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Materialny wymiar jakości życia na przykładzie zachowań 
konsumpcyjnych młodych mieszkanek Częstochowy

Streszczenie

Jakość życia jest determinowana wieloma czynnikami, zarówno niematerialny-
mi, jak i materialnymi. Ekonomiczne wartości wpływające na jakość życia wiążą 
się m.in. ze sferą konsumpcji dóbr i usług. Poziom i struktura konsumpcji stanowią 
istotne determinanty jakości życia. Celem artykułu jest ukazanie zachowań kon-
sumpcyjnych jako istotnego elementu poziomu jakości życia w jej materialnym 
wymiarze na przykładzie badań młodych mieszkanek Częstochowy. Badania mia-
ły charakter ilościowy, wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Poziom 
i struktura konsumpcji respondentek wskazuje na przemiany związane z rozwojem 
współczesnego społeczeństwa konsumpcyjnego. W artykule badawczym zaprezen-
towano problematykę materialnego aspektu jakości życia na podstawie wyników 
badań zachowań konsumpcyjnych oraz zachowań konsumpcyjnych młodych ko-
biet, a także wskazano, jak zachowania te związane są z poczuciem satysfakcji 
życiowej i zaspokojenia potrzeb człowieka, wpływając na poziom jakości życia 
jednostki.
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Wstęp 

Współcześnie badania jakości życia są podejmowane przez badaczy wielu dziedzin na-
uki. Na jakość życia istotny wpływ mają warunki ekonomiczne życia ludności, jest ona 
zatem przedmiotem badań ekonomistów. Jakość życia jest złożoną kategorią, która odnosi 
się nie tylko do potrzeb ekonomicznych, ale i duchowych czy społecznych ludzi. Można ją 
także analizować i oceniać uwzględniając czynniki subiektywne, takie jak spostrzeganie 
i ocenianie własnego życia, poziom satysfakcji z niego, jak też czynniki obiektywne, takie 
jak poziom zarobków, środowisko naturalne, w którym żyje człowiek, rodzaj zatrudnienia, 
prawa obywatelskie itd. 

Jednym z elementów związanych z subiektywną oceną własnego dobrobytu i obiektyw-
nym stanem posiadania jest sfera konsumpcji. Poziom i struktura konsumpcji dóbr i usług, 
bezpieczeństwo finansowe, dobrobyt materialny to ważne czynniki mające wpływ na stan 
zaspokojenia potrzeb człowieka i tym samym poziom zadowolenia i satysfakcji z życia. 
Sfera konsumpcji jest powiązana także z realizacją cenionych wartości, odzwierciedla cele 
i dążenia życiowe człowieka. Współcześnie, oprócz zaspokajania potrzeb materialnych, 
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konsumpcja pełni również funkcję symboliczną, komunikacyjną, przez co wpływa na za-
spokajanie potrzeb społecznych, duchowych itp.

W artykule przeanalizowano materialny aspekt jakości życia na przykładzie badań ilo-
ściowych wzorów zachowań konsumpcyjnych młodych mieszkanek Częstochowy przepro-
wadzonych za pomocą metody sondażu diagnostycznego. Zaprezentowano część wyników 
badań uzyskanych z 390 ankiet przeprowadzonych w latach 2014 i 2015 na próbie dobra-
nej metodą celowo-kwotową z populacji mieszkanek Częstochowy w wieku między 20  
a 44 lata1.

Pojęcie jakości życia i jego uwarunkowania

Pojęcie jakości życia jest wielowymiarowe, podejmowane także w badaniach interdyscy-
plinarnych, stąd między innymi wielość i różnorodność definicji tego pojęcia. 

Wiele definicji uwzględnia kategorię potrzeb człowieka i stopnia ich zaspokojenia.  
Np. według W. Ostasiewicza (2004, s. 59), jakość życia można ująć jako: „zbiór cech doty-
czących życia lub zbiór cech, których realizacje zaspokajają jego potrzeby. W największym 
uproszczeniu życie to zespół przemian fizycznych, psychicznych i duchowych warunkują-
cych funkcjonowanie organizmu”.

