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Wstęp 

Inwestycje komunalne z założenia są prowadzone na rzecz społeczności 
lokalnej i tej społeczności powinny służyć. Mogą one mieć bezpośredni 
i dostrzegalny wpływ na podniesienie jakości życia (np. skrócenie dojazdów do 
pracy, wzrost dostępności instytucji publicznych, tworzenie miejsc rekreacji), 
ale też pośredni – poprzez wzrost wpływów budżetowych.  

Istotną cechą inwestycji komunalnych jest ich użyteczność publiczna, która 
ma zapewnić konkurencyjność danej jednostki terytorialnej, a także wzrost jej 
atrakcyjności dla inwestorów oraz mieszkańców. Dlatego też, cele inwestycji 
komunalnych określone są dwojako. Pierwszym jest likwidacja wcześniejszych 
zaniedbań (deficytów) szczególnie w tych obszarach, które „bądź niekorzystnie 
wyróżniają gminę w świetle przyjętych standardów, bądź stanowią w odczuciu 
społeczności dotkliwą uciążliwość” [Sekuła 2005, s. 598], co dotyczy głównie 
inwestycji w infrastrukturę. Drugim celem jest impuls rozwojowy, którego 
efektem będą inwestycje indywidualne oraz konsumpcja na lokalnym rynku, co 
dotyczy przede wszystkim inwestycji w jakość usług publicznych. Efektem in-
westycji komunalnych jest stworzenie warunków możliwie wysokiego poziomu 
życia, a w szczególności zapewnienie: „miejsc pracy i dochodów pozwalających 
na niezbędny w odczuciu społecznym poziom życia, warunków bytu materialnego 
(...), warunków rozwoju duchowego (…), poczucia bezpieczeństwa i perspektyw 
na przyszłość (…), a także zachowanie naturalnego środowiska dla przyszłych 
pokoleń.” [Trojanek 1994, s. 16] 

Napływ środków unijnych spowodował szczególną aktywizację części sa-
morządów, szczególnie na poziomie gmin, które w ciągu ostatnich lat prowadzi-
ły jednocześnie kilkanaście dużych inwestycji. Przykładem takiej gminy jest 

                                                        
1 Podstawą artykułu jest praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Małgorzaty 
Grabus: Wpływ wybranych inwestycji na jakość życia mieszkańców miasta Reda, Sopocka 
Szkoła Wyższa, Sopot 2014 (maszynopis niepublikowany). 
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Reda, która prowadziła w latach 2006–2013 szereg inwestycji, z jednej strony 
niwelując wieloletnie zaniedbania i usuwając dotychczasowe uciążliwości, 
z drugiej – podejmując inwestycje o charakterze rozwojowym, podnoszące 
atrakcyjność miasta. 

Celem artykułu jest przedstawienie badań dotyczących oceny wpływu 
ośmiu wybranych inwestycji komunalnych na jakość życia mieszkańców miasta 
Reda. Studium ma charakter empiryczny, prezentuje wyniki badań przeprowa-
dzonych w okresie luty – marzec 2014 na 100-osobowej próbie mieszkańców. 
Opracowanie składa się z pięciu części, trzy pierwszy przybliżają teoretyczne 
podstawy jakości życia, dwie ostatnie – charakteryzują przeprowadzone bada-
nia.  

1.  Ekonomiczne i psychospołeczne ujęcie jakości życia  

Efektem inwestycji komunalnych jest infrastruktura podnosząca standard 
życia, mierzony przez wskaźniki ekonomiczne, który może być także ujmowany 
w kontekście psychospołecznym.  

