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Streszczenie

Artyku  dotyczy zagadnienia pomiaru jako ci ycia ludzi. Od wielu lat trwaj

dyskusje na ten temat, a ka dy autor ma swoj  koncepcj . W opracowaniu podj to

prób  porównania ró nych sposobów pomiaru jako ci ycia w Polsce i za granic .

Zaproponowano równie  w asn , autorsk  ide  równowagi bytu, która porz dkuje 

niektóre kontrowersyjne zagadnienia. 

S owa kluczowe: jako ycia, poziom ycia, równowaga bytu 

Wprowadzenie

Od wielu lat trwa dyskusja na temat definicji i pomiaru ró nych kategorii 

zwi zanych z szeroko rozumianymi warunkami ycia ludzi. Wymienia si  cz -

sto jako ycia, poziom ycia, styl ycia, godno ycia itp. W literaturze spo-

tyka si  najcz ciej zwolenników koncepcji jako ci ycia, ale definicji, sposo-

bów i narz dzi pomiaru jest nadal bardzo du o. W opracowaniu podj to prób

analizy poj ciowej i pomiarowej jako ci ycia, a tak e przedstawiono autorsk

koncepcj  równowagi bytu. Ma ona uporz dkowa  trwaj c  dyskusj  na temat: 

co i jak mierzy ?

                                                          
  Adres e-mail: m.gotowska@utp.edu.pl. 
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1. Czy mo na poda  jedn  definicj  jako ci ycia? 

Postawione przeze mnie pytanie ma charakter retoryczny. Osoby zajmuj -

ce si  t  problematyk  wiedz  i zdaj  sobie spraw , e nie da si  ujednolici  tej 

definicji, ale jest mo liwe uporz dkowanie pewnych za o e , zw aszcza co do 

pomiaru warunków ycia ludzi. Warto przytoczy  dwa pytania postawione 

przez Owsi skiego i Tarchalskiego: „Czy jako ycia ma charakter (bardziej) 

subiektywny, czy (bardziej) obiektywny, a je li jest subiektywna, to czy jest 

sens, czy mo na, i jak j  zobiektywizowa ?”1. To oznacza, e moje w tpliwo ci

zwi zane z po czeniem obiektywnej i subiektywnej oceny jako ci ycia po-

dzielaj  równie  inne osoby. 

Zacznijmy mo e od kilku podstawowych, najcz ciej przytaczanych w li-

teraturze definicji jako ci ycia. Sici ski i Strzelecki definiuj  j  jako „poziom 

oraz wzajemne powi zanie dwóch aspektów egzystencji ludzkiej – mo liwo ci 

pe ni rozwoju jednostki ludzkiej oraz zadowolenia z ycia”2. J. Kolipi ski na-

tomiast podaje, e „na jako ycia sk ada si  prawo do wolno ci, do ycia  

w godno ci i dostatku”3. Natomiast S. Otok jako ycia nazywa „zespo em

czynników przestrzenno- rodowiskowych, produkcyjnych i kulturowych, sk a-

daj cych si  na rzeczywisto , w której cz owiek yje”4. T. Borys pisze, e „ja-

ko ycia – w najogólniejszym sensie – to obraz naszego ycia oparty na okre-

lonym systemie warto ci (systemie aksjologicznym); obraz ten – jako zbiorczy 

atrybut cz owieka lub grupy ludzi – w zale no ci od u ytych narz dzi jego opi-

su mo e by  wyra ony subiektywnie lub obiektywnie, jednowymiarowo lub 

wielowymiarowo itp., u yte narz dzia opisu jako ci ycia tworz  jej ró ne ty-

pologie”5. Odnosz c si  do sze ciu klasyfikacji jako ci ycia proponowanych 

przez T. Borysa (indywidualna i zbiorowa jako ycia, bezpo rednia i po red-

                                                          
1  J.W. Owsi ski, T. Tarchalski, Pomiar jako ci ycia. Uwagi na marginesie pewnego 

rankingu, Zeszyty Naukowe Wydzia u Informatycznych Technik Zarz dzania Wy szej Szko y
Informatyki Stosowanej i Zarz dzania „Wspó czesne Problemy Zarz dzania” 2008, nr 1, s. 60. 