Według Cz. Bywalca (2010, s. 41-42), istota jakości życia ujmowana może być bardzo 
szeroko: „od utożsamiania jej tylko z dobrobytem materialnym, aż po oceny stanów oso-
bistego zadowolenia, satysfakcji czy wręcz szczęścia, płynące właśnie z konsumpcji, oto-
czenia przyrodniczego, dobrego stanu zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, pozycji 
zawodowej statusu społecznego itp.”.

Badania zaspokojenia potrzeb społecznych obejmują kilka pokrewnych kategorii, tj. wa-
runki życia (bytu), poziom życia, jakość życia czy godność życia. Warunki życia, oceniane 
obiektywnie lub subiektywnie, dotyczą zazwyczaj infrastruktury zaspokojenia potrzeb byto-
wych. Poziom życia dotyczy obiektywnej oceny zaspokojenia potrzeb wynikającego z kon-
sumpcji dóbr i usług. Pojęcie jakości życia odwołuje się również do subiektywnej oceny 
stopnia zaspokojenia potrzeb (także niematerialnych), w tym zadowolenia z poszczególnych 
dziedzin czy aspektów życia. Godność życia zaś związana jest z nieodczuwaniem deprywa-
cji związanej z negatywnymi aspektami życia (Słaby 2007).

Warunki życia w wieloaspektowych badaniach prowadzanych w Polsce przez GUS 
w 2001 roku obejmowały przykładowo następujące kategorie: materialna sytuacja gospo-
darstw domowych (sytuacja finansowa, zasobność gospodarstw, korzystanie z pomocy 
społecznej, poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb) oraz niematerialne aspekty życia 
(sytuacja zawodowa, stan zdrowia, formy spędzania wolnego czasu, poczucie społecznej 
integracji) (GUS 2001).

1  Całość badań obejmujących badania ilościowe (metoda sondażu diagnostycznego) i jakościowe (metoda wywiadu pogłę-
bionego) została przeprowadzona w ramach pracy doktorskiej pt. Wzory zachowań konsumpcyjnych młodych mieszkanek 
Częstochowy, Wrocław 2016.
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Wśród popularnych rodzajów metodologii pomiaru jakości życia można wymienić m.in. 
mierniki dobrobytu ekonomicznego MEW (metoda dobrobytu społecznego), GDB (metoda 
krajowego produktu) czy mierniki poziomu i jakości życia ZMAD (zmodyfikowana metoda 
genewska) i GAMMA (metoda kanadyjska). Biorą one pod uwagę następujące grupy po-
trzeb:
 - metoda MEW: wyżywienie i pozostałe dobra materialne, renta mieszkaniowa i z innych 

dóbr trwałego użytku, usługi materialne i niematerialne, zatrudnienie i warunki pracy, 
zdrowie, wykształcenie, upowszechnianie kultury, wypoczynek, stan środowiska, zabez-
pieczenie społeczne;

 - metoda GDB: dostępność usług, mieszkanie, opieka zdrowotna, kształcenie, kultura, 
nadwyżka dochodu, sytuacja mieszkaniowa, świadomość i jakość środowiska;

 - metoda ZMAD: wyżywienie, mieszkanie, zagospodarowanie materialne, zdrowie, za-
bezpieczenie społeczne, oświata, rekreacja i środowisko naturalne;

 - metoda GAMMA: wyżywienie, mieszkanie, potrzeby wyższego rzędu, bezpieczeństwo 
fizyczne i psychiczne, samorealizacja i godność, harmonia z przyrodą, decentralizacja.
Ze względu na różnice w metodologii przeprowadzania badań i w doborze wskaźników 

wyżej wspomnianych metod ich porównywalność jest ograniczona (Słaby 1994). 
W różnorodnych definicjach kategorii jakości życia można odnaleźć kilka rodzajów 

