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S t r e s z c z e n i e
Badania prowadzone w okresie od listopada 2006 r. do maja 2007 r. można 
podzielić na dwie części. Pierwsza część badań miała na celu uzyskanie 
odpowiedzi na następujące pytania: 
1. Czy walory krajobrazowe wpływają w opinii osób zawodowo związa-

nych z wyceną terenów na cenę nieruchomości?
2. Jak procentowo przedstawia się ten wpływ?
3. Jakie elementy krajobrazu w opinii tych osób podnoszą cenę nierucho-

mości, a jakie ją obniżają?
Grupa badana to: rzeczoznawcy majątkowi – 67 osób, pośrednicy w ob-
rocie nieruchomościami – 53 osoby, deweloperzy – 60 osób, zarządcy 
nieruchomościami – 26 osób, pracownicy biur podróży – 70 osób oraz 
pracownicy hoteli – 66 osób. Razem przebadano 342 osoby. 
W drugiej części badań osobami badanymi byli mieszkańcy Krakowa spo-
tykani w parkach, na Błoniach, w Lasku Wolskim, w miejscu pracy oraz 
na uczelniach (studenci). Zbadano 297 osób. Ta część badań dotyczyła 
następujących problemów:
1. Jakie elementy krajobrazu mieszkańcy chcieliby widzieć z okna, a ja-

kich nie chcieliby oglądać?
2. Jakie mają (badani mieszkańcy) widoki z okien, czy są z nich zadowo-

leni i w jakim stopniu?
Metodą badania była ankieta. Posłużono się dwoma rodzajami ankiet: 
ankietą opracowaną dla osób zajmujących się zawodowo wyceną terenów 
oraz ankietą dla mieszkańców. 
W wyniku analizy zebranego materiału stwierdzono, że w opinii osób 
zawodowo związanych z wyceną nieruchomości walory krajobrazowe 
wpływają na cenę nieruchomości. Zdaniem największej liczby osób ba-
danych (47%) wpływ ten przekracza 20% ceny nieruchomości. Kolejne 
31% badanych szacuje wielkość tego wpływu na poziomie od 10 do 20%. 
Tylko 3% badanych twierdzi, że takiej zależności nie ma lub posiada ona 
śladowy zakres. Różna jest wielkość omawianego wpływu w opinii po-
szczególnych grup zawodowych: najmniejsza w ocenie rzeczoznawców, 
największa w  opinii pracowników hoteli i deweloperów. 
Dalsza analiza pozwoliła ustalić, w jakim stopniu poszczególne elementy 
krajobrazu widziane z okna podwyższają lub obniżają – zdaniem bada-
nych – cenę nieruchomości. Obliczenie średnich ocen pozwoliło na stwo-
rzenie list rankingowych rozpatrywanych elementów krajobrazu. W for-
mie grafi cznej przedstawiono na rys. 1 i 2. 
Druga część badań, w której osobami badanymi byli mieszkańcy Krako-
wa, pozwoliła na ustalenie list rankingowych elementów krajobrazu po-
żądanych lub niechcianych do oglądania z okien własnych mieszkań; po-
zwoliła również na stwierdzenie, jakie są różnice międzygrupowe w tych 
ocenach. 
I tak np. po wyodrębnieniu trzech następujących grup widoków: zieleni 
z elementami budowli, atrakcyjnych budowli z elementami zieleni oraz 
widoków obiektów emitujących hałas, ustalono (na podstawie średnich 
ocen w skali od 0 do 10), w jakim stopniu mieszkańcy chcieliby je oglą-
dać. Przedstawiono to na rys. 3.
W kolejnym fragmencie opracowania określono, jakie widoki oglądają 
mieszkańcy z  okien swoich mieszkań oraz w jakim stopniu są z nich za-
dowoleni. Okazało się m.in. że krakowianie najczęściej oglądają ze swo-
ich okien ulice, skrzyżowania, obiekty komunikacyjne lub parkingi (45% 
badanych) oraz ściany sąsiednich budynków (42%). Sytuacja ta przekłada 
się na niezbyt wysoki poziom zadowolenia krakowian z otoczenia, w któ-
rym mieszkają. Aż 37% badanych mieszkańców tego miasta wyraża nieza-
dowolenie z widoku z okien swoich mieszkań, zaś tylko 33% sygnalizuje 
zadowolenie. 

Słowa kluczowe: percepcja krajobrazu, walory krajobrazowe, ocena krajobrazu, 
badania społeczne, cena nieruchomości

A b s t r a c t
Our research conducted from November 2006 to May 2007 may be 
subdivided into two parts. The goal of the fi rst part was to obtain answers 
to the following questions: 
1. Do landscape values affect the real-estate prices, in the opinion of the 

professionals working in the area of real-estate appraisal? 
2. What would be the proportion of such infl uence? 
3. What landscape elements cause increase or decrease of the real-estate 

prices, in the opinion of those professionals? 
The surveyed group included the following: property appraisers – 67 
persons, real-estate agents – 53 persons, developers – 60 persons, property 
managers – 26 persons, travel agents – 70 persons, and hotel workers – 66 
persons. In total, 342 persons were surveyed. 
The second part of the research applied to the residents of Kraków met 
in parks, on the Błonie fi eld, in the Wolski Forest, at work places and in 
colleges (students). 297 persons were surveyed. That part of the research 
concerned the following issues: 
1. Which landscape elements would and which ones the residents would 

not like to see from their windows? 
2. What is your present view from your window like? Are you satisfi ed of 

it and how much? 
Questionnaires were the survey method. Two types of questionnaires 
were used: one prepared for the professional land appraisers and one for 
the residents. 
As a result of survey evaluation, it was found that, in the opinions of the 
real-estate professionals, the landscape values affected the real-estate 
prices. In the opinion of the majority of the respondents (47%), such an 
infl uence exceeded 20% of the real-estate price. Another group of 31% 
of the respondents estimated the size of such an infl uence from 10 to 
20%. Only 3% of the respondents stated that either there was no such 
interdependence or it was insignifi cant. The magnitude of that type of 
infl uence is difference among particular professional groups: the smallest 
among the appraisers and the largest in the opinions of the hotel workers 
and developers. 
Further analysis allowed us to establish how much (in the scale from 0 
to 10) particular landscape elements seen from ones’ window increase 
or decrease, in the respondents’ opinions, the real-estate price. The mean 
evaluation calculation allowed us to develop ranking lists of particular 
landscape elements. They are presented in Figs. 1 and 2. 
The second part of the survey in which the residents of Kraków participated 
allowed us to establish ranking lists of the desired or undesired landscape 
elements in front of people’s windows; it also allowed us to fi nd out what 
were the group differences in such evaluations. 
The following three types of vies were specifi ed: greenery with some 
structures, attractive structures with some greenery and noise-generating 
objects. It was found (based on averaged evaluations in the scale from 0 to 
10) in what degree the residents would like to see such objects from their 
windows. The results are presented in Fig. 3. 
In another part of the study, it was established what views are seen by 
the residents from their windows and in what degree the residents are 
satisfi ed of their views. It was found that what the residents of Kraków 
mostly see are for example streets, junctions, transportation facilities 
and car parks (45% of the respondents), or walls of adjacent buildings 
(42%). That situation is refl ected in a fairly moderate level of the residents’ 
satisfaction of their surroundings. As many as 37% of the surveyed city 
residents expressed their dissatisfaction of the views from their windows, 
while only 33% were satisfi ed. 

Keywords: landscape perception, landscape values, landscape evaluation, social 
research, price of property
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5.1. Cel badań, grupa badana, metoda badawcza

Badania prowadzone przez nas w okresie od listopada 
2006 r. do maja 2007 r. można podzielić na dwie części. 
Celem pierwszej części badań było uzyskanie odpowiedzi 
na następujące pytania: 
1. Czy walory krajobrazowe wpływają w opinii osób za-

wodowo związanych z wyceną terenów na cenę nieru-
chomości?

2. Jak procentowo przedstawia się ten wpływ?
3. Jakie elementy krajobrazu w opinii tych osób podnoszą 

cenę nieruchomości, a jakie ją obniżają?
Grupa badana to: rzeczoznawcy majątkowi – 67 osób, 

pośrednicy w obrocie nieruchomościami – 53 osoby, dewe-
loperzy – 60 osób, zarządcy nieruchomościami – 26 osób, 
pracownicy biur podróży – 70 osób oraz pracownicy hoteli 
– 66 osób. Razem przebadano 342 osoby. 

W drugiej części badań osobami badanymi byli: miesz-
kańcy spotykani w parkach, na Błoniach, w Lesie Wolskim, 
w miejscu pracy (Urząd Miasta Krakowa), na uczelniach 
oraz w biurach deweloperów. Zbadano 297 osób: 146 prze-
chodniów, 34 studentów, 60 klientów deweloperów i 57 
pracowników Urzędu Miasta. Ta część badań dotyczyła 
następujących problemów:
1. Jakie elementy krajobrazu mieszkańcy chcieliby wi-

dzieć z okna, a jakich nie chcieliby oglądać?
2. Jakie widoki z okien mają badani mieszkańcy, czy są 

z nich zadowoleni i w jakim stopniu?
3. Od jakich czynników i w jaki sposób zależy poziom za-

dowolenia z widoku z okna? 
Metodą badania była ankieta. Posłużono się dwoma 

rodzajami ankiet: ankietą opracowaną dla osób zajmu-
jących się zawodowo wyceną terenów oraz ankietą dla 
mieszkańców.

5.2. Analiza zebranego materiału – wyniki badań

5.2.1. Wpływ walorów krajobrazowych na ceny 
nieruchomości w opinii osób zawodowo 
związanych z wyceną terenów

W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie dotyczące 
wpływu walorów krajobrazowych na ceny nieruchomości 
poproszono badanych o ustosunkowanie się w ankiecie do 
następujących kwestii.
1. Czy dostrzegasz wpływ walorów krajobrazowych na 

cenę nieruchomości (tak/nie)?
2. Jeśli tak, to oceń ten wpływ jako:

a) śladowy,
b) nie większy niż 5%,
c) od 5–10%,
d) od 10–20%,
e) powyżej 20%.
Rozkład odpowiedzi w całej badanej grupie (N = 342) 

przedstawiono na rys. 1.

Według opinii osób zawodowo związanych z wyceną 
terenów walory krajobrazowe mają znaczny wpływ na 
ceny nieruchomości. W przeprowadzonych badaniach aż 
47% osób uważa, że wpływ ten jest większy niż 20%, na-
tomiast tylko 3% badanych twierdzi, że takiej zależności 
nie ma lub ma ona śladowy zakres. 

Interesujące są także różnice w opiniach badanych grup 
na temat wpływu walorów krajobrazowych na ceny nie-
ruchomości. Rozkłady odpowiedzi w poszczególnych gru-
pach zawarto w tabeli 1.

T a b e l a  1
Opinie o wpływie walorów krajobrazowych na ceny 

nieruchomości – rozkład odpowiedzi 
w poszczególnych grupach

Porównywane grupy umieszczone zostały w tabeli 
w kolejności od grupy rzeczoznawców, prezentujących 
najbardziej ostrożne opinie, do grupy pracowników hoteli, 
którzy najsilniej akcentują wpływ walorów krajobrazowych 
na ceny nieruchomości. Znaczne różnice między sześcio-
ma grupami widoczne są szczególnie w ostatniej kolumnie 
tabeli. Opinie o ponad 20% wpływie walorów widokowych 
na cenę nieruchomości wyraża od 10% badanych w grupie 
rzeczoznawców do 67% w grupie hotelarzy. 

Rys. 1. Ocena wpływu walorów krajobrazowych na ceny 
nieruchomości

Fig. 1. Evaluation of the infl uence of landscape values 
on real-estate prices 

Grupa
Procent odpowiedzi

brak 
wpływu

wpływ 
śladowy do 5% 5–10% 10–20% powyżej 

20%

Rzeczoznawcy 1,5 3,0 10,4 28,4 46,3 10,4

Zarządcy 
nieruchomości 0,0 3,8 0,0 15,4 46,2 34,6

Pośrednicy 0,0 0,0 1,9 18,9 34,0 45,3

Pracownicy biur 
podróży 0,0 1,4 1,4 17,1 25,7 54,3

Deweloperzy 0,0 1,7 1,7 11,7 21,7 63,3

Pracownicy hoteli 1,5 1,5 1,5 9,1 19,7 66,7

Ogół badanych 0,6 1,8 3,2 17,0 30,7 46,8
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5.3. Elementy krajobrazu, które zdaniem osób 

zawodowo związanych z wyceną terenów 
wpływają na cenę nieruchomości

Kolejny problem badawczy dotyczył tego, jakie ele-
menty krajobrazu podwyższają, zdaniem osób badanych, 
cenę nieruchomości. Pytanie w ankiecie było następujące:
Wskaż, jaki widok najbardziej podnosi cenę nierucho-
mości (najłatwiej sprzedać), przypisując każdemu z niżej 
wymienionych widoków liczbę punktów od 0 do 10, gdzie 
0 punktów oznacza, że dany widok nie podnosi ceny, a 10 
punktów, że podnosi ją w stopniu najwyższym. Rozpatruj 
każdy kolejny widok, nie sugerując się tym, jak oceniłeś 
poprzedni – w każdym przypadku masz do dyspozycji ska-
lę od 0 do 10.

1. Panorama miasta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Zalesione wzgórza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Woda (rzeka, stawy, morze,
    jezioro) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Zabytkowe budynki 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Pola i łąki 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Rozległa otwarta przestrzeń 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Park/ogród 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Nowoczesna architektura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. „Sielski” widok wsi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Ogrody działkowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Lotnisko 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Supermarket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Las 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Port, przystań 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Wesołe miasteczko 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wyniki w zbiorczym ujęciu (N = 342) przedstawiono 
w tabeli 2 i na rys. 2.

T a b e l a  2

Oceny stopnia, w jakim poszczególne elementy krajobrazu 
podnoszą cenę nieruchomości

Widok Średnia 
ocena

Odchylenie 
standar-

dowe

Procent 
ocen 

wysokich
(7–10)

Procent 
ocen

niskich
(0–3)

1. Park/ogród 7,42 2,08 69,6 5,3
2. Woda (rzeka, 
    stawy, morze, 
    jezioro) 

7,12 2,42 63,7 10,2

3. Zalesione wzgórza 7,10 2,39 62,0 9,1

4. Panorama miasta 6,73 2,52 55,6 12,0
5. Las 6,68 2,43 57,0 10,2
6. Zabytkowe 
    budynki 6,49 2,54 50,6 12,0

7. Nowoczesna 
    architektura 5,34 2,52 36,0 23,4

8. Rozległa otwarta 
    przestrzeń 5,33 2,63 34,2 27,2

9. „Sielski” widok 
    wsi 5,01 2,64 31,6 32,5

10. Pola i łąki 4,95 2,70 29,5 33,3
11. Port, przystań 4,53 2,94 29,5 40,1
12. Ogrody działkowe 3,13 2,47 10,8 60,5
13. Wesołe miasteczko 1,49 2,18 5,3 83,9
14. Supermarket  1,47 2,22 3,8 85,4
15. Lotnisko 1,02 2,02 4,7 89,8

Rys. 2. Średnia ocena (w skali od 0 do 10 punktów) stopnia, 
w jakim poszczególne elementy krajobrazu 

podnoszą cenę nieruchomości

Fig. 2. Mean evaluation of the degree (in the scale from 0 to 
10 points) in which particular landscape elements cause

increase of the real-estate prices 

Elementy krajobrazu, które zdaniem badanych w naj-
większym stopniu podnoszą ceny nieruchomości to: park 
lub ogród, woda (rzeka, stawy, morze, jezioro) i zalesione 
wzgórza. Widoki o charakterze miejskim: panorama mia-
sta, zabytkowe budynki i nowoczesna architektura mogą 
podwyższać ceny nieruchomości, ale w nieco mniejszym 
stopniu. Na końcu listy rankingowej znalazły się widoki, co 
do których z góry można było przypuszczać, że przez więk-
szość osób nie będą traktowane jako pożądane. Umieszcze-
nie lotniska, supermarketu i wesołego miasteczka na liście 
przedstawionej badanym spełniło jednak funkcję kontrol-
ną: bardzo niskie oceny przyznane tym krajobrazom przez 
zdecydowaną większość badanych potwierdziły rzetelność 
oszacowań stopnia, w jakim różne widoki są w stanie pod-
wyższyć cenę nieruchomości. 

