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Streszczenie

Infrastruktura socjalna i opieka spo eczna s  istotnym obszarem pomiaru jako ci

ycia. Odzwierciedlaj  one poziom zaspokojenia potrzeb w tym zakresie, wiadcz

o poziomie rozwoju spo ecznego i zrównowa onego. W artykule przedstawiono wyniki 

pomiaru obiektywnej jako ci ycia w tym obszarze w powiatach województwa za-

chodniopomorskiego oraz wyja niono powody uzyskanej oceny. W opracowaniu wyko-

rzystano metody desk research oraz analizy taksonomicznej. 

S owa kluczowe: jako ycia, region, infrastruktura socjalna, opieka spo eczna

Wprowadzenie

Jako ycia mo e by  obiektywna i subiektywna. Takie rozró nienie wy-

nika z dwóch podej  do oceny (preferencji) stanów opisowej jako ci ycia, 

czyli dwóch ró nych punktów widzenia problematyki „powodzenia w yciu”. 

Przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowaniu jest obiektywna ocena 

jako ci ycia w powiatach województwa zachodniopomorskiego w obszarze 

infrastruktury socjalnej i opieki spo ecznej.

                                                          
  Adres email: krykb@wneiz.pl. 
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Istota oceny obiektywnej jako ci ycia (zastosowanie wzgl dnie obiek-

tywnych mierników oceny) polega na statystycznym pomiarze warto ci cech 

lub budowanych na ich podstawie wska ników opisuj cych jako ycia, iden-

tyfikacji indywidualnych funkcji preferencji oraz ich syntetyzacji globalnej 

(miary syntetyczne) lub w podzbiorach (miary subsyntetyczne). Okre lamy

w ten sposób obiektywny poziom jako ci ycia, a stosowane w tym procesie 

funkcje preferencji s  odzwierciedleniem przyj tego systemu warto ci, wzor-

ców porównawczych (empirycznych lub teoretycznych) itp.1

Ocen  obiektywnej jako ci ycia mo na przeprowadzi , bior c pod uwag

trzy dziedzinowe jako ci ycia – spo eczn , ekonomiczn  i rodowiskow ,

z mo liwo ci  wyró nienia dziedziny czwartej – instytucjonalnej. Z tego te

wzgl du w a nie to podej cie zastosowano w niniejszym opracowaniu do oceny 

jako ci ycia mieszka ców województwa zachodniopomorskiego w obszarze 

infrastruktury socjalnej i opieki spo ecznej.

 Czynniki instytucjonalne oddzia uj ce na jako ycia s  stosunkowo no-

wym obszarem jej pomiaru. W ramach obszaru instytucjonalnego mo na wy-

mieni  nast puj ce grupy czynników: administracj , infrastruktur  socjaln

i pomoc spo eczn  (opiek  spo eczn ) oraz bezpiecze stwo publiczne2.

Istotny obszar jako ci ycia stanowi  infrastruktura socjalna i pomoc spo-

eczna, b d ce clou polityki spo ecznej pa stwa. G ównym zadaniem jest po-

moc osobom i rodzinom w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach yciowych,  

w których ich w asne mo liwo ci, rodki i uprawnienia nie s  wystarczaj ce, by 

tego dokona . Oceny opieki spo ecznej mo na dokona  za pomoc  ró nych 

wska ników. Niestety, ograniczono  danych statystycznych z tego zakresu na 

poziomie powiatów (NUTS 4) spowodowa a, e wykorzystano tylko te dost p-

ne w danym momencie, mianowicie liczb  miejsc w placówkach stacjonarnej 

pomocy spo ecznej na 10 tys. mieszka ców oraz liczb  placówek stacjonarnej 

                                                          
1  Zob. T. Borys, Jako ycia jako integruj cy rodzaj jako ci, w: Jako ycia w perspek-

tywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i ekologii, Akademia Ekonomiczna we Wroc awiu, 
Jelenia Góra 2003. 

