Drodzy oświęcimianie,
rozpoczęły się prace nad sporządzeniem strategii rozwoju naszego miasta z perspektywą do roku 2030. Dokument
ten będzie określał wizję rozwoju Oświęcimia w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzennej oraz środowiskowej,
kierując zaplanowane działania w taki sposób, aby móc osiągnąć założone cele przy jak najlepszym wykorzystaniu
dostępnych szans i zasobów, w tym środków unijnych. Ważnym jest, aby opracowana Strategia Rozwoju Miasta
Oświęcim na lata 2021-2030 była wynikiem wspólnych prac mieszkańców oraz podmiotów funkcjonujących na
obszarze naszego miasta z samorządem lokalnym.
Dlatego zwracamy się do Państwa z pytaniami dot. poznania opinii mieszkańców w postaci ankiety.
Ankieta jest całkowicie anonimowa – Państwa odpowiedzi na pytania objęte są tajemnicą. Wszelkie zebrane
informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień.
Zależy nam na uzyskaniu jak największej liczby opinii. Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas poświęcony na
wypełnienie ankiety. Wierzymy, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące.
W WIĘKSZOŚCI PYTAŃ ANKIETY PROSIMY ZAZNACZYĆ TYLKO JEDNĄ ODPOWIEDŹ (z wyjątkiem pytań nr 7, 17, 24 oraz 26-29)

1.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, jest Pan/Pani zadowolony/a, czy też niezadowolony/a, z tego że mieszka w mieście Oświęcim?
-2
-1
średnio
1
2
Jestem bardzo
Jestem bardzo
niezadowolony/a
zadowolony/a






2.

Czy rozważa Pan/Pani możliwość wyprowadzenia się gdzieś indziej – zamieszkania w innym miejscu, poza naszym miastem?
-2
-1
średnio
1
2
Zdecydowanie nie
Zdecydowanie tak






3.

Niektóre samorządy w Polsce są uważane za zamożne – posiadające dużo pieniędzy, dzięki którym mogą się rozwijać
i zaspokajać potrzeby mieszkańców, o innych mówi się, że są biedne i ledwo wystarcza im na pokrywanie bieżących
wydatków. Na tle miast o podobnej wielkości - jakie jest Pana/Pani zdaniem nasze miasto?
 - bardzo zamożne
 - zamożne
 - średniozamożne
 - raczej biedne
 - bardzo biedne
 - trudno powiedzieć / nie wiem

4.

Czy interesuje się Pan/Pani tym, co się dzieje na terenie naszego miasta?
-2
-1
średnio
1
W ogóle się tym
nie interesuję





5.

6.

2


Bardzo się tym
interesuję

Czy w ciągu tego roku (2021) zdarzyło się Panu/Pani: (w każdym wierszu proszę wybrać jedną opcję)
- sprawdzać informacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim
 - tak
- sprawdzać informacje w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Oświęcim
 - tak
- sprawdzać informacje na oficjalnym profilu miasta Oświęcim na portalu Facebook  - tak
„Oświęcim - Miasto Pokoju - City of Peace”
- sprawdzać informacje w mediach społecznościowych lokalnych serwisów  - tak
informacyjnych
- czytać na temat miasta Oświęcim w prasie lokalnej
 - tak
- rozmawiać z sąsiadami lub innymi osobami o sprawach miasta
 - tak
- uczestniczyć w spotkaniu/rozmawiać z radnym o jakiejś sprawie dotyczącej miasta
 - tak
- sprawdzać plany, uchwały, protokoły lub inne dokumenty miejskie
 - tak
- uczestniczyć (w tym on-line) w spotkaniu organizowanym przez Urząd Miasta  - tak
Oświęcim
- uczestniczyć (w tym on-line) w sesji Rady Miasta Oświęcim
 - tak
Czy Pana/Pani zdaniem władze miasta informują, czy też nie informują mieszkańców o swoich działaniach?
-2
-1
średnio
1
2
W ogóle
Bardzo dobrze
informują
nie informują
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 - nie
 - nie
 - nie
 - nie
 - nie
 - nie
 - nie
 - nie
 - nie
 - nie

7.