Różnice w ocenach między poszczególnymi grupami 
pokazano w tabeli 3.

W celu sprawdzenia, czy różnice międzygrupowe 
w hierarchiach ocen są istotne, zastosowano dwuczyn-
nikową analizę wariancji z powtarzanymi pomiarami ze 
względu na jeden z czynników. Zmienną wyjaśnianą sta-
nowią oceny, natomiast czynniki – oceniane widoki i przy-
należność do grupy. W zaprezentowanej poniżej analizie 
wariancji pominięto trzy najniżej ocenione widoki (lot-
nisko, supermarket i wesołe miasteczko). Pozostawienie 
tych widoków w analizie nie zmieniłoby wniosków, jednak 
sztucznie powiększona zostałaby zmienność ocen. Wyniki 
analizy wariancji przedstawiono w tabeli 4. 

Analiza wariancji wykazała istotność (przy p < ,001) 
wszystkich testowanych efektów. Ich znaczenie przedsta-
wiono w punktach. 
1. Istotny efekt czynnika „przynależność do grupy” ozna-

cza występowanie różnic w ogólnym poziomie ocen 
wystawionych przez badanych z różnych grup. Wskaź-
nik eta-kwadrat na poziomie 13,6% świadczy o wyraź-
nym zróżnicowaniu tych ocen. Wpływ 12 widoków na 
podwyższenie cen nieruchomości najwyżej oceniają 
zarządcy nieruchomości (średnia 6,87) i pracowni-
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T a b e l a  3

Różnice międzygrupowe w ocenach stopnia, w jakim poszczególne widoki podnoszą cenę nieruchomości

Widok

Średnie oceny (w skali od 0 do 10)

rzeczoznawcy 
N = 67

pośrednicy  
N = 53

deweloperzy  
N = 60

zarządcy 
N = 26

pracownicy 
hoteli
N = 66

pracownicy  
biur podróży

N = 70
1. Park/ogród 6,52 7,85 7,17 7,50 7,92 7,69
2. Woda (rzeka, stawy, morze, jezioro) 6,75 7,19 6,33 8,04 7,55 7,36
3. Zalesione wzgórza 6,16 7,45 6,93 7,69 7,45 7,30
4. Panorama miasta 5,52 6,75 6,82 8,12 7,85 6,21
5. Las 6,15 6,79 6,52 5,69 6,97 7,33
6. Zabytkowe budynki 5,51 6,85 6,65 6,62 7,29 6,21
7. Nowoczesna architektura 4,52 6,06 4,63 7,19 5,62 5,21
8. Rozległa otwarta przestrzeń 4,28 4,81 5,78 6,77 5,53 5,61
9. „Sielski” widok wsi 4,30 4,75 4,22 7,04 5,67 5,20

10. Pola i łąki 3,75 4,21 4,75 6,88 5,42 5,66
11. Port, przystań 3,16 4,62 4,00 5,77 5,35 4,97
12. Ogrody działkowe 2,57 3,36 2,70 5,12 3,38 2,87
13. Wesołe miasteczko 0,79 1,04 1,22 3,58 1,98 1,47
14. Supermarket 0,91 1,28 1,53 2,62 1,68 1,47
15. Lotnisko 0,51 0,85 0,52 2,77 1,74 0,73

cy hoteli (6,33), w następnej kolejności – pracownicy 
biur podróży (5,97), pośrednicy (5,83) i deweloperzy 
(5,54). Zdecydowanie najbardziej ostrożni w ocenach 
są rzeczoznawcy (4,93). Przedstawione powyżej mię-
dzygrupowe różnice w ocenach (w szacunkowej ska-
li od 0 do 10) wykazują pewną, chociaż ograniczoną, 
zbieżność z ogólnymi ocenami (w procentach) wpły-
wu walorów krajobrazowych na ceny nieruchomości. 
W obu przypadkach rzeczoznawcy zdecydowanie naj-
niżej oceniali znaczenie „widoku z okna”, zaś do grup 
z najwyższymi ocenami należały grupy pracowników 
hoteli oraz – przy nieco niższych ocenach – pracownicy 
biur podróży. Mniejszą spójność wykazały oceny wy-
stawione przez zarządców nieruchomości. Osoby z tej 
grupy relatywnie nisko (w porównaniu z pozostałymi 
badanymi) oceniły wpływ walorów krajobrazowych na 
ceny nieruchomości w ujęciu fi nansowym (w procen-
tach ceny), natomiast oszacowania (w skali od 0 do 10) 
wpływu konkretnych widoków na ceny są w tej grupie 
najwyższe. 

T a b e l a  4
Międzygrupowe różnice w ocenach stopnia, 

w jakim poszczególne widoki podnoszą 
cenę nieruchomości – analiza wariancji

Źródło 
zmienności SS df MS F p

Grupa 1262,2 5 252,4 10,547 0,000
Błąd 8041,9 336 23,9
Widok 5191,7 11 472,0 107,590 0,000
Widok × grupa 685,5 55 12,5 2,841 0,000
Błąd 16213,4 3696 4,4

2. Drugim istotnym efektem w analizie wariancji (tab. 
4) jest czynnik „widok”. Reprezentuje on oczywistą 
zmienność 12 średnich ocen w całej badanej 342-oso-
bowej grupie. Wskaźnik eta-kwadrat wynosi 23,5%, 

co świadczy o znacznym zróżnicowaniu tych średnich. 
Mieszczą się one w granicach od 3,13 (ogrody działko-
we) do 7,42 (park/ogród). Warto dodać, że umieszcze-
nie wśród widoków potencjalnie podnoszących cenę 
nieruchomości również wesołego miasteczka, super-
marketu i lotniska zwiększyłoby wskaźnik eta-kwadrat aż 
do poziomu 47%. 

3. Istotność interakcyjnego efektu obu czynników (tab. 
4: „widok × grupa”) oznacza występowanie między-
grupowych różnic w hierarchii ocen. Różnice te mają 
jednak ograniczony zakres (eta-kwadrat = 3,1%). Przy 
sprawdzeniu, w czym konkretnie przejawiały się od-
stępstwa grupowych hierarchii ocen od hierarchii cha-
rakterystycznej dla ogółu badanych, zrezygnowano ze 
szczegółowych analiz (post hoc) istotności różnic za-
chodzących w obrębie 72 średnich z tabeli 3. Wskaza-
no jedynie na pewne najbardziej widoczne preferencje 
sygnalizowane przez badanych z poszczególnych grup. 
W tym celu obliczono występujące w próbie efekty 
poszczególnych konfi guracji poziomów obu czynni-
ków: widoków i przynależności do grupy. Skorzystano 
z  wzoru 

•••• +−−=
____
yyyye jijiji

gdzie 
eij – efekt i-tego rodzaju widoku i j-tej grupy, 

ijy  – średnia ocena i-tego widoku w j-tej grupie, 

•iy  – średnia ocena i-tego widoku w całej badanej 
grupie,  

jy•  – średnia ocena wszystkich 12 widoków 
w j-tej grupie, 

••y  – ogólna średnia ocena wszystkich widoków 
we wszystkich grupach łącznie. 
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Analiza wielkości obliczonych w ten sposób efektów 

prowadzi do ustalenia, że relatywnie wysokie oceny wpły-
wu różnych elementów krajobrazu na podwyższenie cen 
nieruchomości dotyczą:
– w grupie rzeczoznawców – widoku wody (rzeki, stawu, 

morza, jeziora) i lasu,
– w grupie pośredników – widoku nowoczesnej architektury,
– w grupie deweloperów – widoku zabytkowych budynków,
– w grupie zarządców nieruchomości – „sielskiego” wi-

doku wsi, widoku ogrodów działkowych, pól i łąk oraz 
nowoczesnej architektury,

– w grupie pracowników hoteli – panoramy miasta,  
– w grupie pracowników biur podróży – widoku lasu. 

Natomiast relatywnie niskie oceny wpływu różnych 
elementów krajobrazu na podwyższenie cen nieruchomo-
ści dotyczą:
– w grupie pośredników – widoku pól i łąk oraz rozległej, 

otwartej przestrzeni,
– w grupie deweloperów – widoku nowoczesnej architektury,
– w grupie zarządców nieruchomości – widoku lasu, par-

ku lub ogrodu i zabytkowych budynków,
– w grupie pracowników biur podróży – panoramy miasta 

i widoku ogrodów działkowych. 
Jak wynika z powyższego zestawienia, grupą, której 

oceny są najmniej typowe dla ogółu badanych, jest mało 
liczna (N = 26) grupa zarządców nieruchomości. 

Ostatni problem badawczy dotyczył widoków, które 
zdaniem osób badanych obniżają ceny nieruchomości. Py-
tanie w ankiecie było następujące.
Wskaż, jaki widok najbardziej obniża cenę nierucho-
mości (najtrudniej sprzedać), przypisując każdemu z ni-
żej wymienionych widoków liczbę punktów od 0 do 10, 
gdzie 0 punktów oznacza, że dany widok nie obniża ceny, 
a 10 punktów, że obniża ją w stopniu najwyższym. Rozpa-
truj każdy kolejny widok, nie sugerując się tym, jak oceni-
łeś poprzedni – w każdym przypadku masz do dyspozycji 
skalę od 0 do 10.

1. Ślepa ściana 
    sąsiedniego budynku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2. Zabudowa przemysłowa, 
    składy, hurtownie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Tereny poprzemysłowe, 
    poeksploatacyjne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Ulica, skrzyżowanie, 
    arterie komunikacyjne, 
    parking 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Linia wysokiego napięcia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Chaotyczna zabudowa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Tereny kolejowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Cmentarz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Lotnisko 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Supermarket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Ogrody działkowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Nowoczesna architektura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. „Dzikie pola”, 
      zieleń nieurządzona 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wyniki charakteryzujące opinie ogółu badanych (N = 342) 
przedstawiono w tabeli 5 i na rys. 3.

T a b e l a  5

Oceny stopnia, w jakim poszczególne widoki 
obniżają cenę nieruchomości 

Widok Średnia 
ocena

Odchylenie 
standardowe

Procent 
ocen 

wysokich
(7–10)

Procent 
ocen

niskich
(0–3)

1. Zabudowa 
    przemysłowa, 
    składy, 
    hurtownie 

8,70 1,98 88,3 3,5

2. Tereny 
    poprzemysłowe, 
    poeksploatacyjne 

8,51 2,04 86,5 4,1

3. Lotnisko 8,37 2,53 81,6 7,3
4. Ślepa ściana 
    sąsiedniego 
    budynku 

8,31 2,36 82,7 6,4

5. Linia wysokiego 
    napięcia 7,58 2,50 68,1 7,3

6. Tereny kolejowe 7,45 2,46 70,8 8,8

7. Cmentarz 7,33 2,85 66,4 12,9

8. Ulica, 
    skrzyżowanie, 
    arterie 
    komunikacyjne, 
    parking 

7,08 2,28 62,3 6,7

9. Supermarket 6,20 2,96 48,8 19,3
10. Chaotyczna 
      zabudowa 5,73 2,45 40,6 19,9

11. Ogrody 
      działkowe 3,95 2,74 19,0 45,3

12. „Dzikie pola”, 
      zieleń  
      nieurządzona

3,35 2,59 12,3 57,9

13. Nowoczesna 
      architektura 3,02 2,57 12,3 61,7

Rys. 3. Średnia ocena (w skali od 0 do 10 punktów) stopnia, 
w jakim poszczególne elementy krajobrazu 

obniżają cenę nieruchomości
Fig. 3. Mean evaluation of the degree (in the scale from 0 to 

10 points) in which particular landscape elements cause decrease 
of the real-estate prices
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T a b e l a  7
Międzygrupowe różnice w ocenach stopnia, 
w jakim poszczególne widoki obniżają cenę 

nieruchomości – analiza wariancji

Źródło 
zmienności SS df MS F p

Grupa 617,4 5 123,5 4,881 0,000
Błąd 8500,5 336 25,3
Widok 14714,0 12 1226,2 276,374 0,000
Widok × grupa 708,9 60 11,8 2,663 0,000
Błąd 17888,4 4032 4,4

Wśród niepożądanych elementów krajobrazu, których 
obecność w największym stopniu obniża cenę nierucho-
mości, większość badanych umieściła zabudowę przemy-
słową, tereny poprzemysłowe, lotnisko oraz widok ślepej 
ściany sąsiedniego budynku. Kolejne cztery rodzaje „wi-
doków z okna” tylko w nieco mniejszym stopniu od po-
przednich obniżają – zdaniem większości badanych – ceny 
nieruchomości. Są to widoki linii wysokiego napięcia, te-
renów kolejowych, cmentarza oraz ulicy, zwłaszcza ruchli-
wej arterii lub parkingu. Jedynie obecność trzech ostatnich 
elementów krajobrazu pokazanych na rys. 3, tzn. ogrodów 
działkowych, „dzikich pól” (zieleni nieurządzonej) oraz 
nowoczesnej architektury, zdaniem tylko niektórych ba-
danych obniża cenę nieruchomości, stąd niskie przeciętne 
oceny stopnia, w jakim obecność tych elementów zmniej-
sza cenę. 

Różnice w ocenach między poszczególnymi grupami 
przedstawiono w tabeli 6.

W celu sprawdzenia, czy różnice międzygrupowe w po-
ziomie i hierarchii ocen są istotne, zastosowano dwuczyn-
nikową analizę wariancji. Zmienną wyjaśnianą stanowią 

T a b e l a  6

Różnice międzygrupowe w ocenach stopnia, w jakim poszczególne widoki obniżają cenę nieruchomości

Widok

Średnie oceny (w skali od 0 do 10)

rzeczoznawcy
N = 67

pośrednicy 
N = 53

deweloperzy 
N = 60

zarządcy 
N = 26

pracownicy 
hoteli
N = 66

pracownicy 
biur podróży

N = 70
1. Zabudowa przemysłowa, składy, 
    hurtownie 8,13 9,11 8,95 8,08 8,62 9,01

  2. Tereny poprzemysłowe, 
      poeksploatacyjne 8,33 8,87 8,70 8,00 8,30 8,63

  3. Lotnisko 8,58 8,66 8,88 8,19 7,44 8,43
  4. Ślepa ściana sąsiedniego budynku 7,78 8,55 8,67 8,23 8,38 8,30

  5. Linia wysokiego napięcia 7,34 8,58 7,28 8,00 7,92 6,80

  6. Tereny kolejowe 7,28 7,89 7,35 6,35 7,98 7,29
  7. Cmentarz 7,13 7,55 7,52 5,96 8,12 6,94
  8. Ulica, skrzyżowanie, arterie 
      komunikacyjne, parking 6,84 7,87 6,55 6,58 7,36 7,11

  9. Supermarket  6,09 6,68 5,87 4,00 7,29 6,00
10. Chaotyczna zabudowa 4,97 6,51 5,30 5,31 6,58 5,61

11. Ogrody działkowe 2,78 4,45 3,78 2,92 4,83 4,40

12. „Dzikie pola”, zieleń nieurządzona 2,57 4,06 3,20 2,96 4,12 3,09
13. Nowoczesna architektura 2,09 3,25 3,20 2,58 3,79 3,01

oceny, natomiast czynniki – to oceniane widoki i  przyna-
leżność do grupy. Wyniki analizy wariancji zawarto w  tabeli 7. 

