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WSTĘP 

Cel i zakres badania 

Głównym celem realizacji 10. edycji badania opinii mieszkańców Małopolski było 
pozyskanie informacji na temat postrzegania przez społeczność regionalną 
poszczególnych aspektów związanych z jakością ich życia oraz działań, inicjatyw  
i przedsięwzięć podejmowanych przez samorząd województwa małopolskiego, mając na 
uwadze sytuację związaną z pandemią COVID-19. 

Wyniki przeprowadzonych analiz posłużą ocenie prowadzonych polityk publicznych w obliczu 
pandemii koronawirusa oraz będą przydatne w identyfikacji punktowych obszarów interwencji 
polityki regionalnej. W tegorocznej edycji badania uwagę skupiono w szczególności na takich 
zagadnieniach jak: sytuacja gospodarstw domowych, rynek pracy i wynagrodzenia, kapitał społeczny, 
profilaktyka zdrowotna i e-zdrowie czy turystyka i wypoczynek.    

RYCINA 1 Wybrane kategorie tematyczne objęte badaniem opinii mieszkańców Małopolski  
w ramach realizacji 10. edycji 

 
Źródło: opracowanie własne. 

Wykonanie jednorazowego badania tego typu pozwala uzyskać wynik, którego interpretacja może być 
utrudniona ze względu na brak odniesienia zarówno do wiedzy zgromadzonej na powyższe tematy  
w innych regionach kraju, jak i do szeregu wyników w czasie. W związku z tym, że wiarygodność 
uzyskiwanych wyników badania opinii publicznej wzrasta wraz z ilością przeprowadzonych edycji, 
samorząd województwa małopolskiego podjął decyzję o prowadzeniu tego rodzaju badań cyklicznie, 
począwszy od 2012 r.  
 

Część pytań zadawanych w ankietach badawczych mieszkańcom województwa 
małopolskiego jest systematycznie powtarzana, celem uzyskania analizy porównawczej 
wyników badań z poprzednich edycji. Pojawiają się też pytania okazjonalne, związane  
z realizacją przez samorząd województwa konkretnych inicjatyw, projektów bądź też 
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wynikające z potrzeby uzyskania informacji zwrotnej na temat specyficznych wyzwań i problemów 
regionalnych. 

Jednym z celów szczegółowych niniejszego badania było przedstawienie zróżnicowania opinii 
mieszkańców Małopolski w kontekście ich miejsca zamieszkania w poszczególnych podregionach 
województwa (tj. przeprowadzenie analizy z uwzględnieniem poziomu NUTS-30F

1). Dzięki temu analiza 
stanowi istotną wskazówkę do określenia kluczowych wyzwań stojących przed polityką rozwoju  
w przekroju terytorialnym.  
 
W ramach 10. edycji badania opinii respondenci odpowiadali łącznie na 25 pytań, obejmujących szeroki 
zakres zagadnień i problemów, w tym: 

 ocena zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego na skutek pandemii; 

 analiza zmian w zakładzie pracy i na lokalnym rynku pracy w obliczu pandemii; 

 identyfikacja i ocena inicjatyw władz regionalnych podejmowanych w związku z pandemią; 

 ocena zmiany poziomu zaufania względem grup społecznych i instytucji w obliczu pandemii; 

 stopień zaangażowania w działalność wolontaryjną przed i w trakcie pandemii; 

 ocena wpływu pandemii na profilaktykę zdrowia oraz korzystanie z usług e-zdrowia; 

 analiza zmian form wypoczynku i spędzania urlopu na skutek pandemii.  
 

Próba badawcza1F

2 

W ramach badania opinii mieszkańców Małopolski, podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadzono 
z mieszkańcami województwa małopolskiego łącznie 3002  wywiady telefoniczne wspomagane 
komputerowo – technika badawcza CATI (n=3002). 

Zasięg przestrzenny badania opinii objął teren całego województwa małopolskiego, z uwzględnieniem 
wszystkich 6 małopolskich podregionów, zgodnie z delimitacją przyjętą przez Główny Urząd 
Statystyczny (GUS), tj.: 

 podregion miasto Kraków; 

 podregion krakowski (powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, 
wielicki);  

 podregion nowosądecki (powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki, miasto Nowy Sącz); 

 podregion nowotarski (powiaty: nowotarski, suski, tatrzański); 

 podregion oświęcimski (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki); 

 podregion tarnowski (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski, miasto Tarnów). 

W każdym z wymienionych powyżej obszarów terytorialnych wielkość próby badawczej wyniosła co 
najmniej 500 respondentów. Dobór próby badawczej został dokonany na podstawie zarówno operatu 
telefonów stacjonarnych (25%), jak i telefonów komórkowych (75%) i miał charakter doboru losowego 
warstwowego nieproporcjonalnego. 

  

                                                           
1 Nomenklatura jednostek terytorialnych wykorzystywana w statystyce zgodnie z wytycznymi Eurostatu. 
2 Więcej na temat metody zbierania informacji oraz próby objętej badaniem podano w końcowym rozdziale pn. Metoda zbierania informacji. 
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MAPA 1 Wielkość próby badawczej w poszczególnych podregionach 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych.  

 

MAŁOPOLANIE UCZESTNICZĄCY W BADANIU 

W ramach 10. edycji „Badania opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju 
województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego” wzięło udział łącznie 3002 mieszkańców 
powyżej 18. roku życia. Nieco większy odsetek ankietowanych stanowiły Małopolanki – 51,9%  
w porównaniu do Małopolan – 48,1%. 

RYCINA 2 Płeć i wykształcenie Małopolan biorących udział w badaniu (%) 2F

3(n=3002) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania. 

                                                           
3 Odsetek respondentów z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym wyniósł poniżej 6,0% i wnioskowanie na ich temat nie jest 
uprawnione metodologicznie. 
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W przekroju na wiek, najliczniejszą grupę stanowili Małopolanie w wieku 25–44 lata (38,6%).  
W dalszej kolejności znaleźli się respondenci w wieku:  powyżej 60 lat (26,3%), 45–59 lat (23,9%) oraz 
18–24 lata (11,3%). 

WYKRES 1 Wiek respondentów w przekroju na płeć (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Niemal połowa respondentów posiadała wykształcenie wyższe (46,2%). Małopolanie  
z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym stanowili zaledwie 2,5% ogółu ankietowanych. 

W przekroju na status zawodowy, odnotowano najwięcej pracowników etatowych (ponad 50,0%). 
Spośród wszystkich respondentów 1/5 przebywała na emeryturze lub rencie nie podejmując już pracy, 
8,6% prowadziło firmę, a 6,5% było osobami bezrobotnymi. 

WYKRES 2 Status zawodowy Małopolan biorących udział w badaniu (%) 3F

4 (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że otrzymuje średni miesięczny dochód netto,  
w wysokości powyżej 1400 zł (tj. 54,4%). Najmniej Małopolan wskazało na dochód poniżej 600 zł. 

  

                                                           
4 Do kategorii „inne” należy zaliczyć grupy zawodowe, których odsetek w przeprowadzonym badaniu wyniósł poniżej 6,0% i wnioskowanie 
na ich temat nie jest uprawnione metodologicznie. Są to: osoby na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim, osoby prowadzące 
gospodarstwo rolne, osoby uczące się oraz pracujący emeryci lub renciści. 
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WYKRES 3 Średni miesięczny dochód netto Małopolan biorących udział w badaniu (%) 4F

5 (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Respondentów z obszarów miejskich było o niemal 9 p. p. więcej w porównaniu z mieszkańcami 
obszarów wiejskich.  

WYKRES 4 Obszar zamieszkania Małopolan biorących udział w badaniu (miasto/wieś) (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

W przekroju na długość zamieszkania na terenie Małopolski, ponad połowę stanowili respondenci 
mieszkający na tym terenie od urodzenia (55,3%).  

 

WNIOSKI Z BADANIA 
 

Sytuacja finansowa Małopolan 

 Niemal 57% Małopolan pozytywnie ocenia swoją obecną sytuację finansową. Odpowiedzi 
pozytywne częściej udzielali respondenci w wieku 18–24 lata (64%), osoby z wyższym 
wykształceniem (61%) i mieszkańcy Krakowa (61%). 

 Niemal 60% respondentów stwierdziło, że ich sytuacja finansowa w porównaniu ze stanem 
sprzed pandemii nie uległa pogorszeniu, w tym niemal 6% wskazało na jej poprawę. Na 
pogorszenie sytuacji częściej wskazywały osoby z grupy wiekowej 45–59 lat (43%) i właściciele 
firm (46%). 

