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 STUDIA METODOLOGICZNE 

 

Od Redakcji 
 

W obecnym wydaniu „Wiadomości Statystycznych” publikujemy kolejne ar-
tykuły opracowane na podstawie referatów wygłoszonych podczas seminarium 
Statystyczny pomiar jakości życia, które odbyło się w GUS w listopadzie 
ub. roku. Są to artykuły prof. dra hab. Tadeusza Borysa i mgr Anny Szukiełojć- 
-Bieńkuńskiej. 

Artykuły te zamykają publikację opracowań przedstawionych na seminarium. 

 

Tadeusz BORYS 

 

Typologia jakości życia i pomiar statystyczny1 

 

 Wszystko co robimy w życiu zawsze w jakiś sposób — pośredni lub bezpo-
średni — wyznacza jego jakość. Jakość życia jest bowiem lub powinna być 
celem nadrzędnym wszelkich naszych indywidualnych działań, a w skali zbio-
rowej — każdej społeczności lokalnej, regionalnej, narodowej czy międzynaro-
dowej (globalnej). W tym wymiarze fundamentalne znaczenie tej kategorii naj-
częściej przejawia się w strategii rozwoju budowanej na różnych poziomach, 
ukierunkowanych na jakość życia mieszkańców określonego obszaru. Zatem 
jakość życia obrazuje wszędzie i wszystko co robi człowiek powinno tej jakości 
służyć. 
                      

1 Artykuł jest rozwinięciem idei i propozycji przedstawionych we wcześniejszych publikacjach 
autora, a zwłaszcza w pracy Borys (2008). 
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JAKOŚĆ ŻYCIA — DWIE TENDENCJE W DYSKUSJACH 
DOTYCZĄCYCH TERMINOLOGII 

 
 Mimo fundamentalnego znaczenia jest zaskakujące, że kategoria jakości życia 
nadal znajduje się w grupie pojęć, o których zwykło się pisać, że nie zostały 
jeszcze należycie zdefiniowane. Zdecydowana większość leksykonów czy ency-
klopedii nie zawiera hasła „jakość życia” (Quality of Life). Konstatacja ta doty-
czy też największych encyklopedii świata, m.in. takich jak: International Encyc-
lop(a)edia of Social Sciences, Encyclop(a)edia Britannica, Большая Советская 
Энциклопедия czy Meyers Enzyklopädisches Lexikon. 
 W dyskusjach nad terminologią jakości życia i pojęć pochodnych zarysowują 
się wyraźnie dwie tendencje2. 
 Dominująca od wielu lat pierwsza tendencja przejawia się w często wyraża-
nym przekonaniu, że jakości życia nie można uniwersalnie zdefiniować, po- 
nieważ istnieje zbyt wiele sposobów interpretacji oraz wymiarów, które należało- 
by uwzględnić, aby możliwe byłoby stworzenie ujednoliconej definicji3. Brak 
tego ujednolicenia potwierdza praktyka używania wielu pojęć wyrażających 
w istocie rzeczy różne klasyfikacje jakości życia bez wyraźnego uwidocznienia 
kryterium tych klasyfikacji. Poza kategorią jakości życia używane są, często 
zamiennie, także takie terminy, jak: dobrostan, warunki życia, poziom życia, 
standard życia, stopa życiowa, sposób życia czy styl życia. Dotychczas nie okre-
ślono też jasno różnic czy podobieństw między tymi pojęciami, a brak podsta-
wowego chociażby uporządkowania często prowadzi do teoretycznych i prak-
tycznych sprzeczności.  
 Większości zwolenników takiego podejścia nie przeszkadza to w głoszeniu 
poglądu, że brak uniwersalnej definicji jakości życia nie jest wystarczającą 
przesłanką do tego, aby zrezygnować z zajmowania się tą problematyką, 
a zwłaszcza z proponowania różnych wskaźników do jej mierzenia. Stworzyła 
się więc paradoksalna sytuacja — z jednej strony widoczna jest niechęć do 
refleksji nad możliwością uniwersalnego zdefiniowania tej kategorii, z drugiej 
zaś strony obserwujemy ciągle rosnące zainteresowanie kategorią jakości życia 
nie tylko przedstawicieli wielu dziedzin nauki, ale także decydentów i szeroko 
rozumianej opinii publicznej. Świadczy o tym szybko powiększająca się w za-
sobach literatury światowej liczba artykułów zawierających w tytule lub stresz-
czeniu termin „jakość życia”. W latach 1966—2005 liczba takich opracowań 
wyniosła prawie 77 tys.4. 
 Pierwszą tendencję charakteryzuje więc tradycyjne, zdezintegrowane (wyspe-
cjalizowane) podejście do jakości życia i jej rozproszenie jako przedmiotu badań 
                      

2 Borys (2014), s. 165—168. 
3 Propozycja: odłóżmy na bok „jakość życia” jako termin beznadziejny (Brcaccia i in. 2013)  

(s. 190), to jeden z typowych przykładów tej grupy poglądów przedstawiony w opracowaniu  
6-osobowego zespołu włosko-hiszpańskiego, który podsumował dyskusję nad pojęciem jakości 
życia w artykule Defining of Quality of Life. A Wild Goose Chase? 