W ujęciu ekonomicznym na jakość życia człowieka wpływ mają podlega-
jące wycenie czynniki materialne. Dwa najczęściej stosowane wskaźniki pocho-
dzą z teorii dobrobytu, która za jego podstawę uznaje konsumpcję dóbr. Pierw-
szy, Produkt Krajowy Brutto (PKB), czyli łączna wartość końcowych dóbr 
i usług wytworzonych w danym kraju w danym roku [Samuelson i Nordhaus 
2007, s. 34], w większym stopniu mówi o dobrobycie krajów niż indywidual-
nych jednostek. Bardziej zindywidualizowaną miarą jest standardowy koszyk 
dóbr, obejmujący najbardziej powszechne produkty i usługi, stanowiący punkt 
odniesienia określający typową konsumpcję lub minimum egzystencji [Masiak 
2010, s. 35]. Na koszyk składają się dobra zaspokajające nie tylko potrzeby 
podstawowe (biologiczne przeżycie), ale także uwzględniające element spo-
łeczny, np. dostęp do kultury, sport i wypoczynek. 

Wskaźnikiem pochodzącym z koncepcji rozwoju A. Seny [2002], który wy-
chodzi poza czynniki ekonomiczne jest Indeks Rozwoju Społecznego (Human 
Development Index – HDI). Opiera się on na średniej arytmetycznej trzech 
subwskaźników: długowieczności (oczekiwana długość życia w czasie urodze-
nia), wykształcenia (poziom analfabetyzmu osób dorosłych oraz odsetek uczą-
cych się) i standardu życia (oparty na produkcie krajowym brutto).  

Powyższe wskaźniki pozwalają na porównanie rozwoju gospodarczego 
społeczności, przede wszystkim całych krajów, umożliwiają także porównania 
regionalne. Ocena jakości życia jednostek lub małych społeczności jest domeną 
podejścia psychospołecznego, a brak konieczności uzyskania wyników porów-
nywalnych w dużych społecznościach skutkuje wielością koncepcji oraz różno-
rodnością definicji.  

Syntetycznego zestawienia koncepcji i pojęć definicyjnych dokonał J. Trze-
biatowski [2011], ujmując jakość życia w cztery grupy. Pierwsza grupa, najbli-
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żej związana z podejściem ekonomicznym, definiuje jakość życia w kategoriach 
potrzeb indywidualnych jednostki, tak podstawowych, jak i społecznych. Kon-
cepcje w tej grupie podkreślają zmienność potrzeb w czasie oraz operują poję-
ciem „sensu życia”. Dwie kolejne grupy obejmują definicje bardziej psycholo-
giczne, podkreślające zindywidualizowany charakter zjawiska. Pierwsza z nich 
obejmuje definicje „egzystencjalne”, które charakteryzuje rozróżnianie dwóch 
życiowych orientacji „mieć” i „być”, natomiast druga grupa skupia się na reali-
zacji zadań, które autor określa jako rozwojowe lub życiowe, są one silnie zwią-
zane z poczuciem samorealizacji oraz przeżywania kryzysów rozwojowych. 
Wskaźniki analizowane w obrębie tych dwóch grup pojawiają się przede 
wszystkim w kontekście badania dobrostanu psychologicznego. Czwarta kate-
goria obejmuje definicje, które łączą wszystkie trzy podejścia.  

Porównanie obu podejść pokazano w tabeli 1. 

Tabela 1. Jakość życia w ujęciu ekonomicznym i psychospołecznym – porówna-
nie. 

ekonomiczne psychospołeczne 

− zewnętrznie ustalony pakiet dóbr 
i usług, konieczny do przeżycia oraz 
dobrego życia społecznego 

− potrzeby wewnętrzne, wysoce zin-
dywidualizowane zarówno pod 
względem zakresu i siły  

− materialny wymiar życia  − wewnętrzne życie duchowe 

− silnie związana z poziomem rozwoju 
danego regionu lub kraju 

− niezależna od poziomu gospodarcze-
go, choć wraz ze wzrostem rozwoju 
społeczeństw i zaspokojenia potrzeb 
podstawowych – rośnie ich po-
wszechność 

− możliwa do osiągnięcia na danym 
etapie rozwoju cywilizacji 

− możliwa do osiągnięcia w zależności 
od sytuacji indywidualnej 

− relacyjna - stymulowana i kształto-
wana przez porównania zewnętrzne 

− indywidualna – wynik indywidual-
nych potrzeb, sporadycznie relacyjna  

− wskaźniki ilościowe, stosunkowo 
łatwe do porównania w skali global-
nej  

− wskaźniki jakościowe, trudno mie-
rzalne, pomiar głównie odczuć su-
biektywnych  