                                                           
5 Odsetek respondentów o dochodzie poniżej 600 zł wyniósł poniżej 6,0% i wnioskowanie na ich temat nie jest uprawnione metodologicznie. 
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 21% Małopolan sądzi, że w najbliższych 12 miesiącach sytuacja finansowa ich gospodarstw 
domowych ulegnie poprawie. 

  Rynek pracy w obliczu pandemii 

 Ponad 47% pracujących Małopolan jest sceptycznie nastawionych do sytuacji w zakładzie 
pracy w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii, z czego co dziesiąty twierdzi, że sytuacja ta 
zdecydowanie się pogorszyła.  

 Ponad 70% pracujących Małopolan sądzi, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich 
zakładzie pracy poprawi się lub pozostanie bez zmian.  

 Ponad 1/3 pracujących Małopolan liczy się z możliwością utraty obecnej pracy z powodu 
zwolnienia, bankructwa, upadku bądź likwidacji zakładu w związku z pandemią. 

 Niespełna 18% pracujących respondentów zadeklarowało, że w wyniku pandemii ktoś z ich 
gospodarstwa domowego stracił pracę lub przestał zarabiać. 

 44% pracujących Małopolan korzystało z pracy zdalnej w trakcie pandemii. Mieszkańcy 
Krakowa zdecydowanie częściej na tle pozostałych podregionów deklarowali korzystanie  
z pracy zdalnej w trakcie pandemii (58%). 

 Walka z pandemią 

 Niemal 75% Małopolan słyszało o inicjatywach samorządu województwa małopolskiego 
związanych z walką ze skutkami pandemii.  

 Ponad 60% mieszkańców regionu słyszało o Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Na drugim 
miejscu uplasowała się akcja „Małopolska Poleca. Kupuj u lokalnych producentów” - 28,2%  

 Niemal 60% Małopolan kojarzących Małopolską Tarczę Antykryzysową sądzi, że środki 
finansowe z niej przekazane przyczynią się do poprawy stanu regionalnej gospodarki w ciągu 
najbliższych 12 miesięcy. 

 Pandemia a poziom kapitału społecznego 

 W trakcie pandemii zaufanie Małopolan najbardziej wzrosło względem pracowników służby 
zdrowia (29%) i straży pożarnej (24%). 

 Niespełna 6% Małopolan angażowało się w działalność wolontaryjną na rzecz 
przeciwdziałania skutkom pandemii. Niemal 70% zadeklarowało, że nie podejmowało tego 
typu inicjatyw z uwagi na brak odpowiednich warunków ku temu.  

 Zainteresowanie wolontariatem w trakcie pandemii było większe wśród mieszkańców 
Krakowa – prawie 9%.  

 W działalność wolontaryjną przed pandemią angażowało się ponad 30% badanych 
Małopolan. 
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 Profilaktyka zdrowotna i e-zdrowie  

 Ponad połowa Małopolan twierdzi, że wprowadzone przez rząd obostrzenia 
przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii łagodzone są zbyt szybko. Takiej 
odpowiedzi udzielały częściej kobiety (56%), osoby z wykształceniem wyższym (54%), seniorzy 
(57%). 

 72% Małopolan popiera dalsze utrzymanie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
koronawirusa (tj. noszenie maseczek, zachowanie dystansu fizycznego). 

 86% respondentów zadeklarowało, że częściej myje ręce i zwraca na to uwagę najbliższym. 
Ponad 3/4 Małopolan przykłada większą uwagę do swojego zdrowia i bardziej docenia jego 
wartość. 

 W trakcie pandemii ponad połowa z respondentów korzystała z e-recept. Stosunkowo dużą 
popularnością cieszyły się konsultacje on-line zarówno z lekarzem pierwszego kontaktu (39%), 
jak i lekarzem specjalistą (24%). 

      Zainteresowanie e-kulturą podczas pandemii 

 W trakcie pandemii największą popularnością cieszyły się filmy on-line (60,3%). Ponad 1/4 
respondentów zadeklarowała też czytanie e-booków / audiobooków i oglądanie koncertów 
on-line.  

 Więcej wskazań dla odpowiedzi „nie korzystałem/am z zasobów e-kultury” odnotowano 
wśród mieszkańców podregionu tarnowskiego – ponad 30%.  

  Wyjazdy wakacyjne w dobie pandemii 

 57% Małopolan zadeklarowało, że tego lata zamierza wyjechać na wakacje. Częściej takiej 
odpowiedzi udzielali respondenci w wieku 18–24 lata (63%), osoby z wyższym wykształceniem 
(64%) i mieszkańcy Krakowa (69%). 

 Wypoczynek w Małopolsce częściej wybierali mieszkańcy podregionu sądeckiego (28%)  
i osoby z najmłodszej grupy wiekowej (25%). 

 Wśród powodów rezygnacji z urlopu najczęściej wymieniano obawę przed zarażeniem 
koronawirusem (55%) oraz brak środków finansowych (41%). 

 

 

SYTUACJA FINANSOWA MAŁOPOLAN 
 

Według badania CBOS z drugiej połowy sierpnia 2020 r., około 60% ankietowanych 
Polaków dobrze ocenia warunki materialne swoich gospodarstw domowych, a liczba 
niezadowolonych z nich to zaledwie 5%. Zadowolenie z poziomu życia i warunków 
materialnych częściej deklarują badani poniżej 45. roku życia, lepiej wykształceni oraz 
z gospodarstw domowych o wyższych dochodach per capita. Najliczniejsza grupa 
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badanych Polaków (niemal 70%) uważa, że w ciągu najbliższego roku warunki materialne ich 
gospodarstw domowych się nie zmienią. 5F

6 

Ocena aktualnej sytuacji finansowej 

Ponad połowa badanych Małopolan (tj.56,9%) pozytywnie ocenia swoją aktualną 
sytuację finansową, w tym 9,1% twierdzi, że jest ona „bardzo dobra”. Ponad 1/3 
respondentów twierdzi, że ciężko jednoznacznie określić, a 9,3% przejawia sceptyczne 
nastawienie.  

WYKRES 5 Jak Pan/i ocenia obecną sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego? (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Respondenci najmłodsi (tj. w wieku 18–24 lata) lepiej oceniają swoją obecną sytuację finansową – 
niemal 2/3 odpowiedzi pozytywnych. Więcej wskazań „raczej zła” i „bardzo zła” padło z kolei ze strony 
seniorów – 10,4%.  

WYKRES 6 Ocena swojej aktualnej sytuacji finansowej a wiek (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Bardziej zadowolone ze swojej aktualnej sytuacji finansowej są osoby z wykształceniem wyższym 
(61,3%) oraz właściciele firm (61,1%). Nie odnotowano znaczących różnic w przekroju miasto / wieś. 

  

                                                           
6 CBOS, Komunikat z badań. Nastroje społeczne w drugiej połowie sierpnia. Nr 106/2020, wyd. CBOS, Warszawa 2020.  
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WYKRES 7 Odsetek wskazań „bardzo dobra” i „raczej dobra” w ramach oceny swojej aktualnej sytuacji finansowej 
a wykształcenie i status zawodowy (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

W przekroju terytorialnym, najlepiej swoją obecną sytuację finansową oceniają mieszkańcy Krakowa 
(61,3%). Większy odsetek wskazań „raczej zła” i „bardzo zła” dotyczył z kolei mieszkańców podregionu 
tarnowskiego - 11,2%. 

MAPA 2 Ocena swojej aktualnej sytuacji finansowej a podregion zamieszkania (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Zmiana sytuacji finansowej w wyniku pandemii 

Niemal 60% badanych Małopolan stwierdziło, że sytuacja finansowa ich 
gospodarstw domowych w porównaniu ze stanem sprzed pandemii nie uległa 
pogorszeniu, w tym niemal 6% wskazało na jej poprawę. Pogorzenie stanu budżetu 

domowego zadeklarowało 39,8% respondentów. 
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WYKRES 8 Jak zmieniła się sytuacja finansowa Pana/i gospodarstwa domowego w porównaniu z sytuacją sprzed 
pandemii? (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Pogorszenie sytuacji finansowej w porównaniu ze stanem sprzed pandemią częściej wskazywali 
Małopolanie w wieku 45–59 lat - 43%, a rzadziej respondenci najmłodsi - 37,3%.  

WYKRES 9 Ocena zmiany sytuacji finansowej w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii a wiek (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Kobiety częściej wskazywały na pogorszenie swojej sytuacji finansowej w wyniku pandemii (42%) niż 
mężczyźni. W przekroju na status zawodowy bardziej pesymistyczne nastawienie mieli właściciele firm 
(46,3%). Nie odnotowano znaczących różnic w przekroju miasto / wieś.  