4 Brcaccia i in. (2013), s. 198; Rogala (2013), s. 61. 
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w różnych dziedzinach i dyscyplinach czy subdyscyplinach naukowych. Jest ona 
w specyficzny sposób traktowana w: socjologii, psychologii (negatywnej, pozy-
tywnej czy energetycznej itp.), teologii, filozofii, statystyce, ekonomii, naukach 
o zarządzaniu, naukach medycznych i fizyce (w ujęciu newtonowskim i fizyce 
kwantowej). Zauważa się również, że ambicją niemal każdej nauki jest wykreo-
wanie własnej definicji jakości życia, co skutkuje nadmiarem5 i brakiem myśli 
przewodniej tego definiowania. 
 Druga tendencja to podejmowanie prób — na podstawie analizy wielości po-
dejść i interpretacji — uniwersalizacji definicji jakości życia jako naturalnego 
i integrującego skutku istoty samej jakości (Borys, 1991), jak i istoty życia (Se-
dlak, 2004). Zwraca uwagę fakt, że publikacje, w których podjęte są próby zdefi-
niowania jakości życia stanowią znikomą część wszystkich publikacji z tego za-
kresu (Brcaccia i in., 2013; Dziurowicz-Kozłowska, 2002). 
 Trudności (najczęściej pozorne) w uniwersalizacji definicji jakości życia mają 
wiele przyczyn. Wśród najważniejszych należy wymienić kilka kwestii: 
— jakość życia to nie tylko fundamentalna kategoria naukowa, ale także po-

wszechnie występująca kategoria języka potocznego; ustalając sens tego po-
jęcia trudno zatem odróżnić czy oddzielić sens naukowy jakości od jego ro-
zumienia potocznego, ponieważ jedno i drugie ujęcie wzajemnie się przenika 
i inspiruje; 

— jakość życia jako kategoria naukowa ma wybitnie interdyscyplinarny charak-
ter, a jej eksplikacja w wielu różnych obszarach, dziedzinach i dyscyplinach 
naukowych tylko pozornie utrudnia — mimo specyficznych interpretacji 
i zakresów znaczeniowych — ustalenie jej właśnie interdyscyplinarnej, uni-
wersalnej interpretacji; wiele cennych inspiracji można znaleźć przede 
wszystkim w naukach „narzędziowych”, a zwłaszcza w kwalimetrii (Borys, 
1991) — terminologicznej podstawie kształtującej zintegrowaną teorię ja-
kości życia; 

— podkreślana często (niekiedy przesadnie) złożoność kategorii jakości życia 
nie oznacza jednak, że jest to pojęcie wieloznaczne, istnieje bowiem nie od 
dzisiaj duża zbieżność poglądów co do podstawowego znaczenia tego termi-
nu; jest to stwierdzenie ważne, ponieważ w wielu dziedzinach wiedzy panuje 
swoista moda na podkreślanie wieloznaczności czy rozmytego znaczenia 
kluczowych dla tych dziedzin pojęć, np. rozwoju, jakości czy doskonałości; 
można więc przyjąć, że podstawowe znaczenie (sens) jakości życia jest już 
od dawna względnie stabilne. 

 W dyskusji warto zwrócić uwagę na główną przyczynę wielu nieporozumień 
terminologicznych. Jest nią nieustająca próba autonomizacji definicji jakości 
życia tworzonych w ramach poszczególnych dyscyplin. Tymczasem tworzenie 
wielu ukonkretnionych definicji jakości życia nie jest zjawiskiem negatywnym 
— chodzi tylko o to, aby były tworzone na podstawie myśli przewodniej defini-
cji uniwersalnej. 
                      

5 Brcaccia i in. (2013), s. 188. 
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AKSJOLOGICZNE PODŁOŻE UNIWERSALNEJ DEFINICJI 
JAKOŚCI ŻYCIA I JEJ TYPOLOGII 

 

 Do wielu definicji jakości życia aspirujących do uniwersalnego ujęcia można 
z pewnością zaliczyć określenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zgod-
nie z którym jakość życia to postrzeganie przez jednostkę własnej sytuacji ży-
ciowej w kontekście uwarunkowań kulturowych i systemu wartości, w których 
żyje oraz w powiązaniu z jej celami, oczekiwaniami, standardami oraz zaintere-
sowaniami6. Jest to interesujące, bo z wyraźnie wyeksponowanym akcentem 
aksjologicznym, określenie jakości życia, z pewną jednak „powtarzalnością tego 
samego lub podobnego” (uwarunkowania kulturowe, system wartości, oczeki-
wania itp.). 
 W ujęciu bardziej syntetycznym można przyjąć, że jakość życia, w najogól-
niejszym sensie, to obraz naszego życia postrzegany na podstawie określonego 
systemu wartości (systemu aksjologicznego). Obraz ten (jako zbiorczy atrybut 
człowieka lub grupy ludzi) w zależności od narzędzi użytych do jego opisu mo-
że być wyrażony subiektywnie lub obiektywnie, jednowymiarowo lub wielo-
wymiarowo itp., a narzędzia użyte do opisu jakości życia tworzą jej różne typo-
logie. 
 Dalsza konkretyzacja tego pojęcia musi więc uwzględniać jasno sprecyzo-
wane kryteria typologiczne, generujące różne rodzaje jakości życia (obrazy 
naszego życia) oparte na tym samym, uniwersalnym sednie tej kategorii. 
W sześciu wyróżnionych dalej typologiach jakości życia (Borys, Rogala, 
2008) aspekty aksjologiczne ujawniają się w różnym stopniu. Z tego punktu 
widzenia kryteria tych klasyfikacji można umownie podzielić na dwie gru- 
py: 
— pierwszą grupę tworzą cztery kryteria z jawnie wyeksponowanymi aspektami 

aksjologicznymi; są to następujące kryteria: 
 wartościowania (oceny), 
 szerokości pola etycznego, 
 stopnia zintegrowania, 
 obiektywności pomiaru jakości życia; 

— drugą grupę generują dwa kryteria z mniej lub bardziej utajoną aksjologią; są 
to kryteria:  
 ilości obiektów, których dotyczy jakość życia, 
 bezpośredniości związku badanej jakości życia z jakością rzeczywistą. 

 Kryteria te generują sześć ważnych klasyfikacji jakości życia, które ilustruje 
wykr. 1. 
                      

6 Brcaccia i in. (2013), s. 198. 

Wiadomości Statystyczne nr 7/2015



5 

Ź r ó d ł o: opracowanie własne.

SCHEMAT 1. J Z UTAJNIONĄ I UJAWNIONĄ
AKSJOLO IĄ
RODZA ÓW JAKOŚCI ŻYCIA

G W SZEŚCIU KLASYFIKACJACH

JAKOŚĆ ŻYCIA

bezpośrednia jakość życia

indywidualna jakość życia

pośrednia jakość życia

zbiorowa jakość życia

egoc ryczna jakość życiaent

obi ywna jakość życiaekt

nieoceniana jakość życia

holistyczna jakość życia

antropocentryczna jakość życia

subiektywna jakość życia

biocentryczna jakość życia

oceniana jakość życia

ograniczona jakość życia

TYPO GLOGIE Z UJAWNIONĄ AKSJOLO IĄ

TYPO GLOGIE Z UTAJNIONĄ AKSJOLO IĄ

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

...

