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Poziom dobrobytu ludności, możliwość zaspokajania potrzeb oraz 
jakość środowiska naturalnego to podstawowe czynniki określające 
warunki życia mieszkańców.

Przygotowany po raz pierwszy folder "Warunki życia ludności                   
w województwie łódzkim", prezentuje zaktualizowany zestaw 
wskaźników umożliwiający ocenę warunków życia w czterech dotych-
czas analizowanych obszarach: zasoby ludzkie i rynek pracy, aktyw-
ność i infrastruktura gospodarcza, zamożność mieszkańców  i warunki 
mieszkaniowe, dostępność usług  społecznych i bezpieczeństwo 
publiczne. 
 
Prezentowane dane wzbogacono o wyniki Badania Spójności 
Społecznej, które pozwalają na szerokie i kompleksowe spojrzenie                 
na różne aspekty jakości życia oraz stanowią ważne źródło informacji          
na temat dobrobytu subiektywnego, jak i percepcji różnych zjawisk 
społecznych.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie będzie cennym źródłem 
informacji dla wszystkich mieszkańców województwa łódzkiego 
zainteresowanych tematyką warunków życia .

The level of subjective wellbeing, the ability to meet the needs and the 
quality of the natural environment are the basic factors determining 
the living conditions of the population. 

The folder "Living conditions of the population in the Łódzkie 
Voivodship", published for the first time, presents an updated set of in-
dicators, which enables evaluation of living conditions in four areas, 
analyzed in previous publications: human resources and labour mar-
ket, economic activity and infrastructure, inhabitant's wealth and 
housing conditions, availability of social services and public safety.

The presented data has been supplemented by the results of the Social 
Cohesion Survey, which allow for a wide and comprehensive view on 
various aspects of quality of life, also they are an important source        
of information on subjective wellbeing as well as on perception of var- 
ious social phenomena.

We hope that this publication will be a valuable source of information 
for anyone interested in the subject of living conditions of the po-
pulation in the Łódzkie Voivodship.
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