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1. Wprowadzenie

Badanie opinii mieszkańców Małopolski przeprowadzone zostało w celu uzyskania informacji na
temat postrzegania działań samorządu województwa w kontekście społecznym i gospodarczym, a jego
wyniki służą ocenie prowadzonych polityk publicznych, a także zidentyfikowaniu punktowych
obszarów niezbędnej interwencji polityki regionalnej.

Bardziej szczegółowym celem badania było przedstawienie zróżnicowanie opinii w podziale na
subregiony funkcjonalne województwa, co jest dodatkową wskazówką dla określenia najbardziej
istotnych wyzwań stojących przed polityką rozwoju w poszczególnych częściach województwa.

Wykonawca wywiadów telefonicznych, którym było ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
z Kutna, przeprowadził wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo - CATI (n=3000) w każdym
z 6 obszarów terytorialnych (w każdym obszarze n=500). Obszary terytorialne zostały wyróżnione
zgodnie ze strategią województwa z dodatkowym wyłączeniem miasta Krakowa:
a) Kraków,
b) pozostała część Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (powiaty: bocheński, krakowski,
miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki),
c) subregion tarnowski (miasto Tarnów oraz powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski),
d) subregion sądecki (miasto Nowy Sącz oraz powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki),
e) subregion podhalański (powiaty: nowotarski, suski, tatrzański),
f) Małopolska Zachodnia (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki).

Respondenci odpowiadali na 32 pytania, które objęły szeroki zakres zagadnień:
1) sytuację finansową gospodarstw domowych,
2) ocenę sytuacji na rynku pracy,
3) ofertę w dziedzinie kultury i turystyki,
4) postrzeganie i utożsamianie się z Małopolską i działaniami władz samorządowych
województwa,
5) kapitał społeczny i kapitał ludzki.
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2.

Gospodarstwa domowe

2.1.

Sytuacja materialna

Podczas badania zadano Małopolanom szereg pytań, z których 5 dotyczyło sytuacji materialnej w ich
gospodarstwach domowych. Na 4 z tych pytań Małopolanie odpowiadali w ubiegłorocznym badaniu
opinii. Jedno, dotyczące kredytów, zostało dodane z uwagi na stale rosnącą liczbę osób spłacających
kredyty oraz tych, którzy nie radzą sobie ze spłatami długów.1

Małopolanie zostali zapytani o to, jak zmieniła się sytuacja materialna ich gospodarstw domowych w
ostatnim roku. W porównaniu do badania przeprowadzonego rok
wcześniej – wyraźnie widać polepszenie się nastrojów – 8%
ankietowanych odpowiedziało, że sytuacja uległa poprawie (rok
wcześniej – 2%), prawie dwukrotnie zmniejszyła się liczba
badanych, według których sytuacja materialna pogorszyła się (z

1.

Czy, w porównaniu z sytuacją
sprzed 12 miesięcy,
obecna sytuacja materialna Pana/i
gospodarstwa Pana/i zdaniem:
- poprawiła się,
- nie zmieniła się,
- pogorszyła się,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

64% w roku ubiegłym do 35,3% obecnie), dla ponad połowy (55,6% mieszkańców) sytuacja nie
zmieniła się.

Na tle subregionów wyróżniła się Małopolska Zachodnia, gdzie najwięcej jest osób twierdzących, że
sytuacja materialna ich gospodarstw domowych poprawiła się w ostatnim roku – 9%, najmniej takich
osób jest w subregionie sądeckim – 6,8%.

1

Według raportu „Infodług” (http://www.big.pl/infodlug) kwota zadłużenia mieszkańców województwa małopolskiego powiększyła się od
listopada 2011 do listopada 2013 roku o 380 milionów złotych (18%). Na koniec grudnia 2013 roku łączna kwota niespłaconych zobowiązań
mieszkańców naszego regionu była szóstą najwyższą co do wielkości w Polsce. Przeterminowane zadłużenie mieszkańców regionu
stanowiło ponad 6% zaległości Polaków.
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Wykres 1. Ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach

Najwięcej osób, które odpowiedziały, że sytuacja materialna ich gospodarstw domowych w ostatnich
12 miesiącach pogorszyła się, było w grupie wiekowej od 45 do 59 lat (45,8%) oraz wśród osób po 60.
roku życia – 44,3%.

Wykres 2. Ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach w zależności od wieku
respondenta

Dość znaczne są różnice w ocenie sytuacji materialnej gospodarstw w zależności od osiągniętego
dochodu.
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Wykres 3. Ocena sytuacji materialnej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach w zależności od
dochodu netto w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym z ostatnich 3 miesięcy

Wykres 4. Prognoza sytuacji materialnej gospodarstw domowych w ostatnich 12 miesiącach w badaniu opinii
mieszkańców Małopolski w roku 2012 oraz w 2013

2. Czy, Pana/i zdaniem, sytuacja
materialna Pana/i gospodarstwa
domowego w ciągu najbliższych 12
miesięcy:
- poprawi się,
- nie zmieni się,
- pogorszy się,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Prawie połowa Małopolan (44,8%) uważa, że sytuacja materialna
ich gospodarstw domowych nie zmieni się w najbliższym roku. O
prawie połowę wzrosła liczba osób (w porównaniu z wynikami z
badania opinii mieszkańców województwa małopolskiego z
poprzedniego roku), które twierdzą, że sytuacja poprawi się (z

7,8% do 14,5%) i zmalała twierdzących, że sytuacja się pogorszy (z 27,6% do 23,6%).

7

W aspekcie prognozy sytuacji finansowej na najbliższe 12 miesięcy najbardziej optymistyczni okazali
się mieszkańcy Krakowa. Co ciekawe, w poprzednim badaniu krakowianie odpowiadali raczej
odwrotnie – była to grupa, która najrzadziej prognozowała poprawę sytuacji materialnej.
Wykres 5. Ocena zmiany sytuacji materialnej gospodarstw domowych w najbliższych 12 miesiącach

2.2.

Praca dodatkowa, oszczędności, kredyty

Małopolanie zostali zapytani o możliwe dodatkowe źródła zarobkowe, oszczędności oraz kredyty.

3. Czy w trakcie ostatnich 12 miesięcy
któryś z członków Pana/i gospodarstwa
domowego podejmował dodatkowe
zajęcia zarobkowe w celu zaspokojenia
podstawowych potrzeb materialnych
Pana/i gospodarstwa domowego?
- tak,
- nie,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

4. Czy w okresie ostatnich 12 miesięcy
udało się w Pana/i gospodarstwie
domowym zaoszczędzić jakąkolwiek
sumę pieniędzy?
– tak,
- nie,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

5. Czy w Pana/i gospodarstwie
domowym spłaca się aktualnie
jakiekolwiek kredyty?
- tak,
- nie,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Badanie opinii Małopolan 2013:
Obecnie więcej osób zadeklarowało, że w ich gospodarstwie domowym ktoś
podejmował dodatkową pracę (wzrost o 2 pp. w porównaniu z badaniem
opinii Małopolan w poprzednim roku – z 24 do 26%).
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Prawie w co drugim gospodarstwie domowym w Małopolsce udało się zaoszczędzić jakąkolwiek
sumę pieniędzy. Jednak populacja gospodarstw spłacających kredyty jest jeszcze większa.

