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Wprowadzenie 

Kontekst realizacji badania
Badanie zostało wykonane w ramach projektu „Wymyślmy 
wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Stra-
tegię Lublin 2030”, realizowanego przez Gminę Lublin w ra-
mach konkursu dotacji „Human Smart Cities”. Inteligentne 
miasta współtworzone przez mieszkańców” zorganizowa-
nego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Funduszu Spójności – Program Operacyjny Pomoc 
Techniczna 2014–2020 oraz budżetu państwa. 

Założeniem badania było włączenie w proces decyzyjny 
mieszkańców miasta, którzy poprzez wyrażenie swojej opinii 
na temat miasta, w którym żyją dostarczą informacji, które 
będą stanowiły jedno ze źródeł inspiracji dla opracowania 
Strategii Lublin 2030. 

Włączenie mieszkańców w dokonanie kompleksowej dia-
gnozy, formułowanie wizji oraz priorytetów rozwoju jest jed-
nym z elementów działań partycypacyjnych. Dzięki zrealizo-
wanym badaniom ankietowym możliwe było zaangażowanie 
nie tylko aktywnych społecznie obywateli miasta, ale także 

tych, którzy na co dzień nie zajmują głosu w sprawach waż-
nych dla funkcjonowania i rozwoju miasta. Realizacja badania 
ankietowego na losowej próbie badawczej pozwoliła na uzy-
skanie pełnego odzwierciedlenia poglądów osób w różnym 
wieku, pełniących różne role zawodowe i społeczne. Jego wy-
niki pozwalają na zdiagnozowanie potrzeb Mieszkanek 
i Mieszkańców Lublina.  

 

Nota metodologiczna
Cel i przedmiot badania 

Przedmiotem badania była diagnoza opinii Mieszkanek 
i Mieszkańców Lublina na temat różnych obszarów funkcjo-
nowania miasta oraz diagnoza ich wizji miasta w kolejnych 
latach. 

Metoda, technika badawcza 

W badaniu wykorzystano metodę ilościową. Metody ilo-
ściowe pozwalają odpowiedzieć na pytania: „ile?”, „jak czę-
sto?”, obejmują gromadzenie i analizę danych liczbowych, 
pomagają określić poziom zależności pomiędzy różnymi da-
nymi oraz umożliwiają wyciągnięcie wniosków na temat całej 
populacji na podstawie włączenia do badania jej próby. Bada-
nie ilościowe jest więc dobrym sposobem na określenie po-
wszechności opinii dotyczących poruszanych w badaniu kwe-
stii. 

Badanie oparte na metodach ilościowych pozwala na włącze-
nie w proces badawczy dużej liczby mieszkańców, zapewnia 

respondentom anonimowość oraz wiąże się z wyższym niż 
w badaniach jakościowych obiektywizmem dzięki standary-
zowanej formie badania w postaci kwestionariusza z okre-
śloną listą odpowiedzi, co pozwala uniknąć trudności z inter-
pretacją danych oraz zjawiska sugerowania respondentowi 
odpowiedzi. 

Wadę metod ilościowych, taką jak brak możliwości pogłębie-
nia wiedzy o zjawiskach poddawanych badaniu zniwelowano 
poprzez uwzględnienie w narzędziu pytań o charakterze jako-
ściowym, które umożliwiały respondentom swobodną wypo-
wiedź na poruszane w badaniu tematy. 

W badaniu wykorzystano podejście mix mode, które polega 
na uzyskiwaniu tych samych informacji (w ramach takiego 
samego narzędzia badawczego – kwestionariusza ankiety) 
z wykorzystaniem różnych technik badawczych. W badaniu 
wykorzystano technikę ankiety online, ankiety pocztowej, 
ankiety papierowej wypełnianej samodzielnie przez respon-
denta, a także ankiety wypełnianej pod nadzorem ankietera.
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Dobór próby oraz uzyskana próba badawcza 

Na potrzeby badania badaną populacją zdefiniowano jako 
osoby powyżej 18 roku życia, zamieszkałe w lokalach miesz-
kalnych wylosowanych do badania na terenie Lublina, z wy-
łączeniem osób zamieszkałych w obiektach zbiorowego za-
kwaterowania.  

W badaniach zastosowany został losowy dobór próby. Jed-
nostką doboru próby natomiast był adres odpowiadający lo-
kalom mieszkalnym na terenie miasta. Osobami biorącymi 
udział w badaniach (respondentami) mogły być wszystkie 
osoby zamieszkałe w lokalu mieszkalnym pod jednym z ad-
resów wylosowanych przez Zamawiającego (operat adre-
sowo-mieszkaniowy). 

Baza podstawowa adresów lokali mieszkalnych liczyła 1 800 
adresów lokali mieszkalnych wylosowanych z Bazy Ewidencji 
Mieszkańców. Wykonawca skorzystał z dodatkowych 50 ad-
resów z próby rezerwowej. Wskutek realizacji badania 
w 1 850 gospodarstwach domowych, w badaniu uzyskano 
próbę N=1 053. 

Zasadne jest, aby dokonać oceny reprezentatywności bada-
nia. Przy zastosowaniu losowego doboru próby badawczej 
oraz przy osiągniętej próbie badawczej z założeniem poziomu 

ufności α=0,95 oraz wielkości frakcji 0,5 maksymalny błąd 
pomiaru wynosi 3%. 

Sytuacja epidemiczna a proces badawczy 
Ze względu na sytuację epidemiczną konieczne było dosto-
sowanie podejścia metodologicznego oraz procesu groma-
dzenia danych do zaistniałych okoliczności.  

W badaniu wykorzystane zostało podejście metodologiczne 
określane mianem mix mode, które polega na zbieraniu da-
nych przy wykorzystaniu różnych technik badawczych. Miesz-
kańcom z wylosowanych do badania 1 850 gospodarstw do-
mowych zaoferowano różne możliwości udziału w badaniu. 
Każda pełnoletnia osoba z wylosowanego lokalu mieszkal-
nego mogła wypełnić ankietę on-line – link do ankiety został 
przekazany w zaproszeniu do udziału w badaniu. Wraz z za-
proszeniem do udziału w badaniu, mieszkańcy otrzymali 
także papierowe ankiety, które mogli wypełnić i bezpłatnie 
odesłać w dołączonej kopercie zwrotnej na adres Wykonawcy 
badania. W przypadku niewykorzystania tych sposobów, 
mieszkańców odwiedzali ankieterzy, którzy zachęcali do 
udziału w badaniu, odbierali wypełniane ankiety od miesz-
kańców lub czekali na samodzielne wypełnienie ankiety przez 
respondenta. W szczególnych przypadkach, ankieterzy po-
magali w wypełnieniu ankiety.  

 

Charakterystyka respondentów biorących udział w badaniu 
Respondenci biorący udział w badaniu to w większości ko-
biety – stanowiły one 56% próby, w stosunku do 44% męż-
czyzn. Wśród badanych znaleźli się mieszkańcy różnych 
dzielnic, przy czym najliczniej reprezentowaną są Brono-
wice – przeszło 1/10 z respondentów deklarowała, że 
mieszka w tej części Lublina. Poniżej przedstawiono na ma-
pie rozkład respondentów według poszczególnych dzielnic 
miasta. Należy jednak zastrzec, że spośród wszystkich ba-
danych 60 osób odmówiło odpowiedzi na to pytanie, dla-
tego nie uwzględniono ich na ilustracji.  

Rysunek 1. Płeć respondentów (Czy jest Pan(i) kobietą, czy 
mężczyzną?) 

 

56% 44% 
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Rysunek 2. Liczebność respondentów według dzielnic Lublina 

 

Najliczniejszą grupę badanych stanowiły osoby powyżej 65 
roku życia, natomiast najmniej liczną mieszkańcy Lublina 
a wieku 18–25 lat. Jednocześnie, zaledwie 20% wszystkich 
respondentów deklarowało, że ma dzieci w wieku do 18 lat 
– spośród nich najczęściej wskazywano, że są to dzieci 
uczęszczające do szkoły podstawowej. 

Wykres 1. Wiek respondentów (W którym roku się Pan(i) uro-
dził(a)?) 

 

 

 

Rysunek 3. Wiek posiadanych dzieci respondentów 

Posiadanie dzieci po-
niżej wieku przed-
szkolnego 

 4% 

Posiadanie dzieci w 
wieku przedszkol-
nym 

 6% 

Posiadanie dzieci, 
które uczęszczają do 
szkoły podstawowej 

 12% 

Posiadanie dzieci, 
które uczęszczają do 
szkoły średniej 

 4% 

Charakterystyka respondentów pod względem wykształce-
nia pokazuje, że badani najczęściej wskazują, że posiadają 
wykształcenie średnie ogólnokształcące, a także wyższe 
magisterskie – w obu tych przypadkach odsetek ankieto-
wanych kształtuje się na podobnym poziomie. Poza wi-
docznymi na poniższym wykresie wskazaniami z przygoto-
wanej kafeterii, w odpowiedzi na pytanie o wykształcenie 
pojawiały się również inne, pojedyncze wskazania osób, 
które nie zakwalifikowały swojego wykształcenia do żadnej 
z szeregu przygotowanych opcji. Były to następujące odpo-
wiedzi: aplikacja radcy prawnego (1), hotelarz (1), medyczne 
wyższe (1), magister inżynier (1), sprzedawca magazynier 
(1), wyższe podyplomowe (1). Wśród respondentów spo-
tkano się z jedną odmową odpowiedzi na to pytanie. 
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Wykres 2. Wykształcenie (Jakie wykształcenie Pan(i) uzy-
skał(a)?) 

 

Respondenci, którzy posiadają inne wykształcenie niż 
podstawowe lub średnie ogólnokształcące, zostali popro-
szeni o wskazanie, w jakim kierunku są wykształceni lub 
podanie nazwy swojego wyuczonego zawodu. Podsumo-
wując odpowiedzi zgromadzone w pytaniu otwartym, 
wyszczególniono poszczególne kategorie zawodów, któ-
rych częstotliwość występowania wśród respondentów 
przedstawiono na poniższym wykresie. 

Wykres 3. Jakiej dziedziny, specjalności dotyczyło najwyższe 
uzyskane przez Pana(ią) wykształcenie? Proszę wpisać nazwę 
kierunku studiów lub nazwę zawodu:  

 

Większość respondentów wskazała, że obecnie jest na 
emeryturze lub rencie – co współgra z opisaną wcześniej 
charakterystyką badanych pod względem wieku, wyka-
zującą, że osoby ankietowane w większości mają powyżej 
65 lat. Jednocześnie połowa respondentów deklaruje, że ich 
głównym źródłem utrzymania pozostają dochody z pracy. 

