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I. Metodologia 

Badanie ankietowe w ramach tworzenia „Strategii Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-
2024” miało na celu hierarchizację celów w podziale na trzy sfery funkcjonalne działalności 
Miasta: potrzeby społeczne mieszkańców, zasoby i potencjały Miasta oraz sprawy 
gospodarcze i promocja Miasta. W każdej z części mieszkańcy, dzieląc określoną pulę 
punktów nadawali rangi ważności poszczególnym celom operacyjnym odnoszącym się do 
poszczególnych celów strategicznych. Materiał zawarty w dokumencie stanowi materiał 
pomocniczy, do wykorzystywania przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji celów  
i zadań wynikających ze Strategii. 
 

II. Próba 

W badaniu udział wzięło łącznie 80 osób, spośród których znacząca większość (77) z nich 
wypełniła ankietę w wersji CAWI, to jest, za pośrednictwem platformy internetowej Cyfrowy 
Manager. Jedynie 3 ankiety zostały wypełnione w formie papierowej (PAPI). 

Wśród osób, które wypełniły ankietę, znacząco przeważali mężczyźni (61 osób, 76,25%), zaś 
jeśli chodzi o rozkład pod względem wieku to najliczniejsze były grupy 25-34 lata (21 osób, 
26,25%), 35-44 lata (18 osób, 22,50%) i 45-54 lata (17 osób, 21,25%). Można więc stwierdzić, 
iż większość respondentów stanowiły osoby w wieku produkukcyjnym. Dla  porównania tylko 
1 respondent (1,25%) miał ponad 65 lat).  

Tabela 1. Respondenci według płci. 

Płeć Liczba Odsetek 

Kobieta  19 23,75% 

Mężczyzna 61 76,25% 

Łącznie 80 100,00% 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Tabela 2. Respondenci według wieku. 

Wiek Liczba Odsetek 

do 24 lat 8 10,00% 

25-34 lata 21 26,25% 

35-44 lata 18 22,50% 

45-54 lata 17 21,25% 

55-64 lata 11 13,75% 

powyżej 65 lat 1 1,25% 

brak odpowiedzi 4 5,00% 

Łącznie 80 100,00% 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Próbę stanowiły głównie osoby wykształcone – aż 61 respondentów (76,25%) miało 

wykształcenie wyższe. Pozostałe kategorie były reprezentowane równomiernie, z wyjątkiem 
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osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (1 osoba, 1,25%) oraz podstawowym 

(brak). 

Tabela 3. Respondenci według wykształcenia. 

Wykształcenie Liczba Odsetek 

Podstawowe 0 0,00% 

Zasadnicze 
zawodowe 

1 1,25% 

Policealne 6 7,50% 

Średnie  6 7,50% 

Policealne 6 7,50% 

Wyższe 61 76,25% 

Łącznie 80 100,00% 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Jeśli chodzi o status zawodowy, to większość osób biorących udział w badaniu (58 osób, 

72,5%) była aktywna zawodowo. Znacznie mniejsze były odsetki bezrobotnych oraz 

pozostających na emeryturze bądź rencie. Wśród osób, które zaznaczyły opcję „inne” 

pojawiali się studenci (również pracujący).  

Tabela 4. Respondenci według statusu zawodowego. 

Status 
zawodowy 

Liczba Odsetek 

Pracujący 58 72,50% 

Emeryci/ 
renciści 

7 8,75% 

Bezrobotni 4 5,00% 

Inne 11 13,75% 

Łącznie 80 100,00% 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Większość osób biorących udział w badaniu mieszka obecnie w Przemyślu (57 osób, 71,25%). 

Wśród innych miejsc zamieszkania pojawiały się takie miasta jak Rzeszów i Kraków, ale także 

Dusseldorf. Ponad trzy czwarte respondentów (62 osoby, 77,5%) mieszka w Przemyślu od 

urodzenia. Natomiast w przypadku przyjezdnych przeważa grupa, która sprowadziła się do 

miasta ponad 20 lat temu (13 osób, 16.25%). 