(2)(2)

(2)

(4)

(3)
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TYPOLOGIE JAKOŚCI ŻYCIA Z UJAWNIONĄ AKSJOLOGIĄ 
 
 Wszystkie scharakteryzowane tu rodzaje jakości mają dość wyraźnie widocz-
ną podstawę aksjologiczną, która przejawia się głównie w wyborze właściwej 
dla naszego systemu wartości funkcji preferencji. To ten wybór decyduje, czy 
określona zmiana naszej jakości życia ma charakter rozwojowy (pozytywny) czy 
regresyjny (negatywny). O pozytywności, negatywności bądź neutralności za-
chodzących zmian zawsze decyduje system wartości, na którym oparte jest na-
sze życie. Jest to szczególnie widoczne w drugiej, trzeciej i czwartej klasyfikacji. 
 
Klasyfikacja pierwsza — nieoceniana i oceniana jakość życia 
 
 Wszystkie dotychczas sformułowane definicje jakości życia (podobnie jak 
i samej kategorii jakości) można przydzielić do jednej z dwóch interpretacji: 
— nieoceniającej (niewartościującej, opisowej); 
— oceniającej (wartościującej, preferencyjnej). 
 Interpretacja nieoceniająca (opisowa) pytania: „jakie jest życie?” to podkła-
danie następującej niewartościującej treści: „jaka jest natura (istota) życia?”. 
Odpowiadamy tu także na pytanie: „co to znaczy inna lub nowa jakość życia?”. 
Jest to zatem określanie odrębności (różnic) lub podobieństwa jakości życia, 
np. przy odpowiedzi na takie pytania, jak: „czym się różni moja jakość życia od 
jakości życia mojego partnera lub w czym jest podobna?” lub gdy przeniosłem 
się z miasta X do miasta Y i zastanawiam się — „czym się różni lub w czym jest 
podobna jakość życia w mieście X do jakości życia w mieście Y?”. Zatem celem 
tych badań jest tylko stwierdzenie istotności podobieństwa lub różnic między 
jakością życia w różnych okresach (momentach) i miejscach życia tej samej 
osoby lub różnych osób.  
 Interpretacja oceniająca to przyporządkowanie pytaniu: „jakie jest życie?” tre-
ści: „jaka jest ocena życia?”. Ocena ta może być pozytywna lub negatywna. Taka 
interpretacja umożliwia wykorzystanie całej skali ocen: niska, średnia i wysoka 
jakość życia. W tym sensie mówimy: „jakość życia w mieście X jest lepsza od 
jakości życia w mieście Y”. Lepsza/wyższa, gorsza/niższa, bardziej lub mniej 
rozwinięta jakość życia to sens i przejaw interpretacji oceniającej. Szczególnie 
w tej interpretacji widoczna jest aksjologia, bowiem budowanie funkcji ocen 
(preferencji) z reguły wyraża określony poziom systemu wartości (egocentrycz-
ny czy ponadegocentryczny) i wynikający z tego systemu poziom świadomości 
człowieka. Obrazem tej aksjologii jest określone rozumienie pozytywności 
(rozwoju) lub negatywności (regresu) zmian naszej jakości życia. 
 Wyróżnione interpretacje jakości wyznaczają dwa kierunki badań nad jako-
ścią życia o istotnie odmiennych, lecz integralnie ze sobą powiązanych celach 
— rozróżniania jakości życia (pierwszy kierunek badań) i oceny jej stanu (drugi 
kierunek badań). 

Wiadomości Statystyczne nr 7/2015
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Klasyfikacja druga — jakość życia według zakresu pola etycznego 
 
 Kwestie systemów wartości kształtujących zachowania ekonomiczne i spo-
łeczne ludzi należą od wielu lat do podstawowych problemów związanych ze 
zrozumieniem istoty oraz z pomiarem jakości życia. Kryterium ujawniania 
systemu wartości jest w dużym stopniu zapomnianym problemem w praktycz-
nych badaniach jakości życia. 
 W przypadku tej klasyfikacji system aksjologiczny decyduje o sposobie oce-
ny jakości życia poprzez odpowiedź na pytanie: „komu i jakim obiektom przy-
pisujemy kategorię jakości życia, a komu lub czemu ta kategoria nie może być 
przypisana?”. Decyduje o tym szerokość społecznie akceptowanego pola 
etycznego. Można tu wyodrębnić dwie podstawowe opcje różniące się zasadni-
czo zakresem podmiotowości etycznej, co wynika z różnych odpowiedzi na dwa 
pytania (Borys, 2005): 
1) kto ma prawo do jakości życia?;  
2) komu przypisujemy podmiotowość etyczną (pole etyczne) poprzez odniesie-

nie się do najważniejszych kategorii ze sfery emocjonalnej (psychicznej) 
i uczuciowej (duchowej), takich jak: cierpienie, empatia, miłość, wierność, tę- 
sknota itp.? 

