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Metodologia badań ankietowych:

• Postawiono założenie objęcia badaniem co najmniej 1,5 % mieszkańców każdej z

dzielnic (po zaokrągleniu ok. 1500 ankiet).

• Przy doborze próby badawczej przyjęto metodę kwotową, kierując się przede

wszystkim dążeniem do uzyskania struktury respondentów odpowiadającej:

- potencjałowi ludnościowemu poszczególnych dzielnic i wchodzących w ich

skład jednostek urbanistycznych,

- strukturze płci,

- strukturze wieku mieszkańców badanego terenu.

• O opinie pytano osoby w wieku 15 lat i więcej, mieszkające na terenie analizowanych

dzielnic.

• Badania przeprowadzono we wrześniu 2017 r. przez przygotowany merytorycznie

zespół ankieterów (13 osób), różnicując miejsca i czas ich wykonania.

• Po weryfikacji wypełnionych formularzy ankietowych, analizie statystycznej i

jakościowej poddano odpowiedzi udzielone przez 1433 respondentów.



Charakterystyka respondentów:

Struktura respondentów ze względu na miejsce zamieszkania na tle struktury

mieszkańców dzielnic

Struktura respondentów ze względu na staż zamieszkiwania w dzielnicy

Dzielnica

Mieszkańcy 

w wieku 15 lat i więcej w 

2014 r.

Respondenci

Udział 

respondentów w 

liczbie mieszkańców

liczba osób % liczba osób % %

VIII Dębniki 51 698 60,6 896 62,5 1,73

IX Łagiewniki - Borek Fałęcki 14 194 16,6 227 15,9 1,60

X Swoszowice 19 389 22,8 310 21,6 1,60

Razem 85 281 100,0 1 433 100,0 1,68

Wyszczególnienie

Respondenci w %

ogółem VIII Dębniki

IX 

Łagiewniki 

- Borek 

Fałęcki

X 

Swoszowice

< 1 rok 5,5 5,5 10,2 1,9

1 – 2 lat 9,6 8,5 18,2 6,5

> 2 – 10 lat 34,3 31,9 40,0 37,2

> 10 lat 50,7 54,2 31,6 54,4

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0



Charakterystyka respondentów cd.:

Struktura wiekowa respondentów na tle struktury mieszkańców dzielnic

Grupy 

wiekowe

Mieszkańcy 

w wieku 15 lat i 

więcej

Mieszkańcy 

w wieku 15 lat i więcej wg 

dzielnic

Respondenci

w badanych 

dzielnicach

Respondenci

w wieku 15 lat i więcej wg 

dzielnic

liczba 

osób
%

VIII IX X liczba 

osób
%

VIII IX X

% % % % % %

15 - 19 4 806 5,7 5,7 4,8 6,2 81 5,7 5,2 6,2 6,5

20 - 24 5 282 6,2 6,1 5,3 7,1 162 11,3 10,5 18,9 8,1

25 - 34 18 185 21,3 21,0 21,5 22,0 283 19,7 21,8 14,1 17,7

35 - 44 18 027 21,1 21,7 22,2 19,0 305 21,3 19,8 21,6 25,5

45 - 64 24 560 28,8 28,7 27,3 30,2 340 23,7 23,8 18,5 27,4

65 i więcej 14 421 16,9 16,9 18,9 15,5 262 18,3 19,0 20,7 14,8

Razem 85 281 100,0 100,0 100,0 100,0 1 433 100,0 100,0 100,0 100,0



Badania ankietowe wśród mieszkańców w wieku 15 lat i więcej (N=1433).

1. Słaba rozpoznawalność dzielnic samorządowych

• Dzielnice samorządowe słabo zakorzeniły się w świadomości mieszkańców. Ponad

połowa respondentów (55%) nie potrafiła poprawnie określić nazwy dzielnicy, w której

mieszka.