Tabela 5. Respondenci według miejsca zamieszkania. 

Miejsce 
zamieszkania 

Liczba Odsetek 

Przemyśl 57 71,25% 

Inne  23 28,75% 
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Łącznie 80 100,00% 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Tabela 6. Respondenci według czasu zamieszkiwania w Przemyślu. 

Czas zamieszkiwania 
w Przemyślu 

Liczba Odsetek 

Od urodzenia 62 77,50% 

Poniżej 10 lat 2 2,50% 

10-20 lat 3 3,75% 

Powyżej 20 lat 13 16,25% 

Łącznie 80 100,00% 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Analiza odpowiedzi na pytania o osiedle, na którym mieszkają respondenci wykazuje 

stosunkowo równomierny podział. Największą grupę stanowili mieszkańcy Osiedla nr 1 

„Stare Miasto” (9 osób, 11,25%). Natomiast osiedla Nr 4 „Lipowica, Nr 6 „Kazanów”, 

„Stefana Rogozińskiego”, Nr 10 „Mikołaja Kopernika”, Nr 14 „Juliusza Słowackiego” oraz Nr 

15 „Marii Konopnickiej” były reprezentowane tylko przez jednego respondenta.  

Tabela 7. Respondenci według osiedli zamieszkania. 

Osiedle Liczba Odsetek 

Osiedle Nr 1 „Stare Miasto” 9 11,25% 

Osiedle Nr 2 „Kmiecie” 3 3,75% 

Osiedle Nr 3 „Warneńczyka” 7 8,75% 

Osiedle Nr 4 „Lipowica” 1 1,25% 

Osiedle Nr 5 „Salezjańskie” 6 7,50% 

Osiedle Nr 6 „Kazanów” 1 1,25% 

Osiedle Nr 8 „Stefana Rogozińskiego” 1 1,25% 

Osiedle Nr 9 „Zygmunta Krasińskiego” 2 2,50% 

Osiedle Nr 10 „Mikołaja Kopernika” 1 1,25% 

Osiedle Nr 11 „Lwowskie” 2 2,50% 

Osiedle Nr 12 „Waleriana 
Łukasińskiego” 

2 2,50% 

Osiedle Nr 14 „Juliusza Słowackiego” 1 1,25% 

Osiedle Nr 15 „Marii Konopnickiej” 1 1,25% 

Osiedle Nr 16 „Adama Mickiewicza” 8 10,00% 
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Osiedle Nr 18 „Rycerskie” 2 2,50% 

Osiedle Nr 19 „Krakowskie” 2 2,50% 

Inne 15 18,75% 

Brak odpowiedzi 16 20,00% 

Łącznie 80 100,00% 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

III. Wyniki badania 

1. Cele w zakresie potrzeb społecznych mieszkańców. 

1) Cel strategiczny: Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców 

Spośród ośmiu wskazanych działań, osoby biorące udział w badaniu zdecydowanie uznały za 

najważniejszą poprawę sytuacji materialnej mieszkańców Miasta – odpowiedź ta otrzymała 

30,95% wszystkich przyznanych punktów. Kolejne w hierarchii były wzrost jakości kształcenia 

dzieci i młodzieży (15,95%) oraz atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu (13,06%). 

Za najmniej ważne uznana została z kolei budowa społeczeństwa informacyjnego (4,70% 

wszystkich punktów). 

Tabela 8. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Poprawa jakości i 
standardu życia mieszkańców. 