Analiza wykazała istotność wszystkich efektów (p < ,001). 
Wykryte prawidłowości przedstawiono poniżej w punktach.
1. Ogólny poziom ocen, odnoszących się do wszystkich 13 

widoków łącznie, wykazał istotne międzygrupowe zróż-
nicowanie. Jego wielkość wyraża wskaźnik eta-kwadrat, 
który wynosi 6,8%. Międzygrupowa zmienność w po-
ziomie ocen osiągnęła więc znacznie mniejsze rozmiary 
niż zdarzało się to w przypadku opinii na temat elemen-
tów krajobrazu podwyższających ceny nieruchomości. 
Wpływ niepożądanych widoków na obniżenie cen nie-
ruchomości najmocniej podkreślili pośrednicy (średnia 
ocena: 7,08) i hotelarze (6,98). Niższe oceny tego wpły-
wu zostały wystawione przez deweloperów (6,56) i pra-
cowników biur podróży (6,51). Wpływ niepożądanych 
widoków na zmniejszenie cen nieruchomości najniżej 
ocenili rzeczoznawcy (6,15) i zarządcy nieruchomości 
(5,93).

2. Efekt czynnika „widok” (tab. 7) wyraża się zróżnico-
waniem – w całej badanej grupie – ocen dotyczących 
różnych elementów krajobrazu. Dużej wielkości tego 
efektu (eta-kwadrat = 44,2%) odpowiada zróżnicowanie 
średnich ocen (tab. 5), które ukształtowały się na pozio-
mie od 3,02 (nowoczesna architektura) do 8,70 (zabudo-
wa przemysłowa, składy, hurtownie).

3. Interakcyjny efekt „widok × grupa” (tab. 7 ) oznacza wy-
stępowanie międzygrupowych różnic w hierarchii ocen 
różnych widoków. Różnice te są wprawdzie istotne, 
jednak wskaźnik eta-kwadrat (zaledwie 2,0%) świadczy 
o znacznym podobieństwie grupowych hierarchii ocen. 
Największe rozbieżności między opiniami różnych grup 
dotyczą widoku supermarketu. Najbardziej obniża on 
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cenę nieruchomości zdaniem pracowników hoteli (śred-
nia ocena: 7,29), zaś w najmniejszym stopniu – w opinii 
zarządców nieruchomości (4,00). Analiza efektów po-
szczególnych konfi guracji poziomów obu czynników 
– widoków i przynależności do grupy – pozwoliła na 
wychwycenie jeszcze kilku innych różnic. Relatywnie 
wysokie oceny wpływu różnych niepożądanych wido-
ków na obniżenie cen nieruchomości dotyczą:
– w grupie rzeczoznawców – widoku lotniska,
– w grupie zarządców nieruchomości – widoku linii 

wysokiego napięcia,
– w grupach pracowników hoteli i biur podróży – wido-

ku ogrodów działkowych.
Relatywnie niskie oceny wpływu różnych niepo-

żądanych widoków na obniżenie cen nieruchomości 
dotyczą:
– w grupie rzeczoznawców – widoku ogrodów 

działkowych,
– w grupie zarządców nieruchomości – widoku 

cmentarza,
– w grupie pracowników hoteli – widoku lotniska,
– w grupie pracowników biur podróży – widoku linii 

wysokiego napięcia.
Jak widać z przedstawionej do tej pory analizy zebrane-

go materiału, widok z okna w opinii osób zawodowo zwią-
zanych z wyceną terenów wpływa na cenę nieruchomości. 
Wielkość tego wpływu jest różna w ocenach poszczegól-
nych grup zawodowych. 

5.4. Widok z okna – pożądane elementy krajobrazu 
w ocenie mieszkańców

W drugiej części badań, w której uczestniczyło 297 
mieszkańców, osoby badane odpowiadały na następujące 
pytanie dotyczące pożądanego widoku z okna. 
Jaki widok z okna chciałbyś mieć? Każdemu z niżej 
wymienionych widoków przypisz liczbę punktów od 0 do 
10, gdzie 10 punktów oznacza, że najbardziej chciałbyś 
mieć taki widok z okna, a 0 – najmniej.

1. Panorama miasta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Zalesione wzgórza 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Woda (rzeka, stawy, 
    morze, jezioro) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4. Zabytkowe budynki 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Pola i łąki 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Rozległa otwarta 
    przestrzeń 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Park/ogród 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Nowoczesna 
    architektura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. „Sielski” widok wsi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Ogrody działkowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Lotnisko 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Supermarket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. Las 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Port, przystań 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Wesołe miasteczko 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wyniki w zbiorczym ujęciu przedstawiono w tabeli 8 
i  na wykresie na rys. 4. 

T a b e l a  8
Hierarchia pożądanych widoków – średnie oceny 

w skali od najbardziej pozytywnie (10) 
do najmniej pozytywnie ocenianych (0)

Widok Średnia 
ocena

Odchylenie 
standardowe

Procent 
ocen 

wysokich
(7–10)

Procent 
ocen

niskich
(0–3)

1. Zalesione wzgórza 8,25 2,07 80,1 3,4

2. Woda (rzeka, stawy, 
    morze, jezioro) 8,04 2,28 78,1 4,7

3. Park/ogród 7,67 2,15 70,7 3,0
4. Las 7,52 2,52 66,7 7,7
5. Pola i łąki 6,77 2,59 56,6 11,8
6. Rozległa otwarta 
    przestrzeń 6,25 2,83 49,2 18,2

7. Panorama miasta 6,06 3,13 51,9 25,3
8. Zabytkowe budynki 5,86 2,77 43,4 21,5
9. „Sielski” widok wsi 5,62 3,06 39,7 23,9

10. Ogrody działkowe 4,51 3,09 29,6 43,4
11. Port, przystań 4,47 3,28 33,0 43,1
12. Nowoczesna architektura 3,79 2,88 19,2 47,8
13. Wesołe miasteczko 1,33 2,21 4,7 85,9
14. Lotnisko 0,78 1,73 2,7 90,9
15. Supermarket 0,59 1,52 1,7 94,6

Rys. 4. Średnie oceny stopnia, w jakim badani mieszkańcy 
chcieliby oglądać z okna poszczególne widoki 

(w skali od 0 do 10)
Fig. 4. Evaluation of the degree in which the surveyed residents 

would like to see particular views from their windows (in the 
scale from 0 to 10)

Jak wynika z tabeli i wykresu, najbardziej pożądane 
(najwyżej ocenione) widoki to:
– zalesione wzgórza,
– woda (rzeka, stawy, morze, jezioro),
– park/ogród,
– las.

Ponadprzeciętne oceny (bardzo zbliżone do siebie) 
uzyskała również grupa następujących widoków:
– pola i łąki,
– rozległa otwarta przestrzeń,
– panorama miasta.

Widoki te można by określić wspólną nazwą: rozległy, 
daleki widok. W takim widoku może znaleźć się wiele 
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różnych elementów krajobrazu (panorama miasta) lub tyl-
ko wybrane (pola, łąki), ale istotne jest to, że obejmuje on 
znaczny wycinek przestrzeni. 

Nieco niższe oceny, ale powyżej przeciętnej, przypi-
sano widokom:
– zabytkowych budynków,
– „sielskiemu” widokowi wsi.

Niższe oceny od przeciętnej otrzymały widoki:
– ogrodów działkowych,
– portu, przystani,
– nowoczesnej architektury.

Natomiast bardzo niskie oceny otrzymały widoki 
„hałaśliwe”:
– wesołego miasteczka,
– lotniska,
– supermarketu (najniższa średnia ocena).

Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy istnieją różnice 
międzygrupowe w przedstawionych powyżej ocenach. 
Wyniki zestawiono w tabeli 9.

W celu sprawdzenia, czy uzyskane różnice międzygru-
powe w hierarchiach ocen są istotne, zastosowano dwu-
czynnikową analizę wariancji z powtarzanymi pomiarami. 
Zmienną wyjaśnianą stanowią oceny, natomiast czynniki 
– to oceniane widoki i przynależność do grupy. Wyniki 
analizy wariancji zawarto w tabeli 10.

Najważniejszy wniosek z analizy wariancji dotyczy 
istotnych różnic między hierarchiami ocen w różnych gru-
pach mieszkańców (efekt „widok × grupa”: p < ,001). Do-
datkowo okazuje się, że oceny wystawione przez badanych 
z różnych grup skupiają się wokół zbliżonych wartości 
średnich, nieistotnie różniących się od siebie (p = ,160). Śred-
nie te zamieszczono w dolnym wierszu tabeli 9. Ostatnim 
wnioskiem, na tyle oczywistym, że nie trzeba poświęcać 
mu większej uwagi, są istotne różnice zachodzące pomię-
dzy ocenami różnych (spośród 15 podanych) elementów 
krajobrazu.

T a b e l a  9

Średnie oceny (w skali od 0 do 10) pożądanych widoków z okna w poszczególnych grupach badanych mieszkańców

Widok
Ogół 

badanych 
N = 297

Przechodnie
N = 146

Studenci
N = 34

Klienci 
deweloperów

N = 60

Pracownicy
Urzędu Miasta N = 57

1. Zalesione wzgórza 8,25 8,12 8,59 7,70 8,93
2. Woda (rzeka, stawy itp.) 8,04 7,87 8,82 7,53 8,56
3. Park/ogród 7,67 7,88 7,35 7,12 7,91
4. Las 7,52 7,95 7,62 6,38 7,54
5. Pola i łąki 6,77 6,62 6,44 6,63 7,49
6. Rozległa otwarta przestrzeń 6,25 6,51 5,09 5,88 6,67
7. Panorama miasta 6,06 6,20 4,62 5,73 6,89
8. Zabytkowe budynki 5,86 5,64 4,91 6,80 5,98
9. „Sielski” widok wsi 5,62 5,74 5,09 5,47 5,79

10. Ogrody działkowe 4,51 5,77 3,65 3,15 3,19
11. Port, przystań 4,47 4,16 5,74 4,90 4,09
12. Nowoczesna architektura 3,79 3,68 3,06 4,33 3,95
13. Wesołe miasteczko 1,33 1,46 0,94 1,58 0,95
14. Lotnisko 0,78 0,83 0,68 1,08 0,40
15. Supermarket 0,59 0,60 0,21 1,10 0,25
Wszystkie widoki łącznie 5,17 5,27 4,85 5,03 5,24

Chociaż grupowe hierarchie pożądanych widoków 
z okna wykazują istotne zróżnicowanie, nie jest ono zbyt 
silne. Świadczy o tym wskaźnik eta-kwadrat, który dla 
interakcyjnego efektu „widok × grupa” wynosi zaledwie 
2,5% Taką jedynie część indywidualnej zmienności ocen 
różnych widoków można wyjaśnić różnicami w grupowych 
hierarchiach. Dla porównania – wskaźnik eta-kwadrat dla 
efektu czynnika reprezentującego różne rodzaje widoków 
wynosi 46,7%. Proces oceniania przez badanych miesz-
kańców nie jednego, lecz 15 różnych widoków wywołuje 
zatem silne, choć oczywiste zróżnicowanie ocen. Wielkość 
tej zmienności zależy niewątpliwie od listy z wymienio-
nymi elementami krajobrazu. Gdyby na liście tej pominąć 
widoki nisko ocenione przez ogromną większość badanych 
(wesołe miasteczko, lotnisko i supermarket), to wskaźnik 
eta-kwadrat wyrażający zróżnicowanie pozostałych 12 
średnich zmniejszyłby się do poziomu 22,2%. Nadal jed-
nak różnice w grupowych hierarchiach ocen osiągałyby 
niewielkie rozmiary (eta-kwadrat = 3,9%). 

W celu wyjaśnienia, w czym przejawia się istotny efekt 
interakcyjny „widok × grupa”, obliczono wartości efektów 
poszczególnych konfi guracji poziomów obu czynników. 
Omówiono przy tym metody użyte już wcześniej i przed-
stawione w rozdziale 2. Wyniki analizy tych efektów opi-
sano poniżej, w punktach. 
1. W grupie przechodniów relatywnie wysoko oceniono 

widok ogrodu działkowego; ten sam element kraj-
obrazu względnie nisko został oceniony przez klientów 
deweloperów i przez pracowników Urzędu Miasta. 

2. Studenci relatywnie wysoko oceniają widoczną z okien 
wodę (zarówno w postaci rzeki, stawu, morza czy je-
ziora, jak też wodę, która kryje się pod hasłem widoku 
portu lub przystani), natomiast niżej niż można było 
przewidywać oceniają panoramę miasta. 

3. Klienci deweloperów stosunkowo wysoko oceniają 
widok zabytkowych budynków, zaś relatywnie nisko – 
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widok lasu i (o czym wspomniano w punkcie 1) ogro-
dów działkowych.
W celu uproszczenia następnych analiz statystycznych 

w kolejnych fragmentach opracowania wykorzystano syn-
tetyczne zmienne opisujące stopień, w jakim mieszkańcy 
chcą oglądać poszczególne rodzaje widoków z okien swo-
ich mieszkań. Analizy rzetelności oraz analizy mocy dys-
kryminacyjnej poprzedzone analizą czynnikową wykazały, 
że konieczne jest wyodrębnienie trzech grup widoków. 
Grupa pierwsza obejmuje osiem widoków, które wymie-
niono poniżej w kolejności wynikającej z wartości wskaźni-
ków mocy dyskryminacyjnej (skorygowanych współczynników 
korelacji pozycji ze skalą – w nawiasach): 
– pola, łąki (,61),
– rozległa otwarta przestrzeń (,55),
– las (,54),
– „sielski” widok wsi (,51),
– park/ogród (,48),
– zalesione wzgórza (,45),
– ogrody działkowe (,38),
– woda (rzeka, stawy, morze, jezioro) (,26).

T a b e l a  1 0
Międzygrupowe różnice w poziomie i hierarchii ocen 

pożądanych elementów krajobrazu – analiza wariancji

Źródło 
zmienności SS df MS F p

Grupa 94,91 3 31,64 1,736 0,160
Błąd 5 338,17 293 18,22
Widok 21 426,08 14 1530,43 269,594 0,000
Widok × grupa 1 142,96 42 27,21 4,794 0,000
Błąd 23 286,30 4102 5,68

Współczynnik alfa Cronbacha dla zmiennej opartej 
na ocenach widoków przedstawionych powyżej przyjmu-
je zadowalającą wartość ,77, zatem zmienną taką można 
utworzyć. Zostanie ona zoperacjonalizowana w formie 
średniej oceny stopnia, w jakim mieszkańcy chcieliby te 
widoki oglądać z okien swoich mieszkań. Zmienna repre-
zentuje ocenę widoków pełnych zieleni, chociaż udział 
w niej mają również oceny widoków wody (rzeki, stawu, 
morza czy jeziora). Wprawdzie różnego rodzaju budowle 
są obecne lub mogą występować w omawianych krajobra-
zach (zwłaszcza w widoku wsi czy ogrodów działkowych), 
jednak zabudowania nie wysuwają się tu na pierwszy plan, 
a zdecydowaną przewagę ma zieleń i/lub woda. Syntetycz-
na zmienna wyraża zatem stopień, w jakim badani chcieli-
by oglądać widoki z przewagą zieleni i wody. 

Druga grupa obejmuje trzy następujące widoki:
– zabytkowe budynki (,45),
– nowoczesną architekturę (,44),
– panoramę miasta (,42).

Wspólną cechę wszystkich trzech widoków stanowią 
atrakcyjnie prezentujące się budowle. Mogą one być oto-
czone zielenią (dotyczy to zwłaszcza panoramy miasta), 
ale na pierwszy plan wysuwa się w nich nie zieleń, lecz 
budowle. Współczynnik alfa Cronbacha, dla zmiennej sta-
nowiącej uśrednioną ocenę trzech omawianych widoków, 
przyjął możliwą do zaakceptowania wartość ,63. Synte-
tyczna zmienna wyraża stopień akceptacji widoków atrak-
cyjnych budowli z elementami zieleni. 

W trzeciej, a zarazem ostatniej grupie, znalazły się po-
niższe trzy widoki:
– supermarket (,44),
– lotnisko (,43),
– wesołe miasteczko (,38).