26% Małopolan potwierdza, że w ich
gospodarstwie domowym ktoś podejmował
dodatkową pracę w celu zapewnienia
podstawowych potrzeb materialnych
41% Małopolan mówi, że udało się zaoszczędzić
jakąś sumę pieniędzy w ich gospodarstwie
domowym w ostatnim roku
51% Małopolan twierdzi, że w ich
gospodarstwie domowym spłaca się jakieś
kredyty

Najczęściej podjęcie dodatkowej pracy przez kogoś w gospodarstwie domowym deklarowali
mieszkańcy Krakowa (ponad 30%), wyraźnie rzadziej odpowiedzi twierdzące padały wśród
mieszkańców Małopolski Zachodniej, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (wyłączając Kraków)
oraz w subregionie tarnowskim (ok. 23%). Największy odsetek odpowiedzi twierdzących, że ktoś w
gospodarstwie „dorabia”, był wśród osób wykazujących się dochodami na jednego członka rodziny
wynoszącymi od 601 do 1000 zł (a więc nie tymi najniższymi i nie najwyższymi) i wśród osób z
wyższym wykształceniem.

Najmniej udało się zaoszczędzić w gospodarstwach domowych mieszkańców subregionu
podhalańskiego (ponad 37%). Najwięcej – w gospodarstwach domowych mieszkańców subregionu
tarnowskiego, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Małopolski Zachodniej (ponad 42%).

Wśród objętych badaniem respondentów prawie 51% twierdziło, że w ich gospodarstwie domowym
spłaca się jakieś kredyty.
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Wykres 6. Spłacanie kredytów w gospodarstwach domowych

3.

Rynek pracy

W celu zbadania postrzegania przez Małopolan sytuacji na rynku pracy, zostały im zadane dwa
pytania:
7. Czy, Pan/i zdaniem, sytuacja na rynku
pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy:
- poprawi się,
- nie zmieni się,
- pogorszy się,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

6. Czy, w porównaniu z sytuacją sprzed
12 miesięcy, obecna sytuacja na rynku
prac jest Pana/i zdaniem:
- lepsza,
- taka sama,
- gorsza,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Badanie opinii Małopolan 2013:
W porównaniu z ubiegłym rokiem, Małopolanie oceniają sytuację na rynku
pracy bardziej optymistycznie. W 2012 roku jedynie ok. 2% Małopolan
powiedziało, że w porównaniu z ostatnimi 12 miesiącami, sytuacja na rynku
pracy jest lepsza. W obecnie analizowanym – odpowiedziało tak ponad 5%
badanych.

Najlepsze nastroje panują w Krakowie (7,4% mieszkańców Krakowa odpowiedziało, że sytuacja na
rynku pracy jest lepsza niż rok wcześniej) oraz w subregionie podhalańskim (6,3%). Najgorzej
sytuację na rynku pracy oceniają mieszkańcy subregionu sądeckiego (ponad 60% odpowiedziało, że
sytuacja jest gorsza niż rok wcześniej).
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Wykres 7. Ocena sytuacji na rynku pracy w porównaniu z tą sprzed roku

Zmierzono ponadto powiązania między oceną sytuacji na rynku pracy a zaufaniem do władz
publicznych. Najgorzej sytuację na rynku pracy oceniają ci, którzy „raczej nie mają zaufania” do
władz lokalnych (prawie 31%). Wśród tych, którzy oceniają sytuację jako lepszą niż rok wcześniej, aż
11% jest takich, którzy mają „zdecydowane zaufanie” do władz lokalnych.

Wykres 8. Ocena sytuacji na rynku pracy a zaufanie do władz publicznych

raczej nie mam zaufania
60%
50%
40%
30%
trudno powiedzieć, nie wiem

zdecydowanie nie mam
zaufania

20%
10%
0%

zdecydowanie mam zaufanie

gorsza

raczej mam zaufanie

taka sama

trudno powiedzieć, nie wiem
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lepsza

Małopolanie prognozują, że sytuacja na rynku pracy poprawi się (tak odpowiedziało prawie 18%
badanych). Zdecydowanie spadła liczba osób, które uważają, że sytuacja pogorszy się (z 41% w
poprzednim roku do 25% obecnie). Najlepiej sytuację oceniają mieszkańcy Krakowa i Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego (tak odpowiedziało ponad 20% ankietowanych na tych obszarach).
Najgorzej – mieszkańcy Sądecczyzny i subregionu tarnowskiego. Najwięcej osób uważających, że
sytuacja na rynku pracy pogorszy się, jest wśród osób od 45. do 59. roku życia, wśród osób z
wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym, zarabiających najmniej. Nie widać różnic w ocenie
rynku pracy między kobietami a mężczyznami.

Wykres 9. Prognoza sytuacji na rynku pracy na najbliższy rok

4.

Uczestnictwo w kulturze

Małopolanie zapytani o to, czy uczestniczą w kulturze
(szeroko rozumianej) w większości odpowiedzieli twierdząco
– na jednym biegunie krakowianie z ponad 75% głosami, na

8. Czy uczestniczy Pan/i w życiu kulturalnym?
- tak – w stopniu w pełni mnie
satysfakcjonującym,
- tak – lecz nie w takim stopniu, jak bym chciał/a,
- nie,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

drugim mieszkańcy subregionów sądeckiego i tarnowskiego – z ponad 60% głosów.

12

Wykres 10. Uczestnictwo w kulturze

Analizując szczegółowo uczestnictwo Małopolan w kulturze można powiedzieć, że mieszkańcy
Krakowa, mimo szerokiej oferty kulturalnej, są jednocześnie najbardziej poszukującymi nowych form.
Oczekiwania ich również są większe niż mieszkańców innych subregionów. Z drugiej strony - oferta
Krakowa jest tak bogata, że mieszkańcy nie mają możliwości fizycznych na poznanie jakiejś nawet
mniejszej jej części – stąd dużo badanych mówi, że „uczestniczy w kulturze, ale nie w takim stopniu,
jakby chciała”.

Dalsza analiza wskazała, co nie jest zaskakujące, że najwięcej w kulturze uczestniczą osoby z
wyższym wykształceniem, z najwyższymi dochodami (im wyższe dochody, tym procent osób
twierdzących, że uczestniczą w kulturze jest wyższy; przy czym ponad 50% osób deklarujących
dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym do 600 zł nie uczestniczy w kulturze w żaden
sposób), młodzi, częściej (choć minimalnie) kobiety niż mężczyźni.
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Wykres 11. Uczestnictwo w kulturze a miejsce zamieszkania

Osoby, które zadeklarowały, że uczestniczą w kulturze (67,1%), mogły wskazać co najwyżej 3 formy,
z których korzystają. W związku z tym odsetki odpowiedzi na wykresie poniżej nie sumują się do stu.
Najpopularniejszą

odpowiedzią

jest

bardzo

wyraźnie

„wyjście

do

kina/teatru/opery/filharmonii/muzeum/domu kultury”, na drugim miejscu znalazło się „zakup lub
wypożyczanie prasy/książek”, a na trzecim „korzystanie z
kultury

przez

Internet

oglądanie/ściąganie

(słuchanie/ściąganie

filmów,

czytanie

muzyki,

prasy,

książek,

prowadzenie bloga, etc.” oraz „uczestnictwo w imprezach
rozrywkowych (imprezy kabaretowe, koncerty muzyki
rozrywkowej, festyny etc.)”. Do częstych form uczestnictwa
należy również „oglądanie telewizji”. Osoby, które nie
wybrały żadnej z dostępnych odpowiedzi, najczęściej
wskazywały

na

rekreacyjnych/turystykę”

„uczestnictwo
(ponad

2%)

w
jako

zajęciach
na

uczestnictwa w życiu kulturalnym.
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formę

9. Jakie są główne formy uczestnictwa w
kulturze, w których bierze Pan/i udział?
(Można zaznaczyć 3 odpowiedzi)
- zakup lub wypożyczanie książek,
- korzystanie z kultury przez Internet
(słuchanie/ściąganie muzyki,
oglądanie/ściąganie filmów, czytanie prasy,
książek, prowadzenie bloga, etc.),
- wyjście do
kina/teatru/opery/filharmonii/muzeum/domu
kultury,
- uczestnictwo w imprezach rozrywkowych
(imprezy kabaretowe, koncerty muzyki
rozrywkowej, festyny etc.),
- wyłącznie przez oglądanie telewizji,
- inne (jakie?),
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Wykres 12. Formy uczestnictwa w kulturze

62,37%

wyjście do kina/teatr u/opery/filharmonii/muzeum /domu kul tury

49,82%

zakup lub wypożyczani e pr asy/książek
korzystanie z kultury przez Inter net (słuchanie/ściąganie muzyki,
oglądanie/ściąganie filmów, czytanie prasy, ksi ążek, prowadzenie bloga, etc.
uczestnictwo w i mprezach rozrywkowych (im prezy kabaretowe, koncerty
muzyk i rozrywkowej, festyny etc.)

