski 2011, s. 20). Wśród rodzajów zaufania można wyróżnić m.in. zaufanie 
polityczne do systemu politycznego i jego organizacji, jak również do partii politycznych 
i ich liderów. Zaufanie do systemu politycznego jest określane jako zaufanie na poziomie 
makro (organizacyjnym) i może odnosić się również do konkretnej instytucji (np. parla-
ment, samorząd). Zaufanie społeczeństwa do władzy może być definiowane jako całościowe 
postrzeganie jej skuteczności w rozwiązywaniu problemów, przeciwdziałaniu zagrożeniom 
gospodarczym i międzynarodowym oraz jej postępowanie, które powinno być sprawiedli-
we, uczciwe i zgodne z prawdą. 

Wg M. Bugdola (2011), można mówić o związku między jakością życia a zaufaniem do 
władz lokalnych, w którym może być również uwzględniona jakość usług świadczonych 
przez administrację samorządową mierzona satysfakcją klienta. Bazując na definicji R.B. 
Woodruffa i S.F. Gardiala (1996, s. 95) można stwierdzić, że jest to emocjonalna reakcja 
klienta, odbiorcy w związku z wartością, jaką otrzymał w wyniku świadczenia usług przez 
urząd ST. Może się ona jawić jako wynik jednorazowego korzystania z usług danego urzędu, 
jak również być reakcją na serię doświadczonych sytuacji. Czas trwania uczucia zadowole-
nia jest ograniczony, wraz z upływem czasu satysfakcja maleje i zanika. Wynika to z faktu, 
że powody i źródła satysfakcji powszednieją i są odbierane jako sytuacja przeciętna, przez 
co nie budzą już takich pozytywnych emocji. Satysfakcja klienta z usług administracji sa-
morządowej jest pojęciem subiektywnym, co wynika z faktu, że poszczególne osoby mogą 
daną sytuację różnie postrzegać i oceniać. 

Przegląd literatury dotyczącej wskazanych pojęć pokazuje, że oprócz rozważań (np. 
Wiśniewski 2015) i wyników badań nad poszczególnymi kwestiami (Europejskie Badania 
Jakości Życia; Diagnoza Społeczna) można również spotkać analizy znaczenia jakości usług 
publicznych dla jakości życia (Malhotra 2006; Bugdol 2011; Przygodzka 2010) czy wyni-
ki badań dotyczące zależności między jakością życia a zaufaniem (Helliell, Shuna 2010; 
Michalska-Żyła 2015). Związek jakości usług publicznych i jakości życia jest również 
uwzględniany we wspominanych Europejskich Badaniach Jakości Życia (EQLS). 

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pierwotnych pozwalających na wery-
fikację zależności/relacji między zaufaniem do władz lokalnych, satysfakcją mieszkańców 
z usług świadczonych przez administrację samorządową a odczuwaną przez nich jakością 
życia. Podstawą do poszukiwań będą wyniki badania ankietowego dotyczącego jakości ży-
cia w wybranych miastach akademickich. 

nych w określonym czasie uczuć; badania eudajmonii opierają się na opisie psychologicznych potrzeb człowieka. 
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Metodyka badania i analiz

Badanie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety bezpośredniej zrealizowano w okre-
sie: październik 2014 roku − czerwiec 2015 roku na losowo dobranej próbie (dobór war-
stwowy) 1086 dorosłych mieszkańców w 7 wylosowanych miastach2. Przedmiotem prze-
prowadzonego badania była jakość życia w wybranych miastach akademickich. Badania 
przeprowadzono w następujących miastach: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Katowice, 
Częstochowa i Szczecin. Zakładaną strukturę próby ustalono na podstawie danych statystycz-
nych zamieszczonych w Banku Danych Lokalnych na stronie www.stat.gov.pl. Ze względu na 
rozbieżności występujące między wytypowaną strukturą próby a strukturą próby dokonano 
jej ważenia ze względu na płeć, wiek i wykształcenie. Z uwagi na ograniczenia co do obję-
tości artykułu, zaprezentowano w nim jedynie wybrane wyniki badań.

