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RÓWNOWAGA ŻYCIOWA JAKO UWARUNKOWANIE EKOMIGRACJI 

Wstęp 

Ludzie funkcjonują w trzech głównych obszarach. Obszary te, lub płaszczyzny naszego 

życia, to praca, rodzina i środowisko w którym żyjemy. Układ trzech obszarów życia każ-
dego człowieka stanowi odzwierciedlenie równowagi życiowej jednostki. Problem pojawia 

się w momencie, gdy jeden z obszarów zostaje zaburzony. 

Wpływ środowiska na życie i zdrowie człowieka nabiera coraz większego znaczenia. 

Świadczy o tym fakt, że prawo człowieka do życia w czystym środowisku stanowi podsta-

wową zasadę zrównoważonego rozwoju. Została ona podjęta na „Szczycie Ziemi w Rio de 

Janeiro” w 1992 roku i uwzględniona w Deklaracji w sprawie środowiska i rozwoju. 

Pojawienie się w ostatnim czasie nowej tendencji dotyczącej migracji ludności z miasta 
na wieś może być efektem pogarszającego się stanu środowiska naturalnego na terenie sku-

pisk miejskich jak i świadomej postawy związanej ze stylem życia. 

Równowaga życiowa rozumiana jest jako równowaga między pracą, życiem osobistym 

i miejscem zamieszkania. To stan, w którym jednostka radzi sobie z potencjalnym konflik-

tem między różnymi wymaganiami dotyczącymi jej czasu i energii w taki sposób, że zostaje 

zaspokojone jej pragnienie dobrobytu i spełnienia, przekładające się na jakość jej życia. Ce-
lem artykułu jest wskazanie czy równowaga życiowa może być powodem zmiany miejsca 

zamieszkania. Realizacji celu posłużyło przeprowadzenie badań za pomocą kwestionariusza 

ankiety oraz testu na równowagę życiową wśród pracowników. 
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1. Równowaga życiowa 

O zaletach złotego środka pisał już Arystoteles1, jednak nawet On nie przypuszczał, że 

zjawiska społeczne w XXI. wieku mogą przybrać tak intensywne tempo. Dziś osiągnięcie 

równowagi jest już nie tylko rekomendowanym sposobem na życie. To warunek konieczny, 

aby zachować zdrowie, dobre samopoczucie oraz uniknąć wypalenia zawodowego. 
Termin związany z zachowaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym a życiem 

osobistym (rodzinnym) pojawił się po raz pierwszy w latach 70. ubiegłego stulecia w Stanach 

Zjednoczonych. WLB (z ang. work-life balance) to zachowanie równowagi między pracą 

a życiem osobistym mające miejsce wówczas, gdy praca nie zawłaszcza życia osobistego 

z jednej strony, ale z drugiej strony życie osobiste nie wpływa na jakość realizowanych zadań 
w pracy zawodowej2 Rodzina, dom, zainteresowania pozazawodowe, zdrowie, aktywność 

społeczna muszą istnieć poza pracą. Według Davida Clutterbucka, równowaga między 

pracą, życiem osobistym a środowiskiem zamieszkania to stan, w którym jednostka radzi 

sobie z potencjalnym konfliktem między różnymi wymaganiami dotyczącymi jej czasu 

i energii w taki sposób, że zostaje zaspokojone jej pragnienie dobrobytu i spełnienia3. 

Równowaga pomiędzy pracą, życiem osobistym a środowiskiem zamieszkania to zja-
wisko złożone, nieposiadające uniwersalnej definicji. H.J. Greenhaus i współautorzy okre-

ślają ją jako stopień, w jakim dana osoba jest równomiernie zaangażowana w swoją rolę 

w pracy i w rodzinie oraz czy jest zadowolona z tych ról4. 

