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Wstęp 
 Niniejszy raport przedstawia wyniki badań dotyczących opinii mieszkańców na temat 

Przemyśla. Badania te były materiałem pomocniczym przy tworzeniu Strategii Sukcesu 

Miasta Przemyśla na lata 2014-2024. Strategia jest dokumentem wyznaczającym kierunki 

rozwoju Przemyśla na kolejne lata.  

 Badanie ankietowe wśród mieszkańców oraz turystów było prowadzone za pomocą 

metody CAWI oraz PAPI. Formularz ankiety internetowej został udostępniony na społecznej 

platformie do prowadzenia badań i konsultacji CyfrowaDemokracja.pl. Za pomocą 

pracowników serwisu oraz działań przedstawicieli Urzędu ankieta była rozpowszechniania 

wśród mieszkańców Miasta – poprzez kontakty z lokalnymi i regionalnymi mediami 

internetowymi. Dodatkowo ankiety w wersji papierowej były udostępniane w budynku 

urzędu, a także w punktach informacji turystycznej. 

 Raport składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza to analiza badań 

przeprowadzonych wśród mieszkańców Przemyśla, dotyczących opinii mieszkańców na 

temat funkcjonowania Miasta, stopnia zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz ich 

postrzegania Miasta. Analiza rozpoczęta jest od przedstawienia charakterystyki 

demograficznej badanej grupy, następnie przedstawione zostały w postaci wykresów i tabel 

opatrzonych komentarzami wyniki pytań dotyczących Przemyśla. Całość pierwszej części 

zamyka lista wniosków płynących z przeprowadzonych badań. Druga część raportu to analiza 

badań przeprowadzonych wśród turystów w Przemyślu. Zawiera ona opinie turystów na 

temat Miasta oraz analizę tego, jak zabezpieczane są ich potrzeby i oczekiwania względem 

Miasta. W części tej zaprezentowana została najpierw analiza demograficzna badanej grupy, 

następnie za pomocą wykresów opatrzonych komentarzami zobrazowana analiza pytań 

dotyczących formy dostania się do Przemyśla i funkcjonowania turystów na terenie Miasta 

oraz ocena Miasta i jego oferty. W analizie zostały również zawarte odpowiedzi 

respondentów na pytania otwarte dotyczące skojarzeń z Przemyślem, tego co robi najlepsze 

wrażenie w mieście, jak i tego co należałoby poprawić. Całość drugiej części wieńczą wnioski 

płynące z przeprowadzonych badań. Raport kończy krótkie podsumowanie obu części badań.  

Narzędzia badawcze 

Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariuszy ankiet, stanowiących załącznik do 

niniejszego raportu, opracowanego przy współpracy ekspertów Zamawiającego - Urzędu 

Miejskiego w Przemyślu oraz Wykonawcy. 

W ankiecie skierowanej do mieszkańców zamieszczono łącznie czternaście pytań. Osiem 

z zamieszczony dotyczyły następujących kwestii: 
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1. Odczuć dotyczących zamieszkania w Przemyślu. 

2. Opinii na temat działań Miasta w wybranych obszarach. 

3. Obszarów wymagających najpilniejszej poprawy. 

4. Centrum Miasta Przemyśl. 

5. Miasta, w którym docelowo chcieliby mieszkać respondenci. 

6. Opinii na temat Miasta w kwestiach „najbardziej/najmniej podoba mi się 

w Przemyślu” oraz „Chciałabym / chciałbym, żeby Przemyśl”, a także celów wyjazdów 

do miast sąsiednich. 

7. Opinii, czy Przemyśl to dobre miejsce do zamieszkania. 

8. Przyszłości mieszkańców w Mieście. 

9. Przyszłości dzieci mieszkańców Przemyśla. 

10. Opinii, jakim Miastem w przyszłości powinien być Przemyśl. 

Sześć kolejnych pytań służyło identyfikacji badanej zbiorowości pod względem istotnych cech 

społeczno-demograficznych (metryczka). 

W ankiecie skierowanej do turystów zamieszczono łącznie siedemnaście pytań. Czternaście 

z zamieszczonych pytań dotyczyły następujących kwestii: 

1. Powodu przyjazdu do Przemyśla. 

2. Sposobu przyjazdu do Miasta. 

3. Oceny dostępności Przemyśla pod względem dostępności komunikacyjnej. 

4. Czasu, który spędzono w Przemyślu. 

5. Formy zakwaterowania, z jakiej skorzystano w Przemyślu. 

6. Formy wyżywania, z jakiej skorzystano w Przemyślu. 

7. Skojarzeń, jakie budzi wśród turystów Przemyśl. 

8. Ocena oferty Miasta w aspekcie kulturalnym, sportowym i turystycznym. 

9. Wskazanie, jakich atrakcji brakuje w Mieście. 

10. Wskazanie, co zrobiło w Przemyślu najlepsze wrażenie na ankietowanym. 

11. Wskazanie, co należałoby poprawić w zakresie oferty Miasta dla turystów. 

12. Z jakich źródeł informacji na temat Przemyśla korzystał zwiedzający. 

13. Opinii, czy turysta planuje ponowny przyjazd do Przemyśla. 

Pozostałe trzy pytania służyły identyfikacji badanej zbiorowości pod względem istotnych 

cech społeczno-demograficznych (metryczka). 

Organizacja badania 

Przyjęto dwa sposoby zbierania wypełnionych kwestionariuszy ankietowych: 
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1. Ogólnodostępny kwestionariusz ankiety on-line na portalu CyfrowaDemokracja.pl 

(ankieta internetowa). 

2. Ogólnodostępna ankieta papierowa, dystrybuowana przez Urząd Miejski w 

Przemyślu. Ankiety dostępne były w Urzędzie Miejskiml, Zamku Kazimierzowskim, 

w Centrum Informacji Turystycznej oraz w Punkcie Informacji na Stacji PKP. 

Przed i podczas trwania badania przeprowadzono kampanię informacyjną w lokalnych 

mediach (na stronie internetowej Miasta, lokalnym portalu Nowiny24.pl, na stronie 

Stowarzyszenia Forum Rozwoju Przemyśla). 

Za pomocą ww. metod w badaniu wzięło udział łącznie 542 respondentów, którzy wypełnili 

459 ankiet dla mieszkańców i 83 ankiety skierowanych do turystów. Odpowiedzi udzielano 

następującymi drogami: 

1. 482 odpowiedzi udzielono za pomocą ankiety internetowej (417 wypełnień ankiet dla 

mieszkańców, 65 ankiet dla turystów). 

2. 60 ankiet papierowych (42 wypełnień ankiet dla mieszkańców, 18 ankiet dla 

turystów). 
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I. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD 
MIESZKAŃCÓW PRZEMYŚLA 

 

Wśród 459 respondentów biorących udział w badaniu 40% stanowiły kobiety, 

a 60% mężczyźni.  

 

3/5 osób biorących udział w badaniu (60%) jest aktywna zawodowo, 1/5 to osoby uczące się 

(20%), 2% osób nie pracuje zawodowo, ale zajmuje się domem, 6% to emeryci oraz renciści,  

a 9% przebadanych osób jest bezrobotna.  

Mężczyzna
60%

Kobieta
40%

Płeć respondentów
N=459

60%20%

6%
9%

2% 3%

Status zawodowy respondentów
N=459

Pracuję

Uczę się

Jestem emerytem, rencistą

Jestem bezrobotna/y

Nie pracuję zawodowo,
zajmuję się domem
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Spośród 306 osób, które zadeklarowały, iż pracują lub uczą się, zdecydowana większość, 

bo aż 68% respondentów jako miasto pracy/nauki podaje Przemyśl, znacznie rzadziej 

respondenci podawali Kraków (11%) i Rzeszów (9%). Po 3% osób jako miasto pracy/nauki 

wskazało Jarosław i Warszawę, tylko 1% osoby Wrocław. Pracę/naukę za granicą 

zadeklarowało 2% respondentów. Inne miasto/lokalizacje podało 3% osób. 

 

Spośród 459 osób biorących udział w badaniu, aż 78% to rodowici Przemyślanie, którzy 

urodzili się w tym mieście. Pozostałe 22% respondentów mieszka w Przemyślu krócej niż 

od urodzenia.  

1% 3%
9%

68%

11%
3% 3% 2%

Miasto pracy/nauki respondentów
N=306

78%

22%

Czas zamieszkiwania przez respondentów w 
Przemyślu

N=459

Mieszkam w Przemyślu od
urodzenia

Mieszkam w Przemyślu krócej
niż od urodzenia
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Ponad połowa respondentów (59%) to osoby z wyższym wykształceniem, 1/4 to osoby 

z wykształceniem średnim (26%), policealne wykształcenie zadeklarowało 10% osób, tylko 

1% ma wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz 1% podstawowe.  

 

Spośród 459 osób biorących udział w badaniu, tylko 1 osoba urodziła się w latach 30-tych. 

Minimalnie więcej, bo 2%, to osoby urodzone w latach 40-tych oraz 8% urodzonych w latach 

50-tych. Spośród respondentów 14% urodziło się w latach 60-tych, a 17% w latach 80-tych. 

Najwięcej osób biorących udział w badaniu (32%) to osoby urodzone w latach 80-tych. Blisko 

1/4 to najmłodsza grupa respondentów, czyli osób urodzonych w latach 90-tych (23%). 4% 

osób odmówiło lub nie podało roku swojego urodzenia.  

