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POZIOM I JAKOŚĆ ŻYCIA LUDNOŚCI DOLNEGO ŚLĄSKA ZE SZCZEGÓLNYM 

UWZGLĘDNIENIEM WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH  

 
Przemiany społeczno - gospodarcze, które zaszły w Polsce po 1989 roku, doprowadziły do 
wyraźnej stratyfikacji społeczeństwa. Zaczęto mówić o bogactwie i biedzie niektórych grup 
społecznych. Coraz częściej w centrum zainteresowania zaczęła pojawiać się problematyka 
związana zarówno z obiektywnym, jak i subiektywnym ubóstwem. Wydaje się, że drugi 
biegun bogactwa, czy też pełnego zaspokojenia potrzeb, można interpretować jako ubóstwo 
czy też biedę.  

W powszechnej opinii funkcjonuje przekonanie, że wzrost gospodarczy jest wystarczającym 
czynnikiem prowadzącym do wyrównania szans wszystkich grup społecznych i niwelowania 
różnic między nimi. Kwestia nierówności społecznych, jako nieodłączny element rozwoju 
społecznego, współwystępuje z przestrzennym zróżnicowaniem poziomu i jakości życia.  

Badania terytorialnych zróżnicowań poziomu i jakości życia lub szerzej formułowanych 
płaszczyzn badawczych, jak: warunki życia, warunki bytowe, stopa życiowa, coraz częściej 
poza względami czysto poznawczymi, aspirują do prac o charakterze aplikacyjnym, których 
zadaniem jest wpływanie na poprawę i wyrównywanie warunków egzystencji ludzkiej. W 
obecnej sytuacji jest to o tyle ważne oraz istotne, gdyż w opracowanej Koncepcji polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju (1997) za podstawę jego rozwoju przyjęto model 
równoważenia rozwoju.  

W sposób wyraźny zaczęto akcentować potrzebę ponownego uwzględniania w badaniach 
znaczenia płaszczyzn będących wyznacznikami poziomu życia, jakości życia czy też 
ubóstwa. Pomijając wskaźniki pieniężne, do elementów uznawanych za jedne 
z najistotniejszych uznaje się ochronę zdrowia i mieszkanie. Często określane są one mianem 
dochodów uzyskiwanych w naturze. Jak się wydaje, MIESZKANIE JEST TYM 
ELEMENTEM, KTÓRY poprzez spełniane funkcje, UZNAĆ NALEŻY ZA MAJĄCY 
DECYDUJĄCE ZNACZENIE W KREOWANIU POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA. 
Wielkość zasobów mieszkaniowych uznawana jest za wyraz poziomu życia, gdy natomiast 
ich jakość, oraz wypływające z niej warunki mieszkaniowe, są odbiciem problemów 
społecznych.  

 

CEL, ZAKRES, PRZEDMIOT I METODA BADAŃ 

GŁÓWNYM CELEM opracowania jest określenie poziomu i jakości życia ludności 
Dolnego Śląska, wskazanie przestrzennego zróżnicowania badanej problematyki, oraz 
faktycznych i potencjalnych obszarów "bogactwa" i "ubóstwa". W szczególności chodziło o:  

• znalezienie odpowiedzi na pytanie jak kształtowały się szeroko rozumiane "warunki 
życia" ludności na obszarze Dolnego Śląska,  

• czy w tym relatywnie krótkim okresie dochodziło do zmian trendów zarysowanych 
przed 1989 r. Jeśli tak, to  
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• czy miały one charakter zmian pozytywnych, czy też negatywnych, 
• których obszarów one dotyczyły, jaki miały charakter oraz jaki był ich wpływ na 

poziom i przestrzenne zróżnicowanie. 

OBSZAR OPRACOWANIA obejmuje istniejące do końca 1998 roku województwa: 
jeleniogórskie, legnickie, wałbrzyskie i wrocławskie1. Analizą objęto 210 jednostek miast 
i gmin Dolnego Śląska, które analizowano łącznie.  