We wszystkich tych widokach znajdują się obiekty bę-
dące źródłem hałasu. Konstrukcja syntetycznej zmiennej 
(uśrednionej oceny supermarketu, lotniska i wesołego mia-
steczka) jest możliwa dzięki wystarczającej spójności ocen 
tych widoków, której rezultatem jest możliwa do zaakcepto-
wania wartość współczynnika alfa Cronbacha: ,60. Zmienna 
wyraża stopień akceptacji „hałaśliwych” krajobrazów.  

W dalszych analizach wykorzystano przedstawione 
powyżej syntetyczne zmienne opisujące stopień, w jakim 
mieszkańcy chcieliby oglądać z okien dany rodzaj krajo-
brazu:
– zieleń i wodę z elementami budowli,
– budowle z elementami zieleni,
– różne elementy krajobrazu stanowiące źródło hałasu.

Poziom wymienionych zmiennych przedstawiono w ta-
beli 11 i na rys. 5. 

T a b e l a  1 1
Stopień akceptacji poszczególnych rodzajów widoków z okna 

– wartości średnie (M) i odchylenia standardowe (SD)

Badana grupa

Zieleń i woda
z elementami 

budowli

Budowle
z elementami 

zieleni

Obiekty 
stanowiące 
źródła hałasu

M SD M SD M SD
Przechodnie 7,06 1,66 5,17 2,36 0,96 1,43
Studenci 6,58 1,52 4,20 2,04 0,61 1,06
Klienci 
deweloperów 6,23 1,54 5,62 1,87 1,26 1,60

Pracownicy 
UMK 7,01 1,44 5,61 2,14 0,53 0,98

Ogół badanych 6,83 1,61 5,23 2,22 0,90 1,37

Rys. 5. Stopień akceptacji poszczególnych rodzajów widoków – 
średnie oceny wraz z 95% przedziałami ufności

Fig. 5. Degree of acceptance of particular types of views from 
windows: mean evaluations, with 95% confi dence intervals

O
ce
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Sprawdzenie istotności różnic między średnimi z tabeli 

11 wykonane zostało za pomocą dwuczynnikowej anali-
zy wariancji z powtarzanymi pomiarami zmiennej zależ-
nej (poziomu wystawianych ocen) ze względu na czynnik 
„rodzaj widoku z okna”. Drugi czynnik obecny w analizie 
wariancji to przynależność do jednej z czterech porówny-
wanych grup mieszkańców. Wyniki analizy przedstawiono 
w tabeli 12. 

T a b e l a  1 2
Oceny poszczególnych widoków z okna 

w zależności od rodzaju widoku i przynależności 
do grupy – analiza wariancji

Źródło 
zmienności SS df MS F p

Grupa 31,86 3 10,62 2,800 0,040
Błąd 1111,41 293 3,79
Rodzaj 
widoku 4210,98 2 2105,49 790,034 0,000

Rodzaj 
widoku × 
grupa

74,05 6 12,34 4,631 0,000

Błąd 1561,73 586 2,67

Istotność efektu czynnika „przynależność do grupy” 
należy pozostawić bez komentarza z kilku powodów. Po 
pierwsze – różnice w ogólnym poziomie ocen wystawio-
nych przez przechodniów, studentów, klientów dewelope-
rów i pracowników UMK są niewielkie, o czym świadczy 
wskaźnik eta-kwadrat, który wynosi zaledwie 2,8%. Po 
drugie – różnice te stają się nieistotne w przypadku rozpa-
trywania średnich opartych na 15 szczegółowych ocenach 
(tab. 10, p = ,160). Najważniejszą jednak przyczyną, dla 
której omawiany efekt traci na znaczeniu, jest istotność 
interakcyjnego efektu „rodzaj widoku × grupa”. Oznacza 
to, że międzygrupowe różnice przedstawiają się w istotnie 
odmienny sposób dla różnych rodzajów elementów krajo-
brazu podlegających ocenie. Grupy należy zatem porów-
nać oddzielnie pod względem stopnia, w jakim mieszkańcy 
chcieliby oglądać krajobraz pierwszego typu (z dominacją 
zieleni), drugiego typu (z przewagą budowli) i trzeciego 
typu (z obiektami wywołującymi hałas). 

Na rysunku 5 można zauważyć, że badani mieszkań-
cy z każdej z czterech grup najbardziej chcieliby oglądać 
ze swoich okien widoki, w których dominuje zieleń i/lub 
woda. Mniej atrakcyjne są dla badanych widoki z przewagą 
budowli: panorama miasta, zabytkowe budynki, nowocze-
sna architektura. Ogromne różnice dzielą oceny obu tych 
rodzajów krajobrazu od ocen widoków obiektów, które po-
wszechnie kojarzone są z hałasem: supermarketu, lotniska 
i wesołego miasteczka. Chociaż przedstawiony kierunek 
różnic odnosi się do każdej z czterech grup mieszkańców, 
to dystans dzielący oceny poszczególnych rodzajów wido-
ków jest w różnych grupach nieco inny. Świadczy o tym 
istotność interakcyjnego efektu rodzaju krajobrazu i przy-
należności do grupy. Istotność tego efektu narzuciła kon-
tynuację opracowania przez wykonanie analiz post hoc. 
Wnioski wynikające z testów post hoc Tukey’a przedsta-
wiono w tab. 13 i 14. W obu wężykami oddzielono grupy 
istotnie różniące się od siebie (na poziomie ,05) pod wzglę-
dem średnich ocen, natomiast ponad wężykami znalazły 

się grupy ze średnimi ocenami nie wykazującymi istotnych 
różnic.

Wprawdzie widoki z dominującymi elementami ziele-
ni i/lub wody w każdej z czterech badanych grup miesz-
kańców są widokami najbardziej pożądanymi, to jednak 
w różnych grupach uzyskiwały różne oceny. I tak, najwyż-
sze oceny uzyskały w grupie przechodniów (średnia 7,05) 
i grupie pracowników UMK (7,01), a najniższe w grupie 
klientów deweloperów (6,23). Można przypuszczać, że 
niektóre osoby zainteresowane kupnem mieszkania biorą 
pod uwagę przy ocenie widoków nie tylko korzyści wyni-
kające z pięknej okolicy, lecz także potencjalne niedogod-
ności związane z mieszkaniem, np. w pobliżu lasu czy sta-
wu, takie jak odległość od centrum, trudności z dojazdem, 
obawy o bezpieczeństwo. 

W każdej z czterech grup mieszkańców widoki budowli 
z ewentualnym drugoplanowym udziałem zieleni uzyska-
ły niższe oceny od krajobrazów z dominującą zielenią lub 
wodą. Okazuje się jednak, że panorama miasta, zabytkowe 
budynki i nowoczesna architektura (w zbiorczym ujęciu) 
zostały istotnie bardziej docenione przez klientów dewelo-
perów (średnia ocena 5,62) i pracowników Urzędu Miasta 
(5,61) niż przez studentów (zaledwie 4,20). Wydaje się, że 
przyczyną tak niskiej oceny tych widoków przez studentów 
może być fakt, że większość krakowskich uczelni położona 
jest w centrum miasta i studenci, na co dzień „przesyceni” 
wielkomiejską architekturą, w miejscu zamieszkania wole-
liby oglądać widoki pełne zieleni. 

Widoki obiektów będących źródłem hałasu: super-
marketu, lotniska i wesołego miasteczka uzyskały bardzo 
niskie oceny w każdej z czterech porównywanych grup. 
Średnie oceny tych obiektów (w ujęciu zbiorczym) dzieli 
bardzo duży dystans od średnich ocen dwóch poprzednio 
omówionych rodzajów krajobrazu. W sytuacji tej traci na 
znaczeniu istotna różnica przejawiająca się w większej 
tolerancji dla „hałaśliwych” obiektów wyrażonej przez 
klientów deweloperów (średnia ocena 1,26), niż przez pra-
cowników UMK (0,53). Większa tolerancja na „hałaśliwe” 
elementy krajobrazu, wyrażona przez niektórych klientów 
deweloperów może wynikać z faktu, że elementy te mogą 
jednocześnie stanowić źródło korzyści. Przykładowo bli-
skość lotniska jest wygodna dla często podróżujących, bli-
skość supermarketu jest wygodna przy robieniu zakupów, 
a wesołe miasteczko to bliskość miejsca rozrywki dla dzie-
ci. Nie zmienia to jednak faktu, że ogromna większość ba-
danych przydziela niskie oceny (umownie: 0–3 pkt w skali 
0–10 pkt) wymienionym widokom: w grupie klientów de-
weloperów od 80 do 88% osób, zaś w pozostałych grupach 
od 84 do 100% badanych. 

W dotychczasowych analizach rozpatrywano głównie 
średnie oceny poszczególnych rodzajów krajobrazów. Na-
leży jednak pamiętać o tym, że oceny wystawione przez 
ogół badanych lub przez wszystkich badanych z danej gru-
py wykazują indywidualną zmienność. W związku z wy-
krytymi preferencjami wprowadzono dodatkową zmienną, 
którą jest różnica pomiędzy średnią oceną krajobrazów 
z przewagą elementów zieleni a przeciętną oceną krajo-
brazów z przewagą budowli. Rozkład tej zmiennej w całej 
badanej grupie (N = 297) przedstawiono na wykresie (rys. 6).
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T a b e l a  1 3

Istotne różnice międzygrupowe w ocenach poszczególnych rodzajów widoków

Rodzaj widoku 
z okna

Grupy mieszkańców, średnie oceny oraz istotne
różnie między średnimi (zaznaczone wężykiem)

Zieleń i woda 
z elementami 

budowli

                                                                                        studenci                   
                 6,58

przechodnie,  pracownicy UMK  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/  klienci deweloperów
             7,05                      7,01                                                                                                  6,23

Budowle 
z elementami zieleni

                                                                                                     przechodnie
                                                                                                            5,17

klienci deweloperów,  pracownicy UMK  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/  studenci
                       5,62                            5,61                                                                                       4,20 

Obiekty będące
źródłem hałasu 

                                                 przechodnie,  studenci
                                                       0,96             0,61
klienci deweloperów  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\  pracownicy UMK

                  1,26                                                                                                                               0,53

T a b e l a  1 4

Istotne różnice między średnimi ocenami różnych rodzajów widoków w poszczególnych grupach mieszkańców

Grupa Rodzaje widoków, średnie oceny oraz istotne
różnice między średnimi (zaznaczone wężykiem)

Przechodnie

   zieleń  i woda                                            budowle                                                 obiekty
   z elementami   /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\   z elementami  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\      emitujące
       budowli                                                   zieleni                                                      hałas
          7,05                                                        5,17                                                         0,96

Studenci

   zieleń  i woda                                            budowle                                                 obiekty
   z elementami   /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\   z elementami  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\      emitujące
       budowli                                                    zieleni                                                    hałas
          6,58                                                         4,20                                                       0,61

Klienci deweloperów

          zieleń  i woda           budowle                                                  obiekty
          z elementami       z elementami   /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\       emitujące
              budowli                  zieleni                                                     hałas
                 6,23                      5,62                                                        1,26

Pracownicy
Urzędu Miasta Krakowa 

   zieleń  i woda                                            budowle                                                 obiekty
   z elementami   /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\   z elementami  /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\      emitujące
       budowli                                                    zieleni                                                    hałas
          7,01                                                         5,61                                                       0,53
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Rys. 6. Wskaźnik preferencji widoków z przewagą elementów 
zieleni i wody nad atrakcyjnymi widokami z przewagą budowli 

– rozkład zmiennej

Fig. 6. View preference indicator, with the domination of 
greenery and water elements over attractive views, with the 

domination of structures: variable distribution

Przedstawiona zmienna może teoretycznie przyjmować 
wartości od –10 do 10 punktów. Jej wartość zerowa ozna-
cza idealną równowagę ocen obu rodzajów krajobrazów. 
Dodatnie wartości zmiennej występują u osób, które wyżej 
oceniły widoki pełne zieleni i wody niż widoki z przewa-
gą elementów budowli. Ujemne wartości zmiennej doty-
czą badanych, którzy (odwrotnie) wyżej ocenili widoki 
panoramy miasta, zabytkowych budowli i nowoczesnej 
architektury niż widoki zalesionych wzgórz, wody, parku, 
ogrodu, pól, łąk itp. 

Rozkład zmiennej wykazuje wysoką zgodność z roz-
kładem normalnym. Średnia wartość zmiennej, wynosząca 
+1,6 pkt odpowiada sytuacji, w której średnia ocena wi-
doków z przewagą elementów zieleni i wody (6,83) jest 
o 1,6 pkt wyższa od średniej oceny atrakcyjnych krajobra-
zów z dominującymi budowlami (5,23). Odchylenie stan-
dardowe zmiennej wynosi 2,6 pkt. 

Korzystając z histogramu ustalono, jaka część badanych 
preferuje panoramę miasta, zabytki i nowoczesną architek-
turę, a jaka – widoki z przewagą elementów zieleni i wody. 
Pierwsze trzy słupki histogramu (od lewej) reprezentują 
osoby preferujące widoki z przewagą elementów budow-
li, natomiast pozostałe 5 słupków – zwolenników zieleni 
i wody. Okazuje się, że preferencję widoków z przewagą 
budowli nad elementami zieleni zgłosiło w swoich oce-
nach 75 osób (25% ogółu badanych). Preferencję widoków 
z dominującymi elementami zieleni i wody wyraziło 220 
osób (74%), natomiast 2 osoby (1%) wystawiły identyczne 
oceny widokom obu rodzajów. 

Inny sposób analizy danych, uwypuklający różnice in-
dywidualne w ocenach trzech rodzajów widoków z okna, 
stanowi analiza skupień. Za zmienne diagnostyczne w tej 
analizie uznano średnie oceny widoków:
– zieleni i wody z elementami budowli,
– budowli z elementami zieleni,
– różnych elementów krajobrazu stanowiących źródło 

hałasu.
Analizę skupień wykonano na danych niepoddanych 

uprzedniej standaryzacji. Wartości trzech zmiennych zosta-
ły bowiem w zadowalającym przybliżeniu sprowadzone do 

stanu porównywalnego poprzez wykorzystanie tej samej,
11-stopniowej skali szacunkowej (od 0 do 10 punktów) 
w odniesieniu do oceny każdego widoku.

Przy realizacji analizy skupień podjęto decyzję o wy-
borze niehierarchicznej techniki k-means (k-średnich). 
Spośród różnych grupowań najbardziej przydatny wydał 
się podział wyodrębniający wśród ogółu badanych cztery 
ich podgrupy – skupienia. Średnie wartości zmiennych dia-
gnostycznych w poszczególnych skupieniach przedstawio-
no grafi cznie na rys. 7.

Rys. 7. Wyniki analizy skupień – średnie wartości zmiennych 
diagnostycznych w wyodrębnionych czterech skupieniach
Fig. 7. Cluster analysis results: mean values of diagnostic 

variables in four selected clusters

Prezentację skupień wykonano z uwzględnieniem przy-
należności badanych do grup (przechodniów, studentów, 
klientów deweloperów i pracowników UMK), gdyż test 
niezależności chi-kwadrat wykazał istotny związek między 
przynależnością do skupień a przynależnością do badanych 
grup mieszkańców (chi-kwadrat = 24,78; df = 9; p = ,003).

Pierwsze skupienie obejmuje osoby, które wysoko oce-
niają widoki z przewagą elementów zieleni i wody, nie-
co niżej, chociaż nadal dość wysoko – atrakcyjne widoki 
budowli z elementami zieleni, zaś bardzo nisko – wido-
ki obiektów emitujących hałas.  Badani tej grupy bardzo 
wyraźnie ujawniają swoje preferencje, o czym świadczy 
duże zróżnicowanie ocen różnych rodzajów widoków. Do 
skupienia pierwszego należy 87 badanych (29,3% ogółu). 
Konfi guracje ocen charakterystyczne dla tego skupienia re-
latywnie często występują w grupie pracowników Urzędu 
Miasta (42% tych badanych znalazło się w skupieniu I), zaś 
względnie rzadko – w grupie studentów (12%). 

