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Zadowolenie mieszkańców powiatu wałeckiego  
z życia zawodowego i osobistego w świetle wyników badań

Streszczenie

W artykule badawczym zaprezentowano wyniki badań ankietowych dotyczą-
cych subiektywnego poziomu satysfakcji z jakości życia osobistego i zawodowego, 
przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie mieszkańców powiatu wałeckiego. 
Na ich podstawie można zauważyć, iż respondenci są relatywnie bardziej zado-
woleni ze swojego życia pozazawodowego niż z pracy, jak i przywiązują do niego 
większe znaczenie. Problemem, z którym boryka się znaczna część osób jest na-
tomiast równoważenie pracy z życiem osobistym, co ma istotny wpływ na jakość 
życia. 

Badania różnych aspektów jakości życia w układach lokalnych stanowią waż-
ne źródło informacji dla władz miasta/gminy/powiatu i powinny być uwzględnia-
ne w polityce rozwoju określonej jednostki terytorialnej, jak też stanowią jeden 
z mierników skuteczności zarządzania w ujęciu lokalnym. 

Słowa kluczowe: jakość życia, życie zawodowe, życie osobiste.

Kody JEL: D1, R2

Wstęp

Życie zawodowe i życie osobiste to dwa przeciwstawne, ale jednocześnie komplemen-
tarne i współzależne obszary ludzkiej aktywności. Zachowanie równowagi czasowej między 
nimi, ale również równowagi zaangażowania i wydatkowania energii na oba te obszary oraz 
równowagi dotyczącej satysfakcji z nich, ma szczególne znaczenie z punktu widzenia jako-
ści życia jednostki i możliwości jej zrównoważonego rozwoju (Greenhaus, Collins 2003,  
s. 510-531), zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę wielość wyzwań i zadań stojących przed 
współczesnym człowiekiem. Uwzględnić także należy, że podejmowane przez człowieka 
działania w związku z realizowaną przez niego pracą, życiem rodzinnym, towarzyskim czy 
też mające na celu kształtowanie własnego „ja”, związane są z dążeniem do realizacji zało-
żonych celów zawodowych i prywatnych, a tym samym dążeniem do zaspokojenia określo-
nych potrzeb (Bywalec, Rudnicki 2002, s. 18). Zróżnicowane mogą być zarówno motywy 
wyboru konkretnych zajęć, przeznaczany na nie czas, poczucie przymusu/swobody ich wy-
boru, jak i satysfakcja z ich realizacji, co znajdować będzie odzwierciedlenie w subiektyw-
nej ocenie poszczególnych aspektów jakości życia. 

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań pierwotnych przeprowadzonych wśród 
mieszkańców powiatu wałeckiego na temat odczuwanego przez nich poziomu zadowolenia 
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z wybranych aspektów jakości życia odnoszących się do pracy i życia osobistego. Badania 
zrealizowano w okresie kwiecień-czerwiec 2015 roku na reprezentatywnej próbie 1054 
mieszkańców powiatu z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety bezpośredniej1. 

Problematyka jakości życia w odniesieniu do życia zawodowego i prywatnego nabiera 
współcześnie istotnego znaczenia z uwagi na odczuwany przez coraz większą grupę osób 
(zwłaszcza tych wykształconych i osiągających wysokie dochody) stres związany z cza-
sem i problemy z godzeniem życia zawodowego z życiem prywatnym (Borkowska 2010, 
s. 5-44; Tomaszewska-Lipiec 2015, s. 13-17), co ma wpływ na postrzeganą jakość życia. 
Ponadto, coraz częściej jakość życia analizowana jest w lokalnych układach terytorialnych. 
Nadrzędnym zadaniem władz samorządowych jest bowiem − zgodnie z ustawą o samorzą-
dzie gminnym − zaspokajanie potrzeb mieszkańców przez kreowanie określonych warun-
ków jakości życia (Ustawa o samorządzie gminnym 2001). Zaś aspekty lokalne związane 
m.in. z infrastrukturą funkcjonalną danego obszaru, układem przestrzennym, stanem śro-
dowiska naturalnego czy funkcjonowaniem lokalnego rynku pracy mają istotny wpływ na 
jakość życia mieszkańców miasta, gminy czy powiatu (Domański 2014, s. 9-14; Mandal 
2013, s. 55-61). Z kolei dla samorządów lokalnych opinie mieszkańców na temat postrzega-
nej przez nich jakości życia stanowią jeden z mierników pozwalających na ocenę skutecz-
ności zarządzania daną jednostką terytorialną w wymiarze społeczno-ekonomicznym, jak 
też są informacjami istotnymi dla kształtowania polityki rozwoju miasta, gminy i powiatu 
(Kusterka-Jerfmańska 2013, s. 43). 

