
 

 

 

Badanie socjologiczne z seniorami w ramach Laboratorium Popowice - ProPoLab 

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, którego celem jest zebranie opinii na 

temat jakości życia osób starszych na osiedlu Popowice. 

W ramach unijnego programu Horyzont 2020 zespół Laboratorium Popowice bada możliwości 

współtworzenia usług publicznych w Europie. Pragniemy włączyć seniorów w proces tworzenia nowych i 

poprawiania istniejących usług. Projekt ma dwa nadrzędne cele – przyśpieszenie kształtowania 

priorytetów usług publicznych przez ich beneficjentów oraz angażowanie obywateli we wspólne 

projektowanie tych usług. Państwa udział w tej ankiecie jest dla nas bardzo ważny, pozwoli nam na lepsze 

dostosowanie kolejnych działań względem Państwa potrzeb. Ankieta jest w pełni anonimowa, a Państwa 

odpowiedzi będą wykorzystane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach statystycznych. 

 

Pytania rekrutacyjne 

R1. Czy mieszka P. na osiedlu Popowice? 

1. Tak 

2. Nie -> KONIEC WYWIADU 

 

Ogólna ocena życia na Popowicach 

P1. Proszę ocenić z własnej perspektywy ogólną jakość życia na Popowicach na skali od 1 – bardzo źle do 

10 – bardzo dobrze. 

Proszę zaznaczyć ‘X’ swoją odpowiedź 

Bardzo źle 
(1) 

2 3 4 5 6 7 8 9 Bardzo dobrze 
(10) 

          

 



 

 

Aktywność społeczna i fizyczna 

P2. Czy uprawia P. jakiś rodzaj aktywności fizycznej bądź sportu (np. aerobik, bieganie, nordic walking, 

jazda na rowerze, sporty zimowe, pływanie, gry zespołowe, joga lub inne formy)? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Tak, regularnie co najmniej raz w tygodniu 

2. Tak, co najmniej raz w miesiącu 

3. Okazjonalnie, kilka razy w roku 

4. Nie 

 

P3. Czy w ciągu ostatniego roku brał/a P. udział w jakichś zebraniach publicznych? 

Proszę zaznaczyć ‘X’ właściwą odpowiedź w każdym wierszu 

Rodzaj zebrania Tak Nie Nie pamiętam 

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej    

Zebranie spółdzielni mieszkaniowej    

Zebranie klubu zainteresowań (hobby)    

Zebranie partii politycznej, związku zawodowego itp.    

Zebranie organizacji społecznej (fundacji itp.)    

Zajęcia edukacyjne (kursy, szkolenia itp.)    

Spotkanie grupy nieformalnej – np. sąsiedzkiej, religijnej    

 

P4. Czy w ciągu ostatniego roku udzielał/a się P. jako wolontariusz w jakiejś organizacji? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Tak 

2. Nie 



 

 

P5. Proszę określić częstotliwość kontaktów z danymi grupami osób. 

Proszę zaznaczyć ‘X’ właściwą odpowiedź w każdym wierszu 

Grupa 

Raz w 
tygodniu 

lub 
częściej 

Kilka 
razy w 

miesiącu 

Raz w 
miesiącu 

Kilka 
razy do 

roku 

Raz do 
roku lub 
rzadziej 

Nigdy 

Nie 
wiem 

lub nie 
dotyczy 

Rodzina        

Przyjaciele        

Sąsiedzi        

Znajomi z klubów, 
stowarzyszeń, miejsc, które 
Pan/i odwiedza 

       

Spotkania z nowo 
poznanymi ludźmi 

       

Inne, jakie? ………………………..        

 

P6. Które czynniki ograniczają P. aktywność społeczną i edukacyjną? 

Proszę zaznaczyć ‘X’ właściwą odpowiedź w każdym wierszu 

Czynniki mające wpływ na aktywność 
Bardzo 
istotne 

istotne 
Niezbyt 
istotne 

Kompletnie 
nie istotne 

Brak wolnego czasu     

Stan zdrowia     

Brak środków finansowych     

Codzienne obowiązki     

Brak interesujących mnie wydarzeń, spotkań, 
imprez 

    

Brak miejsca, w którym można się spotkać     

Brak oferty interesujących kursów i szkoleń     

Brak motywacji i chęci do udziału w życiu 
społecznym 

    

Zbyt duża odległość do miejsc spotkań/szkoleń     

Inne – jakie? ………………………..     