Wykres 4. Sytuacja zawodowa (Czy obecnie Pan(i)... (Możliwe 
jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi) 

 

Osoby pracujące oraz prowadzące swoją działalność gospo-
darczą, zostały poproszone dodatkowo o określenie, jaki 
zawód obecnie wykonują. Kategorie powstałe na podsta-
wie analizy odpowiedzi w pytaniu otwartym zostały przed-
stawione na poniższym wykresie, wraz z uwzględnieniem 
osób, które zajmują stanowiska kierownicze, zarządcze. 
Wśród osób, które odpowiadały na to pytanie znaleźli się 
reprezentanci różnych zawodów. Najbardziej liczni związani 
są zawodowo ze sprzedażą lub hotelarstwem. 
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Wykres 5. Jaki zawód Pan(i) obecnie wykonuje? (W odpowiedzi 
proszę uwzględnić także zajmowanie stanowiska kierowni-
czego – kierownik, dyrektor, prezes firmy) Proszę wpisać nazwę 
zawodu: 

 

Wykres 6. Źródła utrzymania (Jakie jest Pan(i) główne, najważ-
niejsze źródło utrzymania?) 

 

W kwestionariuszu ankiety przeprowadzanej w ramach ba-
dania z mieszkańcami Lublina pytano także o to, czy gospo-
darstwa domowe respondentów posiadają samochody – 
a jeśli tak, to w jakiej liczbie. Badanie wykazało, że zdecy-
dowana większość – bo ponad 70% – ankietowanych odpo-
wiedziała twierdząco, przy czym 80% osób z tej grupy po-
siada jeden samochód w gospodarstwie domowym. 

Wykres 7. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada samo-
chód? 

 
Wykres 8. Tak – proszę podać liczbę samochodów 

 

Gospodarstwa domowe ankietowanych nie są duże pod 
względem liczby osób je zamieszkujących – większość ba-
danych wskazuje, że mieszka w dwie osoby. Jednocześnie 
najczęściej deklarowano także związek formalny, jako swój 
obecny stan cywilny – 64% spośród badanych odpowie-
działo, że są zamężne/żonaci. 

0,2%

1,3%

2,2%

2,4%

3,5%

3,5%

4,8%

4,8%

5,0%

5,2%

5,8%

6,0%

6,0%

6,5%

6,9%

6,9%

7,8%

8,9%

12,5%

0% 5% 10% 15% 20%

duchowny

marketing, logistyka

opiekun

inne drobne uslugi  usługi

usł. Gastronomiczne

IT

mechanik

kierownik, inspektor

usługi elektryczne,
hydraulicz.

usługi kosmetyczne, fryzj.

dyrektor, właściciel firmy,
manager

pracownik naukowy,
nauczyciel

magazynier, sprzątaczka

kierowca, transport

księgowość finanse

medyczne, analityczne

Usł. budowlane
wykończenowe

usł. Prawnicze, biurowe
admin.

sprzedawca, hotelarz

0,1%

0,2%

0,5%

2,5%

11,7%

35,4%

49,7%

0% 20% 40% 60%

Dochody z gospodarstwa
rolnego

Dochody z inwestycji lub
najmu

Pomoc społeczna

Inna odpowiedź (zapisać)

Dochody innych członków
rodziny

Emerytura lub renta

Dochody z pracy

71%

29%

Tak Nie

80%

18%

2%

1 2 3 lub więcej



LUBLIN 2030 RAPORT STRATEGIA NA LATA 2020-2030 

9 

Wykres 9. Ile osób mieszka w Pana(i) gospodarstwie domo-
wym? 

 
Wykres 10. Jaki jest Pana(i) obecny stan cywilny? 

 

Badani w większości mieszkają w Lublinie nieprzerwanie od 
urodzenia – 66% z nich wskazało taką odpowiedź. Pozosta-
łych spytano o to, gdzie mieszkali wcześniej. Ogółem, 
w większości przypadków osoby te mieszkały na terenie 
województwa lubelskiego, przy czym widać, że taka sytua-
cja miała miejsce zwłaszcza wśród osób, które deklaro-
wały, że urodziły się poza Lublinem. Wśród osób, które uro-
dziły się w Lublinie, ale mieszkały przez pewien czas poza 
nim, częściej spotykano się z odpowiedzią, że mieszkały 
poza województwem lubelskim lub w ogóle poza granicami 
kraju. 

Wykres 11. Czy mieszka Pan(i) w Lublinie od urodzenia? 

 
Wykres 12. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) przed powrotem/ponow-
nym zamieszkaniem w Lublinie? 

 
Wykres 13. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) przed powrotem/ponow-
nym zamieszkaniem w Lublinie? 
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Wśród odpowiedzi na pytanie o motywację do zamieszka-
nia w Lublinie najczęściej pojawiały się te związane z roz-
poczęciem nauki na studiach wyższych oraz rozpoczęciem 
pracy lub możliwością jej podjęcia. Z danych zgromadzo-
nych dzięki temu pytaniu wynika, że Lublin przyciąga no-
wych mieszkańców oferując im lepsze perspektywy roz-
woju, jako ważny ośrodek w regionie. Ważną kategorię od-
powiedzi wskazywanych w tym pytaniu stanowią także 
„inne”, wśród których znalazły się przede wszystkim po-
wody rodzinne – analizując swobodnie udzielone odpowie-
dzi respondentów, można zauważyć, że niemal wszyscy 
w odpowiedzi „inne” opisywali swoje przypadki, w których 
przeprowadzali się do Lublina jako dzieci, na skutek decyzji 
ich rodziców o zmianie miejsca zamieszkania. Jednak wy-
nika z nim również, że decyzje te wynikały właśnie z chęci 
polepszenia swoich warunków życia, w szczególności moż-
liwości utrzymania rodziny. 

Wykres 14. Co przede wszystkim skłoniło Pana(ią) do zamiesz-
kania w Lublinie? 

 

  

12%

1%

3%

12%

17%

27%

29%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Inna odpowiedź

Sprawowanie opieki nad
członkiem rodziny

Ogólna atrakcyjność miasta

Rozpoczęcie nauki w szkole
średniej

Chęć zamieszkania z
partnerką/partnerem lub

założenie rodziny
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Synteza 
Badanie realizowane wśród mieszkańców Lublina wyka-
zało, że cieszą się oni z bycia lubliniankami i lublinianami. 
Ogólna ocena miasta, jako miejsca, w którym prowadzą 
swoje życie rysuje się pozytywnie, choć nie bez krytycznych 
opinii względem pewnych aspektów.  

Na podstawie wyrażanych przez respondentów poglądów, 
wyłania się bardzo pozytywny obraz Lublina pod względem 
jakości oferowanego w nim kształcenia – zarówno w zakre-
sie edukacji szkolnej, jak i szkolnictwa wyższego. Proble-
mem jednak pozostaje kwestia dostępności miejsc 
w przedszkolach i żłobkach. 

 

Bardzo korzystnie oceniane są też możliwości spędzania 
czasu wolnego w Lublinie – od oferty kulturalnej, poprzez 
strefy rekreacyjne, do uprawiania sportu. Szczególnie pozy-
tywnie oceniane są tereny zielone miasta – walorem dla 
mieszkańców są parki i wąwozy rekreacyjne, które w dużym 
stopniu spełniają ich oczekiwania. Nawiązując do jakości in-
frastruktury rekreacyjnej wokół cennego środowiska natu-
ralnego, respondenci wyrażali potrzebę poprawy w obrębie 
Zalewu Zemborzyckiego. Odnośnie kultury natomiast, za-
stanawia poziom niezdecydowanych opinii względem 
dzielnicowych domów kultury – wyniki badania skłaniają do 
refleksji nad promocją tych jednostek wśród mieszkańców, 
by wzbudzić większe zainteresowanie ich działalnością. 

 

Największe wyzwania 
dotyczą rozwoju go-
spodarczego Lublina. 

Najgorzej, biorąc pod uwagę całokształt zgromadzonych 
opinii związanych z tym obszarem, rysuje się obraz gospo-
darki i rynku pracy w percepcji lublinianek i lublinian. Zda-
niem dużej części badanych, miasto nie oferuje korzystnych 
perspektyw na podjęcie dobrze płatnej pracy. Znamienne 
jest, że aż połowa ankietowanych wyraziła niezadowolenie 
ze swojego wynagrodzenia (34% badanych jest raczej nie-
zadowolonych i 16% zdecydowanie niezadowolonych). Mie-
szkańcy Lublina twierdzą w 65%, że znalezienie pracy po-
zwalającej na utrzymanie rodziny w tym mieście jest zada-
niem trudnym lub wręcz bardzo trudnym. Obrazu dopeł-
niają wyrażane również w dużym stopniu obawy co do tego, 
czy po utracie aktualnego zatrudnienia, łatwo będzie im 
znaleźć kolejną pracę. Wszystkie elementy składające się 
na postrzeganie warunków na lubelskim rynku pracy jako 
niekorzystne, sugerują, że obszar ten wymaga interwencji. 
Analiza zawarta w niniejszym raporcie jednocześnie jednak 
skłania do wniosku, że mimo negatywnie postrzeganej sta-
bilności sfery zatrudnieniowej w Lublinie, miasto to jawi się 
jego mieszkańcom generalnie jako przyjazne i takie, w któ-
rym dobrze się im żyje.  

Badanie wykazało, że większa część mieszkańców raczej 
pozytywnie ocenia pracę Urzędu Miasta Lublin, swoją opi-
nię wyrażając na podstawie własnych doświadczeń. Mało 
powszechna jest natomiast forma zdalnego kontaktu 
w sprawach urzędowych. Obecnie niezwykle istotne jest to, 
w jakim stopniu wykorzystuje się nowoczesne narzędzia te-
leinformatyczne w obszarze administracji i usług publicz-
nych. Cyfryzacja związanych z tym procesów stanowi bar-
dzo ważną kwestię zwłaszcza w aktualnych okoliczno-
ściach, gdzie możliwość załatwiania wielu spraw w sposób 
zdalny pozostaje wręcz konieczna. Jednak jak wykazują ni-
niejsze badania, forma korzystania z działalności Urzędu za 
pośrednictwem Internetu nie jest zbyt rozpowszechniona 
wśród badanych – połowa mieszkańców Lublina nie korzy-
sta w ogóle z witryny Urzędu Miasta, a 65% lublinianek 
oraz lublinian deklaruje, że nie posiada Profilu Zaufanego 
i tym samym nie korzysta z platformy ePUAP.
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Co drugi lublinianin uważa, że w Lublinie najbar-
dziej wyjątkowe są Stare Miasto lub inne miejsca 

historyczne. 
Dla lublinianek i lublinian najbardziej wyjątkowa w ich mie-
ście jest obecność wielu zabytków, pomników, miejsc kultu. 
Bardzo dużą wartość stanowią dla mieszkańców Lublina 
jego historia i związana z nim kultura. Osoby biorące udział 
w badaniu wymieniały w tym kontekście takie obiekty jak 
Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, 
Zamek Królewski w Lublinie, Stare Miasto, Plac Litewski, 
Brama Krakowska, Ogród Saski, Ogród Botaniczny, Mu-
zeum Wsi Lubelskiej, fontanna multimedialna czy też tro-
lejbusy. Mieszkańcy przedstawiają Lublin jako miasto z bar-
dzo ciekawą, wielokulturową historią i unikalną tradycją. 
Wskazują również na wyjątkową atmosferę i klimat panu-
jący w mieście, głównie dzięki wymienionym zabytkom 
i Staremu Miastu, ale również posiadaniu uczelni wyższych, 
które zapewniają obecność studentów i nastawienie na or-
ganizację wydarzeń kulturalnych, takich jak na przykład 
Noc Kultury, Carnaval Sztukmistrzów lub Festiwal Kultury 
Żydowskiej – Lubliner Festival. Wydaje się zatem, że 
w strategii zarządzania miastem, ważne jest pielęgnowa-
nie tych wartości regionalnych, stanowiących o wyjątkowo-
ści miasta w oczach lublinianek i lublinian.  