39,53%
39,22%
34,21%

wyłącznie poprzez ogl ądanie telewizji
brak odpowiedzi

2,62%

uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych / turystyka

2,21%

aktywne uczestnictwo w s towarzyszeni ach, zespołach i organizacj ach

0,50%

spotk ania towarzys kie ze znajom ymi

0,41%

uczęs zczanie na uniwersy tet III wieku

0,36%

trudno powiedzieć, nie wiem

0,14%

uczęszczanie do kościoła

0,05%

Osoby, które zadeklarowały, że nie uczestniczą w kulturze (32,4%), odpowiadały na pytanie o
deficyty w kulturze.

Badani mogli wskazać do 2 odpowiedzi, w związku z czym odsetki odpowiedzi nie sumują się do stu.
Ponad 40% Małopolan, którzy nie uczestniczą w życiu kulturalnym, stwierdziło, że główną tego
przyczyną jest brak czasu oraz brak środków finansowych na cele kulturalne. Odległość od miejsca
zamieszkania jest ważna dla co piątego Małopolanina,
który nie uczestniczy w kulturze. Badani mogli wytypować
jeden powód, dla którego są bierni: ponad 8% wskazało na
kłopoty zdrowotne, prawie 7% zadeklarowało, że główną
przyczyną braku uczestnictwa w życiu kulturalnym jest
słaba oferta w tym obszarze.
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10. Jakie są główne przyczyny całkowitej lub
częściowej rezygnacji przez Pana/ią z uczestnictwa
w kulturze? (Można zaznaczyć 2 odpowiedzi)
- nie odczuwam takiej potrzeby,
- nie znajduję oferty, która mnie interesuje,
- ze względu na niski standard infrastruktury (stan
budynków i wyposażenia, estetyka i
bezpieczeństwo otoczenia),
- ze względów finansowych,
- z powodu braku czasu,
- z powodu odległości od miejsca zamieszkania,
uciążliwego dojazdu,
- inne (jakie?),
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Wykres 13. Przyczyny rezygnacji z uczestnictwa w kulturze

5.

Turystyka i rekreacja

5.1.

Zimowa baza turystyczno-rekreacyjna

Dla Małopolan jedną z najbardziej istotnych inwestycji w zimową
bazę turystyczno-rekreacyjną jest budowa lodowisk (48,6% chce
budowy lodowisk, aż 45,9% - w miejscu zamieszkania,
powiecie), tras narciarskich biegowych (46,7% za powstaniem
nowych, przy czym dla ponad 35% - w miejscu zamieszkania) i
ośrodków narciarskich (37,9% uważa, że powinny powstać takie
ośrodki, 27,1% - że w miejscu zamieszkania).
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11. Czy odczuwa Pan/i potrzeby wzmocnienia
zimowej bazy turystycznej i rekreacyjnej? (ośrodki
narciarskie (narty, snowboard), trasy narciarskie
biegowe, lodowiska, inne):
- tak – w okolicach miejsca zamieszkania
(powiatu),
- tak – w regionie (województwie),
- nie – oferta jest wystarczająca,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Wykres 14. Zimowa baza turystyczno-rekreacyjna: ocena potrzeb

Prawie 9% Małopolan uważa, że należy również wspierać (w zdecydowanej większości w miejscu
zamieszkania, powiecie) budowę: tras saneczkarskich, bazy noclegowo–hotelowej oraz, w dużo
mniejszym stopniu – hal widowiskowo–sportowych czy basenów krytych.

Tarnowianie oraz mieszkańcy subregionu tarnowskiego, krakowianie oraz mieszkańcy Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego chcieliby na swoim obszarze więcej lodowisk, budowa tras narciarskobiegowych jest szczególnie ważna dla mieszkańców Podhala i Sądecczyzny, a ośrodków narciarskich
dla mieszkańców subregionów podhalańskiego i tarnowskiego.

Budowa lodowisk w miejscu zamieszkania jest ważna dla: prawie 49% mieszkańców subregionu
tarnowskiego, prawie 48% mieszkańców KOM-u, około 44% Krakowian i mieszkańców Małopolski
Zachodniej i dla ponad 42% Podhalan i mieszkańców subregionu sądeckiego.
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Wykres 15. Potrzeba wzmocnienia zimowej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę lodowisk

Budowa tras narciarskich biegowych w miejscu zamieszkania jest ważna dla: prawie 55% Podhalan,
ponad 41% mieszkańców subregionu sądeckiego, ponad 36% mieszkańców Małopolski Zachodniej,
około 33% - subregionu tarnowskiego, ponad 28% mieszkańców KOM-u i prawie 25% - dla
Krakowian.
Wykres 16. Potrzeba wzmocnienia zimowej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę tras narciarskich
biegowych
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Budowa ośrodków narciarskich w miejscu zamieszkania jest ważna dla: ponad 41% Podhalan, ponad
31% mieszkańców subregionu tarnowskiego, ponad 28% mieszkańców Małopolski Zachodniej, ponad
27% - subregionu sądeckiego, dla prawie 24% mieszkańców KOM-u i prawie 17% Krakowian.

W Krakowie, co ciekawe, ponad 43% tych, którzy odpowiedzieli, że chcieliby ośrodki narciarskie w
miejscu zamieszkania jednocześnie chciałoby inwestycji w takie ośrodki w regionie. Procent takich
odpowiedzi wśród mieszkańców Podhala wyniósł ponad 29%, w Krakowskim Obszarze
Metropolitalnym ponad 31%, a w pozostałych subregionach od ok. 26 do prawie 28%.
Wykres 17. Potrzeba wzmocnienia zimowej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę ośrodków
narciarskich

5.2.

Letnia baza turystyczno-rekreacyjna

Badani odczuwają potrzebę wzmocnienia letniej bazy
turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę tras rowerowych
(69,9% chce ich budowy, aż 65,2% - w miejscu
zamieszkana, powiecie), obiektów wypoczynku nad wodą
(63,6% za powstaniem nowych, przy czym 54,3% w miejscu
zamieszkania) i tras biegowych (52,1% uważa, że powinny
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12. Czy odczuwa Pan/i potrzeby wzmocnienia
letniej bazy turystycznej i rekreacyjnej? (obiekty
wypoczynku nad wodą (akweny wodne, jeziora,
rzeki), trasy rowerowe, trasy biegowe, szlaki
piesze, inne):
- tak – w okolicach miejsca zamieszkania
(powiatu),
- tak – w regionie (województwie),
- nie – oferta jest wystarczająca,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

powstać takie trasy, 47,5% – że w miejscu zamieszkania). W mniejszym stopniu Małopolanie
odczuwają potrzebę budowy szlaków pieszych (ponad połowa badanych uważa, że oferta jest w tym
zakresie wystarczająca).

Wykres 18. Letnia baza turystyczno-rekreacyjna: ocena potrzeb

Ponad 18% Małopolan uważa, że należy również wspierać (w zdecydowanej większości w miejscu
zamieszkania, powiecie) budowę: boisk sportowych i basenów.