 



 

 

Poczucie bezpieczeństwa 

P7. Czy w P. odczuciu seniorzy są na Popowicach szanowani? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Zdecydowanie nie 

2. Raczej nie 

3. Raczej tak 

4. Zdecydowanie tak 

5. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 
P8. Czy czuje się P. na Popowicach bezpiecznie? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Zdecydowanie nie 

2. Raczej nie 

3. Raczej tak 

4. Zdecydowanie tak 

5. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 
P9. Z jakimi problemami związanymi z bezpieczeństwem na Popowicach spotkał/a się P. osobiście? 

Proszę zaznaczyć wszystkie pasujące odpowiedzi 

1. Przemoc (pobicia, groźby słowne itp.) 

2. Wandalizm i dewastacja 

3. Przestępczość kryminalna (kradzieże, włamania, oszustwa itp.) 

4. Brak poszanowania prawa i porządku (np. śmiecenie, zakłócanie ciszy nocnej itp.) 

5. Inne – jakie? __________ 

 

P10. Czy w porównaniu ze stanem sprzed 3 lat poziom bezpieczeństwa na Popowicach zmienił się? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Zdecydowanie się pogorszył 

2. Pogorszył się 

3. Pozostał bez zmian 

4. Polepszył się  

5. Zdecydowanie się polepszył 

6. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 



 

 

P11. Jakie P. zdaniem działania powinny zostać podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa na Popowicach? 

 

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

 

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

 

Komunikacja 

P12. Czy uważa P., że wie co się dzieje na Popowicach? Czy jest P. informowana o planach, działaniach, 

wydarzeniach, spotkaniach itp. na Popowicach? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

 
1. Zdecydowanie nie 

2. Raczej nie 

3. Raczej tak 

4. Zdecydowanie tak 

5. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

P13. Z jakich źródeł czerpie P. wiedzę na temat życia osiedla?  

Przy najważniejszym ze źródeł informacji proszę wpisać „1”, przy drugim w kolejności „2” itd. od 
najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku niekorzystania z danego źródła proszę wpisać zero 
„0” lub kreskę ‘-‘. 

Źródła informacji na temat życia osiedla Kolejność (najważniejsze źródło – wpisz „1” itd.) 

Z komunikatów spółdzielni mieszkaniowej  

Z gazetki osiedlowej  

Z tablicy informacyjnej w bramie i plakatów  

Z listów i ulotek  

Z osiedlowych portali internetowych i grup dyskusyjnych  

Od sąsiadów  

Inne – jakie? ………………………..  

 



 

 

P14. Czy w P. opinii należy poprawić sposoby informowania mieszkańców o sprawach osiedla? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Zdecydowanie nie 

2. Raczej nie 

3. Raczej tak 

4. Zdecydowanie tak 

5. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

P15. Jakie P. zdaniem działania powinny zostać podjęte w celu poprawy sposobu informowania 

mieszkańców o sprawach Popowic? 

 

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

 

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

 

P16. Czy czuje się P. osobiście związany z osiedlem Popowice? 

Proszę zaznaczyć ‘X’ swoją odpowiedź 

Zdecydowanie 
nie (1) 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Zdecydowanie 

tak (10) 

          

 

P17. Czy uważa P., że potrzebne są symbole pozwalające identyfikować się mieszkańcom z osiedlem 

Popowice (np. Popowicjusz – krasnal wyznaczający geometryczny środek Wrocławia umieszczony przy 

ulicy Rysiej)? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Zdecydowanie nie 

2. Raczej nie 

3. Raczej tak 

4. Zdecydowanie tak 

5. Nie wiem, trudno powiedzieć 



 

 

Usługi społeczne 

P18. Czy wymienione poniżej usługi społeczne są obecnie dostępne na Popowicach i czy są potrzebne? 
Proszę zaznaczyć ‘X’ odpowiedź na każde z 2 pytań w wierszu 

Usługa 
Czy usługi są dostępne? Czy usługi są potrzebne? 

Tak Nie 
Nie 

wiem 
Tak Nie 

Nie 
wiem 

Dostępne przez cały dzień miejsca spotkań 
dla seniorów  

      

Dostępne dla seniorów obiekty sportowo - 
rekreacyjne 

      

Możliwość pracy zarobkowej (silver 
economy) 

      

Możliwości podjęcia przez seniorów 
działalności społecznej 

      

Włączanie osób starszych w proces 
wychowania dzieci w przedszkolach i 
edukacji dzieci i młodzieży w szkołach 
(wizyty, przekazywanie historii jako 
świadek itp.) 

      

Integracja seniorów z lokalną 
społecznością, np. w czasie festynów, 
wydarzeń kulturalnych, zebrań itp. 