Choć zdaniem mieszkańców Lublina, dużo się już zmieniło 
w nim na lepsze w kwestii modernizacji ulic, to nadal bu-
downictwo, poprawa stanu dróg i wszelkiej związanej z tym 
infrastruktury powinno pozostawać jednym z głównych 
priorytetów inwestycyjnych dla władz miasta. Są to kwe-
stie, które w opinii mieszkańców Lublina powinny zostać 
uwzględnione w planach rozwoju miasta na najbliższe lata 
i zostać zawarte w strategii rozwoju. Obok powyższego, 
ważną wartością, jaka zdaniem badanych jest na tyle 
istotna, by należycie się do niej odniosły władze miasta, po-
zostaje ekologia. Działania zmierzające do ochrony środo-
wiska naturalnego oraz przede wszystkim w tym kontek-
ście poprawa czystości powietrza, są elementami, o które 
należy zadbać w najbliższym czasie, w wymiarze długofa-
lowym. Są to także przedsięwzięcia, które wpłyną na jakość 
życia mieszkańców Lublina. W kontekście koncepcji zielo-

nego miasta, ważne dla lublinianek i lublinian pozostają ta-
kie konkretne działania, jak: walka ze smogiem poprzez 
wymianę pieców, montaż kolektorów słonecznych, wyko-
rzystanie terenów zielonych do rozwoju i rekreacji oraz za-
chowanie jak największej ich ilości, a także dalsza segrega-
cja odpadów. 

Na podstawie zgromadzonych wniosków z badania, okre-
ślając kierunki dalszego rozwoju Lublina z uwzględnieniem 
perspektywy jego mieszkańców, rekomenduje się przede 
wszystkim dalsze działania skoncentrowane na inwesty-
cjach w infrastrukturę drogową, zwłaszcza w kontekście 
poruszania się po mieście samochodem, a także moderni-
zację budynków w przestrzeni miejskiej. W Strategii Roz-
woju Lublina na lata 2021–2030 powinny również zostać 
szczególnie uwzględnione priorytety proekologiczne, sku-
piające się w głównej mierze na jakości powietrza w mie-
ście. Aby strategia odpowiadała potrzebom wyrażanym 
przez mieszkańców, musi ona zawierać plany na poprawę 
w zakresie gospodarczym i ekonomicznym – w tym kontek-
ście istotne dla jakości życia w Lublinie pozostają interwen-
cje wdrażane w obszarze rynku pracy, zwłaszcza w ramach 
poprawy warunków zatrudnienia, tworzenia nowych miejsc 
pracy oraz rozwoju przedsiębiorczości, a także działania 
władz miasta zmierzające do przyciągania inwestorów 
związanych z oddziaływaniem na sferę biznesową miasta. 

 

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę, rekomenduje się 
również przeprowadzenie badania jakościowego pogłębia-
jącego analizę potrzeb mieszkańców i ich percepcję miasta, 
ze szczególnym uwzględnieniem kwestii problemowych, 
które zostały zasygnalizowane w niniejszym badaniu ilo-
ściowym – takich jak zidentyfikowane trudności w obszarze 
zatrudnienia, które wymagają dalszej eksploracji pod 
względem przyczyn aktualnych opinii odnośnie sytuacji na 
regionalnym rynku pracy, czynników na to wpływających 
i ewentualnych możliwości poprawy.
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Wyniki badań ankietowych 
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1. Dobre sąsiedztwo
Badanie wykazało, że lublinianie oraz lublinianki są w dużej 
większości zadowoleni ze swojego mieszkania lub domu 
pod względem jego lokalizacji – przy czym aż 42% ocenia 
ten aspekt bardzo dobrze i kolejne 42% raczej dobrze. Po-
zytywnie kształtują się też oceny swojego lokum pod 
względem powierzchni oraz sąsiedztwa, dość dobre opinie 
odnotowano także odnośnie ich stanu technicznego. Jed-
nak zdecydowanie najgorzej w kontekście swoich mieszkań 
i domów, badani mieszkańcy Lublina oceniają wysokość 
opłat – 23% odpowiadających przyznało, że kwestię tę oce-
nia raczej źle, a 6%, że bardzo źle, przy czym zaledwie 7% 
ankietowanych ocenia wysokość opłat za mieszkanie/dom 
bardzo dobrze i 28% raczej dobrze. Dodatkowo warto za-
znaczyć, że osoby biorące udział w niniejszym badaniu, 
w swoim obecnym mieszkaniu bądź domu mieszkają śred-
nio około 21 lat. 

Wykres 15. Jak Pan(i) ocenia własne mieszkanie lub dom pod 
względem: 

 0% 25% 50% 75% 100%

Powierzchni

Stanu technicznego

Lokalizacji

Wysokości opłat

Sąsiedztwa

Trudno powiedzieć Bardzo źle
Raczej źle Ani dobrze, ani źle
Raczej dobrze Bardzo dobrze
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Wykres 16. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie? 

 

Badani zdecydowanie bezpiecznie czują się we własnych 
mieszkaniach – częstość odpowiedzi, wedle których ktoś 
raczej nie czuje się bezpiecznie w swoim domu była margi-
nalna, rzędu 1%. Pozytywnie oceniane jest także poczucie 
bezpieczeństwa mieszkańców Lublina jeśli chodzi o ich są-
siedztwo – za dnia w najbliższej okolicy swojego miejsca za-
mieszkania raczej lub zdecydowanie bezpiecznie czuje się 
97% respondentów, a więc niemal wszyscy. Poczucie bez-
pieczeństwa spada znacznie podczas nocy – zarówno w po-
bliżu miejsca zamieszkania, jak i w centrum miasta, choć 
jeśli chodzi o centrum zauważa się deklaracje zdecydowanie 

najmniejszego poczucia bezpieczeństwa wśród ankietowa-
nych. Nocą w centrum Lublina raczej lub zdecydowanie bez-
piecznie czuje się 52% mieszkańców tego miasta, nato-
miast raczej niebezpiecznie czuje się 21% oraz zdecydowa-
nie niebezpiecznie czuje się 6%, przy czym 21% nie wie, jak 
określić swoją ocenę w tym kontekście. 

Badanych spytano o częstotliwość występowania różnego 
rodzaju problemów, jakie mogą pojawiać się w ich sąsiedz-
twie. Ze zgromadzonych danych wynika, że do najczęściej 
występujących można z pewnością zaliczyć kwestię niepra-
widłowego parkowania pojazdów – według 35% ankieto-
wanych mieszkańców Lublina problem ten często pojawia 
się w ich sąsiedztwie, a 13% twierdzi, że jest to dla nich bar-
dzo często spotykany problem. Kolejnym najczęściej wska-
zywanym problemem w sąsiedztwie było wyrzucanie 
śmieci w niewłaściwych miejscach oraz równie często za-
znaczane pijaństwo – w obu tych przypadkach 37% osób 
w badaniu odpowiadało, że są to często lub bardzo często 
spotykane problem, w niemal tych samych proporcjach 
przypadających na te dwa rodzaje odpowiedzi. Stosunkowo 
duży odsetek respondentów wskazywało także na częsty 
problem zadymiania powietrza na skutek niewłaściwych 
sposobów ogrzewania swoich gospodarstw domowych. 
Cieszy natomiast fakt, że małą częstotliwością charaktery-
zują się problemy związane z kradzieżą, choć w tych przy-
padkach badani częściej podkreślali, że nie mają wiedzy na 
ten temat. 

 

Wykres 17. Jak często poniższe problemy pojawiają się w Pana(i) sąsiedztwie? 
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Wyrzucanie śmieci w niewłaściwych miejscach

Zadymianie powietrza wywołane spalaniem niewłaściwego
paliwa w piecach
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2. Edukacja  

2.1. Przedszkola  
Respondentów będących rodzicami spytano szczegółowo 
o to, czy któreś z ich dzieci chodzi do przedszkola – w tym 
kontekście trzeba zauważyć przede wszystkim, że wśród 
osób posiadających dzieci w wieku przedszkolnym więk-
szość deklaruje, że chodzą one do przedszkoli publicznych. 

Wykres 18. Czy Pana(i) dziecko/dzieci chodzi/chodzą do przed-
szkola 

 

Jednocześnie, rodziców dzieci uczęszczających do przed-
szkola spytano o ocenę placówek, z których korzystają pod 

kilkoma aspektami. Zgromadzone odpowiedzi pozwalają 
twierdzić, że ogólna ocena jest pozytywna – szczególnie 
pod względem zaangażowania nauczycieli w wychowanie 
dzieci. Gorzej oceniane są kwestie związane z warunkami 
lokalowymi placówek przedszkolnych, co może sygnalizo-
wać potrzebę podjęcia starań o poprawę w tym obszarze, 
jeśli chodzi o przedszkola publiczne. Nieco słabszą oceną 
charakteryzuje się też w oczach badanych rodziców oferta 
zajęć dodatkowych dostępna w przedszkolach, do których 
uczęszczają ich dzieci – choć w tym zakresie warto podkre-
ślić, że odnotowano największy odsetek odpowiedzi neu-
tralnych. 

62% 55%
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Wykres 19. Jak Pan(i) ocenia przedszkole, do którego uczęsz-
czają Pana(i) dzieci pod względem 

 

W kontekście przedszkoli publicznych ważna jest także 
kwestia ich dostępności, o którą spytano ankietowanych 
w kolejnym pytaniu. Jak wykazuje badanie, opinie w tej ma-
terii są mocno zróżnicowane – niemal taka sama część re-
spondentów uważa, że dostępność miejsc dla dzieci 
w przedszkolach publicznych jest raczej dobra lub bardzo 
dobra (32%), co uważa wręcz przeciwnie (34%). Takie oceny 
wskazują na to, że problem z dostępnością publicznych 
miejsc przedszkolnych w Lublinie jest z pewnością obecny 
oraz zauważany i odczuwany przez rodziców dzieci w tym 
wieku.  