 W pierwszej opcji podmiotowość, a zatem kategoria jakości życia, przynależy 
tylko człowiekowi. Opcja ta pozwala wyróżnić egocentryczną i umiarkowanie 
antropocentryczną jakość życia. 
 Egocentryczna jakość życia, określana przez płaszczyznę etyczną egocen-
tryzmu indywidualnego i grupowego, zakłada podmiotowość etyczną jedynie tej 
części społeczeństwa, z którą się obecnie utożsamiamy, czyli z wyraźnie ograni-
czoną perspektywą czasową (obecne pokolenie) i przestrzenną (jakość mojego 
życia, jakość życia mojej rodziny, jakość życia mojej społeczności lokalnej). 
 Antropocentryczna jakość życia jest określana przez szerszą niż w przypad-
ku egocentryzmu płaszczyznę etyczną antropocentryzmu, uznającego podmioto-
wość etyczną każdego człowieka niezależnie od perspektywy czasowej i miejsca 
(obecne i przyszłe pokolenia), niezależnie od płci, rasy, wyznania czy wieku. Jak 
widać, ten rodzaj jakości życia uznaje podstawową zasadę rozwoju zrównoważo-
nego, a mianowicie zasadę sprawiedliwości międzygeneracyjnej, która jest istotą 
wielu międzynarodowych, jak i krajowych definicji tej kategorii rozwoju. 
 W drugiej opcji podmiotowość etyczna i kategoria jakości życia rozszerza się 
na inne — poza człowiekiem — obiekty; w ramach tej opcji można kolejno wy-
różnić patocentryczną jakość życia (rozszerzającą podmiotowość etyczną na 
wybranych przez człowieka przedstawicieli świata zwierząt), biocentryczną 
jakość życia (rozszerzającą podmiotowość etyczną na wszystkie istoty żywe) 
oraz holistyczną jakość życia o najszerszej płaszczyźnie etycznej (uznającą 
podmiotowość etyczną całej planety, czyli ekocentryczną jakość życia i wszech-
świata, czyli kosmocentryczną jakość życia). 
 Obie opcje ilustruje wykr. 2. 
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Klasyfikacja trzecia — holistyczna i ograniczona jakość życia 
 
 Jest to klasyfikacja oparta na gradacji stopnia samorealizacji człowieka i wy-
różnia jakość życia w ujęciu holistycznym (przy równowadze poszczególnych 
sfer jakości życia) oraz mniej czy bardziej zawężonym, np. z punktu widzenia 
konsumpcji dóbr materialnych zaspokajających jego potrzeby (przy dominacji 
dobrobytu nad pozostałymi sferami jakości życia). 
 Klasyfikacja ta wyznacza ZAKRES obserwacji jakości życia poprzez określe-
nie zbioru sfer/dziedzin/aspektów wyznaczających holistyczną jakość życia 
(pełne pole obserwacji) i ograniczoną (cząstkową) jakość życia (fragmenta-
ryczne pola obserwacji). Jak widać na schemacie 3, pojęcia holistycznej i ogra-
niczonej jakości życia odzwierciedlają w istocie rzeczy zasadniczo różne wizje 
człowieka, a zwłaszcza jego dobrostanu. 

Ź r ó d ł o: jak przy schemacie 1.

SCHEMAT 2. RODZAJÓW JAKOŚCI ŻYCIA I ZAKRESÓW POLA ETYCZNEGO
(lejek etyczny)

SZEROKOŚĆ POLA ETYCZNEGO

holicetryzm�kosmocentryzm

biocentryzm

holicentryzm�ekocentryzm

patocentryzm

antropocentryzm —
umiarkowana wersja

egocentryzm — jako
„twarda” wersja
antropocentryzmu

aksjologiczne
minimum

zrównoważonego
rozwoju

aksjologiczny
rozwój

HIPOTETYCZNY ROZKŁAD POZIOMÓW ETYCZNYCH W POPULACJI

Wiadomości Statystyczne nr 7/2015



9 

 
 
 
 Wyjaśnienie, co to jest holistyczna jakość życia jest problemem trudnym, ale 
także podstawowym. Wiążą się z nim przecież następujące ważne pytania: 
1) jak potencjalnie bogata jest jakość życia, 
2) jakie wymiary tworzą tę holistyczność, 
3) jak dalece wielowymiarowa jest jakość życia, 
4) w przypadku jakości życia człowieka — jakie są cechy (wymiary) człowie-

czeństwa? 
 Jest tu oczywisty element wartościowania. Im bogatsza, im więcej wymiarów 
uwzględniająca jakość życia, tym lepiej. Holistyczne (globalne, zintegrowane) 
ujęcie jakości życia człowieka tworzą trzy sfery: fizyczna, psychiczna (emocjo-
nalno-mentalna) i uczuciowa (duchowa). Rolę pomostu między sferą drugą 
i trzecią spełnia intuicja (schemat 3). W literaturze i w praktyce badań jakości 
życia zauważa się pozytywną tendencję coraz częstszego uwzględniania nie 
tylko sfery emocji, ale także sfery uczuć, a zwłaszcza szczęścia czy miłości 
bezwarunkowej.  
 W badaniach jakości życia ważnym celem jest określenie jej poziomu zrów-
noważenia lub niezrównoważenia. W tym kontekście pojęcie zrównoważonej 
jakości życia wydaje się być zrozumiałe, ponieważ oznacza zrównoważone 
docenianie i dostrzeganie całego bogactwa globalnej jakości, czyli równowa-
żenia rozwoju fizycznego, psychicznego i duchowego (uczuciowego). 
 W aspekcie terminologicznym można rozróżnić dwa podejścia do jakości 
holistycznej (schemat 3) (Borys, 2014), które obok sfery fizyczno-materialnej 
(jakości typu „mieć”), czyli dobrobytu uwzględniają także: 

Ź r ó d ł o: jak przy schemacie 1.

SCHEMAT 3. HOLISTYCZNEJ I OGRANICZONEJ JAKOŚCI ŻYCIA
— RZECZYWISTY CZY SZTUCZNY CZŁOWIEK?

HOLISTYCZNA JAKOŚĆ ŻYCIA rzeczywisty człowiek—

sfera duchowa/uczucia
sfera psychiczna

intuicja jako pomost

emocje mental/EGO

OGRANICZONA JAKOŚĆ ŻYCIA sztuczny człowiek—

sfera fizyczna/
materialna

sfera fizyczna/
/materialna

emocje

sfera psychiczna

+

+
mental/EGO
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— szerokie ujęcie dobrostanu, obejmujące zarówno sferę psychiczną (emocjo-
nalno-mentalną), jak i sferę duchową (sfera uczuć); jest to szerokie ujęcie ja-
kości życia typu „być”; 

— węższe ujęcie dobrostanu, obejmujące tylko sferę psychiczną (emocjonalno- 
-mentalną) oraz błogostan, czyli sfera duchowa (sfera uczuć), który określany 
jest często jakością życia typu „kochać” (choć może to być również jakość 
życia typu „godność”; tu nazwa jakości pochodzi od nazwy reprezentanta 
zbioru uczuć). 