Które z poniżej wymienionych sposobów informowania mieszkańców o działaniach władz miasta uważa Pan/Pani za
najwygodniejsze (najlepsze) dla mieszkańców? (w tym pytaniu można wskazać kilka odpowiedzi)
 - zebrania/spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta /
 - oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta
Rady Miasta z mieszkańcami miasta
 - lokalne portale informacyjne (nieurzędowe)
 - tablice ogłoszeń/informacyjne
 - oficjalny profil Urzędu Miasta na Facebooku,
 - media regionalne, np. „Dziennik Polski”, „Gazeta
Twitterze, Instagramie
Krakowska”, „Kronika Beskidzka”, „Radio Bielsko”, Radio
 - inne sposoby, jakie?  ………………………………
Kraków”, Telewizja Lokalna Oświęcim
 - media lokalne, np. miesięcznik „Głos Ziemi
Oświęcimskiej”, Kurier Małopolski Zachodniej

8.

Czy Pana/Pani zdaniem mieszkańcy naszego miasta mają realny wpływ na ważne decyzje podejmowane przez władze
samorządowe w naszym mieście, czy też są pozbawieni takiego wpływu?
-2
-1
średnio
1
2
W ogóle nie mają wpływu
Mają bardzo duży wpływ





 - trudno powiedzieć / nie wiem

9. Czy działa Pan/Pani w jakiejś organizacji społecznej / pozarządowej?
 - tak  pyt. 10  - nie  pyt. 11
10. Jak ogólnie ocenia Pan/Pani współpracę miasta z organizacjami społecznymi/pozarządowymi? Czy jest to współpraca:
 - bardzo dobra
 - dobra
 - średnia
 - słaba
 - bardzo słaba
11. Jak Pan/Pani ocenia zaangażowanie własne i domowników w inicjatywy społeczne? Prosimy zaznaczyć tylko jedną
odpowiedź:
 - wszyscy domownicy na ogół udzielają się społecznie
 - niektórzy domownicy na ogół udzielają się społecznie
 - nikt z domowników na ogół nie udziela się społecznie
 - trudno powiedzieć
12. Czy w ciągu ostatniego roku załatwiał Pan/Pani jakąś sprawę w Urzędzie Miasta Oświęcim?
 - tak, kilka razy  pyt. 13
 - tak, raz  pyt. 13
 - nie  pyt. 14
 - nie pamiętam  pyt. 14
13. Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan/Pani pracę urzędników załatwiających sprawy mieszkańców w Urzędzie Miasta
Oświęcim?
-2
-1
średnio
1
2
Bardzo nisko
Bardzo wysoko





14. Jak ocenia Pan/Pani w naszym mieście:

(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
bardzo
bardzo
średnio
źle
dobrze

1. czystość wód powierzchniowych (np. w miejscach o potencjale
rekreacji)
2. jakość wody pitnej (m.in. smak, zapach, czystość)
3. czystość powietrza
4. uciążliwość hałasu
5. obecność przyrody w otoczeniu człowieka (parki, tereny zielone itp.)
6. dbałość instytucji publicznych o stan środowiska
7. dbałość organizacji pozarządowych o stan środowiska
8. estetykę budynków publicznych (ich wygląd)
9. dostępność przyjaznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych
10. czystość miejsc publicznych (np. sprzątanie placów, parków, ulic itp.)
11. częstotliwość odbioru śmieci z gospodarstw domowych
12. możliwość segregacji śmieci
13. gotowość własną do segregacji śmieci
14. gotowość własną do ponoszenia wyższych kosztów na rzecz
rozwiązań proekologicznych

