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Raport z badania ankietowego w ramach projektu  
„Opracowanie i przyj ęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 

Bukowsko na lata 2017-2023” 
 

1. Metodologia badania 

W dniach 01.02.2017-20.03.2017 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe  
w ramach projektu „Opracowanie i przyjęcie do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Bukowsko na lata 2017-2023”. Badanie było realizowane za pomocą dwóch technik: 

a. ankiety internetowej za pomocą metody CAWI (ang. Computer-Assisted Web 

Interview);  

b. papierowych kwestionariuszy do samodzielnego wypełniania PAPI (ang. Paper and 

Pencil Interview). 

Ankietę wypełniło 83 osoby1.  

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców Gminy Bukowsko na temat aktualnych 
potrzeb w zakresie rewitalizacji problemowych obszarów gminy oraz oczekiwanych działań 
mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze.  

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 
prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji.  

Obszar zdegradowany to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, 
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu 
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Jest to obszar charakteryzujący się ponadto: 
problemami gospodarczymi (np. niski poziom przedsiębiorczości), środowiskowymi (np. 
zanieczyszczenie środowiska), przestrzenno-funkcjonalnymi (np. niewystarczające 
wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną) i technicznymi (np. zły stan techniczny 
budynków). 

2. Próba 

W badaniu wzięły udział łącznie 83 osoby, wśród których nieznacznie przeważali mężczyźni 
(51,8%). Jeśli chodzi o wiek, najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale od 25-44 lat 
(49,4%). Na kolejnych miejscach znalazły się osoby w przedziale wiekowym 45-64 lat 
(31,3%), 65 i więcej lat (9,6%) - 20-24 lata (9,5%). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w 
przedziale wiekowym 20-24 lata (8,4%). Pełna informacja o cechach demograficznych 
respondentów została zaprezentowana na wykresach poniżej. 

                                                           
1 Badanie to należy traktować jako materiał uzupełniający do analiz statystycznych prowadzonych dla 
obszaru gminy i obszarów/obszaru, który zostanie wyznaczony jako zdegradowany i rewitalizacji. 
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Płeć respondentów 

 
Źródło: Badanie ankietowe  
 

Wiek respondentów 

 
Źródło: Badanie ankietowe 
 
Zdecydowana większość mieszka w Gminie Bukowsko od urodzenia (68,7%) lub ponad 15 
lat (22,9%). 
Liczba lat zamieszkiwania w Gminie 
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Jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, najliczniejszą grupę stanowili pracujący – w tym na 
etacie lub jako przedsiębiorcy (łącznie 59,0%). Natomiast najmniej osób, które wzięły w 
badaniu ankietowym to osoby uczące się (3,6%).  

Status zawodowy respondentów 

 

Źródło: Badanie ankietowe  
 

Jeżeli chodzi o wykształcenie ankietowanych to najliczniejszą grupę stanowiły osoby  
z wyższym wykształceniem i średnim (po 37,3%). Osoby z wykształceniem podstawowym, 
gimnazjalnym stanowiły 6,1%, a z zasadniczym zawodowym 18,10%.  

Wykształcenie 
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Najliczniejszą grupę ankietowanych stanowili mieszkańcy Bukowska (55,3%), Pobiedna 
(10,8%) oraz miejscowości Dudyńce (8,4%).  
Miejsce zamieszkania 

 
Źródło: Badanie ankietowe  
 

3. Wyniki  

Pierwsze pytanie w ankiecie dotyczyło ogólnej opinii mieszkańców na temat życia w gminie. 
Z odpowiedzi wyłania się następujący obraz – łącznie odpowiedzi „bardzo dobrze”, i „dobrze” 
udzieliło prawie 27% ankietowanych (26,9%). 58,5% ankietowanych stwierdziło, że w Gminie 
Bukowsko mieszka się „średnio”. Z kolei odpowiedź „źle” lub „bardzo źle” zaznaczyło łącznie 
14,6% badanych (odpowiednio: „źle” – 11,0%, „bardzo źle” 3,6%). 

Ogólna ocena życia w gminie 
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Następnie kwestia ta została pogłębiona o wskazanie najważniejszych problemów 
społecznych, gospodarczych oraz problemów związanych ze środowiskiem naturalnym, 
zagospodarowaniem przestrzennym i stanem infrastruktury technicznej w Gminie Bukowsko. 
Respondenci odpowiadali na poniższe pytania, mając możliwość zaznaczenia maksymalnie 
po 3 odpowiedzi na każde pytanie: 

- Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy społeczne Gminy?  
- Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy środowiskowe Gminy? 
- Jakie są Państwa zdaniem problemy gospodarcze w Gminie? 
- Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne 

Gminy?  
- Jakie są Państwa zdaniem najważniejsze problemy dotyczące budynków i budowli w 

Gminie? 

Ankietowani najczęściej wskazywali miejscowość Bukowsko jako miejsce o największym 
natężeniu problemów społecznych, środowiskowych, gospodarczych, przestrzenno-
funkcjonalnych oraz technicznych.  

W zakresie problemów społecznych Gminy Bukowsko na pytanie „Jakie są Państwa 
zdaniem najważniejsze problemy społeczne Gminy?” respondenci wskazali, że w skali całej 
Gminy największym problemem była emigracja ludzi młodych, w tym rodzin z dziećmi (33 
wskazania). Następnie na podobnym poziomie wskazano niewielką aktywność mieszkańców 
w życiu publicznym i kulturalnym oraz niski poziom integracji mieszkańców (po 29 wskazań).  

Wyniki zaprezentowane są na poniższym wykresie dla całej Gminy i dla miejscowości 
wskazanych w ankietach. 

Wskazanie najpowa żniejszych problemów społecznych Gminy Bukowsko 

 

Źródło: Badanie ankietowe 
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stan zbiorników i cieków wodnych i nieekologiczne zachowania niektórych mieszkańców 
oraz zanieczyszczenie powietrza.   
 
Wyniki zaprezentowane są na poniższym wykresie dla całej Gminy i dla miejscowości 
wskazanych w ankietach. 

Wskazanie najpowa żniejszych problemów środowiskowych Gminy Bukowsko 

 

Źródło: Badanie ankietowe  
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Wskazanie najpowa żniejszych problemów gospodarczych Gminy Bukowsko 

 
Źródło: Badanie ankietowe  
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Wyniki zaprezentowane są na poniższym wykresie dla całej Gminy i dla miejscowości 
wskazanych w ankietach. 
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Wskazanie najpowa żniejszych problemów przestrzenno-funkcjonalnych Gmi ny Bukowsko 

 

Źródło: Badanie ankietowe  
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Wyniki zaprezentowane są na poniższym wykresie dla całej Gminy i dla miejscowości 
wskazanych w ankietach. 
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Wskazanie najpowa żniejszych problemów w sferze technicznej Gminy Buko wsko 

 
Źródło: Badanie ankietowe  
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Wskazanie grup społecznych, które powinny by ć głównymi odbiorcami działa ń 
rewitalizacyjnych w Gminie Bukowsko 

 

Źródło: Badanie ankietowe  
 

57,80%

32,50%

59%

33,70%

14,50%

24,10%

12,00%

15,70%

rodziny z małymi dziećmi

dzieci

młodzież

seniorzy

osoby niepełnosprawne

osoby bezrobotne

osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem

społecznym

osoby zagrożone patologiami