 Wymienione sfery, stanowiące łącznie holistyczną jakość życia, oznaczają 
współistnienie w życiu człowieka zarówno cech jakości typu „mieć”, „być”, jak 
i „kochać”, co oznacza, że taki człowiek żyje na solidnym fundamencie aksjolo-
gicznym pochodzącym ze sfery uczuciowej. Są to ponadegocentryczne systemy 
wartości i wysokie poziomy świadomości człowieka (homo empaticus). 
 Zatem integralność tych sfer w życiu człowieka oznacza rozwój w kierunku 
wykorzystania możliwości związanych właśnie z pełnią człowieczeństwa, 
a zrównoważona jakość życia jest możliwa pod warunkiem przeprowadzenia 
przez każdego człowieka uczciwej diagnozy stanu swojej świadomości, czyli 
zastanowienia się i odpowiedzenia na kluczowe, podstawowe pytania, które 
dotyczą istoty egzystencji, takie jak: „kim rzeczywiście jestem i kim się czuję?”, 
„jaki jestem z natury?” (...) „na jakich wartościach/systemie wartości opieram 
swoje życie?”7. 
 Przykładem badań uwzględniających holistyczny zakres jakości życia jest 
Europejskie Badanie Jakości Życia (EQLS — European Quality of Life Survey), 
prowadzone, począwszy od 2003 r., co 4 lata przez Fundację Eurofound. Kon-
cepcja badania jakości życia w ramach EQLS opiera się na założeniu integralno-
ści trzech sfer życia: fizycznej, psychicznej i duchowej (uczuciowości). Podsta-
wą badań jest bowiem triada HBL (Having, Being, Loving), czyli „mieć”, „być” 
i „kochać”. W badaniu wyodrębniono 12 dziedzin jakości życia. Informacje 
potrzebne do obliczenia wskaźników były zbierane poprzez wywiady przepro-
wadzane z mieszkańcami państw w ich własnych domach. Informacje te zostały 
uzupełnione danymi statystycznymi i prezentowane są w bazie danych EurLIFE, 
zawierającej 161 wskaźników (First..., 2007). Problem zakresu jakości życia (jej 
holistyczności czy cząstkowości) budzi od lat wiele kontrowersji. W literaturze  
i praktyce badań określanie sfer (dziedzin, aspektów czy determinant) jakości 
życia cechuje mniejsza lub większa skala ograniczania globalności. Dotyczy to 
zwłaszcza sfery duchowości (uczuciowości). Jest to więc z reguły tzw. ograni-
czona jakość życia (z „wyciętymi” lub „uśpionymi” niektórymi aspektami bo-
gactwa życia).  
 Ograniczone ujęcie jakości życia człowieka tworzą dwie sfery (schemat 3) — 
fizyczna i psychiczna (emocjonalno-mentalna), a trzecia sfera (intuicyjno- 
-uczuciowa) jest w tym przypadku pomijana lub, zwłaszcza jej część uczuciowa, 
                      

7 Borys (2011), s. 1. 
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mylona ze sferą emocjonalną (np. poprzez stosowanie takich terminów, jak 
„uczucie nienawiści”). Jest to ważne, ponieważ zaspokojenie potrzeb material-
nych często dominuje nad zaspokojeniem potrzeb niematerialnych, czyli katego-
ria „mieć” (dobrobyt) wiedzie prym nad kategorią „być” (dobrostanem) w sze-
rokim tego słowa znaczeniu. 
 Powody ograniczania zakresu jakości życia są różne. Mogą one wynikać 
z trudności pomiaru takich aspektów duchowości, jak: wiara, sumienie, empatia, 
szczęście czy miłość bezwarunkowa itp. lub nieuznawania tzw. sfer „miękkich”, 
głównie samej duchowości i jej wielu aspektów, a zwłaszcza uczuciowości. 
Takie ograniczone ujęcie jakości życia człowieka jest z reguły wyrazem egocen-
trycznych systemów wartości i niskiego (iluzorycznego) poziomu świadomości 
człowieka (homo oeconomicus itp.). 
 W badaniach jakości życia zauważa się jednak pozytywną tendencję do coraz 
częstszego uwzględniania nie tylko sfery emocji, ale także sfery uczuć, szcze-
gólnie „szczęścia” czy „miłości bezwarunkowej”. Wśród wielu propozycji nale-
ży wymienić m.in. — 6 sfer Kolmana, 13 sfer Campbella czy 9 sfer strategii 
(Borys, 2004; Polska…, 2000). 
 Prowadzenie statystycznych badań jakości życia w wersji ograniczonej jest 
zatem pewną iluzją. Jest to bowiem badanie człowieka „sztucznego”, bez 
uwzględnienia jego sfery uczuciowej. 
 
Klasyfikacja czwarta — obiektywna i subiektywna jakość życia 
 
 Podział na obiektywne i subiektywne wskaźniki jakości życia powinien być 
konsekwentnie powiązany z podziałem jakości życia na obiektywną i subiektyw-
ną. Kryterium to wyraża stopień obiektywności pomiaru cech (wymiarów, aspek-
tów, dziedzin, sfer) jakości życia i jest jednym z najważniejszych podziałów, 
które są wykorzystywane w standardach statystycznych badań jakości życia. 
 Podział ten budzi nadal pewne kontrowersje polegające z reguły na zawężaniu 
zakresu pojęcia jakości życia do jakości subiektywnej, co sugeruje, że nie istnie-
je kategoria jakości obiektywnej (Słaby, 2007). Tymczasem rozróżnienie obiek-
tywnych i subiektywnych aspektów jakości życia jest uzasadnione nie tylko 
w sensie poznawczym, ale także wykazuje swoją przydatność w praktyce badań 
jakości życia.  
 Obiektywna jakość życia jest znaczeniowo zbliżona do pojęcia warunków 
życia (lub poziomu życia, standardu życia czy — choć jest to ujęcie zawężające 
— stopy życiowej), które oznacza całokształt obiektywnych warunków o charak-
terze infrastrukturalnym, w jakich żyje społeczeństwo (grupy społeczne, gospo-
darstwa domowe i jednostki). Wiążą się one głównie z: 1) kondycją materialną, 
2) zabezpieczeniem egzystencjonalnym i 3) zabezpieczeniem środowiskowym 
życia jednostek8. 
                      