59%
26%

1% 10%

4%

Wykształcenie respondentów
N=459

Wyższe

Średnie

Zasadnicze zawodowe

Policealne

Postawowe

0%

2% 8%

14%

17%

32%

23%

4%

Wiek respondentów
N=459 Respondenci urodzeni w latach

'30
Respondenci urodzeni w latach
'40
Respondenci urodzeni w latach
'50
Respondenci urodzeni w latach
'60
Respondenci urodzeni w latach
'70
Respondenci urodzeni w latach
'80
Respondenci urodzeni w latach
'90
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Najwięcej spośród osób biorących udział w badaniu zamieszkuje Osiedle nr 1 „Stare Miasto” 

(11%), Osiedle nr 6 „Kazanów” (9%), Osiedle nr 2 „Kmiecie” (8%), Osiedle nr 5 „Salezjańskie” 

(8%). Kolejne licznie reprezentowane w badaniu osiedla to Osiedle nr 11 „Lwowskie”, Osiedla 

nr 9 „Zygmunta Krasińskiego” oraz nr 18 „Rycerskie” (6%). W sumie 12% osób zadeklarowało 

zamieszkiwanie na innych osiedlach/rejonach Przemyśla.  

11%

8%

3%
3%

8%

9%

3%

4%

6%

2%

6%

3%

2%

4%

2%

1%
1%

6%

2%
2%

2%

12%

Zamieszkiwanie respondentów na przemyskich 
osiedlach

N=459
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Blisko połowa respondentów (49%) pozytywnie ocenia swoje zamieszkiwanie w Przemyślu, 

w tym 7% ocenia je bardzo dobrze, a 42% dobrze. Średnią satysfakcję z mieszkania 

w Przemyślu deklaruje 40% badanych osób, natomiast negatywnych ocen dokonało tylko 

11% badanych, w tym złe oceny wystawiło 8% osób, a bardzo złe jedynie 3%. 

 

 

 

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Średnio Źle 
Bardzo 

źle 

Dostęp do żłobków 5 63 197 139 55 

Dostęp do przedszkoli 15 128 222 77 17 

Oferta edukacyjna 10 145 203 82 19 

Dostęp do Internetu 34 162 133 101 29 

Infrastruktura drogowa 6 115 201 102 35 

Wodociągi i kanalizacja 21 218 150 50 20 

Działania na rzecz integracji mieszkańców 6 55 200 135 63 

Działania na rzecz podtrzymywania tradycji 35 167 159 70 28 

7%

42%40%

8% 3%

Jak się Pani / Panu mieszka w Przemyślu?
N=459

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE 
Jak ocenia Pan/Pani działa miasta w poniższych obszarach? 

N=459 
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lokalnych 

Oferta kulturalna 24 105 177 101 52 

Oferta rekreacyjno-sportowa 8 54 156 151 90 

Infrastruktura sportowa (baseny, boiska itp.) 2 19 100 172 166 

Działania na rzecz środowiska 
naturalnego/ochrona przyrody 

11 92 219 108 29 

Bezpieczeństwo mieszkańców 12 130 200 80 37 

Jakość komunikacji miejskiej 1 74 164 144 76 

Stan zieleni miejskiej 26 183 163 61 26 

Estetyka i czystość w mieście 12 151 185 76 35 

Możliwość znalezienia mieszkania w mieście 20 130 181 89 39 

Wsparcie osób poszukujących pracy 1 12 86 151 209 

Możliwość podnoszenia i/lub zmiany kwalifikacji 
zawodowych 

2 24 121 189 123 

Dostęp do służby zdrowia 2 42 190 135 90 

Pomoc dla osób niepełnosprawnych 5 52 205 147 50 

Pomoc społeczna 7 49 222 128 53 

Respondenci zostali poproszeni o ocenienie działań Miasta w różnych obszarach usług 

komunalnych i społecznych. W tabeli zaznaczono przez pogrubienie największe liczby 

wskazań ocen dla poszczególnych obszarów. Dominują jednak oceny średnie. 

Przy zsumowaniu ocen „Bardzo dobrze” i „Dobrze” oraz „Źle” i „Bardzo źle”, oceny 

pozytywne dominowały w 4 obszarach, oceny negatywne dominowały w 6 przypadkach, 

a oceny średnie były najczęściej wystawiane przy aż 12 z 22 obszarów wskazanych do oceny 

respondentom. Najwięcej osób w tym przypadku wystawiło średnią ocenę Pomocy 

społecznej oraz Dostępowi do przedszkoli (po 222 wskazania oceny średniej). Najwyżej 

oceniono Wodociągi i kanalizację (239 oceny pozytywne przy 70 negatywnych), Stan zieleni 

miejskiej (209 ocen pozytywnych przy 87 negatywnych) oraz Działania na rzecz 

podtrzymywania tradycji lokalnych (202 oceny pozytywne przy 98 negatywnych). Najbardziej 

negatywnie zostały ocenione przez respondentów Wsparcie osób poszukujących pracy (360 

ocen negatywnych przy zaledwie 13 pozytywnych), Infrastruktura sportowa (boiska, baseny 

itp.) – 338 ocen negatywnych przy zaledwie 21 pozytywnych oraz Możliwość podnoszenia 

i/lub zmiany kwalifikacji zawodowych (312 ocen negatywnych przy 26 pozytywnych).  
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Respondenci zostali poproszeni o wskazanie do trzech obszarów (stąd wartości w tabeli nie 

sumują się do 100%) z zakresu usług komunalnych i społecznych, które ich zdaniem 

Pomoc społeczna

Pomoc dla osób niepełnosprawnych

Dostęp do służby zdrowia

Możliwość podnoszenia i/lub zmiany kwalifikacji

Wsparcie osób poszukujących pracy

Możliwość znalezienia mieszkania w mieście

Estetyka i czystość w mieście

Stan zielei miejskiej

Jakość komunikacji miejskiej

Działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego/ochorona
przyrody

Bezpieczeństwo mieszkańców

Infrastruktura sportowa (baseny, boiska itp..)

Oferta rekreacyjno-sportowa

Oferta kulturalna

Działania na rzecz podtrzymwania tradycji lokalnych

Działania na rzecz integracji mieszkańców

Wodociągi i kanalizacja

Infrastruktura drogowa

Dostęp do Internetu

Oferta edukacyjna

Dosęp do przedszkoli

Dostęp do żłobków

6%

5%

15%

13%

49%

4%

9%

3%

19%

2%

13%

48%

19%

16%

2%

7%

5%

30%

8%

11%

5%

8%

USUŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE
Obszary wymagające najpilniejszej poprawy

N=459



„STRATEGIA SUKCESU MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2014-2024” 
RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA I TURYSTÓW 

 

 

 

  
13 

 

wymagają najpilniej poprawy. Na pierwszym miejscu z największą ilością głosów znalazło się 

wsparcie osób poszukujących pacy (49%), niemal tyle samo głosów uzyskała infrastruktura 

sportowa (baseny, boiska itp.) z wynikiem 48%. Na trzecim miejscu obszarów najpilniej 

potrzebujących poprawy znalazła się infrastruktura drogowa (30%). Kolejne wskazywane 

obszary, które jednak otrzymały poniżej 20% to oferta rekreacyjno-sportowa (19%), jakość 

komunikacji miejskiej (19%), oferta kulturalna (16%), dostęp do służby zdrowia (15%). 

Najmniej głosów w przypadku obszarów wymagających najpilniejszej poprawy otrzymały 

działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego/ochrona przyrody oraz działania na rzecz 

podtrzymywania tradycji lokalnych (po 2%).  

 

 

 

 

 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Średnio Źle 
Bardzo 

źle 

Dostępność uzbrojonych i dobrze 
skomunikowanych terenów 
inwestycyjnych/strefy aktywności 
gospodarczej 

4 88 236 95 36 

Wsparcie dla osób podejmujących lub 
prowadzących działalność gospodarczą 

2 39 195 154 69 

Dostęp do nowoczesnych technologii 
informacyjnych i telekomunikacyjnych 

6 52 196 148 57 

Funkcjonowanie instytucji otoczenia 
biznesu/współpraca Miasta z instytucjami 
otoczenia biznesu 

2 32 204 156 65 

Promocja gospodarcza Miasta 4 47 172 146 90 
 

Respondenci zostali poproszeni o ocenienie działań Miasta w różnych obszarach polityki 

gospodarczej. W tabeli zaznaczono przez pogrubienie największe liczby wskazań ocen dla 

poszczególnych obszarów, we wszystkich przypadkach dominuje ocena średnia. Przy 

zsumowaniu ocen „Bardzo dobrze” i „Dobrze” oraz „Źle” i „Bardzo źle”, oceny pozytywne nie 

przeważały ani raz,  oceny negatywne dominowały w 4 przypadkach, a oceny średnie były 

najczęściej wystawiane przy 1 z 5 obszarów wskazanych do oceny respondentom. 

Najbardziej negatywnie respondenci ocenili promocję gospodarczą Miasta (236 ocen 

negatywnych przy 172 średnich i 51 pozytywnych). Drugim najgorzej ocenianym obszarem 

polityki gospodarczej jest wsparcie dla osób podejmujących lub prowadzących działalność 

gospodarczą (223 oceny negatywne, przy 195 średnich i 41 pozytywnych). Trzecim najgorzej 

ocenianym obszarem jest funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu/współpraca Miasta 

POLITYKA GOSPODARCZA 
Jak ocenia Pan/Pani działania Miasta w poniższych obszarach? 

N=459 
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z instytucjami otoczenia biznesu (221 ocen negatywnych, 204 oceny średnie i 34 pozytywne). 