Pytania dotyczące jakości życia zawierały prośbę o ocenę 23 aspektów odnoszących się 
do warunków życia w mieście oraz ocenę ogólnego zadowolenia z życia. Z kolei podstawą 
oceny poziomu satysfakcji klienta/mieszkańca z usług JST były odpowiedzi na trzy pytania 
zawarte w kwestionariuszu ankietowym. Pierwsze z nich dotyczyło subiektywnej oceny za-
dowolenia z usług; drugie - różnicy między otrzymywanymi usługami a oczekiwaniami re-
spondentów względem tych usług; trzecie zaś koncentrowało się na różnicy między dostar-
czonymi usługami a wyobrażanym ich ideałem. Pytanie dotyczące oceny zaufania zawierało 
prośbę o ocenę zaufania horyzontalnego i wertykalnego (łącznie 10 pozycji).

Do oszacowania rzetelności pomiaru użyto współczynnika α - Cronbacha, który jest 
jednym z najczęściej stosowanym w pomiarze homogeniczności skali. Uzyskane wyniki 
wskazują na wysoką rzetelność wykorzystanych skal. Współczynnik α - Cronbacha dla skali 
oceniającej zadowolenie z usług wyniósł 0,84, dla skali mierzącej satysfakcję z warunków 
życia w mieście − 0,89, zaś dla skali mierzącej zaufanie − 0,86. 

Identyfikację relacji między wspomnianymi trzema zmiennymi, tj. jakością życia, za-
ufaniem do władz oraz satysfakcją z usług JST przeprowadzono przy pomocy reguł aso-
cjacyjnych (skojarzeniowych). Zaliczane są one do narzędzi data mining stosowanych do 
budowania modeli opisowych (deskryptywnych, budowanych bez nauczyciela). Celem 
procesu odkrywania asocjacji jest wyodrębnienie prawidłowości wraz z odpowiadającymi 
im prawdopodobieństwami w dużych zbiorach danych. W analizie danych pochodzących 
z badaniach ankietowych reguły asocjacyjne umożliwiają szybkie przeszukanie udzielonych 
odpowiedzi i wyszukanie interesujących związków i relacji z pominięciem długotrwałego 
analizowania tabel krzyżowych. 

Reguła asocjacyjna przedstawiona jest w postaci relacji, gdzie X i Y są rozłączonymi 
zbiorami elementów wybranych z jakiegoś uniwersum elementów. Zapisywane są one w po-
staci „Jeżeli poprzednik, to następnik” razem z dwiema miarami określającymi jej staty-
styczną wartość − wsparcie dla reguły (support) i ufność reguły (współczynnik zaufania; 
confidence/strengh) (Larose 2006, s. 185). Pierwsza z wymienionych miar to prawdopo-

2  Badania te przeprowadzono w ramach badań statutowych Katedry Marketingu. W skład zespołu badawczego poza autorem 
wchodziła także dr hab. prof. US Augustyna Burlita, dr hab. prof. US Jolanta Witek oraz prof. dr hab. Anna Dąbrowska. 
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dobieństwo koniunkcji zdarzeń , określające procentowy udział odpowiedzi zawierających 
lewą (poprzednik, A) i prawą (następnik, B) stronę reguły w zbiorze wszystkich analizowa-
nych odpowiedzi. Druga miara (ufność reguły) to prawdopodobieństwo warunkowe, okre-
ślające procentowy udział odpowiedzi zawierających lewą i prawą stronę reguły w zbiorze 
odpowiedzi zawierających lewą stronę reguły. 