W ten nurt wpisują się badania, których wybrane wyniki przedstawiono w artykule.

Ocena życia zawodowego i osobistego przez mieszkańców  
powiatu wałeckiego

Zajęciem, któremu aktywny zawodowo człowiek poświęca znaczną część swojego 
czasu, ale również swojej energii życiowej jest praca. Wysoki przymus jej realizacji wy-
nika przede wszystkim z faktu, iż praca − chociaż dla niektórych może stanowić sens ży-
cia − jest dla większości osób głównym źródłem dochodów niezbędnych do finansowania 
konsumpcji. Według diagnozy społecznej praca jako wartość kardynalna wskazywana jest 
na czwartym miejscu (po zdrowiu, udanym małżeństwie i dzieciach) w systemie wartości 
Polaków (Czapiński, Panek 2015, s. 8). Zdecydowana większość, bo aż 90% badanych przez 
CBOS Polaków uważa, że warto być pracowitym, co stanowi konieczny warunek osiągnię-
cia sukcesu, a praca nadaje sens życiu2. Badania budżetu czasu prowadzone przez GUS 
pokazują, że praca pochłania przeciętnie prawie 32% dobowego budżetu czasu osób pracu-
jących (Badanie budżetu czasu… 2014, s. 2). Przy czym, aż 74,6% pracujących Polaków 

1  Autorka była członkiem zespołu badawczego przeprowadzającego opisane badania. Dobór jednostek do badań miał charak-
ter losowy (dobór warstwowy). Wielkość próby ustalono na podstawie danych wtórnych zamieszczonych w Banku Danych 
Lokalnych na: http://www.stat.gov.pl [dostęp: 20.03.2015]. Maksymalny błąd szacunku wyniósł 0,03, wyniki badań są więc 
reprezentatywne dla mieszkańców powiatu. 
2  http://www.bankier.pl [dostęp: 20.03.2014].
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przeznacza na pracę więcej niż 40 godzin w tygodniu, w tym 12,6% więcej niż 50 godzin 
(Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, s. 249).

Jednak relatywnie wysokie miejsce pracy w systemie wartości Polaków i przeznaczanie 
na nią dużej ilości czasu nie zawsze przekładają się na zadowolenie z tego aspektu życia, 
zwłaszcza w kontekście satysfakcji z życia ogółem. Według Diagnozy Społecznej, zado-
wolonych lub bardzo zadowolonych z pracy jest tylko 46% pracujących Polaków, podczas 
gdy całokształt swojego życia jako udane lub wspaniale oceniło 47,6%, a jako dosyć do-
bre 33,9% osób (Czapiński, Panek 2015). Nieco bardziej optymistyczne są wyniki badań 
przeprowadzonych przez European Social Survey wskazujące, iż całkowite zadowolenie 
lub zadowolenie z pracy (oceny 8 punktów i wyższe w skali 0-10, gdzie 10 oznacza cał-
kowite zadowolenie) deklarowało 59% aktywnych zawodowo Polaków, w tym 18% było 
całkowicie zadowolonych, podczas gdy niezadowolenie (ocena 0-2 pkt.) wyraziło zaledwie 
3%. Podobnie kształtował się poziom satysfakcji z życia ogółem – zadowolonych z niego 
jest 51,5% Polaków, w tym prawie 15% całkowicie zadowolonych, zaś niezadowolonych 
tylko 4%3. Z kolei, z badania CBOS wynika, iż generalnie zadowolonych ze swojego życia 
ogółem jest 72% Polaków, zaś zadowolenie z pracy deklaruje 63% (Zadowolenie z życia… 
2015, s. 1-6).