2  A. Sici ski, J. Strzelecki, Styl ycia a jako ycia: przyczynek do problemów polityki 
spo ecznej, w: A. Sici ski, Styl ycia: koncepcje i propozycje, PWN, Warszawa 1976. 

3  J. Kolipi ski, Cz owiek – gospodarka – rodowisko – przestrze , PWN, Warszawa 
1978, s. 63. 

4  S. Otok, Geografia spo eczna, PWN, Warszawa 1987, s. 79. 
5 Jako ycia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przep ywów

dla wspólnego zrównowa onego rozwoju i planowania regionalnego, red. T. Borys, R. Knipp-
schild, Wydawnictwo AD REM, Jelenia Góra 2014, s. 12. 



MA GORZATA GOTOWSKA
JAKO YCIA, POZIOM JAKO CI YCIA,  RÓWNOWAGA BYTU – DYSKUSJA TRWA 35

nia jako ycia, obiektywna i subiektywna jako ycia, nieoceniana i oceniana 

jako ycia, jako ycia wed ug systemów warto ci, holistyczna i ograniczona 

jako ycia), mo na mie  wra enie, e zbadanie tej kategorii jest bardzo trudne 

do sklasyfikowania metodycznego. Czy nie lepiej by oby upro ci  definicje 

jako ci ycia i tym samym u atwi  przygotowanie narz dzi pomiarowych? 

2. Czy istnieje model pomiaru jako ci ycia? 

Przytoczone wcze niej definicje jako ci ycia jasno wskazuj , e podanie 

jednej definicji, a przynajmniej definicji uniwersalnej, nie jest mo liwe. To 

powoduje wyst pienie kilku problemów przy tworzeniu modelu pomiaru jako-

ci ycia, zwi zanych z konieczno ci  powo ania wielu elementów sk adowych 

potencjalnego modelu, które maj  ró ny charakter (obiektywny i subiektywny)  

i s  wysoce zró nicowane pod wzgl dem pomiarowym oraz porównawczym. 

Pomimo tego wci  s  podejmowane próby stworzenia autorskich modeli oceny 

jako ci ycia. W sierpniu 2014 roku swój pomys  przedstawi  G ówny Urz d

Statystyczny w publikacji Jako ycia w Polsce. Zawarta w niej koncepcja 

pomiaru jako ci ycia nawi zuje do zalece  mi dzynarodowych oraz bogatych 

w tym zakresie polskich bada . W za o eniu pomiar ten obejmuje nie tylko 

ca okszta t obiektywnych warunków, w jakich cz owiek yje, ale tak e odczu-

wan  przez poszczególne osoby subiektywn  jako ycia, okre lan  tak e ter-

minem dobrobytu subiektywnego6. Przyjrzyjmy si  zatem kilku propozycjom 

modeli oceny jako ci ycia proponowanych w polskich i zagranicznych bada-

niach (tab. 1). 

Z przedstawionej analizy wynika, e wszystkie proponowane modele maj

wspólne elementy, ale ka dy z nich stosuje inne podej cie metodyczne. Wida ,

e wiele z grup czynników jest bardzo bliskoznacznych poj ciowo i mog  by

ze sob  silnie skorelowane. W cz ci proponowanych modeli pojawiaj  si

wielko ci mierzone w sposób obiektywny i prosty przez subiektywny i trudny 

do zmierzenia dobrostan psychiczny. Niektóre z nich s  bardzo w skie znacze-

niowo, inne – bardzo szerokie. Spróbujmy to prze ledzi  na przyk adzie modelu 

zaproponowanego przez GUS, który bardzo jasno (to nale y podkre li ) zdefi-

niowa  sk adowe wska niki poszczególnych grup agregatowych. Jedyne moje 

                                                          
6 Jako ycia w Polsce…, s. 5. 
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zastrze enie budzi dost pno  niektórych niepublikowanych corocznie danych, 

a tak e charakter wska ników. Jedne s  typowymi subiektywnymi odczuciami 

respondentów, inne maj  typowy charakter wska ników obiektywnych. Czy 

mo na je porównywa  w jednej grupie obszarowej tematycznie? (tab. 2). 

