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Wstęp 
 

Poniższy dokument jest raportem z badania postaw społecznych mieszkańców gminy Mielec, 

opracowanego na potrzeby dokumentu „Analiza potencjału rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy Mielec”. Wyniki z badania zostały ujęte w dokumencie. Poniżej 

przedstawione są pełne wyniki, łącznie z charakterystyką respondentów.  

„Analiza potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Mielec” została zrealizowana 

dla Gminy Mielec w ramach Projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój 

gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, 

Działania 1.4. Promocja i Współpraca. 

 

Metodologia 

 

Celem głównym analizy jest stworzenie ponadregionalnej platformy współpracy pomiędzy  

6 gminami położonymi na terenie Polski Wschodniej: Gminą Baligród, Gminą Chełm, Gminą 

Grajewo, Gminą Mielec, Gminą Pawłów i Gminą Tuszów Narodowy. Poprzez realizację celu 

głównego możliwe będzie zapewnienie warunków do rozwoju regionu, a tym samym 

zmniejszenie dysproporcji gospodarczych i społecznych, które występują pomiędzy Polską 

Wschodnią a reszta kraju.  

 

Badania ankietowe wspomagane pytaniami otwartymi (kwestionariusz ankietowy- PAPI)  

Badania ankietowe to złożony i wieloetapowy proces wymagający realizacji określonych 

reguł metodologicznych. Odpowiadają na pytania: Co? Ile? Jak często? Jak silnie? Kto? 

Prowadzą do pomiaru oraz identyfikacji faktów. 

 

Badania ankietowe są metodą gromadzenia informacji pierwotnych przez zbieranie 

odpowiedzi na przygotowane uprzednio pytania zadawane wybranym osobom. Zastosowane 

zostaną kwestionariusze ankietowe z częścią pytań otwartych, przy pytaniach których 

odpowiedzi trudno zestandaryzować i gdzie ważne są odpowiedzi intuicyjne. Większość to 

pytania zamknięte – ze względu na przypisywanie stopnia satysfakcji. Umożliwia to szybkie  

i bezproblemowe przeprowadzenie wywiadu ankietowego. Narzędziem badawczym był 

kwestionariusz, z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Próba wynosiła 108 osób dorosłych 

zamieszkujących teren Gminy Mielec.  
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Termin realizacji badania: grudzień 2013/styczeń 2014. 

 

Charakterystyka badanych 

 

W badaniu wzięło udział 108 mieszkańców gminy, w tym 63,9% kobiet i 36,1% mężczyzn. Wśród 

uczestników badania najliczniej reprezentowane były osoby w przedziale wiekowym 31-40 lat (30,6) 

oraz 41-50 lat (21,3%). Mieszkańcy w wieku 25-30 lat stanowili 19,4% próby, 13,9% było w wieku 

51-60 lat, zaś najmłodszą grupę wiekową (15-24 lata) stanowiło 8,3%. Dwie najstarsze grupy 

wiekowe miały niewielki udział w próbie. 

 

Rysunek 1: Wiek respondentów, na podstawie wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Jeśli chodzi o stan cywilny, 25,0% uczestników badania odmówiło odpowiedzi na pytanie. Po 

18,5% respondentów stanowiły osoby samotne bez dzieci i małżeństwa/związki partnerskie z 

dziećmi. Małżeństwa lub związki partnerskie z dziećmi usamodzielnionymi stanowiły 15,7% 

próby, zaś małżeństwa lub związki partnerskie bez dzieci 12,0%. Osoby posiadające inny 

status były reprezentowane mniej licznie. 

 

Blisko 1/3 uczestników badania zadeklarowało dochód na poziomie 1 001-1 500 zł.  

W przedziale 1 501-2 500 zarabia 26,9% mieszkańców, 17,6% ma dochód na poziomie 601-

1 000 zł. Tylko 12,0% zarabia w przedziale 2 501-5 000 zł, 2,8% zaś otrzymuje 
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wynagrodzenie powyżej tej kwoty. 7,4% badanych zadeklarowało najniższy dochód do 600 zł 

a 1,9% odmówiło odpowiedzi na to pytanie. 

Rysunek 2: Stan cywilny respondentów, na podstawie wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, 
n=108. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Rysunek 3: Dochód respondentów, na podstawie wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Analiza badań ilościowych 

 

Aktualni mieszkańcy dobrze oceniają gminę Mielec jako miejsce do zamieszkania. 

Przeważająca część uczestników badania (49,1%) wybrała ocenę dobrą, 18,5% jest zdania, że 

w gminie Mielec żyje się bardzo dobrze. Jedna czwarta ocenia średnio atrakcyjność gminy, 
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3,7% źle, zaś 46% nie ma zdania na ten temat. Średnia ocena atrakcyjności gminy Mielec 

jako miejsca do zamieszkania wyniosła 3,9.  

 

Rysunek 4: Ocena atrakcyjności gminy Mielec jako miejsca do zamieszkania, na podstawie wyników ankiety „Analiza 
postaw społecznych mieszkańców”, n=108 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne 
 

Jednym z wyznaczników jakości życia w gminie Mielec jest rozwój oraz stan infrastruktury 

technicznej i komunalnej. Mieszkańcy najlepiej oceniają infrastrukturę edukacyjną: 

przedszkola i szkoły (średnia ocena 4,2), mieszkalnictwo (3,8) oraz obiekty kulturalne (3,7). 

Najsłabiej wypadła ocena kanalizacji (średnia ocena 3,2) oraz infrastruktury drogowej (3,4). 

Infrastruktura przedszkoli i szkół otrzymała największą liczbę ocen bardzo dobrych  

(tak wskazało 41,7% oceniających) oraz dobrych (44,4%, tyle samo, co gospodarka 

odpadami). Wysoki procent wskazań oceny dobrej miało również mieszkalnictwo (43,5%) 

oraz obiekty rekreacyjno-sportowe (39,8%). Największa grupa badanych ocena infrastrukturę 

drogową na poziomie dostatecznym – ani dobrze, ani źle (41,7%), równocześnie ten czynnik 

uzyskał duży odsetek złych ocen (13,%). Najsłabsza ocena kanalizacji wynika z tego, że 

czynnik ten otrzymał największą liczbę oceny złych (15,7%) i bardzo złych (11,1%). 

Mieszkańcy uzasadniali swoje oceny szczególnie w odniesieniu do kanalizacji, a dokładnie jej 

braku (w konkretnych miejscowościach gminy), złej jakości infrastruktury drogowej, braku 

chodników, ronda, oświetlenia, braku infrastruktury komunikacji publicznej. 
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Łączna średnia ocena stanu infrastruktury technicznej i komunalnej w gminie Mielec w opinii 

mieszkańców wynosi 3,7 (tabela i wykres poniżej). 