• Rozmówcy, często nieświadomi istnienia obecnych jednostek, odwoływali się do

dawnego podziału na duże dzielnice administracyjne (aż 29,5% osób uważało, że

mieszka w dzielnicy Podgórze) lub utożsamiali dzielnicę z historyczną jednostką

osiedleńczą (dawną wsią) lub osiedlem.
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Poprawna nazwa dzielnicy

Podgórze (dawna dzielnica
administracyjna)

Nazwy jednostek urbanistycznych
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2. Słaba znajomość zasięgu 

przestrzennego i przebiegu granic

• Zasięg przestrzenny dzielnic był słabo 

znany mieszkańcom, co szczególnie 

uwidoczniło się w przypadku dużych 

dzielnic: VIII Dębniki i X Swoszowice.

• Szczegółowy przebieg granic nie był 

znany respondentom. Jedynie 8,7% 

pytanych uważało, że wie którędy biegną 

granice ich dzielnicy.

Dębniki

Łagiewniki 

– Borek Fałęcki

Swoszowice



3. Nieliczne sugestie dotyczące zmian przebiegu granic dzielnic

• Zaledwie 10,6% respondentów wypowiedziało się na temat konieczności lub braku

konieczności zmian granic dzielnic - 2/3 z nich nie widziało potrzeby zmiany granic.

• Wśród 50 osób, które postulowały zmiany granic, 21 stanowili mieszkańcy dzielnicy

Swoszowice. Osoby te opowiadały się za odłączeniem Klinów od Swoszowic

(15 głosów) lub nawet poprowadzeniem granicy dzielnicy wzdłuż ul. Zakopiańskiej

i obwodnicy Krakowa.

• Głosy za zmniejszeniem obszaru jednostki pojawiły się również w Dzielnicy VIII

Dębniki, gdzie 8 osób uznało, że teren dzielnicy jest za duży.

• W Łagiewnikach - Borku Fałęckim kilka osób wyraziło opinię, że obszar dzielnicy

powinien zostać powiększony m.in. o osiedle Kliny Borkowskie.
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• Respondenci zazwyczaj deklarowali, że

czują się związani z Krakowem (90,1%

odpowiedzi „tak” i „raczej tak”), w

mniejszym stopniu z ulicą, przy której

mieszkają (75,3%), osiedlem (68%).

• Najmniejszy odsetek osób deklarował

związek z dzielnicą (59,3%).

4. Niezbyt silne poczucie związku z dzielnicami
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5. Udział w życiu dzielnic

• 83% respondentów nigdy nie wzięło udziału w zebraniach Rady Dzielnicy, 76% 

nigdy nie kontaktowało się z żadnym z radnych 

• jedynie 10% badanych było w stanie podać przykłady inicjatyw organizowanych 

przez władze dzielnicy

• Jedynie 45% pytanych wiedziało, że w dzielnicy są organizowane wydarzenia 

kulturalne, lokalne eventy, imprezy otwarte dla wszystkich, ale tylko 36% 

respondentów było w stanie bliżej określić charakter tych wydarzeń. 

• 55% ankietowanych przyznało, że w ciągu ostatnich pięciu lat nie wzięła udziału w 

żadnej z tych inicjatyw, a 1/3 że uczestniczyła w nich, ale sporadycznie

• Zdecydowana większość respondentów miała również problem z określeniem, 

które z wydarzeń najbardziej kojarzy się z dzielnicą. 

• Tylko 12,1% rozmówców deklarowało, że zna organizację (stowarzyszenie, 

fundację) działającą na rzecz dzielnicy, lecz zaledwie 9,8% było w stanie podać 

nazwę takiej organizacji lub określić czym się ona zajmuje. 

• Jedynie 27,8% pytanych dostrzegało potrzebę utworzenia takiej organizacji



6. Wybrane aktywności mieszkańców dzielnic

Deklarowane miejsca pracy wg respondentów w ujęciu poszczególnych dzielnic
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6. Wybrane aktywności mieszkańców dzielnic

Placówki edukacyjne (żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe), do których

uczęszczają dzieci ankietowanych w ujęciu poszczególnych dzielnic
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6. Wybrane aktywności mieszkańców dzielnic

Najczęstsze miejsca zakupów wg respondentów badanych dzielnic
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5. Wybrane aktywności mieszkańców dzielnic

Najczęściej wybierane placówki opieki zdrowotnej wg respondentów badanych

dzielnic
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6. Wybrane aktywności mieszkańców dzielnic

