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Wprowadzenie i nota metodologiczna 

3



Wprowadzenie

Konsorcjum firm Biostat Piszczek Sp.j. i Biostat Sp. z o.o. na
zlecenie Gminy Miasta Jaworzna w listopadzie 2018 roku
przeprowadziło badanie opinii mieszkańców Jaworzna o stanie
miasta, warunkach, życia oraz oczekiwaniach wobec władz
miejskich.
Badanie jest realizowane cyklicznie. Wyniki tegorocznej edycji
zostały porównane z danymi z 2016 roku.
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Metodologia

Metoda

Badanie telefoniczne CATI – telefony stacjonarne i 
komórkowe 

Dobór próby badawczej

Reprezentatywna losowo-kwotowa próba 
mieszkańców Jaworzna w wieku 18 i więcej lat

Wielkość próby

N=600

5

Termin realizacji

Od 19 listopada do 05 grudnia 2018 r.

Raport

Wszystkie prezentowane na wykresach wyniki są 
przedstawione w wartościach procentowych. Udziały 
procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych. 
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2
Główne wyniki badania 
oraz wnioski
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Główne wyniki badania oraz wnioski
7

1. Wizerunek miasta
• Niemal wszyscy badani respondenci są zdania, iż Jaworzno jest dobrym miejscem do życia.
• Również w przypadku oceny kierunku rozwoju w jakim zmierza Jaworzno, niemal wszyscy ankietowani

pozytywnie je ocenili.
• 9 na 10 ankietowanych mieszkańców Jaworzna identyfikuje się z obecnym kierunkiem rozwoju miasta.
• Jaworznianie deklarują, że są dumni ze swojego miasta i je lubią, w zdecydowanej większości deklarują również,

iż mają się czym pochwalić w mieście, w momencie kiedy odwiedzą ich znajomi z innego miasta bądź zagranicy.
• Niemal połowa mieszkańców przyznaje, iż można pochwalić się przede wszystkim Ośrodkiem Edukacji

Ekologiczno-Geologicznej „Geosfera” oraz terenami zielonymi i parkami.
• Ponad połowa badanych pozytywnie ocenia fakt, iż Jaworzno nie znajduje się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej

Metropolii.
• Najwyżej ocenionymi imprezami organizowanymi przez miasto były imprezy sportowe tj. Międzynarodowe

wyścigi kolarskie czy też Rodzinny Rajd Rowerowy. Uznanie zyskały również Jarmark Wielkanocny
i Bożonarodzeniowy, Koncert Noworoczny oraz Dzień Dziecka.

• Połowa badanych jest zdania, iż w Jaworznie powinno odbywać się więcej dużych koncertów znanych muzyków
i artystów.
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Główne wyniki badania oraz wnioski
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2. Ogólna ocena miasta
• Mieszkańcy Jaworzna oceniają swoje miasto lepiej niż dobrze. Najwyżej oceniane są: infrastruktura rowerowa

i komunikacja miejska oraz tempo rozwoju miasta.
• Inicjatywa Prezydenta Miasta konsultowania z mieszkańcami wybranych inwestycji planowanych

w poszczególnych dzielnicach oceniona została bardzo pozytywnie.
• Programy społeczne tj. „Jaworzno Wspiera Rodziny” oraz „Jaworzno Przyjazne Seniorom” pozytywnie oceniła

ponad połowa badanych mieszkańców.

3. Ocena Urzędu Miasta Jaworzna
• Już dwie trzecie mieszkańców osobiście załatwia sprawy w Urzędzie Miasta.
• Pracownicy magistratu oceniani są coraz lepiej, szczególnie pod względem kompetencji, profesjonalizmu

i uprzejmości.
• Pośrednictwo Internetu w załatwianiu spraw urzędowych: co dziewiąty mieszkaniec chciałby mieć możliwość

załatwienia spraw urzędowych w Internecie.
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Główne wyniki badania oraz wnioski
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4. Ocena bezpieczeństwa w mieście
• Mieszkańcy Jaworzna czują się bezpiecznie w swoim mieście.
• Spośród problemów wymagających poprawy w zakresie bezpieczeństwa wskazywane są m.in.: 

chuligaństwo i wandalizm, bezpieczeństwo na drodze, pijaństwo w miejscach publicznych, czy brak patroli.
• Najskuteczniej na poprawę bezpieczeństwa w mieście wpłynie system monitorowania i kamer śledzących -

oceniany jako skuteczniejszy od patroli policyjnych czy straży miejskiej.