Płaszczyzną równowagi jest również nasza indywidualna postawa. Badanie zrealizo-

wane przez firmę Captivate w Stanach Zjednoczonych pokazuje, że generalnie lepiej z go-

dzeniem życia prywatnego z zawodowym radzą sobie mężczyźni, mimo iż w pracy spędzają 
więcej czasu niż kobiety. 3/4 mężczyzn deklarowało, że w ich przypadku zachowana jest 

równowaga między pracą, życiem codziennym i środowiskiem zamieszkania. Kobiet, które 

mówiły podobnie, było o 5 punktów procentowych mniej. Z badań wynika, że najszczęśliw-

szy pracownik to żonaty 39-latek, mający 1 dziecko. Pracuje na stanowisku menedżerskim 

w niepełnym wymiarze godzin (żona też pracuje w niepełnym wymiarze czasowym), 

a roczne dochody jego gospodarstwa domowego wahają się między 150 tys. a 200 tys. dola-
rów. Na drugim końcu skali, najbardziej niezadowolona jest 42-letnia kobieta zatrudniona 

na stanowisku specjalisty, z zarobkami rocznymi poniżej 100 tys. dolarów5.  

Konflikt pomiędzy pracą a życiem osobistym jest w Europie powszechny. Szacuje się, 

że w jakieś formie doświadcza go ponad 25% Europejczyków:  

− 27% pracowników w UE uznaje, że spędza zbyt dużo czasu w pracy;  

                                                            
1 Arystoteles, Etyka nikomachejska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
2 J. Bird, The 2 Legs of Your Company’s Work-Life Balance Ladder. A Complete. Ongoing Corporate Work/Life 

Strategy, dokument elektroniczny, tryb dostępu: www.worklifebalance.com/assets/pdfs/ladder.pdf, data 
dostępu 23.09. 2018. 

3 D. Clutterbuck, Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Wyd. PETIT, Warszawa, 2005, s. 136. 
4 H.J. Greenhaus, M.K.Collins, The relation between work-family balance and quality of life, Journal of Voca-

tional Behaviour, Vol. 63, 2003, ss. 510-531. 
5 A. Pocztowski, Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Wydawnicza, 

Łódź 2008, ss. 379 – 382. 
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− 28% ma poczucie, że zbyt mało czasu spędza z rodziną;  

− 36% uznaje, że nie ma wystarczająco dużo czasu dla przyjaciół i na inne kontakty 
społeczne;  

− 51% jest przekonane, że ma zbyt mało czasu na hobby i zainteresowania6.  

Badania przeprowadzone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) z 2014 r. pokazały, że Polacy znajdują się w światowej czołówce „zapracowanych”. 

Pracujemy średnio 1984 godziny rocznie, co daje nam drugie miejsce za Koreą Południową. 

Średnia Unii Europejskiej to 1550 godzin rocznie. Mniej od nas pracują m.in. Japończycy, 

Brytyjczycy, Amerykanie i Niemcy.  

Udostępniony przez OECD raport wskazuje na wyraźny trend dotyczący skracania 

czasu pracy na świecie. Coraz powszechniejsze jest dostrzeganie zalet w krótszej i efektyw-
niejszej działalności zawodowej. Próby zmniejszenia liczby godzin spędzanych przez pra-

cowników w biurze, czy przed komputerami w domu, podejmuje się m.in. w USA, Francji 

czy Szwecji. W tym kontekście OECD przypomina optymistyczne założenia brytyjskiego 

ekonomisty Johna Maynarda Keynesa, który zakładał, że do 2030 roku czas pracy skróci się 

do zaledwie 15 godzin w tygodniu.  

W Polsce na 252 dni robocze w roku pracuje się średnio po 8 godzin w każdym. Eks-
perci ostrzegają przed przepracowywaniem się oraz przed stresem. Dzisiejsze wymagające 

środowisko pracy dla wielu wiąże się często z ogromnymi kosztami psychospołecznymi 

- alarmują autorzy raportu OECD7. 