− podstawą jest stan faktyczny, wyniki 
uśrednione  

− obiektywizowane poprzez powszech-
ność ich występowania (badania 
przekrojowe, badania opinii)  

− powszechność badań: określenie 
poziomu jakości życia danej populacji  

− podejście zindywidualizowane: okre-
ślanie poziomu życia jednostek lub 
węziej zdefiniowanych grup społecz-
nych 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Podstawową różnicą między podejściami jest ich zasięg – objęcie całej po-
pulacji w ujęciu ekonomicznym, przy jej ewentualnej stratyfikacji według 
wskaźników demograficznych lub psychologicznych w ujęciu psychospołecz-
nym. 

Inwestycje komunalne wpływają na wskaźniki pochodzące z obu podejść, 
w toku rozwoju społecznego podejście ekonomiczne jest wzbogacane przez 
wskaźniki zindywidualizowane. 

2.  Czynniki jakość życia analizowane w badaniach powszechnych 

J. Czapiński i T. Panek [2013, s. 14 i 164] podzielili czynniki wpływające na 
ocenę poziomu jakości życia na obiektywne i subiektywne, choć jednocześnie 
zauważają, iż podział ten nie jest ostry. Pierwsze z nich powstają na styku jed-
nostki i jej otoczenia materialnego i odzwierciedlane są w warunkach życia 
(dobrobycie materialnym), drugie – wyznaczają dobrostan psychologiczny 
i odnoszą się do relacji społecznych, zarówno towarzyskich, jak i sposobu funk-
cjonowania w danym społeczeństwie. 

Kryterium obiektywne jest definiowane jako stosunek oczekiwań jednostki 
dotyczących warunków życia do możliwości ich zaspokojenia przez otoczenie. 
Kryteria te mają charakter ekonomiczno-statystyczny, określają materialny 
poziom życia, dotyczą warunków życia, obejmują np.: poziom i sposób gospo-
darowania dochodami, wyżywienie, zasobność materialną, w tym wyposażenie 
w nowoczesne technologie komunikacyjne , warunki mieszkaniowe, ewentual-
ną pomoc społeczną, kształcenie dzieci, uczestnictwo w kulturze i wypoczynek, 
korzystanie z usług systemu ochrony zdrowia, sytuację osób na rynku pracy, 
zagrożenie wykluczeniem społecznym. Czynniki te podlegają ustalonym przez 
społeczeństwo wskaźnikom wartościowania: dobre – złe, lepsze – gorsze, pożą-
dane – nie pożądane. Część z nich ma charakter ściśle ekonomiczny, pozostała 
część jest nim warunkowana. 

Kryteria subiektywne są związane z odczuciami jednostki i jej postrzega-
nia siebie na tle innych. Obejmują odczuwane potrzeby jednostki oraz postrze-
gane przez nią sukcesy i porażki, szczególnie w kontekście wyznaczonych ce-
lów życiowych oraz etapu życia. Czynniki subiektywne podlegają indywidual-
nemu wartościowaniu, są mniej wymierne, trudno ustalić (nawet w określonej 
społeczności) ich miary bezwzględne. Dotyczą one oceny wymienionych wyżej 
warunków materialnych, a także całościowej oceny życia oraz dobrostanu psy-
chicznego, czyli zadowolenia z poszczególnych dziedzin życia: rodzinno-
towarzyskiej, materialnej, zdrowotnej, otoczenia społeczno-gospodarczego 
oraz zadowolenia z własnych osiągnięć, wykształcenia, wykonywanej pracy, 
perspektyw na przyszłość, sposobu spędzania wolnego czasu.  