PRZEDMIOTEM BADAŃ są wybrane elementy opisujące poziom i jakość życia. 
Wchodzą on w skład i jednocześnie tworzą system wskaźników społecznych. Szczególną 
uwagę skoncentrowano na elemencie warunków mieszkaniowych jednocześnie jako 
mierniku i czynniku.  

ZAKRES CZASOWY szczegółowej analizy problemu obejmuje pierwsze pięciolecie (1989 
- 1993) okresu transformacji polskiego systemu społeczno - gospodarczego. Wyznaczenia 
faktycznych, jak i potencjalnych obszarów "bogactwa" i "ubóstwa", wymagało przesunięcia 
horyzontu czasowego do roku 1995. W oparciu o charakter tendencji zmian zjawisk 
i procesów dokonano wyróżnienia hipotetycznych obszarów "bogactwa" i "ubóstwa" dla 1998 
roku.  

MATERIAŁ EMPIRYCZNY pochodzi z dwóch źródeł: ogólnie dostępnych, 
publikowanych w rocznikach statystycznych, oraz zakupionych w U.S. Pomocnicze źródło 
danych stanowiły wyniki ostateczne NSP 1988.  

Równolegle z celami merytorycznymi postawiono sobie następujące cele metodyczne:  

• określenie przydatności zaproponowanego algorytmu postępowania wraz 
z wykorzystanymi metodami oraz wszystkimi przyjętymi kryteriami,  

• sprawdzenie sposobu oraz kryteriów szacunków niektórych wielkości.  

Na podstawie porównywalnego materiału liczbowego dla lat 1989 - 1993, skonstruowano 66 
wskaźników.  

METODA BADAŃ. Do rozwiązania problemu wykorzystano dwie metody: analizę 
składowych głównych (wykorzystana dwukrotnie) oraz taksonomiczną metodę odległości od 
wzorca Hellwiga.  

Wykorzystując metodę składowych głównych uzyskano 12 składowych. Jednak ze względu 
na ich różną liczbę i strukturę wewnętrzną oraz czasową nieporównywalność, dokonano, na 
tym etapie, wyróżnienia podzbioru cech diagnostycznych. W wyniku realizacji tego etapu 
postępowania dyskryminacyjnego do dalszej analizy zakwalifikowano 47 z 66 wskaźników.  

W kolejnym kroku dokonano określenia kategorii poziomu i jakości życia w obrębie 
wcześniej określonego zbioru cech wejściowych.  

                                                 
1 w tekście pracy posługuję się nazewnictwem jednostek terytorialnych (województwami) sprzed 01.01.1999 
między innymi z uwagi na to, że praca dotyczy okresu gdy funkcjonował poprzedni podział administracyjny i 
napisana została pod koniec 1998 roku 



 - 3 -

ZIDENTYFIKOWANO OSIEM KATEGORII POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA. Są to, 
według "malejącego znaczenia", następujące kategorie:  

• jakość mieszkań i stopień ich wyposażenia w instalacje techniczno - sanitarne (tworzy 
ją 12 zmiennych),  

• ochrona zdrowia, komunikacja społeczna, kultura i poziom konsumpcji 
(6 zmiennych),  

• natężenie i standard powierzchniowy budownictwa mieszkaniowego ze środków 
własnych ludności (8 zmiennych),  

• stopień przyrostu substancji mieszkaniowej oraz likwidacji deficytu mieszkań 
(7 zmiennych),  

• zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie przestrzeni mieszkalnej (5 zmiennych),  
• stopień atrakcyjności obszaru (4 zmienne)  
• "młodość demograficzna regionu" (2 zmienne) oraz  
• "funkcja dominująca regionu" (4 zmienne)  

 
WYNIKI, WNIOSKI KOŃCOWE 

Przestrzenne zróżnicowanie poziomu i jakości życia w roku 1993 charakteryzuje się 
klarownym podziałem obszaru Dolnego Śląska (ryc. 1). W jego obrębie można wyróżnić 
trzy, w miarę zwarte, regiony o najwyższym poziomie i jakości życia. Regionami, które 
charakteryzują się najwyższym w skali Dolnego Śląska poziomem i jakością życia są:  

• Wrocław z bezpośrednim jego otoczeniem, zwłaszcza od strony południowej 
i w kierunku północno - wschodnim na Długołękę i Dobroszyce,  

• północna część woj. jeleniogórskiego , do linii miast Zgorzelec - Nowogrodziec - 
Bolesławiec oraz środkowa i północna część woj. legnickiego tworząc, wspólnie jeden 
zwarty obszar oraz  

• środkowe i zachodnie Sudety .  