Budowa obiektów wypoczynku nad wodą w okolicach miejsca zamieszkania jest ważna dla: ponad
56% mieszkańców subregionu tarnowskiego, ponad 55% mieszkańców Małopolski Zachodniej, ponad
54% mieszkańców subregionu sądeckiego, około 54% - KOM-u i Podhala oraz dla ponad 52%
Krakowian.
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Wykres 19. Potrzeba wzmocnienia letniej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę obiektów wypoczynku
nad wodą

Obiekty wypoczynku nad wodą
subregion tarnowski

39,3%

subregion podhalański

38,9%

14,7%

7,7%

subregion sądecki

38,5%

15,8%

7,1%

Małopolska Zachodnia

37,2%

18,5%

KOM (bez Krakowa)
Kraków

33,7%
27,8%

16,8%

20,3%
24,5%

7,5%

7,3%

30,1%

6,4%

33,8%

4,9%

30,4%
32,3%

10,5%

29,7%

14,4%

23,3%

8,2%
4,7%
5,8%
9,9%

tak - w okolicach miejsca zamieszkania (powiecie)
tak - w powiecie i w regionie
tak - w regionie (województwie)
nie - oferta jest wystarczająca
trudno powiedzieć

Inwestycje w trasy rowerowe w okolicach miejsca zamieszkania są ważne dla: około 68%
mieszkańców subregionu sądeckiego i podhalańskiego, ponad 67% mieszkańców Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego, ponad 66% mieszkańców subregionu tarnowskiego, ponad 65%
Małopolski Zachodniej oraz dla prawie 60% Krakowian.

Wykres 20. Potrzeba wzmocnienia letniej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę tras rowerowych

Inwestycje w trasy biegowe w okolicach miejsca zamieszkania są ważne dla: ponad połowy
mieszkańców subregionu podhalańskiego i sądeckiego, około 49% mieszkańców subregionu
tarnowskiego i Małopolski Zachodniej, ponad 47% mieszkańców KOM-u oraz dla ponad 40%
mieszkańców Krakowa.
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Wykres 21. Potrzeba wzmocnienia letniej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę tras biegowych

Inwestycje w szlaki piesze w okolicach miejsca zamieszkania są ważne dla: prawie 45% mieszkańców
KOM-u, prawie 43% mieszkańców subregionu tarnowskiego, ponad 37% mieszkańców Małopolski
Zachodniej, ponad 36% Krakowian, prawie 30% mieszkańców subregionu sądeckiego i dla ponad
26% Podhalan.
Wykres 22. Potrzeba wzmocnienia letniej bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę szlaków pieszych
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6.

Życie w Małopolsce
6.1.

Ocena zdrowia
28. Jak Pan/i ocenia swój aktualny stan zdrowia?
- bardzo dobry,
- raczej dobry,
- ani dobry, ani zły,
- raczej zły,
- bardzo zły,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Małopolanie oceniają stan swojego zdrowia na dobry (65% ocenia
swój stan zdrowia na „bardzo dobry” i „dobry”).

Wykres 23. Ocena stanu zdrowia

6.2.

Ocena jakości życia

Respondenci biorący udział w badaniu zostali zapytani o to,
jak żyje im się w obecnym miejscu zamieszkania. W

13. Jak, ogólnie rzecz biorąc, żyje się Panu/i
obecnie w Pana/i miejscowości?
- bardzo dobrze,
- raczej dobrze,
- ani dobrze, ani źle,
- raczej źle,
- bardzo źle,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

większości są z niego zadowoleni (66,5%) – 14,2% swoją
miejscowość ocenia „bardzo dobrze”, a 52,3% ocenia ją „raczej dobrze”.

Badanie opinii Małopolan 2013:
Dla porównania, w 2013 roku 62,3% uczestników badania pozytywnie
wypowiedziało się o swojej miejscowości (15,6% podało odpowiedź „bardzo
dobrze”, a 46,7% – odpowiedź „raczej dobrze”). 6,8% osób negatywnie
oceniło miejsce, w którym mieszka. Wyraźna jest poprawa w ocenie miejsca
zamieszkania, gdyż w poprzednim roku aż 12,3% osób wyraziło podobne
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niezadowolenie (3,6% odpowiedzi „bardzo źle” oraz 8,7% odpowiedzi „raczej
źle”).

Wykres 24. Ocena życia w danej miejscowości

Najbardziej zadowoleni z miejsca zamieszkania są mieszkańcy subregionu podhalańskiego – w sumie
aż 70,7% osób. Najwięcej niezadowolonych respondentów mieszka w Krakowie (10,3%).
Jednocześnie w Krakowie jest też dużo osób deklarujących zadowolenie ze swojego miejsca
zamieszkania (70,4%), mieszkańcy Krakowa mają zatem wyrobione zdanie na temat swojego miejsca
zamieszkania, stosunkowo niewiele osób udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć” czy „ani dobrze,
ani źle”.

24

Wykres 25. Ocena życia w danej miejscowości w zależności od miejsca zamieszkania

Diagnoza społeczna 2013:
Według „Diagnozy społecznej” 11,6% mieszkańców Małopolski w 2013 roku
było bardzo zadowolonych z miejsca zamieszkania. To plasuje nasz region na
bardzo dobrej II pozycji wśród województw (pierwsze miejsce województwa
pomorskiego – 19,2% bardzo zadowolonych mieszkańców). W Krakowie
17,2% mieszkańców było bardzo zadowolonych.

Badanie potwierdziło, iż wraz z wiekiem maleje zadowolenie z obecnego miejsca zamieszkania osób największym niezadowoleniem cechują się respondenci z grupy wiekowej 45-59 lat.

25

Wykres 26. Ocena życia w danej miejscowości w zależności od wieku respondenta

Kobiety zamieszkujące Małopolskę lepiej oceniają swoje miejsce zamieszkania niż mężczyźni (67,2%
kobiet i 65,5% mężczyzn odbiera je pozytywnie), podczas gdy więcej mężczyzn niż kobiet wykazuje
niezadowolenie z miejscowości, w której mieszkają (7,2% mężczyzn, 6,5% kobiet).

Wykres 27. Ocena życia w danej miejscowości w zależności od płci
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Osoby z wyższym wykształceniem deklarują większe zadowolenie z miejscowości, w której
mieszkają. Im niższy poziom wykształcenia respondenta, tym mniejsza skłonność do pozytywnego
odbioru tego miejsca. W grupie osób z wyższym wykształceniem aż 75,6% respondentów jest
zadowolonych, podczas gdy osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym zaledwie w
37,0% prezentują taką postawę. Co warto zauważyć, najwięcej osób niezadowolonych z miejscowości
swojego zamieszkania posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (8,7%) oraz średnie lub
policealne (7,7%).

Pozytywna ocena miejsca zamieszkania jest silnie skorelowana z zamożnością gospodarstwa
domowego, liczoną jako średnie miesięczne dochody netto z ostatnich 3 miesięcy w przeliczeniu na
osobę. Im wyższe dochody, tym większe zadowolenie z życia w danym miejscu widoczne u
respondentów. W przypadku gospodarstw, w których dochód na osobę przekroczył 1 400 zł
miesięcznie, aż 76,2% odpowiadających oceniło swoje miejsce zamieszkania pozytywnie, podczas
gdy w gospodarstwach ze średnim dochodem poniżej 600 zł na osobę 52,0% respondentów było
zadowolonych. Również jeżeli weźmiemy pod uwagę odsetek osób, które negatywnie oceniły miejsce
swojego zamieszkania, widać dużą zależność od dochodów. Wśród osób z dochodami poniżej 600 zł
12,7% respondentów ma złe zdanie na temat miejscowości, w której obecnie żyją. Z drugiej strony, w
grupie osób osiągających średnie dochody powyżej 1 400 zł miesięcznie tylko 3,5% miało takie
zdanie na temat swojego miejsca zamieszkania.