Ostatni najgorzej oceniany obszar polityki gospodarczej to dostęp do nowoczesnych 

technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (205 ocen negatywnych, przy niemal tylu 

samo średnich (196) i 58 pozytywnych). W miarę najlepiej w dziedzinie polityki gospodarczej 

wypada według respondentów dostępność uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów 

inwestycyjnych/strefy aktywności gospodarczej (236 ocen średnich, 131 negatywnych 

i 92 pozytywne). 

 

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie do trzech obszarów z zakresu polityki 

gospodarczej, które ich zdaniem wymagają najpilniejszej poprawy. Najczęściej wskazywaną 

odpowiedzią było wsparcie dla osób podejmujących lub prowadzących działalność 

gospodarczą (aż 78%), nieco tylko mniej głosów otrzymała promocja gospodarcza Miasta 

(69%). Na trzecim miejscu obszarów wymagających najpilniejszej poprawy znalazł się według 

respondentów dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych 

(54%). Kolejne miejsca zajęły funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu/współpraca 

Miasta z otoczeniem biznesu (49%) oraz dostępność uzbrojonych i dobrze skomunikowanych 

terenów inwestycyjnych/sfery aktywności gospodarczej (41%). 

 

Promocja gospodarcza miasta

Funkcjonowanie instytucji ooczenia
biznesu/współpraca miasta z instytucjami otoczenia

biznesu

Dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych

Wsparcie dla osób podejmujących lub prowadzących
działalnośc gospodarczą

Dostępność uzbrojonych i dobrze skomunikowanych
terenów inwestycyjnych/strefy aktywności

gospodarczej

69%

49%

54%

78%

41%

POLITYKA GOSPODARCZA
Obszary wymagające najpilniejszej poprawy

N=459
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 Bardzo 
dobrze 

Dobrze Średnio Źle 
Bardzo 

źle 

Materiały promocyjne o Mieście 28 109 197 91 34 

Wizerunek Miasta w mediach 23 118 178 94 46 

System informacji turystycznej 25 124 188 87 35 

Dostępność obiektów zabytkowych 92 221 110 28 8 

Wizualizacja turystyczna Miasta – 
oznaczenia ułatwiające orientację w 
mieście 

47 194 162 42 14 

Atrakcyjność oferty turystycznej Miasta 47 153 168 68 23 
 

Respondenci zostali poproszeni o ocenienie działań Miasta w różnych obszarach turystyki 

i promocji. W tabeli zaznaczono przez pogrubienie największe liczby wskazań ocen dla 

poszczególnych obszarów, w większości przypadków dominuje ocena średnia. Przy 

zsumowaniu ocen „Bardzo dobrze” i „Dobrze” oraz „Źle” i „Bardzo źle”, oceny pozytywne 

przeważały trzykrotnie, oceny negatywne nie dominowały ani razu, a oceny średnie były 

najczęściej wystawiane przy 3 z 6 obszarów wskazanych do oceny respondentom. Najwyżej 

ocenionym przez respondentów obszarem turystyki i promocji jest dostępność obiektów 

zabytkowych (313 ocen pozytywnych, 110 średnich i 36 negatywnych). Drugi najlepiej 

wypadający obszar to wizualizacja turystyczna Miasta – oznaczenia ułatwiające orientację 

w mieście (241 ocen pozytywnych, 162 średnie i 56 negatywnych). Na trzecim miejscu 

najlepiej prezentujących się obszarów turystyki i promocji Przemyśla znajduje się 

atrakcyjność oferty turystycznej Miasta (200 ocen pozytywnych, 168 średnich, 

91 negatywnych). Nieco słabiej prezentują się wizerunek Miasta w mediach (178 ocen 

średnich, 141 pozytywnych i 140 negatywnych), system informacji turystycznej (188 ocen 

średnich, 149 pozytywnych i 122 negatywne) oraz materiały promocyjne o mieście (197 ocen 

średnich, 137 pozytywnych i 125 negatywnych). 

 

TURYSTYKA I PROMOCJA 
Jak ocenia Pan/Pani działania Miasta w poniższych obszarach? 

N=459 
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Respondenci zostali poproszeni o wskazanie do trzech obszarów z zakresu turystyki 

i promocji, które ich zdaniem wymagają najpilniejszej poprawy. Najważniejsze zdaniem 

mieszkańców jest, aby została poprawiona atrakcyjność oferty turystycznej Miasta (69%) 

oraz poprawa wizerunku Miasta w mediach (66%). W następnej kolejności poprawy 

wymagają materiały promocyjne o Mieście (51%). Nieco mniej głosów otrzymał system 

informacji turystycznej (41%), wizualizacja turystyczna Miasta – oznaczenia ułatwiające 

orientację w mieście (35%) oraz dostępność obiektów zabytkowych (27%). 

 

Atrakcyjność oferty turysycznej miasta

Wizualizacja turystyczna miasta - oznaczenia…

Dostępność obiektów zabytkowych

System informacji turystycznej

Wizerunek miasta w mediach

Materiały promocyjne o mieście

69%

35%

27%

41%

66%

51%

TURYSTYKA I PROMOCJA
Obszary wymagające najpilniejszej poprawy

N=459

Brak odpoowiedzi

Ulica Lwowska

Ulica Jagiellońska

Rynek z przyległymi ulicami

Plac Konstytucji

Galeria Sanowa

Brzegi Sanu

8%
4%

1%
2%
2%
3%

73%
2%

1%
0%
1%
1%
1%

Miejsce w Przemyślu określane jako centrum 
miasta

N=459
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Ankietowani mieszkańcy Przemyśla zostali poproszeni o wyznaczenie miejsca, które ich 

zdaniem stanowi centrum Miasta. Zdecydowanie w ich przekonaniu takim obszarem jest 

Rynek z okolicznymi ulicami. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 73% respondentów. Mieszkańcy 

Przemyśla wskazywali również Stare Miasto (3%), Ulicę Jagiellońską (2%), Ulicę 

Kazimierzowską (2%), przy czym często odpowiedzi były rozwinięte i zazębiały się z innymi 

odpowiedziami. Na potrzeby wizualizacji danych dokonano ogólnej klasyfikacji odpowiedzi. 

8% osób nie wskazało obszaru, które stanowi centrum Miasta. 

 

Spośród ankietowanych osób, aż 71% wiąże swoją przyszłość z Przemyślem, a 29% nie wiąże 

swojej przyszłości z tym Miastem.  

 

Nie
29%

Tak
71%

Czy Pan/Pani wiąże swoją przyszłość 
z Przemyślem?

N=459

Nie 
34%

Tak
66%

Czy chciałaby Pani/Pan, aby Pani/Pana dzieci 
wiązały swoją przyszłość z Przemyślem?

N=459
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2/3 respondentów (66%) chciałaby, aby ich dzieci wiązały swoją przyszłość z Przemyślem, 

34% nie chciałabym, aby ich dzieci wiązały swoją przyszłość z tym Miastem. 

 

Respondenci mogli wskazać do trzech odpowiedzi w pytaniu o to, z czym chcieliby, aby 

Przemyśl był kojarzony w 2024 roku. Zdecydowanie najczęściej wskazywaną odpowiedzią 

była niska stopa bezrobocia na lokalnym rynku pracy (53%), nieco tylko rzadziej wskazywano 

na bezpieczne i atrakcyjne miejsce do życia (43%). Kolejne obszary, z którymi mieszkańcy 

Inne

Ekologia

Przemysłem nieuciążliwym dla środowiska

Dużą dostępnością terenów inwestycyjnych

Kultywowaniem tradycji lokalnych

Bogata i zróżnicowaną oferta kulturalną

Dobrą ofertą edukacyjną i bazą oświatową

Dobrym stanem infrastruktury technicznej (np.
jakośc dróg, kanalizacja)

Sprzyjającym klimatem dla przedsiębiorców

Centrum logistycznym na wschodniej granicy UE

Sprawnym zarządzaniem miastem

Atrakcjami turystycznymi

Doskonale rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną

Bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia

Niską stopą bezrobocia na lokalnym rynku pracy

14%

3%

5%

5%

6%

11%

12%

15%

17%

18%

20%

26%

29%

43%

53%

Chciałabym/chciałbym, aby miasto Przemyśl w 2024 
roku kojarzyło się przede wszysktim z:

N=459
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chcieliby, aby Przemyśl był utożsamiany w 2024 roku to doskonale rozwinięta baza 

sportowo-rekreacyjna (29%), atrakcje turystyczne (26%), sprawne zarządzanie Miastem 

(20%), centrum logistyczne na wschodniej granicy UE (18%), sprzyjający klimat dla 

przedsiębiorców (17%). Najrzadziej wskazywaną odpowiedzią przez respondentów była 

ekologia (tylko 3%). Aż 14% osób wybrało odpowiedź „Inne”. 

Spośród wolnych odpowiedzi wpisywanych przez respondentów wybijają się życzenia, aby 

w przyszłości, w 2024 roku, Przemyśl był kojarzony z miastem dobrze prosperującym, 

w którym można znaleźć pracę, zaplecze gospodarcze jest dobrze rozwinięte, ale również 

miastem, które może poszczycić się bogatą ofertą kulturalną oraz edukacyjną. Respondenci 

zwracają uwagę na to, iż Przemyśl ma bardzo duży potencjał, który jednak wymaga 

inwestycji w zakresie stwarzania warunków pracy, poprawy infrastruktury oraz oferty 

sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej oraz turystycznej. W kilku wpisach widnieje również 

sugestia, iż Miasto powinno coś zrobić w celu uporządkowania przestrzeni miasta, 

zwalczenia chaosu nieestetycznych reklam. 
 