Wykres 20. Jak Pan(i) ocenia dostępność miejsc dla dzieci 
w przedszkolach publicznych? Czy jest ona: 

 

Mówiąc o dostępności miejsc w przedszkolach, warto rów-
nież wspomnieć o tym, jak respondenci postrzegają do-
stępność żłobków. Placówki te, jako miejsca opieki dla 
dzieci do lat trzech, mają pomagać rodzicom przede 
wszystkim w godzeniu ich życia zawodowego z rodzinnym, 
pełniąc funkcje opiekuńcze, wychowawcze, ale i eduka-
cyjne, dbając o prawidłowy rozwój podopiecznych dzieci. Na 
podstawie odpowiedzi przedstawionych na poniższym wy-
kresie, trudno jednoznacznie stwierdzić, jak wygląda kwe-
stia dostępności lublińskich żłobków – z pewnością jednak 
obraz ten nie rysuje się zbyt pozytywnie. Warto zwrócić 
uwagę, że nie znalazła się w tym przypadku ani jedna od-
powiedź badanych „bardzo dobra”. W 33% ankietowani 
oceniają, że dostępność miejsc w omawianych placówkach 
jest „ani dobra, ani zła”, 21% uważa, że jest ona raczej do-
bra, podczas gdy 14% twierdzi, że „raczej zła” i 9%, że wręcz 
„bardzo zła”. Duży odsetek, bo 23% respondentów, miała 
trudności z odpowiedzeniem na pytanie. Wynika zatem 
z tych danych, że kwestia dostępności żłobków pozostaje 
raczej w pewnym stopniu kwestią problemową – jest to 
jednak problem powszechny w różnych miejscach kraju.  

Wykres 21. Jak Pan(i) ocenia dostępność miejsc dla dzieci 
w żłobkach? 
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2.2. Szkoły podstawowe  
Analogicznie do kwestii przedszkoli, w kwestionariuszu an-
kiety przeprowadzanej w ramach niniejszego badania za-
warto pytania do respondentów, których dzieci uczęszczają 
do szkół podstawowych w Lublinie. Wśród nich, 96% zade-
klarowało, że dzieci te chodzą do szkół publicznych. 

Wykres 22. Czy Pana(i) dziecko/dzieci chodzi/chodzą: 

 

Oceny dotyczące szkół podstawowych są nieco mniej zde-
cydowane w porównaniu z ocenami, jakie nadawali rodzice 
względem przedszkoli. W tym przypadku zdecydowanie 
najbardziej pozytywną opinię wyrażano co do poziomu 
kształcenia lubelskich szkół podstawowych – pozytywną 
ocenę wskazało 80% ankietowanych rodziców w tej kate-
gorii. Stosunkowo najgorszą oceną charakteryzuje się 
oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych 

(12% negatywnych opinii), w dalszej kolejności częściowo 
negatywnie został oceniony aspekt związany z wyposaże-
niem szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne – tutaj 
odnotowano 6% negatywnych odpowiedzi, przy czym jed-
nocześnie odnotowano najniższy odsetek opinii bardzo do-
brych (8%). 

Wykres 23. Jak Pan(i) ocenia szkołę, do której uczęszcza(ją) 
Pana(i) dzieci pod względem? 
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2.3. Szkoły średnie  
Względem szkół średnich, również pojawiło się najwięcej 
odpowiedzi wskazujących, że dzieci respondentów uczęsz-
czają do szkół publicznych – choć w tym przypadku wystą-
pił już większy odsetek osób, których dzieci chodzą do szkół 
prywatnych (5%) oraz pojawiły się osoby, których dzieci 
chodzą zarówno do szkoły publicznej, jak i prywatnej (3%). 

Wykres 24. Czy Pana(i) dziecko/dzieci chodzi/chodzą: 

 

Jeśli chodzi o ocenę szkół średnich pod podobnymi aspek-
tami, które badane były wcześniej względem przedszkoli 
i szkół podstawowych, to kształtuje się ona podobnie do 
tych właśnie względem szkół podstawowych. Najlepiej 
ocenianą cechą pozostaje poziom kształcenia – oceniony 

bardzo wysoko, na poziomie 91% opinii pozytywnych. Do 
najgorzej ocenionych należy ponownie oferta zajęć pozalek-
cyjnych oraz wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dy-
daktyczne. 

Wykres 25. Jak Pan(i) ocenia szkołę, do której uczęszcza(ją) 
Pana(i) dziecko (dzieci) pod względem: 

 

2.4. Kształcenie dorosłych  
Edukacja to również temat kształcenia dorosłych, 
w związku z tym, w niniejszym badaniu, zapytano również 
lublinianki i lublinian o to, czy w ostatnim roku poszerzali 
swoje kwalifikacje. Jak pokazują wyniki przedstawione na 
poniższym wykresie, ponad połowa z badanych odpowie-
działa przecząco. Natomiast pozostali kształcą się przede 
wszystkim na studiach wyższych (14%), na kursach lub 
szkoleniach (14%), a także samodzielnie podnoszą i uzu-
pełniają swoje dotychczasowe kompetencje zawodowe 
(13%). 
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Wykres 26. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdobywał(a) 
Pan(i) nowe lub uzupełniał(a) Pan(i) swoje dotychczasowe 
kwalifikacje zawodowe? 

 

Jednocześnie, 40% badanych mieszkańców Lublina uważa, 
że ich praca zawodowa jest zgodna z ich wykształceniem – 
co wiąże się z wcześniej wykazywaną kwestią braku podej-
mowania działań zmierzających do zdobywania nowych 
kwalifikacji zawodowych, ponieważ wielu z respondentów 
nie ma takiej potrzeby, pracując w swoim wyuczonym za-
wodzie. Z kolei 26% ankietowanych ocenia, że ich praca jest 
częściowo zgodna z ich kierunkiem studiów bądź uzyska-
nym zawodem, natomiast kolejne 22% przyznało w sposób 
zdecydowanych, że nie jest zgodna. Pozostałe 12% osób 
biorących udział w badaniu miało trudności z określeniem 
swojej opinii w tym zakresie. 

Wykres 27. Jak ocenia Pan(i) zgodność Pana(i) pracy zawodowej 
lub działalności gospodarczej z kierunkiem studiów lub uzy-
skanym zawodem? 

 

Lublinianie w dużym stopniu (61%) uważają, że uzyskane 
przez nich wykształcenie jest odpowiednie do pracy, którą 
wykonują. Jest to kolejna kwestia wiążąca się z tematem 
kształcenia się przez całe życie, w szczególności dokształ-
cania w wyniku potrzeby uzupełniania lub zmiany swoich 
kwalifikacji zawodowych. Tylko 7% respondentów ocenia, 
że poziom ich wykształcenia jest niższy w stosunku do 
tego, jaki wymaga wykonywana przez nich praca – w takich 
sytuacjach właśnie występuje największa potrzeba podno-
szenia swoich kwalifikacji. 

Wykres 28. A jak ocenia Pan(i) zgodność poziomu uzyskanego 
wykształcenia z wykonywaną przez Pana(ią) pracą zawodową 
lub działalnością? 

 

Z kwalifikacjami zawodowymi wiąże się również kwestia 
znajomości języków obcych. Jak wynika z niniejszego bada-
nia, 43% mieszkańców Lublina uważa, że posiada umiejęt-
ność porozumiewania się w języku angielskim. Kolejnym, 
najczęściej znanym przez respondentów językiem jest ro-
syjski (26%), trzecim w kolejności zaś natomiast niemiecki 
(10%) – co ma oczywisty związek z położeniem geograficz-
nym miasta. W żadnym obcym języku nie potrafi porozu-
miewać się 35% badanych. 

Wykres 29. W jakim języku obcym potrafi się Pan(i) porozu-
miewać? 
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3. Akademickość 
Lublin jako ośrodek akademicki przyciąga do siebie młode 
osoby podejmujące studia wyższe w tym mieście. Na pod-
stawie niniejszego badania można stwierdzić, że zjawisko 
to jest przez mieszkańców Lublina oceniane jako pozy-
tywne – 43% badanych uważa, że ogólnie napływ polskich 
studentów przynosi więcej dobrego niż złego, natomiast 
38% uważa, że tyle samo dobrego, co złego. Co ciekawe, 
można zauważyć, że proporcje w udzielanych odpowie-
dziach są nieco inne, jeśli chodzi o studentów zagranicz-
nych – w tym przypadku już większość ankietowanych, 
41%, uważa, że napływ studentów-obcokrajowców przy-
nosi tyle samo dobrego, co złego, a 36%, że więcej dobrego 
niż złego. Pewną różnicę między oceną napływu tych 
dwóch kategorii studentów widać również na podstawie 
porównania odsetka osób przyznających, że ich zdaniem 
zjawisko to przynosi więcej złego niż dobrego – w stosunku 
do studentów z innych miejsc w Polsce taką opinię wyraziło 
4%, zaś w stosunku do studentów spoza granic Polski, 6%. 
Choć trzeba zaznaczyć, że ogółem napływ studentów jest 
oceniany w sposób zdecydowanie negatywny przez małą 
część badanych, co podkreśla generalną ocenę zjawiska na-
pływu studentów do Lublina jako pozytywne. 

Wykres 30. Czy Pana(i) zdaniem napływ studentów do Lublina 
z innych miejsc w Polsce przynosi więcej dobrego czy złego? 
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Wykres 31. Czy Pana(i) zdaniem napływ studentów-obcokra-
jowców do Lublina przynosi więcej dobrego czy złego? 

 

Jakość możliwego do uzyskania wykształcenia w Lublinie 
jest także oceniana pozytywnie przez respondentów – bli-
sko połowa z nich uważa, że studiując w tym mieście 
można zdobyć dobre wykształcenie. Jest to opinia popular-
niejsza od tej, zgodnie z którą dobre wykształcenie lepiej 
jest uzyskać poza Lublinem, w innych częściach kraju bądź 
poza nim. Warto zauważyć, że aż 27% ankietowanych 
miało trudność w zaznaczeniu jednoznacznej odpowiedzi 
na to pytanie.  

Wykres 32. Jeśli chciał(a)by Pana(i) aby Pana(i) dziecko zdo-
było dobre wykształcenie, to lepiej żeby studiowało: 

 

Co ciekawe, odniesieniu do omawianego wyżej pytania 
o brzmieniu „Jeśli chciał(a)by Pana(i) aby Pana(i) dziecko 
zdobyło dobre wykształcenie, to lepiej żeby studiowało” 
zauważa się, że badane kobiety nieco rzadziej niż męż-
czyźni wskazywały, że „w Lublinie” – częściej za to wśród 
kobiet niż wśród mężczyzn spotykano odpowiedź, że gdzieś 
indziej w Polsce. 