Wykres 28. Ocena życia w danej miejscowości w zależności od wykształcenia
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Wykres 29. Ocena życia w danej miejscowości w zależności od wysokości dochodów osiąganych w
gospodarstwie domowym w przeliczeniu na osobę

6.3.

Małopolanie

Podnoszenie kwalifikacji

zapytani

zostali

o

to,

czy

podnoszą

kwalifikacje. Ok. 62% badanych, czyli prawie dwóch na
trzech Małopolan, nie uczestniczyło w ostatnim roku w
żadnym kursie, szkoleniu czy praktykach. Ok. 16%
szkoliło się za własne środki, ponad 21% - za pieniądze

29. Czy w ostatnich 12 miesiącach podnosił Pan/i
swoje kwalifikacje poprzez m.in. szkolenia, kursy,
warsztaty, seminaria, konferencje, praktyki, staże
zawodowe lub studia podyplomowe?
- tak, podnosiłem/am kwalifikacje główne za
własne środki,
- tak, podnosiłem/am kwalifikacje głównie za
zewnętrzne środki,
- nie,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

zewnętrzne.

Kwalifikacje podnosili w największym stopniu mieszkańcy Małopolski Zachodniej i Krakowskiego
Obszaru Metropolitalnego.
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Wykres 30. Podnoszenie kwalifikacji

Wykres 31. Podnoszenie kwalifikacji a dochody

6.4. Tożsamość zbiorowa i społeczna
Małopolanie zostali zapytani, czy czują się związani z miejscem swojego zamieszkania, z
województwem, w którym mieszkają, z Polską oraz Europą.
Zdecydowanie najwięcej osób – 95,0% – czuje przywiązanie do
Polski. 91,6% osób czuje się związanych z miejscem swojego
zamieszkania, a z województwem – 87,7%. Najmniej osób
deklaruje przywiązanie do Europy – 83,6%.
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14. Czy czuje się Pan/i związana z:
1. z miejscem swojego zamieszkania,
2. z województwem, w którym Pan/i mieszka,
3. z Polską,
4. z Europą,
- zdecydowanie tak,
- raczej tak,
- raczej nie,
- zdecydowanie nie,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Wykres 32. Więzy z miejscem zamieszkania, województwem, Polską, Europą

miejscem
zamieszkania
województwem

55,4%

36,2%

45,4%

Polską

42,3%
68,6%

Europą

41,4%

zdecydowanie tak

raczej tak

5,3% 2,2%
8,6%
26,4%

42,2%
trudno powiedzieć

raczej nie

2,0%

3,0% 1,0%
9,2%

2,1%

zdecydowanie nie

Najwięcej, bo 11,3% respondentów zadeklarowało swój brak przywiązania do Europy, 10,6% osób nie
czuje się związanych z województwem, a 7,5% z miejscem swojego zamieszkania. Najmniej osób
deklaruje brak przywiązania do Polski.

Małopolanie czują się przede wszystkim Polakami, natomiast wyraźne jest dużo mniejsze poczucie
więzi z województwem oraz z Europą.

Respondenci zostali podzieleni na grupy w zależności od tego, od jak dawna mieszkają w Małopolsce:
do 5 lat, między 5 a 10 lat, powyżej 10 lat bądź od urodzenia. Analiza zależności między poczuciem
przywiązania a czasem zamieszkania w Małopolsce potwierdza, że najbardziej związani z miejscem
zamieszkania (97,1%) i z województwem (89,2%) są respondenci mieszkający w Małopolsce od
urodzenia. Przywiązanie do bycia Polakiem w porównywalnym stopniu cechuje respondentów
mieszkających w Małopolsce pomiędzy 5 a 10 lat, powyżej 10 lat i od urodzenia. Największy odsetek
osób deklarujących brak poczucia związania z miejscem zamieszkania oraz województwem występuje
wśród respondentów zamieszkujących nasz region krócej niż 5 lat oraz pomiędzy 5 a 10 lat.
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Wykres 33. Więzy z miejscem zamieszkania, województwem, Polską, Europą w zależności od czasu
zamieszkania w Małopolsce

miejscowość

województwo

osoby deklarujące przywiązanie

84,8% 83,4%
79,0% 82,9%

Polska

od urodzenia

powyżej 10 lat

od 5 do 10 lat

10,5% 5,7% 11,2% 11,5%

od urodzenia

2,9% 3,3% 4,1%

do 5 lat

95,8% 94,9%

powyżej 10 lat

9,2% 15,8%

od 5 do 10 lat

21,1% 28,6% 15,4%

od urodzenia

6,1%

od urodzenia

powyżej 10 lat

od 5 do 10 lat

do 5 lat

12,7%

89,2% 84,2% 94,3%

powyżej 10 lat

31,6% 25,7%

71,4%

82,4%

do 5 lat

79,0%

od 5 do 10 lat

74,3%

93,0%

do 5 lat

68,4%

85,9%

Europa

osoby deklarujące brak przywiązania

trudno powiedzieć

Młodsi respondenci (18-24 lata) częściej deklarują brak przywiązania do miejsca zamieszkania
(11,9%), województwa (14,7%) i Polski (8,0%), na co wpływ może mieć duża mobilność w tej grupie
wiekowej. Przywiązanie do Europy wszystkie grupy wiekowe deklarują na porównywalnym
poziomie. Osoby powyżej 60. roku życia najbardziej czują się związane z miejscem swojego
zamieszkania oraz z Polską, chociaż w tej grupie wiekowej nie brakuje Małopolan deklarujących brak
przywiązania do województwa (6,0% odpowiedzi „raczej nie” i 1,5% odpowiedzi „zdecydowanie
nie”), czy Europy (7,5% odpowiedzi „raczej nie” i 1,9% odpowiedzi „zdecydowanie nie”).

Wykres 34. Więzy z miejscem zamieszkania, województwem, Polską, Europą w zależności od wieku
respondenta

25-44

osoby deklarujące przywiązanie

45-59
osoby deklarujące brak przywiązania
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60 i więcej
trudno powiedzieć

9,4%

Europa

2,1%

Polska

województwo

miejscowość

Polska

województwo

miejscowość

Europa

Polska

województwo

miejscowość

Europa

18-24

Europa

Polska

11,1% 5,2% 7,5%

województwo

11,9% 14,7% 8,0% 14,7% 8,6% 12,1% 4,9% 12,3% 7,3% 11,0%
3,8%

miejscowość

95,0%
93,2% 90,1% 96,9%
87,8% 84,6% 91,3% 84,0% 90,8% 86,5% 94,2% 84,4% 91,7% 87,5%
83,3%
82,8%

Subregion, w którym zamieszkuje respondent, nie ma większego wpływu na udzielane odpowiedzi w
pytaniu o poczucie przywiązania. Na uwagę zasługuje fakt, że mieszkańcy Małopolski Zachodniej
deklarują przywiązanie do województwa na najniższym poziomie (83,2%, średnia dla całego
województwa 87,7%), przy jednoczesnym stosunkowo wysokim odsetku osób z tego subregionu,
które deklarują brak przywiązania do regionu. Może to wynikać z bliskości Śląska, z którym część
mieszkańców zachodniej części Małopolski czuje się bardziej związana.

6.5.

Samorząd województwa w oczach mieszkańców

W ankiecie Małopolanie odpowiadali na pytanie o to, jak oceniają działalność władz samorządowych
województwa.

Aż

41,7%

mieszkańców

pozytywnie

odbiera działania wojewódzkich władz samorządowych, z
kolei negatywny odbiór deklaruje 19,4% osób. Do grupy
osób, którym nie podobają się działania podejmowane
przez władze regionu, należałoby dodać dość duży odsetek

15. Jak Pan/i ocenia działalność władz
samorządowych województwa małopolskiego?
- bardzo dobrze,
- raczej dobrze,
- raczej źle,
- bardzo źle,
- nie identyfikuję działań władz samorządowych
województwa,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

osób, które w ogóle nie identyfikują działań władz
samorządowych (co może wynikać z problemu z rozróżnieniem kompetencji i działań marszałka i
wojewody) oraz tych, które odpowiedziały „trudno powiedzieć, nie wiem”.