czynników: obiektywne, społeczne i subiektywne. Czynniki obiektywne najczęściej odno-
szą się do dobrobytu materialnego człowieka. Czynniki społeczne mierzy się poziomem 
usług społecznych i infrastruktury, z kolei czynniki subiektywne reprezentują odczucia psy-
chiczne jednostek, zadowolenie, poczucie satysfakcji i szczęścia (Kędzior 2003). W defini-
cji Światowej Organizacji Zdrowia znajdziemy zarówno obiektywny i subiektywny aspekt 
jakości życia. Jakość życia to: „indywidualny sposób postrzegania przez jednostkę jej pozy-
cji życiowej w kontekście kulturowym i systemu wartości, w którym żyje, oraz w odniesie-
niu do zadań, oczekiwań i standardów wyznaczonych uwarunkowaniami środowiskowymi” 
(WHOQOL 1995, s. 41). Wielowymiarowe traktowanie jakości życia w procesie badaw-
czym wymaga holistycznego spojrzenia na to zjawisko. Podejście holistyczne obejmuje po-
trzeby człowieka jako całości – fizyczne, psychiczne, społeczne czy też duchowe. Wymaga 
to ciągłej świadomości różnorodnych aspektów doświadczenia człowieka, wiązanie i odno-
szenie się do różnych rodzajów potrzeb człowieka jednocześnie (Seed, Lloyd 1997).

W badaniach jakości życia wyróżnia się zatem najczęściej wskaźniki obiektywne i su-
biektywne. Są to np.: długość życia, poziom przestępczości, poziom bezrobocia, PKB, stopa 
ubóstwa, stopień objęcia edukacją obowiązkową, liczba godzin pracy w tygodniu, śmier-
telność niemowląt, stopa samobójstw (obiektywne wskaźniki społeczne) czy też poczucie 
wspólnotowości, poczucie bezpieczeństwa, szczęścia, satysfakcji, życie seksualne, percep-
cja sprawiedliwości dystrybutywnej, identyfikacja klasowa, hobby, przynależność do klu-
bów, stowarzyszeń itp. (subiektywne wskaźniki społeczne) (Rapley 2003).

Badania jakości życia przeprowadzane obecnie w Polsce obejmują obiektywne warunki 
życia ludności oraz subiektywne poczucie dobrobytu. W ramach warunków życia badane 
są takie obszary tematyczne (domeny), jak: materialne warunki życia, edukacja, zdrowie, 
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czas wolny i relacje społeczne, osobiste, bezpieczeństwo, aktywność ekonomiczna, jakość 
państwa i podstawowe prawa oraz jakość środowiska naturalnego w miejscu zamieszkania. 
Dobrobyt subiektywny obejmuje postrzeganą jakość życia (satysfakcję z różnych aspektów 
życia oraz z życia jako całości) oraz elementy dotyczące odczuwanych stanów emocjonal-
nych i systemu wartości (GUS 2016).

Można także wskazać ważne problemy związane z pojęciem jakości życia i zrównowa-
żonego rozwoju istotne we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych w Polsce 
i Europie. Są to: rozwój gospodarczy, ubóstwo, wykluczenie socjalne, starzejące się spo-
łeczeństwo, zmiany klimatu i energia, zdrowie publiczne, wzorce produkcji i konsumpcji, 
transport, dobre zarządzanie, zarządzanie zasobami naturalnymi czy globalne partnerstwo 
(Borys 2005).

Jednym z głównych materialnych czynników wpływających na zadowolenie z życia jest 
poziom dochodów, które z kolei determinują poziom konsumpcji jednostki. Miernikiem za-
możności może być zarówno poziom dochodu, jak również suma wydatków konsumpcyj-
nych. W badaniach zamożności może się zdarzyć, że respondenci zaniżą poziom uzyskiwa-
nego dochodu. Wtedy w celu skorygowania informacji można również sięgnąć do danych 
dotyczących wydatków konsumpcyjnych (Szulc 2007). Poziom dochodów jest odzwiercie-
dleniem sytuacji materialnej jednostek. Obok dochodów istotny dla satysfakcji z życia jest 
także poziom wydatków. Znaczącym czynnikiem ekonomicznym jest także stan posiadania 
przedmiotów trwałego użytku. Stan posiadania dóbr trwałego użytku odzwierciedla jedno-
cześnie ich spożycie (Włodarczyk-Śpiewak 2006). 