Tabela 1. Wybrane przyk ady modeli oceny jako ci ycia

Czynniki ewaluacji 
IIASA 

Interna-
tional
Living 

„The 
Econo-
mist” 

Czapi -
ski,

Panek

Gotow-
ska

GUS
Suma 
ozna-
cze

Ekonomiczne/gospo-
darcze

x   x   2 

Edukacja x   x x x 4 
Ekologia x    x x 3 
Zdrowie x x x x x x 6 
Klimat i geografia x x x    3 
Stabilno  polityczna 
i bezpiecze stwo

 x x  x x 4 

Bezpiecze stwo
zatrudnienia 

x  x  x x 4 

ycie wspólnotowe   x x  x 3 
ycie rodzinne   x x   2 

Kapita  spo eczny    x   1 
Dobrostan psychiczny    x   1 
Dobrostan fizyczny    x   1 
Dobrostan spo eczny    x   1 
Dobrostan polityczny    x   1 
Wolno  polityczna   x    1 
Równo  p ci   x    1 
Kultura i czas wolny  x   x x 3 
Infrastruktura  
(sieci dróg) 

 x   x  2 

Poziom cywilizacyjny    x   1 
Dobrobyt materialny x x x x  x 5 
Stres yciowy    x   1 
Patologie  x  x   2 
Pomoc spo eczna     x  1 
Dost pno  us ug     x  1 
Postawy prospo eczne     x x 2 
Dobrobyt subiektywny      x 1 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: P. Sienkiewicz, H. wieboda, Modele ewaluacji jako-
ci ycia w badaniach systemowych, w: J.W. Owsi ski, Z. Nahorski. T. Szapiro, Badania opera-
cyjne i systemowe: decyzje, gospodarka, kapita  ludzki i jako , Badania systemowe IBS PAN, 

Warszawa 2008; M. Gotowska, Wspó czesne uwarunkowania poziomu i jako ci ycia ludzi  
w Polsce, Wydawnictwo UTP, Bydgoszcz 2013; Jako ycia w Polsce, GUS, Warszawa 2014.  
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Tabela 2. Model pomiaru jako ci ycia w Polsce wed ug GUS 

Grupa problemowa Wybrane wska niki grupy problemowej Charakter wska nika

1. Przeci tny miesi czny rozporz dzal-
ny – dochód 

obiektywny 

2. Wska nik zagro enia skrajnym ubó-
stwem 

obiektywny 

3. Wska nik z ych warunków sanitar-
nych 

obiektywny 
Materialne warunki ycia 

4. Brak pieni dzy na ywno  (% go-
spodarstw domowych) 

subiektywny 

1. Wska nik zatrudnienia obiektywny 
2. Stopa bezrobocia obiektywny 
3. Mediana wynagrodze  obiektywny 

G ówny rodzaj  
aktywno ci 
Praca 4. Wska nik ogólnego zadowolenia  

z pracy 
subiektywny 

1. Wska nik dobrej samooceny stanu 
zdrowia

subiektywny 

2. Osoby pal ce tyto  codziennie subiektywny Zdrowie
3. Rezygnacja z wizyty u lekarza specja-

listy z powodów finansowych 
subiektywny 

1. Osoby w wieku 16–74 lata korzysta-
j ce z komputera 

subiektywny 

2. Osoby powy ej 25 roku ycia 
z wykszta ceniem wy szym 

obiektywny Edukacja

3. Dzieci w wieku 3–4 lata obj te wy-
chowaniem przedszkolnym 

obiektywny 

1. Satysfakcja z ilo ci czasu wolnego subiektywny 
2. Wska nik izolacji spo ecznej obiektywny 

Czas wolny i relacje 
spo eczne 

3. Zaufanie do innych osób subiektywny 
1. Brak mo liwo ci pokrycia nieocze-

kiwanego wydatku 
subiektywny 

2. Zaleg o ci w op atach subiektywny 
Bezpiecze stwo ekono-
miczne i fizyczne 

3. Poczucie bezpiecze stwa w miejscu 
zamieszkania 

subiektywny 

1. Zaufanie do policji subiektywny 
2. Osoby wiadcz ce wolontariat 

w organizacjach 
subiektywny 

Pa stwo i podstawowe 
prawa
Aktywno  obywatelska 

3. Frekwencja w wyborach obiektywny 
1. Nara enie na nadmierny ha as subiektywny 

Jako rodowiska
w miejscu zamieszkania 2. Zadowolenie z terenów rekreacyjnych 

i terenów zielonych 
subiektywny 

1. Ogólne zadowolenie z ycia subiektywny 
2. Z o ony wska nik z ego samo-

poczucia 
subiektywny Subiektywny dobrobyt 

3. Poczucie sensu w yciu subiektywny 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Jako ycia w Polsce...
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3. Autorski model równowagi bytu 

Z powy szych rozwa a  wynika, e próba stworzenia jednej definicji za-

wieraj cej wszystkie aspekty zwi zane z warunkami ycia jest bardzo trudna. 