Wykres 35. Ocena działalności władz samorządowych województwa małopolskiego
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Badanie opinii Małopolan 2013:
W badaniu opinii przeprowadzonym w poprzednim roku w odpowiedziach w
analogicznym pytaniu 22,3% osób zadeklarowało pozytywny odbiór działań
samorządu wojewódzkiego (2,4% odpowiedzi „bardzo dobrze”, 19,9%
odpowiedzi „raczej dobrze”), podczas gdy 17,5% osób oceniło negatywnie
działania samorządu (10,7% odpowiedzi „raczej źle” i 6,8% odpowiedzi
„bardzo źle”).

Mapa 1. Ocena działalności władz samorządowych województwa małopolskiego w zależności od subregionu

Małopolska
Zachodnia

14.26
21.17
13.92

22.98

31.28

Kraków
41.60

17.18

26.73

28.24

22.18

17.99

41.09

44.61

krakowski

37.43

9.45

7.91

tarnowski

11.90
23.44

sądecki

trudno powiedzieć, nie wiem

18.32

16.28
28.37 podhalański

nie identyfikuję działań władz samorządowych województwa

46.15

15.81

raczej źle i bardzo źle
39.07

bardzo dobrze i raczej dobrze

Najkorzystniejszą ocenę władzom samorządowym za ich działalność wystawili respondenci z
subregionu sądeckiego (46,2%, łącznie odpowiedzi „bardzo dobrze” i „raczej dobrze”) oraz KOM-u
(44,6%). Najwięcej sceptycznych głosów pod adresem władz regionu pojawiło się wśród
mieszkańców Krakowa (23,0%) oraz subregionu tarnowskiego (22,2%). Na uwagę zasługuje wysoki
odsetek udzielanej odpowiedzi „nie identyfikuję działań władz samorządowych województwa” – w
Małopolsce Zachodniej aż 31,3%, w subregionie podhalańskim 28,4% czy w KOM-ie 28,2%. Tak
duża nieznajomość działań władz regionu stanowi duże wyzwanie dla samorządu województwa.
Potrzebne jest wzmocnienie przekazu informacyjnego kierowanego do mieszkańców i działania
promocyjne mające na celu zwiększenie rozpoznawalności działań wojewódzkich władz
samorządowych.
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Na postrzeganie działań władz samorządowych województwa ma wpływ zamożność mieszkańców.
Najlepiej samorząd oceniają mieszkańcy osiągający średni dochód w gospodarstwie domowym
powyżej 1400 zł na osobę (49,8% ocen pozytywnych), podczas gdy mieszkańcy o dochodach poniżej
600 zł na osobę mają o wiele gorsze zdanie na temat władz regionu (jedynie 35,2% osób oceniło
działania samorządu pozytywnie, natomiast 24,5% oceniło je negatywnie).

Wykres 36. Ocena działalności władz samorządowych województwa małopolskiego w zależności od wysokości
dochodów osiąganych w gospodarstwie domowym w przeliczeniu na mieszkańca

do 600 zł

2,7%

między 601 a
1000 zł

2,9%

między 1001 a
1400 zł

2,6%

powyżej 1400 zł

4,6%

32,5%

19,6%

4,9%

17,1%

5,3%

36,3%

41,3%

12,3% 3,7%

45,2%

11,8% 3,3%

bardzo dobrze
raczej dobrze
nie identyfikuję działań władz samorządowych województwa
trudno powiedzieć, nie wiem

Najlepiej działania władz regionu oceniają mieszkańcy powyżej 60. roku życia (46,9% łącznie ocen
pozytywnych), a najgorzej młodzi Małopolanie, z grupy 18-24 lata (36,5%). Rozpoznawalność działań
władz regionu rośnie wraz z wiekiem - w grupie 18-24 najwięcej osób przyznaje, że nie identyfikuje
tych działań (37,5%), podczas gdy wśród osób w wieku 60 lat i więcej jest to zaledwie 16,9%
mieszkańców. Jednocześnie najwięcej osób oceniających negatywnie działania władz regionu jest w
grupie 45-59 lat (23,9% łącznie ocen negatywnych).
Im Małopolanie lepiej wykształceni, tym częściej oceniają pozytywnie działania władz regionu (osoby
z wyższym wykształceniem w 47,0% ocenili działania władz samorządu pozytywnie, podczas gdy
osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym – w 25,2%, osoby z tej grupy w ogóle nie
udzieliły odpowiedzi „bardzo dobrze”). Wraz ze wzrostem wykształcenia maleje również
częstotliwość udzielania odpowiedzi „raczej źle” i „bardzo źle” – za to w grupie osób z najniższym
wykształceniem jest to aż 34,0%, podczas gdy wśród Małopolan z wyższym wykształceniem –
zaledwie 16,0%. Co ciekawe, najwięcej osób, które przyznają, że nie identyfikują działań władz
samorządowych województwa również występuje wśród tych z wyższym wykształceniem (27,4%).
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Więcej mężczyzn niż kobiet identyfikuje działania wojewódzkich władz samorządowych (30,7%
kobiet i 21,5% mężczyzn nie wie, jakie działania leżą w kompetencjach samorządu województwa).
Pozytywnie opinie w większym stopniu wyrażali mężczyźni (44,4%, kobiety – 39,3%), jednak
negatywnych głosów również więcej pojawiło się wśród mężczyzn (22,1%, kobiety – 16,7%).

Uczestnicy badania odpowiadali na pytanie, czy województwo małopolskie posiada strategię rozwoju.
Większość – 64,9% – mieszkańców regionu wie, że
województwo posiada strategię, 15,4% odpowiedziało
przecząco, a 19,6% przyznało, że nie wie.

16. Czy według Pana/i województwo małopolskie
posiada strategię rozwoju?
- tak,
- nie,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Wykres 37. Czy według Pana/-i województwo małopolskie posiada strategię rozwoju?

Najwięcej osób wiedzących, że województwo posiada strategię rozwoju, mieszka w Małopolsce co
najmniej 5 lat. Wiedza na temat posiadanej przez Małopolskę strategii nie jest uzależniona od miejsca
zamieszkania respondenta (we wszystkich subregionach rozkład odpowiedzi jest podobny) ani wiek
respondenta. Wyraźnie widać zależność między odpowiedziami a wykształceniem Małopolan. Tylko
połowa mieszkańców z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym wie o strategii rozwoju
województwa (przy jednoczesnej dużej liczbie odpowiedzi „trudno powiedzieć, nie wiem” – na
poziomie 39,8%), podczas gdy wśród osób z wykształceniem wyższym odsetek odpowiedzi
twierdzących wynosi 67,1%.

35

Małopolanie

zostali

zapytani

o

skojarzenia ze swoim regionem. Mieli
do wyboru kilka odpowiedzi, mogli
też

zaproponować

respondent

mógł

inną.

Każdy
wskazać

maksymalnie trzy skojarzenia (dlatego
odpowiedzi nie sumują się do 100).

17. Z czym korzy się Panu/i Małopolska?
(Można zaznaczyć do 3 odpowiedzi):
- z dziedzictwem kulturalnym,
- z zamieszkującymi tutaj ludźmi,
- z atrakcjami turystycznymi,
- z silnym ośrodkiem naukowym i gospodarczym,
- z silnym ośrodkiem kultywowania tradycji,
- z innowacyjnością,
- z wyjątkowymi warunkami do zamieszkania,
- z atrakcyjnością dla prowadzenia biznesu i dokonywania inwestycji,
- z symbolami (oscypek, obwarzanek, Wawel, ciupaga, czerwone korale..)
- inne (jakie?)….,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Poniżej odsetek mieszkańców, którzy wskazali poszczególne odpowiedzi.