W drugim skupieniu znalazły się osoby, które w po-
dobnym, lecz ograniczonym stopniu chciałyby oglądać za-
równo widoki z dominującą zielenią i wodą, jak też widoki 
z przewagą budowli – panoramę miasta, zabytkowe obiek-
ty i nowoczesną architekturę. Badani z tego skupienia na 
bardzo niskim poziomie oceniają widoki obiektów „hała-
śliwych”, jednocześnie unikają wysokich ocen przy innych 
widokach. Oceny takie mogą być wyrazem niewielkiego 
zainteresowania krajobrazem widzianym z okna, o  ile 
tylko obiekty położone w pobliżu miejsca zamieszkania 
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nie wywołują niedogodności, a w szczególności – hałasu. 
W skład tej grupy wchodzi 96 osób (32,3% ogółu bada-
nych). Należą do niej – w proporcjach niewykazujących 
dużego zróżnicowania – osoby ze wszystkich czterech ba-
danych grup.

Trzecie skupienie obejmuje osoby, które zdecydowanie 
preferują krajobrazy z zielenią i wodą. Widoki panoramy 
miasta, zabytków i nowoczesnej architektury badani ci oce-
niają zdecydowanie nisko, a widoki obiektów stanowiących 
źródła hałasu – skrajnie nisko. Do tej grupy należy 87 osób 
(29,3% ogółu badanych). Zdecydowaną preferencję zieleni 
i wody jako elementów widoku z okna relatywnie często 
wyrażają studenci (47%), a względnie rzadko – klienci de-
weloperów (20%) i pracownicy UMK (21%).

Ostatnie, czwarte skupienie reprezentuje preferencje 
nietypowe dla ogółu badanych. Oceny widoków z zielenią 
i wodą kształtują się na poziomie umiarkowanym, nieco 
wyższe są oceny widoków z przewagą budowli. Obecność 
obiektów powodujących hałas oceniana jest wprawdzie wy-
raźnie niżej niż dwóch pozostałych rodzajów krajobrazu, 
lecz o wiele wyżej niż we wszystkich innych skupieniach. 
Można przypuszczać, że osoby z czwartego skupienia kie-
rują się bardziej wygodą związaną z bliskością określone-
go rodzaju obiektów (np. parku, sklepów, miejsca pracy) 
niż kryteriami estetycznymi. Skupienie czwarte liczy tylko 
27 osób (9,1% ogółu badanych) i są to przede wszystkim 
klienci deweloperów (17%), a najmniejszy odsetek stano-
wią tu pracownicy UMK (2%). 

Wprowadzenie trzech syntetycznych zmiennych opi-
sujących stopień, w jakim osoby badane chciałyby oglą-
dać poszczególne rodzaje krajobrazów, zapewnia większą 
przejrzystość kolejnych analiz, niż posługiwanie się pięt-
nastoma szczegółowymi zmiennymi. Analizy te miały na 
celu zbadanie zależności preferencji oglądania różnych wi-
doków od: miejsca zamieszkania, płci, wieku i wykształce-
nia. Do analiz tych wprowadzono w charakterze zmiennej 
niezależnej również przynależność do grupy – przechod-
niów, studentów, klientów deweloperów lub pracowników 
UMK. 

Model poszukiwanych związków między zmiennymi 
przedstawia rys. 8. 

Rys. 8. Model możliwych do wykrycia zależności 
preferowanych rodzajów widoków z okna od przynależności 

do grupy i od zmiennych demografi cznych

Fig. 8. A model of detectable dependence of the preferred types 
of views from windows on group membership and demographic 

variables

Właściwą metodą analizy związków między zmienny-
mi była analiza regresji wielokrotnej. Opracowano cztery 
modele. W trzech z nich w roli zmiennych wyjaśnianych 
wystąpiły zmienne opisujące stopień, w jakim badani 
chcieliby oglądać z okien swoich mieszkań widoki po-
szczególnych rodzajów (rys. 8). Czwarty model miał na 
celu wyjaśnienie poziomu preferencji widoków z przewa-
gą elementów zieleni i wody nad atrakcyjnymi widokami 
z dominującymi budowlami. Podczas budowy równań re-
gresji zachowano możliwość wykrycia krzywoliniowych 
zależności zmiennych wyjaśnianych od wieku, a także – 
możliwość wykrycia związków interakcyjnych. Równania 
utworzone zostały metodą regresji krokowej postępującej. 

W rezultacie realizacji analizy regresji krokowej uzy-
skano cztery modele spełniające kryteria statystycznej 
istotności opisywanych przez nie związków. W tabeli 15 
przedstawiono zbiorcze dane na temat predyktorów znaj-
dujących się w równaniach regresji, istotności związków 
łączących je ze zmiennymi wyjaśnianymi oraz współczyn-
ników korelacji i determinacji wielokrotnej (R, R2 ).

W każdym modelu występuje istotny interakcyjny efekt 
wieku i przynależności do grupy. Oznacza to, że występu-
je zależność ocen poszczególnych rodzajów widoków od 
wieku, kształtuje się ona jednak odmiennie w grupach prze-

 Stopień, w jakim jednostka chciałaby oglądać z okna swojego mieszkania: 
• widoki zieleni i wody z elementami budowli (zalesionych wzgórz, rzeki, parku, ogrodu, pól, łąk 

itp.) 
• widoki budowli z elementami zieleni (panoramy miasta, zabytkowych budowli, nowoczesnej 

architektury) 
• widoki obiektów będących źródłem hałasu (supermarketu, lotniska, wesołego miasteczka) 

Przynależność 
do grupy 

(przechodniów, 
studentów, 
klientów 

deweloperów, 
pracowników 

UMK) 

Płeć Wiek Wykształcenie 
Stałe miejsce 
zamieszkania 
(miejscowość, 

dzielnica) 

T a b e l a  1 5

Modele wyjaśniające stopień, w jakim mieszkańcy chcieliby oglądać z okien widoki poszczególnych rodzajów

Zmienna wyjaśniana Zmienne 
wyjaśniające p R R2 Skoryg.

R2

1. Stopień akceptacji widoków 
z dominującą zielenią i wodą

grupa ,013
,335 11,2% 9,4%grupa i wiek ,000

2. Stopień akceptacji widoków z przewagą 
budowli

grupa i wiek ,009
,242 5,9% 4,6%miejsce zamieszkania ,016

3. Stopień akceptacji widoków obiektów 
„hałaśliwych”

grupa ,000
,357 12,8% 11,0%grupa i wiek ,000

4. Różnica między ocenami widoków 
z przewagą zieleni i wody a ocenami 
widoków z przewagą budowli 

grupa ,017
,347 12,1% 10,0%grupa i wiek ,000

płeć ,038
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chodniów, klientów deweloperów i pracowników Urzędu 
Miasta. Rozpatrywanie tej zależności w grupie studentów 
było niecelowe, gdyż wiek prawie wszystkich badanych 
(poza jedną osobą) zawiera się w bardzo wąskim przedzia-
le od 20 do 24 lat. 

Wobec braku podstaw do stwierdzenia krzywolinio-
wych zależności ocen różnych rodzajów widoków od wie-
ku zależności te w poszczególnych grupach opisane zostały 
za pomocą współczynników korelacji liniowej r Persona. 
W tabeli 16 przedstawiono wartości współczynników wraz 
z informacjami na temat ich istotności.

T a b e l a  1 6

Współczynniki korelacji pomiędzy wiekiem osób 
oceniających a ocenami widoków poszczególnych 

rodzajów w grupach przechodniów, klientów deweloperów 
i pracowników Urzędu Miasta Krakowa

Zmienne Przechodnie Klienci 
deweloperów

Pracownicy 
UMK

Oceny widoków 
zieleni i wody 
z elementami 
budowli

  ,35*** –,11   –,15

Oceny widoków 
budowli 
z elementami 
zieleni

–,09   ,29*   –,07

Oceny widoków 
obiektów 
będących źródłem 
hałasu

–,19*   ,51***   –,17

Istotność: *** p ≤,001;  ** p ≤,01;  * p ≤,05

Jak wynika z tabeli, w grupie przechodniów wraz 
z wiekiem zaznacza się tendencja do wystawiania coraz 
wyższych ocen widokom zieleni i wody (r = 0,35). Pra-
widłowość tę przedstawiono na wykresie korelacyjnym 
(rys. 9). W tej samej grupie istotna jest również tendencja do 
obniżania się wraz z wiekiem ocen widoków obiektów „ha-
łaśliwych” – lotniska, supermarketu i wesołego miastecz-
ka. Zależność tych ocen od wieku jest jednak bardzo słaba 
(r = –,19). 

Natomiast w grupie klientów deweloperów wraz z wie-
kiem wzrasta tolerancja dla widoków lotniska, supermar-
ketu i wesołego miasteczka. W 60-osobowej próbie pra-
widłowość ta ma siłę na pograniczu umiarkowanej i dość 
wysokiej (tab. 16, r = ,51). Związek wieku z ocenami wi-
doków obiektów „hałaśliwych” przedstawiono na wykresie 
korelacyjnym (rys. 10). W tej samej grupie wraz z wiekiem 
zaznacza się wzrost ocen pozytywnych wystawianych wi-
dokom zabytkowych budynków, panoramy miasta i nowo-
czesnej architektury. Zależność od wieku jest jednak w tym 
przypadku słaba (tab. 16, r = ,29). 

Rys. 9. Zależność ocen widoków z przewagą zieleni i wody od 
wieku w grupie przechodniów

Fig. 9. Dependence of the evaluation of the views, with the 
domination of greenery and water, on the pedestrians’ age

Rys. 10. Zależność ocen widoków obiektów „hałaśliwych” od 
wieku w grupie klientów deweloperów

Fig. 10. Dependence of the evaluation of the “noisy” objects’ 
views on the developers’ customers’ age

Próba interpretacji wykrytych zależności ocen poszcze-
gólnych rodzajów widoków od wieku uwzględnia sposób 
wykonania badania mieszkańców. Przechodnie badani byli 
głównie w miejscach pełnych zieleni: w parkach, na Bło-
niach, w Lesie Wolskim. Osoby starsze, zwłaszcza w wie-
ku emerytalnym, w miejscach tych znalazły się prawdopo-
dobnie głównie dlatego, że preferują odpoczynek na świe-
żym powietrzu, wśród zieleni. Osoby z tej grupy wiekowej 
odznaczające się innym stylem spędzania wolnego czasu, 
miały znacznie mniejszą szansę trafi enia do próby. Miesz-
kańcy w młodszym wieku mogli natomiast znaleźć się na 
terenach, gdzie odbywało się badanie z różnych powodów, 
niekoniecznie z powodu chęci relaksu w ładnym otoczeniu. 
Wzrost w grupie przechodniów – wraz z wiekiem – ocen 
widoków z przewagą zieleni i wody mógł zatem wynikać, 
całkowicie lub częściowo, ze sposobu przeprowadzenia 
badania. Brak istotnego związku między rozpatrywanymi 
obecnie zmiennymi w pozostałych grupach klientów de-
weloperów oraz pracowników UMK czyni to wyjaśnienie 
bardziej wiarygodne. 

W dodatkowym komentarzu do omawianej aktualnie 
problematyki warto jest zwrócić uwagę na możliwość wy-
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stępowania dwóch przeciwstawnych tendencji. Z jednej 
strony – dla starszej osoby, zwłaszcza w wieku emerytal-
nym, atrakcyjna jest możliwość spaceru lub odpoczynku 
na ławce, wśród zieleni, w parku czy w ogrodzie w pobli-
żu domu. Z drugiej strony – widok z okna na las, jezioro, 
ogrody działkowe czy zalesione wzgórza kojarzy się raczej 
z oddaleniem od centrum miasta. Osoby starsze mogą 
wyobrażać sobie mieszkanie na peryferiach miasta jako 
utrudniające dostęp do obiektów handlowych i usługo-
wych, a także utrudniające kontakty z rodziną i znajomymi 
mieszkającymi w innych rejonach miasta. Z tych właśnie 
względów u części starszych mieszkańców widoki z prze-
wagą elementów zieleni i wody mogą uzyskiwać bardzo 
wysokie oceny, inni jednak mogą się odnosić z rezerwą do 
perspektywy oglądania takich widoków z okien własnego 
mieszkania.

Ciekawe prawidłowości wykryto w grupie klientów 
deweloperów. O ile oceny widoków z dominującymi ele-
mentami zieleni i wody nie wykazują istotnych zmian 
związanych z wiekiem, to wraz z wiekiem zwiększają się 
w tej grupie oceny widoków z przewagą atrakcyjnie wy-
glądających budowli, a także wrasta poziom tolerancji dla 
widoków obiektów wywołujących hałas. Rezultaty te suge-
rują większy stopień akceptacji – przez starszych niż przez 
młodszych klientów – obiektów kojarzonych bardziej z 
centrum miasta niż z przedmieściami (zabytki, nowoczesna 
architektura), a także obiektów, których bliskość wiąże się 
z określonymi korzyściami (np. supermarketu). Można są-
dzić, że przy podejmowaniu decyzji o zakupie mieszkania 
elementy spodziewanej wygody związanej z  zamieszka-
niem w określonym rejonie miasta są w większym stopniu 
uwzględniane przez starszych klientów niż przez klientów 
młodszych. 

Całość dotychczasowego omówienia modeli regresji 
wielokrotnej poświęcona była zależności ocen poszcze-
gólnych rodzajów widoków od wieku, z jednoczesnym 
uwzględnieniem przynależności do grupy: przechodniów, 
klientów deweloperów lub pracowników UMK. 

W modelu drugim z tab. 15 można zauważyć, że sto-
pień akceptacji atrakcyjnych widoków budowli z ele-
mentami zieleni zależy również od miejsca zamieszkania 
(p = ,016). Okazuje się, że średnia ocena widoków panora-
my miasta, zabytkowych budowli i nowoczesnej architek-
tury (M = 5,38 przy SD = 2,24) jest istotnie wyższa w 246-
-osobowej grupie mieszkańców Krakowa niż w 51-
-osobowej grupie badanych mieszkających na stałe poza 
Krakowem (M = 4,54 przy SD = 1,99). Bardziej dokład-
na analiza tego problemu prowadzi do spostrzeżenia, że 
za różnicę tę odpowiedzialne są głównie oceny panoramy 
miasta jako pożądanego widoku z okna. Średnia ocen ta-
kiego widoku wynosi w grupie krakowian 6,41, podczas 
gdy w grupie mieszkańców innych miejscowości – tylko 
4,33. Mieszkańcy Krakowa, myśląc o panoramie miasta, 
biorą zapewne pod uwagę konkretnie panoramę Krakowa. 
Widok tego miasta, rozciągający się z wielu mieszkań usy-
tuowanych na wyższych piętrach budynków lub z domów 
położonych na podmiejskich wzgórzach, jest rzeczywiście 
atrakcyjny. Nie zawsze tak być musi w przypadku innych 
miejscowości. 

W ostatniej części analizy wyników zawartych w tabeli 
15 wyjaśnieniu poddano jeszcze jedną zmienną, a miano-
wicie różnicę między ocenami widoków z przewagą zieleni 
i wody a ocenami widoków z przewagą budowli. Zależ-
ność tej zmiennej od wieku jest prostą konsekwencją pra-
widłowości wykrytych w modelach 1 i 2 (tab. 5). W gru-
pie przechodniów wraz z wiekiem zaznacza się tendencja 
do coraz większej przewagi pozytywnych ocen widoków 
z dominującą zielenią nad ocenami atrakcyjnych widoków 
z przewagą budowli (r = ,30; p < ,001). Natomiast w grupie 
klientów deweloperów sytuacja przedstawia się odwrotnie 
(r =  –,31; p = ,016). Zgodnie z funkcją regresji, młodzi 
klienci deweloperów preferują widoki z przewagą zieleni 
i wody. U badanych w wieku 45 lat obie oceny zrównują 
się, po czym u osób starszych zaznacza się niewielka prze-
waga bardziej pozytywnych ocen panoramy miasta, za-
bytkowych budowli i nowoczesnej architektury. W grupie 
pracowników Urzędu Miasta nie wykryto wpływu wieku 
na oceny żadnego z rodzajów widoków. 