5. Źródła informacji o działaniach urzędu miejskiego i prezydenta miasta
• Podstawowym źródłem informacji o działaniach UM i Prezydenta Miasta są obecnie strony internetowe 

urzędu, BIP i mediów lokalnych oraz platformy społecznościowe.
• Publikacje w Internecie są uważane za najlepszą formę przekazywania informacji o działaniach magistratu. 
• W szczególności wskazywane są: internetowe strony miejskie i portale lokalne oraz platformy 

społecznościowe. Ceniona jest ponadto Gazeta Przystankowa.
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Główne wyniki badania oraz wnioski
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6. Komunikacja w mieście
• Prawie 3/4 badanych przyznaje, że chociaż od czasu do czasu korzysta z komunikacji miejskiej.
• Badani mieszkańcy Jaworzna bardzo wysoko ocenili przedstawione aspekty komunikacji miejskiej. Najwyżej 

oceniony został roczny bilet za 180 zł, a także Jaworznicka Karta Miejska.
• Mimo pozytywnej oceny taryf biletowych, zakupu biletu długookresowego i rezygnacji z samochodu nie ma w 

planach ponad połowa badanych. 
• Niemal wszyscy respondenci są zdania, iż powinno się rozwijać komunikację ekologiczną w formie autobusów

elektrycznych.
• Co drugi ankietowany jest zainteresowany korzystaniem z roweru miejskiego.
• Zdaniem większości respondentów najlepszą formą parkowania w mieście jest rotacyjne korzystanie

z bezpłatnych miejsc parkingowych
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Główne wyniki badania oraz wnioski
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7. Inwestycje
• O największych inwestycjach w mieście wie mniej niż połowa mieszkańców. Jednocześnie jednak są one 

oceniane bardzo dobrze.
• Najlepiej rozpoznawalną inwestycją jest Velostrada, następnie GEOsfera oraz przebudowa układu drogowego 

pod nazwą Miasto Twarzą do Autostrady. 
• Najważniejsze inwestycje, to z kolei nowe autobusy, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz Velostrada.
• Z planowanych inwestycji stosunkowo najbardziej rozpoznawalne są: przebudowa Hali Widowiskowo-

Sportowej, modernizacja Sosiny, a także Velostrada i obie obwodnice miasta.
• Za ważne mieszkańcy uważają inwestycje: Drogowej Trasy Średnicowej, Parku wodnego dla dzieci na Plantach, 

estakady w Byczynie, roweru miejskiego oraz obwodnicy.
• W obszarze inwestycji mieszkaniowych najbardziej pożądane są mieszkania - na wynajem i na własność.
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3
Wizerunek miasta

12



Czy Pana/i zdaniem Jaworzno jest dobrym miejscem do życia? 
13

13

1%

2%

38%

59%

1%

Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Nie wiem / trudno
powiedzieć

Aż 96% badanych uważa Jaworzno za dobre miejsce do życia.
Przeciwnego zdania jest zaledwie 3% respondentów.
W porównaniu do badania w 2016 roku respondentów
zdecydowanie wspierających tę opinię przybyło z dwóch do
trzech na pięciu.

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan/i kierunek rozwoju Jaworzna? 
14
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Pozytywnie kierunek rozwoju Jaworzna ocenia również aż 96%
badanych, w tym co drugi zdecydowanie dobrze i 46% raczej
dobrze. Oznacza to wzrost pozytywnych ocen, w porównaniu
do 2016 roku, kiedy to zdecydowanie dobre opinie formułował
co trzeci respondent [34%], a raczej dobre 61%.

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Czy identyfikuje się Pan/i z obecnym kierunkiem rozwoju miasta?  
15
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Z obecnym kierunkiem rozwoju miasta identyfikuje się 93%
respondentów, czyli o 6 punktów procentowych [pp] więcej
niż w 2016 roku. Od poprzedniego badania większy jest
również odsetek zdecydowanie identyfikujących się
z kierunkiem rozwoju [43% w 2018 i 27% w 2016].

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Czy jest Pan/i dumny/a ze swojego miasta?  
16
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Dumę ze swojego miasta deklaruje 95% badanych [tyle
samo, co w 2016 roku], z czego w stopniu zdecydowanym
55% [o 9pp więcej niż w 2016 roku, kiedy deklarację taką
złożyło 46%].