Najbardziej kompleksowym badaniem jakości życia w Polsce jest Diagnoza 
społeczna, która uwzględnia oba rodzaje czynników i prowadzone jest cyklicz-
nie, co 2 lata, od roku 1991.  
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Podstawą jakości życia, w obu jego aspektach: dobrobytu materialnego 
oraz dobrostanu psychologicznego, większości osób jest wykonywana praca. 
Warunkuje ona określony dochód i wynikający stąd poziom zamożności, a tak-
że stan emocjonalny, w jego aspekcie pozytywnym – wpływa na satysfakcję 
z pracy oraz negatywnym – określa postrzegany poziom pewności zatrudnienia 
lub zagrożenia bezrobociem (rys. 1).  

Rysunek 1. Praca jako podstawa jakości życia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: M. Nowicki (red.), Atlas jakości życia w województwie pomorskim – II 
edycja, Wyd. IBnGR, Gdańsk 2012, s. 7. 

Warto podkreślić, iż praca jako wartość nie zawsze jest deklarowana jako 
najważniejsza dla jakości życia – w badaniach mieszkańców województwa po-
morskiego pojawia się u mniej niż 30 % ankietowanych i zajmuje dopiero piąte 
miejsce (po zdrowiu, pieniądzach, udanym małżeństwie oraz dzieciach) [No-
wicki 2014, s. 6]. Wyniki te odzwierciedlają klasyczną koncepcją A. Maslowa, 
zgodnie z którą dostrzegane są potrzeby niezaspokojone.  

3.  Lokalny wymiar pomiaru jakości życia 

Pomiar jakości życia ma stosunkowo długą historię, badania prowadzono 
już w latach pięćdziesiątych XX w. i początkowo kładły nacisk na element su-
biektywny, dotyczący dobrostanu psychologicznego, od lat siedemdziesiątych 
badania uwzględniają także czynniki obiektywne [Masiak 2010]. Badanie pro-
wadzone są na poziomie całego kraju (w Polsce: GUS2, Diagnoza społeczna3, 

                                                        
2 Analizy cykliczne, np. Jakość życia w Polsce – edycja 2014, Wyd. Głównego Urzędu Sta-
tystycznego,http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-
warun-ki-zycia-ludnosci/jakosc-zycia-w-polsce-edycja-2014,16,1.html [dostęp dnia 
28.08.2014] lub okazjonalne, np. Jakość życia. Kapitał społeczny, ubóstwo i wykluczenie 

Dochód 

PRACA Bezrobocie Satysfakcja 
z pracy 
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raporty CBOS), pojawiają się także inicjatywy na poziomie lokalnym, badające 
wskaźniki istotne dla kształtowania działań władz lokalnych. 

Jakość życia na poziomie lokalnym warto analizować w trzech płaszczy-
znach: 1. najszersza, czyli ogólne zadowolenie z życia w danej miejscowości, 
obejmujące: czystość środowiska, dostęp i jakość funkcjonowania służby zdro-
wia, bezpieczeństwo publiczne; 2. relacje ze wspólnotą: rodziną, sąsiadami, 
innymi grupami społecznymi; 3. potrzeby indywidualne – perspektywa pokazu-
jąca postrzeganie siebie: poczucie szczęścia, zdrowia, zadowolenia z życia [Ro-
gala 2009, s. 21]. 

Centrum Badań Jakości Życia przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza 
stworzyło indeks wskaźników obejmujący dziedziny życia, na które wpływ 
mają działania gminy. Należą do nich: sytuacja życiowa własna i rodziny; 
mieszkanie; dom i sąsiedztwo; miasto, przestrzeń, komunikacja, infrastruktura; 
stopień poinformowania mieszkańców i zaangażowanie obywatelskie; zdrowie 
i instytucje służby zdrowia; bezpieczeństwo socjalne; czas wolny; bezpieczeń-
stwo publiczne i zagrożenie przestępczością; środowisko przyrodnicze (stan 
i zasoby); praca i dochody; edukacja i instytucje edukacyjne [Masiak 2010, 
s. 50]. W listopadzie 2013 w największych miastach przeprowadzono sondaż 
„Jak mieszkańcy oceniają swoje miasta”. Mieszkańcy oceniali dziewięć obsza-
rów: jakość życia w mieście, komunikacja publiczna, stan ulic, drogi rowerowe, 
estetyka miasta, dostępność żłobków i przedszkoli, spędzanie wolnego czasu, 
rozwój miasta (inwestycje) oraz poczucie bezpieczeństwa [Wybieralski 2013, 
s. 22]. 