 

Tabela 1: Ocena rozwoju infrastruktury w gminie Mielec (procent wskazać ocen poszczególnych czynników), na 
podstawie wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108. 

Czynnik/ocena Bardzo źle Źle 

Ani dobrze, 

ani źle Dobrze 

Bardzo 

dobrze 

Infrastruktura drogowa 0,9% 13,0% 41,7% 33,3% 11,1% 

Mieszkalnictwo 0,0% 4,6% 30,6% 43,5% 21,3% 

Kanalizacja 11,1% 15,7% 26,9% 30,6% 15,7% 

Gospodarka odpadami 2,8% 8,3% 29,6% 44,4% 14,8% 

Przedszkola i szkoły 2,8% 1,9% 9,3% 44,4% 41,7% 

Obiekty kulturalne 3,7% 9,3% 27,8% 30,6% 28,7% 

Obiekty rekreacyjno-sportowe 0,9% 11,1% 30,6% 39,8% 17,6% 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Rysunek 5: Ocena rozwoju infrastruktury w gminie Mielec (średnie oceny poszczególnych czynników), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Analogiczną konsekwencją pytania o infrastrukturę techniczną i komunalną była ocena usług 

dla mieszkańców. Ocena usług jest bardziej krytyczna i zróżnicowana w skali, niż ocena 

infrastruktury. Uczestnicy badania najlepiej ocenili ofertę edukacyjną (średnia ocena 4,2) oraz 

bezpieczeństwo (3,8). Najniżej oceniona została możliwość zatrudnienia (średnia ocena 2,4) 

oraz opieka medyczna (3,1). W przedziale od 3,3 do 3,7 znalazły się oceny działań władz 

gminy na rzecz poprawy jakości życia, oferta rekreacyjno-sportowa i kulturalna oraz usługi 

telekomunikacyjne.  
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Największą liczbę bardzo dobrych ocen otrzymały następujące czynniki: oferta edukacyjna 

(42,6%), usługi telekomunikacyjne (25,0%) i bezpieczeństwo (24,1%). Bezpieczeństwo 

otrzymało również najwięcej ocen dobrych (40,7%), obok oferty edukacyjnej (38,9%) oraz 

usług telekomunikacyjnych i oferty kulturalnej (po 34,3%). Dobrze działania władz oceniła 

1/3 mieszkańców. Dostatecznie oceniane są następujące usługi: opieka medyczna (42,6%)  

i oferta rekreacyjno-sportowa (35,2%). Blisko 1/3 takich ocen (31,5%) otrzymały 

bezpieczeństwo i działania władz na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców. Źle oceniana 

jest przede wszystkim możliwość zatrudnienia (20,4%), a także opieka medyczna (14,8%)  

i oferta rekreacyjno-sportowa (14,8%). Możliwość zatrudnienia otrzymała również 

największą ilość bardzo złych ocen (31,5%). Łączna średnia ocena usług dla mieszkańców 

gminy Mielec w opinii mieszkańców wynosi 3,6 (tabela i wykres poniżej). 
 

Tabela 2: Ocena oferty usług dla mieszkańców gminy (procent wskazać ocen poszczególnych czynników), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108. 

Czynnik/ocena Bardzo źle Źle 

Ani dobrze, 

ani źle Dobrze 

Bardzo 

dobrze 

Oferta edukacyjna 0,0% 4,6% 13,9% 38,9% 42,6% 

Oferta kulturalna 4,6% 12,0% 27,8% 34,3% 21,3% 

Oferta rekreacyjno-sportowa 1,9% 14,8% 35,2% 31,5% 16,7% 

Opieka medyczna 6,5% 16,7% 42,6% 26,9% 7,4% 

Możliwość zatrudnienia 31,5% 20,4% 26,9% 15,7% 5,6% 

Usługi telekomunikacyjne (telewizja, 

radio, telefonia stacjonarna i 

komórkowa, Internet) 

3,7% 7,4% 29,6% 34,3% 25,0% 

Bezpieczeństwo 1,9% 1,9% 31,5% 40,7% 24,1% 

Działania Władz gminy na rzecz 

poprawy jakości życia mieszkańców 
10,2% 12,0% 31,5% 33,3% 13,0% 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne.  
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Rysunek 6: Ocena oferty usług dla mieszkańców gminy Mielec (średnie oceny poszczególnych czynników), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108.

 
Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Jeśli chodzi o najważniejsze problemy utrudniające życie w gminie Mielec mieszkańcy 

najczęściej wymieniają na pierwszym miejscu te związane z infrastrukturą drogową. 

Pojawiają się zarówno odpowiedzi wskazujące na bardzo ogólne problemy (zły stan dróg), 

jak również bardzo konkretne (brak sygnalizacji świetlnej w Chorzelowie): 

 drogi (stan nawierzchni, wąskie, problem z mijaniem, złe, fatalne, niska jakość, brak 

asfaltowych dróg na wsi) – 9 wskazań, 

 chodniki/brak chodników – 7 wskazań, 

 brak ronda - Wola Mielecka, na skrzyżowaniu Trzciana – Podleszany, brak ronda lub 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach o dużym ruchu – 7 wskazań, 

 brak drugiego mostu na Wisłoce- 3 wskazania, 

 brak kilku dróg dojazdowych, brak obwodnicy Mielca, dojazd do miejscowości, duży 

ruch, częste korki niska przepustowość mostu, utrudnienia komunikacyjne w Woli 

Mieleckiej, problem z komunikacją samochodową przez miasto Mielec i na terenach 

gminy Mielec, brak sygnalizacji świetlnej pry przejściu w Chorzelowie,  

 brak latarni przy drogach, brak oświetlenia w niektórych odcinkach wsi. 

 

Drugim problemem wymienianym jako trzy najważniejsze przeszkody jest infrastruktura 

transportu publicznego, w tym połączenia komunikacyjne pomiędzy miastem i obszarem 
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gminy oraz wewnątrz gminy. Mieszkańcy podkreślają brak połączeń komunikacji publicznej 

(4 wskazania), bardzo słabe połączenia komunikacyjne z miastem (3 wskazania), ofertę MKS, 

małą częstotliwość jazdy autobusów (3 wskazania). 

 

Istotnym problemem jest gospodarka komunalna, w szczególności brak kanalizacji w blisko 

½ gminy, w poszczególnych miejscowościach – uczestnicy badania mówili m.in. o braku 

kanalizacji w Podleszanach (14 wskazań). Mieszkańcy negatywnie oceniają wysokość opłat 

za wywóz nieczystości gospodarstw podłączonych do kanalizacji, gospodarkę odpadami 

(wysoki koszt wywozu śmieci, brak koszy na śmieci, mała częstotliwość wywozu), brak 

mieszkań socjalnych i ogólnie słabość gospodarki komunalnej.  