8 Słaby (2007), s. 104. 
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 Można przyjąć, że obiektywna jakość życia to zbiór (wektor) obiektywnych 
faktów jakościowych (obiektywnych form zaspokajania potrzeb człowieka) cha-
rakteryzujących różne aspekty życia człowieka, czyli bez ich oceny porównaw-
czej lub psychologicznej, zatem: 
 

 Jo = [x1, x2, …] (1)
 
gdzie: 
 
Jo — obiektywna jakość życia, 
x1,  x2, … —  obiektywne stany jakościowe. 
 
 Pomiar jakości obiektywnej dokonywany jest przez wskaźniki występujące 
najczęściej w formie naturalnych miar natężenia (ilościowych lub wartościo-
wych). Obiektywna jakość życia dotyczy najczęściej takich zagadnień, jak (Cza-
piński, Panek, 2007): 
 aktywność ekonomiczna (funkcjonowanie na rynku pracy), 
 sytuacja dochodowa i sposób gospodarowania dochodami, 
 wyżywienie, 
 zasobność materialna, 
 warunki mieszkaniowe, 
 korzystanie z pomocy społecznej, 
 kształcenie dzieci, 
 uczestnictwo w kulturze i wypoczynku, 
 korzystanie z usług systemu ochrony zdrowia, 
 ubezpieczenia i zabezpieczenia emerytalne, 
 postawy proekologiczne itp. 
 Subiektywna jakość życia to zbiór (wektor) ocen obiektywnych faktów jako-
ściowych (ocen stopnia zadowolenia z różnych obiektywnych form zaspokajania 
potrzeb człowieka) charakteryzujących różne aspekty życia człowieka i pocho-
dzących ze skali psychologicznej. Subiektywna jakość życia jest więc wielowy-
miarową oceną obecnego życia jednostki w kontekście kulturowym, który jej 
dotyczy i wartości, które wyznaje. Jest ona przede wszystkim wyrazem dobro-
stanu w jego fizycznych, psychicznych i duchowych aspektach9. Zatem ta jakość 
życia jest wartością (oceną) funkcji preferencji określonej na obiektywnych sta-
nach jakościowych, czyli: 
 

 Js = f (Jo) = f ([ x1, x2, …]) (2)
 
gdzie: 
 
Js —  subiektywna jakość życia, 
Jo — obiektywna jakość życia, 
x1,  x2, … — obiektywne stany jakościowe. 
                      

9 Costanza i in. (2002), s. 259. 
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 Subiektywna jakość życia wyrażana jest więc w kategoriach odczuć, tzn. sta-
nów emocji pozytywnych (np. zadowolenia, satysfakcji, euforii) lub negatyw-
nych (np. niezadowolenia) bądź stanów uczuciowych (np. szczęścia, miłości, 
empatii itp.). Jakość ta komentowana jest też często w kontekście sposobu życia 
czy stylu życia. W literaturze jest wiele definicji tej kategorii, w których istnieje 
jednak zgodność, że jest ona związana z subiektywnym postrzeganiem własnego 
życia w ramach określonego systemu wartości i w określonych warunkach spo-
łecznych, gospodarczych i politycznych. Uwzględniany zakres subiektywnego 
obrazu jakości życia obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia, jak10: 
 ogólna ocena życia fizycznego; 
 ocena zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów życia fizycznego, 

w tym stanu zdrowia fizycznego; 
 ogólna ocena dobrobytu (stanu posiadania); 
 ocena zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów dobrobytu (w tym 

ocena materialnego poziomu życia, stanu finansów osobistych — dochodów 
osobistych, ubezpieczeń i zabezpieczeń emerytalnych itp.); 

 ogólna ocena dobrostanu psychicznego; 
 ocena zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów dobrostanu psy-

chicznego (w tym ocena stanu zdrowia psychicznego, objawów psychosoma-
tycznych, różnych rodzajów stresu życiowego, radzenia sobie ze stresem, 
symptomów depresji psychicznej, stanu równowagi emocjonalnej itp.); 

 ogólna ocena dobrostanu duchowego (błogostanu, uczuciowości); 
 ocena zadowolenia z poszczególnych dziedzin i aspektów dobrostanu ducho-

wego (w tym ocena woli życia, poczucia szczęścia, miłości bezwarunkowej, 
empatii wobec siebie i innych itp.); 

 ocena postaw i zachowań społecznych, w tym tzw. kapitału społecznego; 
 ocena wsparcia społecznego; 
 ocena swojej sytuacji na rynku pracy i kariery zawodowej; 
 ocena stylu życia oraz indywidualnych zachowań i nawyków; 
 ocena skłonności do ryzyka itp. 
 Znaczenie prowadzenia równoczesnego wskaźnikowego pomiaru obiektyw-
nej i subiektywnej jakości życia wynika ze złożoności relacji między tymi 
kategoriami. Podstawowe znaczenie dla kierunku analizy tych relacji ma twier-
dzenie Campbella o ograniczonej substytucji między wskaźnikami obu rodzajów 
jakości życia (Campbell, 1976). 
 Dla statystycznych badań jakości życia wynikają stąd dwa ważne wnioski 
dotyczące zależności między jakością obiektywną i subiektywną: 
1) nie istnieje jednoznaczny związek między jakością obiektywną i jakością 

subiektywną. Wyjaśnia to w dużym stopniu, dlaczego człowiek bogaty mate-
rialnie nie zawsze oznacza człowieka szczęśliwego i dlaczego człowiek ubogi 
materialnie nie zawsze oznacza człowieka nieszczęśliwego oraz dlaczego do-
bra materialne nieustannie mnożone dostarczają coraz mniej satysfakcji; 

                      
10 Czapiński, Panek (2007), s. 13. 
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2) wskaźniki dotyczące jakości obiektywnej (tzw. warunków życia) nie mogą 
zastąpić wskaźników jakości subiektywnej opartych na szacowaniu odczucia 
zadowolenia (satysfakcji). 