WYKRES 10 Odsetek wskazań „pogorszyła się” w ramach oceny sytuacji finansowej w porównaniu sprzed 
pandemią a płeć i status zawodowy (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Mieszkańcy podregionu krakowskiego częściej deklarowali, że ich sytuacja finansowa na skutek 
pandemii nie uległa zmianie (57,2%). 
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MAPA 3 Ocena zmiany sytuacji finansowej w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii a podregion zamieszkania 
(%) (n=3002) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Prognozy zmiany sytuacji finansowej w najbliższym roku 

Małopolanie stosunkowo optymistycznie patrzą w przyszłość – 3/4 respondentów jest 
zdania, że w ciągu najbliższego roku ich sytuacja finansowa co najmniej pozostanie bez 
zmian lub poprawi się. Na prognozowane pogorszenie wyników budżetu gospodarstwa 
domowego wskazało 22,5% ankietowanych.  
 

WYKRES 11 Przewidywania co do zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych  
12 miesięcy (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Najbardziej spokojni o swoją sytuację finansową w przyszłości są Małopolanie w wieku 18–24 lata  
– aż 35,5% zadeklarowało jej poprawę w ciągu najbliższego roku. Dla porównana odsetek wskazań 
seniorów wyniósł w tym względzie 13,4%.  
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WYKRES 12 Przewidywania co do zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych  
12 miesięcy a wiek (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Respondenci lepiej wykształceni częściej wskazywali na odpowiedź „poprawi się” w odniesieniu do 
sytuacji finansowej. Co ciekawe, w przekroju na status zawodowy większymi optymistami były w tym 
względzie osoby bezrobotne (29,1%). Nie odnotowano znaczących różnic w przekroju miasto / wieś. 

WYKRES 13 Odsetek wskazań „poprawi się” w ramach oceny zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego 
w ciągu najbliższych 12 miesięcy a wykształcenie i status zawodowy (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Mieszkańcy podregionu tarnowskiego nieco częściej niż inni wskazywali na poprawę swojej sytuacji 
finansowej w ciągu najbliższego roku – 23,6% wskazań. 
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MAPA 4 Przewidywania co do zmiany sytuacji finansowej gospodarstwa domowego w ciągu najbliższych  
12 miesięcy a podregion zamieszkania (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
 

 

RYNEK PRACY W OBLICZU PANDEMII 
 

Według badania CBOS z drugiej połowy sierpnia 2020 r., 64% Polaków ocenia dobrze 
sytuację w swoim zakładzie pracy, a tylko co dziesiąty deklaruje, że jest ona zła. Ponad 
3/4 respondentów optymistycznie patrzy w przyszłość twierdząc, że w ciągu najbliższego 
roku sytuacja w ich zakładzie pracy poprawi się lub pozostanie bez zmian. 22% Polaków 

zadeklarowało, że liczy się z możliwością utraty obecnej pracy. Im lepsza opinia o kondycji miejsca 
pracy, tym mniejsze obawy utraty obecnej pracy.6F

7 

Zmiany sytuacji zawodowej w wyniku pandemii 

Małopolanie zostali poproszeni o wskazanie czy w związku z pandemią zaszły jakieś 
zmiany w ich sytuacji zawodowej. Połowa pracujących respondentów odpowiedziała, 
że nic się nie zmieniło.  
 
 

  

                                                           
7 CBOS, Komunikat z badań. Nastroje na rynku pracy w drugiej połowie sierpnia. Nr 103/2020, wyd. CBOS, Warszawa 2020.  
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WYKRES 14 Czy z powodu pandemii koronawirusa zaszły jakieś zmiany w Pana/i sytuacji zawodowej? (%) (n=2033) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Pracę w zmniejszonym wymiarze czasu na skutek pandemii wskazało 1/5 pracujących Małopolan. 
Tyle samo osób zadeklarowało, że ich wynagrodzenie na zostało zmniejszone.  

RYCINA 3 Czołówka trójka zmian w sytuacji zawodowej Małopolan na skutek pandemii (%) (n=2033) 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 
 

Zmiany w zakładzie pracy w wyniku pandemii 
 
Ponad 47% pracujących Małopolan jest sceptycznie nastawionych do sytuacji  
w zakładzie pracy w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii, z czego co dziesiąty 
twierdzi, że sytuacja ta zdecydowanie się pogorszyła 
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WYKRES 15 Jak ocenia Pan/i aktualną sytuację w Pana/i miejscu pracy w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii 
(%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Ponad połowa pracujących respondentów w wieku 25–44 lata uważa, że sytuacja w ich zakładzie 
pracy pogorszyła się w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii. Większy odsetek deklaracji odnośnie 
poprawy sytuacji odnotowano natomiast wśród pracujących Małopolan w wieku 18–24 lata (tj. 13%).  
 
WYKRES 16 Ocena aktualnej sytuacji w miejscu pracy w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii a wiek (%) 
(n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Na pogorszenie sytuacji w miejscu pracy w wyniku pandemii częściej narzekają kobiety, osoby  
z wykształceniem wyższym oraz właściciele firm – w każdym przypadku ponad 50% wskazań. Nie 
odnotowano różnic w przekroju miasto / wieś. 
 
WYKRES 17 Odsetek wskazań „zdecydowanie pogorszyła się” i „raczej pogorszyła się” w ramach oceny aktualnej 
sytuacji w miejscu pracy w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii a płeć, wykształcenie i status zawodowy (%) 
(n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
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Mieszkańcy podregionu nowotarskiego częściej deklarowali pogorszenie sytuacji w ich miejscu pracy 
względem stanu sprzed wybuchu pandemii – 51,1%. Rzadziej na dany aspekt narzekali natomiast 
mieszkańcy podregionu krakowskiego – 42,2%.  
 
MAPA 5 Ocena aktualnej sytuacji w miejscu pracy w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii a podregion 
zamieszkania (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Prognozy zmiany sytuacji w zakładzie pracy w najbliższym roku 
 
Ponad 70% pracujących Małopolan sądzi, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich 
zakładzie pracy poprawi się lub co najmniej pozostanie bez zmian. Pogorszenie się 
sytuacji przewiduje 1/4 ankietowanych.  
 

WYKRES 18 Ocena zmiany sytuacji w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Bardziej optymistycznie prognozy zmiany sytuacji w swoim zakładzie pracy mają respondenci  
w wieku 18–24 lata – ponad 1/3 z nich uważa, że sytuacja ta w ciągu najbliższego roku ulegnie 
poprawie. Z kolei większe obawy wyrażają w tym względzie osoby pomiędzy 25 a 59 rokiem życia. 
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WYKRES 19 Ocena zmiany sytuacji w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku a wiek (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Na poprawę sytuacji w miejscu pracy w ciągu najbliższego roku częściej wskazywali właściciele firm 
– ponad 30% (tj. o 10 p. p. więcej od pracowników etatowych). Nie odnotowano różnic w przekroju 
miasto / wieś. 
 
WYKRES 20 Odsetek wskazań „zdecydowanie poprawi się” i „raczej poprawi się” w ramach prognozy zmiany 
sytuacji w miejscu pracy w ciągu najbliższego roku a płeć, wykształcenie i status zawodowy (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Mieszkańcy podregionu nowotarskiego i nowosądeckiego częściej prognozowali pogorszenie 
sytuacji w miejscu pracy – odpowiednio 28% i 27,1% wskazań.   
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MAPA 6 Ocena zmiany sytuacji w zakładzie pracy w ciągu najbliższego roku a podregion zamieszkania (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych.  
 

Obawa o utratę obecnej pracy 
 
 
Ponad 1/3 pracujących Małopolan liczy się z możliwością utraty obecnej pracy  
z powodu zwolnienia, bankructwa, upadku bądź likwidacji zakładu w związku  
z pandemią. 

 
WYKRES 21 Czy liczy się Pan/i z możliwością utraty obecnej pracy (zwolnienia, bankructwa, upadek, likwidacja 
zakładu itp.) (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Obawa przed utratą obecnej pracy spada wraz z wiekiem – pomiędzy pracującymi respondentami 
najmłodszymi a pracującymi seniorami odnotowano ponad 8 p. p. różnicy. 
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WYKRES 22 Czy liczy się Pan/i z możliwością utraty obecnej pracy a wiek (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Obawę przed utratą obecnej pracy częściej wyrażają mieszkańcy podregionu tarnowskiego – 38,5%. 
Z kolei więcej mieszkańców podregionu krakowskiego deklaruje, że jest to mało prawdopodobne  
– 68,6%.  
 