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Czy lubi Pan/i Jaworzno?   
17
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W 2018 roku 97% mieszkańców twierdzi, że lubi Jaworzno
[w 2016 r. uważało tak 98%]. Odsetek badanych
zdecydowanie lubiących swoje miasto nieznacznie wzrósł do
65% [z 62%].

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Gdyby przyjechał do Pana/i znajomy z innego miasta lub kraju, czy 
miał(a)by Pan/i czym się pochwalić w Jaworznie?   18
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W porównaniu do badania w 2016 roku wzrosła liczba
mieszkańców zdecydowanie mających czym się pochwalić
w Jaworznie do 53% [z 34%]. W sumie 91% respondentów
ma powody, do chwalenia się przed znajomymi
odwiedzającymi miasto. Mniejsza jest też liczba tych,
którzy nie mają czym się chwalić: 7% obecnie, w stosunku
do 12% poprzednio.

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Proszę powiedzieć czym Jaworzno pozytywnie wyróżnia się na tle 
miast regionu? Czym może się pochwalić? 
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A czego w Pana/i odczuciu brakuje miastu, co mają inne miasta w 
regionie? 

20
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Pozytywne strony i braki Jaworzna 
21

21

45% mieszkańców uważa, że w Jaworznie można pochwalić się przede wszystkim Ośrodkiem Edukacji
Ekologiczno-Geologicznej „Geosfera” [w 2016 roku uważało tak 37% badanych]. W porównaniu do
poprzedniego badania respondenci wskazują nieco inne elementy pozytywnie wyróżniające Jaworzno na tle
miast regionu. Obecnie – na drugim miejscu – wskazywane są tereny zielone i parki [36% w 2018 wobec 22%
w 2016]. Rozbudową dróg i obwodnicą pochwali się 28% mieszkańców [wcześniej 31%], natomiast rozwojem
infrastruktury 27% [20% w 2016]. Wyraźnie mniejszy jest odsetek uznających za wyróżniający rynek Jaworzna
[spadek z 35% do 19%], centrum handlowe [spadek z 18% do 8%]. Nieco więcej osób [19%] może pochwalić się
komunikacja miejską [16% w 2016].
Aż 30% badanych widzi inne, niż proponowane w ankiecie, rzeczy wyróżniające Jaworzno [w 2016 roku było ich
5%].
Znacznej części mieszkańców trudno powiedzieć [37%] czego brakuje miastu, lub wskazuje braki inne, niż
zaproponowane w ankiecie [46%]. To w sumie wielkość zbliżona do poprzedniego badania [83% w 2018, a 80%
w 2016]. Niemniej o 6 pp mniejsza jest ilość wskazań na brak parków i terenów zielonych w Jaworznie [spadek
z 10% do 6 %]. Także brak obiektów sportowych doskwiera obecnie 3% badanych, w porównaniu do 8% w 2016
roku.



Jak Pan/i ocenia fakt, że Jaworzno nie znajduje się w Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii?

22
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W 2018 roku zapytano mieszkańców o ocenę faktu, że
Jaworzno nie znajduje się w GZM. Pozytywnie ocenia tę
sytuację niemal 2/3 jaworznian [w tym 31% zdecydowanie
dobrze, zaś 34% raczej dobrze]. Znaczna cześć
respondentów nie ma zdania na ten temat [24% ], a co
dziesiąty ocenia to źle.

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Proszę powiedzieć jak ocenia Pan/i imprezy/ wydarzenia które 
miały miejsce w ostatnich dwunastu miesiącach w Jaworznie?  
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Proszę powiedzieć jak ocenia Pan/i imprezy/ wydarzenia które miały 
miejsce w ostatnich dwunastu miesiącach w Jaworznie? Proszę skorzystać 
ze skali ocen od 1 zdecydowanie źle do 5 zdecydowanie dobrze. 
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Ocena organizowanych imprez 

25

Najlepiej oceniane przez mieszkańców w 2018 okazały się imprezy sportowe: Międzynarodowe wyścigi
kolarskie [56%], następnie Rodzinny Rajd Rowerowy [49%], Międzynarodowy Bieg Uliczny [42%], Night
Biking [41%]. Uznanie zyskały też Jarmarki Wielkanocny i Bożonarodzeniowy [44%], Dzień Dziecka,
Koncert Noworoczny, Święto Rodziny [każde po 39%] i inne spotkania okolicznościowe.
Wszystkie te wydarzenia zyskują uznanie mieszkańców.