 

Respondenci podkreślają również znaczenie innych problemów, w tym bezrobocia, braku 

perspektyw i ofert pracy dla młodych mieszkańców, problemy z zatrudnieniem. Część 

zauważa trudności w obszarze służby zdrowia (brak dobrej opieki zdrowotnej, brak 

odpowiedniej przychodni, brak punktu rehabilitacyjnego, brak dostępu do lekarzy, głównie 

specjalistów). Pozostałe problemy wymieniane na pierwszym miejscu dotyczą infrastruktury 

 i oferty edukacyjno-kulturalnej (brak atrakcji dla dzieci, brak oferty dla młodych ludzi, mało 

atrakcji dla rodzin i dzieci, przedszkola, brak oferty kulturalnego spędzania czasu wolnego dla 

młodzieży), infrastruktury rekreacyjno-sportowej (brak ogólnego dostępu do obiektów 

kulturalnych i sportowych oraz brak ścieżek rowerowych), a także słaby dostęp do Internetu. 

 

Kolejność czynników pojawiających się najczęściej na drugim miejscu jest podobna. 

Mieszkańcy wskazują przede wszystkim na problemy z infrastrukturą komunikacyjną 

(niska/zła jakość dróg, brak chodników – np. w Złotnikach, brak drugiego mostu, brak rodna 

w Woli Mieleckiej, brak parkingów (dużych) w pobliżu publicznych instytucji), problemy 

 z komunikacją publiczną (bardzo słabe połączenia komunikacyjne z miastem, brak połączeń 

komunikacyjnych, przewoźników), kanalizacją (brak kanalizacji - nie wszędzie wszystkie 

domy ją posiadają, kanały - powodzie wiosną, nieoczyszczone rowy, zanieczyszczenie 

powietrza). Inne identyfikowane problemy dotyczą: braku pracy zgodnej z wykształceniem, 

miejsc integracyjnych dla dorosłych niepełnosprawnych umysłowo, obiektów rozrywkowych 

i centrów handlowych, ścieżek zdrowia i propozycji rekreacyjnych, świetlic dla dzieci  

i młodzieży poniżej 12 r.ż., barów i restauracji, rozrywki, kultury, zbyt małej liczby ośrodków 
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kulturalnych oraz kin, źle zbudowanego stadionu w Chorzelowie, a także komunikacji władze 

urzędu – petent. 

 

Wśród problemów pojawiających się na trzecim miejscu również dominują te związane  

z infrastrukturą komunikacyjna i komunikacją publiczną. Oprócz już wymienionych należy 

zwrócić uwagę na: brak gazu w niektórych miejscowościach, mało ofert pracy dla ludzi  

z wyższym wykształceniem, brak nazw ulic i numerów domów, nierównomierny rozwój, 

wysokie podatki, zarośnięte i nieodśnieżone chodniki, zagospodarowanie przestrzenne, ale też 

wygląd starówki w Mielcu. W pytaniach otwartych część uczestników badania nawiązuje do 

Mielca i w świadomości niektórych nie ma wyraźnego rozgraniczenia pomiędzy gminą 

wiejską i miejską. 

 

Według przeważającej części uczestników badania (77,8%) zmiany społeczno-gospodarcze  

w gminie Mielec są konieczne. Przeciwnego zdania jest 12,2% osób, a 12,0% nie wie/nie ma 

zdania na ten temat. Tylko 4,6% osób uważa zmiany za zbędne, 1/3 nie wie/nie ma zdania na 

ten temat. Zmiany nie są wystarczające dla ponad połowy respondentów, 14,8% uważa 

przeciwnie, a 31,5% nie wie/nie ma zdania. 37,0% sądzi, że zmiany są niedostateczne, zaś po 

31,5% uważa, że nie lub nie wie/nie ma zdania. Dla 43,5% mieszkańców zmiany są zbyt 

powolne, inaczej myśli 19,4%, 37,0% nie wie lub nie ma zdania. Zmiany są za szybkie dla 

zaledwie 1,9% badanych, 36,1% nie wie/nie ma zdania. Co czwarty uważa, że zmiany nie 

spełniają jego oczekiwań, przeciwnego zdania jest 22,2%, 37,0% nie wie/nie ma zdania. Duzy 

odsetek nie ma wiedzy na temat tempa zmian w innych gminach powiatu mieleckiego 

(63,0%). Tylko 20,4% jest zdania, że zmiany w gminie Mielec odbiegaj od tempa zmian  

w innych gminach, zaś według 16,7% nie odbiegają. 
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Rysunek 7: Ocena stopnia potrzeby zmian społeczno-gospodarczych w gminie Mielec, na podstawie wyników ankiety 
„Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108. 

 
Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Zdaniem mieszkańców najbardziej pożądanymi zmianami będą takie, które poprawią 

infrastrukturę i dostępność komunikacyjną gminy Mielec. Najwięcej uczestników badania 

wskazywało na potrzebę budowy ronda w Woli Mieleckiej (6 wskazań), poprawę łączności 

komunikacyjnej poprzez budowę drugiego mostu na Wisłoce (5 wskazań), zwiększenie 

dostępności publicznego transportu poprzez zmianę jakości połączeń komunikacyjnych MKS 

(dodanie kursów autobusów, zwiększenie częstotliwości kursów) – 5 wskazań, poprawę 

jakości chodników, budowę nowych (w Złotnikach, Rydzowie, Szydłowcu) – 4 wskazania, 

poprawę stanu dróg i budowę dróg asfaltowych na obszarach sołectw  

(3 wskazania) oraz poprawę dojazdu do Mielca (2 wskazania). 

 

Wśród innych pożądanych zmian wymienianych na pierwszym miejscu podkreślona została 

potrzeba dalszej kanalizacji wsi (9 wskazań). Kolejnymi istnymi zmianami są te na rynku 

pracy. Mieszkańcy oczekują: stworzenia nowych miejsc pracy, nowych inwestycji  

i inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, perspektywy pracy dla ludzi młodych, 

poprawy jakości miejsc pracy i wynagrodzenia, utworzenia strefy ekonomicznej i nowych 

miejsc pracy, zwiększania miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, zmniejszenia 

bezrobocia w regionie, zwiększania ofert dla młodych ludzi, dostarczenie większej ilości 

stanowisk pracy dla bezrobotnych.  
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Często jako najbardziej istotne akcentowane były oczekiwania dotyczące infrastruktury  

i oferty kulturalno-rozrywkowej. Mieszkańcy oczekują: dostępności (większej) przedszkoli, 

poprawy edukacji, kultura – wprowadzenie świeżości w kadrze, nowe atrakcje (np. muzea), 

więcej atrakcji (kino, bar), placów zabaw dla dzieci, zwłaszcza na wsi, oferty dla emerytów, 

ścieżek rowerowych. Podkreślane było znaczenie opieki zdrowotnej: poprawa jakości, 

dostępności oraz poprawa jakości życia dzieci i dorosłych niepełnosprawnych. Pojawiały się 

również oczekiwania dotyczące poprawy jakości usług telekomunikacyjnych, zmiany 

systemu zarządzania w gminie i polityki promocyjnej. 