Zbliżone wyniki wyłaniają się także z badania subiektywnie odczuwanej satysfakcji 
mieszkańców powiatu wałeckiego z jakości życia ogółem, jak i poszczególnych jego aspek-
tów. Raczej zadowolonych z całokształtu swojej egzystencji jest 49,2% respondentów, a za-
dowolonych 21,7%. Na niezadowolenie wskazało 7%, a pozostali (22,1%) odpowiedzieli, że 
nie są ani zadowoleni, ani niezadowoleni. Nieco mniej ankietowanych, bo 49% jest zadowolo-
nych ze swojego życia zawodowego. Niezadowolonych z niego jest zaś 12% (por. wykres 1). 
Na taką ocenę wpływ miało wiele czynników wynikających m.in. z rodzaju wykonywanej 
pracy, sposobu jej organizacji i świadczenia, oczekiwań jednostki wobec pracy, kultury or-
ganizacyjnej w miejscu pracy czy też motywacji do pracy. Najbardziej istotna była jednak 
wysokość wynagrodzenia, który to czynnik należał jednocześnie do jednego z aspektów 
pracy najmniej satysfakcjonujących respondentów (por. tabela 1). Przeciętna waga przy-
pisana wynagrodzeniu jako czynnikowi wpływającemu na zadowolenie z pracy wyniosła  
4,58 punktu (w skali 1-5, gdzie 5 oznaczało bardzo ważne), natomiast średni poziom satys-
fakcji z poziomu wynagrodzeń wyniósł zaledwie 2,91 punktu (w skali 1-5, gdzie 5 ozna-
czało najwyższą ocenę). Takie wyniki korespondują m.in. z wynikami Diagnozy Społecznej 
czy też badań CBOS, według których dochody i sytuacja finansowa to te aspekty, z których 
Polacy są relatywnie mniej zadowoleni (Czapiński, Panek 2015; Zadowolenie z życia … 
2015, s. 5). 

Istotnymi dla respondentów warunkami świadczonej pracy kształtującymi poziom zado-
wolenia z niej były też: stałość i pewność zatrudnienia (średnia ocena ważności – 4,42 pkt.), 
sprawiedliwe traktowanie pracowników przez przełożonego (4,39 pkt.), dobre relacje 
z przełożonym (4,31 pkt.) oraz komunikacja w miejscu pracy (4,30 pkt.). Mniejsze znacze-
nie badani przywiązują natomiast do takich czynników, jak: możliwość wzięcia dnia wol-

3  http://www.europeansocialsurvey.org [dostęp: 15.05.2017].

handel_wew_4-2-2017.indd   49 2017-10-23   14:52:46



50 ZADOWOLENIE MIESZKAŃCÓW POWIATU WAŁECKIEGO Z ŻYCIA...

Aktywność zawodowa związana jest nie tylko z pozyskiwaniem środków na konsump-
cję, ale pozwala jednostce również na zaspokojenie wielu ważnych potrzeb, m.in. zwią-
zanych z poczuciem przynależności, samorealizacją, osiąganiem sukcesów, rozwojem, 
możliwością wykazania się, zwłaszcza, jeśli potrzeby te nie mogą być w pełni zaspokojone 

nego na żądanie, swoboda wyjścia z pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych (3,71 pkt.) 
czy elastyczność pracy (4,02 pkt.), co potwierdza przedstawione wyżej rozważania na temat 
stosunku Polaków do pracy. Często bowiem z uwagi na trudną sytuację na rynku pracy 
posiadanie stałego zatrudnienia jest dla wielu osób ważniejsze niż efekty pracy, satysfakcja 
z niej i zdobywanie wyższych kwalifikacji.