Badanie jakości życia na poziomie lokalnym opiera się na dwóch przesłan-
kach [Glińska 2010, s. 57−59]. Po pierwsze, większość dorosłych spędza życie 
w jednym miejscu i ocenia jakość życia poprzez lokalne doświadczenie, choć 
podróże pozwalają im zobaczyć różnice i odmienności. W konsekwencji mogą 
wybierać (i często wybierają) do życia te miejsca, które zaspokajają ich potrze-
by i oczekiwania. Po drugie, ludzie oceniają lokalną jakość życia na podstawie 
funkcjonowania określonej infrastruktury i usług społecznych, których zakres 
i jakość w dominującej części zależą od władz samorządowych. Samorząd de-
cyduje o dostępie i jakości usług, rozwija infrastrukturę lokalną, kształtuje 
przestrzeń życiową, wpływa na rozwój kulturowy, gospodarczy, zapewnia do-
stęp do edukacji i ochrony zdrowia oraz buduje bezpieczeństwo. Zapewnienie 
określonego środowiska jest domeną władz samorządowych, a środkiem reali-
zacji – podejmowane inwestycje komunalne.  
  

                                                                                                                                         
społeczne w Polsce, Wyd. Głównego Urzędu Statystycznego, http://stat.gov.pl/cps/rde/ 
xbcr/gus/WZ_jakosc_ zycia_2013.pdf [dostęp dnia 28.08.2014]. 
3 J. Czapiński, T. Panek (red.), Diagnoza społeczna 2013, Warszawa 2013, 
www.diagnoza.com [dostęp dnia 12.12.2013]. 



259 

4.  Charakterystyka badań  

Gmina miejska Reda jest położona w północnej części Polski. Gmina ma 
bogate korzenie historyczne, pierwsze dokumenty pisane pochodzą z XIV w. 
W okresie międzywojennym nabrała znaczenia gospodarczego w kontekście 
rozwoju przemysłu stoczniowego w Gdyni, w latach osiemdziesiątych – odno-
towano kolejny skokowy rozwój w związku z budową Elektrowni Jądrowej 
w Żarnowcu. Obecnie jest częścią aglomeracji Trójmiasta, liczy około 23.000 
mieszkańców [Treder 2006]. 

Władze samorządowe prowadzą aktywną politykę inwestycyjną realizując 
przedsięwzięcia zaspokajające potrzeby mieszkańców i podnoszące poziom 
atrakcyjności gminy. Miasto pozyskało środki ze źródeł krajowych i wspólno-
towych (perspektywa budżetowa 2007–2013), co pozwoliło na wykonanie 
przedsięwzięć ocenianych w niniejszej pracy:  

1. Droga Leśna – Cegielniana (zaplecze drogi krajowej nr 6) – przebudowa 
ulic w Redzie oraz Rumii, wraz z połączeniami z drogą krajową. 

2. Droga 12-go Marca – kompleksowa przebudowa odcinka o długości 
1.052 m. 

3. Park nad rzeką Reda – rewitalizacja parku miejskiego o obszarze 
53.110,5 m2. 

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej: 16.285 m sieci, 6 prze-
pompowni, stacja uzdatniania wody. 

5. Budowa ścieżki rowerowej: Turystyczny Szlak Północnych Kaszub. 

6. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 w Redzie. 

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego „Orlik” przy Miejskim Ośrodku Kultury 
Sportu i Rekreacji. 

8. Planowana budowa AQUA PARKU – kompleksu basenów sportowych i re-
kreacyjnych ze strefą edukacyjno-sportową. 

Inwestycje realizowano w latach 2006–2013, szczegółowe informacje o za-
kresie i kosztach inwestycji znajdują się na stronach internetowych Urzędu 
Miasta Reda. Badanie przeprowadzono metodą sondażu, przy pomocy autor-
skiego kwestionariusza. Respondentami byli mieszkańcy Redy (100 osób), do-
bór do badań miał charakter przypadkowy, jednak zadbano o zróżnicowanie 
próby pod względem wieku i wykształcenia, co pozwoliło uzyskać wyniki od-
zwierciedlające poglądy różnych grup mieszkańców. Ankietowani wypełniali 
kwestionariusz bez ograniczeń czasowych, anonimowo i dobrowolnie.  