 Przykładami badań łączących obiektywną i subiektywną jakość życia są bada-
nia jakości życia prowadzone w ramach indeksu jakości życia (QLI — Quality of 
Life Index). Ich inicjatorem jest brytyjski tygodnik „The Economist”. Indeks łączy 
wskaźniki obiektywne z wynikami badania subiektywnej jakości życia. Pierwsze 
zestawienie wartości wskaźnika przeprowadzono w 2005 r. dla 111 państw. Innym 
przykładem jest program Audyt miejski (Urban Audit). Głównym celem tego 
programu jest ocena jakości życia na poziomie lokalnym oparta na porównywal-
nych danych o miastach europejskich, zarówno w odniesieniu do obiektywnej 
jakości życia (warunków lub poziomu życia) jak i jakości subiektywnej (zadowo-
lenie z życia — z jego poszczególnych aspektów). 

 
TYPOLOGIE JAKOŚCI ŻYCIA Z UTAJNIONĄ AKSJOLOGIĄ 

 
 Dwie pozostałe klasyfikacje jakości życia nie są oparte na jasno wyrażonej 
aksjologii. Nawiązują one do tak „nieaksjologicznych” kryteriów podziału, jak 
ilość obiektów (osób/jednostek), których jakość życia dotyczy czy stopień bez-
pośredniości związku badanej jakości z jakością rzeczywistą. 
 
Klasyfikacja pierwsza — indywidualna i zbiorowa jakość życia 
 
 Podział na indywidualną i zbiorową jakość życia ma miejsce praktycznie 
w każdym badaniu. Kategoria indywidualnej jakości życia (jakość życia kon-
kretnej osoby — istoty, jednostki, jakość życia człowieka) ma: 
— charakter wyjściowy dla wielu badań o charakterze zbiorowym, zarówno dla 

badań reprezentacyjnych jak i pełnych (100%); 
— swój oczywisty aspekt obiektywny oraz subiektywny i odnosi się do stanu 

różnych sfer życia jednostki (np. posiadanie dzieci — aspekt obiektywny 
i stopień zadowolenia z tego faktu — aspekt subiektywny).  

 Przykładem badania indywidualnej jakości życia jest np. kwestionariusz in-
dywidualny „Jakość życia i styl życia poszczególnych członków gospodarstwa 
domowego” stosowany w diagnozach społecznych (Czapiński, Panek, 2011). 
 Zbiorowa (kolektywistyczna) jakość życia to wszystkie uogólnienia indywi-
dualnej jakości życia poprzez badania ankietowe lub na podstawie danych staty-
styki publicznej. I ta jakość może mieć swój obraz obiektywny lub subiektywny 
i jest pewną funkcją indywidualnej jakości życia (np. odsetek mieszkańców danej 
gminy zadowolonych z życia). W tym sensie można mówić o jakości życia go-
spodarstwa domowego, rodziny, społeczności lokalnej, regionalnej, obszarów 
przygranicznych, narodu, społeczności Unii Europejskiej (UE) itp. Przykładami 
takich badań są przygotowywane od 2000 r. w skali kraju raporty pt. Diagnoza 
społeczna — warunki i jakość życia Polaków. Rozwój tych badań ilustruje tablica. 
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ROZWÓJ BADAŃ W RAMACH DIAGNOZ SPOŁECZNYCH JAKOŚCI ŻYCIA POLAKÓW 

L a t a 

Uczestnictwo w badaniu 

gospodarstw domowych indywidualnych respondentów 

ankieta 1 z poprzedniego badania ankieta 2 z poprzedniego badania 

w liczbach w % w liczbach w % 

2000  ................................ 3005 — — 6625 — —
2003  ................................ 3953 2396 79,7 9588 4719 71,3
2005  ................................ 3910 3113 78,6 8820 6388 66,6
2007  ................................ 5532 2760 71,7 12641 5593 63,4
2009  ................................ 12381 3686 66,6 26243 16440 60,4
2011  ................................ 12386 8504 68,7 26453 16440 42,6
2013  ................................ 12370 9114 73,6 26307 18020 68,1
R a z e m  ........................ 23804 642a 21,4 56038 1041a 15,7

a Z pierwszej próby z 2000 r. 
Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie (Czapiński, Panek, 2000, 2007, 2011). 

 
 Przykładem pomiaru jakości życia w skali globalnej jest Indeks Szczęśliwej 
Planety (HPI — Happy Planet Index). Jest to wskaźnik opracowany w 2006 r. 
przez brytyjską Fundację Nowej Ekonomii (NEF — New Economics Founda-
tion). Jest on funkcją długości i zadowolenia z życia oraz wielkości zużycia za-
sobów naturalnych. 
 