2  Por. B. Kryk, Jako ycia a spo eczna odpowiedzialno  przedsi biorstwa za korzysta-
nie ze rodowiska, w: Jako ycia w perspektywie nauk humanistycznych, ekonomicznych i eko-
logii, red. J. Tomczyk-To kacz, Akademia Ekonomiczna we Wroc awiu, Jelenia Góra 2003; tej e, 
Jako ycia – odczuwa  czy mierzy , w: Poziom i jako ycia w dobie kryzysu, red. Z. Wy-
szkowska, M. Gotowska, Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodni-
czego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013; tej e, Zrównowa ona jako ycia a zrównowa ona
konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów, „Handel wewn trzny” 2013, listo-
pad–grudzie  (A), t. II. 
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pomocy spo ecznej na 10 tys. mieszka ców. W Polsce, staraj cej si  d y  do 

modelu spo ecznej gospodarki rynkowej, wysokie warto ci tych wska ników 

b d  odzwierciedla y lepsz  opiek  spo eczn , a tym samym i jako ycia lu-

dzi. Z tego wzgl du celem artyku u jest ocena poziomu obiektywnej jako ci 

ycia w zakresie infrastruktury socjalnej i opieki spo ecznej w powiatach woje-

wództwa zachodniopomorskiego oraz jej wyja nienie. W artykule wykorzysta-

no cz  wyników bada  przeprowadzonych na potrzeby raportu wykonanego 

na zlecenie Wydzia u Zarz dzania Strategicznego Urz du Marsza kowskiego 

Województwa Zachodniopomorskiego pt. Czynniki podnoszenia jako ci ycia  
i dost pno ci do us ug publicznych na obszarze województwa zachodniopomor-
skiego. W jego przygotowaniu aktywnie uczestniczy a autorka opracowania 

jako ekspert ds. jako ci ycia i zrównowa onego rozwoju. 

1. Metodyka bada 3

Do oceny jako ci ycia w województwie zachodniopomorskim w zakresie 

infrastruktury socjalnej i opieki spo ecznej wykorzystano analiz  taksono-

miczn . Przyj to obowi zuj cy w jej przypadku schemat post powania, obej-

muj cy nast puj ce etapy analizy zró nicowania obiektów wielocechowych:  

(1) okre lenie podmiotu bada , (2) jako ciow  weryfikacj  cech, (3) korelacyj-

n  weryfikacj  cech, (4) ustalenie zestawu cech diagnostycznych, (5) normali-

zacj  cech, (6) budow  mierników agregatowych, (7) grupowanie obiektów pod 

wzgl dem podobie stwa, (8) sprawdzenie jako ci uzyskanego grupowania. 

Podmiotem bada  by y powiaty województwa zachodniopomorskiego,  

a przedmiotem – obiektywna jako ycia w obszarze instytucjonalno-admini-

stracyjnym w zakresie infrastruktury socjalnej i opieki spo ecznej.

Ocena zró nicowania mi dzy powiatami jest pochodn  obszarów rozwoju 

regionalnego, dlatego wykorzystano miary statystyczne informuj ce o stopniu 

zró nicowania regionalnego: obszar zmienno ci cechy, warto  maksymalna, 

warto  minimalna, odchylenie standardowe, wspó czynnik zmienno ci. Warto-

ci tych miar informuj  o stopniu zró nicowania poziomu rozwoju mi dzy ba-

                                                          
3  Ze wzgl du na ograniczony zakres opracowania opis metodologii jest bardzo syntetycz-

ny, gdy  uznano, e wa niejsze jest zaprezentowanie wyników bada .
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danymi obiektami przestrzennymi4. Do wst pnej analizy zró nicowania po-

szczególnych zmiennych diagnostycznych przyj to przyrosty bezwzgl dne, 

wskazuj ce ró nic  mi dzy warto ciami zmiennej w latach 2007 i 20125, oraz 

przyrosty wzgl dne (stosunek warto ci), gdzie za okres bazowy przyj to rok 

2007. W przypadku oceny jako ci ycia w zakresie infrastruktury socjalnej  

i opieki spo ecznej wykorzystano wielop aszczyznow  analiz  porównawcz ,

która umo liwi a sporz dzenie liniowego rankingu powiatów pod wzgl dem

badanej cechy, a tak e metod  podzia u badanych obiektów na cztery klasy 

(grupy). Zaklasyfikowanie powiatu do danej grupy odpowiada ocenie jego po-

ziomu obiektywnej jako ci ycia. 

W niniejszym opracowaniu do oceny infrastruktury socjalnej i opieki spo-

ecznej wykorzystano, jak ju  wspomniano, tylko dwa dost pne wska niki na 

poziomie NUTS 4. By y to: liczba miejsc ( cznie z filiami) w placówkach sta-

cjonarnej pomocy spo ecznej na 10 tys. mieszka ców oraz liczba placówek 

stacjonarnej pomocy spo ecznej ( cznie z filiami) na 10 tys. mieszka ców. Oba 

wska niki stanowi y stymulanty jako ci ycia w badanym zakresie, czyli de-

terminowa y jej poziom. Ze wzgl du na ograniczono  danych do badania ana-

liz  rankingu powiatów i grupowania ich na klasy uzupe niono analiz  porów-

nawcz  kszta towania si  wy ej wymienionych wska ników w badanym okresie. 