W przypadku analizy dużych baz danych należy pamiętać, że liczba możliwych reguł aso-
cjacyjnych rośnie wraz ze wzrostem liczby atrybutów podanych analizie. W takiej sytuacji 
nie wszystkie znalezione reguły można uważać za interesujące i ważne. Dlatego przyjmuje 
się, że dodatkowymi miarami wskazującymi na jakość uzyskanych reguł są m.in. współczyn-
nik przyrostu, korelacja, współczynnik pewności, współczynnik pokrycia czy współczynnik 
dźwigni (Łapczyński 2014, s. 10-16). Jednym z częściej przedstawianych jest współczynnik 
przyrostu (lift/interest). Jest to iloraz prawdopodobieństwa koniunkcji zdarzeń A i B oraz ilo-
czynu prawdopodobieństwa zdarzenia A i prawdopodobieństwa zdarzenia B. Wartości tego 
współczynnika większe niż 1,0 wskazują, że poprzednik i następnik są skorelowane dodatnio, 
czyli pojawienie się jednego produktu implikuje pojawienie się drugiego. Uzupełnieniem dla 
współczynnika LIFT w przeprowadzonej analizie będzie współczynnik korelacji, definiowany 
jako iloraz prawdopodobieństwa koniunkcji zdarzeń A i B oraz pierwiastka kwadratowego 
iloczynu prawdopodobieństwa zdarzenia A i prawdopodobieństwa zdarzenia B. Współczynnik 
przyjmuje wartości od 0 do 1, gdzie 0 oznacza brak związku między poprzednikiem a następ-
nikiem, zaś 1 wskazuje na związek doskonały (Łapczyński 2014, s. 13). 

Wyniki badania

Badani mieszkańcy siedmiu miast w ramach pytań dotyczących jakości życia zostali 
poproszeni o ocenę satysfakcji z warunków życia w danym mieście. Uzyskane średnie oce-
ny z analizowanych 23 aspektów nie przekraczają wartości 4 w skali pięciostopniowej3. 
Najwyższy poziom zadowolenia zaobserwowano w przypadku oceny sieci handlowo-usłu-
gowej. Średnia ocena wyniosła bowiem 3,99, zaś współczynnik zmienności 22% nie wska-
zuje na istotne zróżnicowanie opinii badanych w tym zakresie4. W dalszej kolejności rela-
tywnie wysoko oceniono: 
 - szkoły wyższe (średnia ocena: 3,68; współczynnik zmienności: 29%), 
 - komunikację miejską (odpowiednio: 3,63;26%), 
 - infrastrukturę kulturalną tj. liczbę i lokalizację placówek i instytucji kultury, imprezy 

kulturalne (3,54;29%), 
 - tereny zielone np. parki, skwery (3,49; 31%).

Szczegółowe zestawienie średnich ocen satysfakcji z warunków życia w badanych mia-
stach zaprezentowano w tabeli 1.

3  Gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, zaś 5 najwyższą. 
4  Przyjmuje się następującą interpretację wartości współczynników zmienności: V < 20% – mała zmienność; 20% < V < 40% 
– przeciętna zmienność; 40% <V < 100% – duża zmienność; 100% < V<150% – bardzo duża zmienność; V > 150% – skrajnie 
duża zmienność.
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Tabela 1
Średnie oceny warunków życia w badanych miastach    

Oceniany aspekt Średnia  
ocena

Współczynnik 
zmienności 

(w %)

Sieć handlowo-usługowa 3,99 22,16

Szkoły wyższe 3,68 29,42

Komunikacja miejska 3,63 25,85

Infrastruktura kulturalna 3,54 28,80

Tereny zielone (parki, skwery, itp.) 3,49 30,84

Szkoły podstawowe/gimnazjalne/licea i technika 3,48 26,83

Relacje z sąsiadami 3,46 32,08

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna 3,42 31,22

Sieć dróg 3,28 28,51
Powiązania komunikacyjne miasta w układzie krajowym  
i międzynarodowym 3,21 35,13
Estetyka przestrzeni miejskiej 3,19 32,46

Ścieżki rowerowe 3,18 34,00

Czystość miasta 3,11 33,05

Poziom hałasu w mieście 3,08 32,67

Bezpieczeństwo mieszkańców 3,08 27,75

Żłobki/przedszkola 3,02 34,48

Życie nocne miasta 2,98 40,39

Dostęp do bezprzewodowego Internetu w przestrzeni miejskiej 2,95 39,33

Służba zdrowia 2,85 39,23

Miejsca pracy 2,80 40,16

Stan dróg 2,63 36,89

Łatwość przemieszczania się po mieście samochodem 2,59 39,62

Parkingi, miejsca postojowe 2,40 43,14

Źródło: opracowane własne na podstawie wyników badania ankietowego.