To wp ywa tak e na trudno ci w takim pomiarze jako ci ycia, aby uzyska

najbardziej obiektywne i porównywalne wyniki. W zwi zku z tym autorka 

opracowa a w asny model równowagi ycia, który zawiera wskazówki pozwala-

j ce na pogrupowanie wska ników maj cych obiektywny i subiektywny cha-

rakter oraz ich wzajemne oddzia ywanie na poszczególne elementy sk adowe

proponowanego modelu. 

Wyró niono w nim poziom jako ci ycia, czyli „stopie  zaspokojenia po-

trzeb ludzkich wynikaj cy z konsumpcji dóbr materialnych i us ug oraz wyko-

rzystania walorów rodowiska naturalnego i spo ecznego”7. Definicj  t  uznano 

za w a ciw , okre laj c  obiektywne wska niki o charakterze ilo ciowym8.

atwo mierzalne wska niki maj  po redni wp yw na jako ycia ludzi i ich 

poczucie szcz cia. Jako drug  kategori  badawcz  autorka wskaza a jako

ycia i przyj a, e jest to „subiektywne postrzeganie w asnego ycia w ramach 

okre lonego systemu warto ci i w okre lonych warunkach spo ecznych, gospo-

darczych i politycznych”9 oraz „stopie  satysfakcji cz owieka (spo ecze stwa)  

z ca okszta tu swej egzystencji”10. Do pomiaru jako ci ycia s u  wska niki 

subiektywne, cz sto trudno mierzalne, które odzwierciedlaj  w sposób bezpo-

redni odczucia ludzi co do ich ycia i poczucia szcz cia. Idea ta nawi zuje do 

koncepcji stopnia zaspokojenia potrzeb wed ug E. Allardta, który wyró ni  ich 

trzy wymiary: 

posiadanie (having), czyli rodki ekonomiczne, mieszkanie, zatrudnie-

nie, warunki pracy, zdrowie, edukacja; 

uczucie (loving), czyli kontakty ze spo eczno ci  lokaln , relacje ro-

dzinne, kontakty towarzyskie, stosunki mi dzyludzkie; 

                                                          
7  C. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002, s. 39. 
8  J. Berbeka, Poziom ycia ludno ci a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej,

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006. 
9  P. Rogala, Zaprojektowanie i przetestowanie systemu mierzenia jako ci ycia w gmi-

nach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu, Jelenia Góra–Pozna  2009, s. 7. 
10  C. Bywalec, Konsumpcja a rozwój gospodarczy i spo eczny, Wydawnictwo C.H. Beck, 

Warszawa 2010, s. 42. 
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istnienie (being), czyli mo liwo ci samookre lenia, bezpiecze stwo

osobiste, aktywno  polityczna, sp dzanie wolnego czasu, zadowole-

nie z pracy11.

Wed ug tej koncepcji mo na przyj , e grupa wska ników to have odnosi 

si  do posiadania pewnych dóbr i us ug, co mo na okre li  w sposób obiektyw-

ny. Natomiast pozosta e dwie grupy – to love i to be – odnosz  si  do subiek-

tywnych odczu  ludzi co do ich ycia i poczucia szcz cia.