      

Łatwy dostęp do służby zdrowia        

Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne (dzienny 
dom opieki, asystentura, usługi 
pielęgniarskie) 

      

Dostęp do kultury (kino, biblioteka, teatr 
itp.) 

      

Zajęcia rekreacyjne i sportowe       

Działania edukacyjne związane z 
zagrożeniami i niebezpieczeństwami 

      

Szkolenia i porady z zagadnień prawnych, 
ubezpieczeniowych i finansowych (np. 
pożyczki, hipoteka, prawo spadkowe itp.) 

      

Szkolenia zapoznające seniorów z nowymi 
technologiami spotykanymi w codziennym 
życiu (karty płatnicze, konta bankowe, 
telefony komórkowe itp.) 

      

Zajęcia i szkolenia związane z hobby (np. 
artystyczne, komputerowe, kulinarne) 

      

Dostępność życia duchowego (np. kościół)       

Zajęcia popularyzujące wiedzę i 
profilaktykę medyczną – np. dietetycznych, 
dot. chorób typowych dla osób starszych 
technik doskonalenia pamięci itp.) 

      



 

 

P19. Czy seniorzy na Popowicach potrzebują jeszcze jakichś, niewymienionych w poprzednim pytaniu 

usług społecznych? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Tak -> Jakich? ……………………………………………………………………………………. 

2. Nie 

 
P20. Czy ma P. wpływ na kształt i jakość dostępnych dla seniorów na Popowicach usług społecznych? Na 

przykład biorąc udział w ich tworzeniu, w konsultacjach społecznych, ankietach, itp. 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Zdecydowanie nie 
2. Raczej nie 

3. Raczej tak 

4. Zdecydowanie tak 

5. Nie wiem, trudno powiedzieć 

 
P21. Czy chciałaby/łby P. włączyć się czynnie (np. poprzez udział w konsultacjach lub w spotkaniach 

roboczych) w proces projektowania i dostosowywania usług publicznych do potrzeb seniorów na 

Popowicach? 

Proszę zaznaczyć ‘X’ właściwą odpowiedź w każdym wierszu 

Udział w 
Zdecydowa

nie tak 
Raczej tak Raczej nie 

Zdecydowa
nie nie 

Nie wiem  

Konsultacjach      

Spotkaniach i zebraniach roboczych      

Testowaniu usług      

W roli społecznego reportera 
wskazującego problemy seniorów 

     

Inna forma – jaka? ………………………………      

 



 

 

Przestrzeń architektoniczna 

P22. Czy wymienione elementy przestrzeni wspólnych Popowic są przystosowane do potrzeb seniorów? 

Proszę zaznaczyć ‘X’ właściwą odpowiedź w każdym wierszu 

Przestrzeń architektoniczna 
Zdecydowa-

nie nie 
Raczej nie Raczej tak 

Zdecydowa- 
nie tak 

Nie wiem  

Komunikacja zbiorowa (autobusy i 
tramwaje) 

     

Chodniki i ścieżki piesze      

Mała architektura, miejsca do 
siedzenia, ławki, kosze 

     

Dostępność sklepów, kiosków itp.      

Dostępność punktów usługowych 
(np. szewc, zegarmistrz itp.) 

     

Komunikacja w budynkach 
mieszkalnych (schody, widny, drzwi 
wejściowe itp.) 

     

Budynki mieszkalne (np. 
usytuowanie, rozkład mieszkań itp.) 

     

Dostęp do terenów rekreacyjnych 
(parki, ścieżki spacerowe, place 
zabaw itp.) 

     

Dostęp do życia towarzyskiego 
(kluby, kawiarnie, zajęcia 
integracyjne, spotkania z ciekawymi 
ludźmi itp.) 

     

Miejsca parkingowe      

 



 

 

P23. Czy P. zdaniem należy zająć się na Popowicach poniższymi elementami architektury, aby lepiej 

dostosować je do potrzeb seniorów? 

Proszę zaznaczyć ‘X’ właściwą odpowiedź w każdym wierszu 

Przestrzeń architektoniczna 

Należy 
całkowicie 

zmienić 
lub 

stworzyć 

Wymaga 
dużych 
zmian 

Wymaga 
niewielkich 

zmian 

Nie należy 
nic 

zmieniać 
Nie wiem  

Komunikacja zbiorowa (autobusy i 
tramwaje) 

     

Chodniki i ścieżki piesze      

Mała architektura, miejsca do siedzenia, 
ławki, kosze 

     

Toalety publiczne      

Dostępność sklepów, kiosków itp.      