Najniższy poziom zadowolenia dotyczy typowych miejskich problemów, tj. parkingów, 
łatwości przemieszczania się po mieście samochodem, stanu dróg, jak również miejsc pracy 
czy służby zdrowia. 

Na poziomie porównywalnym do ocen satysfakcji z warunków życia w mieście 
kształtowała się deklarowana ocena ogólnego zadowolenia z życia. Średnia ocena wy-
niosła 3,77 w skali pięciostopniowej, zaś najczęściej wskazywaną odpowiedzią było 
„zadowolony”. 
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Zaufanie traktowane jest jako jedna z najważniejszych wartości utrzymujących spoistość 
grup społecznych, a w szerszym wymiarze – społeczeństw i może mieć wielu adresatów 
(Sztompka, Kesselman 2007). Na potrzeby badań przyjęto, że adresatami zaufania badanych 
były osoby (sąsiedzi), władze miasta, służby odpowiadające na porządek i bezpieczeństwo 
w mieście (policja, służba zdrowia, straż pożarna, straż miejska) oraz lokalnych mediów 
(prasa, radio, telewizja, portale internetowe o tematyce lokalnej). Respondenci dokonali 
oceny na podstawie pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało oceną najniższą, zaś 5 – oce-
nę najwyższą. Uzyskane wyniki wskazują, że największym zaufaniem badanych cieszyła się 
straż pożarna (3,91) i sąsiedzi (3,53). Najniższy poziom zaufania respondenci mieli do stra-
ży miejskiej (2,65) i służby zdrowia (2,81). Jeśli chodzi o służby odpowiadające na porządek 
i bezpieczeństwo w mieście, to oprócz straży pożarnej największym zaufaniem obdarzana 
była policja (3,14). Niski poziom zaufania do portali internetowych (3,01) jest w opozycji do 
innych mediów lokalnych. W tej grupie największe zaufanie respondenci mają do lokalnych 
stacji radiowych (3,32) oraz telewizyjnych (3,24). Na tym tle zaufanie do władz miejskich 
może być postrzegane jako stosunkowo niskie (2,92). 

Satysfakcja badanych mieszkańców z całościowych osiągnięć władz miasta w odniesie-
niu do rozwoju społeczno-gospodarczego swojego miasta nie jest wysoka. Średnia ocena 
wynosi 3,02 w skali pięciostopniowej5, zaś współczynnik zmienności wynosi 33%. Rozkład 
odpowiedzi wskazuje na przewagę osób odczuwających satysfakcję nad osobami odczu-
wającymi niezadowolenie. Jedna czwarta badanych to osoby deklarujące niezadowolenie 
lub całkowite niezadowolenie, zaś przeciwnego zdania była ponad jedna trzecia badanych 
(32%). Istnieje również duża grupa deklarująca niewielki poziom satysfakcji z całościowych 
osiągnięć władz danego miasta (42%). 

Na podobnym poziomie kształtuje się satysfakcja ankietowanych z usług dostarczanych 
przez władze miasta zamieszkania. Poziom satysfakcji mieszkańców z usług administracyj-
nych i społecznych nie przekracza bowiem 3 punktów w skali pięciostopniowej6. Najniższy 
poziom satysfakcji można zauważyć w przypadku usług społecznych. Średni poziom sa-
tysfakcji wynosi 2,82 pkt., przy współczynniku zmienności 37%. Znaczna część badanych 
(34%) była całkowicie niezadowolona lub niezadowolona z tych usług. Kolejna grupa to 
osoby zadowolone w niewielkim stopniu (39%). Znacznie mniejszy odsetek badanych de-
klaruje, że jest usatysfakcjonowany jakością usług społecznych w miejscu zamieszkania 
(23%). Tylko niespełna 4% badanych stwierdza, że była z nich całkowicie zadowolona. 
Nieznacznie wyższy był poziom satysfakcji mieszkańców z usług administracyjnych (śred-
nia wartość 2,91; współczynnik zmienności 36%), zaś najwyższy poziom satysfakcji można 
zaobserwować w przypadku usług technicznych (odpowiednio: 3,11; 32%). 