Respondenci zostali poproszeni o dokończenie czterech zdań: W Przemyślu najbardziej 

podoba mi się:…”, „W Przemyślu najmniej podoba mi się:…”, „Chciałabym/chciałbym,  

aby Przemyśl był:…” oraz „Do sąsiednich miast jeżdżę w celu:…”.

 

Inne

Nic mi się nie podoba

Zabytkowy charakter miasta/zabytki

Stare Miasto

Rynek i jego okolice

Parki i zieleń

Obwodnica

Kościoły

Historia

Cisza i spokój

Atmosfera i klimat miasta

5%
7%

1%
2%

10%
2%

9%
3%

12%
15%

5%
1%

2%
2%

1%
3%

2%
2%

3%
1%

7%
5%

W Przemyślu najbardziej podoba mi się:
N=459
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Spośród licznych odpowiedzi podanych przez respondentów można wyróżnić kilkanaście, 

które pojawiają się najczęściej. I tak do tego co mieszkańcy najbardziej lubią w Przemyślu 

możemy zaliczyć położenie/krajobraz Miasta (15%), Rynek i jego okolice (12%), zabytkowy 

charakter Miasta/zabytki (10%), Stare Miasto (9%), atmosferę i klimat Miasta (7%), 

architekturę oraz renowację budynków (5%), parki i zieleń (5%), Kopiec Tatarski (3%), ciszę 

i spokój (3%), San oraz deptak nad Sanem (3%), Miasto jako całość, historię Miasta, Zamek 

Kazimierzowski, stok narciarski, Dworzec PKP, obwodnicę (po 2%). 5% respondentów 

udzieliło innych odpowiedzi na to pytanie, a 7% nie odpowiedziało wcale.  

 

W przypadku tego, co mieszkańcom nie podoba się w Przemyślu, odpowiedzi są nieco 

bardziej zróżnicowane, niż przy tym co Przemyślanom podoba się w ich mieście. Odpowiedzi, 

Brak odpowiedzi

Inne

Bezrobocie/brak miejsc pracy

Słaba oferta rekreacyjno-sportowa

Brak atrakcji dla dzieci i młodzieży

Brud i bałagan

Stan ulic, dróg i chodników

Bezpieczeńswo

Władze

Życie kulturalne, brak rozrywek

Komunikacja miejska

Bazar

Brak podmiotów gospodarczych/zakładów produkcyjnych

Słaba oferta gastronomiczna

Brak perspektyw

Brak promocji miasta

Parkingi

Rynek

Straż Miejska

Zły stan kamienic/budynków

Brak zagospodarowania brzegów Sanu

8%

19%

13%

10%

2%

5%

5%

1%

7%

3%

4%

2%

3%

0%

3%

1%

2%

3%

1%

6%

1%

W Przemyślu najmniej podoba mi się:
N=459
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które jednak padają w miarę najczęściej to bezrobocie/brak miejsc pracy (13%), słaba oferta 

rekreacyjno-sportowa (10%), władze (7%), zły stan kamienic/budynków (6%), stan ulic, dróg 

i chodników oraz brud i bałagan (po 5%), komunikacja miejsca (4%), Rynek, brak perspektyw 

ora życie kulturalne/brak rozrywek (po 3%). Aż 19% osób udzieliło innych odpowiedzi, które 

jednak były pojedyncze. 8% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.  

 

Mieszkańcy chcieliby przede wszystkim, aby Przemyśl był miastem bardziej atrakcyjnym 

turystycznie i gospodarczo (32%), miastem rozwijającym się i rozbudowującym (12%), 

zadbanym, czystym i bezpiecznym oraz miastem ludzi młodych (po 8%), miastem, które się 

liczy (7%), miastem, gdzie można znaleźć pracę oraz miastem nowoczesnym i otwartym 

(po 6%), miastem żywym i przyjaznym (5%), z lepszą ofertą kulturalną i sportową (3%), 

miastem lepiej promowanym (1%). 5% respondentów wskazało inne odpowiedzi, a 7% nie 

odpowiedziało na to pytanie.  

 

 

 

 

Brak odpowiedzi

Inne

Miastem atrakcyjniejszy turystycznie i gospodarczo

Miastem ludzi młodych

Miastem nowoczesnym i otwartym

Miastem, gdzie można znaleźć pracę

Miastem rozwijającym się i rozbudowującym

Miastem zadbanym, czystym i bezpiecznym

Miastem żywym i przyjaznym

Miastem, które się liczy

Miasem lepiej promowanym

Miastem z lepszą ofertą kulturalną i sportową

7%

5%

32%

8%

6%

6%

12%

8%

5%

7%

1%

3%

Chciałabym/chciałbym, żeby Przemyśl był:
N=459
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Mieszkańcy Przemyśla do sąsiednich miast jeżdżą przede wszystkim na zakupy (19%), do 

pracy/szukając pracy/w interesach (13%), aby korzystać z oferty kulturalno-rekreacyjnej 

(11%), przy czym osobno jeszcze respondenci wymieniają jako cel podróży do innego miasta 

kino (10%) oraz basen (8%). Inne powody wyjazdów do sąsiednich miast to cele edukacyjne 

(7%), turystyczne (5%), wizyty u lekarza (4%) oraz odwiedziny u rodziny/znajomych (2%). 

7% respondentów podało inne powody wyjazdów do sąsiednich miast, 4% stwierdziło, iż nie 

jeździ do sąsiednich miast, a 10% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.  

 

 

 

 

  

Brak odpowiedzi

Nie jeżdżę

Inne

Do kina

Na basen

Na zakupy

Praca/interesy

W celach edukacyjnych

Turystycznie

Do lekarza

W odwiedziny do rodziny/znajomych

Korzystanie z oferty kulturalno-rekreacyjnej

10%

4%

7%

10%

8%

19%

13%

7%

5%

4%

2%

11%

Do sąsiednich miast jeżdżę w celu:
N=459
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WNIOSKI 
1. Połowa osób jest zadowolona z mieszkania w Przemyślu. 

2. W zakresie usług komunalnych i społecznych mieszkańcy najgorzej oceniają wsparcie 

dla osób poszukujących pracy, infrastrukturę sportową oraz możliwość podnoszenia 

i/lub zmiany kwalifikacji zawodowych. 

3. W zakresie usług komunalnych mieszkańcy Przemyśla najlepiej oceniają wodociągi 

i kanalizację w mieście, stan zieleni miejskiej oraz działania na rzecz podtrzymywania 

tradycji lokalnych. 

4. W zakresie  usług komunalnych najpilniej poprawy wymaga wsparcie osób 

poszukujących pracy, infrastruktura sportowa oraz infrastruktura drogowa. 

5. W zakresie polityki gospodarczej mieszkańcy najgorzej oceniają promocję 

gospodarczą Miasta, wsparcie dla osób podejmujących lub prowadzących działalność 

gospodarczą oraz funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu/współpraca Miasta 

z instytucjami otoczenia biznesu.  

6. W zakresie polityki gospodarczej mieszkańcy najlepiej ocenili dostępność uzbrojonych 

i dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych/strefy aktywności gospodarczej. 

7. W zakresie polityki gospodarczej najpilniej poprawy wymaga wsparcie dla osób 

podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą, promocja gospodarcza 

Miasta oraz dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych 

i telekomunikacyjnych.  

8. W zakresie turystyki i promocji mieszkańcy wszystkie obszary ogólnie ocenili 

pozytywnie lub średnio. Turystyka i promocja Przemyśla wypada lepiej niż usługi 

komunalne i społeczne oraz polityka gospodarcza.  

9. W zakresie turystyki i promocji mieszkańcy najlepiej ocenili dostępność obiektów 

zabytkowych, wizualizację turystyczną Miasta – oznaczenia ułatwiające orientację 

w Mieście oraz atrakcyjność oferty turystycznej Miasta. 

10. W zakresie turystyki i promocji najpilniej poprawy wymaga atrakcyjność oferty 

turystycznej Miasta, poprawa wizerunku Miasta w mediach oraz materiały 

promocyjne o mieście. 

11. Zdaniem mieszkańców, centrum Przemyśla stanowi Rynek z okolicznymi ulicami. 

12. Większość mieszkańców wiąże swoją przyszłość z Przemyślem. 

13. Większość mieszkańców chciałaby, aby ich dzieci wiązały swoją przyszłość 

z Przemyślem. 

14. Mieszkańcy Przemyśla chcieliby, aby w 2024 roku Przemyśl był kojarzony przede 

wszystkim z niską stopą bezrobocia na lokalnym rynku pracy, bezpiecznym 

i atrakcyjnym miejscem do życia oraz doskonale rozwiniętą bazą sportowo-

rekreacyjną.  
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15. W Przemyślu mieszkańcom najbardziej podoba się położenie/krajobraz Miasta, Rynek 

i jego okolice, zabytkowy charakter Miasta/zabytki, Stare Miasto, atmosfera i klimat 

Miasta, architektura oraz renowacja budynków, parki i zieleń, Kopiec Tatarski, cisza 

i spokój, San oraz deptak nad Sanem, Miasto jako całość, historię Miasta, Zamek 

Kazimierzowski, stok narciarski, Dworzec PKP, obwodnica.  

16. W Przemyślu mieszkańcom najbardziej nie podoba się bezrobocie/brak miejsc pracy, 

brak perspektyw, słaba oferta rekreacyjno-sportowa, brak atrakcji dla młodzieży, 

brak kina i basenu, brud i bałagan, zły stan dróg i chodników/infrastruktura drogowa, 

władze, komunikacja miejsca, życie kulturalne, zaniedbanie przestrzeni Miasta. 