Dostępność punktów usługowych (np. 
szewc, zegarmistrz itp.) 

     

Komunikacja w budynkach mieszkalnych 
(schody, widny, drzwi wejściowe itp.) 

     

Budynki mieszkalne (np. usytuowanie, 
winda, rozkład mieszkań itp.) 

     

Dostęp do terenów rekreacyjnych (parki, 
ścieżki spacerowe, place zabaw itp.) 

     

Dostęp do życia towarzyskiego (kluby, 
kawiarnie, zajęcia integracyjne, spotkania 
z ciekawymi ludźmi itp.) 

     

Miejsca parkingowe      

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

 

P24. Jak ogólnie P. zdaniem przestrzeń architektoniczna osiedla Popowice jest dostosowana do potrzeb 
seniorów? 
Proszę zaznaczyć ‘X’ swoją odpowiedź 

Źle 
(1) 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Dobrze 

(10) 

          

 



 

 

P25. Czy poleciłaby/by P. swoim przyjaciołom w podobnym wieku mieszkanie na Popowicach? 
Proszę zaznaczyć ‘X’ swoją odpowiedź 

Zdecydowanie 
nie (1) 

2 3 4 5 6 7 8 9 
Zdecydowanie 

tak (10) 

          

 

To było już ostatnie pytanie, proszę jeszcze o wypełnienie metryczki. Raz jeszcze zapewniam, że 

badanie jest całkowicie anonimowe, a zebrane dane posłużą jedynie do celów statystycznych. 

 

 

Metryczka 

M1. Proszę zaznaczyć płeć respondenta? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Kobieta 

2. Mężczyzna 

 
M2. Jaki jest P. wiek? 

Proszę wpisać ilość ukończonych lat życia 

Wiek ____ lat. 

 
M3. Jakie jest P. wykształcenie? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Podstawowe i niepełne podstawowe 

2. Gimnazjalne 

3. Zasadnicze zawodowe 

4. Średnie zawodowe i ogólne (liceum, technikum, liceum profilowane) 

5. Policealne (szkoła policealna) 

6. Wyższe licencjackie i/lub inżynierskie (bez magisterskiego) 

7. Wyższe magisterskie (w tym mgr. inż.) 

8. Wyższe (doktorat i pozostałe stopnie naukowe) 

9. Odmowa odpowiedzi 

 



 

 

M4. Proszę wskazać która z odpowiedzi najlepiej opisuje P. sytuację zawodową: 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Jestem na emeryturze 

2. Jestem na emeryturze i dodatkowo pracuję (w niepełnym wymiarze godzin) 

3. Jestem na emeryturze i pracuję zawodowo (w pełnym wymiarze godzin) 

4. Jestem na rencie 

5. Jestem na rencie i dodatkowo pracuję (w niepełnym wymiarze godzin) 

6. Jestem na rencie i pracuję zawodowo (w pełnym wymiarze godzin) 

7. Inne – jakie? ____________ 

 
M5. Która z odpowiedzi najlepiej opisuje P. sytuację materialną: 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Żyję bardzo biednie, nie starcza mi nawet na podstawowe potrzeby 

2. Żyję skromnie, muszę na co dzień bardzo oszczędnie gospodarować 

3. Żyję na średnim poziomie – wystarcza mi na co dzień, ale muszę oszczędzać na poważniejsze 

zakupy 

4. Żyję dobrze – stać mnie na wiele bez specjalnego oszczędzania 

5. Żyję bardzo dobrze – mogę sobie pozwolić na pewien luksus 

6. Odmowa odpowiedzi 

 
M6. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje P. sytuację mieszkaniową: 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Mieszkam samotnie 

2. Mieszkam z mężem / żoną, partnerem / partnerką 

3. Mieszkam z rodziną (rodzeństwem / dziećmi / zięciem / synową itp.) -> ile łącznie z P. osób liczy 

gospodarstwo domowe: ……………………….. 

4. Inne – jakie? ……………………….. 

5. Odmowa odpowiedzi 

 
M7. Czy jest P. właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania w którym zamieszkuje? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Tak 

2. Nie 

 



 

 

M8. Czy używa / korzysta P. z komputera? 

Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

1. Nigdy 

2. Bardzo rzadko (rzadziej niż 1 raz w miesiącu) 

3. Rzadko (1 – 3 razy w miesiącu) 

4. Regularnie (średnio raz w tygodniu) 

5. Często (2 – 3 razy w tygodniu) 

6. Bardzo często (codziennie)  

 

 

BARDZO DZIĘKUJĘ ZA UDZIAŁ W BADANIU 

 