Rozdzielone są one ciągłym obszarem o niskich i najniższych wartościach. W wyraźny 
sposób rozdziela on wyżej opisane obszary. Obejmuje on: 

• obszar przedsudecki , wraz z małymi miastami w jego obrębie, i dalej do 
południowych terenów woj. legnickiego i północnych woj. wałbrzyskiego,  

• pogranicze woj. legnickiego i wrocławskiego oraz  
• pogranicze Dolnego Śląska i woj. opolskiego .  

W przestrzennym zróżnicowaniu poziomu i jakości życia dla 1993 roku charakterystyczny 
jest również podział jednostek miejskich na lepsze - występujące w północnej i gorsze – 
w południowej części Dolnego Śląska. Granicę między nimi stanowi linia wyznaczona przez 
miasta: Zgorzelec - Lubań - Lwówek Śląski - Złotoryja - Jawor - Kąty Wrocławskie - 
Strzelin.  
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Ryc. 1. "Obszary bogactwa i ubóstwa" na Dolnym Śląsku w 1993 roku2

Źródło: opracowanie własne 

 
Inaczej kształtuje się przestrzenne zróżnicowanie dynamiki zmian poziomu i jakości życia 
(ryc. 2). Można jednak mówić o pewnym stopniu ich podobieństwa. Przejawia się ono 
w podwyższonych wartościach zmian w obrębie:  

• miasta Wrocławia i bezpośredniego jego otoczenia,  
• Sudetów zachodnich i środkowych,  
• północnej części woj. jeleniogórskiego oraz częściowo "nowego" obszaru  
• środkowej i zachodniej części woj. legnickiego.  

Trudno natomiast jest określić obszary, na których zmiany były najniższe. Występują one 
jako pojedyncze miasta lub gminy, a jako zwarte obszary występują we wschodniej części 
woj. legnickiego oraz północno - wschodnie woj. wrocławskiego.  

Wypadkową tych dwu obrazów stanowią hipotetyczne obszary bogactwa i ubóstwa 
wyznaczone w obrębie Dolnego Śląska (ryc. 3).  

Podobnie jak dla 1993, tak i w 1998 roku mamy do czynienia również z trzema, wyraźnie 
rysującymi się w przestrzeni Dolnego Śląska, regionami o najwyższym poziomie i jakości 
życia. Jednak o względnym poziomie stabilności można mówić jedynie w przypadku miasta 
Wrocławia i jego otoczenia. Szczególnie widoczne jest to w południowej i zachodniej jego 
części, gdzie teoretycznie można mówić o zaznaczającej się ekspansji w tym kierunku.  

  

                                                 
2 delimitację Sudetów przyjęto za S. Ciokiem (np. 1991,1994, 1995) 
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Ryc. 2. Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki zmian poziomu  
i jakości życia w latach 1989 - 1993 

Źródło: opracowanie własne   

 

Ryc. 3. Hipotetyczne obszary "bogactwa i ubóstwa"  
w obrębie Dolnego Śląska w 1998 roku 

Źródło: opracowanie własne 
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Drugim, również wcześniej wymienionym obszarem, jest północna część woj. 
jeleniogórskiego, na północ od linii miast: Zgorzelec - Nowogrodziec - Bolesławiec, lecz 
w odróżnieniu od sytuacji w 1993 r. nastąpiło relatywnie obniżenie ich poziomu.  

Natomiast "nowym" obszarem jest wyraźnie zarysowana środkowa część woj. legnickiego, 
wzdłuż linii miast Legnicko - Głogowskiego Okręgu Miedziowego, a mianowicie: Głogowie - 
Polkowicach - Lubinie - Legnicy. 