Współcześnie konsumpcja nie jest jedynie spożyciem dóbr w celu bezpośredniego za-
spokojenia potrzeb. Jednym z najpopularniejszych motywów odnotowywanych w literatu-
rze na temat konsumpcji jest „fakt powiązania w społeczeństwie konsumpcyjnym tożsamo-
ści z konsumpcją w taki sposób, że nasze osądy własnej osoby i innych ludzi odnoszą się 
do stylu życia kreowanego przez aktywność konsumpcyjną. Raymond Benton Jr. definiuje 
konsumpcjonizm jako przyjęcie konsumpcji jako drogi do samorozwoju, samorealizacji 
i samospełnienia” (Goodwin i in. 1997, s. 3). Konsumpcjonizm promuje zatem rozwój i eks-
presję człowieka poprzez konsumpcję.

Konsekwencje wyżej wspomnianego sposobu samorealizacji konsumenta podejmuje 
m.in. Z. Bauman (2006, s. 18): „jeśli dawniej bycie ubogim związane było z brakiem za-
trudnienia, to dzisiaj wiąże się ono z niedolą wybrakowanego konsumenta”. Ludzie ubo-
dzy postrzegani są jako ludzie niższej kategorii, jako członkowie nieużytecznej społecznie 
i będącej swoistym piętnem underclass. Zróżnicowany zbiór ludzi tworzących underclass 
nie jest już nawet lower class, mającą możliwość awansu na drabinie społecznej. Ludzie 
ci „znajdują się poza klasami i poza hierarchią, bez szansy i bez potrzeby ponownego ich 
przyjęcia – ludzi bez roli, którzy nie wnoszą żadnego użytecznego wkładu w życie reszty 
i których z zasady nie dotyczy zbawienie” (Bauman 2006, s.131).

Jak przypomina Zygmunt Bauman, jedną podstawowych zasad społeczeństwa konsump-
cyjnego jest swoboda i zarazem potrzeba dokonywania wyborów, wymagająca od konsu-
menta kompetencji: pewnych umiejętności i chęci, aby skorzystać z możliwości wyboru. 
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Niektóre z wyborów będą słuszne, inne nie, wybory bywają lepsze i gorsze. Złe decyzje 
świadczą o niskich kompetencjach konsumenckich. Zatem underclass stanowi „zbiorowy 
produkt błędnych indywidualnych wyborów; dowód niekompetencji wyborów jej człon-
ków” (Bauman 2006, s. 141). We współczesnej Polsce nie wszystkie grupy społeczne na 
równi korzystają z korzyści współczesnego świata konsumpcji i korzyści przemian społecz-
nych, ekonomicznych i politycznych okresu transformacji. Istnieją grupy, które nie mogą 
z różnych względów korzystać w pełni z możliwości oferowanych przez współczesną kon-
sumpcję, co może mieć wpływ na odczuwany poziom jakości życia.

Przydatny do omawiania kwestii jakości życia w Polsce jest np. wskaźnik poziomu roz-
woju społecznego, wyznaczany w skali globalnej dla wielu krajów, co wskazuje, w jakim 
miejscu jest Polska w porównaniu do innych krajów na świecie. Wskaźnik poziomu rozwoju 
społecznego (Social Progress Index) Polski w roku 2016 wyniósł 79,96 (na 100). Polska 
była na 30. miejscu (na 133 państwa badane), natomiast rok wcześniej wskaźnik ten wyniósł 
77,98. Wskaźnik jest wypadkową czynników ekonomicznych, społecznych i środowisko-
wych w danym kraju, co lepiej odzwierciedla rozwój społeczny niż tylko analiza wzrostu 
PKB2.