Respondenci zostali także poproszeni o określenie odczuwanej przez nich różnicy między 
otrzymywanymi usługami a swoimi oczekiwaniami względem tych usług, jak i różnicy między 
dostarczonymi usługami a wyobrażanym ich ideałem. W pierwszym przypadku średnia war-
tość wynosi 2,64, co oznacza, że usługi dostarczane przez władze miast spełniają oczekiwania 

5  Gdzie 1 oznacza całkowite niezadowolenie, zaś 5 – całkowite zadowolenie. 
6  Wartość 3 oznacza mało zadowolonych. 
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mieszkańców jedynie w niewielkim stopniu. 8% badanych uważa, że dostarczone usługi nie 
spełniają ich oczekiwań w ogóle. Blisko połowa badanych (48%) deklaruje że ich oczekiwania 
były raczej spełnione, a jedynie 10% uznało, że ich oczekiwania zostały spełnione całkowicie. 
Zbliżony obraz wyłania się z odpowiedzi na pytanie o różnicę między dostarczonymi usługami 
a wyobrażonym przez respondentów ideałem. W tym przypadku średnia wartość wynosi 2,42, 
co zgodnie z opisem werbalnym skali pomiaru należy uznać raczej za ocenę daleką od ideału. 

Analiza relacji między ocenami jakości usług świadczonych  
przez miasta, zaufaniem do władz a jakością życia

Przedstawione we wprowadzeniu przykłady związków pomiędzy poszczególnymi wska-
zanymi zmiennymi dały teoretyczną podbudowę do przeprowadzenia poszukiwań zależno-
ści przy pomocy analizy asocjacji. Jej wyniki w postaci wygenerowanych związków zapre-
zentowano w tabelach 2, 3 i 4.

Wskazują one na występowanie zależności między negatywnymi ocenami jednej z usług 
dostarczanych przez władze miast a negatywnymi ocenami innych usług. Przykładem ist-
nienia takich zależności jest reguła nr 2. Jej interpretacja jest następująca: 53% niezadowo-
lonych z usług administracyjnych deklaruje również niezadowolenie z usług społecznych. 
12% wszystkich respondentów jednocześnie udzieliło odpowiedzi o niezadowoleniu z usług 
administracyjnych i społecznych. Współczynnik przyrostu (LIFT) równy 2,2 informuje, że 
dzięki regule o 2,2 zwiększa się prawdopodobieństwo występowania odpowiedzi następnika 
(w całym zbiorze obserwacji wynosi ono 10%, zaś w regule 53%). Uzyskana wartość kore-
lacji wynosząca 52% pozwala mówić o istnieniu średniej siły zależności między elementami 
reguły. Kolejną zaobserwowaną zależnością jest skłonność osób negatywnie oceniających 
jakość usług dostarczonych przez władze miasta do negatywnego oceniania całościowych 
osiągnięć władz miasta (pozycje nr 1, 6 w tabeli 2). Ostatnią zaobserwowaną zależnością 
jest jednoczesne deklarowanie niezadowolenia z usług dostarczonych przez władze miasta 
oraz niewielkiego poziom zaufania do władz miejskich (pozycje 7-9 w tabeli 2). Trzeba rów-
nież zauważyć istnienie odwrotnej zależności, tj. jednoczesnego deklarowania satysfakcji 
z usług oraz zaufania do władz miejskich (pozycje 2, 4, 5 w tabeli 3). 