2. Zró nicowanie jako ci ycia mieszka ców w badanym zakresie w powiatach 
województwa zachodniopomorskiego 

Województwo zachodniopomorskie, po o one w pó nocno-zachodniej 

cz ci Polski, jest jednym z najwi kszych w kraju i zajmuje powierzchni

22 892,48 km2. Województwo jest podzielone na dwadzie cia jeden powiatów, 

w tym trzy z nich to powiaty grodzkie, tj. miasta na prawach powiatu: Koszalin, 

Szczecin i winouj cie.

                                                          
4  K. Kuku a, Elementy statystyki w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2010.
5  W czasie pisania opracowania by y dost pne dane tylko za ten okres. 
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Infrastruktura socjalna i pomoc spo eczna 

Na podstawie zestandaryzowanych zmiennych sporz dzono ranking po-

wiatów w województwie zachodniopomorskim dla obszaru infrastruktura so-

cjalna i pomoc spo eczna (tab. 1). 

Tabela 1. Ranking powiatów województwa zachodniopomorskiego  

dla obszaru infrastruktura socjalna i pomoc spo eczna 

Lp. Powiat Miejsce w 2007 roku Miejsce w 2012 roku 

1 koszali ski 1 1

2 gryficki 2 3

3 bia ogardzki 3 4

4 m. winouj cie 4 12

5 szczecinecki 5 5

6 gryfi ski 6 7

7 ko obrzeski 7 6

8 drawski 8 19

9 widwi ski 9 8

10 pyrzycki 10 9

11 obeski 11 2

12 m. Szczecin 12 16

13 policki 13 15

14 wa ecki 14 18

15 goleniowski 15 13

16 stargardzki 16 14

17 my liborski 17 11

18 choszcze ski 18 10

19 m. Koszalin 19 17

20 kamie ski 20 20

21 s awie ski b.d b.d 

ród o: opracowanie w asne na podstawie bada .

W 2007 roku trzy pierwsze miejsca nale a y do powiatów: koszali skiego,

gryfickiego i bia ogardzkiego. Dysponowa y one zarówno najwi ksz  liczb
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miejsc w placówkach stacjonarnej pomocy spo ecznej na 10 tys. mieszka ców, 

jak i najwi ksz  liczb  placówek stacjonarnej pomocy spo ecznej na 10 tys. 

mieszka ców. Z danych BDL wynika, e omawiane wska niki by y w tych 

powiatach kilkakrotnie wy sze (od oko o dwóch do trzech i pó  raza) od red-

niej dla województwa zachodniopomorskiego. Tak du a liczba miejsc i obiek-

tów stacjonarnej pomocy spo ecznej mo e mie  zwi zek z sytuacj  spo eczno- 

-gospodarcz  na danym terenie, wysokim wska nikiem bezrobocia i wska ni-

kiem migracji, determinuj cym zapotrzebowanie na opiek  nad osobami, które 

same nie radz  sobie w yciu (rys. 1 i 2).  

Rysunek 1. Liczba miejsc ( cznie z filiami)  

w placówkach stacjonarnej pomocy spo ecznej na 10 tys. mieszka ców

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS, 
stat.gov.pl/bdl/app.strona.html/?p_name_indeks (30.04.2014). 
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Rysunek 2. Liczba placówek stacjonarnej pomocy spo ecznej ( cznie z filiami)  

na 10 tys. mieszka ców 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS, 
stat.gov.pl/bdl/app.strona.html/?p_name_indeks (30.04.2014). 

Trzy ostatnie miejsca w rankingu zajmowa y powiaty: choszcze ski, 

m. Koszalin i kamie ski. W tych powiatach analizowane zmienne by y du o

ni sze (od pó tora do trzech razy) od redniej warto ci wska ników dla woje-

wództwa. Jest to tym bardziej dziwne, e w tych powiatach ulokowane s  sana-

toria i szpitale rehabilitacyjne, obs uguj ce kuracjuszy z ca ej Polski, a zapom-

niano niejako o lokalnej spo eczno ci. St d te  warto przeprowadzi  analiz

lokalnego rynku w zakresie popytu i poda y us ug w tym zakresie. 