Składają się na ten wskaźnik takie analizowane elementy, jak: podstawowe potrzeby 
człowieka (żywność, bezpieczeństwo, opieka zdrowotna), podstawy dobrobytu (dostęp do 
edukacji, informacji, zdrowie i jakość środowiska) oraz wolności osobiste i możliwości spo-
łecznego awansu. W wymiarze podstawowych potrzeb człowieka Polska wypadła najle-
piej w przypadku odżywiania i opieki medycznej, a najwięcej do poprawy jest w elemencie 
„schronienie/warunki mieszkaniowe”. W podstawach dobrobytu elementem o najwyższej 
punktacji był „dostęp do podstawowej wiedzy”, zaś o najniższej – „zdrowie i dobrostan”. 
W wymiarze możliwości, elementem najsilniejszym były „prawa osobiste”, zaś najsłab-
szym „tolerancja i inkluzja społeczna”. Polska zatem rozwija się w sferach związanych ze 
społecznym wymiarem jakości życia, choć odbiega jeszcze poziomem rozwoju od krajów 
Europy Zachodniej w sferach, takich jak zdrowie czy bezpieczeństwo mieszkaniowe.

Materialny wymiar jakości życia na – zachowania konsumpcyjne 
młodych konsumentek na przykładzie młodych Częstochowianek

Poziom i struktura konsumpcji, będąca istotną składową materialnego wymiaru jakości 
życia uwarunkowana jest m.in. sytuacją ekonomiczną ludności. W województwie śląskim, 
do którego należy Częstochowa, sytuacja społeczno-gospodarcza jest dość pozytywna w po-
równaniu z resztą kraju. Wskaźnik zagrożenia skrajnym ubóstwem jest tu najniższy w całym 
kraju i wynosi 4,9%, natomiast np. w województwach mazowieckim – 5,7%, wielkopol-
skim – 8,9%, a warmińsko-mazurskim – 13,2% (Dziedzinowa Baza Wiedzy Warunki Życia 
Ludności 2016). W ostatnich kilku latach wzrastał także przeciętny miesięczny przychód 
netto na osobę w gospodarstwach domowych. W województwie śląskim w 2013 roku wy-

2  http://www.socialprogressimperative.org/countries/POL [dostęp: 01.05.2016].
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niósł 1630,26 zł, podczas gdy w 2010 roku wynosił 1458,92 zł. Większy średni przychód 
odnotowano w pięciu województwach (z tego najwyższy w województwie mazowieckim 
– 2251,38 zł), mniejszy natomiast w dziewięciu (z tego najniższy w województwie podkar-
packim – 1328,57 zł) (Kondycja gospodarstw domowych 2016).

Przykładowo, sprzedaż detaliczna towarów w ostatnich latach wzrasta – w wojewódz-
twie śląskim wynosiła w 2015 roku 48 183,2 mln zł. Większa sprzedaż detaliczna w skali 
ogólnokrajowej była tylko w trzech województwach, a mianowicie: mazowieckim, wielko-
polskim i małopolskim (Dziedzinowa Baza Wiedzy Warunki Życia Ludności 2016). Jeśli 
chodzi o strukturę sprzedaży detalicznej, województwo śląskie jest drugim po wojewódz-
twie łódzkim, w którym był największy udział towarów nieżywnościowych w sprzedaży 
detalicznej w 2014 roku (odpowiednio 61,7% i 74,2%). Z kolei udział towarów żywno-
ściowych był niższy (21,4%, podczas gdy średnia dla reszty województw wynosiła prawie 
26%). W gospodarstwach mniej zamożnych udział produktów żywnościowych jest zwykle 
większy niż w bardziej zamożnych, w których nadwyżka dochodu przeznaczana jest na wy-
datki nieżywnościowe. Udział produktów żywnościowych w sprzedaży detalicznej w wo-
jewództwie śląskim w ostatnich latach spadł – w 2010 roku wyniósł 24%, a w 2014 roku 
wspomniane już 21,4%, zaś towarów nieżywnościowych wzrósł odpowiednio z 51,3% do 
61,7%. (Dziedzinowa Baza Wiedzy Warunki Życia Ludności 2016).