Wykres 38. Skojarzenia z Małopolską

6.6.Zaufanie do władz

23. Czy ma Pan/i zaufanie do lokalnych władz w
Pana/i gminie?
- zdecydowanie mam zaufanie,
- raczej mam zaufanie,
- raczej nie mam zaufania,
- zdecydowanie nie mam zaufania,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Badanie opinii Małopolan 2013:
W porównaniu do wyników badania opinii z ubiegłego roku, wzrósł procent
osób deklarujących, że ma zaufanie do władz lokalnych (z 46 do 56,5%), przy
jednoczesnym spadku osób „zdecydowanie mających zaufanie” (z 9,1% do
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6,8%) i wzroście osób „raczej mających zaufanie” (z ok. 37% do prawie
50%).

Podobnie jak w poprzednim badaniu, największym zaufaniem obdarzają władze lokalne mieszkańcy
Podhala i Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Największy odsetek osób mających zaufanie do
władz jest wśród osób pomiędzy 45. a 59. rokiem życia, rośnie wraz z wykształceniem, dochodami
oraz aktywnością obywatelską.

Wykres 39. Zaufanie do władz

6.7.

Zimowe igrzyska olimpijskie w Polsce – tak czy nie?

W badaniu postawiono pytanie o opinię mieszkańców na temat planów zorganizowania zimowych
igrzysk olimpijskich w Małopolsce w 2022 roku.
18. Czu uważa Pan/i, że należy zorganizować w Małopolsce zimowe igrzyska
olimpijskie w 2022 roku?
- tak,
- nie,
- trudno powiedzieć, nie wiem.
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Wykres 40. Czy uważa Pan/-i, że należy zorganizować w Małopolsce zimowe igrzyska olimpijskie?

Większość Małopolan chciałaby, by w naszym regionie była organizowana zimowa Olimpiada.
Najmniej entuzjastycznie do tych planów nastawieni są mieszkańcy Krakowa – tylko 49,4%
krakowian chętnie widziałoby Olimpiadę w Małopolsce (także w Krakowie najwięcej głosów na „nie”
– aż 38,1%).

Wykres 41. Czy uważa Pan/-i, że należy zorganizować w Małopolsce zimowe igrzyska olimpijskie? (w
zależności od miejsca zamieszkania respondenta)

Kraków

49,4%

subregion
podhalański

38,1%
64,7%

subregion
sądecki

25,4%

67,4%

KOM (bez
Krakowa)

23,6%

60,1%

Małopolska
Zachodnia

31,8%

62,4%

subregion
tarnowski

27,1%

64,0%
tak

24,9%
trudno powiedzieć, nie wiem

nie

Najwięcej zwolenników organizowania Olimpiady w Małopolsce mieszka w subregionie sądeckim
(najwięcej głosów na „tak” i najmniej głosów na „nie”). Ludzie młodsi również bardziej popierają
organizację Igrzysk niż ludzie starsi (w grupie 18-24 lata poparcie na poziomie 68,9%, podczas gdy w
grupie osób powyżej 60. roku życia – 56,2%). Mężczyźni w większym stopniu chcieliby Olimpiady w
regionie niż kobiety (62,9% mężczyzn i 58,8% kobiet na „tak”).
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Z badania wynika, iż największymi zwolennikami organizacji zimowej olimpiady są Małopolanie z
wykształceniem zasadniczym zawodowym (71,5% na „tak”, 21,4% na „nie”), a wraz ze wzrostem
wykształcenia poparcie dla Igrzysk w Małopolsce maleje (wśród osób z wyższym wykształceniem
53,8% mieszkańców jest na „tak”, natomiast aż 37,4% na „nie”).

Sondaż TNS dla Krakowa 2013:
Z sondażu przeprowadzonego przez TNS Polska dla Urzędu Miasta Krakowa
(październik – listopad 2013, n = 2000, CATI) wynika, że 81% Polaków, 79%
i 66% krakowian popiera organizację zimowych igrzysk olimpijskich i
Paraolimpijskich w 2022 roku w Małopolsce. Jednocześnie 14% Polaków,
16% Małopolan i 30% mieszkańców Krakowa opowiedziało się przeciwko
organizacji Olimpiady. Z badania wynika, że dla większości osób Igrzyska
przyniosłyby więcej korzyści niż strat. Około 80% Polaków spodziewa się
wzrostu:

atrakcyjności

turystycznej,

poprawy

jakości

i

dostępności

infrastruktury drogowej. Wśród największych zagrożeń wynikających z
organizacji Olimpiady wymieniano: wzrost zadłużenia Małopolski oraz
kłopoty z utrzymaniem powstałych obiektów sportowych. Poparcie dla
organizacji Olimpiady maleje wraz z wiekiem – osoby najmłodsze są
najczęściej, a najstarsze najrzadziej „za”.

7.

Kapitał społeczny

7.1.

Zaufanie do innych

Z udziałem w życiu społeczeństwa obywatelskiego wiąże
się zaufanie do innych ludzi. Polacy (w tym i Małopolanie),

19. Czy uważa Pan/i, że w kontaktach
międzyludzkich można ufać
większości ludzi?
– tak, większości ludzi można ufać,
- nie, ostrożności nigdy za wiele,
- nie, ludziom w ogóle nie można
ufać,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

wypadają znacznie słabiej w tym aspekcie od mieszkańców krajów europejskich (szczególnie Danii,
Norwegii i Finlandii).

Diagnoza Społeczna 2013:
Według autorów Diagnozy Społecznej 2013 pod względem ogólnego zaufania
zajmujemy jedno z ostatnich miejsc wśród krajów objętych badaniem
European Social Survey (ESS). W Polsce z opinią, że „większości ludzi
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można ufać”, zgadzało się zaledwie 10,5% respondentów w 2003 i 2005 r.,
11,5% w 2007 r., 13,4% w 2009 r., tyleż samo w 2011 r. i 12% w 2013 r.

Badanie opinii Małopolan, choć nie jest porównywalne z Diagnozą Społeczną (w małopolskim
badaniu dodano odpowiedź „ludziom w ogóle nie można ufać”) pokazuje jednak, że mieszkańcy
naszego regionu są bardziej ufni w stosunku do innych – mniej osób (67%) twierdzi, że „ostrożności
nigdy za wiele” (w Diagnozie Społecznej taką opinię wyraziło ponad 77%).

Wykres 42. Zaufanie do innych

Zaufanie do innych rośnie wraz z wykształceniem (aż ponad 28,4% osób z wykształceniem wyższym
uważa, że większości ludzi można ufać, podczas gdy mówi tak niecałe 8,7% osób z wykształceniem
podstawowym oraz gimnazjalnym i ponad 16,5 z wykształceniem zasadniczym zawodowym).

7.2.

Aktywność obywatelska

Aktywność obywatelska, podobnie jak zaufanie do
innych, również jest słaba wśród Małopolan. Prawie co
drugi mieszkaniec województwa ani razu nie angażował
się w ostatnim roku w działania na rzecz swojej
wspólnoty lokalnej. Najgorszy wskaźnik jest pod tym
względem w Krakowie. Najbardziej aktywną grupą są
mieszkańcy Podhala.
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20. Czy i jak często w trakcie ostatniego
roku angażował/a się Pan/i na rzecz swojej
wspólnoty lokalnej, np. działając w
stowarzyszeniu, pisząc skargę, biorąc udział
w czynie społecznym, uczestnicząc w
spotkaniu itp.?
- ani razu,
- przynajmniej raz,
- kilka razy,
- stale (regularnie),
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Wykres 43. Zaangażowanie na rzecz wspólnoty lokalnej
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14,1%
12,2%
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13,9%
14,4%

stale (regularnie)
przynajmniej raz
trudno powiedzieć, nie wiem

42,3%
44,1%

kilka razy
ani razu

Najbardziej zaangażowani w działalność lokalną (aktywność regularna) są osoby powyżej 45. roku
życia. Aktywność rośnie wraz z wykształceniem oraz dochodami.