W celu usystematyzowania i scalenia poziomu jako ci ycia i jako ci ycia 

po czono je w jedn  kategori  równowagi ycia (bytu), okre laj c je jako pew-

n  zale no , ale niekoniecznie zbie no  mi dzy obiektywnymi i subiektyw-

nymi ocenami ycia ludzi. Powstaje wi c pytanie: dlaczego wspóln  kategori

nazwano równowag ycia (bytu)? Wynika to z faktu, e cz owiek (wed ug

podstawowej koncepcji potrzeb Maslowa) musi mie  najpierw zaspokojone 

podstawowe (fizjologiczne) potrzeby na okre lonym poziomie, a dopiero potem 

realizuje te wy szego rz du. Odczuwa wówczas zadowolenie z ycia, którego 

jako  wi c wzrasta. Pojawia si  sytuacja równowagi pomi dzy tym, co mate-

rialne (posiadanie) a niematerialne (odczuwanie).  

Oznacza oby to, e jako ycia ludzi wzrasta wprost proporcjonalnie do 

poziomu jako ci ycia. Badania jednak wskazuj , e w grupach ludzi o wy -

szych dochodach odczuwalna jako ycia niekoniecznie jest wy sza. T. S aby

w badaniach nad jako ci ycia wschodz cej klasy wy szej w Polsce stwierdzi ,

e „podstaw  szcz liwego ycia dla 1/4 cz ci respondentów polskiej klasy 

wy szej by o ycie rodzinne, na drugim miejscu znalaz  si  udany zwi -

zek/ma e stwo, a na trzecim wymieniono zdrowie i posiadanie dzieci. Prawie 

adnego znaczenia dla odczuwania szcz cia nie mia o w opinii badanych po-

siadanie dóbr materialnych, silny charakter czy uczciwo ”12. Oczywi cie wy-

nika to z faktu, e badana grupa respondentów nie odczuwa braku dóbr mate-

rialnych, dlatego najwa niejsze staj  si  dla nich dobra niematerialne, takie jak 

rodzina.

                                                          
11  E. Allardt: Having, loving, being. An alternative to the Swedish model of welfare re-

search, w: M. Nussbaum, A. Sen, The quality of life, Clarendon Press, Oxford 1993, s. 88–94. 
12  T. S aby, Jako ycia wschodz cej klasy wy szej w Polsce, SGH, Warszawa 2013,  

s. 119. 
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Rysunek 1. Autorski model równowagi ycia (bytu)*

R
ów

now
aga 

ycia (bytu)

Poziom jako ci ycia

Jako ycia

rodki ekonomiczne, warunki 
mieszkaniowe, zatrudnienie, praca, 

zdrowie, edukacja, rodowisko 
naturalne, kultura i rekreacja

Wska niki obiektywne „to have”

Wska niki subiektywne

„to love”

„to be”

samorealizacja, bezpiecze stwo 
osobiste, aktywno polityczna, 

sp dzanie wolnego czasu, 
zadowolenie z pracy

kontakty ze spo eczno ci lokaln ,
relacje rodzinne, kontakty 

towarzyskie, stosunki mi dzyludzkie

Zrównowa ony 
rozwój

Spo eczna
i ekologiczna 

odpowiedzialno
konsumenta

R
ów

now
aga 

ycia (bytu)

Poziom jako ci ycia

Jako ycia

rodki ekonomiczne, warunki 
mieszkaniowe, zatrudnienie, praca, 

zdrowie, edukacja, rodowisko 
naturalne, kultura i rekreacja

Wska niki obiektywne „to have”

Wska niki subiektywne

„to love”

„to be”

samorealizacja, bezpiecze stwo 
osobiste, aktywno polityczna, 

sp dzanie wolnego czasu, 
zadowolenie z pracy

kontakty ze spo eczno ci lokaln ,
relacje rodzinne, kontakty 

towarzyskie, stosunki mi dzyludzkie

Zrównowa ony 
rozwój

Spo eczna
i ekologiczna 

odpowiedzialno
konsumenta

* podczas tworzenia autorskiego modelu równowagi ycia korzystano z nast puj cych pozycji literatury:  
B. Kryk, Zrównowa ona jako ycia a zrównowa ona konsumpcja i zachowania ekologiczne 

 konsumentów, „Handel Wewn trzny” 2013, t. II; B. Kryk, Jako ycia – odczuwa  czy mierzy ,
w: Poziom i jako ycia w dobie kryzysu, red. Z. Wyszkowska, M. Gotowska,  

Wydawnictwo Uczelniane UTP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2013. 

ród o: opracowanie w asne. 