MAPA 7 Czy liczy się Pan/i z możliwością utraty obecnej pracy a podregion zamieszkania (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Utrata pracy członków gospodarstwa domowego w wyniku pandemii 
 

 
Niespełna 18% pracujących respondentów zadeklarowało, że w wyniku pandemii ktoś  
z ich gospodarstwa domowego stracił pracę lub przestał zarabiać. 
 

  

28,1

34,2

33,9

36,3

70,7

64,9

65,1

63,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

grupa wiekowa 60 i więcej

grupa wiekowa 45–59

grupa wiekowa 25–44

grupa wiekowa 18–24

bardzo poważnie się z tym
liczę i raczej tak

raczej nie i to mało
prawdopodobne

trudno powiedzieć



WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL 

 

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW MAŁOPOLSKI 2020 

 

24 

WYKRES 23 Czy ktoś z Pana/i gospodarstwa domowego – osób wspólnie z Panem/ią mieszkających i utrzymujących 
się – stracił pracę lub przestał zarabiać z powodu pandemii (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Osoby z najmłodszej grupy wiekowej częściej wskazywały na utratę pracy przez któregoś z członków 
ich gospodarstwa domowego – 23,8%.  
 
WYKRES 24 Czy ktoś z Pana/i gospodarstwa domowego stracił pracę lub przestał zarabiać z powodu pandemii  
a wiek (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Utratę pracy przez któregoś z członków gospodarstwa domowego częściej deklarowali mieszkańcy 
podregionu nowotarskiego – 21,8%.  
 
MAPA 8 Czy ktoś z Pana/i gospodarstwa domowego stracił pracę lub przestał zarabiać z powodu pandemii  
a podregion zamieszkania (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
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Praca zdalna (telepraca) 
 

 

44% pracujących Małopolan korzystało z pracy zdalnej w trakcie pandemii, w tym 
niemal 1/3 przeszła na taką formę pracy dopiero od początku trwania pandemii.  

 
WYKRES 25 Czy w trakcie trwania pandemii korzystał/a Pan/i z możliwości pracy zdalnej (telepracy) (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Korzystanie z pracy zdalnej w trakcie pandemii częściej deklarowali respondenci z najmłodszej grupy 
wiekowej – 45,1%, a rzadziej – seniorzy (41,5%).  
 
WYKRES 26 Czy w trakcie trwania pandemii korzystał/a Pan/i z możliwości pracy zdalnej (telepracy) a wiek (%) 
(n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Z pracy zdalnej w okresie pandemii częściej korzystały kobiety (46,6%), mieszkańcy miast (46,9%) oraz 
osoby z wykształceniem wyższym (58,1%). Różnica pomiędzy respondentami z wykształceniem 
wyższym a zasadniczym zawodowym wyniosła niemal 45 p. p.  
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WYKRES 27 Korzystanie z pracy zdalnej (telepracy) w trakcie pandemii a płeć, obszar zamieszkania i wykształcenie 
(%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Ponad 58% mieszkańców Krakowa korzystało z pracy zdalnej w trakcie pandemii. Brak takiej 
możliwości częściej deklarowali natomiast mieszkańcy podregionu oświęcimskiego i tarnowskiego  
– ponad 50% wskazań negatywnych.  
 
MAPA 9 Czy w trakcie trwania pandemii korzystał/a Pan/i z możliwości pracy zdalnej (telepracy) a podregion 
zamieszkania (%) (n=1857) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

WALKA Z PANDEMIĄ  
 

Władze regionalne Małopolski od początku pandemii podejmują szereg działań na 
rzecz walki ze społeczno-gospodarczymi skutkami pandemii. Największym 
przedsięwzięciem jest tzw. Małopolska Tarcza Antykryzysowa, w ramach której 
około 1 mld zł przeznaczono na wsparcie przedsiębiorców, szpitali i jednostek 
zdrowia, placówek opieki całodobowej, zdalnego nauczania czy rewitalizacji. 

Równolegle wdrażane są również inne inicjatywy na rzecz walki z pandemią, m.in.: Małopolski Bank 
Ofert, Ramię w Ramię, Razem Wszyscy, Małopolska Poleca. Kupuj u lokalnych producentów, Razem 
dla turystyki, czy Kultura w sieci. 
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Znajomość projektów władz regionalnych przeciw skutkom pandemii 
 

Niemal 75% badanych Małopolan wykazuje się znajomością regionalnych projektów  
i przedsięwzięć realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego. Ponad 60% mieszkańców regionu słyszało o Małopolskiej Tarczy 
Antykryzysowej. Na drugim miejscu uplasowała się akcja „Małopolska Poleca. Kupuj 
u lokalnych producentów”, o której słyszało 28,2% respondentów. Ponad 1/4 
Małopolan nie słyszała o żadnej tego typu inicjatywie. 

 
WYKRES 28 Znajomość głównych inicjatyw samorządu województwa małopolskiego z zakresu walki pandemią (%) 
(n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Znajomość Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej spada wraz z wiekiem ankietowanych – różnica 
pomiędzy respondentami w wieku 18–24 lata a seniorami wynosi w tym względzie około 13 p. p.  
O Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej częściej słyszeli właściciele firm – 68,1%.  

WYKRES 29 Znajomość Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej a wiek, obszar zamieszkania i status zawodowy (%) 
(n=3002) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

O Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej rzadziej słyszeli mieszkańcy podregionu tarnowskiego  
i oświęcimskiego (odpowiednio 54,8% i 56,4%). W pozostałych podregionach rozpoznawalność 
oscylowała w granicach 62%. 

MAPA 10 Znajomość Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej a podregion zamieszkania (%) (n=3002) 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Brak znajomości jakiejkolwiek inicjatywy władz regionalnych na rzecz walki z pandemią rzadziej 
wskazywali mieszkańcy Krakowa – 21,4%, a częściej – mieszkańcy podregionu tarnowskiego  
i oświęcimskiego – ponad 30%.  

MAPA 11 Wskazanie „Nie słyszałem/am o żadnej inicjatywie” a podregion zamieszkania (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
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Małopolska Tarcza Antykryzysowa a poprawa sytuacji gospodarczej  
 

Niemal 60% Małopolan sądzi, że środki finansowe przekazane w ramach Małopolskiej 
Tarczy Antykryzysowej przyczynią się do poprawy stanu małopolskiej gospodarki  
w ciągu najbliższego roku.  
 

WYKRES 30 Czy Pana/i zdaniem środki finansowe przekazane w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 
przyczynią się do poprawy stanu małopolskiej gospodarki w okresie najbliższych 12 miesięcy? (n=1820) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Optymizm odnośnie poprawy sytuacji gospodarczej regionu małopolskiego dzięki środkom  
z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej spada wraz z wiekiem - odsetek wskazań wśród respondentów 
najmłodszych to 65,5%.  

WYKRES 31 Czy Pana/i zdaniem środki finansowe przekazane w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 
przyczynią się do poprawy stanu małopolskiej gospodarki w okresie najbliższych 12 miesięcy a wiek (%) (n=1820) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Nieco większy optymizm w tym względzie przejawiają kobiety oraz mieszkańcy wsi – ponad 60% 
wskazań. 
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WYKRES 32 Odsetek deklaracji odnośnie poprawy sytuacji gospodarczej Małopolski w wyniku środków 
finansowych z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej a płeć, obszar zamieszkania i status zawodowy (%) (n=1820) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Ponad 2/3 mieszkańców podregionu nowosądeckiego wyraziło nadzieję na poprawę sytuacji 
gospodarczej dzięki środkom z Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.  
 
MAPA 12 Czy Pana/i zdaniem środki finansowe przekazane w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 
przyczynią się do poprawy stanu małopolskiej gospodarki w okresie najbliższych 12 miesięcy a podregion 
zamieszkania (%) (n=1820) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Oczekiwana Małopolan względem władz samorządowych 
 

Małopolanie zostali poproszeni o wskazanie jakich działań i przedsięwzięć oczekują od 
regionalnych i lokalnych władz samorządowych z terenu regionu, w celu niwelowania 
negatywnych skutków społeczno-gospodarczych pandemii. Mieszkańcy regionu 
najczęściej deklarowali, że nie mają żadnych oczekiwań względem władz samorządowych 
– 20,3%. Wśród propozycji inicjatyw na pierwszym miejscu uplasowało się stosowanie 

kontroli i kar za niestosowanie się do obostrzeń – 15,6%.  
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WYKRES 33 Oczekiwania względem władz regionalnych i lokalnych w dobie pandemii (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Potrzebę znoszenia ograniczeń i restrykcji związanych z pandemią zadeklarowało zaledwie 5,4% 
respondentów. 