Imprez o jakim charakterze powinno odbywać się więcej w Jaworznie 
Pana/i zdaniem? 
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Zdaniem badanych w Jaworznie powinno odbywać się
więcej dużych koncertów znanych muzyków i artystów
[na co wskazuje co drugi pytany, niezmiennie od 2014
roku]. Nieco mniej osób oczekuje częstszych spektakli
teatralnych i kabaretów [spadek do 35% z 43%
w 2016], wydarzeń sportowych [spadek do 24%
z 31%], koncertów mniej znanych i lokalnych artystów
[20% wobec 24%].



4
Ogólna ocena miasta
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Prosił(a)bym teraz o Pana/i ocenę Jaworzna pod kątem wybranych 
cech. Proszę o ocenę na skali od 1 zdecydowanie źle do 5 
zdecydowanie dobrze. 
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Poziom opieki medycznej w mieście

Możliwość znalezienia pracy w mieście

Programy społeczne skierowane do
mieszkańców

Informowanie mieszkańców o tym, co dzieje
się w mieście

Oferta kulturalno-rozrywkowa (imprezy,
koncerty, przedstawienia itp.)

Mieszkalnictwo

Czystość miasta

Możliwość uprawiania sportu – dostęp do 
obiektów sportowych

Oferta sportowo-rekreacyjna (mecze ligowe,
turnieje, wydarzenia lokalne takie jak  joga,…

Ilość zieleni w mieście

Tempo rozwoju miasta

Komunikacja miejska - PKM

Infrastruktura rowerowa

2018 2016

Mieszkańcy Jaworzna oceniają swoje miasto lepiej niż
dobrze. Są to na dodatek oceny średnio wyższe niż w 2016
roku. Najwyżej oceniane są: infrastruktura rowerowa
i komunikacja miejska [średnio na 4,6] oraz tempo rozwoju
miasta [4,5]. Wysokie noty zyskały: ilość zieleni, oferta
sportowo rekreacyjna oraz dostęp do obiektów sportowych,
a także czystość miasta i mieszkalnictwo. Za ledwie
dostateczną, lecz poprawiającą się uznano możliwość
znalezienia pracy. Najgorzej oceniono poziom opieki
medycznej.



Jak ocenia Pan/i inicjatywę Prezydenta Miasta konsultowania z 
mieszkańcami wybranych inwestycji planowanych w 
poszczególnych dzielnicach? 
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Nie wiem/trudno powiedzieć Zdecydowanie źle Raczej źle Raczej dobrze Zdecydowanie dobrze

Inicjatywa konsultowania inwestycji z mieszkańcami została oceniona bardzo dobrze już w 2014 roku [70% wskazań
pozytywnych]. W 2016 roku oceny poprawiły się [80% pozytywnych, w tym 26% zdecydowanie], by w 2018 roku
osiągnąć poziom 83%, w tym 34% zdecydowanie dobrych.



Jak ocenia Pan(i) miejskie programy społeczne?
30
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Nie wiem / trudno powiedzieć Zdecydowanie źle Raczej źle Raczej dobrze Zdecydowanie dobrze

Mieszkańcy Jaworzna oceniają miejsce programy społeczne w sposób zróżnicowany. Najlepiej oceniany jest program
„Jaworzno Wspiera Rodziny” [w sumie 64% pozytywnych, w tym 41% ocen dobrych i 23% bardzo dobrych]. Program
„Jaworzno Przyjazne Seniorom” ocenia pozytywnie 62% badanych [34% dobrze i 28% zdecydowanie dobrze], zaś program
„Strefa Lepszej Pracy” 44% respondentów [32% raczej i 12% zdecydowanie dobrze].
Znaczny odsetek stanowią wypowiedzi świadczące o braku wiedzy lub trudności w ocenie miejskich programów społecznych
[od 31% do 41%]. Negatywnie programy ocenia od 2% do 15% procent, z czego najgorzej oceniana jest „Strefa Lepszej Pracy”.