W badaniu wzięło udział 56% mężczyzn oraz 44% kobiet, strukturę wieku 
oraz wykształcenia pokazano w tabeli 2. 
  



260 

Tabela 2. Struktura badanej próby.  

Wiek  18 lat 
i mniej 19–26 lat  27–35 lat 36–45 lat powyżej 

46 lat 

17 %  15 % 22%  20 % 26 % 
Wykształcenie  podsta-

wowe 
zasadnicze 
zawodowe 

średnie wyższe 
zawodowe 
lub uzu-
pełniające 
wykształ-
cenie ma-
gisterskie 

magister-
skie 
i wyższe 

12 %  33 % 34 % 9 % 12 % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań  

Badanie ankietowe przeprowadzono w okresie luty – marzec 2014. 

5.  Wyniki badań  

Bezpośrednim impulsem do przeprowadzenia badań były wcześniejsze 
obawy mieszkańców dotyczące wielości oraz rozległości prowadzonych jedno-
cześnie inwestycji. Badanie miało odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkańcy 
zauważają wyłącznie negatywny wpływ inwestycji, czy potrafią także dostrzec 
ich efekt pozytywny. Stąd, w badaniach skoncentrowano się na subiektywnym 
odczuciu wpływu prowadzonych inwestycji na jakość życia (standard życia), 
nie analizowano obiektywnych wskaźników ekonomicznych. 

5.1. Ocena wpływu inwestycji na poziom jakości życia 

Pytanie miało formę zamkniętą, zadaniem ankietowanych była ocena 
wpływu inwestycji na poziom jakości ich życia w skali siedmiostopniowej: od 
brak wpływu (0), poprzez: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – średnio, 4 – dobrze, 5 – 
bardzo dobrze, aż do „nie mam zdania”. Wyniki zaprezentowano w tabeli 3, 
uporządkowane pod względem powszechności. 
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Tabela 3. Ocena wpływu inwestycji na poziom jakości życia mieszkańców Redy. 

Ocena 
 
Inwestycje 

0 
brak 

wpły-
wu 

1 
bardzo 

źle 

2 
źle 

3 
śred-
nio 

4 
dobrze 

5 
bardzo 
dobrze 

Nie 
mam 

zdania 

Park nad rzeką Reda 1% 1% 2% 8% 31% 55% 2% 

Budowa ścieżki  
rowerowej 0% 1% 3% 11% 28% 51% 6% 

Planowana budowa 
Aquaparku 4% 3% 2% 11% 22% 53% 5% 

Droga Leśna –
Cegielniana 2% 1% 2% 16% 23% 49% 7% 

Droga 12-go Marca 2% 1% 3% 12% 32% 43% 7% 

Budowa boiska „Orlik” 4% 0% 3% 8% 27% 43% 15% 

Budowa sali sportowej 
(ZS nr 2) 3% 1% 3% 16% 21% 40% 16% 

Rozbudowa sieci  
kanalizacyjnej  
i wodociągowej 

0% 3% 2% 18% 23% 31% 23% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.  

1. Wpływ inwestycji na jakość życia ankietowani ocenili z reguły jako bardzo 
dobry i dobry (łącznie, na poszczególne inwestycje od 54 do 84% wska-
zań), co oznacza, że inwestycje są przez mieszkańców zauważane i doce-
niane, a ich realizacja była celowa i potrzebna. 

2. Respondenci rzadko wskazują na bardzo zły lub zły wpływ inwestycji na 
jakość ich życia (poniżej 5% wskazań łącznie), podobnie jak ocena braku 
wpływu (między 0 a 4% wskazań). 