Polacy pytani w sondażu CBOS o stopień zaangażowania w rodzinę i pracę zupełnie 

inaczej oceniają siebie w porównaniu ze swoimi znajomymi (2013 r., próba losowa – 1094 

osoby dorosłe). Dla przykładu prawie 70 proc. respondentów uznało, że rodzina stanowi ich 
główną treść codziennego życia. Natomiast zapytani o to, jak postrzegają w tej kwestii 

znajomych, aż 71 proc. odpowiada, że skupiają się oni głównie na pracy, a dopiero na 

kolejnej pozycji plasuje się życie rodzinne (52 proc.). Okazuje się, że kobiety częściej niż 

mężczyźni dbają o swoje zdrowie i życie rodzinne. Mężczyźni natomiast koncentrują się na 

zdobywaniu pieniędzy, pracy, korzystaniu z życia oraz lenistwie8.  

Wszyscy ludzie funkcjonują w trzech głównych obszarach. Obszary te, lub płaszczyzny 
naszego życia to: praca, rodzina i szersze społeczności - mikro i makrostruktury oraz środo-

wisko, w którym żyjemy. Osoba żyjąca w równowadze czuje się swobodnie we wszystkich 

trzech płaszczyznach, potrafi być sobą i odnaleźć się w każdym z tych trzech obszarów, ode-

grać w nim swoją rolę, w każdym odczuwając satysfakcję. Człowiek rozwija się przez całe 

życia i do swojego rozwoju potrzebuje różnorodnych informacji. Takich informacji dostar-

cza mu funkcjonowanie w rodzinie, w miejscu pracy i w społecznościach lokalnych. Tylko 

                                                            
6 E.I. Kotowska, A. Matysiak, M. Styrc, A. Paillhe, A. Solaz, D. Vignoli, G. Vermeylen, & R. Anderson, Second 

European Quality of Life Survey: Family life and work, Office for Official Publications of the European Com-
munities, Luxembourg 2010,ss. 1–96. 

7 Dokument elektroniczny, tryb dostępu: https://www.mpips.gov.pl/praca/programy/badanie-oecd-8222ucze-
nie-sie-doroslych8221-8211-przeglad-tematyczny, data dostępu: 16.09.2018. 

8 Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://kadry.infor.pl/kadry/hrm/zarzadzanie/artykuly/524602,row-
nowaga_praca_zycie_kluczowym_elementem_zdrowej_organizacji.html#ixzz2t8h6lA8K , data dostępu 14. 
09. 2018. 
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poruszanie się po trzech obszarach życia jednocześnie zapewnia jednostce odpowiedni roz-

wój i równowagę.  

Ważnym elementem równowagi życiowej jest środowisko w którym żyjemy. Skutkiem 
fatalnego stanu powietrza w licznych ośrodkach miejskich kraju jest swoista „migracja eko-

logiczna”, czyli coraz powszechniejszy trend przeprowadzek z miast o najbardziej trującej 

atmosferze do lokalizacji o znacznie przyjaźniejszych parametrach zanieczyszczenia powie-

trza. Rozumienie swoich własnych potrzeb jest podstawowym warunkiem zachowania rów-

nowagi życiowej. 

2. Ekomigracja jako zjawisko 

Migracja (łac. migratio – przesiedlenie, lub synonimicznie: wędrówka, ruchliwość 
przestrzenna) to względnie trwała zmiana miejsca pobytu jednostek i grup w ramach okre-

ślonej przestrzeni [por. Maryański9; Dobiszewski, Olszewski10; Holzer11; Latuch12. Przy-

czyny tego zjawiska są różne, ale najważniejsze z nich to poszukiwanie lepszych warunków 

do życia.  

Migracja, czyli przemieszczanie się mas ludzi z jednego miejsca do drugiego, jest typo-

wym zjawiskiem, które występowało, występuje i będzie występować w każdym kraju. Wy-
różniamy migracje zewnętrzne – z jednego kraju do drugiego i migracje wewnętrzne, która 

oznacza przemieszczanie ludności w obrębie jednego kraju. Ostatnio pojawił się nowy ro-

dzaj migracji wewnętrznej zwany „ekomigracją” lub „ekouchodźctwem” lub „uchodźcami 

środowiskowymi” (ang. Enviromental refugees) spowodowany względami środowisko-
wymi.  