17. Mieszkańcy chcieliby, aby Przemyśl był miastem bardziej atrakcyjnym turystycznie, 

prężnie rozwijającym się, przyciągającym inwestorów oraz ludzi młodych, miastem 

nowoczesnym, czystym, z bogatą ofertą kulturalną i sportowo-rekreacyjną, miastem 

w którym można znaleźć pracę. 

18. Mieszkańcy Przemyśla do sąsiednich miast jeżdżą przede wszystkim w celach 

rekreacyjno-sportowych (kino, basen), na zakupy, do pracy lub w celach 

edukacyjnych czy turystycznych. 
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II. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD 
TURYSTÓW 

 

Spośród badanych 83 osób odwiedzających turystycznie Przemyśl 53% to mężczyźni, a 47% 

kobiety. 

 

Wśród przebadanych osób można wyróżnić reprezentacje każdej grupy wiekowej. Najliczniej 

reprezentowane były osoby w wieku 31-40 lat, stanowiły one 27% respondentów. Blisko 1/5 

badanych to osoby w wieku 26-30 lat (19%), nieco mniej było osób w wieku 41-50 (17%). 

14% to respondenci w wieku 19-25 lat, a 13% w wieku 51-60 lat. Najmniej licznie 

reprezentowane grupy wiekowe to osoby powyżej 60 lat (6%) oraz poniżej 18 lat (4%). 

Kobieta
47%

Mężczyzna
53%

Płeć respondentów
N=83

4%

14%

19%

27%

17%

13%
6%

Wiek respondentów
N=83

Mniej niż 18 lat

19-25 lat

26-30 lat

31-40 lat

41-50 lat

51-60 lat

Powyżej 60 lat
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Najwięcej osób odwiedzających Przemyśl (25%) pochodzi z miast, które mają od 500 tys. do  

1 miliona mieszkańców. Blisko 1/5 respondentów (18%) pochodzi z miast liczących od 200 

tys. do 500 tys. mieszkańców. Po 12% badanych osób pochodzi z miast liczących ponad  

1 milion mieszkańców, od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców oraz 20 tys. do 50 tys. 

mieszkańców. 1/10 turystów w Przemyślu pochodzi ze wsi (10%). Najmniej osób 

odwiedzających Przemyśl pochodzi z miast liczących 10 tys. do 20 tys. mieszkańców (6%), 

50 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz miast liczących do 10 tys. mieszkańców. Jak pokazuje 

wykres, ponad połowa turystów (55%) pochodzi z dużych miast powyżej 200 tys. 

mieszkańców.

 

10%
1%

6%

12%

4%
12%

18%

25%

12%

Miejsce zamieszkania respondentów
N=83

Wieś

Miasto do 10 tys.

Miasto 10-20 ys.

Miasto 20-50 tys.

Miasto 50-100 tys.

Miasto 100-200 tys.

Miasto 200-500 tys.

Miasto powyżej 500 tys. - 1 mln

Miasto powyżej 1 mln

Brak 
odpowiedzi

28%

Wielka 
Brytania

5%

Polska
66%

Włochy
1%

Kraj pochodzenia respondentów
N=83
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Zdecydowana większość respondentów przyjeżdżających do Przemyśla pochodzi z Polski 

(66%, jednak przy aż 28% braku odpowiedzi). Zaledwie 5% to osoby mieszkające w Wielkiej 

Brytanii, jedna osoba zadeklarowała się jako przedstawiciel Włoskiej Polonii.  

 

Najczęściej podawanym przez respondentów powodem przyjazdu do Przemyśla jest 

spotkanie z rodziną (54%). Kolejnym powodem jest zwiedzanie zabytków (23%). Pozostałe 

rzadziej podawane powody to: wydarzenia turystyczne, sportowe, kulturalne (6%); sprawy 

służbowe, konferencje, interesy (5%); odwiedzanie miejsc kultu religijnego (4%); po 2% dla 

tranzytu oraz pobytu w innej miejscowości; po 1% wskazań dla odpowiedzi zakupy, edukacja 

oraz inne: przeprowadzka.  

 

Inne: Przeprowadzka

Edukacja

Odwiedzenie miejsc kultu religijnego

Pobyt w innej miejscowości: Krasiczyn

Spotkanie z rodziną

Sprawy służbowe, konferencje, interesy

Tranzyt

Wydarzenie turystyczne, sportowe, kulturalne

Zakupy

Zwiedzanie zabytków

1%
1%

4%
2%

54%
5%

2%
6%

1%
23%

Powód przyjazdu respondentów do Przemyśla
N=83

47%

3%

40%

10%

Forma przyjazdu respondentów 
do Przemyśla

N=83

Samodzielnie

W sposób
zorganizowany

Z rodziną

Z przyjaciółmi
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Blisko połowa respondentów (47%) przyjechała do Przemyśla samodzielnie. Nieco mniej, bo 

40% przyjechało z rodziną, znacznie mniej, bo 10% z przyjaciółmi, a tylko 3% w sposób 

zorganizowany.  

 

W kwestii dostępności komunikacyjnej Miasta, tj. dojazdu do Miasta, respondenci najlepiej 

ocenili sieć drogową. Otrzymała ona aż 68% pozytywnych wskazań (16% ocen „Bardzo 

dobrze” i 53% „Dobrze”). Średnio sieć drogową oceniło 23% osób, a negatywnie tylko 9%  

(7% „Źle” i 2% „Bardzo źle”). Tylko nieco gorzej została oceniona komunikacja samochodowa. 

49% osób oceniło ją pozytywnie 14% „Bardzo dobrze” i 35% „Dobrze”), 40% „Średnio” oraz 

10% osób oceniło ją negatywnie (8% „Źle” i 2% „Bardzo Źle”). Najgorzej wypada zdaniem 

respondentów komunikacja kolejowa. Tylko 27% osób oceniło ją pozytywnie (7% „Bardzo 

dobrze” i 20% „Dobrze”),  19% osób oceniło „Średnio”, a aż blisko 53% osób negatywnie 

(w tym 34% „Źle” i 19% „Bardzo źle”). 

 

Bardzo
dobrze

Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

16%

52%

23%

7% 2%
14%

35% 40%

8%
2%7%

20% 19%
34%

19%

Ocena dostępności komunikacyjnej miasta 
(dojazd do miasta)

N=83

Sieć drogowa Komunikacj samochodowa Komunikacja kolejowa

Jeden dzień Weekend Poniżej
tygodnia

Tydzień Powyżej
tygodnia

14%
20% 23%

7%

35%

Czas pobytu respondentów w Przemyślu
N=83
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Większość spośród respondentów zadeklarowała czas pobytu w Przemyślu powyżej tygodnia 

(35%). Mniej osób określiło swój czas pobytu na poniżej tygodnia (23%), weekend (20%) oraz 

jeden dzień w Przemyślu (14%). Najmniej osób (7%) zadeklarowało czas pobytu na tydzień. 

 

Większość respondentów znalazła zakwaterowanie w Przemyślu w kwaterach prywatnych 

(37%). Hotele są prawie połowę mniej popularne (19%). Wśród respondentów pojedyncze 

osoby zadeklarowały zakwaterowanie w schroniskach turystycznych (4%), pensjonatach (2%) 

oraz domach wycieczkowych (1%). 30% osób wybrało inną formę zakwaterowania, niż te 

podane w ankiecie. 

 

Brak odpowiedzi

Inne

Pensjonat

Kwatera prywatna

Hotel

Motel

Pole namiotowe

Schronisko turystyczne

Domy wycieczkowe

6%

30%

2%

37%

19%

0%

0%

4%

1%

Forma zakwaterowania, z której korzystali 
respondenci

N=83

Bursa

Mieszkane służbowe

U rodziny

U znajomych

Własny dom letniskowy

4%

4%

76%

8%

8%

Inne formy zakwaterowania, z którego korzystali 
respondenci w Przemyślu

N=25
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Spośród osób, które zadeklarowały inną formę zakwaterowania, niż te podane w ankiecie, 

większość zatrzymuje się w Przemyślu u rodziny (76%, co stanowi drugą najbardziej 

popularną formą zakwaterowania turystów w Przemyślu). Po 8% osób korzysta 

z zakwaterowania u znajomych oraz we własnym domku letniskowym, a po 4% osób z bursy 

oraz mieszkania służbowego.  

 

Połowa respondentów wskazuje jako główną formę żywienia korzystanie z restauracji (50%), 

20% korzysta z własnych zasobów żywieniowych, 16% ma posiłki z miejscu zakwaterowania, 

11% korzysta z barów, 1% z bistro, a 2% wybiera inną formę żywienia i stołuje się u rodziny. 

Respondenci jednak zaznaczali, iż wskazana odpowiedź to główna forma żywienia, lecz nie 

jedyna, korzystają bowiem z różnych form.  

W ankiecie zapytano respondentów odwiedzających Przemyśl, z czym kojarzy im się to 

Miasto.  

 

11%
1%

16%

50%

20%

2%

Formy żywienia, z których korzystali respondenci w 
Przemyślu

N=83 Bary

Bisro

Posiłki w miejscu
zakwaterowania

Restauracje

Własne

Brak odpowiedzi

Zabytki, urokliwe położenie

Z zaniedbaniem i zacofaniem

Fajki/Muzeum fajek

Miasto pogranicza

8%
8%

14%
12%

8%
31%

7%
7%

2%

Z czym kojarzy się Pani/Panu Przemyśl?
N=83
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Przemyśl najbardziej kojarzy się turystom z ważnymi obiektami w przestrzeni Miasta, takimi 

jak Rynek/Twierdza/Zamek/Kopiec/Katedra, takich odpowiedzi udzieliło 31% respondentów. 