Jednocześnie z badania wynika, iż te aspekty życia zawodowego, które są istotne dla 
ankietowanych zostały przez nich najniżej ocenione. Poza wspomnianą niską satysfakcją 
z poziomu wynagrodzenia, stosunkowo niski jest także przeciętny poziom zadowolenia pra-
cujących mieszkańców powiatu wałeckiego z poczucia bezpieczeństwa zatrudnienia i spra-
wiedliwości przełożonego (odpowiednio: 3,04 i 3,17 pkt.). Jeszcze niższy jest poziom sa-
tysfakcji respondentów w odniesieniu do możliwości awansu i rozwoju zawodowego oraz 
elastyczności czasu pracy – oceny poniżej 3 punktów. Relatywnie wyższy – chociaż nie są 
to wysokie oceny − jest przeciętny poziom zadowolenia badanych z komunikacji w miej-
scu pracy, relacji z przełożonymi czy wyrozumiałości pracodawcy – oceny w przedziale  
3,46-3,51 pkt. (por. tabela 1).

Wykres 1
Zadowolenie mieszkańców powiatu wałeckiego z życia zawodowego

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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w życiu pozazawodowym człowieka. Jednocześnie czas przeznaczany na pracę, jej rodzaj, 
sposób organizacji i satysfakcja z niej lub nie, to czynniki mające istotny wpływ na życie 
osobiste jednostki. Szczególnym problemem współczesnego człowieka stało się równowa-
żenie życia zawodowego z osobistym, jako warunku zrównoważonego rozwoju. Waga tego 
problemu wynika także z faktu, iż podejmując określone zajęcia, czy to w sferze zawodowej, 
czy to prywatnej – człowiek wykorzystuje te same zasoby własnego czasu, energii, myśli, 
emocji, które trudno jest rozdzielić na dwie odrębne części (Kisil 2015). Jednocześnie pod-
kreślić należy, iż ilość czasu przeznaczanego na określone zajęcia, jak i częstotliwość ich 
wykonywania nie są równoznaczne z ważnością tego zajęcia dla danego człowieka, a ocena 
relacji między pracą a życiem pozazawodowym uzależniona jest m.in. od sytuacji społecz-
no-ekonomicznej jednostki, jej cech behawioralnych, nastroju, wieku, stosunku do określo-
nych zajęć, jak i złożoności kultury, w której jednostka funkcjonuje. Ponadto, relacje między 
analizowanymi obszarami życia nie do końca są rezultatem swobodnych, indywidualnych 
decyzji człowieka, a przynajmniej częściowo mają charakter przymusowy wynikający np. 
z potrzeby/konieczności zapewnienia rodzinie określonego poziomu życia bądź wymagań 
pracodawcy czy też specyfiki danej pracy. Ale – jak wiele lat temu podkreślał J. Tischner 
(1992, s. 23): „człowiek tylko wtedy może zrozumieć sens i wartość swojego życia, jeżeli 
potrafi umiejętnie pogodzić sferę zawodową z prywatną”. Ma więc czas nie tylko na pracę, 
ale również na życie rodzinne i towarzyskie, rozwój, dbałość o zdrowie i odpoczynek.

Tabela 1
Ocena ważności i stopnia zadowolenia respondentów w odniesieniu do wybranych 
aspektów życia zawodowego (w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą)  

Lp. Wyszczególnienie

Średnia 
ocena 

ważności 
 w pkt.

Przeciętny 
poziom 

zadowolenia 
w pkt.

1. Bezpieczeństwo zatrudnienia - stałość i pewność zatrudnienia 4,42 3,04
2. Wysokość wynagrodzenia 4,50 2,91
3. Możliwości awansu 4,18 2,52
4. Możliwości rozwoju (szkolenia, studia podyplomowe itp.) 4,08 2,95
5. Relacje ze współpracownikami 4,26 3,29
6. Relacje z przełożonymi 4,31 3,50
7. Wyrozumiałość pracodawcy – swoboda wzięcia dnia wolnego na 

żądanie, swoboda wyjścia z pracy w sytuacjach nieprzewidywalnych 3,71 3,46
8. Sprawiedliwość przełożonego 4,39 3,17
9. Komunikacja w miejscu pracy 4,30 3,51