2

-2

-1

0

1

2

nie
wiem







































































































15. Czy pracuje/uczy się Pan/Pani w mieście?
 - tak, wyłącznie w Oświęcimiu pyt. 17
 - częściowo w Oświęcimiu, częściowo w innym miejscu  pyt. 16
 - nie, pracuję/uczę się poza Oświęcimiem  pyt. 16
16. Gdzie Pan/Pani dojeżdża do pracy/szkoły?
 - do aglomeracji śląskiej  - do Tychów  - do Bielska-Białej  - do Chrzanowa  - do Krakowa
 - do sąsiednich gmin (Oświęcim, Libiąż, Chełmek, Brzeszcze)
 - do innej lokalizacji – prosimy podać jakiej?  ……………………………………………………………………………………………..………….
17. W jaki sposób Pan/Pani najczęściej dojeżdża do pracy/szkoły? (w tym pytaniu można wskazać maksymalnie dwie
odpowiedzi)
 - koleją  - komunikacją miejską  - busami prywatnymi  - samochodem  - rowerem
 - innym środkiem lokomocji – prosimy podać jakim?  ……………………………………………………………………………………………..………….
18. Jak ocenia Pan/Pani w naszym mieście:

(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
bardzo
bardzo
średnio
dobrze
źle

1. dostępność tras kolejowych w kierunkach odpowiadających Pana/Pani
potrzebom społecznym i zawodowym
2. częstotliwość połączeń kolejowych
3. punktualność pociągów
4. jakość taboru kolejowego
5. dostępność tras autobusów miejskich w kierunkach odpowiadających
Pana/Pani potrzebom społecznym i zawodowym (MZK Oświęcim)
6. punktualność autobusów miejskich
7. jakość taboru autobusów miejskich
8. dostosowanie taboru autobusów miejskich do potrzeb osób z
trudnościami poruszania się
9. dostępność tras prywatnych przewoźników autobusowych/busów w
kierunkach odpowiadających Pana/Pani potrzebom społecznym i
zawodowym
10. punktualność prywatnych przewoźników autobusowych/busów
11. jakość taboru prywatnych przewoźników autobusowych/busów
12. jakość / stan nawierzchni dróg / ulic
13. przepustowość głównych tras komunikacyjnych w mieście (utrudnienia
w ruchu drogowym)
14. utrzymanie dróg publicznych w zimie (np. odśnieżanie)
15. bezpieczeństwo na drogach
16. oświetlenie dróg
17. długość tras rowerowych
18. jakość tras rowerowych
19. zintegrowanie różnych form transportu
20. komfort poruszania się po mieście piechotą

-2

-1

0

1

2

nie
wiem















































































































































































19. Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan/Pani bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej w naszym mieście? Czy jest tam na ogół:
-2
-1
średnio
1
2
bardzo niebezpiecznie
całkowicie bezpiecznie
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20. Jak ocenia Pan/Pani w naszym mieście:

(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
bardzo
bardzo
średnio
źle
dobrze

1. dostępność miejsc w żłobkach
2. dostępność miejsc w przedszkolach
3. dostępność miejsc w szkołach podstawowych
4. dostępność miejsc w szkołach ponadpodstawowych
5. jakość opieki w żłobkach
6. jakość opieki w przedszkolach
7. jakość nauczania w szkołach podstawowych
8. jakość nauczania w szkołach ponadpodstawowych
9. dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy
10. dostępność placów zabaw dla dzieci
11. dostępność zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży
12. dostępność różnych form ciekawego spędzania czasu wolnego dla
dzieci i młodzieży
21. Jak ocenia Pan/Pani w naszym mieście:

-1

0

1

2

nie
wiem





















































































(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
bardzo
bardzo
średnio
źle
dobrze

1. program „Oświęcimska Karta Mieszkańca”
2. działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
3. miejską politykę na rzecz promocji i wsparcia rodziny, w tym
„Oświęcimską Kartę Rodziny”
4. miejski system wsparcia dla rodzin i osób w kryzysie
5. miejską politykę senioralną, w tym „Oświęcimską Kartę Seniora”
6. miejską politykę na rzecz osób z niepełnosprawnościami
7. przystosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami
8. pomoc udzielaną przez organizacje pozarządowe osobom i rodzinom w
trudnej sytuacji
9. pomoc udzielaną przez organizacje pozarządowe osobom starszym
10. pomoc udzielaną przez organizacje pozarządowe osobom z
niepełnosprawnościami
11. dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej
12. dostęp do lekarzy specjalistów
13. dostępność do bezpłatnych programów profilaktycznych
22. Jak ocenia Pan/Pani w naszym mieście:

-2

-2

-1

0

1

2

nie
wiem































































































































(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
bardzo
bardzo
średnio
źle
dobrze

1. dostępność miejsc pracy
2. atrakcyjność miejsc pracy (np. poziom wynagrodzeń)
3. możliwość założenia własnego biznesu
4. wsparcie udzielane przedsiębiorcom przez samorząd miejski
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-2

-1

0

1

2

nie
wiem































23. Biorąc pod uwagę warunki sprzed pandemii, jak ocenia Pan/Pani w naszym mieście:
(w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
bardzo
źle

1. działalność Oświęcimskiego Centrum Kultury (np. ofertę, aktywność)
2. działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu(np. ofertę,
aktywność)
3. możliwość udziału w imprezach sportowych jako widz
4. możliwość czynnego uprawiania sportu
5. możliwość uczestniczenia jako widz/słuchacz w życiu kulturalnym (np.
oglądania przedstawień, występów, słuchania koncertów, itp.)
6. możliwości uczestniczenia w życiu kulturalnym i podejmowania działań
artystycznych (np. samorealizacji, śpiewania w chórze, grania w zespole,
uczestniczenia w zajęciach tanecznych, warsztatach malarskich itp.)
7. dostępność (istnienie) miejsc, w których dorośli mogą spędzać czas wolny
poza domem (np. klubów, kawiarni, restauracji, pubów, itp .)
8. dostęp do miejsc rekreacji w najbliższej okolicy Pana/Pani zamieszkania