W dalszej kolejności Przemyśl kojarzy się z zabytkami, urokliwym położeniem (14%), 

z miastem rodzinnym (12%), z pięknym, spokojnym miastem nad Sanem oraz 

fajkami/Muzeum fajek (po 7%). Kojarzy się również z miastem pogranicza (2%). Spośród 

odpowiedzi udzielonych przez respondentów, tylko 8% to skojarzenia o charakterze 

negatywnym (zaniedbanie i zacofanie). 8% respondentów wskazało na inne skojarzenia 

z Przemyślem, również 8% nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.  

 

Respondenci odwiedzający Przemyśl najwyżej oceniają ofertę turystyczną Miasta. Aż 61% 

spośród badanych osób, ocenia ją pozytywnie (19% „Bardzo dobrze” i 42% „Dobrze”), 

27% osób ocenia ją „Średnio”, a tylko 12% osób negatywnie (8% „Źle” i 4% „Bardzo źle”). 

Prawie równie dobrze respondenci oceniają ofertę kulturalną Miasta. Połowa osób ocenia ją 

pozytywnie (16% „Bardzo dobrze” i 36% „Dobrze”), 30%  dla odpowiedzi „Średnio” i 17% 

ocen negatywnych (w tym 13% „Źle” i 4% „Bardzo źle”). Spośród wymienionych na wykresie 

trzech ofert Miasta, najsłabiej wypada oferta sportowa. Pozytywnie ocenia ją tylko 23% osób 

(5% „Bardzo dobrze” i 18% „Dobrze”), „Średnio” 39% osób i prawie tyle samo (38%) 

negatywnie (w tym 27% „Źle” i 11% „Bardzo źle”). 

 

Bardzo dobrze Dobrze Średnio Źle Bardzo źle

16%

36%
30%

13%

4%5%

18%

39%

27%

11%

19%

42%

27%

8%
4%

Ocena ofert miasta 
N=83

Kulturalna Sportowa Turystyczna
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Respondenci mogli wskazać do trzech atrakcji, których ich zdaniem najbardziej brakuje 

w ofercie Miasta dla turystów. Najczęściej wskazywaną odpowiedzią przez badanych był 

Aquapark (61%), nieco rzadziej trasy rowerowe (47%) i kąpieliska strzeżone (37%). Dalej 

respondenci wskazywali na brak wypożyczalni kajaków (22%), brak wypożyczalni sprzętu 

sportowego oraz parku linowego (po 16%), a 14% osób twierdzi, iż przydałoby się w Mieście 

pole campingowe. Według 10% osób w mieście przydałyby się korty tenisowe. Po 7% osób 

wskazuje na brak tras narciarstwa biegowego i Skateparku. Dla 6% osób brakującym 

elementem w ofercie Miasta są trasy do uprawiania nordic walking. Po 5% osób wskazało na 

brak usług Spa&Wellness oraz ścianek wspinaczkowych. 23% osób nie znalazło 

satysfakcjonującej odpowiedzi w kafeterii i wybrało odpowiedź „Inne”. 

W kolejnym pytaniu respondenci zostali poproszeni o wskazanie, co zrobiło na nich 

w Przemyślu najlepsze wrażenie.  

Inne

Aquaparku

Kapielisk strzeżonych

Kortów tenisowych

Parku linowego

Pola campingowego

Skateparku

Ścianek wspinaczkowych

Tras do uprawiania nordic walking

Tras narciarstwa biegowego

Tras rowerowych

Usług SPA%Wellness

Wypożyczalni kajaków

Wypożyczalni sprzętu sportowego

23%

61%

37%

10%

16%

14%

7%

5%

6%

7%

47%

5%

22%

16%

Jakich atrakcji brakuje w ofercie miasta dla turystów?
N=83
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Odpowiedzi respondentów na pytanie co zrobiło na nich w Przemyślu najlepsze wrażenie, 

były bardzo rozbudowane i złożone. W celu wizualizowania wyników odpowiedzi zostały 

uproszczone i posegregowane. Jak wynika z powyższych odpowiedzi, najlepsze wrażenie  

w Przemyślu robią znaczące obiekty w mieście, takie jak Rynek/Stare Miasto/Dworzec 

PKP/Zamek/Katedra/Twierdza (28%), następnie zabytki i odrestaurowane obiekty (19%), 

punkty widokowe/panorama/krajobraz/położenie (13%). Nieco rzadziej wskazywano  

na Park/San/Spokój/Czystość (8%), atmosferę/miasto jako całość czy muzea (po 6%),  

lokale gastronomiczne (4%). 4% respondentów stwierdziło, iż nic specjalnie nie zrobiło na 

nich wrażenia w Przemyślu. 

W kolejnym pytaniu respondenci zostali zapytani o to, co ich zdaniem należałoby poprawić 

w ofercie Miasta dla turystów.  

Inne

Punkty widokowe/panorama/krajobraz/położenie

Zabytki i odrestaurowane obiekty

Rynek/Stare Miasto/Dworzec
PKP/Zamek/Katedra/Twierdza

Nic szczególnego nie zrobiło wrażenia

Muzea

Park/San/Spokój/Czystość

Atmosfera/miasto jako całość

Lokale gasronomiczne

12%

13%

19%

28%

4%

6%

8%

6%

4%

Co zrobiło na Pani/Panu najlepsze wrażenie w 
Przemyślu?

N=83
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Wielu respondentów zwraca uwagę na potrzebę ulepszenia bazy noclegowo-

gastronomicznej (20%). W następnej kolejności według turystów należałoby wzbogacić 

ofertę turystyczną/informację turystyczną (14%), polepszyć promocję Miasta (8%), poprawić 

jakość dróg oraz ulepszyć ofertę sportowo-rekreacyjną (po 7%), stworzyć więcej parkingów 

oraz wyremontować zabytki/kamienice (po 5%), bardziej zadbać o czystość oraz uatrakcyjnić 

i lepiej wyeksponować forty (po 4%), zapewnić lepszy dostęp do gadżetów miejskich, 

ulepszyć System Informacji Miejskiej, zadbać o więcej zieleni/wykorzystanie Sanu, 

wprowadzić wycieczki zorganizowane (np. meleksami) (po 2%). 11% respondentów udzieliło 

innych odpowiedzi, wśród nich zaproponowano np. wprowadzenie większej ilości hot-

spotów w Mieście. 4% respondentów nie miało zdania na temat tego, co należałoby 

poprawić w ofercie Przemyśla dla turystów. 

Inne

Nie mam zdania

Wzbogacić ofertę turystyczną/informację turystyczną

Wyremontować zabytki/kamienice

Wycieczki zorganizowane/meleksy

Więcej zieleni/wykorzystanie Sanu

Więcej parkingów

Uatrakcyjnić forty

Ulepszyć System Informacji Miejskiej

Oczka wodne

Lepszy dostęp do gadżetów miejskich i pamiątek

Lepsza promocja miasta

Lepsza oferta sportowo-rekreacyjna

Lepsza baza noclegowo-gastronomiczna

Jakość dróg i chodników

Bardziej dbać oczystość

11%

4%

14%

5%

2%

2%

5%

4%

2%

1%

2%

8%

7%

20%

7%

4%

Co należałoby poprawić w zakresie oferty miasta dla 
turystów?

N=83
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Rodzina i znajomi stanowi główne źródło informacji o Przemyślu aż dla 58% osób spośród 

biorących udział w badaniu. Nieco mniej popularnym źródłem informacji jest Internet (35%). 

Pojedyncze osoby wskazywały jakoś źródło informacji o Przemyślu prasę/telewizję/radio 

(4%), wydawnictwa promocyjne, targi turystyczne oraz jako inne źródło: literaturę (o 1%). 

 

Spośród badanych osób zdecydowana większość planuje ponowny przyjazd do Przemyśla, 

jest to aż 88% respondentów. Jedynie 5% nie ma w planach ponownej wizyty w Przemyślu, 

a 7% nie ma jeszcze zdania na ten temat.  

 

Inne: literatura

Internet

Prasa, telewizja, radio

Rodzina i znajomi

Targi turystyczne

Wydawnictwa promocyjne

1%

35%

4%

58%

1%

1%

Źródło informacji o Przemyślu
N=83

88%

5%
7%

Czy planuje Pani/Pan ponowny przyjazd do 
Przemyśla?    

N=83

Tak

Nie

Nie mam zdania
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WNIOSKI 
1. Turyści przyjeżdżający do Przemyśla to głównie Polacy pochodzący ze średnich lub 

dużych miast. 

2. Najczęstszym powodem przyjazdu do Przemyśla jest chęć spotkania z rodziną, 

w drugiej kolejności dopiero zwiedzanie zabytków. 

3. Najczęściej turyści przyjeżdżają samodzielnie oraz z rodziną. 

4. W kwestii dostępności komunikacyjnej Miasta, tj. dojazdu do Miasta, najlepiej 

oceniana jest sieć drogową, nieco słabiej ocenia się komunikację samochodową. 

5. W kwestii dostępności komunikacyjnej Miasta, tj. dojazdu do Miasta, najsłabiej 

ocenia się komunikację kolejową. 

6. Mniej więcej tyle samo osób przyjeżdża do Przemyśla na dłużej niż tydzień, co na 

jeden dzień lub weekend. 