PANDEMIA A POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 
 

Według badania CBOS z początku 2020 r., aż 83% badanych Polaków jest zdania, że 
działając wspólnie z innymi ludźmi, można osiągnąć więcej niż samemu. Ponad 3/4 
deklaruje, że działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym lub rozwiązać 
niektóre problemy swojego środowiska, osiedla, wsi lub miasta, a ponad połowa zna 

osobę spoza rodziny, której byłby/aby gotów pomagać w ramach dobrowolnej i nieodpłatnej pracy.7F

8 

Zaufanie względem grup społecznych i instytucji 

Czy pandemia zmieniła nastawienie i poziom zaufania Małopolan do poszczególnych 
grup społecznych i instytucji? Okazuje się, że na skutek pandemii zaufanie 
mieszkańców regionu najbardziej wzrosło względem pracowników służby zdrowia 
– niemal 30% wskazań.  

  

                                                           
8 CBOS, Czy warto działać wspólnie? Nr 29/2020, wyd. CBOS, Warszawa 2020. 
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WYKRES 34 Zmiana poziomu zaufania do poszczególnych grup społecznych i instytucji na skutek pandemii (%) 
(n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Co czwarty respondent wskazał na wzrost poziomu zaufania do straży pożarnej, a co piąty – do 
organizacji pozarządowych / charytatywnych.  

RYCINA 4 Czołowa trójka grup społecznych / instytucji, względem których zaufanie Małopolan w trakcie pandemii 
wzrosło (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Większy wzrost poziomu zaufania względem pracowników służby zdrowia odnotowano w przypadku 
respondentów z najmłodszej grupy wiekowej (tj. 18–24 lata) – 38,8%.  
 
WYKRES 35 Zmiana poziomu zaufania względem wybranych grup społecznych i instytucji na skutek pandemii  
a wiek (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
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W przekroju terytorialnym większy wzrost poziomu zaufania do pracowników służby zdrowia 
odnotowano w podregionach: nowotarskim, tarnowskim i nowosądeckim – ponad 30%. 

MAPA 13 Zmiana poziomu zaufania względem wybranych grup społecznych i instytucji na skutek pandemii  
a podregion zamieszkania (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Działalność wolontaryjna w trakcie pandemii 
 
Niespełna 6% badanych Małopolan angażowało się w działalność wolontaryjną na 
rzecz przeciwdziałania skutkom pandemii. Niemal 70% zadeklarowało, że nie 
podejmowało tego typu inicjatyw z uwagi na brak odpowiednich warunków ku temu.  

WYKRES 36 Czy w trakcie trwania pandemii angażował/a się Pan/i w działalność wolontaryjną na rzecz 
przeciwdziałania skutkom pandemii (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Najczęściej wskazywane formy pomocy nieodpłatnej przez respondentów to m.in.: 

 szycie i dystrybucja maseczek; 

 wsparcie finansowe; 

 pomoc osobom starszym (np. zakupy i dostarczanie żywności), wsparcie domów pomocy 
społecznej; 

 pomoc rodzinie / znajomym w trudnej sytuacji. 

Wśród Małopolan angażujących się w działalność wolontaryjną w trakcie pandemii zdecydowanie 
najmniejszy odsetek ze zrozumiałych przyczyn stanowili seniorzy – zaledwie 1,1%.  
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WYKRES 37 Czy w trakcie trwania pandemii angażował/a się Pan/i w działalność wolontaryjną na rzecz 
przeciwdziałania skutkom pandemii a wiek (%) (n=3002) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

W nieodpłatną działalność na rzecz zwalczania negatywnych skutków pandemii częściej angażowały 
się kobiety (6,9%), osoby z wykształceniem wyższym (7,4%) oraz właściciele firm (10,1%).  
 
WYKRES 38 Czy w trakcie trwania pandemii angażował/a się Pan/i w działalność wolontaryjną na rzecz 
przeciwdziałania skutkom pandemii a płeć wykształcenie i status zawodowy (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Jak wynika z badania zainteresowanie wolontariatem w trakcie pandemii było większe wśród 
mieszkańców Krakowa – 8,6%. Mieszkańcy podregionu nowosądeckiego i nowotarskiego uzyskali  
w tym względzie wynik o połowę niższy.  
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MAPA 14 Czy w trakcie trwania pandemii angażował/a się Pan/i w działalność wolontaryjną na rzecz 
przeciwdziałania skutkom pandemii a podregion zamieszkania (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Działalność wolontaryjna przed pandemią  

W działalność wolontaryjną przed pandemią angażowało się z kolei ponad 30% badanych 
Małopolan. Dla porównania, w 2015 r. odsetek wskazań na pytanie o działalność 
wolontaryjną wyniósł 37% (w tym co dziesiąty respondent zadeklarował wtedy regularną 
nieodpłatną pomoc na rzecz innych, organizacji pozarządowej czy instytucji). 

WYKRES 39 Czy angażował/a się Pan/i w działalność wolontaryjną przed rozpoczęciem pandemii (%) (n=2250) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Zaangażowanie w działalność wolontaryjną sprzed pandemii spada wraz ze wzrostem wieku 
ankietowanych – różnica pomiędzy respondentami w wieku 18–24 lata a seniorami wynosi w tym 
względzie niemal 27 p. p.  
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WYKRES 40 Czy angażował/a się Pan/i w działalność wolontaryjną przed rozpoczęciem pandemii a wiek (%) 
(n=2250) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Mieszkańcy Krakowa częściej angażowali się w działalność wolontaryjną także przed pandemią  
– 36,7% wskazań. Odsetek deklaracji mieszkańców podregionu nowotarskiego był natomiast o ponad 
10 p. p. niższy.  

MAPA 15 Zaangażowanie w działalność wolontaryjną przed rozpoczęciem pandemii a podregion zamieszkania (%) 
(n=2250) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA I E-ZDROWIE 
 

Według sondażu CBOS z III kwartału 2020 r., 36% użytkowników Internetu w skali kraju 
odbiera wyniki badań on-line, 29% umawia się przez Internet na wizytę lekarską, 26% 
korzysta z e-recept, 12% korzysta z Konta Pacjenta on-line, a 10% - z konsultacji  
z lekarzem za pośrednictwem Internetu (e-mail, rozmowa video). Bardziej aktywne  
z zakresu usług e-zdrowia są kobiety niż mężczyźni. Na tle innych użytkowników 

wyróżniają się też badani mający wyższe wykształcenie, z gospodarstw domowych o wysokich 
dochodach przypadających na osobę oraz mieszkańcy dużych miast. 8F

9 

 

                                                           
9 CBOS, Komunikat z badań. Zdrowie on-line. Nr 100/2020,  wyd. CBOS, Warszawa 2020. 
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Ocena tempa łagodzenia restrykcji 
 

Ponad połowa Małopolan jest zdania, że wprowadzone na czas pandemii obostrzenia 
i restrykcje łagodzone są zbyt szybko (tj. 52,1%). Mniej niż 1/5 respondentów 
zadeklarowała natomiast, że tempo znoszenia danych ograniczeń jest zbyt wolne.  

WYKRES 41 Ocena tempa łagodzenia obostrzeń i restrykcji związanych z pandemią koronawirusa (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Więcej deklaracji odnośnie tego, że obostrzenia i restrykcje łagodzone są w zbyt szybkim tempie padło 
ze strony seniorów (tj. 56,7%).  

WYKRES 42 Ocena tempa łagodzenia obostrzeń i restrykcji związanych z pandemią koronawirusa a wiek (%) 
(n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Kobiety częściej od mężczyzn wskazywały, że ograniczenia pandemiczne znoszone są zbyt szybko 
(55,6%) – różnica ponad 7 p. p. Odpowiedź tę częściej deklarowali również mieszkańcy miast (53,1%) 
oraz osoby z wykształceniem wyższym (53,5%). 

WYKRES 43 Odsetek wskazań „zbyt szybko” w ramach oceny tempa znoszenia ograniczeń a płeć, obszar 
zamieszkania i wykształcenie (%) (n=3002) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Mieszkańcy podregionu nowosądeckiego częściej wyrażali zdanie, że obostrzenia i restrykcje 
łagodzenia są zbyt wolno – 19,6% wskazań.   