Pojęcie to zaproponował już w 1976 roku amerykański uczony Lester Brown. Osta-

tecznie pojęcie to zdefiniował jako pierwszy w 1985 roku Essam El-Hinnawi, badacz Pro-
gramu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEP). El-Hinnawi zdefiniował 

„uchodźcę ekologicznego”, jako osobę migrującą z powodów środowiskowych13. 

Migracje środowiskowe mogą mieć różny wymiar czasowy (migracje sezonowe, cza-

sowe, stałe) i przestrzenny (migracje lokalne, z obszarów wiejskich lub miejskich, z obsza-

rów miejskich do wiejskich, międzynarodowe) co w znacznym stopniu utrudnia ocenę ich 

skali14.  

                                                            
9 A. Maryański, Migracje w świecie, Warszawa 1984, s.7. 
10 Z. Dobiszewski, T. Olszewski, Geografia ekonomiczna świata, Warszawa 1982, s. 91. 
11 J. Z. Holzer, Demografia, Warszawa 1994, s. 282. 
12 M. Latuch, Demografia społeczno-ekonomiczna, Warszawa 1985, s. 307. 
13 Więcej na temat historii pojęcia „uchodźcy ekologicznego”, a także zakresu tego pojęcia [w:], Rethinking the 

'debate on environmental refugees': from 'maximilists and minimalists' to 'proponents and critics’, Morrisey 
K., „Journal of Political Ecology” 2012, vol. 19. 

14 A. Florczak, Uchodźstwo, Dokument elektroniczny, tryb dostępu: www. repozytorium.uni.wroc.pl/Con-
tent/6929/18_Agnieszka_Florczak.pdf, data dostępu 16.12.2018. 



Równowaga życiowa jako uwarunkowanie ekomigracji   31 

Pierwszym opisanym szeroko naukowo i kulturowo przypadkiem ekomigracji były 

„brudne lata trzydzieste” w USA. Gdy wyeksploatowane rolniczo środkowe stany nawie-

dziła susza, a z nią „suche susze pyłowe”, zwane „dusterami” powodując pylice i zmuszając 
nawet pół miliona rolników i innych mieszkańców do opuszczenia swoich gospodarstw15. 

Międzynarodowa Organizacja ds. Uchodźców (The State of Environmental Migra-
tion, IOM) dzieli uchodźców ekologicznych na trzy grupy:  

− nagłych, którzy opuszczają swoje wioski i miasta w wyniku katastrof naturalnych;  

− przymusowych, których do ucieczki zmuszają zmieniające się warunki środowi-
skowe i klimatyczne;  

− motywowanych, którzy wybierają przeprowadzkę, by uniknąć ewentualnych pro-

blemów w przyszłości16. 

Tych pierwszych przybywa na świecie ze względu na notowane silne zjawisko 
El Nino17, które przyczyniło się do największych katastrofy ekologicznej XXI wieku - pożary 

w Indonezji, a w innych miejscach świata susze, lecz powodzie. Do tych uciekinierów mogą 

w najbliższej przyszłości dołączyć uchodźcy klimatyczni migrujący ze względu na skutki 

globalnego ocieplenia. Przewiduje się, że liczba „ekouchodźców” będzie na świecie drastycz-

nie wzrastać, a nawet, że przewyższy liczbę uchodźców wojennych, osiągając do 2050 roku 

nawet ćwierć miliona18.  
Natomiast w dzisiejszych czasach obserwujemy nowe zjawisko, które nie miało jak do-

tąd miejsca a obecnie dotyczy nie tylko Polski, ale też państw takich jak: Stany Zjednoczone, 

Japonia, a także państw Europy zachodniej, czy też gwałtownie rozwijającej się Europy środ-

kowej19.  

Pojawienie się w ostatnim czasie nowej tendencji związanej z migracją ludności z mia-

sta na wieś może być efektem pogarszającego się stanu środowiska naturalnego na terenie 
skupisk miejskich z jednej strony i rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa co do 

warunków środowiskowych mających wpływ na nasze życie – z drugiej strony.  

Raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) przedstawia pomiary jakości powie-

trza z ponad 3 tys. miast w 103 krajach. Dane są bardzo pesymistyczne. Powietrze w więk-

szości miast na świecie, bo aż 80 proc., przekracza dopuszczalne normy. Zanieczyszczenie, 

mierzone liczbą pyłów zawieszonych, zwiększyło się w ciągu pięciu ostatnich lat o 8 proc.20. 

                                                            
15 Dokument elektroniczny tryb dostępu: http://wyborcza.pl/1,75400,17952514,Nadcho-

dzi_El_Nino__a_wraz_z_nim… data dostępu: 4.7.2018.  
16 Migration, Environmental and Climat Change: Assesing the Evidence, F. Laczko, Ch. Aghazarm (red.), Ra-

port IOM, Genewa 2009. 
17 El Nino występuje co 3-7 lat i jest zjawiskiem, które prowadzi do wzrostu temperatury wód na powierzchni 

równikowej wschodniego Pacyfiku, co w znaczny sposób wpływa na globalny klimat. Efektem El Nino są 
między innymi susze, pożary lasów, powodzie czy problemy w rybołówstwie. wybor-
cza.pl/1,75400,17952514,Nadchodzi_El_Nino__a_wraz_z_nim…data dostępu: 4.7.2018. 

18 Raport IOM, The State of Environmental Migration 2013, dokument elektroniczny, tryb dostępu: https://po-
land.iom.int/publications-and-multimedia, data dostępu: 16.12.2018. 

19 Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://wyborcza.pl/1,134154,20074237,who-ponad-80-proc-ludzi-w-
miastach-oddycha-zanieczyszczonym.html?disableRedirects=true, data wejścia: 3.7.2018. 

20 Raport, WHO, 2014, Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://www.who.int/phe/health_topics/outdoo-
rair/databases/cities/en/, data dostępu: 14.12.2018. 
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W Europie niestety niechlubnymi rekordzistami są miasta polskie. W pierwszej dziesiątce 

znajduje się aż siedem polskich miast, w pierwszej pięćdziesiątce jest ich aż 33. 

Listę najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie otwiera Żywiec, gdzie stężenie 
pyłów o średnicy 2,5 mikrometra (PM2,5) przekracza 40 mikrogramów na metr sześcienny 

(zalecana przez WHO norma to nie więcej niż 25 mikrogramów na metr sześcienny - 

25µg/m3 ). Z większych miast Polski w czołówce znalazły się: Rybnik (4. miejsce), Wodzisław 

Śląski (5.), Opoczno (6.), Sucha Beskidzka (7.) i Godów (8.) oraz Kraków na 11. Miejscu21.  

O tym, że wpływ środowiska na życie i zdrowie człowieka przybiera coraz większe zna-

czenie świadczy fakt, iż prawo człowieka do życia w czystym środowisku stanowi podsta-
wową zasadę zrównoważonego rozwoju22. Została ona sformułowana w prawie międzyna-

rodowym i zapisana w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej w art. 5, który stanowi: 

„(…) Rzeczpospolita Polska (…) zapewnia ochronę środowiska kierując się zasadą zrówno-

ważonego rozwoju (…)”23. 

Pogarszające się warunki środowiska naturalnego w dobie wzrastającej świadomości 

ekologicznej stanowią istotny impuls do zmiany warunków życia na lepsze. Pojawienie się 
w ostatnim czasie nowej tendencji związanej z migracją ludności z miasta na wieś może być 

efektem pogarszającego się stanu środowiska naturalnego na terenie skupisk miejskich 

z jednej strony i rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa co do warunków środo-

wiskowych mających wpływ na nasze życie – z drugiej strony.  

Ludzie uciekają z miasta na wieś w poszukiwaniu spokoju, którego nie zaznają w wiel-

kotysięcznej aglomeracji. Uciekają od smogu, hałasu i stresu związanego z tempem i stylem 
życia w mieście. Opuszczają mieszkania w wielkich blokowiskach na rzecz ciszy i spokoju, 

jakie daje wieś gdzie mogą odpocząć od hałasu, pooddychać świeżym powietrzem, rozko-

szować się słońcem, wszechobecną zielenią. 