5
Ocena funkcjonowania Urzędu 
Miejskiego 
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Czy w ciągu ostatniego roku załatwiał/a Pan/i osobiście jakąś 
sprawę w Urzędzie Miejskim w Jaworznie? 32
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Nie Tak

Rośnie liczba mieszkańców załatwiających osobiście sprawy w UM w Jaworznie. Magistrat odwiedziło w 2018 roku
dwóch na trzech respondentów. W sumie odsetek interesantów wzrósł o 10 pp.



Proszę teraz ocenić pracowników Urzędu Miejskiego pod kątem 
wybranych cech. Oceniając proszę skorzystać ze skali od 1 zdecydowanie 
źle do 5 zdecydowanie dobrze.  
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Uprzejmi i otwarci na interesanta

Kompetentni i profesjonalni

2018 2016

Wyraźnie poprawiły się oceny pracowników magistratu.
Badani zauważają, że urzędnicy są bardziej kompetentni
i profesjonalni [obecnie ocena 4,3, wobec 3,9 w 2016],
uprzejmi i otwarci na interesanta oraz sympatyczni i mili
[4,2 wobec 3,8], a nawet pomocni przy załatwianiu
formalności [4,1 wobec 3,8]. Nieco gorzej oceniana jest
szybkość i sprawność obsługi [3,9].



Jakie rozwiązania Pana/i zdaniem mogłyby usprawnić 
funkcjonowanie Urzędu Miejskiego? 
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Lepsza organizacja / wszystko w jednym
miejscu
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Chęć pomocy / otwartość obsługi

Inne godziny urzędowania

Możliwość załatwienia spraw przez
Internet

Nie potrzeba żadnych zmian

2018 2016

W porównaniu do badania z 2016 roku znaczny odsetek
nieokreślonych opinii odnośnie do usprawnień
funkcjonowania Urzędu Miejskiego zmniejszył się o 23
punkt procentowe do 40% wskazań w 2018, jednak
wciąż jest to poziom bardzo wysoki.
Potrzeby zmian nie widzi 15% badanych i jest to odsetek
wyższy od notowanego 9% w 2016 r.
Co dziewiąty badany chciałby natomiast móc załatwiać
sprawy urzędowe w Internecie [4% w 2016]. 9%
respondentów oczekuje innych godzin urzędowania, 7%
z kolei – większej gotowości do pomocy i otwartości ze
strony osób obsługujących, a także wyższych
kompetencji oraz lepszej organizacji pracy.



Skąd czerpie Pan/i informacje na temat działalności Urzędu 
Miejskiego i Prezydenta Miasta?  35
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Skąd czerpie Pan/i informacje na temat działalności Urzędu 
Miejskiego i Prezydenta Miasta?  36

36

Podstawowym źródłem informacji o działaniach UM i Prezydenta Miasta przestała być prasa lokalna
[spadek wskazań od 47% w 2016 do 35% w 2018]. Obecnie co drugi jaworznianin pozyskuje wiedzę
o aktywności magistratu ze strony internetowej urzędu miasta [36% w 2016], a co trzeci z portali
lokalnych [21% w 2016]. Znaczenie zyskują ponadto portale społecznościowe, gdzie informacji szuka 23%
badanych [8% w 2016], inne strony internetowe [19% wobec 10% w 2016] oraz BIP [17% wobec 4%].



Jaka byłaby Pana/i zdaniem najlepsza forma przekazywania mieszkańcom 
informacji na temat działalności Urzędu Miejskiego i Prezydenta Miasta?  
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Jaka byłaby Pana/i zdaniem najlepsza forma przekazywania mieszkańcom 
informacji na temat działalności Urzędu Miejskiego i Prezydenta Miasta?  38

38

O działaniach UM i Prezydenta mieszkańcy chcieliby dowiadywać się przede wszystkim z internetowej
strony UM [38%] oraz lokalnych portali internetowych [27%], lecz także za pośrednictwem portali
społecznościowych [20%] i BIP [19%] czy innych stron internetowych [13%]. Malejące zainteresowanie
prasą drukowaną, dotyczy bardziej prasy lokalnej [25% w 2018 wobec 32% w 2016], niż Gazety
Przystankowej [wzrost do 16% z 12%].