Wyznaczone wartości zawarte w tabeli 3 wskazują również na istnienie pozytywnego 
związku między deklarowaną satysfakcją z usług administracyjnych, społecznych i tech-
nicznych a satysfakcją z całościowych osiągnięć władz miasta w odniesieniu do rozwoju 
społeczno-gospodarczego (wsparcie 5,89%; zaufanie 65,98%; LIFT 2,41). W dalszej kolej-
ności można zauważyć przekładanie się satysfakcji z całościowych osiągnięć władz miasta 
na zaufanie do władz miejskich (wsparcie 10,59%; zaufanie 39,38%; LIFT 1,65). 

Wyniki analizy asocjacji zawarte w tabeli 4 pokazują związki między zmienną „zadowo-
lenie z życia” a satysfakcją z różnego rodzaju usług dostarczanych przez władze badanych 
miast. Można również zauważyć występowanie zależności między zadowoleniem z życia 
a zaufaniem do władz miasta. 30% badanych deklarujących zadowolenie z życia deklaruje 
również zaufanie do władz miejskich. 14% wszystkich respondentów jednocześnie udzieliło 
odpowiedzi dotyczących zadowolenia z życia i częściowego zaufania do władz miasta.
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Tabela 2
Wygenerowane reguły asocjacyjne (poprzednik = niezadowolenie z usług 
administracyjnych)   

Lp. Poprzednik Następnik Wsparcie 
(w %)

Zaufanie 
(w %)

Korelacja 
(w %) LIFT

1 Niezadowolony z usług 
administracyjnych 

Niezadowolenie 
z całościowych 

osiągnięć władz miasta 
w odniesieniu do rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

10,41 45,20 46,72 2,10

2 Niezadowolony z usług 
administracyjnych 

Niezadowolony z usług 
społecznych 12,15 52,80 51,68 2,20

3 Niezadowolony z usług 
administracyjnych 

Niezadowolenie 
z usług społecznych 
i technicznych oraz 

niezadowolenie 
całościowych 

osiągnięć władz miasta 
w odniesieniu do rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

5,16 22,40 43,27 3,56

4

Niezadowolenie z usług 
administracyjnych 
i społecznych oraz 

z całościowych 
osiągnięć władz miasta 

w odniesieniu do rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

Niezadowolony z usług 
technicznych 5,16 73,68 43,31 3,57

5

Niezadowolenie z usług 
administracyjnych 
i technicznych oraz 

z całościowych 
osiągnięć władz miasta 

w odniesieniu do rozwoju 
społeczno-gospodarczego

Niezadowolenie z usług 
społecznych 5,16 77,78 40,85 3,17

6

Niezadowolenie z usług 
administracyjnych, 

społecznych 
i technicznych 

Niezadowolenie 
z całościowych 

osiągnięć władz miasta 
w odniesieniu do rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

5,16 83,58 44,72 3,82

7 Niezadowolony z usług 
administracyjnych 

Częściowy brak zaufania 
do władz miejskich 11,23 48,80 46,44 1,92

8 Niezadowolony z usług 
technicznych 

Częściowy brak zaufania 
do władz miejskich 8,20 40,45 36,12 1,59

9
Niezadowolenie z usług 

administracyjnych i usług 
technicznych 

Częściowy brak zaufania 
do władz miejskich 6,26 58,12 37,84 2,25

Źródło: jak w tabeli 1.
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Tabela 3
Wygenerowane reguły asocjacyjne (poprzednik = satysfakcja z usług)       

Lp. Poprzednik Następnik Wsparcie 
(w %)

Zaufanie 
(w %)

Korelacja 
(w %) LIFT

1

Satysfakcja z usług 
administracyjnych, 

społecznych 
i technicznych 

Satysfakcja 
z całościowych 

osiągnięć władz miasta 
w odniesieniu do rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

5,89 65,98 38,03 2,41

2 Satysfakcja z usług 
administracyjnych 

Częściowe zaufanie  
do władz miejskich 10,59 37,34 40,72 1,57

3 Satysfakcja z usług 
administracyjnych 

Zadowolony z życia, 
Częściowe zaufanie  
do władz miejskich

6,45 22,73 32,90 1,38

4 Satysfakcja z usług 
społecznych 

Częściowe zaufanie  
do władz miejskich 10,04 44,31 43,18 1,86

5 Satysfakcja z usług 
technicznych 

Częściowe zaufanie  
do władz miejskich 9,48 29,34 34,16 1,23

6

Satysfakcja 
z całościowych 

osiągnięć władz miasta 
w odniesieniu do rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