Na podstawie czwartego modelu można wysnuć dodat-
kowy wniosek, który nie został zauważony w żadnej z po-
przednio omówionych analiz, a mianowicie różnica mię-
dzy ocenami kobiet i mężczyzn. Wprawdzie w obu grupach 
widoki z zielenią i wodą są wyżej oceniane od widoków 
panoramy miasta, zabytków i nowoczesnej architektury, 
ale różnica ta osiąga wyższe rozmiary w grupie kobiet 
(M = 1,83 przy SD = 2,67) niż w grupie mężczyzn 
(M = 1,22 przy SD = 2,44). Odmienność preferencji kobiet 
i mężczyzn, choć istotna (tab. 15, p = ,038), jest zdecydo-
wanie niewielka, o czym świadczy wskaźnik eta-kwadrat 
wynoszący zaledwie 1,3%.

W żadnym z modeli regresji wielokrotnej w charakte-
rze predyktora nie wystąpiło wykształcenie. Badanie nie 
wykazało więc, aby rodzaj preferowanego widoku zależał 
od wykształcenia człowieka. 

Opierając sie na przedstawionych w tab. 15 wartościach 
współczynnika korelacji (R) i determinacji wielokrotnej 
(R2) można ocenić, że związki łączące zmienne wyjaśniane 
z zespołami zmiennych wyjaśniających są dość słabe lub 
słabe (modele 1, 3, 4) i bardzo słabe (model 2). Skorygo-
wane wartości współczynników determinacji wielokrotnej 
kształtują się na poziomie od 4,8% do 11,0%. Oznacza to, 
że czynniki: przynależność do grupy, wiek, stałe miejsce 
zamieszkania (Kraków lub inna miejscowość) oraz płeć 
wyjaśniają niewielką część wariancji wystawionych ocen. 
Preferencje określonych rodzajów widoków muszą więc 
zależeć w dużym stopniu od innych czynników. Niektóre 
z nich omówiono w kolejnych rozdziałach artykułu, gdy 
do zespołu predyktorów dołączą zmienne opisujące widoki 
rzeczywiście oglądane z okien własnego mieszkania. 

5.5. Widok z okna – niepożądane elementy krajobrazu

Następne pytanie, na które szukano odpowiedzi, doty-
czyło niepożądanego widoku z okna. Pytanie w ankiecie 
brzmiało następująco.
Jakiego widoku z okna nie chciałbyś mieć? Każdemu 
z niżej wymienionych widoków przypisz liczbę punktów 
od 0 do 10, gdzie 10 punktów oznacza najbardziej nie-
chciany widok, a 0 – najmniej niechciany widok.
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1. Ślepa ściana sąsiedniego budynku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Zabudowa przemysłowa, składy, hurtownie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. Tereny poprzemysłowe, poeksploatacyjne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Ulica, skrzyżowanie, arterie komunikacyjne, parking 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Linia wysokiego napięcia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. Chaotyczna zabudowa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Tereny kolejowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8. Cmentarz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Lotnisko 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Supermarket 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11. Ogrody działkowe 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12. Nowoczesna architektura 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13. „Dzikie pola”, zieleń nieurządzona 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Plac targowy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15. Szkoła, przedszkole 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Wyniki zbiorcze (N = 297) przedstawiono w tab. 17 
i  na wykresie (rys. 11). 

Widok Średnia ocena Odchylenie 
standardowe

Procent ocen 
wysokich 

(7–10)

Procent ocen 
niskich
(0–3)

1. Ślepa ściana sąsiedniego budynku 9,71 0,92 98,3 1,0
2. Zabudowa przemysłowa, składy, hurtownie 9,46 1,28 96,3 1,0
3. Tereny poprzemysłowe, poeksploatacyjne 9,20 1,64 93,3 1,7
4. Linia wysokiego napięcia 9,02 1,68 89,2 1,3
5. Lotnisko 8,73 2,40 87,5 6,7
6. Supermarket 8,67 2,21 85,2 5,1
7. Ulica, skrzyżowanie, arterie komunikacyjne, parking 8,59 1,87 86,5 1,3
8. Tereny kolejowe 8,37 2,36 82,2 6,1
9. Chaotyczna zabudowa 8,15 2,17 77,1 3,7

10. Cmentarz 8,07 2,91 76,8 10,1
11. Plac targowy 6,71 2,78 53,9 15,2
12. Szkoła, przedszkole 6,20 3,04 50,2 20,9
13. Nowoczesna architektura 5,27 2,98 35,0 29,0
14. Ogrody działkowe 4,24 3,16 24,2 40,7
15. „Dzikie pola”, zieleń nieurządzona 3,75 3,00 19,2 51,2

Rys. 11. Średnie oceny stopnia, w jakim badani mieszkańcy nie 
chcieliby oglądać z okna poszczególnych widoków 

(w skali od 0 do 10)

Fig. 11. Mean evaluations of the degree in which the surveyed 
residents would not like to see particular views from their 

windows, in the scale from 0 to 10

T a b e l a  1 7
Kolejność niepożądanych widoków – średnie oceny w skali od najbardziej negatywnie (10) 

do najmniej negatywnie (0) ocenianych

Jak wynika z tabeli i wykresu, najbardziej niepożąda-
ne widoki to:
– ślepa ściana sąsiedniego budynku,
– zabudowa przemysłowa, składy, hurtownie.

Widoki, które otrzymały tylko niewiele mniej nega-
tywne oceny, to:
– tereny poprzemysłowe, poeksploatacyjne,
– linie wysokiego napięcia,
– lotnisko,
– supermarket,
– ulica, skrzyżowanie, arterie komunikacyjne, parking.

Również ponadprzeciętne negatywne oceny otrzyma-
ły widoki:
– terenów kolejowych,
– chaotycznej zabudowy,
– cmentarza.

Nieco poniżej przeciętnej, ale z przewagą ocen nega-
tywnych wysokich, znalazły się widoki:
– placu targowego,
– szkoły i przedszkola,
– nowoczesnej architektury.
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Najmniej niepożądanymi widokami (poniżej prze-

ciętnej, z przewagą niskich ocen negatywnych) okazały 
się:
– dzikie pola, zieleń nieurządzona, 
a tuż za nimi
– widok ogrodów działkowych.

W celu sprawdzenia, czy w przedstawionych ocenach 
zaznaczają się różnice międzygrupowe, przeprowadzono 
dalszą analizę statystyczną. Obliczono średnie oceny nie-
pożądanych widoków w poszczególnych grupach miesz-
kańców. Wyniki przedstawiono w tab. 18.

W celu sprawdzenia, czy różnice między średnimi oce-
nami są istotne, zastosowano dwuczynnikową analizę wa-
riancji. Jej wyniki przedstawiono w tab. 19.

T a b e l a  1 9
Międzygrupowe różnice w poziomie i hierarchii ocen 

niepożądanych widoków – analiza wariancji

Źródło 
zmienności SS df MS F p

Grupa 94,56 3 31,52 1,528 0,207
Błąd 6043,88 293 20,63
Widok 11538,28 14 824,16 182,649 0,000
Widok × 
grupa 702,16 42 16,72 3,705 0,000

Błąd 18509,40 4102 4,51

Nieistotność efektu czynnika „grupa” (tab. 19, p = ,207) 
oznacza brak istotnych międzygrupowych różnic w global-
nym poziomie ocen. Średnie z ostatniego wiersza tab. 18 
nie różnią się od siebie istotnie. Natomiast oczywistym 
rezultatem analizy wariancji jest istotne zróżnicowanie 
średnich ocen 15 widoków przedstawionych w kwestio-
nariuszu (efekt czynnika „widok”: p < ,001, eta-kwadrat 
= 37,5%). Najważniejszym wynikiem analizy warian-

cji jest istotność interakcyjnego wpływu obu czynników 
(p < ,001), co oznacza występowanie różnic w grupo-
wych hierarchiach ocen różnych widoków. Wskaźnik 
eta-kwadrat dla tego efektu wynosi jednak zaledwie 2,3% 
(eta =,151). Różnice w grupowych hierarchiach, choć istot-
ne, osiągają niewielkie rozmiary i wyjaśniają tylko około 
2% wariancji ocen. 

W celu uproszczenia następnych analiz statystycznych, 
w kolejnych fragmentach artykułu wykorzystano synte-
tyczne zmienne opisujące stopień, w jakim mieszkańcy nie 
chcą oglądać poszczególnych rodzajów widoków z okien 

swoich mieszkań. Analizy rzetelności oraz analizy mocy 
dyskryminacyjnej poprzedzone analizą czynnikową wyka-
zały, że celowe jest wyodrębnienie dwóch grup widoków. 
Grupa pierwsza obejmuje 10 widoków, które są wymienio-
ne poniżej w kolejności wynikającej z wartości wskaźni-
ków mocy dyskryminacyjnej (w nawiasach): 
– tereny kolejowe (,72),
– chaotyczna zabudowa (,58),
– tereny poprzemysłowe, poeksploatacyjne (,55),
– linia wysokiego napięcia (,54),
– ulica, skrzyżowanie, arterie komunikacyjne, parking 

(,53),
– zabudowa przemysłowa, składy, hurtownie (,53),
– cmentarz (,46),
– supermarket (,44),
– lotnisko (,39),
– ślepa ściana sąsiedniego budynku (,36). 

Dziesięć przedstawionych powyżej widoków zajmuje 
na liście rankingowej (tab. 17 i 18) 10 pierwszych miejsc 
– wśród 15 widoków niepożądanych. Względna spójność 
ocen tych widoków sprawia, że współczynnik alfa Cron-
bacha dla syntetycznej zmiennej przyjmuje zadowalającą 
wartość ,81. Zmienną można zoperacjonalizować w for-
mie średniej oceny 10 widoków. Główną, wspólną cechą 
wszystkich tych krajobrazów jest to, że zostały one oce-

T a b e l a  1 8
Średnie oceny niepożądanych widoków w poszczególnych grupach mieszkańców

Widok
Ogół 

badanych 
N = 297

Przechodnie
N = 146

Studenci
N = 34

Klienci 
deweloperów

N = 60

Pracownicy
Urzędu Miasta

N = 57
1. Ślepa ściana sąsiedniego budynku 9,71 9,75 9,21 9,78 9,81
2. Zabudowa przemysłowa, składy, hurtownie 9,46 9,62 9,47 9,07 9,44
3. Tereny poprzemysłowe, poeksploatacyjne 9,20 9,50 9,38 8,77 8,79
4. Linia wysokiego napięcia 9,02 8,97 9,03 9,07 9,09
5. Lotnisko 8,73 8,69 7,94 9,00 9,04
6. Supermarket 8,67 8,97 7,85 8,22 8,89
7. Ulica, skrzyżowanie, arterie komunikacyjne, 

parking 8,59 8,59 8,35 8,50 8,81

8. Tereny kolejowe 8,37 8,61 8,29 8,22 7,95
9. Chaotyczna zabudowa 8,15 8,42 7,74 7,75 8,14

10. Cmentarz 8,07 8,30 8,35 8,15 7,23
11. Plac targowy 6,71 6,92 6,12 6,22 7,05
12. Szkoła, przedszkole 6,20 6,27 5,50 5,37 7,30
13. Nowoczesna architektura 5,27 5,28 4,74 5,62 5,21
14. Ogrody działkowe 4,24 3,38 3,91 5,83 4,95
15. „Dzikie pola”, zieleń nieurządzona 3,75 4,16 2,62 3,73 3,39
Wszystkie widoki łącznie 7,61 7,70 7,23 7,55 7,67
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nione przez zdecydowaną większość badanych jako widoki 
w bardzo dużym stopniu niepożądane. Ich przeciętne oce-
ny w skali od 0 do 10 wynoszą od 8,07 (cmentarz) do 9,71 
(ślepa ściana sąsiedniego budynku). Syntetyczna zmienna 
wyraża zatem stopień, w jakim badani nie chcieliby oglą-
dać widoków powszechnie uważanych za zdecydowanie 
niepożądane. 

Druga grupa obejmuje trzy następujące widoki (w na-
wiasach podano wskaźniki mocy dyskryminacyjnej): 
– plac targowy (,55),
– szkoła, przedszkole (,55),
– nowoczesna architektura (,30).

Współczynnik alfa Cronbacha dla drugiej syntetycznej 
zmiennej wynosi ,65. Spójność ocen widoków placu targo-
wego, szkoły i przedszkola oraz nowoczesnej architektury 
sprawia, że utworzenie tej zmiennej jest możliwe. Nieco 
niższa, choć akceptowalna, rzetelność jej pomiaru wynika 
z faktu, że zmienna ta opiera się na trzech szczegółowych 
ocenach, podczas gdy zmienna pierwsza wykorzystuje ich 10. 

Uśrednione oceny placu targowego, szkoły i przed-
szkola oraz nowoczesnej architektury są wartościami oma-
wianej obecnie zmiennej. Jedną ze wspólnych cech tych 
trzech widoków jest zbliżone miejsce na liście rankingowej 
niepożądanych krajobrazów: od 11. do 13. (wśród 15 pre-
zentowanych). Widoki te można zatem określić jako uzna-
wane przez znaczącą część mieszkańców za niepożądane 
w umiarkowanym stopniu, znacznie mniejszym niż widoki 
z pierwszej grupy. 

Poza przedstawionymi wyżej dwiema grupami krajo-
brazów znalazły się widoki ogrodów działkowych i „dzi-
kich pól” ocenione jako najmniej niepożądane (przecięt-
ne oceny 4,24 i 3,75 w skali od 0 do 10). Oceny obu tych 
widoków na tyle słabo ze sobą korelują (r = ,16), że nie 
można ich połączyć w jedną grupę i należy rozpatrywać je 
oddzielnie.

Rozkłady syntetycznych zmiennych przedstawiono na 
rys. 12 i 13. 

Rys. 12. Rozkład uśrednionych ocen 
widoków zdecydowanie niepożądanych

Fig. 12. Distribution of averaged evaluations 
of defi nitely undesired views

Rozkład ocen krajobrazów zdecydowanie niepo-
żądanych jest bardzo silnie lewoskośnym rozkładem 
J-kształtnym; u ponad połowy badanych (55% ogółu) 
średnie oceny tych widoków kształtują się na poziomie 
ponad 9 punktów w skali od 0 do 10 (badani ci reprezen-
towani są przez dwa ostatnie słupki histogramu z rys. 12). 
Kolejna, 22% grupa ocenia dziesięć omawianych krajo-
brazów na poziomie skoncentrowanym wokół wartości od 
8,1 do 9 punktów. Jak wynika z rys. 12, niewielka część 
badanych traktuje widoki obiektów przemysłowych, ko-
munikacyjnych i innych z tej grupy jako niechciane tylko 
w ograniczonym stopniu. Jeśli przyjąć, że wyniki od 3 do 

7 punktów odpowiadają umiarkowanie negatywnej ocenie 
danego rodzaju krajobrazu, to okazuje się, że ta niewielka 
część badanych obejmuje 11% ogółu. 

Odmiennie przedstawia się rozkład drugiej syntetycz-
nej zmiennej – uśrednionych ocen widoków placu targo-
wego, szkoły i przedszkola oraz nowoczesnej architektury 
(ryc. 13). Oceny tych krajobrazów odznaczają się dużo 
większą indywidualną zmiennością. W 297-osobowej pró-
bie mieszkańców występują zarówno badani, którzy wi-
doki te akceptują, przyznając im negatywne oceny bliskie 
zera, jak też badani, którzy widoki te uznają za niepożą-
dane w najwyższym stopniu. Jeśli umownie przyjmiemy, 
że oceny poniżej 3 punktów (w skali 0–10) są ocenami 
niskimi, a powyżej 7 – wysokimi, to okaże się, że zdecy-
dowany sprzeciw wobec omawianych widoków wyraża 
38% badanych, zaś wyraźną tolerancję – 9%. Pozostałe 
57% mieszkańców uznaje widoki placu targowego, szkoły 
i przedszkola oraz nowoczesnej architektury za niepożąda-
ne, jednak w umiarkowanym stopniu. 