MAPA 16 Ocena tempa łagodzenia obostrzeń i restrykcji związanych z pandemią koronawirusa a podregion 
zamieszkania (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Utrzymywanie ograniczeń w kontaktach międzyludzkich  
 

Niemal 3/4 Małopolan popiera dalsze utrzymywanie ograniczeń w kontaktach 
międzyludzkich w związku z pandemią (np. noszenie maseczki, dystans fizyczny), w tym aż 
46,3% wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”. Przeciwnego zdania jest tylko 16% 
respondentów. 

 
WYKRES 44 Czy popiera Pan/i dalsze utrzymywanie ograniczeń w kontaktach międzyludzkich w związku  
z pandemią? (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Największymi zwolennikami dalszego utrzymywania restrykcji w kontaktach międzyludzkich są 
seniorzy – 76,4%. Różnica pomiędzy nimi a respondentami najmłodszymi to niemal 10 p. p. 
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WYKRES 45 Poparcie dla dalszego utrzymywania ograniczeń w kontaktach międzyludzkich w związku z pandemią 
a wiek (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Mieszkańcy miast częściej niż mieszkańcy wsi popierają dalsze utrzymywanie ograniczeń  
w kontaktach międzyludzkich (74,4%). Tego zdania częściej są również kobiety (74,3%) i osoby  
z wykształceniem wyższym (74,7%).  
 
WYKRES 46 Odsetek wskazań „zdecydowanie tak” i „raczej tak” dla dalszego utrzymywania ograniczeń  
w kontaktach międzyludzkich w związku z pandemią a płeć, obszar zamieszkania i wykształcenie (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Największym poparciem dla dalszego utrzymywania ograniczeń w kontaktach międzyludzkich 
odznaczają się mieszkańcy Krakowa (78%), a najmniejszym – mieszkańcy podregionu nowotarskiego 
(70,3%). 
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MAPA 17 Poparcie dla dalszego utrzymywania ograniczeń w kontaktach międzyludzkich w związku z pandemią  
a podregion zamieszkania (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Profilaktyka zdrowotna w czasie pandemii 

Czy pandemia wpłynęła na postawy oraz nawyki Małopolan związane z profilaktyką 
zdrowotną? Jak wynika z badania, aż 86% respondentów zadeklarowało, że zaczęło 
jeszcze częściej myć ręce, a ponad 3/4 przykłada teraz większą uwagę do swojego 
stanu zdrowia i bardziej docenia jego wartość.  

WYKRES 47 W jaki sposób doświadczenia związane z pandemią zmieniły Pana/i działania w kwestiach profilaktyki 
zdrowia? (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Pozytywnym skutkiem pandemii jest również fakt, że niemal 68% badanych Małopolan zaczęło bardziej 
dbać o swoją odporność.  
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RYCINA 5 Czołowa trójka zmian nawyków i postaw Małopolan na skutek pandemii (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Pandemia w największym stopniu wpłynęła na zmiany postaw i nawyków zdrowotnych seniorów  
– charakteryzują się oni największym odsetkiem wskazań dla trzech najczęściej deklarowanych działań. 

WYKRES 48 Czołowa trójka najczęściej wskazywanych postaw i nawyków związanych z profilaktyką zdrowia  
w trakcie pandemii a wiek (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

W przekroju podregionalnym widoczne są różnice z zakresu zmian nawyków związanych z dbaniem 
o odporność. Największy odsetek deklaracji dotyczył mieszkańców podregionu tarnowskiego - niemal 
3/4 wskazań. Różnica pomiędzy podregionem tarnowskim a Krakowem wyniosła aż 13 p. p. 
 
MAPA 18 Odsetek wskazań „bardziej dbam o swoją odporność” w wyniku pandemii a podregion zamieszkania (%) 
(n=3002) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

Równie znaczące różnice pomiędzy podregionem tarnowskim a Krakowem odnotowano w przypadku 
zmiany nawyków żywieniowych – ponad 14 p. p. Wynikać może to z faktu, że mieszkańcy Krakowa 
przywiązywali uwagę do danych kwestii jeszcze przed pandemią, natomiast świadomość mieszkańców 
podregionu tarnowskiego wzrosła dopiero w jej wyniku. 

MAPA 19 Odsetek wskazań „zmieniłem/am nawyki żywieniowe (zdrowo się odżywiam)” w wyniku pandemii  
a podregion zamieszkania (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

 

Pandemia a niezdrowe używki 

Małopolanie zostali poproszeni o wskazanie czy w związku z negatywnymi skutkami 
pandemii ktoś z ich najbliższych zaczął sięgać po niezdrowe używki (np. alkohol, 
papierosy, substancje odurzające). Odpowiedź twierdzącą zadeklarował w tym względzie 
co dziesiąty respondent. 
 

WYKRES 49 Czy sytuacja związana z pandemią sprawiła, że ktoś w Pana/i gospodarstwie domowym zaczął sięgać 
w większym stopniu po niezdrowe używki (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

Zwiększone sięganie pod niezdrowe używki przez członków swojego gospodarstwa domowego  
w trakcie pandemii częściej deklarowali mieszkańcy podregionu nowotarskiego (13,2%). Różnica 
pomiędzy nimi a mieszkańcami Krakowa wyniosła ponad 6 p. p. 
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MAPA 20 Czy sytuacja związana z pandemią sprawiła, że ktoś w Pana/i gospodarstwie domowym zaczął sięgać  
w większym stopniu po niezdrowe używki a podregion zamieszkania (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

 

Korzystanie z usług e-zdrowia  

Usługi on-line z zakresu zdrowia towarzyszyły Małopolanom w trakcie pandemii. 
Ponad połowa Małopolan (tj. 52,1%) korzystała podczas pandemii z e-recept. 
Stosunkowo dużą popularnością cieszyły się konsultacje on-line zarówno z lekarzem 
pierwszego kontaktu (39%), jak i lekarzem specjalistą (24%). 

WYKRES 50 Korzystanie przez Małopolan z usług e-zdrowia w trakcie pandemii (%) (n=3002) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
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Korzystanie z usług zdrowotnych wyłącznie w formie tradycyjnej w trakcie pandemii wskazało jedynie 
5,5% respondentów. 

RYCINA 6 Czołowa trójka usług z zakresu e-zdrowia, z których najchętniej korzystają Małopolanie w trakcie 
pandemii (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Z usług lekarza specjalisty w formie konsultacji on-line bądź teleporad korzystało w trakcie pandemii 
najwięcej mieszkańców Krakowa – niemal 30% wskazań. Odsetek dla mieszkańców podregionu 
nowosądeckiego był w tym przypadku o 10 p. p. mniejszy.  
 
MAPA 21 Korzystanie z konsultacji on-line i teleporad z lekarzem specjalistą w trakcie pandemii (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych 

 

ZAINTERESOWANIE E-KULTURĄ PODCZAS PANDEMII 
 

Według badania BIK z początku III kw. 2020 r., pomimo końca lockdownu ze 
stacjonarnych wizyt w kinie czy teatrze zupełnie zrezygnowało 47% badanych 
Polaków, a ponad 1/3 robi to rzadziej niż przed pandemią. Alternatywą są usługi 
kultury on-line, dostępne za pośrednictwem Internetu bez konieczności 

wychodzenia z domu.9F

10  

                                                           
10 Badanie przeprowadzone przez research&grow, techniką CAWI na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej Polaków n=1000, w lipcu 
2020. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/572023/w-pandemii-omijamy-kina-oraz-centra-handlowe-i-idziemy-do-znajomych  

https://media.bik.pl/informacje-prasowe/572023/w-pandemii-omijamy-kina-oraz-centra-handlowe-i-idziemy-do-znajomych
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Czy w trakcie trwania pandemii oraz związanych z nią restrykcji Małopolanie chętnie 
korzystali w domu z zasobów kultury w formie cyfrowej? Jak wynika z badania, 
największą popularnością cieszyły się filmy on-line (60,3% wskazań). Ponad 1/4 
respondentów zadeklarowała też czytanie e-booków lub audiobooków oraz oglądanie 
koncertów on-line.  

WYKRES 51 Korzystanie przez Małopolan z wybranych form e-kultury w trakcie pandemii (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Niepokojący może być fakt, że równie wysoki odsetek ankietowanych (26,8%) wskazał, że w trakcie 
pandemii nie korzystał z usług e-kultury wcale.   