3. Metoda badań 

Etapami procesu badawczego było przeprowadzenie badań kwestionariuszem ankiety 

i testem na równowagę życiową oraz analiza zebranego materiału empirycznego pod kątem 

zobrazowania osiągania równowagi życiowej przez respondentów oraz ich deklaracji chęci 
„ucieczki na wieś”. Jako metodę badawczą zastosowano Test na równowagę życiową oraz 

sondaż diagnostyczny w postaci kwestionariusza ankiety. Badanie przeprowadzono wśród 

65 respondentów. 

W badaniu respondentów wykorzystano „Test na równowagę życiową” opracowany 

przez Jacka Sobka. Służy ona do oszacowania trzech wymiarów równowagi życiowej. Składa 

się z 27 pozycji testowych. Osoba badana, odpowiadając na poszczególne pozycje testu, 

                                                            
21 Dokument elektroniczny, tryb dostępu: http://sojp.wios.warszawa.pl/index.php?page=PM10_i_PM25, data 

dostępu: 3.7.2018.  
22 Podjętą na Szczycie Ziemi w Rio de Janerio w 1992 roku i uwzględnioną w Deklaracji w sprawie środowiska i 

rozwoju.  
23 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483. 
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w czteropunktowej skali określa prawdziwość twierdzeń opisujących przekonania, postawy 

i zachowania dotyczące rożnych sytuacji życiowych.  

Wyniki uzyskiwane przez badanych oblicza się zgodnie z uzyskana punktacją.  

− 32 lub mniej punktów: Dobrze sobie radzi w znajdowaniu balansu pomiędzy pracą 

a życiem osobistym. 

− 33 – 64 punkty: Prawdopodobnie potrzebuje pracy nad wybranymi obszarami, aby 
uzyskać lepszą równowagę życiową. 

− 65 i więcej punktów: Jest bardzo prawdopodobne, że boryka się z konsekwencjami 

braku równowagi w życiu zawodowym i prywatnym. 

Test pozwala na zmierzenie równowagi życiowej odczuwanej przez badanych. Może 

być stosowany w pracy terapeutycznej i diagnostycznej. 

4. Równowaga życiowa jako uwarunkowanie ekomigracji 

W badanej grupie respondentów zdecydowana większość bo aż 97% stanowiły kobiety 

i prawie 70% badanych jest mieszkańcami miast. Wiek badanych dominował w przedziale 

31-40 lat – 46% badanych respondentów, następnie w grupie 41-50 lat – 38% i po 8% w prze-

dziale wiekowym do 30 lat i powyżej 51-60 lat. Ponieważ w badaniu wzięły udział osoby 
pracujące ich staż zawodowy kształtował się w następujący sposób. Największą grupę wśród 

badanych stanowiły osoby ze stażem pracy w granicach 11-20 lat było to 43% respondentów, 

następną grupę stanowiły osoby zatrudnione do 10 lat pracy - 26% i między 21 a 30 lat 25% 

badanych. Powyżej 31 lat staż pracy wykazało niespełna 6% badanych.  

Chęć ucieczki na wieś zadeklarowało 17% (Wykres 1) badanych jako główny powód 

zmiany miejsca zamieszkania wskazując na styl życia 82% i zanieczyszczenie środowiska 
64%. Jest to duży odsetek badanych, gdyż są to osoby czynne zawodowo, a zmiana miejsca 

zamieszkania związana byłaby również ze zmianą miejsca pracy. Istotna wydaje się przy-

czyna ekomigracji – styl życia i zanieczyszczenie środowiska.  
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Wykres 1. Chęć „ucieczki” na wieś.  