W przeprowadzonych przez autorkę badaniach dotyczących poziomu i struktury 
konsumpcji i jej uwarunkowań młodych mieszkanek Częstochowy pytano o przychody 

Wykres 1 
Rozkład przychodów w gospodarstwie domowym w próbie badawczej (N=390)

Źródło: badanie własne.
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W badaniach pytano także, kto w gospodarstwie dysponuje domowym budżetem. W pra-
wie 40% gospodarstw w głównej mierze dysponuje nim kobieta. Kolejne 22% kobiet decy-
duje o budżecie samodzielnie, ale w porozumieniu z partnerem. Razem daje to ponad 60% 
gospodarstw, w których w głównej mierze to kobiety zarządzają budżetem domowym. Są 

w gospodarstwie domowym. Odpowiedzi obrazują sytuację ekonomiczną respondentek. 
Najwięcej kobiet wskazało dochody w gospodarstwie domowym mieszczące się w prze-
dziale 3000-4000 zł (około 26%). Około 18% badanych wykazało przychody w przedzia-
łach 2000-3000 zł oraz 4000-5000 zł. Pozostałe dane zaprezentowano na wykresie 1.

Z zachowaniami konsumpcyjnymi związany jest nie tylko poziom dochodów, ale także 
stopień zadowolenia z własnej sytuacji materialnej. Konsument może posiadać stosunkowo 
wysokie przychody, ale nie być zadowolonym z własnej sytuacji materialnej i np. w związku 
z tym przeznaczać część przychodów na oszczędności, a nie na konsumpcję. Zdecydowana 
większość respondentek oceniała swoją sytuację materialną jako średnią, wystarczającą na 
bieżące potrzeby. Na poważniejsze, większe wydatki musi jednak oszczędzać. Ponad jed-
na trzecia kobiet ocenia sytuację jako dobrą, co sprawia, że mogą sobie pozwolić na dużo 
w sferze konsumpcji. Samoocena sytuacji materialnej ma wpływ na poczucie jakości życia 
i jest elementem poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego. Około 8% respondentek uważa 
swoją sytuację materialną jako złą lub bardzo złą. Wyniki zaprezentowano na wykresie 2.

Wykres 2
Samoocena własnej sytuacji materialnej młodych mieszkanek Częstochowy  
w wieku 20-44 lata (N=390)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Wykres 3
Osoby dysponujące budżetem gospodarstwa domowego – rozkład odpowiedzi 
w próbie badawczej (N=390)

Źródło: jak w wykresie 1.

one także osobami odpowiedzialnymi za dokonywanie zakupów. Wspólnie zarządza bu-
dżetem prawie 35% respondentek. Mężczyźni całkiem samodzielnie lub w porozumieniu 
z partnerką zarządzają budżetem tylko w około 3% przypadków (por. wykres 3).

Ważnym elementem istotnym dla jakości życia we współczesnym świecie jest rozwój 
społeczeństwa informacyjnego i związana z nim e-konsumpcja. W badaniu pytano o cele 
korzystania z sieci internetowej (por. wykres 4). Zdecydowana większość respondentek 
wykorzystuje Internet do rozrywki (86,3%), w celu dokonywania płatności internetowych 
(82,5%), jak również wykonywania obowiązków służbowych (79,4%). Internet wykorzy-
stywany jest w procesie konsumpcji do dokonywania zakupów (69,6%), poszukiwania 
ogólnych informacji o produktach i usługach (86,6%), poszukiwania informacji o tym, jak 
korzystać z danej usługi (75,3%) jak również do poznawania sposobów używania danego 
dobra (72,9%). Około jedna czwarta respondentek (25%) wykorzystuje Internet do zamiesz-
czania opinii/recenzji o produktach lub usługach. Tylko 0,5% badanych w ogóle nie korzy-
sta z Internetu. Wyniki świadczą o szerokim dostępie do sieci Internet prawie wszystkich 
respondentek i korzystaniu z niej, także w sferze konsumpcji.

W celu szczegółowego zbadania sfery e-konsumpcji zapytano również o rodzaje dóbr 
nabywanych drogą internetową. Większość badanych kobiet dokonała zakupów odzieży lub 
obuwia (niemal 68%), jak też artykułów sportowych (ok. 55%). Ponadto, ważnym celem za-
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Wykres 4
Społeczeństwo informacyjne - cele korzystania z Internetu. Rozkład odpowiedzi na 
pytanie: Do czego używa Pani Internetu? (N=390)

Źródło: jak w wykresie 1.