6
Ocena bezpieczeństwa 
w mieście  
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Jak ocenia Pan/i poziom bezpieczeństwa w mieście?  
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Poziom bezpieczeństwa w mieście oceniony został bardzo pozytywnie – aż 85% mieszkańców Jaworzna wskazało na
odpowiedzi bardzo dobrze [31%] oraz dobrze [54%]. Zaledwie 3% badanych uznało, że nie czuje się w mieście
bezpiecznie [w tym 1% wskazało na odpowiedź zdecydowanie źle, a 2% na raczej źle].
Porównując otrzymane wyniki z wynikami z 2016 r. można zauważyć, iż w 2018 r. respondenci częściej wskazywali na
odpowiedzi raczej dobrze oraz zdecydowanie dobrze [w 2016 r. wynik wyniósł 78%, a w 2018 r. – 85%] oraz rzadziej na
odpowiedzi „ani dobrze ani źle” [spadek o 5pp] i „raczej źle” [spadek o 2 pp].



Proszę powiedzieć jakie zjawiska Pana/i zdaniem stanowią 
najistotniejszy problem w kwestii bezpieczeństwa w mieście? 
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2018 2016

Zdaniem mieszkańców Jaworzna najistotniejszym
problemem w kwestii bezpieczeństwa jest
chuligaństwo i wandalizm – 19% oraz bezpieczeństwo
na drodze - 14%. Porównując otrzymane dane
z wynikami z 2016 r. zauważalny jest znaczący spadek
wskazań na chuligaństwo i wandalizm [spadek o 5pp]
oraz na pijane osoby w miejscach publicznych
[spadek o 7 pp]. Jednakże wzrósł odsetek wskazań
w przypadku kategorii bezpieczeństwa na drodze –
z 8% w 2016 r. do 14% w 2018r.



Jakie działania podejmowane w Jaworznie, Pana/i zdaniem, 
najskuteczniej podnoszą poziom bezpieczeństwa w mieście?  
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system kamer rejestrujących…

2018 2016

Działaniami, które najskuteczniej podnoszą poziom
bezpieczeństwa w mieście w 2018 r. był system
monitorowania śródmieścia – odsetek wskazań na tą
kategorię wyniósł 29%. Po 15% wskazań otrzymały
odpowiedzi t.j. odpowiednia liczba patroli policyjnych
oraz odpowiednia liczba patroli straży miejskiej.

Porównując to z wynikami otrzymanymi w 2016 r. można
zauważyć, iż wzrósł odsetek respondentów, którzy
wskazali na odpowiedź system monitorowania
śródmieścia [wzrost o 7 pp.], natomiast znacząco spadła
liczba wskazań na odpowiednią liczbę patroli policyjnych
[spadek o 24 pp.].



Czy Pana/i zdaniem sieć szkół w mieście powinna być 
dostosowywana do liczby uczniów? 

43

43
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35%
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8% Zdecydowanie nie

Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

35% badanych wskazało, że posiada dzieci w wieku
szkolnym uczęszczające do szkoły na terenie Jaworzna,
3% posiada dzieci uczęszczające do szkoły, ale nie
w Jaworznie, a 62% nie posiada dzieci w wieku szkolnym.

Mieszkańcy Jaworzna w zdecydowanej większości
uważają, że sieć szkół w mieście powinna być
dostosowana do liczby uczniów. W 2018 uważa tak 88%
[w porównaniu do 86% w 2016 r.], w tym obecnie 54%
zdecydowanie. Na tym samym poziomie 8% utrzymuje
się odsetek niezdecydowanych.

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



7 
Komunikacja w mieście  

44



Czy zdarza się Panu/i korzystać z komunikacji miejskiej przynajmniej 
od czasu do czasu? 45
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Nie Tak

Porównując wyniki otrzymane w 2016 r. oraz wyniki z badania przeprowadzonego w 2018 r. można zauważyć, iż
zdecydowanie mniej badanych korzysta przynajmniej od czasu do czasu z komunikacji miejskiej – spadek o 11
punktów procentowych.



Proszę ocenić wybrane aspekty komunikacji miejskiej. Proszę skorzystać 
ze skali od 1 zdecydowanie źle do 5 zdecydowanie dobrze. 
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Możliwość zakupu biletów i doładowania JKM w
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Internet, monitory i głosowe powiadomienia o …
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Jaworznicka Karta Miejska / Elektroniczna
portmonetka

Roczny bilet za 180 zł

2018 2016

Badani mieszkańcy Jaworzna bardzo wysoko
ocenili przedstawione aspekty komunikacji
miejskiej. W 2018 r. najwyżej oceniony został
roczny bilet za 180 zł – 4,9, a także Jaworznicka
Karta Miejska – 4,9. Najniżej zaś ocenione
zostało dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb
mieszkańców – 4,1.