 

Źródło: Badanie własne 

Styl życia będzie istotnie powiązany z równowagą życiową respondentów. W Teście 

na równowagę życiową otrzymano następujące wyniki: poniżej 32 punktów znalazło się 

37% badanych i zgodnie z przyjętą punktacją oznacza to, że osoby w tej grupie dobrze radzą 

sobie w znajdowaniu balansu pomiędzy pracą a życiem osobistym. Najwięcej badanych zna-
lazło się w przedziale 33- 64 punkty bo aż 63% ankietowanych tak zadeklarowało. Wskazuje 

to, że osoba w tej grupie prawdopodobnie potrzebuje pracy nad wybranymi obszarami, aby 

uzyskać lepszą równowagę życiową. Istotne jest, że nikt z badanych nie został zakwalifiko-

wany do przedziału powyżej 65 punktów. Osiągnięcie 65 i więcej punktów to stan, który 

oznacza, że dana osoba boryka się z konsekwencjami braku równowagi w życiu zawodowym 

i prywatnym. Podsumowując otrzymane wyniki należy stwierdzić, że mimo iż zdecydowana 
większość z badanych respondentów wymaga niewielkiej pomocy w równoważeniu życia 

zawodowego z prywatnym, to aż 37% bardzo dobrze radzi sobie w utrzymaniu balansu po-

między życiem osobistym a zawodowym. Otrzymane wyniki przedstawiono na Wykresie 2. 
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Wykres 2. Równowaga życiowa. 

 

 
Źródło: badanie własne. 

Wydaje się, że równowaga życiowa ma wpływ na chęć zmiany miejsca zamieszkania. 
Aż 82% respondentów chcących przenieść się na wieś wskazywało styl życia jako istotny 

determinanta zmiany. Dynamika naszego życia zmienia się w czasie, przyjmujemy różne 

role każdego dnia. Wyznaczamy sobie cele, realizujemy plany, rozwijamy się zawodowo, 

pracujemy, funkcjonujemy w rodzinach. Środowisko w którym żyjemy istotnie wpływa na 

nasze samopoczucie i efektywność działań.  

Podsumowanie  

Coraz więcej ludzi całą swoją życiową energię poświęca dziś pracy, ignorując płynące 
z ciała sygnały zmęczenia – nawracające infekcje, bóle głowy i kręgosłupa. U niektórych po-

jawiają się oznaki wypalenia zawodowego, kłopoty z koncentracją, snem, nieumiejętność 

odpoczywania. Eksperci zachęcają, aby zwrócić szczególną uwagę na jakość środowiska 

w miejscu zamieszkania. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że równowaga pomiędzy pracą, 

życiem osobistym a środowiskiem zamieszkania jest niezbędna, aby w pełni cieszyć się ży-

ciem i komfortem psychicznym. Musimy sami wypracować optymalny sposób osiągania 
równowagi życiowej. Wprawdzie przyczyny ekomigracji z miasta na wieś nie są dokładnie 

zbadane by można było jednoznacznie wskazać na ich wpływ na ruchy migracyjne. Jed-

nakże w dobie wzrastającej świadomości ekologicznej społeczeństwa odnośnie wpływu po-

garszających się warunków życia na zdrowie, jakość i równowagę życiową można liczyć się 

z nasileniem tego zjawiska. 
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Lidia Kłos, Grażyna Leśniewska  

Równowaga życiowa jako uwarunkowanie ekomigracji 

Celem artykułu jest wskazanie czy równowaga życiowa może być powodem zmiany miejsca za-

mieszkania. Realizacji celu posłużyło przeprowadzenie badań ankietowych wśród pracowników.  

Metoda badawcza to test na równowagę życiową oraz sondaż diagnostyczny przeprowadzony 

kwestionariuszem ankiety wśród respondentów. Na podstawie otrzymanych wyników zostały sformu-

łowane rekomendacje odnośnie wpływu równowagi życiowej na chęć zmiany miejsca zamieszkania. 

Słowa kluczowe: równowaga życiowa, ekomigracje, zrównoważony rozwój. 

Life balance as the conditioning of ecomigration 

The aim of the article is to show whether life balance can be a reason for changing your place of 

residence. The goal was to conduct surveys among employees. The research method is a life-balance 

test and a diagnostic survey conducted by a questionnaire among respondents. 

Based on the results obtained, recommendations were made regarding the impact of life balance 

on the desire to change their place of residence. 

Keywords: life balance, emmigration, sustainable development. 
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