 

Jako wymieniane najczęściej na drugim miejscu pojawiły się zmiany dotyczące poprawy 

dostępności komunikacyjnej. Należy zwrócić uwagę na oświetlenie dróg (wydłużenie czasu). 

Następnym obszarem były oczekiwania w zakresie oferty kulturalnej i rekreacyjnej  

i sportowej: więcej ofert kulturalno-rekreacyjnych (występy folklorystyczne, koncerty), 

udostępnienie remizy strażackiej dla mieszkańców w większym zakresie, tworzenie świetlic 

dla dzieci, inwestycje funduszy na rzecz sportu dzieci i młodzieży. Mieszkańcy oczekują 

również budowy gabinetów rehabilitacyjnych oraz rozbudowy miejsc opieki nad osobami 

starszymi i niepełnosprawnymi, poprawy dostępności do sieci telefonii komórkowej  

i Internetu (szczególnie bezprzewodowego), lepszej komunikacji z władzami gminy, więcej 

możliwości kształcenia, większej liczba sklepów.  

 

Na trzecim miejscu były wymieniane następujące zmiany: częstszy wywóz odpadów 

komunalnych, większa liczba placówek handlowych i kulturalnych, budowa zatok dla 

autobusów na przystankach. 

 

Mobilność zawodowa mieszkańców gminy Mielec jest trudna do ustalenia w oparciu o dane 

ze źródeł wtórnych. Na potrzeby niniejszej analizy przeprowadzone zostało badanie 

ankietowe z udziałem społeczności lokalnej. Wielkość próby badawczej wyniosła 109 

respondentów. Blisko połowa badanych (42,6%) zdecydowałaby się na przyjęcie oferty pracy 

wymagającej dojazdu poza miejsce zamieszkania (np. do Rzeszowa). Jednak oferta musiałaby 

spełniać określone warunki. Uczestnicy badania uzależniali przyjęcie takiej oferty przede 

wszystkim od spełniania oczekiwań dotyczących atrakcyjność wynagrodzenia. Część osób 

zdecydowałoby się również na zmianę miejsca zamieszkania. Poniżej znajdują się podawane 

argumenty: 
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 „dojazd, ale zależy to od atrakcyjności oferty pracy”, 

 „zależy od atrakcyjności wynagrodzenia”, 

 „jeśli propozycja pracy spełniła moje oczekiwania finansowe i była zgoda  

z wykształceniem, to tak, 

 „jeśli praca odpowiadałaby moim aspiracjom i wykształceniu oraz zadowoliłaby mnie 

pod kątem płacy nie byłoby dla mnie problemem przeprowadzenie się do Rzeszowa”, 

 „dojazdy a docelowo zmiana miejsca zamieszkania”, 

 „tak, gdybym nie miał pracy”, 

 „zdecydowałabym się na dojazdy, ponieważ mam dom jednorodzinny, a trudno jest 

sprzedać nieruchomość i otrzymać za nią "dobrą" cenę”, 

 „tak, jeśli pensja byłaby wysoka”, 

 „z ekonomicznego punktu widzenia zmieniłabym miejsce zamieszkania” 

 „jeśli byłaby to praca spełniająca moje oczekiwania, marzenia, dobrze płatna”, 

 „tylko w przypadku ciekawej oferty pracy”,  

 „w przypadku atrakcyjnej pracy”, 

 „to zależy od pensji jaką bym dostała, jak stać byłoby mnie na wynajęcie mieszkania i 

życie na poziomie zmieniłabym miejsce zamieszkania”. 
 

Duży odsetek badanych nie przyjąłby oferty pracy poza miejscem zamieszkania. Są to osoby 

zadowolone z poziomu życia w gminie Mielec, posiadające atrakcyjne zatrudnienie i dobrze 

oceniające to, co dzieje się w gminie. Podawane były następujące argumenty: 

 „nie - strata czasu na dojazdy”, 

 „nie zdecydowałabym się, ponieważ nie mam czasu na dojazdy, a do miejsca 

zamieszkania jestem przywiązana ze względów rodzinnych”, 

 „nie - ze względu na koszty dojazdu i czas”. 

 

29,6% nie ma zdania na ten temat, nie wie, czy zdecydowałaby się przyjąć ofertę pracy poza 

miejscem zamieszkania. 

 

Wykres na następnej stronie obrazuje wyniki omawianego badania.  
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Rysunek 8: Mobilność zawodowa mieszkańców gminy Mielec, na podstawie wyników ankiety „Analiza postaw 
społecznych mieszkańców”, n=108. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 

 

Na naukę nowych programów komputerowych zdecydowałoby się 69,4% respondentów, 

25,0% nie planuje takich działań, zaś 5,6% nie wie/nie ma zdania na ten temat. Nieco mniej 

osób podjęłoby naukę języka obcego (53,7%). Taką formą podniesienia swojej 

innowacyjności nie jest zainteresowanych 36,1%, a 10,2% nie potwierdziło ani nie 

zaprzeczyło. Jeszcze mniej mieszkańców podjęłoby wyzwanie dokształcania w innym, 

nowym kierunku, nie związanym z obecnym wykształceniem (49,1%). Tylko nieznaczenie 

mniej, bo 41,7% udzieliło odpowiedzi negatywnej, zaś 9,3% nie wie/nie ma zdania. Już tylko 

38,0% wystąpiłoby o pozyskanie dotacji na rozwój, 46,3% nie zdecydowałoby się na taki 

krok. Większy jest również udział takich osób, które są w ogóle niezdecydowane w zakresie 

możliwości pozyskania dotacji na rozwój (15,7%). Proporcje odpowiedzi odwróciły się 

znacząco w przypadku określenia się respondentów w zakresie złożenia własnej działalności 

gospodarczej. Założyłoby ją mniej, niż 1/3 uczestników badania (27,8%), 50,0% 

odpowiedziała przecząco, nieco ponad 1/5 (22,2%) nie wie/nie ma zdania. 

 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie niekorzystnie świadczy o potencjale innowacyjnym 

mieszkańców. Spadek odsetka odpowiedzi twierdzących w zakresie poszczególnych form 

działania był proporcjonalny do stopnia wyzwania. Odpowiedzi wskazują również na niski 
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potencjał przedsiębiorczości w zakresie deklaracji założenia własnej działalności 

gospodarczej. 