Tabela 1. Jeśli chciał(a)by Pana(i) aby Pana(i) dziecko zdobyło 
dobre wykształcenie, to lepiej żeby studiowało: - rozkład odpo-
wiedzi pod względem płci 

 Kobiety Mężczyźni 

W Lublinie 44,3% 49,3% 
Poza Lublinem – 

w Polsce 17,1% 13,2% 

Poza Polską 10,2% 11,1% 

Trudno powie-
dzieć 28,4% 26,4% 
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4. Gospodarka i przemysły kreatywne 
Pierwsze pytanie omawiane w obszarze gospodarki z kwe-
stionariusza ankiety dotyczy postrzegania warunków za-
kładania oraz prowadzenia własnej działalności gospodar-
czej w Lublinie. Przypominając dane dotyczące charaktery-
styki badanych osób, 5% ze wszystkich respondentów pro-
wadzi swoje prywatne przedsiębiorstwa. W związku z tym, 
opinia zawarta w wynikach zaprezentowanych na poniż-
szym wykresie w bardzo dużej mierze pochodzi od osób, 
które obecnie nie są przedsiębiorcami i nie miały lub w bar-
dzo małym stopniu miały styczność z prowadzeniem wła-
snej działalności. Stąd też może wynikać stosunkowo duży 
odsetek osób, które nie mają zdania na ten temat (31%). 
Opinia mieszkańców Lublina na ten temat nie różni się zna-
cząco w poszczególnych grupach społeczno-demograficz-
nych. Jeśli wziąć pod uwagę różnice w odpowiedziach z we-
dług płci respondentów, to zauważyć można, że kobiety 
rzadziej deklarowały, że założenie własnej działalności go-
spodarczej w Lublinie byłoby łatwe lub raczej łatwe, jednak 
źródłem tej różnicy jest znacznie większy odsetek respon-
dentek, które nie mają wyrobionej opinii na ten temat.  

Wykres 33. Gdyby Pan(i) chciał(a) rozpocząć własną działal-
ność gospodarczą (zostać prywatnym przedsiębiorcą) to czy 
uważa Pan(i), że byłoby to w Lublinie 

 

Oceny pozostałych osób koncentrują się w środku skali (ani 
łatwe, ani trudne – 27%) układając się natomiast z prze-
wagą opinii, że rozpoczęcie własnej działalności w Lublinie 
byłoby raczej trudne (16%) lub trudne (11%). Tylko dla 3% 
badanych wydaje się to być łatwym przedsięwzięciem, dla 
kolejnych 11% zaś raczej łatwym. 

W kontekście gospodarki w Lublinie, ankietowanych py-
tano również o ich stopień zadowolenia z różnych aspektów 
związanych z ich życiem zawodowym. W tym obszarze wy-
raźnie odznacza się opinia aż połowy lublinian i lublinianek, 
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którzy nie są zadowoleni ze swojego wynagrodzenia – do-
kładniej mówiąc 34% badanych jest raczej niezadowolo-
nych ze swojego wynagrodzenia, a 16% wyraziło swoje zde-
cydowane niezadowolenie w tej kwestii. Zaledwie 7% 
mieszkańców Lublina jest zdecydowanie zadowolonych ze 
swojego wynagrodzenia, a 39% raczej zadowolonych. Na tle 
pozostałych ocenianych aspektów, negatywnie rysuje się 
również opinia względem perspektyw zawodowych miesz-
kańców Lublina – choć w tym przypadku mamy do czynienia 
z dość wysokim odsetkiem osób niezdecydowanych co do 
swojego stanowiska. Niemniej jednak jedna trzecia respon-
dentów wyraziła niezadowolenie ze swoich perspektyw – 
11% zdecydowanie i 22% raczej. Warto w tym miejscu także 
przypomnieć, że tylko 4% osób zaznaczyło w metryczce za-
wartej w kwestionariuszu, że pozostają osobami bezrobot-
nymi – może to wskazywać na to, że choć zdecydowana 
większość badanych jest aktywna zawodowo, to być może 
w pewnym stopniu chcieliby poprawić swoją sytuację za-
trudnieniową, część z nich uważa jednak, że nie ma na to 
zbyt korzystnych perspektyw. Wysoki stopień zadowolenia 
odnotowano natomiast w odniesieniu do wykształcenia 
badanych – aż 80% ankietowanych jest zadowolona ze 
swojego wykształcenia. Podobnie odsetek zadowolonych 
kształtuje się w stosunku do swojej obecnie wykonywanej 
pracy zawodowej. 

Wykres 34. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) lub nie-
zadowolony(a): 

 

Niemal jedna czwarta badanych mieszkańców Lublina jest 
przekonana o tym, że jeśli stracą pracę, to łatwo znajdą 
inną (20% respondentów raczej tak uważa, a 4% zdecydo-
wanie się z tym zgadza). W opozycji, nieco większy odsetek, 
bo 28%, nie zgadza się z tym stwierdzeniem – tyle samo 
też osób uważa, że nie byłoby to ani łatwe, ani trudne wy-
zwanie. Może to świadczyć o mało stabilnej sytuacji na 
rynku pracy, jeśli chodzi o perspektywy zatrudnienia – co 
zgadza się ze wcześniej analizowanym materiałem badaw-
czym. Rzecz jasna, na taki obraz sytuacji ma także nieza-
przeczalny wpływ obecnie panująca pandemia Covid-19 
i związane z tym następstwa w różnych sferach, w tym go-
spodarczej oraz społecznej. Nieco lepiej, choć i tu nie można 
powiedzieć o dużym stopniu pewności wśród badanych 
mieszkańców Lublina, przedstawia się ich przekonanie co 
do stałości obecnego zatrudnienia – w tym kontekście 
warto przyjrzeć się statystykom odpowiedzi na pytanie, czy 
zgadzają się oni ze stwierdzeniem, że w ciągu najbliższego 
roku mogą stracić pracę (biznes). Tylko 10% respondentów 
w sposób zdecydowany się z nim nie zgadza, 27% uważa, 
że raczej nie stracą pracy w przeciągu kolejnego roku, nato-
miast łącznie 17% jest o tym raczej lub w pełni przekonana. 
W kontekście tego stwierdzenia występują również duże 
pokłady niepewności badanych – 22% stwierdziło, że 
trudno im powiedzieć, na ile zgadzają się z tym stwierdze-
niem, a aż 25% wskazało, że trochę się z tym zgadza, a tro-
chę nie. Świadczy to o dużej niepewności co do stabilizacji 
swojej sytuacji zawodowej, zachwianej obliczem większego 
kryzysu. Warto byłoby w tym zakresie porównać wyniki po-
dobnych badań opinii sprzed czasów pandemii, celem we-
ryfikacji, czy jest to problem istniejący już wcześniej w Lu-
blinie, czy rzeczywiście odciska się w tej kwestii oddziały-
wanie skutków rozprzestrzeniania się choroby. Jeszcze 
większą niepewność zaobserwowano w niniejszym badaniu 
co do zarobków badanych. 
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Wykres 35. Chciał(a)bym poprosić Pana(ią) o opinię dotyczącą 
Pana(i) sytuacji zawodowej. Z którymi stwierdzeniami Pan(i) 
się zgadza, a z którymi się Pan(i) nie zgadza? 

 
Potwierdzeniem wyżej zawartych rozważań jest analiza 
wyników uzyskanych w odpowiedzi na pytanie o to, czy 
w Lublinie łatwo jest znaleźć pracę pozwalającą utrzymać 
rodzinę, przedstawionych na poniższym wykresie. Wyraź-
nie pokazuje on, że zdaniem mieszkańców tego miasta 
trudno jest w nim o dobrze płatną pracę, która pozwalałaby 
na utrzymanie gospodarstwa domowego – taką opinię wy-
raziło aż 65% lublinianek i lublinian. 

Wykres 36. Czy uważa Pan(i), że w Lublinie łatwo czy trudno 
jest znaleźć pracę, która pozwalałaby utrzymać się Pana(i) ro-
dzinie? 

 

W powyższym kontekście warto przeanalizować, czy wy-
stępują różnice pod względem płci badanych. Z poniższej 
tabeli wynika, że jednak mężczyźni trochę bardziej optymi-
stycznie postrzegają tę kwestię niż kobiety, co być może 
wskazywać na to, że mają oni nieco lepsze perspektywy na 
znalezienie pracy, która pozwalałaby utrzymać rodzinę. 

Tabela 2. Czy uważa Pan(i), że w Lublinie łatwo czy trudno jest 
znaleźć pracę, która pozwalałaby utrzymać się Pana(i) rodzi-
nie? - rozkład odpowiedzi pod względem płci 

 Kobiety Mężczyźni 
Łatwo 0,9% 1,1% 

Raczej łatwo 9,7% 14,0% 

Raczej trudno 39,5% 36,3% 

Trudno 28,0% 26,9% 

Nie wiem 21,9% 21,7% 
 

W uzupełnieniu dość negatywnego wydźwięku wniosków 
płynących z powyższych analiz, warto przyjrzeć się temu, 
jaki odsetek badanych zdecydowałoby się na opuszczenie 
Lublina, gdyby zaproponowano im atrakcyjną ofertę pracy 
w innym mieście – 22% odpowiedziało w tym kontekście 
„raczej tak” i 9% „zdecydowanie tak”. Po przeciwnej stronie 
bieguna znalazło się 25% respondentów, którzy raczej nie 
podjęliby takiej decyzji oraz 19%, którzy zdecydowanie by 
tego nie zrobili. Wyniki zgromadzone w tym pytaniu kwe-
stionariuszowym współgrają z rysującą się ogólną niepew-
nością w kwestiach warunków zatrudnienia mieszkańców 
Lublina – stosunkowo duża część, bo aż ćwierć wszystkich 
badanych ma trudność w jednoznacznym określeniu swo-
jego stanowiska w kwestii przeniesienia się do innego mia-
sta za atrakcyjną ofertą zawodową. 