Klasyfikacja druga — bezpośrednia i pośrednia jakość życia 
 
 Ta klasyfikacja jakości życia nie była dotychczas stosowana ani w teorii, ani 
w praktyce badań, choć ma bardzo duże znaczenie poznawcze i praktyczne. 
 Bezpośrednia jakość życia to obraz tej jakości pochodzący z bezpośrednich, 
głównie ankietowych badań lub z autodiagnozy jakości życia, uwzględniających 
zarówno aspekty obiektywne jak i subiektywne.  
 Pośrednia jakość życia to obraz tej jakości pochodzący z pośrednich obser-
wacji, głównie z danych statystyki publicznej. Chodzi tu o dane wskaźnikowe, 
jak: „urodzenia żywe na 1000 mieszkańców”, „wykrywalność przestępstw”, 
„stopa bezrobocia”, „wskaźnik zatrudnienia” itp. Wskaźniki tego typu są często 
podstawą statystycznych analiz porównawczych określanych przez autorów 
badań pomiarem jakości życia np. w gminach.  
 Wskaźniki określające pośrednią jakość życia są w istocie rzeczy wskaźni-
kami tła dla rzeczywistej (bezpośredniej) jakości życia konkretnych osób 
i pokazują istotę związków jakości życia z pewną koncepcją rozwoju w danym  
zakresie (społecznym, gospodarczym czy przestrzennym). Przyjęcie koncepcji 
zrównoważonego rozwoju jako fundamentalnej koncepcji rozwoju 
w UE i konstytucyjnej zasady rozwoju w Polsce (art. 5) w sposób oczywisty 
ukonkretnia zapis kluczowych kategorii: jakość życia — cel nadrzędny; rozwój 
zrównoważony — cel główny; instrumentarium — zespół instrumentów realiza-
cji celu głównego i nadrzędnego.  
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 Ścisłe powiązanie poznawcze, aksjologiczne i pomiarowe kategorii jakości 
życia z kategorią rozwoju zrównoważonego jest obecnie jednym z największych 
wyzwań badawczych o charakterze interdyscyplinarnym i jest też istotne przy 
określaniu metodyki badań i pomiaru jakości życia. 
 Wspólne cechy zmian rozwojowych jakości życia i rozwoju zrównoważonego 
znajdują swoje odzwierciedlenie w coraz wyraźniej ujawniającym się powiąza-
niu opisu wskaźnikowego. Jest ono mniej widoczne przy bezpośrednich wskaź-
nikach jakości życia, jest za to bardzo wyraźne przy tworzeniu pośrednich 
wskaźników jakości życia poprzez zasilanie obiektywnego opisu tej jakości 
przez wskaźniki zrównoważonego rozwoju. 
 
 

 
 
 
Konkluzje 
 
1. Ukazane w dużym skrócie różne klasyfikacje jakości życia sugerują wyraź-

nie, że każde konkretne badanie powinna poprzedzić refleksja nad tym, jaką 
jakość życia, z punktu widzenia wyróżnionych typologii, analizujemy. Jest to 
podstawowy warunek właściwego określenia przedmiotu badań i metodyki 

Ź r ó d ł o: jak przy schemacie 1.

SCHEMAT 4. DOBROBYTU, DOBROSTANU, OBIEKTYWNEJ I SUBIEKTYWNEJ,
POŚREDNIEJ I BEZPOŚREDNIEJ ORAZ ZBIOROWEJ

JAKOŚCI ŻYCIAI INDYWIDUALNEJ

Wzorzec jakości życia (wysoka, dobra jakość życia)

DOBROBYT

ekonomiczny społeczny

DOBROSTAN

emocjonalno-
-mentalny

uczuciowy
(BŁOGOSTAN)

Statystyczne obrazy jakości życia
— pośrednia, zbiorowa jakość życia

Pomiar jakości życia

OBIEKTYWNA JAKOŚĆ
ŻYCIA (OJŻ)

SUBIEKTYWNA JAKOŚĆ ŻYCIA
(SJŻ)

Ankietowe obrazy jakości życia
— bezpośrednia, indywidualna jakość życia

„Obiektywne”/
/statystyczne oceny SJŻ

(zadowolenia…)

Indywidualne fakty
jakościowe jako podstawa

oceny SJŻ
(zadowolenia...)

Obrazy uczuć
(szczęścia,

empatii,
uczciwości

itp.)
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pomiaru jakości życia. Na przykład szacowanie pośredniej jakości życia 
wykorzystujące wskaźniki rozwoju zrównoważonego oznacza de facto wy-
bór: 
— w polu etycznym — co najmniej umiarkowanego antropocentryzmu i wy-

nikającej z tej podstawy aksjologicznej zasady sprawiedliwości między-
generacyjnej i wewnątrzgeneracyjnej; 

— równoważenia różnych aspektów jakości życia. 
2. Podsumowujące połączenie najważniejszych rodzajów jakości życia ilustruje 

schemat 4. Ważny, z punktu widzenia prowadzenia badań jakości życia, sy-
gnalizowany wcześniej obiektywny opis sytuacji życiowej (obiektywnej ja-
kości życia, tzw. warunków życia) wywiera określony wpływ na psycholo-
giczne znaczenie tego stanu obiektywnego dla określonej osoby, wyrażone 
w badaniach ankietowych subiektywną oceną respondenta. Dotyczy to stanu 
emocjonalnego (poziom negatywnych lub pozytywnych emocji, trwającego 
pewien czas zadowolenia, satysfakcji itp.) lub/i stanu uczuciowego (szczę-
ścia, empatii, smutku itp.). Jest to ważne odróżnienie podkreślające wagę 
twierdzenia Campbella, że zaspokojenie potrzeb materialnych ma bardzo sil-
ny wpływ na emocje i niewielki na stan uczuć. 

 
prof. dr hab. Tadeusz Borys — Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
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SUMMARY 
 

 The article presents the importance of research on quality of life, the general 
concept of this category and criteria for the classification of generating im-
portant typologies quality of life, the description of which is the core content of 
the article. The article is development of the ideas and proposals put forward in 
earlier publications of the author. The added value of this work lies primarily 
in identifying two tendencies in discussions on the terminology of life quality 
and derived concepts. An attempt was made to determine the general concept of 
life quality, taking into account the proposed definition of axiological ground. 
Also typology classification criteria of quality were grouped for those that are 
disclosed axiology and those with hidden axiology. The study also presents 
some problems with measuring the quality of life within particular its classifi-
cations. 

 

РЕЗЮМЕ 
 
 В статье было представлено значение обследований качества жизни, 
общее понятие этой категории, а также критерии классификаций гене- 
рирующие важные типологии качества жизни, которых характеристика 
это суть содержания статьи. Статья является продолжением преды- 
дущих публикаций Автора. Добавленная стоимость этой работы заклю- 
чается прежде всего в идентификации двух направлений в дискуссиях 
касающихся терминологии в области качества жизни и производных 
понятий. Была предпринята попытка определить общее понятие качес- 
тва жизни принимая во внимание аксиологическую базу предлагаемого 
определения. Классификационные критерии типологии качества были раз- 
делены на группы, первая с раскрытой аксиологией и вторая со скрытой 
аксиологией. В статье были также представлены избранные проблемы 
измерения качества жизни в рамках отдельных ее классификаций. 
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