 

Rysunek 9: Skłonność mieszkańców gminy Mielec do innowacji, na podstawie wyników ankiety „Analiza postaw 
społecznych mieszkańców”, n=108. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Analogicznie można ocenić skłonność mieszkańców do podnoszenia poziomu kształcenia  

i rozwoju zawodowego. Pytanie o podnoszenie kompetencji zawodowych respondentów 

wiąże się w poprzednim pytanie, w zakresie innowacyjności. Przedstawione poniżej kursy  

i szkolenia mogą dotyczyć zarówno nauki nowych programów komputerowych, jak i języków 

obcych, czy dokształcania w nowych kierunkach. Największa liczba uczestników badania 

zamierza w najbliższej przyszłości podnosić swoje kompetencje zawodowe poprzez szkolenia 

(68,5%) oraz kursy (63,0%). Szkolić się nie planuje 21,3%, 10,2% nie wie/nie ma zdania na 

ten temat. W kursach nie zamierza uczestniczyć 25,9%, a 11,1% nie wie/nie ma zdania. 

Znaczenie mniej mieszkańców zdecyduje się na podjęcie studiów podyplomowych (21,3%), 

w przypadku 58,3% decyzja jest negatywna, a 20,4% nie wie/nie ma zdania na ten temat. 

Tylko co dziesiąty mieszkaniec wybiera się na studia. Prawie 80,0% nie ma takich planów, 

zaś 11,1% nie wie/nie ma zdania na ten temat. Negatywna odpowiedź odnośnie studiów 
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wynika również z faktu, że 59,3% uczestników badania zadeklarowało posiadanie wyższego 

wykształcenia. Trzy osoby plany w zakresie rozwoju uzupełniły informacją o planowanym 

doktoracie i zawodowej służbie wojskowej. 

 

Rysunek 10: Skłonność mieszkańców gminy Mielec do podnoszenia poziomu kształcenia i rozwoju zawodowego, na 
podstawie wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Internet jest podstawowym źródłem i kanałem informacyjnym, za pomocą którego 

mieszkańcy gminy Mielec czerpią informacje o wydarzeniach w regionie, Polsce i na 

Świecie. Taką odpowiedź wybrało 75,0% uczestników badania. Dla nieco mniejszej liczby, 

bo 67,2%, głównym źródłem wiedzy jest prasa, 62,0% polega na informacji dostarczanej 

przez telewizję. Najmniejszą liczbę wskazań (55,6%) miało radio jako źródło informacji 

mieszkańców o wydarzeniach w Polsce i na Świecie. Dla dwóch osób istotne są również inne 

źródła informacji: opinie rodziny, znajomych lub sąsiadów. Rozkład odpowiedzi na to pytanie 

pokazuje po raz kolejny, jak istotne znaczenie dla mieszkańców gminy Mielec ma Internet, 

również jako główne źródło informacji dla ¾ uczestników tego badania. 
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Rysunek 11: Źródła informacji mieszkańców o wydarzeniach w Polsce i na Świecie, na podstawie wyników ankiety 
„Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108. W pytaniu można było wybrać więcej, niż 1 odpowiedź (wyniki nie 
sumują się do 100%). 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Internet jako główne źródło informacji wskazało 75,0% mieszkańców biorących udział  

w badaniu (81 osób). Dla największej część tej grupy najważniejszym internetowym źródłem 

informacji o wydarzeniach w regionie, Polsce i na Świecie jest lokalny portal internetowy 

Hej.Mielec.pl (tak wskazało 37,0%). Dopiero na drugim miejscu pojawia się Onet.pl (33,3%). 

Pozostałe źródła internetowe cieszą się mniejszą popularnością. Na trzecim i czwartym 

miejscu wśród najczęściej wymienianych znalazły się Wirtualna Polska – Wp.pl (14,8%)  

i Gazeta.pl (11,1%). Piątym najchętniej wybieranym źródłem informacji jest oficjalna strona 

internetowa gminy Mielec (9,9%). Po 4,9% respondentów korzysta z wszystkich dostępnych 

źródeł informacji – nie potrafili zawęzić wyboru do 3 konkretnych oraz z kolejnych dwóch 

lokalnych portali informacyjnych (Nowiny24.pl i Czyliwiesz.pl). 3,7% osób wskazało inne 

strony ogólnopolskie i regionalne, 2,5% stronę wsi Wola Mielecka. Wśród pozycji wybranych 

przez 2,5% uczestników badania znalazły się: Hej.Rzeszów.pl, Sport.pl, Wrota.podkarpackie, 

Fakty, TV24, strony informacyjne, Facebook, Google, portale biznesowe oraz internetowe 

wydanie dziennika Rzeczpospolita. Rozkład wyborów mieszkańców pokazuje, że również  

w zakresie informacji spoza najbliższego otoczenia sięgają w pierwszej kolejności po lokalne 

źródła informacji, również te internetowe. 
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Rysunek 12: Źródła informacji mieszkańców o wydarzeniach w Polsce i na Świecie (źródła internetowe), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=81 (liczba osób, które wskazały Internet jako źródło 
informacji). W pytaniu można było wybrać więcej, niż 1 odpowiedź (wyniki nie sumują się do 100%). 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Wniosek z analizy najpopularniejszych stron internetowych jako źródła informacji 

mieszkańców gminy Mielec o wydarzeniach w regionie, Polsce i na Świecie potwierdza się 

również w odniesieniu do prasy. Prasę jako najważniejsze źródło informacji wybrało 67,6% 

respondentów (73 osoby). Uczestnicy badania jako dwa pierwsze wskazali tytuły lokalne: 

Korso (63,0) i Nowiny (17,85). Jak widać, przewaga pierwszego tytułu jest znacząca. Dopiero 

na trzecim miejscu pojawiła się Gazeta Wyborcza (13,7%), na piątym Polityka (6,8%), na 

szóstym Newsweek i Angora (2,7%). Zaledwie 1,4% wskazań miały inne tytuły prasowe: 

Fakt, Do rzeczy, W sieci, Focus i Super Nowości. Wśród 7 najczęściej wymienianych tytułów 

prasowych tylko 2 to dzienniki ogólnopolskie. Rozkład odpowiedzi wskakuje, że mieszkańcy 

gminy Mielec preferują tygodniki. 
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Rysunek 13: Źródła informacji mieszkańców o wydarzeniach w Polsce i na Świecie (tytuły prasowe), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=73 (liczba osób, które wskazały prasę jako źródło 
informacji). W pytaniu można było wybrać więcej, niż 1 odpowiedź (wyniki nie sumują się do 100%). 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Wybór stacji telewizyjnych jako najpopularniejszych źródeł informacji o wydarzeniach  

w regionie Polsce i na Świecie wskazuje na tradycyjne podejście. Wśród 67 osób 

wybierających telewizję jako najważniejsze źródło informacji najbardziej preferowane kanały 

telewizyjne to pierwszy i drugi program Telewizji Polskiej (odpowiednio 44,8% i 29,9%). 