10. Materialne warunki pracy (np. wyposażenie stanowiska pracy) 4,25 3,33
11. Elastyczność czasu pracy (możliwość pracy w domu, nienormowany czas 

pracy) 4,02 2,96

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania.
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O tym, jak istotny jest to problem świadczy, że satysfakcję z relacji między czasem pracy 
a czasem dyspozycyjnym (tj. czasem po pracy) deklaruje jedynie 36% aktywnych zawo-
dowo Polaków, w tym całkowite zadowolenie tylko 9%4. Ponadto, aż 80% ankietowanych 
przez Eurofound Quality of Life Survey pracujących Polaków stwierdziło, iż czas, który 
pochłania im praca zawodowa wpływa negatywnie na wykonywanie niezbędnych prac do-
mowych, a prawie 90% przyznało, że bywają zbyt zmęczeni po pracy, aby wykonywać jesz-
cze wszystkie potrzebne prace domowe. 65% odpowiedziało, że konieczność nadrobienia 
obowiązków domowych najczęściej przekłada się na ograniczanie ilości czasu przeznaczo-
nego na relaks i wypoczynek, a w efekcie niesie trudności w koncentracji na obowiązkach 
zawodowych5. Wskazuje to na swoiste sprzężenie zwrotne między czasem przeznaczanym 
na pracę i czasem dyspozycyjnym oraz realizowanymi w nich aktywnościami, zaś rezulta-
tem nierównowagi między tymi dwoma obszarami jest niezaspokojenie wielu ważnych dla 
człowieka potrzeb, ale również stres, wypalenie zawodowe, zmęczenie fizyczne i psychicz-
ne czy choroby (Clutterbuck 2005, s. 136; Tomaszewska-Lipiec 2014).

Podobne opinie wyrażają ankietowani aktywni zawodowo mieszkańcy powiatu wałec-
kiego. Chociaż ponad 80% zadeklarowało, że zachowanie właściwych proporcji między 
czasem pracy a czasem poza pracą jest dla nich raczej ważne lub ważne, a średnia ocena 
ważności tego aspektu życia wyniosła 4,33 punktu (w skali 1-5, gdzie 5 oznacza ważne), 
to raczej zadowolonych z tych relacji jest jedynie 30,9%, a zadowolonych tylko 18,4% 
osób. Przeciętny poziom satysfakcji z zachowania właściwych (w subiektywnym odczu-
ciu respondentów) proporcji czasowych między pracą a życiem pozazawodowym wyniósł  
3,52 punktu (w skali 1-5, gdzie 5 to najwyższa ocena).

O ile praca jest aktywnością obarczoną wysokim stopniem przymusu realizacji, to życie 
osobiste stanowi rezultat wyborów o zróżnicowanym stopniu swobody/przymusu (Cieloch 
i in. 1992, s. 21-24), odnoszących się do życia rodzinnego, towarzyskiego i społecznego 
jednostki, jak również indywidualnego wymiaru życia, związanego z samorozwojem, po-
czuciem własnej wartości oraz spełnienia, bycia docenionym czy szczęścia. 

Dokonane przez badanych mieszkańców powiatu wałeckiego oceny ważności różnych 
aspektów życia pozazawodowego kształtowały się średnio na poziomie 4,0-4,8 pkt (w skali 
1-5, gdzie 5 to najwyższa ocena), a więc były wyższe niż oceny ważności poszczególnych 
aspektów aktywności zawodowej (od 3,7 do 4,5 pkt.), co świadczy, iż udane życie osobiste 
ma szczególne znaczenie dla zadowolenia z życia ogółem. Przy tym za najważniejsze w ży-
ciu osobistym ankietowani uznali (por. tabela 2) stan zdrowia, dobre relacje z członkami 
rodziny oraz materialne aspekty życia wynikające z warunków mieszkaniowych i sytuacji 
finansowej (średnie oceny odpowiednio: 4,82 pkt., 4,72 pkt. i 4,63 pkt. oraz 4,62 pkt.). 
Istotne jest dla nich także poczucie szczęścia i własnej wartości oraz bycie docenianym 
(przeciętne oceny po 4,58 pkt.). Relatywnie mniejsze znaczenie respondenci w deklaracjach 
przywiązują do pozycji społecznej (4,02 pkt.) i relacji z sąsiadami (4,30 pkt.). 