Badanie opinii Małopolan 2013:
W porównaniu do badania z poprzedniego roku – Małopolanie częściej
angażują się na rzecz swojej wspólnoty lokalnej (prawie 56% odpowiedziało
wtedy, że ani razu nie podejmowało żadnych działań obywatelskich, jedynie
9% Małopolan stale angażowało się w działalność lokalną). Podobnie jak w
obecnym roku, najbardziej byli zaangażowani mieszkańcy Podhala.

7.3.

Opieka nad niepełnosprawnymi, seniorami

Co piąty Małopolanin opiekuje się osobą starszą, ale co
trzeci między 45. a 59. rokiem życia. Prawie 8%
mieszkańców

Małopolski

opiekuje

się

osobą

niepełnosprawną (ale nie starszą) i, co ciekawe, aż
prawie 13% tych, którzy określają swój stan zdrowia na
„bardzo zły”, co dziesiąty o „raczej złym” stanie

21. Czy na co dzień nieodpłatnie opiekuje
się Pan/i osobą niesamodzielną, tzn.
dostarcza Pan/i tej osobie regularnego i
trwałego wsparcia oraz asysty przy
czynnościach dnia codziennego?
- tak, opiekuję się osobą starszą,
- tak, opiekuję się osobą niepełnosprawną
(nie starszą),
- nie,
- trudno powiedzieć, nie wiem.

zdrowia i jedynie niecałe 5 % tych, którzy oceniają swój stan zdrowia na „bardzo dobry”.
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7.4.

Kontakty wirtualne

Prawie co drugi Małopolanin korzysta z portali
społecznościowych. Co czwarty robi to regularnie.
Najwięcej osób deklarujących korzystanie z takich
portali jest w subregionie tarnowskim i Małopolsce

22. Czy w ciągu ostatniego tygodnia odwiedził/a i
komunikował/a się Pan/i z innymi osobami za
pomocą portali społecznościowych dostępnych w
internecie?
- tak, regularnie,
- tak, sporadycznie,
- nie, dlaczego? …
- trudno powiedzieć, nie wiem.

Zachodniej. W Krakowskim Obszarze Metropolitalnym i w subregionie sądeckim najwięcej osób
deklaruje (odpowiednio prawie 16,9 i prawie 15,6%), że nie ma dostępu do internetu.

Wykres 44. Kontakty wirtualne

42

8.

Dobór

Nota metodologiczna

próby

do

badania

ankietowego

miał

charakter

doboru

losowego

warstwowego

nieproporcjonalnego. Wykonawca zapewnił dobór kwotowy osób w ramach gospodarstw domowych,
z którymi został przeprowadzony wywiad, według podanych niżej kwot.

Próba założona:
18-24
25-44
45-59
60 i więcej
K
M
K
M
K
M
K
M
32
31
98
96
63
62
49
68
26
27
94
99
53
62
55
83
34
32
97
93
62
61
50
71
37
34
99
95
63
60
46
66
35
34
96
95
62
60
48
69
30
28
94
90
64
66
53
75
194 186 578 568 367 371 301 432

KOM (bez Krakowa)
Kraków
subregion tarnowski
subregion sądecki
subregion podhalański
Małopolska Zachodnia
RAZEM

razem
500
500
500
500
500
500
3000

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone wśród osób, które ukończyły 18 lat, w dniach od 20
grudnia 2013 roku do 15 stycznia 2014 roku, od poniedziałku do piątku każdego tygodnia (z
wyłączeniem dni świątecznych).

Baza, z której korzystał Wykonawca, była bazą z telefonami komórkowymi, a stanowiła ona
sześciokrotność założonego przed badaniem doboru próby. Przedstawiała się następująco:

18-24

25-44

45-59

60 i więcej
razem

K
KOM (bez
Krakowa)
Kraków
subregion
tarnowski
subregion
sądecki
subregion
podhalański
Małopolska
Zachodnia
RAZEM

M

K

M

K

M

K

M

192

186

588

576

378

372

294

408

2994

156

162

564

594

318

372

330

498

2994

204

192

582

558

372

366

300

426

3000

222

204

594

570

378

360

276

396

3000

210

204

576

570

372

360

288

414

2994

180

168

564

540

384

396

318

450

3000

1164

1116

3468

3408

2202

2226

1806

2592

17982
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Stopa zwrotu z próby wyliczona na poziomie ogólnym oraz poszczególnych subregionów:
Stopa zwrotu
KOM (bez Krakowa)
Kraków
subregion tarnowski
subregion sądecki
subregion podhalański
Małopolska Zachodnia
RAZEM

11,10%
14,65%
8,49%
9,28%
9,15%
11,20%
10,30%

Próba zrealizowana:

KOM (bez Krakowa)
Kraków
subregion tarnowski
subregion sądecki
subregion podhalański
Małopolska Zachodnia
RAZEM

18-24
25-44
45-59
60 i więcej
K
M
K
M
K
M
K
M
32
32
98
96
63
62
49
68
26
27
94
99
53
62
56
83
34
32
97
93
62
61
50
71
37
34
99
95
63
60
46
66
35
35
96
95
62
60
48
69
30
28
94
90
64
66
53
75
194 188 578 568 367 371 302 432

Ogólna charakterystyka zrealizowanej próby względem najważniejszych cech:

KOM (bez Krakowa)
Kraków
subregion tarnowski
subregion sądecki
subregion podhalański
Małopolska Zachodnia
RAZEM

płeć
K
M
razem
55,5% 44,5% 100%
52,7% 47,3% 100%
53% 47% 100%
51,9% 48,1% 100%
53,1% 46,9% 100%
53,2% 46,8% 100%
53,4% 46,6% 100%
wiek

KOM (bez Krakowa)
Kraków
subregion tarnowski
subregion sądecki
subregion podhalański
Małopolska Zachodnia
RAZEM

18-24
7,5%
8,6%
8,9%
9,6%
9,2%
7,9%
8,4%

25-44
34,7%
35,7%
34,8%
35,6%
35,3%
33,4%
34,9%
44

45-59
20,6%
23%
22,7%
23,7%
22,6%
23,7%
22,6%

60 i
więcej
37,2%
32,7%
33,6%
31,1%
32,9%
35%
34,1%

razem
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

razem
500
500
500
500
500
500
3000

KOM (bez Krakowa)
Kraków
subregion tarnowski
subregion sądecki
subregion podhalański
Małopolska Zachodnia
RAZEM

podstawowe,
gimnazjalne
1,3%
1,7%
3,4%
7,1%
4,,8%
2,6%
3,1%

wykształcenie
zasadnicze
średnie lub
zawodowe
policealne
8,9%
42%
19,3%
45%
18,2%
43,4%
21,7%
38,5%
18,8%
40,5%
17,8%
49,5%
16,7%
43,4%

wyższe
47,8%
34%
35%
32,7%
35,9%
30,1%
36,8%

razem
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

W każdym z obszarów przebadano 500 respondentów, co spowodowało niejednakowe
prawdopodobieństwo wyboru jednostek populacji do próby. W celu skorygowania struktury próby tak,
by pod względem wybranych zmiennych odpowiadała ona strukturze populacji generalnej,
zastosowano wagi. Wagi odnosiły się do 3 zmiennych:
1.

Obszar terytorialny;

2.

Wiek respondenta;

3.

Płeć respondenta.
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