Jednocześnie zwrócić należy uwagę na fakt, że wskazany poziom i charakter zmian 
doprowadził do:  

• spadku poziomu i jakości życia w obrębie Sudetów środkowych i zachodnich, 
pomimo relatywnie wysokich wielkości dynamiki zmian,  

• zaniku ciągłości obszarów charakteryzujących się niskim poziomem i jakością życia,  
• korzystnego kształtowania się analizowanego zjawiska w obszarze Świdnica - 

Dzierżoniów - Ząbkowice Śląskie oraz  
• mniej wyrazistego podziału jednostek miejskich na lepsze, występujące w północnej 

części Dolnego Śląska, oraz gorsze zlokalizowane w południowej części.  

Generalizując stwierdzić należy, że tak kształtujący się obraz przestrzennego 
zróżnicowania poziomu i jakości życia w obrębie Dolnego Śląska w dużym stopniu 
nawiązuje do wyróżnionych kategorii, a uznanych za najistotniejsze w analizie przedmiotu 
badań, a mianowicie: jakości mieszkań i stopnia ich wyposażenia w instalacje techniczno - 
sanitarne oraz zaspokojenia potrzeb w zakresie zdrowia, kultury, komunikacji 
społecznej i poziomu konsumpcji.  

W dobie obecnej nie tylko gospodarka, ale również społeczeństwo podlega zasadniczym 
przekształceniom i zmianom. W konsekwencji dochodzi do kształtowania się zjawisk 
i procesów o charakterze społecznym dotychczas nie doświadczanych przez jednostki czy 
grupy społeczne.  

Demokratyzacja życia społecznego, sfery ekonomicznej oraz ich implikacji przestrzennych 
uzasadniają, a nawet wymuszają, podejmowanie analiz poziomu i jakości życia. W swojej 
pracy podjąłem próbę analizy wyżej wspomnianego zagadnienia w trzech płaszczyznach: 
pojęciowej, poznawczej i metodycznej.  

Opracowanie nie aspiruje do definitywnego rozwiązania poruszonych zagadnień. 
Wynika to z wieloaspektowości oraz interdyscyplinarnego charakteru przedmiotu badań. 
Jednak, jak się wydaje, wyniki mogą mieć charakter aplikacyjny i stanowić punkt wyjścia 
dla samorządowej polityki społecznej lub też być źródłem informacji o dysproporcjach 
pomiędzy poziomem i jakością życia na poszczególnych obszarach regionu Dolnego Śląska. 
Również można je traktować jako punkt wyjścia do analiz o wyższym stopniu 
szczegółowości.  

Wskazanym wydaje się podjęcie wysiłków w celu rozpoznania oraz opisu innych istotnych 
płaszczyzn w tej skali. Dotyczy to w szczególności: budżetu czasu, a w tym szczególnie 
czasu wolnego lub też jego braku; bezpieczeństwa publicznego; warunków i otoczenia 
pracy czy też stosunków społecznych i uczestnictwa w życiu społecznym oraz 
politycznym.  
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Oczywiście trudno spodziewać się, że w wyniku określonej, przyjętej przez państwo, polityki 
rozwoju ekonomicznego i społecznego dojdzie do wyrównania poziomu zjawisk i procesów 
w skali całego kraju. Występowanie zróżnicowań regionalnych jest niepodważalnym faktem. 
Można je określić jako pewną permanentną właściwość przestrzeni (nie tylko społeczno - 
gospodarczej). wydaje się, że po okresie faworyzowania rozwoju ośrodków i obszarów 
określanych mianem "lokomotyw rozwoju" bądź "nisz atrakcyjności" należy zwrócić się 
w kierunku obszarów pozostałych, peryferyjnych. Miały się one rozwijać poprzez 
polaryzację korzyści tworzonych w wyżej wspomnianych jednostkach. Trudno jednak 
zauważyć przejawy tego zjawiska, oczywiście wyłączając obszary bezpośrednio do nich 
przylegające. Wydaje się, że jedynym wyjściem jest skoncentrowanie uwagi, sił a przede 
wszystkim środków na obszarach "upośledzonych" społecznie i ekonomicznie. 