W 2012 roku tylko trzy powiaty pozosta y na niezmienionej pozycji w sto-

sunku do roku 2007, tj. koszali ski (na pierwszym miejscu), szczecinecki  

(na pi tym) i kamie ski (na dwudziestym). Obok powiatu koszali skiego naj-
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lepsze by y powiaty obeski (awansowa  o dziewi  miejsc w gór  z pozycji 

jedenastej na drug ) i gryficki (trzecie miejsce). Awans powiatu obeskiego by

zwi zany z inwestycjami w tym zakresie, które poskutkowa y przyrostem 

wzgl dnym liczby miejsc w placówkach stacjonarnej opieki spo ecznej na  

10 tys. mieszka ców o oko o 78% w stosunku do roku 2007, i przyrostem 

wzgl dnym liczby placówek stacjonarnej pomocy spo ecznej na 10 tys. miesz-

ka ców o ponad 300%. Wska niki te osi gn y warto  du o wy sz  od red-

niej dla województwa. Synergiczny efekt tych zmian zaowocowa  „skokiem”  

w rankingu o dziewi  miejsc w gór .

W badanym roku siedemna cie powiatów zmieni o swoje miejsce w ran-

kingu, przy czym osiem powiatów (40% badanych) zaj o ni sze miejsca na 

li cie, a dziewi  (45%) – wy sze. Zmiany pozycji by y determinowane zmian

badanych cech. Z regu y powiaty, które „spad y” ni ej, wykazywa y ujemne lub 

niewielkie pozytywne zmiany wska ników, co powodowa o, e ich warto

by a ni sza od rednich wska ników dla regionu. Z kolei powiaty awansuj ce 

cechowa y si  pozytywnymi zmianami obu zmiennych (zarówno bezwzgl d-

nymi, jak i wzgl dnymi), co skutkowa o korzystn  relacj  do warto ci rednich

wska ników w województwie i rzutowa o na lepsz  pozycj  w rankingu. 

Najwi kszy spadek w rankingu (o jedena cie miejsc – z pozycji ósmej na 

dziewi tnast ) zanotowa  powiat drawski, w którym o oko o 38% zmniejszy a

si  liczba miejsc w placówkach stacjonarnej opieki spo ecznej na 10 tys. i oko o

35% liczba placówek stacjonarnej pomocy spo ecznej na 10 tys. mieszka ców. 

By y to najwi ksze ograniczenia badanych zmiennych w województwie, co 

poskutkowa o ustaleniem si  wska ników powiatu znacznie poni ej poziomu 

rednich warto ci wska ników dla województwa. 

W 2012 roku obok powiatu drawskiego ostatnie miejsca nale a y do po-

wiatu kamie skiego (zajmowa  niezmiennie dwudzieste miejsce) i wa eckiego, 

który spad  z miejsca czternastego na osiemnaste. 

Analizuj c dane ród owe, mo na zauwa y , e w danym okresie, pomimo 

wzrostu liczby zak adów stacjonarnej pomocy spo ecznej na 10 tys. mieszka -

ców i liczby placówek stacjonarnej pomocy spo ecznej na 10 tys. mieszka ców,

w wi kszo ci powiatów badane wska niki by y ni sze od redniej dla woje-

wództwa, co sugeruje niedobory w tym zakresie. Swoistym potwierdzeniem 

zapotrzebowania na tego typu placówki jest d ugi okres oczekiwania na miejsce 

w stacjonarnej placówce pomocy spo ecznej oraz trendy demograficzne w wo-

jewództwie zwi zane ze starzeniem si  spo ecze stwa. Summa summarum
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w 50% powiatów nie s  zaspokajane potrzeby spo eczne w tym zakresie, co 

niew tpliwie oddzia uje na jako ycia w tych powiatach. 

Potwierdzeniem konieczno ci polepszenia jako ci ycia w obszarze infra-

struktury socjalnej i pomocy spo ecznej jest grupowanie powiatów wojewódz-

twa zachodniopomorskiego wed ug klas poziomu zaspokojenia potrzeb w tym 

zakresie (tab. 2). W 2007 roku do klasy 1 nale a y dwa powiaty (gryficki i ko-

szali ski), które w skali województwa zachodniopomorskiego zapewnia y bar-

dzo dobre zaspokojenie potrzeb w omawianym obszarze. Pi  powiatów  

(tj. 25% badanych – bia ogardzki, gryfi ski, ko obrzeski, m. winouj cie, 

szczecinecki) nale a o do klasy 2 o dobrym poziomie us ug, wymagaj cym 

niewielkich zmian. cznie 35% powiatów cechowa o si  najwy szym i red-

nim poziomem opieki i pomocy spo ecznej. Pozosta e trzyna cie powiatów 

(65%) zakwalifikowa o si  do klasy 3, o dostatecznym poziomie pomocy so-

cjalnej, ale wymagaj cym du ej poprawy. aden z powiatów nie nale a  do 

klasy 4 – o najgorszych wynikach w tym obszarze.  