Wykres 37. Gdyby dostał(a) Pan(i) atrakcyjną ofertę pracy w in-
nym mieście, czy zdecydował(a)by się Pan(i) tam przenieść? 
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5. Kultura i czas wolny  

5.1. Oferta kulturalna Lublina 
Mieszkanie w mieście to także dostęp do kultury i sposób 
spędzania czasu wolnego jego mieszkańców. Jak wynika 
z przeprowadzanych badań, w Lublinie bardzo pozytywnie 
i najlepiej spośród wszystkich kategorii oceniana jest ki-
nowa oferta kulturalna. Wysoką ogólną oceną cieszą się też 
koncerty, festiwale, imprezy plenerowe organizowane 
w mieście – choć przy jednoczesnym dużym poziomie pozy-
tywnych opinii 68% badanych, odnotowano też jeden z naj-
wyższych odsetków tych negatywnych (10% respondentów 
uważa, że oferta kulturalna Lublina pod tym względem ra-
czej lub zdecydowanie nie spełnia ich oczekiwań). W poniż-
szym zestawieniu warto także zwrócić szczególną uwagę 
na ocenę dzielnicowych domów kultury, w stosunku do któ-
rych zauważa się najniższy odsetek odpowiedzi pozytyw-
nych i jednocześnie bardzo wysoki stopień zaznaczonych 

odpowiedzi „trudno powiedzieć/nie korzystam”. Może to 
świadczyć o braku zainteresowania mieszkańców działal-
nością dzielnicowych domów kultury lub też nie tyle słabej 
ich ofercie w oczach mieszkańców, co samym słabym po-
ziomie promocji tych jednostek kulturalnych w Lublinie. Do-
datkowo, 10% ankietowanych mieszkańców uważa w pew-
nym stopniu, że nie spełniają one ich oczekiwań co do 
oferty kulturalnej. Podobnie o małej popularności świadczą 
wyniki dotyczące działalności filharmonii – należy jednak 
zwrócić uwagę, że jest to ogólnie rzadziej wybierana forma 
kultury, zwłaszcza na tle bardziej powszechnej rozrywki 
proponowanej np. przez kina. W omawianym kontekście 
cieszy stosunkowo duże zainteresowanie i dobra opinia 
o ofercie muzealnej w Lublinie, wyrażanej przez mieszkań-
ców tego miasta.
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Wykres 38. Biorąc wszystko pod uwagę, jak Pan(i) ocenia ofertę 
kulturalną Lublina? W jakim stopniu spełniają Pana(i) oczeki-
wania 

  

 

 

5.2. Oferta rekreacyjna 
Spędzanie czasu wolnego to również rekreacja – w Lublinie 
dostępne są różne miejsca pozwalające w aktywnej formie 
pożytkować wolne chwile mieszkańców. Najlepiej oceniane 
są parki i wąwozy rekreacyjne – aż 80% respondentów 
wskazało, że pod tym względem oferta miasta spełnia ich 
oczekiwania. Z kolei odznaczająco wysoki odsetek nega-
tywnych opinii odnotowano w stosunku do infrastruktury 
wokół Zalewu Zemborzyckiego – 17% badanych uważa, że 
raczej nie spełnia ona ich oczekiwań i 7%, że zdecydowanie 
nie spełnia. Może to świadczyć o potrzebie poprawy atrak-
cyjności miejsca wokół tego zbiornika retencyjno-rekreacyj-
nego i dalszej jego rewitalizacji, co potwierdza słuszność 
planowania oraz podejmowania inwestycji w tym obszarze.  

 

Wykres 39. Jak Pan(i) ocenia ofertę rekreacyjną Lublina? W ja-
kim stopniu spełniają Pana(i) oczekiwania 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Teatry

Kina

Filharmonia

Muzea

Dzielnicowe domy kultury

Centrum Kultury

Centrum Spotkania Kultur

Koncerty, festiwale,
imprezy plenerowe

Trudno powiedzieć / Nie korzystam

Zdecydowanie nie spełniają

Raczej nie spełniają

Raczej spełniają

Zdecydowanie spełniają

0% 25% 50% 75% 100%

Ścieżki rowerowe

Siłownie na świeżym
powietrzu

Parki i wąwozy rekreacyjne

Infrastruktura wokół
Zalewu Zemborzyckiego

Boiska sportowe

Baseny

Lodowisko

Trudno powiedzieć / Nie korzystam
Zdecydowanie nie spełniają
Raczej nie spełniają
Raczej spełniają
Zdecydowanie spełniają



[Wpisz tutaj] 

28 

5.3. Sport
Sport, to forma aktywności fizycznej, której uprawianie de-
klaruje 30% mieszkańców Lublina. Jeśli chodzi o aktywność 
fizyczną mieszkańców Lublina w zależności od cech spo-
łeczno-demograficznych, to należy zauważyć, że znacząco 
częściej uprawianie sportu deklarowali mężczyźni (36%) niż 
kobiety (24%). Zdecydowanie częściej aktywność fizyczną 
deklarują osoby, których obecny stan cywilny to kawa-
ler/panna (51% uprawia sport) oraz osoby w związkach 
partnerskich (51%). Jednocześnie jednak, sport uprawiają 
częściej osoby, które deklarują posiadanie dzieci do 18 roku 
życia (w tej grupie sport uprawia 47% badanych). 

Warto także zauważyć, że częściej sport uprawiają osoby 
z wykształceniem wyższym magisterskim (49%), nato-
miast znacząco rzadziej osoby z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym (14%) lub średnim zawodowym, w tym 
liceum profilowane (23%).  

 

Rysunek 4. Czy uprawia Pan(i) sport? 

  Tak Nie 
30% 70% 

 

Co ważne ta część lublinianek i lublinian, którzy deklarują 
uprawianie sportu, w dominującej większości pozytywnie 
ocenia warunki z tym związane w mieście. Aż 58% upra-
wiających sport badanych uważa, że raczej spełniają ich 
oczekiwania i duży odsetek wskazuje też odpowiedzi naj-
bardziej pozytywne odnośnie warunków uprawiania sportu 
w Lublinie – w opinii 28% są one zdecydowanie spełniające 
ich oczekiwania. 

Wykres 40. Jeśli uprawia Pan(i) sport, to jak Pan(i) ocenia wa-
runki uprawiania sportu w Lublinie? (Chodzi o ocenę suma-
ryczną w oparciu o Pana(i) własne doświadczenia związane 
z uprawianą dyscypliną sportu) 
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6. Metropolia  
Lublin stanowi centralny ośrodek aglomeracji lubelskiej. To 
wokół tego miasta wojewódzkiego zachodzą procesy aglo-
meracyjne i rozwijają się funkcje metropolitalne. Lubelski 
obszar metropolitalny jako partnerstwo samorządów, ale 
przede wszystkim jako idea oparta na coraz bardziej zaak-
centowanym znaczeniu tego obszaru jako metropolii skon-
centrowanej wokół samego Lublina, łączy się w sposób 
oczywisty z rozwojem tego miasta. Stąd też ważna jest 
percepcja jego mieszkańców, odnośnie perspektyw rozwoju 
miasta w ciągu najbliższych 10 lat. Jak wykazuje niniejsze 
badanie, lublinianki i lublinianie w zdecydowanie przeważa-
jącej większość uważają, że ich miasto będzie nadal się roz-
wijało, przy czym 36% respondentów sądzi, że będzie to 
dynamiczny rozwój, a 41%, że rozwój o tempie mniej dyna-
micznym na tle innych podobnej wielkości miast Polski. Po-
zytywny jest wniosek, że mała część badanych twierdzi, że 
Lublin czeka w najbliższych latach stagnacja (8%) oraz, że 
zaledwie 2% mieszkańców przekonanych jest o już rozpo-
czynającej się stagnacji miasta, która będzie się tylko po-
głębiać. 

Wykres 41. Ogólnie rzecz biorąc, jak ocenia Pan(i) perspektywy 
rozwoju Lublina w ciągu następnych 10 lat? 

 

Jednocześnie w badaniu pytano o opinię na temat zmian 
zachodzących w ostatnich latach w Lublinie. W tym kontek-
ście również zdecydowanie dominują oceny pozytywne – 

36%

41%

8%

2%

12%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Lublin będzie rozwijał się
dynamicznie

Lublin będzie się w dalszym
ciągu rozwijał, ale tempo
tego rozwoju nie będzie

zbyt duże w porównaniu z…

Lublin czeka powolna,
rozłożona na lata stagnacja

Lublin już zaczyna się
pogrążać w stagnacji i

będzie ona coraz głębsza

Trudno powiedzieć



[Wpisz tutaj] 

30 

81% mieszkańców miasta postrzega, że Lublin zmienił się 
na lepsze, przy zaledwie 2%, którzy uważają, że zmiany za-
szły, ale na gorsze. 

Wykres 42. Czy Pana(i) zdaniem Lublin w ciągu ostatnich kilku 
lat zmienił się: 

 

Odnośnie procesów związanych z metropolizacją, respon-
dentów w niniejszym badaniu spytano o to, co uważają na 
temat ewentualnego rozszerzenia granic administracyj-
nych Lublina. W tym zakresie bardzo duża część badanych 
(42%) nie potrafi określić jednoznacznie swojego stanowi-
ska, nie mając sprecyzowanego poglądu w tej sprawie – być 
może świadczy to o tym, że gdyby doszło do takich planów, 
przy ich przedstawianiu ważne będzie również jasne komu-
nikowanie okoliczności związanych z prowadzeniem reali-
zacji takiego procesu oraz pokazywanie idących za tym ko-
rzyści i wad z różnych perspektyw. Istnieje też możliwość, 
że ocena w przedmiotowym kontekście zależałaby od tego, 
jaki obszar podlegałby włączeniu do granic miasta i stąd 
też trudno jest powiedzieć, co mogłoby przynieść wdroże-
nie takiego procesu w rzeczywistość. Pozostali ankietowani 
w większości uważają, że mogłoby to przynieść tyle samo 
dobrego, co złego, jednak jeśli chodzi o opinie ostro skiero-
wane w stronę pozytywną lub negatywną, to zaznacza się 
istotna przewaga tych, zgodnie z którymi rozszerzenie gra-
nic przyniosłoby więcej dobrego niż złego (23%) aniżeli od-
wrotnie (5%). 

Wykres 43. Gdyby doszło do rozszerzenia granic administracyj-
nych Lublina, to czy Pana(i) zdaniem mogłoby to w sumie przy-
nieść: 

 

Metropolia to w dużym stopniu również rozwój otwartości 
na obce narodowości. W Lublinie zamieszkują obcokra-
jowcy i na podstawie niniejszego badania można twierdzić, 
że są oni zauważani przez polskich mieszkańców miasta 

w różnych okolicznościach, miejscach. W największym 
stopniu jednak ma to miejsce w przestrzeni miejskiej pod-
czas spędzania czasu wolnego oraz podczas zakupów. 

Wykres 44. W Lublinie poza Polakami mieszkają też obcokra-
jowcy. Jak często ich Pan(i) spotyka i w jakich sytuacjach? 

 

Przyczynami napływu obcokrajowców do Lublina, są zda-
niem jego mieszkańców przede wszystkim poszukiwanie 
lepszych warunków życia oraz chęć zdobycia wykształcenia 
– uważa tak 70% badanych, w obu przypadkach. Niemal 
równie często wskazywaną motywacją w opinii ankietowa-
nych jest znalezienie pracy. 
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Wykres 45. Jakie są Pana(i) zadaniem główne przyczyny przy-
jazdu obcokrajowców do Lublina? Pytanie wielokrotnego wy-
boru – odpowiedzi nie sumują się do 100%. 

 

W powyższym kontekście również ważne jest, że 69% 
badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że Lublin jest 
miejscem, w którym Polacy i obcokrajowcy żyją razem 
zgodnie. Świadczy to o tym, że w oczach jego mieszkańców, 
Lublin postrzegany jest jako miasto przyjazne dla 
przyjezdnych spoza granicy kraju. Ponadto, nastawienie to 
jest równie pozytywnie postrzegane przez kobiety, jak 
i mężczyzn – choć w przypadku tych ostatnich można 
zauważyć nieco więcej odpowiedzi o zdecydowanym 
zabarwieniu pozytywnym (19% odpowiedzi „zdecydowanie 
się zgadzam” i 49% odpowiedzi „raczej się zgadzam” wśród 
mężczyzn do analogicznych 13% i 57% wśród kobiet). 