Dwa pozostałe widoki, które nie zostały włączone do 
żadnej z dwóch przedstawionych wyżej syntetycznych 
zmiennych, zostały ocenione przez mieszkańców jako 
w najmniejszym stopniu niepożądane. Warto zaznaczyć, 
że całkowitą lub znaczną tolerancję dla widoku ogrodów 
działkowych (oceny 0–3) wyraziło 41% badanych, a dla 

Rys. 13. Rozkład uśrednionych ocen 
widoków umiarkowanie niepożądanych

Fig. 13. Distribution of averaged evaluations 
of moderately undesired views
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T a b e l a  2 0

Modele wyjaśniające stopień, w jakim mieszkańcy nie chcieliby oglądać z okien widoków poszczególnych rodzajów

widoku nieurządzonej zieleni („dzikich pól”) – aż 51% 
mieszkańców. Na przeciwległym biegunie znalazło się 
tylko 24% badanych, którzy zdecydowanie nie chcieliby 
oglądać ogrodów działkowych (oceny 7–10) i jedynie 19% 
mieszkańców, którzy bardzo negatywnie oceniają widok 
„dzikich pól”. 

Głównym powodem wprowadzenia syntetycznych 
zmiennych była chęć wykorzystania ich w analizie ocen 
niepożądanych widoków, w zależności od przynależności 
osób badanych do grupy oraz ich płci, wieku, wykształce-
nia i stałego miejsca zamieszkania. Metodę tej analizy – bu-
dowa modeli regresji wielokrotnej – przedstawiono w roz-
dziale 4. W tabeli 20 zamieszczono natomiast w zbiorczej 
formie dane o predyktorach wyjaśniających poszczególne 
zmienne zależne, o istotności związków łączących je ze 
zmiennymi wyjaśnianymi oraz o współczynnikach korela-
cji i determinacji wielokrotnej (R, R2 ).

Oceny widoków obiektów przemysłowych, komunika-
cyjnych i innych zdecydowanie niepożądanych wykazują 
istotne zróżnicowanie w zależności od wieku, jednak od-
mienne w grupie kobiet, a inne wśród mężczyzn. Ze wzglę-
du na silnie asymetryczny rozkład ocen, lepszą miarą kore-
lacji od współczynnika r Pearsona może być współczynnik 
korelacji rang Rs Spearmana. Okazuje się, że jego wartość 
w grupie kobiet wynosi ,32 (p < ,001), a w grupie męż-
czyzn ,20 (p = ,035). W obu grupach wraz z wiekiem bada-
ni w coraz większym stopniu nie chcą oglądać najbardziej 
niepożądanych krajobrazów, przy czym zarówno wśród 
kobiet, jak i wśród mężczyzn tendencja ta jest istotna. Sy-
tuację obrazują wykresy korelacyjne (rys. 14 i 15).

Wykresy ukazują istotę interakcyjnego wpływu wieku 
i  płci na oceny zdecydowanie niepożądanych widoków. 
Zależność stopnia dezaprobaty dla tych krajobrazów od 
wieku jest silniejsza w grupie kobiet niż w grupie męż-
czyzn. W obu grupach zależność ta jest jednak istotna 
i w obu grupach posiada ten sam kierunek. Wykryte pra-
widłowości są słabe: predyktory obecne w równaniu re-
gresji z tab. 20 wyjaśniają tylko około 7% wariancji ocen 
widoków powszechnie niechcianych. 

Model 2 z tab. 20 odzwierciedla stopień dezaprobaty 
dla widoków umiarkowanie niepożądanych: placu targo-
wego, szkoły i przedszkola oraz nowoczesnej architektu-
ry. Zmienną tę model tłumaczy interakcyjnym wpływem 
wieku i przynależności do grupy. Zależność zmiennej wy-

jaśnianej od wieku kształtuje się zatem w różny sposób 
w grupach mieszkańców, klientów deweloperów i pracow-
ników Urzędu Miasta. Rozpatrywanie tej zależności w gru-
pie studentów jest niecelowe z powodu bardzo wąskiego 
przedziału zmienności wieku w tej grupie.

Wobec braku podstaw do stwierdzenia krzywolinio-
wych zależności ocen niepożądanych widoków od wieku, 
zależności te w poszczególnych grupach scharakteryzowa-
no za pomocą współczynników korelacji liniowej r Perso-
na. W tabeli 21 przedstawiono wartości współczynników 
wraz z informacjami na temat ich istotności.

T a b e l a  2 1
Współczynniki korelacji pomiędzy wiekiem osób 

oceniających a uśrednionymi ocenami stopnia, w jakim 
niepożądane są widoki placu targowego, szkoły i przedszkola 

oraz nowoczesnej architektury

Grupa r p
Przechodnie ,15   ,077
Klienci deweloperów   –,23   ,074
Pracownicy UMK   ,28   ,034

Znaczny rozrzut wartości współczynnika korelacji (od 
–,23 do ,28) tłumaczy, dlaczego istotny okazał się interak-
cyjny efekt „wiek × grupa”. Spośród trzech współczynni-
ków istotny jest jednak tylko jeden – w grupie pracowni-

Zmienna wyjaśniana Zmienne
wyjaśniające p R R2 Skoryg.

R2

1. Stopień dezaprobaty dla widoków powszechnie 
uważanych za zdecydowanie niepożądane 

wiek ,000
,269 7,3% 6,6%płeć i wiek ,025

2. Stopień dezaprobaty dla widoków umiarkowanie 
niepożądanych grupa i wiek ,008 ,198 3,9% 2,9%

3. Stopień dezaprobaty dla widoku ogrodów 
działkowych

grupa i wiek ,000
,368 13,5% 12,3%miejsce 

zamieszkania ,035

4. Stopień dezaprobaty dla widoku zieleni 
nieurządzonej, „dzikich pól” 

płeć ,002
,251 6,3% 5,7%

wiek ,015

Rys. 14. Oceny widoków zdecydowanie niepożądanych a wiek 
w grupie kobiet 

Fig. 14.  Evaluation of defi nitely undesired views and age of the 
female group
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ków UMK (,28). Badanie wykazało więc, że w grupie pra-
cowników Urzędu Miasta wraz z wiekiem wzrasta stopień 
dezaprobaty dla tych niepożądanych widoków, które zosta-
ły ocenione na poziomie umiarkowanie negatywnym. Sy-
tuację przedstawiono na wykresie korelacyjnym (rys. 16).

Należy podkreślić, że spośród trzech współczynników 
korelacji z tab. 21 istotny okazał się tylko jeden, a jego 
wysokość (,28) świadczy o słabym związku między zmien-
nymi. Sytuacji tej odpowiada bardzo niska wartość współ-
czynnika determinacji w modelu 2 z tab. 18. Interakcyjnym 

wpływem wieku i przynależności do grupy można wyjaśnić 
tylko 3% wariancji ocen krajobrazów postrzeganych umiar-
kowanie negatywnie. Wykrytej prawidłowości, przedsta-
wionej powyżej na wykresie korelacyjnym, należy w tej 
sytuacji przyznać zdecydowanie drugoplanowe znaczenie.

Kolejnym rozpatrywanym widokiem w modelu 4 
(tab. 20) jest widok ogrodów działkowych. Jak wynika 
z tab. 20, stopień dezaprobaty dla widoku ogrodów dział-
kowych daje się wyjaśnić miejscem zamieszkania oraz in-
terakcyjnym wpływem wieku i przynależności do grupy. 
Okazuje się, że mieszkańcy Krakowa w większym stopniu 
tolerują widok ogrodów działkowych niż osoby przyjezd-
ne. Sytuację w 297-osobowej próbie przedstawiono w tab. 22. 

T a b e l a  2 2
Oceny ogrodu działkowego jako widoku niepożądanego 

(w skali od 0 do 10)     -  wartości średnie i odchylenia 
standardowe w grupach wyodrębnionych 

ze względu na miejsce zamieszkania

Stałe miejsce
zamieszkania Średnia ocena Odchylenie 

standardowe
Kraków (N = 246) 3,98 3,21
Inna miejscowość (N = 51) 5,45 2,59
Ogółem (N = 297) 4,24 3,16

Na prawidłowość związaną z miejscem zamieszkania 
nakładają się istotne różnice w ocenach ogrodów działko-
wych między grupami przechodniów, studentów, klientów 
deweloperów i pracowników UMK. Wyniki grupowania 
średnich przedstawiono  schematycznie w tab. 23. 

W największym stopniu ogrodów działkowych nie 
chcieliby oglądać klienci deweloperów, zaś w najmniej-
szym – studenci i przechodnie. 

W ostatnim, czwartym modelu z tab. 20 wyjaśnieniu 
podlegają oceny zieleni nieurządzonej, „dzikich pól”. 
Zmienna ta okazała się istotnie związana z płcią i wiekiem 
oceniających mieszkańców. Z zamieszczonego w aneksie 
równania regresji wielokrotnej wynika, że większą toleran-
cję dla widoku „dzikich pól” wykazują kobiety niż męż-
czyźni, a wraz z wiekiem dezaprobata dla tego rodzaju 
krajobrazu wykazuje tendencję zwyżkową. Rzeczywiście, 
średnia ocena dzikich pól jako niepożądanego widoku jest 
wyraźnie wyższa wśród mężczyzn (4,54) niż wśród kobiet 
(3,25). Współczynnik korelacji między wskaźnikami dez-
aprobaty dla dzikich pól a wiekiem wynosi 0,18. Łączny 
związek między stopniem dezaprobaty dla widoku dzikich 
pól a płcią i wiekiem wyraża się współczynnikiem determi-
nacji na poziomie zaledwie około 6%, jest to więc związek 
zdecydowanie słaby. 

Rys. 15. Oceny widoków zdecydowanie niepożądanych a wiek 
w grupie mężczyzn

Fig. 15. Evaluation of defi nitely undesired views and age of the 
male group

Rys. 16. Oceny widoków umiarkowanie niepożądanych 
w zależności od wieku w grupie pracowników Urzędu Miasta

Fig. 16. Evaluation of the moderately undesired views depending 
on the age of the employees of the Offi ce of the City of Kraków

T a b e l a  2 3
Różnice międzygrupowe w ocenach widoku ogrodów działkowych

Zmienna zależna Grupy mieszkańców, średnie oceny oraz istotności
różnic między średnimi (zaznaczone wężykiem)

Ocena stopnia, 
w jakim mieszkańcy nie 

chcieliby oglądać ogrodów 
działkowych 

                                                       pracownicy UMK
                                                                   4,95
klienci deweloperów , \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ studenci , przechodnie
               5,83                                                                                                        3,91           3,38
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5.6. Krajobrazy widziane przez mieszkańców 

z okien ich mieszkań

W kolejnej części kwestionariusza badani mieli zazna-
czyć wszystkie elementy krajobrazu rzeczywiście widziane 
z okien ich mieszkań. Polecenie skierowane do badanych 
było następujące.
Zaznacz te z wymienionych widoków, które widzisz 
z  okna.

1. Panorama miasta
2. Zalesione wzgórza 
3. Woda (rzeka, stawy, morze, jezioro)
4. Zabytkowe budynki 
5. Pola i łąki 
6. Rozległa otwarta przestrzeń 
7. Park/ogród 
8. Nowoczesna architektura 
9. „Sielski” widok wsi 

10. Ogrody działkowe 
11. Lotnisko 
12. Supermarket 
13. Las 
14. Port, przystań 
15. Wesołe miasteczko
16. Ściana sąsiedniego budynku
17. Zabudowa przemysłowa, składy, hurtownie
18. Tereny poprzemysłowe, poeksploatacyjne
19. Ulica, skrzyżowanie, arterie komunikacyjne, parking
20. Linia wysokiego napięcia
21. Chaotyczna zabudowa
22. Tereny kolejowe
23. Cmentarz
24. Lotnisko
25. „Dzikie pola”, zieleń nieurządzona
26. Plac targowy
27. Szkoła, przedszkole
28. Inne (napisz jakie)

Analiza miała na celu ustalenie, jakie widoki mieszkań-
cy oglądają z okien własnych mieszkań oraz czy są to kra-
jobrazy pożądane lub niepożądane i w jakim stopniu. 

W tym miejscu konieczny jest dodatkowy opis grupy 
badanej. Otóż w 297-osobowej próbie oprócz 246 miesz-
kańców Krakowa znalazło się 51 osób przyjezdnych. 
Jednym z założeń badania było to, że mieszkańcy innych 
miejscowości mogli się dostać do próby. Ich opinie na te-
mat pożądanych i niechcianych widoków mają taką samą 
wartość jak opinie krakowian. Jak się okazało, wśród osób 
przyjezdnych najwięcej było mieszkańców małopolski 
(22 osoby, 43%), w następnej kolejności – województw 
sąsiednich (śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego 
– razem 19 osób, 37%). Pozostałe 10 osób (20%) to miesz-
kańcy regionów bardziej oddalonych od Krakowa. Ważne 
jest jednak to, że tylko jedną czwartą przyjezdnych stano-
wili mieszkańcy większych, ponad 50-tysięcznych miast. 
Pozostali to mieszkańcy miasteczek (39%) i wsi (36%). 
W rezultacie, widoki oglądane z okien własnych miesz-
kań przez osoby przyjezdne mogą być znacznie częściej 
widokami o charakterze „wiejskim”. Sytuacja ta sprawiła, 
że analizę odpowiedzi udzielonych w pozycji dotyczącej 
krajobrazów widzianych z okien wykonano z uwzględnie-
niem stałego miejsca zamieszkania – Krakowa lub innych 
miejscowości. Odpowiedzi te zestawiono w tab. 6.1.

Widoki z okien zostały uporządkowane w tabeli w ko-
lejności według malejącego procentu wskazań w grupie 

mieszkańców Krakowa. Pominięto w niej widoki lotniska 
oraz portu lub przystani, które łącznie ogląda zaledwie 4 
spośród 297 badanych mieszkańców. Podane w tabeli pro-
centy nie sumują się do 100, gdyż z okna można widzieć 
wiele różnych elementów krajobrazu. Możliwe jest np. 
oglądanie ulicy, a po jej drugiej stronie – ścian pobliskich 
budynków. Inny przykładowy widok to panorama miasta 
z zabytkowymi obiektami lub nowoczesną architekturą, 
a na horyzoncie – zalesione wzgórza.  

Okazuje się, że krakowianie najczęściej oglądają ze 
swoich okien ulice, skrzyżowania, obiekty komunikacyjne 
lub parkingi (45% badanych) oraz ściany sąsiednich bu-
dynków (42%). Prawie dwie trzecie badanych krakowian 
(66%) ogląda co najmniej jeden z tych dwóch rodzajów wi-
doków. Kolejne dwa miejsca na liście widoków najczęściej 
oglądanych przez krakowian zajęły park lub ogród (28%) 
oraz panorama miasta (28%).

Widoki oglądane przez mieszkańców innych miejsco-
wości przedstawiają się wyraźnie odmiennie. Osoby z tej 
grupy najczęściej widzą ze swoich okien pola i łąki (45%), 
las (45%) oraz zalesione wzgórza (43%). Każdy z tych 
trzech rodzajów widoków ogląda istotnie większa część 
osób przyjezdnych niż mieszkańców Krakowa. Z kolei 
ulice, skrzyżowania, arterie komunikacyjne lub parkin-
gi widzi z okien własnych mieszkań 28% osób przyjezd-
nych, a ściany sąsiednich budynków – 18%. Oba te rodzaje 
widoków ogląda większa część mieszkańców Krakowa 
niż badanych zamieszkałych w innych miejscowościach. 
Przedstawione różnice wynikają z faktu, że wśród bada-
nych osób przyjezdnych przeważali liczebnie mieszkańcy 
mniejszych miast i wsi. 