Część uczestników badania wskazywało konkretnie na Wiadomości w TVP1 oraz Panoramę 

w TVP2, z których czerpią informacje. Najpopularniejsze komercyjne stacje telewizyjne 

znalazły się na trzecim i czwartym miejscu. TVN uzyskał 28,4%, a Polsat 20,9% wskazań. 

Kolejne miejsce zajmuje telewizja regionalna TVP Rzeszów (17,9%). Następnie zostały 

wymienione kanały informacyjne: Polsat News (9,0%) i TVP Info (4,5%). Po 1,5% wskazań 

uzyskały kanały tematyczne: Discovery oraz Turbo.  

 

O ile w najbardziej preferowanych portalach internetowych i tytułach prasowych dominowały 

media lokalne i regionalne, w przypadku stacji telewizyjnych największym zaufaniem jako 
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źródło informacji cieszy się telewizja publiczna. Regionalny kanał telewizji publicznej znalazł 

się na dalszym miejscu. Nie został wymieniony żaden komercyjny kanał regionalny. 

Rysunek 14: Źródła informacji mieszkańców o wydarzeniach w Polsce i na Świecie (stacje telewizyjne), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=67 (liczba osób, które wskazały prasę jako źródło 
informacji). W pytaniu można było wybrać więcej, niż 1 odpowiedź (wyniki nie sumują się do 100%). 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Ostatnie miejsc wśród najważniejszych źródeł informacji wśród uczestników badania 

ankietowego zajęło radio. Taką odpowiedź wybrało 55,6% respondentów (60 osób). Wybór 

stacji radiowych jest odmienny, niż innych rodzajów kanałów informacyjnych. Na dwóch 

pierwszych miejscach znalazły się dwie największe komercyjne rozgłośnie radiowe: RMF 

FM (35,0% wskazań) oraz Radio ZET (31,7% wskazań). Jako trzeci najbardziej popularny 

kanał radiowy wybrane zostało Radio Rzeszów (21,7%). Pozostałe stacje radiowe uzyskały 

mniej wskazań. Na kolejnych miejscach znalazły się dwa kanały Polskiego Radia: Program 3 

(11,7%) oraz Program 1 (10,0%). Tyle samo (10,0%) wskazań uzyskało kolejne regionalne 

radio – Leliwa. Wśród wskazywanych w dalszej kolejności znalazły się: Eska (8,3%), RMF 

MAXX (6,7%). Po 3,3% wskazań uzyskały regionalne radio RND, Program 2 Polskiego 

Radia i Radio Maryja, zaś 1,7% Radio Wawa. 
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W ocenie wybory stacji radiowych można wyciągnąć podobny wniosek, jak w przypadku 

stacji telewizyjnych: większą popularnością cieszą się ogólnopolskie rozgłośnie, niż 

regionalne. W przeciwieństwie do telewizji mieszkańcy gminy Mielec wybierają stacje 

komercyjne. 

 

Rysunek 15: Źródła informacji mieszkańców o wydarzeniach w Polsce i na Świecie (stacje radiowe), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=60 (liczba osób, które wskazały prasę jako źródło 
informacji). W pytaniu można było wybrać więcej, niż 1 odpowiedź (wyniki nie sumują się do 100%). 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Uczestnicy wywiadu ankietowego zostali poproszeni o wskazanie źródeł, z jakich czerpią 

informacje o gminie Mielec – 3 propozycji według stopnia ich istotności Najpopularniejszymi 

źródłami informacji o gminie Mielec wśród najbardziej istotnych (podawanych na pierwszym 

miejscu) są dla mieszkańców 2 następujące źródła: lokalny tygodnik Korso i oficjalna strona 

internetowa gminy (po 21 wskazań). Ogólnie na Internet wskazało 20 respondentów, zaś  

11 konkretnie na lokalny portal Hej.Mielec.pl. Na kolejnych miejscach pod względem liczby 

wskazań znalazły się: prasa (11 wskazań), lokalna prasa – Nowiny (2 wskazania). Tyle samo 

osób zadeklarowało, że nie korzysta z żadnych źródeł w pozyskiwaniu informacji  

o wydarzeniach w gminie Mielec. Po jednym wskazaniu otrzymały: lokalny portal 
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internetowy Czywiesz.pl, gmina – źródło informacji, sołtys, znajomi, prasa lokalna  

i rozmowy z mieszkańcami. 

 

Tabela 3: Najistotniejsze źródła informacji o gminie Mielec (odpowiedzi podawane na pierwszym miejscu), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108 

Źródło informacji o gminie Liczba wskazań 

Korso 21 

Strona www urzędu 21 

Internet 20 

Hej.mielec.pl 13 

Parsa 11 

Nowiny 2 

Z żadnych, żadne 2 

Czyliwiesz.pl 1 

Gmina 1 

Od sołtysa 1 

Od znajomych 1 

Prasa lokalna 1 

Rozmowy z mieszkańcami 1 

Razem 96 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Wśród podawanych na drugim miejscu najbardziej popularne wśród mieszkańców są: lokalny 

portal Hej.Mielec.pl (15 wskazań), ogólnie Internet (11 wskazań), prasa lokalna/gazety 

lokalne (11 wskazań) i oficjalna strona internetowa gminy Mielec (7 wskazań), ogólnie radio 

(6 wskazań), tygodnik lokalny Korso (5 wskazań) i ogólnie prasa (3 wskazania), BIP/Biuletyn 

(2 wskazania). Po jednym wskazaniu uzyskały: portale społecznościowe, przekazy na 

zebraniach, Radio Rzeszów, strona miejscowości, tablice ogłoszeniowe w urzędzie  

i w sołectwach, telewizja regionalna, Czyliwiesz.pl, zebrania wiejskie oraz znajomi.  

 

Tabela 4: Najistotniejsze źródła informacji o gminie Mielec (odpowiedzi podawane na drugim miejscu), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108 

Źródło informacji o gminie Liczba wskazań 

Hej.mielec.pl 15 

Internet 11 

Prasa lokalna/gazety lokalne 11 

Strona www urzędu 7 

Radio 6 

Korso 5 

Prasa 3 
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BIP/Biuletyn 2 

Portale społecznościowe 1 

Przekazy na zebraniach 1 

Radio Rzeszów 1 

Strona miejscowości 1 

Tablice ogłoszeniowe w urzędzie i w sołectwach 1 

Telewizja regionalna 1 

Cziliwiesz.pl 1 

Zebrania wiejskie 1 

Znajomi 1 

Razem 68 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Na trzecim miejscu najczęściej pojawiały się: oficjalna strona internetowa gminy  

(5 wskazań), praca (4 wskazania), Internet (3 wskazania), Czyliwiesz.pl, Korso, ogłoszenia, 

telewizja regionalna, urzędnicy, Hej.Mielec.pl (po 2 wskazania) oraz Nowiny24.pl, radni, 

poczta pantoflowa, radio, rozmowy z sąsiadami, spotkania wiejskie, telewizja  

(po 1 wskazaniu). 
 