RYCINA 7 Czołowa trójka usług z zakresu e-kultury, z których Małopolanie najchętniej korzystali  
w trakcie pandemii (%) (n=3002) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Korzystanie z zasobów e-kultury w trakcie pandemii jest wyraźnie zależne od wieku i wykształcenia 
respondentów. Wśród Małopolan w wieku 18–24 lata odsetek wskazań „nie korzystałem/am  
z zasobów e-kultury” wyniósł 11,0%, podczas gdy wśród seniorów aż 40,6%. Im wyższe wykształcenie 
tym odsetek dla danej odpowiedzi był niższy. 
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WYKRES 52 Odsetek wskazań „nie korzystałem/am z zasobów e-kultury” a wiek i wykształcenie (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

W przekroju terytorialnym więcej wskazań dla odpowiedzi „nie korzystałem/am z zasobów  
e-kultury” odnotowano wśród mieszkańców podregionu tarnowskiego – ponad 30%.  

MAPA 22 Odsetek wskazań „nie korzystałem/am z zasobów e-kultury” a podregion zamieszkania (%) (n=3002) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

WYJAZDY WAKACYJNE W DOBIE PANDEMII 
 

Według badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu Rozwoju,  
w lipcu i sierpniu br. na wakacje wyjechało 35% badanych Polaków. Spośród nich 76% 
odbyło wyłącznie wyjazd krajowy, 12% odbyło wyłącznie wyjazd zagraniczny, a 6% 
wyjechało zarówno na wyjazd krajowy jak i zagraniczny. Największa grupa badanych, 

którzy zadeklarowali wypoczynek poza miejsce zamieszkania, przeznaczyła na wyjazd wakacyjny nie 
więcej niż 1000 zł na osobę (tj. 40%). 10F

11  
 

                                                           
11„ Badanie nastrojów gospodarstw domowych w końcu sierpnia 2020 r.” na zlecenie Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Polskiego Funduszu 
Rozwoju, przeprowadzone przez IBRiS, w dniach 24-26.08.2020 r., techniką CATI, na próbie losowej 1098 osób. 
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Plany wyjazdowe Małopolan 

Czy pandemia pokrzyżowała turystyczne plany mieszkańców regionu? Jak wynika  
z badania, ponad połowa Małopolan (tj. 56,8%) wyjechała bądź zamierza wyjechać  
w tym roku na wakacje, z co najmniej jednym noclegiem. 
 

 
WYKRES 53 Czy tego lata Pan/i wyjechał/a lub zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych  
(wyjazdy z co najmniej jednym noclegiem) (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
 

Wyjazdy wypoczynkowe w trakcie pandemii częściej deklarowali respondenci z najmłodszej grupy 
wiekowej (tj. 18–24 lata) – 62,7%, a najrzadziej – seniorzy (54,1%). 
 

WYKRES 54 Czy tego lata Pan/i wyjechał/a lub zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych a wiek (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
 

W tym roku na wakacje wyjechało lub zamierza wyjechać najwięcej osób z wykształceniem wyższym 
– odsetek wskazań twierdzących wyniósł w tym względzie aż 63,8%, podczas gdy w przypadku osób  
z wykształceniem zawodowym – 39%. 
 
WYKRES 55 Odsetek deklaracji dla wyjazdów wakacyjnych w tym roku a płeć, obszar zamieszkania  
i wykształcenie (%) (n=3002) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
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Najwięcej deklaracji odnośnie zrealizowanego bądź planowanego wyjazdu wypoczynkowego padło 
ze strony mieszkańców Krakowa – niemal 70%. Pomiędzy nimi a mieszkańcami podregionu 
nowosądeckiego odnotowano aż 19 p. p. różnicy. 
 
MAPA 23 Czy tego lata Pan/i wyjechał/a lub zamierza wyjechać w celach wypoczynkowych a podregion 
zamieszkania (%) (n=3002) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
 

Miejsce wypoczynku Małopolan  

Małopolan, którzy zadeklarowali wyjazdy wakacyjne tego roku, poproszono  
o wskazanie gdzie spędzili lub zamierzają spędzić swój urlop. Największy odsetek 
mieszkańców regionu wskazał na wyjazd wakacyjny w kraju, ale poza Małopolską – 
72,7%. Za granicę wyjedzie w tym roku 17,3% mieszkańców. 

WYKRES 56 Gdzie zamierza spędzić Pan/i spędzić tegoroczne wakacje (%) (n=1712) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Tegoroczne wakacje w województwie małopolskim nieco częściej zamierzają spędzić respondenci 
najmłodsi (tj. 18–24 lata) – 25%, natomiast wyjazd za granicę zadeklarowała ponad 1/5 osób w wieku 
25–44 lata.  
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WYKRES 57 Gdzie zamierza spędzić Pan/i spędzić tegoroczne wakacje a wiek (%) (n=1712) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
 

Tegoroczny urlop w Małopolsce częściej planują mieszkańcy wschodniej części regionu – tj. ponad 
1/4 wskazań w przypadku podregionu nowosądeckiego oraz tarnowskiego. Z kolei wyjazd za granice 
planuje ponad 1/5 mieszkańców Krakowa oraz podregionu krakowskiego.  
 
MAPA 24 Gdzie zamierza spędzić Pan/i spędzić tegoroczne wakacje a podregion zamieszkania (%) (n=1712) 
 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
 

Czynniki uniemożliwiające wyjazd 
 

Małopolan, którzy zadeklarowali brak wyjazdu wakacyjnego w tym roku, zapytano  
o główne czynniki determinujące ich rezygnację z wyjazdów. Ponad połowa 
respondentów wskazała na obawę przed zakażeniem koronawirusem – 55,4%.  
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WYKRES 58 Jakie są główne przyczyny, dla których nie planuje Pan/i w tym roku wyjazdu wakacyjnego (%) (n=1290) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
 

Na drugim miejscu uplasował się brak środków finansowych, na który wskazało 41% osób 
rezygnujących z wyjazdu.  
 
RYCINA 8 Czołowa trójka powodów, dla których Małopolanie rezygnują z tegorocznego wyjazdu (%) (n=1290) 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Obawę przed zarażeniem koronawirusem na wyjeździe częściej deklarowali respondenci ze starszych 
grup wiekowych (tj. powyżej 45 roku życia) – około 60% wskazań. Z kolei brak środków finansowych 
częściej zniechęcał do wyjazdu osoby w wieku 18–24 lata (45,2%).  

WYKRES 59 Główne przyczyny rezygnacji z tegorocznego wyjazdu wakacyjnego a wiek (%) (n=1290) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
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Odsetek deklaracji dla braku środków finansowych na wyjazd wakacyjny spada wraz ze wzrostem 
poziomu wykształcenia – czynnik ten wskazała niemal połowa respondentów z wykształceniem 
zawodowym i dla porównania 1/3 osób z wykształceniem wyższym.   

WYKRES 60 Brak środków finansowych jako przyczyna rezygnacji z wyjazdu wakacyjnego a obszar zamieszkania, 
wykształcenie i status zawodowy (%) (n=1290) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

A jak czynniki determinujące rezygnację z wyjazdowych planów urlopowych przedstawiają się  
w przekroju terytorialnym? Więcej obaw przed zakażeniem koronawirusem w trakcie wyjazdu mają 
mieszkańcy podregionu nowotarskiego – 61,7%. Z kolei brak środków finansowych w większym 
stopniu doskwiera mieszkańcom podregionu oświęcimskiego – 44,3%. 

MAPA 25 Główne przyczyny rezygnacji z tegorocznego wyjazdu wakacyjnego a podregion zamieszkania (%) 
(n=1290) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
 

Wypoczynek we własnym zakresie (w domu lub na działce) najczęściej wybierali krakowianie (40,4%), 
a najrzadziej mieszkańcy Podhala (25,6%). 
 

Zmiany formy spędzania urlopu na skutek pandemii 

 
Około 1/3 respondentów, która zadeklarowała wyjazd wakacyjny w tym roku stwierdziła, 
że przez pandemię zmuszona jest zmienić formę spędzania urlopu w porównaniu do lat 
ubiegłych. 
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WYKRES 61 Czy w związku z pandemią zmienił/a lub planuje Pan/i zmienić formę spędzania urlopu w porównaniu 
do lat ubiegłych (%) (n=1712) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 
Najczęściej wskazywane zmiany w formie spędzania tegorocznego urlopu to m.in.: 

 rezygnacja z wyjazdu zagranicznego i spędzanie urlopu w kraju; 

 unikanie dużych skupisk ludzi; 

 zmiana form zakwaterowania; 

 krótsze wyjazdy. 

W wyniku pandemii formę spędzania tegorocznego urlopu częściej zmieniły bądź zmienią osoby  
w wieku 25–44 lata (35,6%) oraz osoby z wyższym wykształceniem – 36,7% (tj. o 15 p. p. wskazań 
więcej niż w przypadku osób z wykształceniem zawodowym). 
 