Jak wynika z przedstawionych rezultatów, krakowianie 
częściej niż przyjezdni oglądają widoki ocenione w po-
przednich fragmentach kwestionariusza jako niechciane, 
rzadziej natomiast od przyjezdnych oglądają widoki pożą-
dane. Należy jednak zaznaczyć, że krótki, słowny opis wi-
doku z okna nie jest w stanie w pełni oddać tego, co miesz-
kaniec rzeczywiście widzi. I tak na przykład w „widoku 
ulicy” ważne jest m.in. natężenie ruchu, odległość budynku 
od ulicy, ewentualna zieleń oddzielająca budynek od ulicy, 
kondygnacja, na której mieszkamy, wygląd i przeznaczenie 
obiektów położonych po przeciwległej stronie ulicy. Słowo 
„ulica” może więc w praktyce oznaczać bardzo różne wi-
doki, zarówno pod względem estetyki krajobrazu, jak też 
wygody bądź niewygody związanej m.in. z hałasem. Po-
dobna sytuacja dotyczy wielu innych widoków podanych 
mieszkańcom w kwestionariuszu. 

5.7. Poziom zadowolenia z widoku z okna 
i jego uwarunkowania

W kolejnej części ankiety mieszkańcy mieli za zada-
nie ocenić, czy są zadowoleni i w jakim stopniu z widoku 
z okien swoich mieszkań. Pytanie w kwestionariuszu było 
następujące. 
Jak bardzo jesteś zadowolony z widoku z Twojego 
okna? Oceny dokonaj w skali od 0 do 10 punktów, gdzie 0 
oznacza, że jesteś bardzo niezadowolony, a 10 punktów, że 
jesteś bardzo zadowolony.
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Rozkład ocen w 297-osobowej próbie przedstawiono 
na wykresie (rys. 17).

Rys. 17. Oceny stopnia zadowolenia z widoku z okna w skali od 
0 (bardzo niezadowolony) do 10 (bardzo zadowolony)

Fig. 17. Evaluation of the degree of satisfaction of the view from 
the window, in the scale from 0 (very dissatisfi ed) to 10 

(very satisfi ed)

T a b e l a  2 5

Klasyfi kacja badanych mieszkańców ze względu na stopień 
zadowolenia z widoku z okna

Ocena 
stopnia 

zadowolenia

Poziom 
zadowolenia

Liczba 
badanych

Procent 
badanych

0–1 bardzo 
niezadowoleni 39 13,1

2–3 niezadowoleni 44 14,8

4–6

częściowo 
niezadowoleni, 

częściowo 
zadowoleni

110 37,0

7–8 zadowoleni 63 21,2

9–10 bardzo 
zadowoleni 41 13,8

Ogółem 297 100,0

Rozkład ocen (rys. 17) wskazuje, że badani mieszkań-
cy wyrażają zróżnicowany stopień zadowolenia z widoku 
z okna: od skrajnego niezadowolenia (0) do całkowitego 
zadowolenia (10). Jeśli umownie podzielić skalę ocen na 
5 przedziałów, to uproszczona klasyfi kacja przedstawia się 
tak jak w tab. 25. 

T a b e l a  2 4

Krajobrazy widziane przez badanych mieszkańców z okien ich mieszkań

Krajobrazy widziane z okna

Procent badanych,
którzy widzą dany krajobraz

Istotność różnicy między 
odpowiedziami mieszkańców 

Krakowa i innych 
miejscowości

mieszkańcy
Krakowa

pozostali 
badani

ogół 
badanych chi2 p

Ulica, skrzyżowanie, arterie komunikacyjne, parking 44,7 27,5 41,8 5,177 0,023
Ściana sąsiedniego budynku 41,9 17,6 37,7 10,552 0,001
Park/ogród 28,0 37,3 29,6 1,717 0,190
Panorama miasta 28,0 19,6 26,6 1,542 0,214
Zabytkowe budynki 17,9 13,7 17,2 0,514 0,473
Szkoła, przedszkole 17,5 13,7 16,8 0,425 0,514
Rozległa otwarta przestrzeń 17,1 29,4 19,2 4,147 0,042
Pola i łąki 14,6 45,1 19,9 24,626 0,000
Nowoczesna architektura 13,0 3,9 11,4 3,441 0,064
Zalesione wzgórza 12,6 43,1 17,8 26,866 0,000
Chaotyczna zabudowa 12,2 7,8 11,4 0,789 0,374
Ogrody działkowe 11,4 9,8 11,1 0,107 0,744
„Dzikie pola”, zieleń nieurządzona 11,0 13,7 11,4 0,315 0,575
Supermarket 8,9 5,9 8,4 0,513 0,474
Linia wysokiego napięcia 7,3 7,8 7,4 0,017 0,896
Tereny poprzemysłowe, poeksploatacyjne 6,5 2,0 5,7 1,616 0,204
Zabudowa przemysłowa, składy, hurtownie 6,1 11,8 7,1 2,065 0,151
Las 5,3 45,1 12,1 62,861 0,000
Woda (rzeka, stawy, morze, jezioro) 4,5 11,8 5,7 4,164 0,041
Tereny kolejowe 4,5 7,8 5,1 1,001 0,317
„Sielski” widok wsi 3,3 17,6 5,7 16,221 0,000
Cmentarz 3,3 3,9 3,4 0,058 0,809
Wesołe miasteczko 3,3 0,0 2,7 1,704 0,192
Plac targowy 2,8 0,0 2,4 1,486 0,223

Różnice istotne na poziomie ,05 oznaczono pogrubionym drukiem.
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Jak wynika z przedstawionych danych, 28% mieszkań-

ców ocenia swoje zadowolenie z widoku z okna na pozio-
mie od 0 do 3 punktów w skali 0–10. Są to osoby, którym 
widok z ich okna wyraźnie się nie podoba, przy czym pra-
wie połowę z nich (13% ogółu) stanowią osoby bardzo nie-
zadowolone. Kolejną grupę tworzą badani, którzy ocenili 
zadowolenie z widoku z okna na poziomie 4–6 punktów, 
a więc w pobliżu środka skali. Grupa ta stanowi 37% ogółu 
badanych. Ostatnia część badanych mieszkańców obejmu-
je tych, którym widoki z ich okien podobają się lub bardzo 
się podobają – grupa ta obejmuje 35% ogółu. 

Przedstawione rezultaty świadczą o tym, że w krajobra-
zie wiele jeszcze należy zmienić, aby zwiększyć poziom 
zadowolenia z oglądanych widoków, podwyższając w ten 
sposób komfort życia mieszkańców. Zmiany wyglądu oto-
czenia, w którym przebywamy, tylko częściowo są w stanie 
poprawić zadowolenie z widoku z okna. Wraz z poprawą 
estetyki otoczenia wzrosną zapewne aspiracje mieszkań-
ców w tym zakresie. Najważniejsze wydają się takie zmia-
ny, które zredukują do absolutnego minimum procent osób 
mieszkających w bardzo brzydkim lub uciążliwym otocze-
niu. Z badania wynika, że obecnie jest to dość duży procent.

W kolejnym fragmencie opracowania wyników badania 
sprawdzono, czy zadowolenie z widoku z okna zależy od 
przynależności do grupy, od płci, wieku, miejsca zamiesz-
kania i wykształcenia. Użyta w tym celu analiza regresji 
wielokrotnej wykazała, że jedynym czynnikiem istotnym 
z punktu widzenia poziomu satysfakcji z widoku z okna 
jest miejsce zamieszkania (p = ,007). Sytuację przedsta-
wiono w tab. 26.

Krakowianie w istotnie mniejszym stopniu są zadowo-
leni z widoków rozciągających się z okien ich mieszkań niż 
osoby przyjezdne. Oceny zadowolenia z widoków wysta-
wione przez mieszkańców Krakowa rozrzucone są wokół 
5-punktowego środka skali. W grupie badanych osób przy-
jezdnych średnia ocena jest wyraźnie wyższa, o 1,2 punktu. 
Znaczna (wobec rozpiętości skali od 0 do 10) zmienność 
ocen w obu grupach sprawia jednak, że przy pozornie nie-
małej różnicy między średnimi, tylko 2,5% wariancji ocen 
można tłumaczyć miejscem zamieszkania. Taką właśnie 
wartość przyjmuje wskaźnik eta-kwadrat.

T a b e l a  2 6

Zadowolenie z widoku z okna w grupach mieszkańców 
Krakowa i mieszkańców innych miejscowości

Stałe miejsce 
zamieszkania

Liczba 
badanych

Oceny poziomu zadowolenia
z widoku z okna

średnia odchylenie 
standardowe

Kraków 246 4,99 2,82

Inne 
miejscowości 51 6,18 2,82

Ogółem 297 5,19 2,85

Nieco niższe oceny zadowolenia krakowian w porówna-
niu z mieszkańcami innych miejscowości można wyjaśnić 
faktem, że wśród badanych osób przyjezdnych znajdują się 

głównie (w 75%) mieszkańcy miasteczek i wsi. Znacznie 
i istotnie częściej niż krakowianie widzą oni z okien pola 
i łąki, las, zalesione wzgórza, rozległą, otwartą przestrzeń, 
wodę, „sielski” widok wsi. Z kolei krakowianie znacznie 
i istotnie częściej od przyjezdnych oglądają ulice, skrzyżo-
wania, arterie komunikacyjne, parkingi oraz ściany pobli-
skich budynków. 

Celem ostatniej analizy było wyjaśnienie poziomu 
zadowolenia z widoku z okna rodzajami oglądanych rze-
czywiście widoków. Wśród potencjalnych predyktorów 
zadowolenia uwzględniono wszystkie faktycznie widziane 
z okna krajobrazy, oprócz portu, przystani i lotniska, które 
oglądają tylko nieliczni mieszkańcy. Wyniki analizy regre-
sji wielokrotnej zawarto w tab. 27.

Jak wynika z tabeli, oceny stopnia zadowolenia z wido-
ku z okna dość silnie zależą od zespołu ośmiu predyktorów. 
Osoby, które z okna oglądają panoramę miasta, zalesione 
wzgórza, pola i łąki, park lub ogród odznaczają się tenden-
cją do wyższego stopnia zadowolenia. Osoby, które z okna 
widzą tereny poprzemysłowe, poeksploatacyjne, ulicę, 
skrzyżowanie, arterie komunikacyjne lub parking oraz te-
reny kolejowe i cmentarz charakteryzują się tendencją do 
niższego stopnia zadowolenia. 

5.8. Podsumowanie

Jak wykazały badania osób zawodowo związanych 
z wyceną terenów, widok z okna wpływa na cenę nieru-
chomości. Różna jest wielkość tego wpływu w opinii po-
szczególnych grup zawodowych: najmniejsza w ocenie 
rzeczoznawców, a największa w opinii pracowników hoteli 
i deweloperów. Wydaje się, że ma to związek z wykonywa-
nymi przez nich czynnościami zawodowymi. Rzeczoznaw-
cy, dokonując wyceny nieruchomości, opierają się na obo-
wiązujących normach i wytycznych, w których jak do tej 
pory nie ma zapisu o ocenie widoku z okna. Oczywiste jest, 
że opinie te uległyby zmianie, gdyby taki zapis się pojawił. 
Zrozumiałe wydają się być także opinie przedstawicieli 
innych grup zawodowych. Pracownicy hoteli na co dzień 
obserwują zachowania swoich klientów w postaci zadowo-
lenia lub niezadowolenia z położenia hotelu, jego otocze-
nia, wyglądu pokoju, w tym z widoku rozciągającego się 
z  jego okna. Wiedzą oni zatem, że elementy te mają wpływ 
na ceny usług, jakie klientom można zaproponować. Po-
dobnie pracownicy biur turystycznych są w stanie ocenić, 
w jaki sposób na atrakcyjność ich oferty wpływają walo-
ry krajobrazowe miejsca pobytu turystów. Deweloperzy 
w swojej pracy nieustannie mają do czynienia z reklamą, 
zarówno własną, jak też konkurencyjnych fi rm. Ogromna 
większość reklam mocno eksponuje położenie budynku 
i wygląd okolicy. Regułą jest zamieszczanie zdjęć makiety 
domu lub osiedla, na których nie widać zatłoczonych ulic, 
sklepów, obiektów przemysłowych ani linii energetycz-
nych, pełno jest natomiast zieleni. Natomiast pośrednicy 
w handlu nieruchomościami kontaktują się z jednej strony 
z właścicielami, a z drugiej – z nabywcami nieruchomości, 
czyli dwiema stronami potencjalnych transakcji. Oszaco-
wania wpływu krajobrazu na ceny nieruchomości w tej 
grupie koncentrują się wokół 20%, a rozkład odpowiedzi 
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na postawione pytanie w przybliżeniu odpowiada rozkła-
dowi opinii w całej 342-osobowej grupie. 

Wyniki badania dotyczące tego, które elementy kra-
jobrazu i w jakim stopniu podwyższają lub obniżają cenę 
nieruchomości świadczą generalnie o tym (co wydaje się 
zupełnie oczywiste), że widoki terenów zielonych oraz 
wody (rzeki, morza, jeziora) podwyższają cenę nierucho-
mości, a tereny w taki czy inny sposób zabudowane – ob-
niżają ją. Ocena ta pokrywa się z opinią mieszkańców, 
dotyczącą pożądanych i niepożądanych widoków z okien 
własnych mieszkań. Mieszkańcy zdecydowanie najwyżej 
oceniają widoki zieleni i wody, nieco niżej oceniają wido-
ki budowli z elementami zieleni, a bardzo nisko oceniają 
widoki tych elementów krajobrazu, które stanowią źródło 
hałasu. W  tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że 
wzrokowa percepcja krajobrazu łączy się nierozerwalnie 
z percepcją słuchową. Zabudowa terenu, jakakolwiek by 
ona nie była, emituje w mniejszym lub w większym stop-
niu dźwięki, które określamy jako hałas. Może to być hałas 
semantyczny, komunalny, komunikacyjny czy przemysło-
wy. Niezależnie od tego, co w tym przypadku jest źródłem 
hałasu, hałas z defi nicji jest dźwiękiem niepożądanym, 
uciążliwym, a nawet szkodliwym. Nic więc dziwnego, że 
te elementy krajobrazu, które są hałaśliwe, nie są widoka-
mi pożądanymi przez mieszkańców, a w opinii osób za-
wodowo związanych z wyceną terenów widoki takie mogą 
obniżać cenę nieruchomości. Natomiast podwyższają cenę 
pożądane przez mieszkańców ciche elementy krajobrazu, 
do których należą tereny zielone i woda. Emitowane przez 
nie dźwięki są dla nas dźwiękami przyjemnymi i relaksu-
jącymi. 

Przypisy

1 A. Böhm, Planowanie przestrzenne dla architektów krajobra-
zu, Kraków 2007.

2  Z. Nęcki, Transakcje środowiskowe – człowiek w otoczeniu 
przyrody czy cywilizacji, [w:] Ekologia społeczna, Stowarzysze-
nie Ekopsychologia, Kraków 2004.

T a b e l a  2 7

Model wyjaśniający zadowolenie z widoku z okna widokami rzeczywiście oglądanymi (R = ,569; R2  =  32,4%; skorygowana 
wartość R2 = 30,5%)

Zmienna wyjaśniająca
Współczynnik regresji Test istotności 

współczynnika regresji Współczynnik beta

wartość błąd t p wartość błąd
Wyraz wolny 4,763 0,259
Panorama miasta 0,833 0,325 2,562 0,011 0,129 0,050
Zalesione wzgórza 1,415 0,409 3,461 0,001 0,190 0,055
Pola i łąki 1,456 0,389 3,746 0,000 0,204 0,054
Park/ogród 1,552 0,313 4,956 0,000 0,249 0,050
Tereny poprzemysłowe, poeksploatacyjne –2,838 0,862 –3,294 0,001 –0,161 0,049
Ulica, skrzyżowanie, arterie kom., parking –0,903 0,295 –3,058 0,002 –0,154 0,050
Tereny kolejowe –0,702 0,285 –2,461 0,014 –0,122 0,049
Cmentarz –1,086 0,538 –2,018 0,045 –0,100 0,049

Błąd – błąd standardowy.