Tabela 5: Najistotniejsze źródła informacji o gminie Mielec (odpowiedzi podawane na trzecim miejscu), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108 

Źródło informacji o gminie Liczba wskazań 

Strona www urzędu 5 

Praca 4 

Internet 3 

Czyliwiesz.pl 2 

Korso 2 

Ogłoszenia 2 

TV Regionalna 2 

Urzędnicy 2 

Hej.Mielec.pl 2 

Nowiny24.pl 1 

Od radnych 1 

Od wszystkich osób - poczta pantoflowa 1 

Prasa regionalna 1 

Radio 1 

Radna 1 

Rozmowy z sąsiadami 1 

Spotkania wiejskie 1 

Telewizja 1 

Razem 33 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
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Rozkład odpowiedzi na pytanie o źródła informacji o gminie pokazuje, że mieszkańcy 

najchętniej sięgają po lokalną prasę (tygodnik „Korso”), następnie korzystają ze źródeł 

internetowych (oficjalna strona internetowa gminy Mielec, portal lokalny Hej.Mielec.pl. 

Radio i telewizja pojawiają się na dalszych miejscach. Mieszkańcy wskazują również na 

kanały informacji bezpośredniej (praca – źródło informacji, radni, urzędnicy, spotkania 

wiejskie, sąsiedzi). Rozkład odpowiedzi na to pytanie nieco odbiega od informacji 

podawanych w pytaniu o najważniejsze źródła informacji o wydarzeniach w regionie,  

w Polsce i na świecie. O ile najczęściej wymieniane były źródła lokalne i regionalne, o tyle 

głównym źródłem informacji były portale internetowe (głównie Hej.Mielec.pl). Prasa 

pojawiła się na drugim miejscu, odwrotnie, jak w przypadku źródeł informacji o gminie. 
 

Mieszkańcy gminy Mielec mają duże potrzeby w zakresie korzystania z sieci internetowej. 

Przeważająca część uczestników badania ankietowego korzysta z Internetu codziennie 

(63,9%), 14,8% do godziny dziennie. Wśród 16 osób, które wybrały tę odpowiedź ponad 

połowa uzupełniła ją twierdzeniem, że w sieci internetowej spędza więcej czasu, niż godzina 

dziennie. Kilka raz w tygodniu z Internetu korzysta 12,0% mieszkańców, zaś 3,7% rzadziej. 

Część respondentów (wspomniane 6%) w ogóle nie korzysta z Internetu. Mieszkańcy 

oczekują poprawy przepustowości dostarczanych usług internetowych oraz zwiększenia 

zasięgu nadajników telefonii komórkowej, za pośrednictwem której korzystają z Internetu 

bezprzewodowego. 
 

Ponad połowa uczestników badania zadeklarowała, że w Internecie poszukuje przede 

wszystkim informacji zawodowych (55,6%) oraz informacji bieżących ze Świata, kraju, 

regionu, gminy (54,6%). Pomocy w edukacji oczekuje od Internetu 37,0% osób, 35,2% 

wykorzystuje Internet do komunikowania się z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi, 34,3% 

poszukuje rozrywki, zaś 32,4% informacji prywatnych. Kategorię „inne” wybrało 0,9% 

badanych (1 osoba) i chodziło o pracę przez Internet.  

 

Zgodnie z deklaracjami uczestników badania 68,5% posiada Internet stacjonarny. Z usług 

Internetu bezprzewodowego korzysta35,2% badanych. Dla 3,7% źródłem dostępu do 

Internetu są publiczne stanowiska i tyle samo korzysta z Hot-Spotów. Jako inny rodzaj, który 

wskazało 4,6% (5 osób) podawany był Internet radiowy. Z Internetu nie korzysta 5,6% 
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uczestników badania (6 osób). Są to osoby starsze, przedziale wiekowym 61-70 lat i powyżej 

71 roku życia. 

 

Rysunek 16:Częstotliwość korzystania z usług internetowych, na podstawie wyników ankiety „Analiza postaw 
społecznych mieszkańców”, n=108. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Rysunek 17: Zakres wykorzystywania Internetu przez mieszkańców gminy, na podstawie wyników ankiety „Analiza 
postaw społecznych mieszkańców”, n=108. W pytaniu można było wybrać więcej, niż 1 odpowiedź (wyniki nie sumują się 
do 100%). 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
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Rysunek 18: Wykorzystywanie Internetu przez mieszkańców gminy Mielec (rodzaj usług internetowych), na podstawie 
wyników ankiety „Analiza postaw społecznych mieszkańców”, n=108. W pytaniu można było wybrać więcej, niż 1 
odpowiedź (wyniki nie sumują się do 100%). 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Podsumowanie 

 

Przedstawione powyżej badanie miało dać odpowiedzi na pytania związane z profilem 

demograficznym, socjologicznym i psychologicznym mieszkańców gminy Mielec. Wnioski  

z badania zostały wykorzystane w odpracowaniu „Analiza potencjału rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy Mielec”. 

 

Na podstawie przedstawionych wyników badań można stwierdzić, że mieszkańcy gminy 

Mielec są w większości zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania. Dostrzegają 

jednocześnie wiele problemów utrudniających życie. Najważniejsze problemy dotyczą 

pokrycia obszaru gminy siecią kanalizacji, utrudnienia komunikacyjne (brak ronda w Woli 

Mieleckiej, brak drugiego mostu na Wisłoce, korki, zły stan dróg) oraz system komunikacji 

publicznej. Powodem do zadowolenia jest poziom edukacji i infrastruktura edukacyjna, 

bezpieczeństwo oraz usługi telekomunikacyjne. Słabo oceniane są możliwości zatrudnienia. 