Najczęściej wybierane miejsca wypoczynku wg respondentów w ujęciu

poszczególnych dzielnic
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6. Wybrane aktywności mieszkańców dzielnic

Najczęściej wybierane obiekty/urządzenia sportowe wg respondentów w ujęciu

poszczególnych dzielnic
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6. Wybrane aktywności mieszkańców dzielnic

Najczęściej wybierane obiekty gastronomiczne wg respondentów w ujęciu

poszczególnych dzielnic
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5. Wybrane aktywności mieszkańców dzielnic

Uczęszczający do kościołów pogranicza Dzielnic VIII, IX, X na tle podział u na

parafie oraz granice analizowanych dzielnic po ich korekcie w 2014 r.
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6. Funkcjonalność dzielnic z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb społeczno-

gospodarczych ich mieszkańców Dzielnicy VIII Dębniki

Dzielnice samorządowe w opinii mieszkańców

Dzielnice razem 

Kategorie "braków" -

identyfikowane braki w zakresie

Tak Raczej tak
Nie mam 

zdania
Raczej nie Zdecydowanie nie

oceny w %

Szkół podstawowych 14,3 11,1 32,8 25,5 16,3

Przedszkoli 22,9 12,3 32,5 19,3 13,0

Żłobków 29,3 11,1 38,0 13,7 7,9

Ogródków jordanowskich (placów zabaw) 35,5 18,9 18,0 17,7 10,0

Infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 39,9 20,6 12,9 16,9 9,7

Zieleńców i skwerów 44,4 18,0 6,7 17,0 13,8

Lokalnych wydarzeń – oświatowych, kulturalnych, 

sportowych i rekreacyjnych
26,4 20,5 28,9 13,3 10,9

Domów kultury 17,2 11,4 28,6 20,9 22,0

Kościoła 2,1 2,6 11,7 20,3 63,3

Ośrodków zdrowia 20,8 15,3 13,8 22,9 27,2

Obiektów handlowych 10,6 8,8 8,5 27,2 44,9

Obiektów gastronomicznych 18,4 13,8 11,7 25,5 30,5

Dróg w dzielnicy 30,0 13,0 14,8 21,0 21,3

Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego   25,7 14,4 42,9 8,7 8,2



Badania ankietowe wykazały:

• słabe zakorzenienie dzielnic samorządowych w świadomości mieszkańców,

• niewielką wiedzę u mieszkańców na temat szczegółowego przebiegu granic i niemożność 
wypowiedzenia się na temat słuszności przebiegu granic dzielnic,

• że mieszkańcy postrzegają dzielnicę i oceniają jej przydatność wyłącznie z perspektywy własnego 
miejsca zamieszkania i zaspokajania indywidualnych bądź lokalnych (np. osiedlowych) potrzeb,

• relatywnie niewielkie uczestnictwo mieszkańców w życiu publicznym dzielnic, 

• że mieszkańcy silnie identyfikują się z Krakowem, w mniejszym stopniu z ulicą przy której 
mieszkają czy osiedlem, a w najniższym stopniu z dzielnicą,

• iż w przypadku więzi społecznych i gospodarczych zauważalne jest:

- koncentrowanie się codziennej aktywności mieszkańców w przypadku Dzielnicy VIII na 
własnym terenie, co jest pochodną dużego obszaru, a także relatywnie dobrym nasyceniem 
obiektów infrastruktury społecznej,

- dla Dzielnicy IX i X wykraczanie strefy codziennej aktywności poza ich obszary, wchodząc 
na sąsiednie dzielnice w kierunku ku centrum miasta,

- że w Dzielnicy X  korzystanie z wybranych obiektów (kościołów, szkół) nie potwierdza 
deklarowanej w wywiadach spójności społecznej pomiędzy terenami rozdzielonymi 
autostradą,

• zróżnicowanie postulowanych potrzeb, występujące w obrębie samych dzielnic.

Uzyskane wyniki badań ankietowych nie dają podstaw do zmian granic dzielnic – dodatkowo, jeśli
postulowane potrzeby zostaną zaspokojone – przyczynią się do wzmocnienia spójności jednostek
pomocniczych.

Wnioski wynikające z badania opinii mieszkańców dzielnic
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