Dla porównania w 2016 r. najwyżej ocenione
zostały Jaworznicka Karta Miejska – 4,8 oraz
możliwość zakupu biletów i doładowań JKM
w biletomatach – 4,7. Najniżej ocenione zostało
dostosowanie rozkładu jazdy do potrzeb
mieszkańców – 4,2.



Jak ocenia Pan(i) wprowadzenie w Jaworznie nowych taryf 
biletowych, w tym biletu rocznego za 180 zł (90 zł z ulgą), 
półrocznego 120 zł (60 zł z ulgą) i kwartalnego 90 zł
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Dobrze

Zdecydowanie dobrze

Nie wiem / trudno
powiedzieć

Wprowadzenie nowych taryf biletowych spotkało się ze
zdecydowanie pozytywnym przyjęciem aż 84% mieszkańców
oraz 6% przychylnych ocen. Co dziesiątemu respondentowi
trudno powiedzieć coś na ten temat.

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Czy rozważa Pan/i zakup biletu długookresowego i możliwe 
zastępowanie przejazdów samochodem prywatnym na rzecz 
podróżowania komunikacją miejską?  

48
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Raczej nie

Raczej tak

Zdecydowanie tak

Nie wiem / trudno powiedzieć

Nie korzystam z komunikacji
miejskiej

Mimo pozytywnej oceny taryf, zakup biletu
długookresowego i rezygnację z samochodu rozważa
37% mieszkańców Jaworzna [w tym co piąty
zdecydowanie]. Większość badanych [55%] nie ma
zamiaru rezygnować z samochodu na rzecz komunikacji
miejskiej, z czego co trzeci zdecydowanie.

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Czy Jaworzno powinno nadal rozwijać komunikację ekologiczną –
elektryczne autobusy? 

49
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Potrzebę rozwijania komunikacji ekologicznej w formie
autobusów elektrycznych wspiera 98% jaworznian,
w tym czterech na pięciu zdecydowanie.

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Czy będzie Pan(i) korzystał z roweru miejskiego w Jaworznie?
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Nie wiem / trudno
powiedzieć

Korzystaniem z roweru miejskiego w Jaworznie
zainteresowanych jest obecnie 48% mieszkańców, w tym
14% zdecydowanie zamierza z niego korzystać. Co drugi
respondent nie widzi takiej potrzeby.

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.



Jakie formy parkowania powinny być realizowane w mieście?

51

59%

11%

31%

Zielone strefy parkowania czyli ograniczone czasowo, bezpłatne rotacyjne
miejsca parkingowe

Płatne miejsca postojowe

Powinno pozostać tak jak jest

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Zdaniem większości ankietowanych najlepszą formą parkowania w mieście jest rotacyjne korzystanie z bezpłatnych
miejsc parkingowych [59%]. Za pozostawieniem dotychczasowego systemu opowiada się 31% badanych, natomiast
11% popiera wprowadzenie płatnych miejsc postojowych.
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Jakie inwestycje zrealizowane w ostatnich latach w Jaworznie Pan/i 
zna? 55

55

Poziom znajomości inwestycji, zrealizowanych w ostatnich latach w Jaworznie jest niewysoki. Najwięcej, bo 47%
osób deklaruje znajomość Velostrady, z czego zaledwie 17% badanych wskazują ją jako pierwszą. GEOsferę zna 41%
[w tym 12% wskazało jako pierwszą]. Przebudowę głównego układu drogowego z obwodnica miasta, pod nazwą
Miasto Twarzą do Autostrady, zna 28% badanych [9% pierwsze wskazanie].
Niemal co drugi respondent deklaruje znajomość innych inwestycji w Jaworznie, niż proponowane w
kwestionariuszu. Wskazywane są tu najczęściej: galeria handlowa, budowa elektrowni, hali widowiskowo-sportowej,
biblioteki miejskiej czy modernizacja dróg.
Zupełnie nieznane są inwestycje w Miejską Sieć Szerokopasmową.