Częściowe zaufanie  
do władz miejskich 10,59 39,38 41,82 1,65

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4
Wygenerowane reguły asocjacyjne (poprzednik = zadowolenie z życia)

Lp. Poprzednik Następnik Wsparcie 
(w %)

Zaufanie 
(w %)

Korelacja 
(w %) LIFT

1 Zadowolony z życia Satysfakcja z usług 
administracyjnych 15,10 32,80 41,79 1,16

2 Zadowolony z życia Satysfakcja z usług 
społecznych 11,88 25,80 36,78 1,14

3 Zadowolony z życia Częściowe zaufanie  
do władz miejskich 13,54 29,40 40,85 1,23

4 Zadowolony z życia
Satysfakcja z usług 
administracyjnych 

i społecznych 
8,47 18,40 33,48 1,30

5 Zadowolony z życia

Satysfakcja z usług 
administracyjnych 

oraz z całościowych 
osiągnięć władz miasta 

w odniesieniu do rozwoju 
społeczno-gospodarczego 

8,38 18,20 31,21 1,14

6 Zadowolony z życia
Satysfakcja z usług 

społecznych 
i technicznych

7,46 16,20 30,73 1,25

Źródło: jak w tabeli 1.
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Podsumowanie

Dokonany przegląd literatury wskazuje na istnienie dwustronnych związków między 
jakością życia, zaufaniem do władzy oraz jakością usług świadczonych przez samorząd te-
rytorialny. Wyniki przeprowadzonych badań i analiz pozwalają na potwierdzenie istnienia 
zależności między satysfakcją z usług władz samorządowych a zaufaniem do nich, zadowo-
leniem z życia a satysfakcją z usług JST oraz zadowoleniem z życia a zaufaniem do władz 
miasta. W celu wykazania istnienia wszystkich zależności między analizowanymi zmienny-
mi należałoby zbudować model na podstawie wyznaczonych na podstawie badań indeksów 
jakości życia, zaufania do władzy oraz satysfakcji z usług JST, co będzie przedmiotem zain-
teresowania autora w kolejnych realizowanych projektach badawczych. 
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Quality of Life of Residents, Trust in Local Authorities and Quality  
of Services Provided by Local Administration. Research Findings

Summary

The purpose of the article is to verify the dependencies/relationships between 
trust in local authorities, residents’ satisfaction with services provided by the lo-
cal government administration and the quality of life they feel. The article was 
prepared on the basis of conducted primary research. In the research process, there 
were also used the selected items of literature available in the form of books and 
articles. The results of the analysis show that satisfaction with life is conducive to 
the declared service satisfaction and higher trust ratings to the urban authorities. On 
the other hand, satisfaction with the services provided by the city authorities is ac-
companied by higher ratings of confidence in the municipal authorities.

Key words: quality of life, trust in authorities, customer satisfaction, local government.

JEL codes: I31

Качество жизни жителей, доверие к органам местной 
власти и качество услуг, оказываемых самоуправленческой 
администрацией – результаты изучения

Резюме

Цель рассуждений – проверить зависимости и связи между доверием  
к органам местной власти, удовлетворением жителей услугами, оказываемы-
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ми самоуправленческой администрацией, и воспринимаемым ими качеством 
жизни. Статья подготовлена на основе проведенных первичных исследова-
ний. По ходу изучения использовали также избранные позиции литературы, 
доступной в форме книг и статей. Результаты проведенных анализов показы-
вают, что удовлетворение жизнью способствует заявлению об удовлетворении 
услугами и более высокими оценками доверия к городским властям, тогда как 
удовлетворению услугами, предоставляемыми городскими властями, сопут-
ствуют более высокие оценки доверия к властям города. 

Ключевые слова: качество жизни, доверие к органам власти, удовлетворение 
клиента, местное самоуправление. 

Коды JEL: I31
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