WYKRES 62 Zmiana formy spędzania urlopu w porównaniu do lat ubiegłych w związku z pandemią a płeć, wiek  
i wykształcenie (%) (n=1712) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

Najwięcej deklaracji dla zmiany formy spędzania tegorocznego urlopu padło ze strony mieszkańców 
Krakowa – 44,4%. Pomiędzy nimi a mieszkańcami podregionu tarnowskiego odnotowano w tym 
względzie aż 23 p. p. różnicy. 
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MAPA 26 Zmiana formy spędzania urlopu w porównaniu do lat ubiegłych w związku z pandemią a podregion 
zamieszkania (%) (n=1712) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

 

METODA ZBIERANIA INFORMACJI  

W przeprowadzonym badaniu zastosowano ilościową metodę pozyskiwania 
danych z wykorzystaniem techniki CATI (ang. Computer-Assisted Telephone 
Interviewing), tj. telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo. 
Metoda ta wykorzystywana jest bardzo często do zbierania informacji  
w ilościowych badaniach rynku i opinii publicznej. W tegorocznej edycji badania 

opinii Małopolan przeprowadzono łącznie 3002 telefoniczne wywiady – od 500 do 501 wywiadów  
w każdym z sześciu małopolskich podregionów, tj.: mieście Kraków, krakowskim, tarnowskim, 
nowosądeckim, nowotarskim oraz oświęcimskim.  

Badanie telefoniczne przeprowadzono w okresie od 22 lipca 2020 roku do 19 sierpnia 2020 roku. 
Ankieterzy podjęli odpowiednią liczbę prób kontaktu z właściwym respondentem. Ustalony system 
pracy ankieterów umożliwił realizację wywiadów z respondentami trudno dostępnymi (np. 
pracującymi w zmiennym trybie, nieosiągalnymi od poniedziałku do piątku) oraz zapewniony został 
wymagany ogólny poziom realizacji próby. 

TABELA 1 Próba zrealizowana 
Obszar 18–24 25–44 45–59 60 i więcej Razem 

M K M K M K M K 
krakowski 29 28 99 97 60 60 55 72 500 
Kraków 20 20 99 104 50 57 60 90 500 
tarnowski 31 29 97 93 61 60 54 75 500 
nowosądecki 34 32 99 95 62 60 50 69 501 
nowotarski 33 31 96 95 61 60 52 73 501 
oświęcimski 26 25 95 90 62 63 58 81 500 

Razem 173 165 585 574 356 360 329 460 3 002 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
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TABELA 2 Charakterystyka operatu w podziale na podregiony 
Obszar Liczba zrealizowanych wywiadów Liczba wylosowanych numerów telefonów 

krakowski 500 6643 
Kraków 500 7442 
tarnowski 500 6567 
nowosądecki 501 6366 
nowotarski 501 5860 
oświęcimski 500 6521 

Razem 3 002 39 399 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

TABELA 3 Rensponse rate na poziomie ogólnym 
Liczba zrealizowanych wywiadów 3 002 

Liczba wylosowanych numerów telefonu 39 399 
Response rate 7,6% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

TABELA 4 Response rate na poziomie podregionów 
Obszar Liczba zrealizowanych 

wywiadów 
Liczba wylosowanych 
numerów telefonów 

Response rate 

krakowski 500 6643 7,5% 
Kraków 500 7442 6,7% 
tarnowski 500 6567 7,6% 
nowosądecki 501 6366 7,9% 
nowotarski 501 5860 8,5% 
oświęcimski 500 6521 7,7% 

Razem 3 002 39 399 7,6% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

W każdym z obszarów terytorialnych przebadano około 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. W celu 
ustalenia wag zostały wzięte pod uwagę dane dotyczące struktury ludności 

poszczególnych podregionów ze względu na wiek, płeć, a ich źródłem był Bank Danych Lokalnych GUS 
(dane na 31.12.2018 roku). Dla każdego z podregionów wyznaczono udział poszczególnych grup 
wieku i płci w populacji. Proces konstrukcji wag przebiegał według podanej niżej kolejności. 

 

TABELA 5 Liczba mieszkańców poszczególnych podregionów Małopolski (dane na dzień 31.12.2018 rok) 
Obszar 18–24 25–44 45–59 60 i więcej Razem 

M K M K M K M K 
krakowski 29586 28629 115161 112863 69264 69211 70800 91037 586551 

Kraków 22289 21709 124773 134368 64422 70420 83095 123649 644725 

tarnowski 19700 18752 72239 68904 45912 45316 45611 61376 377810 

nowosądecki 25090 23939 83636 79627 51641 50696 47947 62413 424989 

nowotarski 15449 14668 52894 51454 33326 33509 32055 42781 276136 

oświęcimski 20268 19324 84202 80047 53273 54068 59539 80959 451680 

Razem 132382 127021 532905 527263 317838 323220 339047 462215 2761891 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
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TABELA 6 Udział poszczególnych grup wieku i płci w podregionach 
Obszar 18–24 25–44 45–59 60 i więcej 

M K M K M K M K 
krakowski 0,050441 0,048809 0,196336 0,192418 0,118087 0,117997 0,120706 0,155207 

Kraków 0,034571 0,033672 0,193529 0,208411 0,099922 0,109225 0,128884 0,191786 

tarnowski 0,052143 0,049633 0,191205 0,182377 0,121521 0,119944 0,120725 0,162452 

nowosądecki 0,059037 0,056329 0,196796 0,187362 0,121511 0,119288 0,112819 0,146858 

nowotarski 0,055947 0,053119 0,191551 0,186336 0,120687 0,12135 0,116084 0,154927 

oświęcimski 0,044872 0,042783 0,18642 0,177221 0,117944 0,119704 0,131817 0,17924 

Razem 0,297011 0,284344 1,155835 1,134126 0,699672 0,707507 0,731035 0,99047 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

Kolejnym krokiem było wyliczenie takiej samej proporcji dla rozkładu próby przyjętego w badaniu. 

TABELA 7 Rozkład próby 
Obszar 18–24 25–44 45–59 60 i więcej Razem 

M K M K M K M K 
krakowski 30 28 99 97 60 60 54 72 500 

Kraków 20 21 98 104 50 57 60 90 500 

tarnowski 31 29 97 93 61 60 54 75 500 

nowosądecki 34 32 99 95 62 60 50 69 501 

nowotarski 33 31 96 95 61 60 52 73 501 

oświęcimski 26 26 95 90 61 63 58 81 500 

Razem 174 167 584 574 355 360 328 460 3002 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

TABELA 8 Udział poszczególnych badanych grup wieku i płci w podregionach 
Obszar 18–24 25–44 45–59 60 i więcej 

M K M K M K M K 
krakowski 0,06 0,06 0,19 0,19 0,12 0,12 0,11 0,14 

Kraków 0,04 0,04 0,19 0,21 0,10 0,11 0,12 0,18 

tarnowski 0,06 0,06 0,19 0,19 0,12 0,12 0,11 0,15 

nowosądecki 0,07 0,06 0,19 0,19 0,12 0,12 0,10 0,14 

nowotarski 0,07 0,06 0,19 0,19 0,12 0,12 0,10 0,15 

oświęcimski 0,05 0,05 0,19 0,18 0,12 0,13 0,12 0,16 

Razem 0,35 0,33 1,17 1,15 0,71 0,72 0,66 0,92 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 

 

TABELA 9 Wyznaczone wagi 
Obszar 18–24 25–44 45–59 60 i więcej Razem 

M K M K M K M K 
krakowski 0,840677 0,87159 0,991595 0,991846 0,984058 0,983305 1,117645 1,077829 7,858544 

Kraków 0,864283 0,801708 0,987393 1,001978 0,999217 0,958113 1,074037 1,065476 7,752204 

tarnowski 0,84101 0,855749 0,985591 0,980524 0,996077 0,999532 1,117821 1,083014 7,859317 

nowosądecki 0,869925 0,881893 0,995905 0,988091 0,98189 0,996053 1,13045 1,066316 7,910524 

nowotarski 0,849378 0,858468 0,999654 0,982676 0,991215 1,013269 1,118426 1,063268 7,876354 

oświęcimski 0,862932 0,82274 0,981156 0,984559 0,966755 0,950033 1,136351 1,106418 7,810945 

Razem 5,128206 5,092148 5,941294 5,929672 5,919212 5,900306 6,69473 6,46232 47,06789 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych. 
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