bardzo
dobrze

średnio

-2

-1

0

1

2

nie
wiem



























































































24. W których przestrzeniach miasta najchętniej spędza Pan/Pani czas? Prosimy wskazać NIE WIĘCEJ NIŻ TRZY miejsca:
 - Rynek i stare miasto
 - Obiekty sportowe (Stadion MOSiR  - Parki, skwery (Park Pokoju, Park
 - Bulwary nad Sołą
hala lodowa, kryta pływalnia, hala Zasole, Plac Pokoju)
 - Stawy Kruki
sportowa)
 - Ścieżki rowerowe
 - Instytucje kultury (OCK, Miejska
 - Tereny sportu i rekreacji
 - Inne miejsce (które?) 
Biblioteka Publiczna, Muzeum Zamek,
 - Podwórko i najbliższa okolica domu
…………………………………….
Państwowe Muzeum Auschwitz - Tereny podmiejskie
Birkenau)
25. Który wizerunek rozwoju Miasta Oświęcim jest Panu/Pani bliższy:
 - Wizerunek miasta rozwijającego się z uwzględnieniem bagażu jego doświadczeń historycznych
 - Wizerunek miasta rozwijającego się bez względu na bagaż jego doświadczeń historycznych
26. Które z instytucji/podmiotów wg Pana/Pani MAJĄ OBECNIE największy wpływ na kształtowanie wizerunku Miasta
Oświęcim? Prosimy wskazać NIE WIĘCEJ NIŻ TRZY odpowiedzi:
 - Urząd Miasta Oświęcim
 - Oświęcimskie Centrum Kultury
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu
 - Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
 - Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
 - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
 - Przedsiębiorstwo Synthos S.A.
 - Centrum Dialogu i Modlitwy
 - Centrum Żydowskie
 - Unia Oświęcim
 - Oświęcimski Instytut Praw Człowieka
 - inne instytucje/podmioty (które?) …………………………………….
27. Które z instytucji/podmiotów wg Pana/Pani POWINNY MIEĆ największy wpływ na kształtowanie wizerunku Miasta
Oświęcim? Prosimy wskazać NIE WIĘCEJ NIŻ TRZY odpowiedzi:
 - Urząd Miasta Oświęcim
 - Oświęcimskie Centrum Kultury
 - Miejska Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu
 - Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
 - Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
 - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
 - Przedsiębiorstwo Synthos S.A.
 - Centrum Dialogu i Modlitwy
 - Centrum Żydowskie
 - Unia Oświęcim
 - Oświęcimski Instytut Praw Człowieka
 - inne instytucje/podmioty (które?) …………………………………….
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28. Prawo nakłada na samorządy obowiązek równoczesnej realizacji wielu zadań. Nie można z żadnego zrezygnować, ale przy
planowaniu budżetu można niektóre z nich traktować jako ważniejsze. Które dziedziny, Pana/Pani zdaniem powinny być
szczególnie wspierane? Prosimy zaznaczyć NIE WIĘCEJ NIŻ PIĘĆ najważniejszych pozycji na prezentowanej liście:
 - ochrona przyrody, w tym bioróżnorodności
 - mieszkania socjalne i chronione
 - walka o czyste powietrze
 - mieszkalnictwo społeczne
 - wodociągi
 - profilaktyka
 - kanalizacja
 - ochrona zdrowia
 - czystość ulic i terenów publicznych
 - opieka nad dziećmi do 3 r.ż.
 - bezpieczeństwo publiczne
 - opieka przedszkolna
 - transport publiczny
 - oświata na szczeblu podstawowym
 - elektromobilność
 - zajęcia pozalekcyjne dla dzieci
 - rozwój stref aktywności gospodarczej
 - sport klubowy
 - pomoc społeczna
 - rekreacja, parki i tereny zielone
 - polityka prorodzinna
 - działalność instytucji kultury
 - polityka senioralna
 - wsparcie organizacji pozarządowych
 - polityka na rzecz osób z niepełnosprawnościami
 - inna sfera (prosimy podać jaka?)
 - mieszkania komunalne
…………………………………….
29. Poniżej wymieniono kilka inwestycji planowanych w mieście Oświęcim. Prosimy wskazać, które z nich są, Pana/Pani
zdaniem, najważniejsze dla poprawy warunków życia w naszym mieście? Prosimy wskazać NIE WIĘCEJ NIŻ TRZY inwestycje:
 - budowa i modernizacja dróg wraz z infrastrukturą na terenie miasta
 - zagospodarowanie Parku Pokoju (etap II)
 - rozwój budownictwa mieszkaniowego
 - budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego dla 196 dzieci
 - zagospodarowanie Bulwarów nad Sołą
 - budowa Parku Zasole (II etap)
 - budowa schroniska dla zwierząt
 - modernizacja linii kolejowych (np. rewitalizacja linii kolejowej Oświęcim-Tychy)
 - budowa południowej obwodnicy Oświęcimia w ciągu DK 44 (w ramach budowy drogi ekspresowej S1)
 - potrzebna jest inna inwestycja (jaka?)  …………………………………….
30. Jak ocenia Pan/Pani: (w każdym wierszu prosimy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź)
bardzo
źle

bardzo
dobrze

średnio

-2

-1

0

1

2

nie
wiem

1. pracę Urzędu Miasta Oświęcim w czasie pandemii













2. ogólny komfort korzystania z budynku Urzędu Miasta Oświęcim













3. ogólną jakość obsługi klienta w Urzędzie Miasta Oświęcim













4. dostępność i czytelność informacji o usługach Urzędu Miasta Oświęcim













5. szybkość realizacji spraw klientów w Urzędzie Miasta Oświęcim













6. skuteczność realizacji spraw klientów w Urzędzie Miasta Oświęcim













7. dostępność e-usług













8. godziny pracy Urzędu Miasta Oświęcim













9. dostępność architektoniczna Urzędu Miasta Oświęcim dla osób starszych,
z niepełnosprawnościami, z wózkami itd.













10. dostępność informacji (w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy)
o rozkładzie pomieszczeń w budynku Urzędu dla potrzeb osób niewidomych,
słabowidzących itd.













11. dostępność cyfrową strony internetowej miasta dla osób niewidomych,
słabowidzących itd.













METRYKA
Płeć
Wiek
Wykształcenie

 mężczyzna
 kobieta
 15-19 lat  20-39 lat  40-59 lat  60 i więcej lat
 gimnazjalne i niżej  zasadnicze zawodowe  średnie ogólnokształcące
 średnie zawodowe  wyższe
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 pomaturalne