3. Najwyższe wyniki uzyskały inwestycje o charakterze rekreacyjnym (park, 
ścieżka rowerowe, planowana budowa Aquaparku), które uatrakcyjniają 
czas wolny, kojarzą się ze zmianą na lepsze i – prawdopodobnie w opinii 
mieszkańców – mogą kojarzyć się z jakością życia. Niżej oceniono budowę 
sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, czyli inwestycję typowo infrastruktu-
ralną, która ma charakter uzupełniania deficytów i kojarzy się raczej 
z oczekiwaniem poprawy warunków bytowych, swoistą „przyziemnością 
życia”. 

4. Najwyższy odsetek wskazań opcji nie mam zdania (15% i 16% przy budo-
wie obiektów sportowych oraz 23% dotyczących sieci kanalizacyjnej) mo-
że być wskaźnikiem rzetelności uzyskanych wyników – nie wszystkie oso-
by faktycznie mogły odczuć jego wpływ.  
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5.2. Typ inwestycji a jakość życia 

Ankietowani wybierali jedną z trzech typów inwestycji, odpowiadając na 
pytanie: Jakiego typu inwestycje mają największy wpływ na jakość Pana(i) życia?  

1. Ocena rodzaju inwestycji nie różnicowała ankietowanych pod względem 
płci. Największy wpływ na jakość ich życia mają inwestycje infrastruktu-
ralno-drogowe – 60% odpowiedzi (59% kobiet i 61% mężczyzn); 27% re-
spondentów (29% kobiet i 25% mężczyzn) stwierdziło, że najistotniejsze 
pod względem oceny jakości życia są inwestycje rekreacyjne; najmniejszy 
wpływ na jakość życia mają inwestycje edukacyjno-sportowe – 13% od-
powiedzi (odpowiednio 12% i 14%). Mieszkańcy Redy często podróżują 
samochodem do pracy, stąd prawdopodobnie wysoka ocena inwestycji 
drogowych - stanowią alternatywę dla zatłoczonej krajowej drogi i zapew-
niają wyższy komfort podróżowania.  

2. Bardziej zróżnicowane odpowiedzi uzyskano analizując wiek ankietowa-
nych. Największy wpływ na jakość życia ankietowanych mają inwestycje 
infrastrukturalno-drogowe, przy czym dla osób do 18 roku życia najistot-
niejsze są inwestycje rekreacyjne. Widoczny jest trend, że im wyższy wiek, 
tym większy nacisk na wygodę życia (inwestycje infrastrukturalne), nato-
miast inwestycje rekreacyjne najbardziej wpływają na jakość życia w naj-
młodszych grupach wiekowych. Osoby młodsze rzadziej korzystają z sa-
mochodów i prawdopodobnie zwracają mniejszą uwagę na jakość dróg 
w porównaniu do osób starszych, regularnie korzystających z komunikacji 
samochodowej. Ponadto, ludzie młodzi mają inne oczekiwania, liczy się 
przede wszystkim rekreacja. Inwestycje edukacyjno-sportowe (boisko 
oraz hala sportowa) uzyskały najniższy odsetek wyborów, czyli ankieto-
wani nie postrzegali bezpośredniego ich wpływu na swoje życie, nawet je-
śli mieli dzieci (o co nie pytano w tym badaniu). Wyniki szczegółowe poka-
zano w tabeli 4.  

Tabela 4. Typ inwestycji a wpływ na jakość życia (wiek). 

Typ inwestycji 
 

Wiek 

Inwestycje  
infrastrukturalno- 

drogowe 

Inwestycje  
edukacyjno-

sportowe 

Inwestycje  
rekreacyjne 

46 lat i więcej 19% 1% 6% 

Od 36 do 45 lat 16% 0% 4% 

Od 27 do 35 lat 13% 6% 3% 

Od 19 do 26 lat 9% 0% 6% 

Do 18 lat 3% 6% 8% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 
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3. Ocena inwestycji zależy także od wykształcenia4. Osoby z wykształceniem 
podstawowym największy wpływ na jakość życia upatrują w inwestycjach 
rekreacyjnych oraz edukacyjno-sportowych. Z kolei, ankietowani z wy-
kształceniem zawodowym oraz średnim za inwestycje o największym 
wpływie na jakość ich życia uznali inwestycje infrastrukturalno – drogowe. 
Osoby z niższym wykształceniem często pracują blisko miejsca zamieszka-
nia (lub wcale), czyli ewentualne dojazdy postrzegają jako mniej uciążliwe, 
mogą mieć też mniejsze oczekiwania wobec transportu samochodowego 
(tabela 5). 