Proszę ogólnie ocenić ważność inwestycji zrealizowane i 
planowanych w najbliższych latach w Jaworznie. Proszę skorzystać 
ze skali od 1 zdecydowanie źle do 5 zdecydowanie dobrze. 
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Nowe autobusy w Jaworznie

Boiska ze sztuczną nawierzchnią

2018 2016

Za najważniejsze dla miasta inwestycje badani uważają nowe
autobusy oraz boiska ze sztuczną nawierzchnią [ocena 5],
a następnie Velostradę [4,9]. Wysokie oceny zyskują ponadto
inwestycje: Miasto 7 Rynków, Obwiednia Północna i szlaki
rowerowe [4,7]. Pośród ogólnie wysokich ocen, najsłabsze
uzyskały Wodny Plac Zabaw oraz Droga Współpracy
Regionalnej [4,2].



Jakie inwestycje planowane w najbliższych latach w Jaworznie Pan/i 
zna? 
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Północna i południowa obwodnica miasta

Przebudowa centrum przesiadkowego w centrum

inwestycje drogowe w dzielnicach – Czas na gruntówki

Integracja Dróg dla Rowerów – drogi rowerowe …

Drogowa Trasa Średnicowa

Budowa parkingów dla rowerów na Placu Górników

Centrum Przesiadkowe w Szczakowej

Park wodny dla dzieci na Plantach w centrum

Budowa estakady w Byczynie

System roweru miejskiego JAWELO

Modernizacja parku na Osiedlu Stałym

Modernizacja parku na Podłężu

Miasto7Rynków

Stadion lekkoatletyczny na Azotanii

Osiedle Sfera

Inne (jakie?)

Trudno powiedzieć/nie znam żadnych inwestycji

Znajomość ogółem Pierwsze wskazania

O inwestycjach planowanych na
najbliższe lata w Jaworznie mieszkańcy
wiedzą niewiele, lub wcale: 27%
respondentów nie zna żadnych, a
najlepiej znane przebudowę Hali
Widowiskowo-Sportowej i modernizację
Sosiny zna tylko co piąty.
Znaczna liczba 32% wskazań innych
planowanych inwestycji może oznaczać,
że cześć mieszkańców posiada niezbyt
dokładne informacje na ten temat.



Proszę ocenić ważność inwestycji planowanych w najbliższych 
latach w Jaworznie. Proszę skorzystać ze skali od 1 zdecydowanie 
nieważne do 5 zdecydowanie ważne. 58
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Stadion lekkoatletyczny na Azotanii

Modernizacja parku na Osiedlu Stałym

Modernizacja parku na Podłężu

Północna i południowa obwodnica…

System roweru miejskiego JAWELO

Budowa estakady w Byczynie

Park wodny dla dzieci na Plantach w…

Drogowa Trasa Średnicowa

Z planowanych inwestycji za najważniejszą mieszkańcy
uważają Drogową Trasę Średnicową [ocena maksymalna
5]. Do bardzo ważnych zaliczają ponadto: Park wodny na
Plantach, estakadę w Byczynie, rower miejski oraz
obwodnice północną i południową [ze średnią ocen 4,9].
Do względnie najmniej istotnych przyszłych inwestycji 
należą z kolei przebudowa centrum przesiadkowego w 
centrum oraz projekt Miasto 7 Rynków.



Jak ogólnie ocenia Pan(i) inwestycje poczynione w Jaworznie na 
przestrzeni ostatnich lat?
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Zdecydowanie źle

Raczej źle

Raczej dobrze

Zdecydowanie dobrze

Nie wiem / trudno powiedzieć

95% badanych dobrze ocenia inwestycje w Jaworznie
z ostatnich lat. Przy czym większość ma o nich zdanie
zdecydowanie dobre [56%].

* Udziały procentowe zaokrąglone są do liczb całkowitych.
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Mieszkania na wynajem

Mieszkania na własność

Oferta mieszkań komunalnych do
remontu

Domy na własność

Mieszkania komunalne

Domy na wynajem

inne, jakie?

Mniej więcej co trzeci jaworznianin uważa, że
w mieście powinno zostać zbudowanych więcej
mieszkań na wynajem. Podobna liczba badanych
oczekuje mieszkań na własność, a 22% domów
na własność. 28% mieszkańców liczy na ofertę
mieszkań komunalnych do remontu, zaś 21% na
mieszkania komunalne. Co dziesiąty respondent
chce budowy domów na wynajem.
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Dane adresowe
BioStat Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik

Numer telefonu

(+48) 666 068 671

Adres mailowy

biuro@biostat.com.pl