Odpowiedź Procent 
przyznanych 

punktów 

Miejsce w 
hierarchii 

Poprawa sytuacji materialnej mieszkańców 30,95% 1 

Wzrost jakości kształcenia dzieci i młodzieży 15,95% 2 

Atrakcyjna oferta spędzania wolnego czasu 13,06% 3 

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i podnoszenie jakości 
usług medycznych zakładów opieki zdrowotnej 

9,94% 4 

Lepsze warunki rozwoju fizycznego, intelektualnego i 
emocjonalnego mieszkańców 

9,58% 5 

Poprawa bezpieczeństwa w Mieście 7,95% 6 

Poprawa dostępu do usług w zakresie wsparcia osób 
niepełnosprawnych, starszych, wykluczonych społecznie oraz 
będących w potrzebie 

7,86% 7 

Budowa społeczeństwa informacyjnego 4,70% 8 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 
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Wykres 1. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Poprawa jakości i 
standardu życia mieszkańców. 

 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

2. Cele w zakresie zasobów i potencjałów Miasta. 

1) Cel strategiczny: Dobrze rozwinięta infrastruktura miasta umożliwiająca 
zrównoważony rozwój 

Dla realizacji pierwszego celu w obszarze zasobów i potencjałów miasta respondenci uznali 

za priorytetowy cel operacyjny „Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta” (24,63%). 

Niemal równie ważna w opinii respondentów była rozwinięta infrastruktura turystyczna, 

sportowa i rekreacyjna (22,15%).  

Najmniej punktów przyznano odpowiedzi „Nowoczesny system świadczenia e-uslug w 

Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych” (7,79%). 
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Tabela 9. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Dobrze rozwinięta 
infrastruktura miasta umożliwiająca zrównoważony rozwój. 

Odpowiedź Procent 
przyznanych 

punktów 

Miejsce w 
hierarchii 

Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta 24,63% 1 

Rozwinięta infrastruktura turystyczna, sportowa i 
rekreacyjna 22,15% 2 

Rozwinięta infrastruktura oświaty i kultury oraz pomocy 
społecznej 16,21% 3 

Zrewitalizowane obszary zdegradowane (m.in. powojskowe, 
poprzemysłowe, pokolejowe) 15,48% 4 

Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa stanu 
technicznego i warunków mieszkaniowych w zasobach 
komunalnych 13,75% 5 

Nowoczesny system świadczenia e-uslug w Urzędzie 
Miejskim i jednostkach podległych 7,79% 6 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Wykres 2. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Dobrze rozwinięta 
infrastruktura miasta umożliwiająca zrównoważony rozwój. 

 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

24,63%

22,15%

16,21%

15,48%

13,75%

7,79%

Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta

 Rozwinięta infrastruktura turystyczna, sportowa i rekreacyjna

Rozwinięta infrastruktura oświaty i kultury oraz pomocy społecznej

 Zrewitalizowane obszary zdegradowane (m.in. powojskowe, poprzemysłowe, pokolejowe)

 Rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz poprawa stanu technicznego i warunków mieszkaniowych
w zasobach komunalnych
Nowoczesny system świadczenia e-uslug w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych



„STRATEGIA SUKCESU MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2014-2024” 
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII  

 

 

 

  
8 

 

 

 

2) Cel strategiczny: Zrównoważony ład przestrzenny 

Wszystkie cztery wymienione cele operacyjne otrzymały zbliżone oceny. Nieznacznie więcej 

punktów respondenci przyznali poprawie estetyki Miasta (27,44%), zaś najmniej działaniom 

na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego Miasta (20,25%). 

Tabela 10. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Zrównoważony 
ład przestrzenny. 

Odpowiedź Procent 
przyznanych 

punktów 

Miejsce w 
hierarchii 

Poprawa estetyki Miasta 27,44% 1 

Rozwój obszaru miejskiego 26,59% 2 

Poprawa atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni 
publicznej 

25,72% 3 

Zachowany krajobraz kulturowy Miasta 20,25% 4 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Wykres 3. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Zrównoważony 
ład przestrzenny. 