Tabela 5. Typ inwestycji a wpływ na jakość życia (wykształcenie). 

Typ inwestycji 
 
Wykształcenie 

Inwestycje  
infrastrukturalno-

drogowe 

Inwestycje  
edukacyjno-

sportowe 

Inwestycje  
rekreacyjne 

Podstawowe  1% 5% 6% 

Zasadnicze zawodowe 21% 4% 8% 

Średnie 25% 0% 9% 
Wyższe zawodowe  
lub uzupełniające  
magisterskie 

6% 2% 1% 

Wyższe magisterskie 7% 2% 3% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badań. 

Zakończenie 

Opisane inwestycje modernizują miasto i rewitalizują niektóre jego obsza-
ry. W konsekwencji, ułatwiają codzienne życie, uatrakcyjniają czas wolny, koja-
rzą się ze zmianą na lepsze. Ich adresatami są wszyscy mieszkańcy miasta, 
zróżnicowani pod względem wieku i wykształcenia, w czym można upatrywać 
przyczyn wysokiej oceny wpływu danych inwestycji na poziom jakości życia. 

Badania pokazały, że warto badać ocenę wpływu inwestycji komunalnych 
na jakość życia mieszkańców z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze, 
ocena może być wskaźnikiem, jakie działania warto podejmować w przyszłości 
– co jest dla mieszkańców ważne, jakiego typu inwestycje realizować oraz jak 
równoważyć rodzaj inwestycji, aby zaspokoić oczekiwania różnych grup 
mieszkańców. Po drugie, wyniki można wykorzystać do promowania inwesty-
cji, z reguły długotrwałych i uciążliwych, wśród mieszkańców – mogą stanowić 
podstawę do wyznaczenia grup docelowych oraz odpowiedniego doboru 
kanałów i narzędzi promocji. Po trzecie, analiza w kontekście cech demo-
graficznych (płeć, wiek, wykształcenie, stan cywilny) pozwala nie tylko na 
kształtowanie portfela inwestycji zaspokajających potrzeby obecnych 
                                                        
4 Wnioskowanie niepewne, wymagające sprawdzenia na większej próbie. 
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mieszkańców, ale wskazuje też jak wpływać na docelową strukturę 
mieszkańców. 
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Streszczenie 

Inwestycje komunalne są prowadzone na rzecz społeczności lokalnej i tej spo-
łeczności powinny służyć. Mogą one mieć bezpośredni i dostrzegalny wpływ na 
podniesienie jakości życia, a także pośredni – wzrost wpływów budżetowych. 
Napływ środków unijnych spowodował aktywizację samorządów, które pro-
wadziły jednocześnie kilkanaście dużych inwestycji. Powodowało to utrudnie-
nia w życiu mieszkańców oraz niejednoznaczną ocenę działań władz gminy. 
Opracowanie prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na 100-osobowej 
próbie mieszkańców Redy. W badaniach skoncentrowano się na subiektywnym 
odczuciu wpływu inwestycji na jakość życia.  

Summary 

Municipal investments are carried out for the benefit of the local community 
and the community should serve. They can have a direct and tangible impact on 
improving the quality of life, as well as indirect - increase budget revenues. 
The inflow of EU funds caused the activation of local governments, which carry 
out simultaneously several large investments. This caused difficulties in the 
lives of residents and ambiguous assessment of the actions of the authorities 
of the municipality. The article presents the results of survey carried out on 
a 100-person sample population Reda. The research focuses on the subjective 
perception of the impact of the investment on the quality of life. 

 

Informacja o autorze  

Monika Leszczyńska, 
 absolwentka Sopockiej Szkoły Wyższej,  

monika-roksz@wp.pl 