Respondenci dostrzegają konieczność przeprowadzenia zmian w zakresie społeczno—

gospodarczym, które mogłaby podprawić jakość życia. 
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Mieszkańcy gminy Mielec deklarują dużą mobilność zawodową: duża część uczestników 

badania podjęłaby pracę poza miejscem zamieszkania. Jednak skłonność do edukacji  

i innowacji wypadła relatywnie słabo. Społeczność lokalna ma duże potrzeby i oczekiwania w 

zakresie korzystania z nowoczesnych technologii. Często korzysta i Internetu i traktuje ten 

kanał jako źródło wiedzy o gminie, regionie, kraju i Świecie. Część uczestników badania 

dostrzegało problemy z pokryciem gminy siecią internetową. Oprócz Internetu mieszkańcy 

chętnie i często sięgają po lokalne media (głównie prasę lokalną), z których czerpią 

informacje.  
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Ankieta na potrzeby opracowania „Analizy potencjału rozwoju społeczno- 

gospodarczego gminy Mielec”: „Analiza postaw społecznych mieszkańców” 
 

1. Jak oceniłaby Pani/Pan gminę Mielec jako miejsce do zamieszkania? Proszę wybrać właściwą odpowiedź: 
 Bardzo dobrze 
 Dobrze 
 Ani dobrze, ani źle 
 Źle 
 Bardzo źle 
 Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

2. Jak ocenia Pani/Pan rozwój infrastruktury gminy Mielec? 
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1-bardzo źle, 2-źle, 3-ani dobrze, ani źle, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze) i wpisać wybraną 
odpowiedź dla każdego z ocenianych elementów. 
 

CZYNNIKI OCENA 

Infrastruktura drogowa  

Mieszkalnictwo  

Kanalizacja  

Gospodarka odpadami  

Przedszkola i szkoły  

Obiekty kulturalne i   

Obiekty rekreacyjno-sportowe  
 

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Jakie są Pani/Pana zdaniem najważniejsze problemy gminy Mielec (co utrudnia najbardziej życie na 
terenie gminy). Proszę podać 3 propozycje, według ich istotności dla Pani/Pana: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

4. Jak Pani/Pan ocenia ofertę usług dla mieszkańców gminy Mielec? 
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1-bardzo źle, 2-źle, 3-ani dobrze, ani źle, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze) i wpisać wybraną 
odpowiedź dla każdego z ocenianych elementów. 
 

CZYNNIKI OCENA 

Oferta edukacyjna  

Oferta kulturalna  

Oferta rekreacyjno-sportowa  

Opieka medyczna  

Możliwość zatrudnienia  

Usługi telekomunikacyjne (telewizja, radio, telefonia stacjonarna i komórkowa, Internet)  

Bezpieczeństwo  

Działania Władz gminy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców  
 

Uzasadnienie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. Gdyby otrzymała/otrzymał Pani/Pan ofertę pracy wymagającą dojazdu poza miejsce zamieszkania (np. w 
Rzeszowie), zdecydowałaby/zdecydowałby się Pan na przyjęcie oferty? 
 Tak 
 Nie 
 Nie mam zdania/nie wiem 
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Proszę uzasadnić, czy zdecydowała/zdecydowałby się Pani/Pan na dojazdy, czy zmianę miejsca 
zamieszkania 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Czy zamierza Pani/Pan w najbliższej przyszłości podnieść swoje kompetencje zawodowe? W jaki zakresie? 
Proszę wybrać właściwą odpowiedź 

 

CZYNNIKI TAK NIE NIE WIEM 

Studia     

Studia podyplomowe    

Kursy    

Szkolenia    

Inne – jakie? ……………………………………………………………………………………………………..    
 

7. Czy w celu zdobycia nowego stanowiska pracy zdecydowałaby/zdecydowałby się Pani/Pan na: 
 

CZYNNIKI TAK NIE NIE WIEM 

Naukę nowych programów komputerowych    
Naukę nowego języka    
Dokształcanie w innym, nowym kierunku, niezwiązanym z obecnym wykształceniem    
Wystąpienie o pozyskanie dotacji     
Założenie własnej działalności gospodarczej    
Inne – co?...................................................................................................................................    
 

8. Czy sądzi Pani/Pan, że zmiany w gminie Mielec w zakresie poprawy jakości życia mieszkańców są: 
 

CZYNNIKI TAK NIE NIE WIEM 

Konieczne    
Zbędne    
Wystarczające    
Niedostateczne    
Zbyt powolne    
Za szybkie    
Nie spełniają moich oczekiwań    
Odbiegają od zakresu i tempa zmian w innych gminach Powiatu Mieleckiego    
 

9. Jakie zmiany są najbardziej pożądane? Jakich Pani/Pan oczekuje? Proszę podać 3 propozycje, według ich 
istotności dla Pani/Pana: 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

10. Z jakich źródeł czerpie Pani/Pan informacje o wydarzeniach w regionie, w Polsce i na Świecie? Proszę 
wybrać 3 najważniejsze: 

 

 Radio – jakie stacje? .................................................................................................................................. 
 Praca – jakie tytuły? .................................................................................................................................. 
 Telewizja – jakie kanały? ........................................................................................................................... 
 Internet – jakie strony?.............................................................................................................................. 
 Inne – jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 

11. Z jakich źródeł czerpie Pani/Pan informacje o gminie Mielec? Proszę podać 3 źródła, według ich istotności 
dla Pani/Pana: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
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12. Jak często korzysta Pani/Pan z Internetu? Proszę wybrać jedną odpowiedź: 
 Kilka razy dziennie 
 Codziennie 
 Kilka razy w tygodniu 
 Rzadziej 

 

13. Czego oczekuje Pani/Pan korzystając z Internetu? Proszę wybrać 3 najważniejsze: 
 Informacji zawodowych 
 Informacji prywatnych 
 Pomocy w edukacji  
 Rozrywki 
 Komunikowania się z rodziną/przyjaciółmi/znajomymi 
 Inne – co? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

14. Z jakiego rodzaju usług internetowych korzysta Pani/Pan: 
 Internet stacjonarny 
 Internet bezprzewodowy 
 Publiczne stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu 
 Hot-Spot 
 Inny rodzaj – 

jaki?.................................................................................................................................................. 
 

Metryczka: 

Płeć:   Mężczyzna   Kobieta 

Wiek: 

 15-24   25-30   31-40   41 - 50  51 – 60   61 – 

70   powyżej 71 lat 
 

Stan cywilny: 

 Małżeństwo lub związek partnerski, bez dzieci 
 Samotna osoba, bez dzieci 
 Samotna osoba, bez dzieci 
 Samotna osoba, dzieci usamodzielnione 
 Małżeństwo lub związek partnerski, dzieci usamodzielnione 
 Rozwiedziony/na / w separacji 
 Wdowiec/wdowa 
 Odmowa odpowiedzi 

 

Wykształcenie: 

 wyższe  średnie  zawodowe  podstawowe  Odmowa odpowiedzi 
 

Wykonywany zawód: 

   Nie pracuję   Pracuję – zawód………………………………………………………………………… 
 

Deklarowany średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym: 

 Do 600 PLN  
 601 - 1000 PLN  
 1001 - 1500 PLN  
 1501 - 2500 PLN  
 2501 - 5000 PLN  
 5001 PLN i więcej  
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