7. Najpopularniejszą formą zakwaterowania są kwatery prywatne, zatrzymanie się 

u rodziny oraz hotele. 

8. Najpopularniejszą formą żywienia się turystów w Przemyślu jest korzystanie 

z restauracji, własne żywienie oraz posiłki w miejscach zakwaterowania. 

9. Przemyśl najbardziej kojarzy się turystom z ważnymi obiektami w przestrzeni Miasta, 

takimi jak Rynek/Twierdza/Zamek/Kopiec/Katedra. W dalszej kolejności kojarzy się 

z zabytkami, urokliwym położeniem oraz z miastem rodzinnym.  

10. Turyści najwyżej oceniają ofertę turystyczną Miasta, nieco tylko gorzej ofertę 

kulturalną, słabiej natomiast ofertę sportową Przemyśla. 

11. Zdaniem turystów w Przemyślu najbardziej brakuje Aquaparku, tras rowerowych oraz 

kąpielisk strzeżonych. 

12. Najlepsze wrażenie w Przemyślu wywierają na turystach znaczące obiekty w mieście, 

takie jak Rynek/Stare Miasto/Dworzec PKP/Zamek/Katedra/Twierdza, następnie 

zabytki i odrestaurowane obiekty oraz punkty widokowe/panorama/ 

krajobraz/położenie.  

13. Sporo osób wskazuje na widoczną poprawę wyglądu Miasta na przestrzeni lat 

i docenia odnawianie budynków/dróg oraz dbanie o czystość w Mieście. 

14. Zdaniem turystów w pierwszej kolejności w ofercie Miasta należy poprawić bazę 

noclegowo-gastronomiczną, wzbogacić ofertę turystyczną/informację turystyczną, 

polepszyć promocję Miasta. 

15. Głównymi źródłem informacji dla turystów o Przemyślu są rodzina i znajomi oraz 

Internet. 

16. Zdecydowana większość osób planuje ponowny przyjazd do Przemyśla. 
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PODSUMOWANIE 
Mieszkańcy dostrzegają bardzo wiele aspektów funkcjonowania Miasta, które dla turystów 

są niewidoczne. Łatwiej im zwrócić uwagę na to, co im przeszkadza lub nie podoba się, choć 

potrafią docenić walory Miasta, w którym żyją. Największym mankamentem dla 

mieszkańców jest bezrobocie i brak perspektyw na pracę. Za wadę Przemyśla uważają 

również słabą ofertę rekreacyjno-sportową i rozrywkową (szczególnie brak 

basenu/Aquaparku oraz kina). Na to samo również zwracają uwagę turyści odwiedzający 

Przemyśl. O ile dla mieszkańców najistotniejsze jest, by mieć prace i móc spokojnie żyć, 

a w następnej kolejności zaspokajać potrzeby kulturalne, o tyle dla turystów odwiedzających 

jakieś miejsce, liczy się głównie jego atrakcyjność. Mieszkańcy jednak dostrzegają 

w turystyce szanse na rozwój dla Przemyśla, stąd chcą, aby Miasto w przyszłości stało się 

bardziej nowoczesne, atrakcyjniejsze i dynamicznie się rozwijało. Ogólnie rzecz biorąc turyści 

lepiej oceniają Przemyśl niż mieszkańcy, choć zarówno jedni jak i drudzy mają pozytywną 

opinię na temat Miasta. Najlepiej obrazuje to stwierdzenie, że aż 88% turystów planuje 

ponowny przyjazd do Przemyśla i 71% mieszkańców wiąże swoją przyszłość z Przemyślem. 

Wśród wolnych opinii mieszkańców i turystów można znaleźć wiele ciekawych propozycji dla 

Miasta i to takich, które niekoniecznie muszą być bardzo kosztowne, a zdecydowanie mogą 

wzbogacić ofertę Miasta i pomóc wyeksponować jego walory.  
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Załączniki 
Ankieta dla mieszkańców 

Szanowni Państwo,  

trwają prace nad Strategią Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024. 

Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego 

Miasta na kolejne lata.  

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o Przemyślu. Chcielibyśmy się 

dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane  

w naszym Mieście, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi. 

Ankieta jest anonimowa. Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu. 

 

 

1. Jak się Pani/Panu mieszka w Przemyślu? 

(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź) 

Bardzo 

dobrze 
Dobrze Średnio  Źle 

Bardzo  

źle 

     

 

2. Jak ocenia Pani/Pan działanie miasta w poniższych obszarach?  

(proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź) 

Lp. USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE 

OCENA 

Bardzo 

dobrze 
Dobrze Średnio Źle 

Bardzo 

źle 

1.  dostęp do żłobków      

2.  dostęp do przedszkoli      

3.  oferta edukacyjna      

4.  dostęp do Internetu      

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/POL_Przemy%C5%9Bl_COA.svg


„STRATEGIA SUKCESU MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2014-2024” 
RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA I TURYSTÓW 

 

 

 

  
39 

 

5.  infrastruktura drogowa      

6.  wodociągi i kanalizacja      

7.  działania na rzecz integracji mieszkańców      

8.  działania na rzecz podtrzymywania tradycji 

lokalnych 

     

9.  oferta kulturalna      

10.  oferta rekreacyjno-sportowa      

11.  infrastruktura sportowa (baseny, boiska itp.)      

12.  działania na rzecz środowiska 

naturalnego/ochrona przyrody 

     

13.  bezpieczeństwo mieszkańców      

14.  jakość komunikacji miejskiej      

15.  stan zieleni miejskiej      

16.  estetyka i czystość w mieście      

17.  możliwość znalezienia mieszkania w mieście      

18.  wsparcie osób poszukujących pracy      

19.  możliwość podnoszenia i/lub zmiany 

kwalifikacji zawodowych 

     

20.  dostęp do służby zdrowia      

21.  pomoc dla osób niepełnosprawnych      

22.  pomoc społeczna      
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Lp. POLITYKA GOSPODARCZA 

OCENA 

Bardzo 

dobrze 
Dobrze Średnio Źle 

Bardzo 

źle 

1.  dostępność uzbrojonych i dobrze 

skomunikowanych terenów 

inwestycyjnych/strefy aktywności 

gospodarczej 

     

2.  wsparcie dla osób podejmujących lub 

prowadzących działalność gospodarczą 

     

3.  dostęp do nowoczesnych technologii 

informacyjnych i telekomunikacyjnych 

     

4.  funkcjonowanie instytucji otoczenia 

biznesu/współpraca miasta z instytucjami 

otoczenia biznesu 

     

5.  promocja gospodarcza miasta      

 

Lp. TURYSTYKA I PROMOCJA 

OCENA 

Bardzo 

dobrze 
Dobrze Średnio Źle 

Bardzo 

źle 

1.  materiały promocyjne o mieście      

2.  wizerunek miasta w mediach      

3.  system informacji turystycznej      

4.  dostępność obiektów zabytkowych      

5.  wizualizacja turystyczna miasta – oznaczenia 

ułatwiające orientację w mieście 

     

6.  atrakcyjność oferty turystycznej miasta      
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3. W wymienionych poniżej obszarach: USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE, POLITYKA 

GOSPODARCZA oraz TURYSTYKA I PROMOCJA proszę wybrać po 3 obszary w każdej 

tabeli wymagające najpilniejszej poprawy (proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną 

odpowiedź) 

Lp. USŁUGI KOMUNALNE I SPOŁECZNE 

1.  dostęp do żłobków  

2.  dostęp do przedszkoli  

3.  oferta edukacyjna  

4.  dostęp do Internetu  

5.  infrastruktura drogowa  

6.  wodociągi i kanalizacja  

7.  działania na rzecz integracji mieszkańców  

8.  działania na rzecz podtrzymywania tradycji lokalnych  

9.  oferta kulturalna  

10.  oferta rekreacyjno-sportowa  

11.  infrastruktura sportowa (baseny, boiska itp.)  

12.  działania na rzecz środowiska naturalnego/ochrona przyrody  

13.  bezpieczeństwo mieszkańców  

14.  jakość komunikacji miejskiej  

15.  stan zieleni miejskiej  

16.  estetyka i czystość w mieście  
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17.  możliwość znalezienia mieszkania w mieście  

18.  wsparcie osób poszukujących pracy  

19.  możliwość podnoszenia i/lub zmiany kwalifikacji zawodowych  

20.  dostęp do służby zdrowia  

21.  pomoc dla osób niepełnosprawnych  

22.  pomoc społeczna  

 

Lp. POLITYKA GOSPODARCZA 

1.  dostępność uzbrojonych i dobrze skomunikowanych terenów 

inwestycyjnych/strefy aktywności gospodarczej 

 

2.  wsparcie dla osób podejmujących lub prowadzących działalność 

gospodarczą 

 

3.  dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i 

telekomunikacyjnych 

 

4.  funkcjonowanie instytucji otoczenia biznesu/współpraca miasta z 

instytucjami otoczenia biznesu 

 

5.  promocja gospodarcza miasta  

 

Lp. TURYSTYKA I PROMOCJA 

1.  materiały promocyjne o mieście  

2.  wizerunek miasta w mediach  
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3.  system informacji turystycznej  

4.  dostępność obiektów zabytkowych  

5.  wizualizacja turystyczna miasta – oznaczenia ułatwiające orientację w 

mieście 

 

6.  atrakcyjność oferty turystycznej miasta  

 

4. Jakie miejsce w Przemyślu określiłaby/łby Pani/Pan jako centrum miasta? 

............................................................................................................................................... 