 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

 

27,44%

26,59%

25,72%

20,25%

 Poprawa estetyki Miasta
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3) Cel strategiczny: Czyste środowisko 

Wśród wymienionych celów operacyjnych mających przyczynić się do realizacji celu 
strategicznego: Czyste środowisko, osoby wypełniające ankietę za priorytetowe uznały 
„Pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej” (22,52%) oraz „Zachowane tereny 
zielone i cenne elementy środowiska naturalnego” (21,23%). Najniższy priorytet został 
przyznany działaniom w ramach celu „Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa” 
(11,65%). 

Tabela 11. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Czyste 
środowisko. 

Odpowiedź Procent 
przyznanych 

punktów 

Miejsce w 
hierarchii 

Pozyskiwanie i wykorzystanie energii odnawialnej 22,52% 1 

Zachowane tereny zielone i cenne elementy środowiska 
naturalnego 

21,23% 2 

Uporządkowana gospodarka ciepłownicza na terenie Miasta 16,98% 3 

Uporządkowana gospodarka odpadami 15,50% 4 

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 12,13% 5 

Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa 11,65% 6 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Wykres 4. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Czyste 
środowisko.

 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 
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Uporządkowana gospodarka wodno-ściekowa



„STRATEGIA SUKCESU MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2014-2024” 
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII  

 

 

 

  
10 

 

 

4) Cel strategiczny: Zachowane i wykorzystane dziedzictwo kulturowe. 

Za najważniejsze dla realizacji celu strategicznego: Zachowane i wykorzystane dziedzictwo 
kulturowe uznano działania w ramach celu operacyjnego „Poprawa stanu technicznego 
zabytków” (44,08% punktów), najniższy priorytet przyznany został podtrzymywaniu tradycji 
rzemiosła i rękodzieła artystycznego (22%). 

Tabela 12. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Zachowane  
i wykorzystane dziedzictwo kulturowe. 

Odpowiedź Procent 
przyznanych 

punktów 

Miejsce w 
hierarchii 

Poprawa stanu technicznego zabytków 44,08% 1 

Promowanie wielokulturowego dziedzictwa Miasta oraz 
pełniejsze wykorzystanie jego potencjału 

33,92% 2 

Podtrzymywanie tradycji rzemiosła i rękodzieła artystycznego 22,00% 3 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Wykres 5. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Zachowane  
i wykorzystane dziedzictwo kulturowe. 

 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

5) Cel strategiczny: Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego 

Prawie połowa wszystkich punktów (46,38%) została przyznana przez respondentów 
ograniczeniu niekorzystnych zjawisk demograficznych takich jak depopulacja Miasta jako 
kluczowemu celowi operacyjnego. Najmniej punktów otrzymał z kolei cel „Wzrost aktywność 
obywatelskiej” (18,54%). 
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Tabela 13. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego. 

Odpowiedź Procent 
przyznanych 

punktów 

Miejsce 
w 

hierarchii 

Ograniczone niekorzystne zjawiska demograficzne – depopulacja 
Miasta 

46,38% 1 

Szeroki dostęp do edukacji zawodowej dopasowanej do potrzeb 
rynku pracy 

35,08% 2 

Wzrost aktywności obywatelskiej 18,54% 3 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Wykres 6. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Rozwój kapitału 
ludzkiego i społecznego 

 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

3. Cele w sferze spraw gospodarczych i promocji miasta  

1) Cel strategiczny: Wzrost potencjału gospodarczego Miasta 

Spośród 9 wymienionych, najwięcej punktów otrzymała realizacja celu operacyjnego 
„Wzrost poziomu inwestycji gospodarczych w Mieście” (23,90%). Kolejne dwa cele w 
hierarchii ważności to „Wzrost atrakcyjności turystycznej Przemyśla” (23,90%) oraz „Rozwój, 
wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, MSP i dużych przedsiębiorstw” 
(13,07%). Najmniej punktów otrzymało natomiast kreowanie marki Miasta (6,96%). 

Tabela 14. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Wzrost 
potencjału gospodarczego Miasta. 