Tabela 2. Klasyfikacja powiatów wed ug poziomu zaspokojenia potrzeb  

w obszarze infrastruktury socjalnej i opieki spo ecznej 

Klasa 2007 rok 2012 rok 

Klasa 1: 
najwy szy poziom rozwoju 
i obiektywnej jako ci ycia 

gryficki, koszali ski gryficki, koszali ski,  
obeski

Klasa 2: 
redni poziom rozwoju  

i obiektywnej jako ci ycia 

bia ogardzki, gryfi ski, ko o-
brzeski, m. winouj cie, 
szczecinecki 

bia ogardzki, gryfi ski, 
ko obrzeski, szczecinecki, 
widwi ski

Klasa 3: 
niski poziom rozwoju
i obiektywnej jako ci ycia 

choszcze ski, drawski, gole-
niowski, kamie ski, obeski, 
m. Koszalin, m. Szczecin, 
my liborski, policki, pyrzycki, 
stargardzki, widwi ski, wa-
ecki 

choszcze ski, drawski, 
goleniowski, m. Koszalin, 
m. Szczecin, 
m. winouj cie, my liborski,
policki, pyrzycki, stargardz-
ki, wa ecki

Klasa 4: 
najni szy poziom rozwoju 
i obiektywnej jako ci ycia 

–
kamie ski  

ród o: opracowanie na podstawie wyników bada .

W 2012 roku nast pi y ma e zmiany w przynale no ci do poszczególnych 

grup. Mianowicie dwa powiaty awansowa y do wy szej klasy, a dwa przesz y

do ni szej. Z klasy 3 do klasy 1 przeszed  powiat obeski, który znalaz  si  tam 

obok dotychczasowych powiatów gryfickiego i koszali skiego. Z klasy 3 do  
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2 przeszed  powiat widwi ski. Natomiast zdeklasowane zosta y powiaty ka-

mie ski (z klasy 3 do 4) i m. winouj cie (z klasy 2 do 3). Przeszeregowania 

wi za y si  ze zmianami badanych cech (o czym ju  wspominano). Po tych 

przesuni ciach cznie w o miu powiatach (40% badanych) zarówno redni

poziom opieki, jak i pomocy spo ecznej by  najwy szy, a w pozosta ych dwuna-

stu powiatach (60%) – niski. Zatem w wi kszo ci powiatów powinny by  pod-

j te dzia ania ukierunkowane na polepszenie poziomu zaspokojenia potrzeb  

w obszarze infrastruktury socjalnej i pomocy spo ecznej.

Podsumowanie 

Analiza zró nicowania wewn trzregionalnego województwa zachodnio-

pomorskiego nie sk ania do optymistycznych wniosków. Wi kszo  powiatów 

znajduje si  w klasach o niskim poziomie obiektywnej jako ci ycia (trzeciej 

lub czwartej) w odniesieniu do obszaru infrastruktury socjalnej i pomocy spo-

ecznej, co sugeruje konieczno  zintensyfikowania dzia a  zapobiegaj cych 

deklasowaniu oraz dostosowania poda y us ug socjalnych do popytu konsu-

mentów pod wzgl dem ilo ciowym i przestrzennym. W tym celu wskazane jest 

m.in.: stworzenie systemu zach t do anga owania si  sektora prywatnego i eko-

nomii spo ecznej w rozwój opieki spo ecznej, edukacja formalna i nieformalna 

w obszarze opieki i pomocy spo ecznej, po czona z kampaniami spo ecznymi 

propaguj cymi funkcje opieku cze, realizacja programów spo ecznych ograni-

czaj cych wykluczenie spo eczne, w czenie wolontariatu w zakresie opieki  

i pomocy do programów praktyk odpowiednich szkó  i kierunków studiów, 

lepsze zintegrowanie i skoordynowanie s u b publicznych w celu podniesienia 

efektywno ci wiadczonych us ug spo ecznych. 
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DIVERGENCES IN LIVING QUALITY IN TERMS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE  
AND SOCIAL WELFARE QUOTING THE EXAMPLE OF COUNTIES LOCATED  

IN WEST POMERANIAN VOIVODESHIP 

Abstrakt 

Social infrastructure and social welfare are important aspects to be taken into 

account while measuring living quality. They reflect the extent to which social needs 

are being satisfied, the stage of social development and the stage of sustainable 

development. In order to accomplish the aim of the paper, the author refers to the results 

of research on objective living quality (to which social infrastructure and social welfare 

greatly contribute) conducted in counties located in West Pomeranian voivodeship. 

Furthermore, the author discusses factors that have contributed to such results using 

desk research and taxonomic analysis.  

Keywords: living quality, region, social infrastructure, social welfare
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