Wykres 5 
Rodzaje dóbr konsumpcyjnych zakupionych drogą internetową (N=390)

Źródło: jak w wykresie 1.
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kupów w sklepach internetowych była także żywność, kosmetyki lub chemia gospodarcza. 
Nabywanie tych dóbr deklarowało 43% badanych respondentek. Znaczna część zakupiła 
także biżuterię (43,8%) czy sprzęt elektroniczny/komputerowy (44,9%). Około jedna trzecia 
badanych nabyła meble lub inne wyposażenie mieszkania oraz sprzęt RTV. Niewiele osób 
decyduje się na kupno kosztownych dóbr, jak np. samochód, działka czy dom. Zestawienie 
omawianych odpowiedzi przedstawiono na wykresie 5.

Poziom konsumpcji można scharakteryzować częstotliwością nabywania różnego rodza-
ju dóbr konsumpcyjnych. Około 83% respondentek nabywa żywność lub chemię gospo-
darczą codziennie lub kilka razy w tygodniu. Większość kobiet nabywa także kilka razy 
w miesiącu kosmetyki. Kilka razy w miesiącu jedna trzecia konsumentek nabywa również 
odzież i obuwie. Prawie połowa nabywa je rzadziej niż kilka razy w miesiącu, a 15% dopiero 
wtedy, kiedy się zużyje.

Dobra trwałego użytku oraz sprzęt gospodarstwa domowego jest nabywany przez zdecy-
dowaną większość konsumentek dopiero wtedy, gdy ten dotychczas użytkowany się zużyje. 
Zatem w przypadku konsumpcji dóbr mniej i średnio kosztownych zachowania nabywcze 
są częstsze niż dóbr droższych i nie zawsze są determinowane zużyciem dobra, co jest cha-
rakterystyczne dla droższych dóbr długotrwałego użytku. 

Młode kobiety mieszkające w Częstochowie realizują wiele zachowań charakteryzują-
cych współczesnego, nowoczesnego konsumenta. Większość badanych jest dobrze zorien-

Wykres 6
Częstotliwość nabywania wybranych kategorii dóbr przez młode mieszkanki 
Częstochowy w wieku 20-44 lata (N=390)

Źródło: jak w wykresie 1.
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towana w ofercie rynkowej i deklaruje znajomość praw konsumenckich. Niemal połowa 
respondentek jest otwarta na nowości w zakresie rozrywki i podąża za trendami w modzie 
w kwestii ubioru (odpowiednio 43% i 41%) a ponad 60% respondentek ma skłonność do 
wprowadzania zmian we własnym wizerunku. Niemal 70% kobiet odczuwa przyjemność 
z robienia zakupów, jest także skłonna do zakupów w ramach wyprzedaży czy promocji. 
Prawie 80% kobiet deklaruje, iż nie ma oporów przed reklamacją dobra konsumpcyjnego. 
Zaś 75% badanych wykazuje, iż podejmuje decyzję o zakupie raczej w oparciu o cenę do-
bra, niż jego jakość, co może wskazywać na chęć oszczędności w procesie nabywania dóbr. 
Więcej danych zaprezentowano na wykresie 7.

Większość młodych mieszkanek Częstochowy deklaruje dość świadomą konsumpcję, 
z dość dużą częstotliwością w przypadku dóbr krótkoterminowych, spożywanych na bieżą-
co oraz rzadszą w przypadku dóbr długoterminowych, bardziej kosztownych. Czerpie z niej 
przyjemność, choć stara się zachować powściągliwość co do ilości i ceny nabywanych dóbr. 
Młode kobiety lubią zmiany i nowości, więc trendy mody dla dużej części z nich są bardzo 
istotne. Młode mieszkanki Częstochowy są w większości zadowolone ze swojej sytuacji 
materialnej, zarządzają domowym budżetem, mają dostęp do Internetu, co pozwala im czer-
pać korzyści związane z rozwojem e-handlu i e-konsumpcji, wykorzystywać konsumpcję 
do rozrywki, doznawania satysfakcji i przyjemności oraz zwiększania swoich kompetencji 
jako konsumentek.