Odpowiedź Procent 
przyznanych 

punktów 

Miejsce w 
hierarchii 

Wzrost poziomu inwestycji gospodarczych w Mieście 23,90% 1 

46,38%
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18,54%
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zjawiska demograficzne –
depopulacja Miasta
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 Wzrost atrakcyjności turystycznej Przemyśla 14,75% 2 

Rozwój, wzrost konkurencyjności i innowacyjności sektora mikro, 
MSP i dużych przedsiębiorstw 

13,07% 3 

 Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych 10,35% 4 

Wsparcie lokalnego rzemiosła i rękodzieła 8,56% 5 

Pozytywny wizerunek Przemyśla jako atrakcyjnego ośrodka 
gospodarczego 

7,86% 6 

Wzrost aktywności mieszkańców na rzecz samozatrudnienia 7,46% 7 

Wzrost współpracy miedzy podmiotami gospodarczymi oraz 
instytucjami otoczenia biznesu 

7,10% 8 

Kreowanie marki Miasta 6,96% 9 

Źródło: badanie ankietowe, N=80 

Wykres 7. Hierarchia celów operacyjnych w ramach celu strategicznego: Wzrost potencjału 
gospodarczego Miasta. 
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Rozwój, wzrost konkurencyjności i
innowacyjności sektora mikro,
MSP i dużych przedsiębiorstw

Wzrost współpracy miedzy
podmiotami gospodarczymi oraz
instytucjami otoczenia biznesu

 Poprawa dostępności terenów
inwestycyjnych

Wsparcie lokalnego rzemiosła i
rękodzieła

Wzrost aktywności mieszkańców
na rzecz samozatrudnienia

Wzrost poziomu inwestycji
gospodarczych w Mieście

Pozytywny wizerunek Przemyśla
jako atrakcyjnego ośrodka
gospodarczego

 Wzrost atrakcyjności turystycznej
Przemyśla

Kreowanie marki Miasta
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IV. Podsumowanie 

W poniższej tabeli znajdują się cele operacyjne wskazane przez osoby biorące udział  
w badaniu jako priorytetowe dla realizacji wymienionych celów strategicznych. 

Sfera funkcjonalna Cel strategiczny Priorytetowy cel operacyjny 

Cele w zakresie potrzeb 
społecznych mieszkańców 

Poprawa jakości i standardu 
życia mieszkańców 

Poprawa sytuacji materialnej 
mieszkańców 

Cele w zakresie zasobów i 
potencjałów Miasta. 

 

Dobrze rozwinięta 
infrastruktura miasta 
umożliwiająca 
zrównoważony rozwój 

Poprawa dostępności 
komunikacyjnej Miasta 

Zrównoważony ład 
przestrzenny 

Poprawa estetyki Miasta 

Czyste środowisko Pozyskiwanie i 
wykorzystanie energii 
odnawialnej 

Zachowane i wykorzystane 
dziedzictwo kulturowe 

Poprawa stanu technicznego 
zabytków 

Rozwój kapitału ludzkiego i 
społecznego 

Ograniczone niekorzystne 
zjawiska demograficzne – 
depopulacja Miasta 

Cele w sferze spraw 
gospodarczych i promocji 
miasta  

 

Wzrost potencjału 
gospodarczego Miasta 

Wzrost poziomu inwestycji 
gospodarczych w Mieście 

 

Osoby, które wskazały na potrzebę uzupełnienia listy celów najczęściej koncentrowały się na 
sferze gospodarczej (przeciwdziałanie bezrobociu, wsparcie przedsiębiorczości, specjalna 
strefa ekonomiczna) a także budowaniu atrakcyjności turystycznej miasta oraz jego 
dostępności komunikacyjnej. Zaproponowane zostały również konkretne inwestycje 
zarówno w sferze infrastruktury drogowej jak i obiektów takich jak basen czy kino. 