Wykres 46. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub też nie zga-
dza się z opinią, że Lublin jest miejscem, w którym Polacy i ob-
cokrajowcy zgodnie razem żyją? 

 

Tabela 3. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub też nie zgadza 
się z opinią, że Lublin jest miejscem, w którym Polacy i obco-
krajowcy zgodnie razem żyją? 

 Kobiety Mężczyźni 
Zdecydowanie się 

zgadzam 
12,8% 19,0% 

Raczej się zgadzam 56,7% 49,4% 
Ani się zgadzam, ani 

nie zgadzam 16,0% 16,6% 

Raczej się nie zga-
dzam 3,9% 5,6% 

Zdecydowanie się nie 
zgadzam 1,4% 1,3% 

Trudno powiedzieć 9,2% 8,1% 
 

W kontekście nastawienia do obcokrajowców w Lublinie, 
ważne są też poniżej zestawione odpowiedzi mieszkańców 
tego miasta na pytanie, czy ich zdaniem napływ obcokra-
jowców podejmujących pracę w Lublinie przynosi więcej do-
brego czy złego. Większość respondentów (43%) zazna-
czyła odpowiedzi wskazujące na neutralną opinię (tyle 
samo dobrego, co złego), ale widać jednak przewagę na 
rzecz zdecydowanie pozytywnych odpowiedzi (28%) w opo-
zycji do tych o zabarwieniu negatywnym (9%). Z kolei 20% 
badanych nie miało na tyle sprecyzowanego zdania, by móc 
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

Wykres 47. Czy Pana(i) zdaniem napływ obcokrajowców, któ-
rzy podejmują pracę w Lublinie przynosi więcej dobrego czy 
złego? 
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7. Miasto społecznie wrażliwe  
Społeczna wrażliwość łączy się z troską o ludzi, dbałością 
o ich jakość życia, pomocą w codziennym funkcjonowaniu 
i zapewnianiem równego dostępu do usług w różnych 
aspektach życia. Miasto wrażliwe społecznie to takie, które 
nie jest obojętne na losy swoich mieszkańców i w którym 
znajdują się miejsca, jednostki wyrażające gotowość do po-
mocy innym – i chodzi tu zarówno o miasto w rozumieniu 
jego władz, jak i samych ludzi tworzących to miasto. Choć 
wrażliwość społeczna może być ciężka do uchwycenia, jej 
miarą może być to, czy ludzie czują, że mogą ufać innym – 
co świadczyć może o świadomości jednostki o tym, czy oto-
czenie jest wrażliwe na potrzeby innych, często obcych. 
W związku z tym, w niniejszym badaniu ankietowym spy-
tano respondentów o to, czy ich zdaniem można ufać więk-
szości ludziom ogólnie. Rozkład odpowiedzi wskazuje, że 
niespełna połowa mieszkańców Lublina ma pozytywne od-
czucia w tej kwestii, a co ważne aż 18% z nich nie potrafi 
udzielić jednoznacznej odpowiedzi. W związku z tym, 34% 
uważa, że większości ludziom nie można ufać, przy czym 
25% myśli, że raczej nie można, a 9% jest o tym zdecydo-
wana. 

Wykres 48. Czy Pana(i) zdaniem większości ludzi można ufać? 

 

Jak widać na podstawie poniższej tabeli, ufność badanych 
jest podobna wśród kobiet i mężczyzn – choć większe trud-
ności z jednoznaczną odpowiedzią na omawiane pytanie 
mieli panowie, na co wskazuje nieco większy odsetek odpo-
wiedzi „trudno powiedzieć” (19% mężczyzn i 17% kobiet). 
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Tabela 4. Czy Pana(i) zdaniem większości ludzi można ufać? 

 Kobiety Mężczyźni 
Zdecydowanie 

tak 
4,3% 2,7% 

Raczej tak 44,5% 43,9% 

Raczej nie 26,2% 24,1% 

Zdecydowanie nie 8,2% 9,9% 

Trudno powie-
dzieć 

16,8% 19,4% 

 

Na stopień wrażliwości społecznej wokół mieszkańców 
miasta może wskazywać też opinia wyrażana w odpowiedzi 
na niżej przedstawione pytanie – w tym przypadku wyniki 
prezentujące odpowiedzi zgromadzone od respondentów 
są o wiele bardziej optymistyczne. Aż 83% lublinianek i lu-
blinian uważa, że gdyby spotkało ich jakieś nieszczęście, to 
w ich otoczeniu znalazłaby się osoba, do której mogliby 
zwrócić się z prośbą o pomoc.  

Wykres 49. Gdyby spotkało Pana(ią) jakieś nieszczęście, to czy 
w Pana(i) otoczeniu znalazłaby się osoba, do której można by-
łoby zwrócić się z prośbą o pomoc? 

 

W powyższym kontekście warto przyjrzeć się kondycji go-
spodarstw domowych badanych mieszkańców Lublina, co 
wskaże, czy zmagają się oni z trudnościami w utrzymaniu 
swoich rodzin i czy jednocześnie potrzebują pomocy 
w związku z występującymi problemami w zaspakajaniu 
podstawowych potrzeb życiowych. Taką potrzebą jest 
w pierwszej kolejności zakup żywności lub ubrań – jak po-
kazują niżej przedstawione wyniki, 12% badanych przy-
znało, że miało problem w tej kwestii w ciągu ostatnich 
12 miesięcy. Sytuacji, w której nie wystarczyło im środków 

na opłatę rachunków związanych z prowadzeniem gospo-
darstwa domowego doświadczyło 17% badanych. Kolejną 
ważną potrzebą w codziennym funkcjonowaniu wielu osób 
jest leczenie i opieka lekarska – w tym kontekście odnoto-
wano niezbyt optymistyczny wynik, gdzie 21% badanych 
przyznało, że w ciągu ostatniego roku brakowało pieniędzy 
w ich gospodarstwie domowym na wydatki z tym zwią-
zane. Może to świadczyć zarówno o epizodycznym, jedno-
razowym problemie lub o ogólnej ciężkiej sytuacji finanso-
wej części mieszkańców, w której nie są w stanie własnym 
staraniem zadbać w pełni o zdrowie swoje i swoich najbliż-
szych – mogą zatem potrzebować pomocy. Prezentowana 
tu analiza odpowiedzi łączy się też ze wcześniej omawia-
nymi kwestiami niezadowolenia ze swoich wynagrodzeń, 
co wyrażane było przez respondentów w pytaniach doty-
czących ich zatrudnienia. 

Wykres 50. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzało się 
Panu(i) lub w Pana(i) gospodarstwie domowym, że nie star-
czało pieniędzy na… 
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8. Tereny zielone i ochrona środowiska  
W kontekście ekologicznych aspektów życia w Lublinie, naj-
gorzej oceniana jest jakość powietrza – 17% mieszkańców 
ocenia ją jako raczej złą, a 5% jako bardzo złą. Jednocześnie 
odnotowano w stosunku do czystości powietrza największy 
odsetek odpowiedzi „ani dobrze, ani źle” oraz jednocześnie 
najniższy łączny odsetek odpowiedzi pozytywnych – 44% 

(36% raczej dobrze i 8% bardzo dobrze). Kolejnym z najgo-
rzej ocenionych jest poziom hałasu w miejscu zamieszkania 
i najbliższej okolicy – taki sam odsetek odpowiedzi nega-
tywnych, lecz korzystniejsze proporcje odpowiedzi pozy-
tywnych. Najbardziej optymistyczny bilans odpowiedzi od-
notowano jeśli chodzi o jakość wody pitnej w Lublinie, która 
została oceniona dobrze łącznie przez 70% badanych.  

Wykres 51. Jak Pan(i) ocenia w Lublinie? 
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Ciekawą kwestią wartą bliższemu przyjrzeniu się i głębszej 
analizie rozkładu odpowiedzi, jest utrzymanie czystości 
ulic, chodników, placów w pobliżu miejsca zamieszkania 
ankietowanych mieszkających w różnych dzielnicach Lu-
blina. Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia struk-
turę ocen nadawanych w kontekście omawianej czystości 

przez respondentów, biorąc pod uwagę ich deklaracje o za-
mieszkiwanej przez nich części miasta. Należy jednak pa-
miętać, że dane te mają charakter sygnalizacyjny, jeśli cho-
dzi o dzielnice, w których może występować problem zwią-
zany z czystością otoczenia

 

Tabela 5. Jak Pan(i) ocenia w Lublinie: czystość ulic, chodników, placów w pobliżu miejsca zamieszkania 

Dzielnica Trudno powie-
dzieć Bardzo źle Raczej źle Ani dobrze, ani 

źle Raczej dobrze Bardzo dobrze 

Abramowice 0,0% 0,0% 0,0% 38,5% 61,5% 0,0% 

Bronowice 0,0% 3,4% 9,2% 26,1% 51,3% 10,1% 

Czechów Południowy 1,2% 2,3% 7,0% 12,8% 64,0% 12,8% 

Czechów Północny 0,0% 1,0% 2,9% 10,8% 56,9% 28,4% 

Czuby Południowe 0,0% 2,9% 0,0% 18,8% 58,0% 20,3% 

Czuby Północne 1,4% 0,0% 8,2% 16,4% 41,1% 32,9% 

Dziesiąta 0,0% 1,5% 10,3% 44,1% 42,6% 1,5% 

Felin 0,0% 0,0% 5,9% 11,8% 82,4% 0,0% 

Głusk 0,0% 0,0% 0,0% 29,4% 70,6% 0,0% 

Hajdów-Zadębie 0,0% 0,0% 9,1% 45,5% 36,4% 9,1% 

Kalinowszczyzna 0,0% 4,0% 12,0% 24,0% 60,0% 0,0% 

Konstantynów 0,0% 9,1% 0,0% 9,1% 54,5% 27,3% 

Kośminek 0,0% 12,5% 12,5% 12,5% 62,5% 0,0% 

Ponikwoda 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 71,4% 14,3% 

Rury 10,5% 3,2% 9,5% 18,9% 48,4% 9,5% 

Sławin 0,0% 0,0% 25,0% 6,3% 43,8% 25,0% 

Sławinek 0,0% 0,0% 5,6% 16,7% 72,2% 5,6% 

Stare Miasto 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Szerokie 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

Śródmieście 0,0% 6,8% 10,8% 17,6% 58,1% 6,8% 

Tatary 0,0% 7,1% 14,3% 32,1% 44,6% 1,8% 

Węglin Południowy 0,0% 0,0% 0,0% 38,1% 47,6% 14,3% 

Węglin Północny 0,0% 0,0% 40,0% 0,0% 60,0% 0,0% 

Wieniawa 0,0% 3,4% 3,4% 24,1% 55,2% 13,8% 

Wrotków 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Za Cukrownią 0,0% 11,1% 29,6% 59,3% 0,0% 0,0% 
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Kolejna tabela wskazuje, jak oceniana jest czystość powie-
trza w poszczególnych dzielnicach Lublina. Ponownie, na-
leży pamiętać, że dane znajdujące się w tabeli mają charak-
ter sygnalizacyjny, jeśli chodzi o obszary, w których może 

występować problem związany z jakością powietrza w ob-
rębie miasta Lublin. 