W trakcie bada  nad koncepcj  równowagi bytu autorka do czy a równie

koncepcj  zrównowa onego rozwoju, gdy  „ cis e powi zanie poznawcze, ak-

sjologiczne i pomiarowe kategorii jako ci ycia z kategori  rozwoju zrównowa-

onego jest obecnie jednym z najwi kszych wyzwa  badawczych o charakterze 

interdyscyplinarnym”13. Dlatego przyj to, e „zrównowa ony rozwój to taki, 

który zaspokoi by potrzeby dnia dzisiejszego w sposób umo liwiaj cy nast p-

nym pokoleniom zaspokojenie swoich”, co zwi zane jest z odpowiedzialn

konsumpcj  ludzi, czyli spo eczn  (ekologiczn ) odpowiedzialno ci  konsu-

menta. Zauwa ono relacje wyst puj ce pomi dzy wymienionymi kategoriami, 

gdy  spo eczna i ekologiczna odpowiedzialno  konsumentów (ConSR) „to 

zachowania nabywców dokonuj cych wiadomych wyborów us ug i produktów 

                                                          
13  T. Borys, P. Rogala, Jako ycia na poziomie lokalnym – uj cie wska nikowe, UNDP, 

Warszawa 2008, s. 67. 
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wytwarzanych przez te organizacje, które w realizacji dzia a , zarówno strate-

gicznych, jak i operacyjnych, kieruj  si  zasadami spo ecznej odpowiedzialno-

ci biznesu. Spo ecznie i ekologicznie odpowiedzialne zachowania konsumen-

tów odnosz  si  do procesów nabywania przez nich wszystkich kategorii pro-

duktów, pocz wszy od dóbr zaspokajaj cych podstawowe potrzeby fizjologicz-

ne, a sko czywszy na dobrach luksusowych oraz zaspokajaj cych potrzeby 

wy szego rz du. Trwa e osi gni cie takiego stanu rzeczy wymaga zapewnienia 

wysokiej wiadomo ci spo ecznej i ekologicznej nabywców, zwi zanej z pe n

wiadomo ci  konsekwencji podejmowanych wyborów zarówno dla wszystkich 

uczestników spo eczno ci, w której yj , jak i dla ekologicznej przysz o ci ro-

dowiska naturalnego ziemi”14.

Podsumowanie 

Z powy szych rozwa a  wynika, e badania dotycz ce poziomu jako ci 

ycia i jako ci ycia powinny skupi  si  na dwóch aspektach: wybranych gru-

pach ludzi i zagadnieniach bezpo rednio zwi zanych z wymienionymi katego-

riami. Oznacza to, e wspó czesne badania powinny dotyczy  przyczyn post -

powania ludzi i bycia odpowiedzialnymi za otoczenie, w którym yj , oraz 

przysz e pokolenia. 

Na tej podstawie mo na stwierdzi , e w rozwa aniach dotycz cych defi-

niowania poziomu jako ci ycia i jako ci ycia autorka przychyla si  do kon-

cepcji, w której te dwie kategorie nie s  to same. Stanowi  dwa oddzielne 

aspekty badawcze dotycz ce obiektywnej i subiektywnej strony ycia ludzi  

i wzajemnie si  uzupe niaj . Dzi ki takim za o eniom mo na mówi  o równo-

wadze pomi dzy materialnymi a niematerialnymi elementami ycia i trudno 

stwierdzi , które s  wa niejsze. Wprowadzone poj cie równowagi bytu wiad-

czy o tym, e musi by  zachowany umiar w konsumpcji dóbr i us ug, co w kon-

sekwencji wp ynie pozytywnie na poczucie szcz cia i indywidualnej jako ci

ycia. 

                                                          
14  S. Cyfert, G. Hoppe, Spo eczna i ekologiczna odpowiedzialno  konsumentów jako de-

terminanta skutecznej implementacji CSR i ECSR, „Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa” 
2011, nr 8, s. 13–21. 
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QUALITY OF LIFE – STANDARD OF LIVING –  
THE BALANCE OF BEING THE DISCUSSION CONTINUES 

Abstract 

The article concerns important subject of measuring quality of life of people. 

Since many years now the discussion on this topic, and each author has their concept. 

The study attempts to compare different concepts of measuring the quality of life in 

Poland and abroad. Has also been proposed their own concept balance of being, which 

organizes some controversial problems. 
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