4  http://www.europeansocialsurvey.org [dostęp: 15.05.2015].
5  http://www.data-archive.ac.uk [dostęp: 10.12.2015].
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Tabela 2
Ocena ważności i stopnia zadowolenia respondentów w odniesieniu do wybranych 
aspektów życia pozazawodowego (w skali 1-5, gdzie 5 jest oceną najwyższą)   

Lp. Wyszczególnienie

Średnia 
ocena 

ważności 
w pkt.

Przeciętny 
poziom 

zadowolenia 
w pkt.

1. Sytuacja finansowa (dochody, oszczędności) 4,62 3,08
2. Warunki mieszkaniowe (wielkość, położenie, stan techniczny, wyposażenie) 4,63 3,60
3. Pozycja społeczna 4,02 3,46
4. Relacje z bliższymi i dalszymi sąsiadami 4,30 3,65
5. Stan własnego zdrowia 4,82 3,85
6. Relacje z najbliższymi w rodzinie/w gospodarstwie domowym 

(współmałżonkiem, partnerem, rodzicami, dziadkami, dziećmi) 4,72 4,34
7. Poczucie spełnienia w życiu osobistym 4,44 4,23
8. Poczucie szczęścia 4,58 3,91
9. Poczucie bycia docenianym 4,58 4,03

10. Poczucie własnej wartości 4,58 4,1

Źródło: jak w tabeli 1. 

Także ogólny poziom satysfakcji mieszkańców powiatu wałeckiego z życia osobistego 
jest wyższy niż z życia zawodowego i wyższy niż z życia ogółem. Ponad połowa osób 
odpowiedziała, że jest raczej zadowolona z życia osobistego, a 23% jest z niego zadowolo-
na, podczas kiedy niezadowolenie deklarowało mniej niż 4% (por. wykres 2). Największej 
satysfakcji dostarczają badanym relacje z członkami rodziny (średnia ocena 4,34 pkt.) oraz 
poczucie spełnienia w życiu osobistym (4,23 pkt.). Poczucie własnej wartości i poczucie 
bycia docenianym to kolejne dwa obszary, z których respondenci są stosunkowo zadowoleni 
(oceny powyżej 4 pkt.). Potwierdza to wyniki diagnozy społecznej, iż coraz bardziej towa-
rzyszy Polakom poczucie wpływu na własne życie i wiary we własne możliwości6. Najmniej 
satysfakcjonująca dla badanych mieszkańców powiatu wałeckiego jest sytuacja finansowa 
(3,08 pkt.) oraz osiągnięta pozycja społeczna (3,46 pkt.). Takie oceny stanowią przynajmniej 
częściowo rezultat porównań własnej sytuacji z innymi osobami stanowiącymi grupy odnie-
sienia, ale świadczą one również o wysokich aspiracjach części ankietowanych, zwłaszcza 
w odniesieniu do materialnych warunków życia.

Przedstawione główne wyniki badania dowodzą, iż większość mieszkańców powiatu wa-
łeckiego jest raczej zadowolona lub zadowolona z całokształtu swojego życia. Wpływ na to 
zadowolenie ma przede wszystkim satysfakcja z życia osobistego. Przeciętny poziom subiek-
tywnie odczuwanego zadowolenia z życia pozazawodowego wyniósł 3,93 punktu (w skali 
1-5, gdzie 5 to najwyższa ocena) i był wyższy niż średni poziom satysfakcji z życia ogółem  
(3,84 pkt.) oraz wyższy niż przeciętny poziom satysfakcji z pracy (3,43 pkt.; por. wykres 3). 

6  http://wyborcza.pl/1,75478,18830873,polacy... [dostęp: 23.09.2015].
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Wykres 2
Zadowolenie mieszkańców powiatu wałeckiego z życia pozazawodowego

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 3
Przeciętny poziom zadowolenia mieszkańców powiatu wałeckiego z życia ogółem  
oraz życia osobistego i zawodowego (w punktach w skali 1-5, gdzie 5 to najwyższy 
poziom zadowolenia)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Podsumowanie

Dokonywane przez ludzi oceny jakości życia postrzeganej z punktu widzenia życia za-
wodowego i osobistego obarczone są bardzo dużym subiektywizmem, przede wszystkim 
z uwagi na niematerialny charakter wielu aspektów życia, ale także zróżnicowane potrzeby 
i oczekiwania jednostek, ich aspiracje czy przyjęty system wartości. Stanowią one także 
rezultat porównań swojej sytuacji w sferze pracy i sferze prywatnej z życiem innych osób, 
stanowiących grupę odniesienia, np. innych członków rodziny, znajomych, współpracowni-
ków czy sąsiadów. 