Wykres 7
Wybrane wzory zachowań konsumpcyjnych młodych mieszkanek Częstochowy 
w wieku 20-44 lata (N=390)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Podsumowanie

Sfera konsumpcji może dostarczać satysfakcji i przyjemności, stanowiąc także źródło 
samorealizacji, budowy własnego wizerunku, czy też rozrywki. Jest istotnym elementem 
wpływającym na poczucie satysfakcji z życia i określającym jakość życia jednostki w jej 
materialnym wymiarze. Fakt, iż niemal wszystkie młode mieszkanki Częstochowy mają 
dostęp do sieci Internet, którą wykorzystują szeroko w sferze e-konsumpcji powoduje, że 
rozwijają swoje kompetencje konsumpcyjne, stają się bardziej świadome swoich praw kon-
sumenckich, nie mają oporów, aby je egzekwować, są rozeznane w ofercie rynkowej i w no-
wościach pojawiających się na rynku. 

Sfera konsumpcji pozwala kobietom na budowanie własnego wizerunku (rola matki, 
żony, pracownika itp.), uczestniczenie w rożnego rodzaju aktywnościach o charakterze spo-
łecznym – kultura, sport, rozrywka, edukacja, które umożliwiają im wszechstronny rozwój. 
Konsumpcja, jako materialny składnik jakości życia, wpływa zatem wielowymiarowo na 
odczucie satysfakcji, poczucie zaspokojenia potrzeb jednostki i ogólny poziom dobrobytu 
materialnego. Sfera dość nowoczesnych, jak wynika z badań, zachowań konsumpcyjnych 
młodych mieszkanek Częstochowy jest istotnym elementem podnoszącym poziom jakości 
ich życia. 
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The Material Dimension of the Quality of Life on the Example  
of Consumer Behaviour of Young Inhabitants of Częstochowa

Summary

The quality of life is determined by many factors, both intangible and mate-
rial. Economic values that affect the quality of life are connected, among others, 
with the sphere of consumption of goods and services. The level and pattern of 
consumption are important determinants of the quality of life. The purpose of this 
article is to show consumer behaviour as an important element of the quality of life 
in its material dimension on the example of the research of young Czestochowa fe-
male residents. The research was quantitative and the diagnostic survey method was 
used. The level and structure of respondents’ consumption indicate the changes as-
sociated with the development of a modern consumer society. This research article 
presents the issues of the material aspect of the quality of life based on the results 
of studies of consumer behaviour. It provides knowledge about consumer behaviour 
of young women and shows how this behaviour is related to the sense of satisfac-
tion and satisfaction of human needs, affecting the quality of life of the individual.

Key words: quality of life, consumption behaviour, consumption, woman.
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Материальное измерение качества жизни на примере 
потребительского поведения молодых жительниц Ченстоховы

Резюме

Качество жизни предопределяется многими факторами – как нематериаль-
ными, так и материальными. Экономические ценности, влияющие на качест-
во жизни, связаны, в частности, со сферой потребления благ и услуг. Уровень 
и структура потребления представляют собой существенные детерминанты 
качества жизни. Цель статьи – указать потребительское поведение в качестве 
существенного элемента уровня качества жизни в его материальном измере-
нии на примере обследований молодых жительниц Ченстоховы. Обследова-
ния имели количественный характер, в них использовали метод диагностиче-
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ского зондажа. Уровень и структура потребления респонденток указывают на 
перемены, связанные с развитием современного потребительского общества. 
В исследовательской статье представили проблематику материального аспек-
та качества жизни на основе изучения потребительского поведения молодых 
женщин, а также указали, как это поведение связано с чувством удовлетво-
ренности жизнью и удовлетворения потребностей человека, влияя на уровень 
качества жизни индивида.

Ключевые слова: качество жизни, потребительское поведение, потребление, 
женщина.
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