 

5. Proszę dokończyć zdania: 

5.1. W Przemyślu najbardziej podoba mi się 

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

5.2. W Przemyślu najmniej podoba mi się 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5.3. Chciałabym / chciałbym, żeby Przemyśl był 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

5.4. Do sąsiednich miast jeżdżę w celu 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

 

6. Czy Pan / Pani wiąże swoją przyszłość z Przemyślem? 

1. Tak   2. Nie  

 

7. Czy chciałaby Pani/Pan, żeby Pani/Pana dzieci wiązały swoją przyszłość z Przemyślem? 

1. Tak   2. Nie  
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8. Chciałabym/Chciałbym, aby miasto Przemyśl w 2024 roku kojarzyło się przede 

wszystkim z: 

(proszę zaznaczyć znakiem „ X” nie więcej, niż 3 określenia) 

□ bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem do życia 

□ atrakcjami turystycznymi 

□ doskonale rozwiniętą bazą sportowo-rekreacyjną 

□ kultywowaniem tradycji lokalnych 

□ centrum logistycznym na wschodniej granicy UE 

□ bogatą i zróżnicowaną ofertą kulturalną 

□ niską stopą bezrobocia na lokalnym rynku pracy 

□ ekologią 

□ sprawnym zarządzaniem miastem 

□ dobrym stanem infrastruktury technicznej (np. jakość dróg, kanalizacja) 

□ sprzyjającym klimatem dla przedsiębiorców 

□ dużą dostępnością terenów inwestycyjnych 

□ przemysłem nieuciążliwym dla środowiska 

□ dobrą ofertą edukacyjną i bazą oświatową 

□ inne, jakie? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Metryczka 

9. Proszę zaznaczyć swoją płeć  

 

Proszę podać swój rok urodzenia: …………………………………….. 

 

1. Kobieta   2. Mężczyzna  
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10. Jakie ma Pani/Pan wykształcenie? 

1 Podstawowe   3 Średnie   

2 Zasadnicze zawodowe   4 Policealne  

 5 Wyższe  

 

11. Jaki jest Pani/Pana status zawodowy? 

1 Uczę się    4 Jestem  bezrobotna/y  

2 Pracuję   5 Jestem emerytem, rencistą  

3 Nie pracuję zawodowo, zajmuję się 

domem 

  
6 Inne, jakie? 

 

 

12. Czy mieszka Pan/Pani w Przemyślu od urodzenia?  

 

 

Jeżeli nie to proszę wpisać od ilu lat mieszka Pani/Pan w Przemyślu …………………………… 

 

13. W jakim mieście Pani/Pan pracuje lub uczy się? 

........................................................................... 

 

14. Na jakim osiedlu Przemyśla Pani/Pan mieszka ?  

1. Osiedle Nr 1 „Stare 

Miasto” 

 8. Osiedle Nr 8 „Stefana 

Rogozińskiego”  

 15. Osiedle Nr 15 „Marii 

Konopnickiej”  

 

2. Osiedle Nr 2 „Kmiecie”  9. Osiedle Nr 9 „Zygmunta 

Krasińskiego”  

 16. Osiedle Nr 16 „Adama 

Mickiewicza”  

 

3. Osiedle Nr 

3 „Warneńczyka” 

 10. Osiedle Nr 10 „Mikołaja 

Kopernika”  

 17. Osiedle Nr 17 „Zielonka”   

1. Tak   2. Nie  
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4. Osiedle Nr 

4 „Lipowica” 

 11. Osiedle Nr 11 „Lwowskie”   18. Osiedle Nr 18 „Rycerskie”   

5. Osiedle Nr 

5 „Salezjańskie” 

 12. Osiedle Nr 12 „Waleriana 

Łukasińskiego”  

 19. Osiedle Nr 19 

„Krakowskie”  

 

6. Osiedle Nr 6 

„Kazanów”  

 13. Osiedle Nr 13 „Przemysława”   20. Osiedle Nr 20 „Za 

Wiarem”  

 

7. Osiedle Nr 7 „Winna 

Góra”  

 14. Osiedle Nr 14 „Juliusza 

Słowackiego”  

 21. Osiedle Nr 21 „Kruhel 

Wielki” 

 

Inne, jakie?  

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ! 

Ankieta dla turystów 

Szanowni Państwo,  

trwają prace nad Strategią Sukcesu Miasta Przemyśla na lata 2014-2024. 

Strategia będzie dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego 

Miasta na kolejne lata, w tym związane z atrakcyjnością turystyczną.  

Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o Przemyślu. Chcielibyśmy się 

dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby turystów są zaspokajane w naszym 

mieście, dlatego prosimy o szczere i wyczerpujące wypowiedzi. 

Ankieta jest anonimowa. Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu. 

 

 

1. Powód przyjazdu do Przemyśla? (proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź) 

wydarzenie turystyczne, sportowe, kulturalne   

spotkanie z rodziną  

odwiedzenie miejsc kultu religijnego  

zwiedzanie zabytków  

sprawy służbowe, konferencje, interesy  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/POL_Przemy%C5%9Bl_COA.svg
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tranzyt  

zakupy  

pobyt w innej miejscowości (jakiej)  

edukacja  

inne (jakie)  

 

2. Forma przyjazdu? (proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź) 

samodzielnie  

w sposób zorganizowany  

z rodziną  

z przyjaciółmi  

inne (jakie)  

3. Ocena dostępności komunikacyjnej miasta (dojazd do miasta) (proszę zaznaczyć znakiem 

„X” wybraną odpowiedź) 

Dojazd do 

miasta 

Bardzo 

dobrze 
Dobrze Średnio Źle Bardzo źle 

Sieć drogowa      

Komunikacja 

samochodowa 

     

Komunikacja 

kolejowa 

     

 

4. Czas pobytu w Przemyślu (proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź) 

Czas pobytu 

jeden dzień  
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weekend  

poniżej tygodnia  

tydzień  

powyżej tygodnia  

 

5. Z jakiej formy zakwaterowania korzystała Pani/Pan w Przemyślu? (proszę zaznaczyć 

znakiem „X” wybraną odpowiedź) 

Forma zakwaterowania 

pensjonat  

kwatera prywatna  

hotel  

motel  

pole namiotowe  

schronisko turystyczne  

dom wycieczkowy  

inne, jakie?   

 

6. Z jakiej formy żywienia korzystała Pani/Pan w Przemyślu  (proszę zaznaczyć znakiem „X” 

wybraną odpowiedź) 

Forma żywienia 

restauracje  

bary  

bistro  

posiłki w miejscu zakwaterowania  

własne  
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inne, jakie?   

 

7. Z czym kojarzy się Pani/Panu Przemyśl? (proszę podać kilka wybranych atrakcji 

turystycznych)  

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

8. Jak ocenia Pani/Pan ofertę miasta? (proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź) 

Oferta 
Bardzo 

dobrze 
Dobrze Średnio Źle Bardzo źle 

kulturalna      

 

9. Jakich atrakcji brakuje w ofercie miasta dla turystów? (proszę zaznaczyć znakiem „X” nie 

więcej, niż 3 określenia) 

Atrakcje 

aquaparku   

kąpieliska strzeżonego   

kortów tenisowych   

parku linowego   

pola campingowego   

Skateparku   

ścianek wspinaczkowych  

tras do uprawiania nordic walking  

tras narciarstwa biegowego  

tras rowerowych  

usług spa & wellness  



„STRATEGIA SUKCESU MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2014-2024” 
RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA PRZEMYŚLA I TURYSTÓW 

 

 

 

  
50 

 

wypożyczalni kajaków  

wypożyczalni sprzętu sportowego  

inne, jakie?  

 

 

 

 

 

10. Jak oceniają Państwo ofertę miasta? (proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną 

odpowiedź) 

Oferta 
Bardzo 

dobrze 
Dobrze Średnio Źle Bardzo źle 

kulturalna      

 

Oferta 
Bardzo 

dobrze 
Dobrze Średnio Źle Bardzo źle 

sportowa      

 

Oferta 
Bardzo 

dobrze 
Dobrze Średnio Źle Bardzo źle 

turystyczna      

 

11. Co zrobiło na Pani/Panu najlepsze wrażenie w Przemyślu ? 

 ....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

12. Co należałoby poprawić w zakresie oferty miasta dla turystów? 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 
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13. Źródło informacji o Przemyślu (proszę zaznaczyć znakiem „X” wybraną odpowiedź) 

Internet  

rodzina i znajomi  

targi turystyczne,  

wydawnictwa promocyjne  

prasa, telewizja, radio  

inne (jakie?..........................)  

 

14. Czy planuje Pani/Pan ponowny przyjazd do Przemyśla? (proszę zaznaczyć znakiem „X” 

wybraną odpowiedź) 

tak  

nie  

nie mam zdania  

 

Metryczka 

1. Płeć 

Kobieta  

Mężczyzna  

 
 

2. Wiek 

mniej niż 18 lat     

od 19 do 25 lat     

od 26 do 30 lat     

od 31 do 40 lat     

od 41 do 50 lat     
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od 51 do 60 lat     

powyżej 60 lat     

 

3. Miejsce zamieszkania 

 kraj pochodzenia   

 miejscowość pochodzenia   

oraz określenie miejsca pochodzenia 

 miasto powyżej 1 miliona     

 miasto 500 tys. - 1 milion     

 miasto 200-500 tys.     

 miasto 100-200 tys.     

 miasto 50-100 tys.     

 miasto 20-50 tys.     

 miasto 10-20 tys.     

 miasto do 10 tys.     

 wieś     

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety ! 

 

 

 