Przedstawione wyniki badań pierwotnych świadczą o zadowoleniu większości miesz-
kańców powiatu wałeckiego z życia ogółem, w tym przede wszystkim zadowoleniu z wa-
runków życia osobistego, a także koncentracji na życiu rodzinnym i nieco niższym zadowo-
leniu z życia zawodowego. Korespondują one z wynikami diagnozy społecznej z 2015 roku, 
że ponad 80% Polaków pozytywnie ocenia całe swoje życie. Tak wysoki poziom szczęścia 
jest rezultatem głównie wzrostu dochodów oraz posiadania „fajnej rodziny i całkiem nie-
złej pracy”, ale także poczucia wpływu na własne życie i wiary we własne możliwości, jak 
i związanego z tym pozytywnego postrzegania przyszłości przez znaczną część osób. Nie 
można jednak nie zauważyć, iż coraz istotniejszym problemem dla znacznej grupy osób, 
w tym także ankietowanych, jest brak równowagi w relacjach między pracą a życiem pry-
watnym (Tomaszewska-Lipiec 2015, s. 13-17). Przekłada się to na niezaspokojenie wie-
lu ważnych dla człowieka potrzeb, jak również wpływa negatywnie na jakość życia jego 
i rodziny. Dlatego nie można nie zgodzić się z opinią psychologów P. Zimbardo i J. Boyda 
(2009, s. 2,13), którzy podkreślają, iż z punktu widzenia jakości naszego życia ważne jest 
aby dobrze i mądrze z niego korzystać.

Przedstawione wyniki badań stanowią również ważne informacje dla samorządu lokal-
nego, odzwierciedlają bowiem nastroje i opinie społeczności powiatu wałeckiego i powinny 
być brane pod uwagę zarówno w procesie formułowania celów lokalnej polityki rozwoju, 
jak i ocenie jej skuteczności, zwłaszcza w odniesieniu do działań mających na celu poprawę 
jakości życia mieszkańców. 
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Satisfaction of Wałcz County Residents with Professional  
and Personal Life in the Light of the Test Results

Summary

The research article presents the results of the survey concerning the subjective 
level of satisfaction with the quality of personal and professional life. The research 
was carried out on a representative sample of residents of Wałcz County.

On the basis of the results, it can be seen that the respondents are relatively more 
satisfied with their after-work life than with their work. Moreover, a greater impor-
tance is assigned to their personal life. A significant number of people is facing the 
problem of finding a balance between work and private life, which has a significant 
impact on the quality of life.
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Studies of various aspects of the quality of life in local systems are an important 
source of information for the authorities of the city/municipality/county and should 
be taken into account in the development policy of a specific territorial unit, as well 
as be one of the measures of the management effectiveness in local terms.

Key words: quality of life, professional life, personal life. 

JEL codes: D1, R2

Удовлетворение жителей повята Валч профессиональной  
и личной жизнью в свете результатов изучения

Резюме

В исследовательской статье представлены результаты опросов, касающих-
ся субъективного уровня удовлетворения качеством личной и профессиональ-
ной жизни, проведенных на представительной выборке жителей повята Валч. 
На их основе можно заметить, что респонденты относительно более удовлет-
ворены качеством своей личной жизни, нежели трудом, а также они придают 
ей большее значение. Проблемой же, с которой сталкивается значительная 
часть людей, является равновесие между трудом и личной жизнью, что оказы-
вает существенное влияние на качество жизни. 

Изучение разных аспектов качества жизни на местах представляет собой важ-
ный источник информации для властей города/гмины/повята, и их следует учиты-
вать в политике развития определенной территориальной единицы, а равно они 
представляют собой один из измерителей действенности управления на местах. 

Ключевые слова: качество жизни, профессиональная жизнь, личная жизнь.

Коды JEL: D1, R2
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