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Co ludzie w Polsce myślą o swoim życiu? Czy dostrzegają

sens w tym co robią? Czy optymistycznie patrzą w przyszłość?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań dotyczących jakości

życia możemy poznać dzięki wprowadzeniu do polskiego

systemu statystyki publicznej wieloaspektowego Badania

spójności społecznej.

Unikatowy charakter tego badania polega przede

wszystkim na integracji na poziomie danych indywidualnych

wszystkich najważniejszych aspektów szeroko rozumianej

jakości życia, zarówno w wymiarze obiektywnym, jak

i subiektywnym. Cykliczne prowadzenie badania pozwala na

monitorowanie sytuacji społecznej w Polsce oraz ocenę

skuteczności działań podejmowanych na rzecz walki

z ubóstwem, integracji społecznej oraz rozwoju kapitału

ludzkiego i społecznego.

Prezentowane wyniki pochodzą z II edycji Badania

spójności społecznej, zrealizowanej w I połowie 2015 r.

ZŁOŻONY WSKAŹNIK
DOBREJ SUBIEKTYWNEJ JAKOŚCI ŻYCIA
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Zadowolenie z życia Dobre samopoczucie

Poczucie sensu w życiu

Wskaźnik ogólnego zadowolenia z życia – odsetek

osób w wieku 16 lat lub więcej, które zadeklarowały,

że są zadowolone lub bardzo zadowolone ze swojego

życia ogólnie rzecz biorąc.

Złożony wskaźnik dobrego samopoczucia –

odsetek osób w wieku 16 lat lub więcej, które nigdy

nie doświadczały symptomów złego samopoczucia

oraz u których zaobserwowano przynajmniej 5 z 9

symptomów dobrego samopoczucia.

Wskaźnik poczucia sensu w życiu – odsetek osób

w wieku 16 lat lub więcej, które zadeklarowały, że

zgadzają się lub zdecydowanie zgadzają się ze

stwierdzeniem: „przeważnie myślę, że to czym się

zajmuję w życiu ma sens”.

Złożony wskaźnik dobrej subiektywnej jakości

życia jest to odsetek osób w wieku 16 lat lub więcej,

które jednocześnie: były zadowolone ze swojego życia,

charakteryzowały się dobrym samopoczuciem oraz

miały poczucie sensu w życiu.

Opracowanie:

Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS,

Urząd Statystyczny w Łodzi.

OPTYMIZM I POCZUCIE SENSU W ŻYCIU

N P /P :A ILE ZGADZA SIĘ BĄDŹ NIE ZGADZA SIĘ AN ANI ZE STWIERDZENIAMI

SUBIEKTYWNY
DOBROBYT
W POLSCE

N PA ODSTAWIE
BADANIA
SPÓJNOŚCI
SPOŁECZNEJ
2015

78,4%

50,2%

„Optymistycznie patrzę w przyszłość”

„Przeważnie myślę, że to czym się zajmuję w życiu ma sens”

54,1

22,6

1,3

2,7

6,9

12,4

56,7

23,0

1,0

4,0

5,0

10,3

Zdecydowanie się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Zgadzam się

Zgadzam się

Nie wiem

Nie wiem

Nie zgadzam się

Nie zgadzam się
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2,818,169,39,1

0,7
4,013,023,251,78,1ze swojego zdrowia

1,310,327,855,45,2
ze sposobu spędzania

wolnego czasu

2,513,022,655,46,5z ilości czasu wolnego

3,411,727,552,54,9
ze swoich materialnych

warunków życia
(poza dochodami)

9,022,631,033,83,
6ze swojej sytuacji finansowej

(w tym dochodów)

0,8
2,112,772,112,3

z relacji z innymi ludźmi,
w tym ze znajomymi,

przyjaciółmi

1,96,114,958,518,6ze swojej
sytuacji rodzinnej

2,011,929,049,27,9ze swego wykształcenia
(poziom, kierunek)

2,510,227,451,68,3
ze swojej sytuacji zawodowej
(charakter pracy, czas pracy,

wynagrodzenie/dochód)

ZADOWOLENIE Z RÓŻNYCH ASPEKTÓW ŻYCIA
I Z ŻYCIA OGÓLNIE RZECZ BIORĄC

ZADOWOLENIE Z ŻYCIA
OGÓLNIE RZECZ BIORĄC

Bardzo zadowolony

Zadowolony

Ani zadowolony, ani niezadowolony

Niezadowolony

Bardzo niezadowolony

DOZNAWANE STANY EMOCJONALNE
– SYMPTOMY SAMOPOCZUCIA
W OSÓB W WIEKU LAT LUB WIĘCEJ% 16

DOBRE I ZŁE SAMOPOCZUCIE

*Na podstawie odpowiedzi na pytanie:

„Proszę określić, jak często w ciągu ostatniego

miesiąca czuł(a) się Pan/Pani…”.

Złożony wskaźnik dobrego samopoczucia jest to

odsetek osób w wieku 16 lat lub więcej, które w ciągu

miesiąca przed badaniem nigdy nie doświadczały

symptomów złego samopoczucia oraz u których

zaobserwowano przynajmniej 5 z 9 symptomów dobrego

samopoczucia.

Złożony wskaźnik złego samopoczucia jest to

odsetek osób w wieku 16 lat lub więcej, które w ciągu

miesiąca przed badaniem doświadczały przynajmniej

6 z 9 symptomów złego samopoczucia.

ZŁOŻONY
WSKAŹNIK
DOBREGO

SAMOPOCZUCIA

ZŁOŻONY
WSKAŹNIK

ZŁEGO
SAMOPOCZUCIA

50,2% 4,5%

pełne życia

spokojne i opanowane

miały dużo sił i energii

do działania

szczęśliwe

bardzo zdenerwowane

tak głęboko

przygnębione, że nic nie

mogło ich podnieść na

duchu

smutne, przybite lub

miały chandrę

wykończone,

wyczerpane

zmęczone

Osoby badane
czuły się: *

Przez
cały
czas

Przez
więk-

szość dni

Przez
kilka
dni

Bardzo
rzadko Nigdy

25,8

20,8

28,3

24,5

35,9

15,4

25,7

36,2

49,8

10,4

8,7

7,2

11,0

1,3

0,7

0,9

1,3

2,4

47,8

62,2

47,1

52,5

9,5

4,4

5,6

9,9

15,9

14,1

7,5

15,4

10,6

46,7

45,5

49,3

40,8

29,0

1,9

0,8

2,0

1,4

6,6

34,0

18,5

11,8

2,9
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Symptom dobrego samopoczucia

Symptom złego samopoczucia

ZADOWOLENIE