 

Tabela 6. Jak Pan(i) ocenia w Lublinie: czystość powietrza w miejscu zamieszkania 

Dzielnica Trudno powie-
dzieć 

Bardzo 
źle 

Raczej 
źle 

Ani dobrze, ani 
źle 

Raczej do-
brze 

Bardzo do-
brze 

Abramowice 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 84,6% 15,4% 

Bronowice 5,9% 4,2% 21,0% 31,9% 34,5% 2,5% 

Czechów Południowy 2,3% 3,5% 11,6% 29,1% 46,5% 7,0% 

Czechów Północny 1,0% 4,9% 12,7% 19,6% 54,9% 6,9% 

Czuby Południowe 4,3% 4,3% 1,4% 27,5% 44,9% 17,4% 

Czuby Północne 5,5% 2,7% 12,3% 13,7% 37,0% 28,8% 

Dziesiąta 0,0% 10,3% 38,2% 42,6% 8,8% 0,0% 

Felin 8,8% 0,0% 8,8% 20,6% 61,8% 0,0% 

Głusk 0,0% 0,0% 17,6% 70,6% 11,8% 0,0% 

Hajdów-Zadębie 9,1% 0,0% 0,0% 27,3% 63,6% 0,0% 

Kalinowszczyzna 0,0% 0,0% 12,0% 48,0% 36,0% 4,0% 

Konstantynów 0,0% 9,1% 9,1% 27,3% 36,4% 18,2% 

Kośminek 12,5% 25,0% 12,5% 25,0% 25,0% 0,0% 

Ponikwoda 0,0% 0,0% 14,3% 28,6% 57,1% 0,0% 

Rury 21,1% 0,0% 14,7% 25,3% 26,3% 12,6% 

Sławin 0,0% 6,3% 43,8% 12,5% 31,3% 6,3% 

Sławinek 0,0% 0,0% 5,6% 44,4% 50,0% 0,0% 

Stare Miasto 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

Szerokie 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

Śródmieście 1,4% 6,8% 24,3% 28,4% 37,8% 1,4% 

Tatary 5,4% 7,1% 16,1% 53,6% 14,3% 3,6% 

Węglin Południowy 4,8% 0,0% 14,3% 28,6% 47,6% 4,8% 

Węglin Północny 0,0% 60,0% 0,0% 20,0% 20,0% 0,0% 

Wieniawa 0,0% 6,9% 27,6% 27,6% 37,9% 0,0% 

Wrotków 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 

Za Cukrownią 0,0% 29,6% 33,3% 33,3% 3,7% 0,0% 
 

Kwestia zielonego miasta, to nie tylko działania władz, 
zmierzające do poprawy warunków ekologicznych – to rów-
nież, a może przede wszystkim, postawa samych miesz-
kańców. Dużo w tym obszarze zmienia się w świadomości 
ludzi na przestrzeni ostatnich lat, jeśli chodzi o ogół społe-
czeństwa – coraz większą uwagę zwraca się na zrównowa-
żony rozwój, działania prowadzące do ograniczania pozo-
stawianych przez człowieka zanieczyszczeń, choć wiele jest 
jeszcze do zrobienia. W tym kontekście ważna jest goto-
wość ludzi do pewnych wyrzeczeń względem swojego życia, 

w szczególności jego wygody, na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. Jak pokazują wyniki niniejszego badania, 
mieszkańcy Lublina wciąż jeszcze nie są gotowi na to, by 
dla środowiska poświęcić w pewnym stopniu swój poziom 
życia, zapłacić wyższe podatki czy zgodzić się na wyższe 
ceny – choć należy zauważyć, że w tym ostatnim przypadku 
odsetek przeczących odpowiedzi jest stosunkowo najniż-
szy. W każdym z tych aspektów są to jednak negujące 
wskazania rzędu 70–75%, ponadto z przewagą tych sta-
nowczych, zdecydowanych. 
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W przypadku gotowości względem obniżenia poziomu ży-
cia, aby chronić środowisko naturalne zauważyć można, że 
to kobiety nieco częściej byłoby gotowe na takie poświęce-
nie (zdecydowanie tak lub raczej tak odpowiedziało 15% ba-
danych) niż mężczyźni (10%).  

Deklaracje dotyczące skłonności godzenia się na wyższe 
ceny, aby chronić środowisko naturalne nie różnią się za-
sadniczo w zależności od płci mieszkańców. Widoczna jest 
jednak zależność pomiędzy zmianą sytuacji finansowej 
mieszkańców w ostatnim roku, a ich deklaracjami w tym 
zakresie. W grupie osób, których sytuacja w ostatnim roku 
pogorszyła się, aż 80% badanych deklaruje, że zdecydowa-
nie nie lub raczej nie byłaby gotowa na wyższe ceny, z kolei 
w grupie osób, których sytuacja poprawiła się brak gotowo-
ści w tym zakresie deklaruje 54%. Warto także zauważyć, 
że na wyższe ceny chętniej zgodziliby się mieszkańcy zaan-
gażowani w rozwój miasta poprzez udział w głosowaniach 
w Budżecie Obywatelskim.  

Podobne zależności widoczne są w stosunku mieszkańców 
do płacenia wyższych podatków – o ile w przypadku płci nie 
są widoczne znaczące statystycznie różnice, o tyle ponow-
nie największe różnice zauważyć można w zależności od ak-
tualnej sytuacji finansowej mieszkańców – jeśli ta w ostat-
nim roku pogorszyła się, to badani nie są skłonni do zapła-
cenia wyższych podatków ze względu na ochronę środowi-
ska. Częściej niż osoby niepartycypujące w Budżecie Oby-
watelskim osoby, które co najmniej raz głosowały na pro-
jekt w tymże, byłyby skłonne płacić wyższe podatki.  

Wykres 52. Czy aby chronić środowisko naturalne był(a)by 
Pan(i) gotów/gotowa: 

 

Dokonująca się zmiana w zachowaniu ludzi widoczna jest 
przede wszystkim w wysokiej częstotliwości sortowania 
śmieci. Mieszkańcy Lublina deklarują aż w 72%, że robią to 
bardzo często lub zawsze, a kolejnych 21%, że często. Jest 
to bardzo optymistyczny wynik, jednak nie każde działanie 
jest tak chętnie podejmowane na rzecz ekologicznego trybu 
życia. Aby chronić środowisko, ponad połowa badanych 
mieszkańców miasta często decyduje się na kupowanie 
zdrowej żywności. Jest to zatem stosunkowo częsta prak-
tyka w kontekście dbania o ekologię, zwłaszcza, że może 
się wiązać z wyższymi kosztami – z drugiej jednak strony, 
może także wynikać z tego, że wiele osób zwraca uwagę na 
swoje zdrowie i zdrowy, zrównoważony tryb życia. Wyra-
zem dbałości o środowisko naturalne jest też ograniczanie 
używania samochodu – w tej kwestii wyniki badania wypa-
dły najmniej korzystnie.  

Wykres 53. Aby chronić środowisko naturalne jak często Pan(i): 
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9. Partycypacja  
Odnośnie partycypacji społecznej, w Lublinie wykorzysty-
wany jest mechanizm budżetu obywatelskiego – w niniej-
szym badaniu spytano więc mieszkańców, czy kiedykolwiek 
oddawali oni swój głos na projekty zgłaszane do Budżetu 
Obywatelskiego Lublina. Niestety, zdecydowana większość 
badanych, 59%, zaznaczyła odpowiedź, że nigdy nie głoso-
wali. Pozostałe 41% głosowało co najmniej raz, przy czym 
więcej niż 3 razy głosowało 9% respondentów. Co ciekawe, 
w głosowaniach do budżetu obywatelskiego częściej biorą 
udział kobiety niż mężczyźni – może to wskazywać na 
większą partycypację społeczną wśród lublinianek niż 
wśród lublinian. 

Wykres 54. Czy głosował(a) Pan(i) kiedykolwiek na projekt w 
Budżecie Obywatelskim Lublina? 

  

59%
17%
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Tak - jeden raz
Tak - dwa lub trzy razy
Tak - więcej niż 3 razy
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Tabela 7. Czy głosował(a) Pan(i) kiedykolwiek na projekt w Bu-
dżecie Obywatelskim Lublina? 

 Kobiety Męż-
czyźni 

Nie, nigdy nie głosowa-
łem(am) 56,8% 62,5% 

Tak, jeden raz 17,6% 16,3% 

Tak, dwa lub trzy razy 17,1% 13,3% 

Tak, więcej niż trzy razy 8,5% 7,9% 

Respondenci pytani o ich ogólną opinię na temat mechani-
zmu budżetu obywatelskiego w mieście, w bardzo dużym 
stopniu odpowiadali, że trudno im powiedzieć. Może to 
świadczyć o tym, że tak naprawdę niewiele wiedzą na te-
mat tego organizowanego przez Lublin przedsięwzięcia. 
Koreluje to z wcześniej prezentowanymi wynikami, które 
świadczą o małym udziale mieszkańców w głosowaniach 
na projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. 
Być może forma ta nie jest jeszcze dostatecznie znana 
przez populację badanych i w związku z tym wymaga więk-
szego rozpowszechniania informacji na temat organizacji 
Budżetu Obywatelskiego Lublina wśród jego społeczności 
lokalnej. 

Wykres 55. Jaka jest Pana(i) ogólna ocena Budżetu Obywatel-
skiego? Czy budżet ten: 

 

Jak sygnalizują wyniki zawarte w poniższym wykresie, naj-
bardziej popularnym miejscem, w którym bywają badani 
mieszkańcy Lublina jest lubelska starówka. Zgromadzone 
dane sugerują też, że miejscem częstej aktywności są parki 
miejskie oraz wąwozy oraz w dalszej kolejności tereny re-
kreacyjne wokół Zalewu Zemborzyckiego – którego infra-
struktura zdaniem części ankietowanych wymaga co 
prawda poprawy, jednak jest on jak widać ważnym miej-
scem aktywności lokalnej społeczności.

Wykres 56. Jak często bywa Pan(i) w Lublinie: 
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10. Urbanistyka i mobilność miejska  
Poruszając się po mieście, badani w większości przypadków 
korzystają z samochodu – najczęściej ten środek transportu 
wybierany jest, by dotrzeć na spotkania towarzyskie lub ro-
dzinne. Pozostaje także najczęściej wykorzystywany w dro-
dze do pracy, na uczelnię lub do szkoły. Wyjątkiem jest ro-
bienie zakupów – w tym celu respondenci na ogół wybierają 
się pieszo, co może być z kolei spowodowane bliskością 
sklepów w ich okolicy. Komunikacja miejska nie jest popu-
larnym środkiem przemieszczania się po zakupy, zdecydo-
wanie częściej wybierany jest w drodze na spotkania 
i w drodze do pracy czy szkoły. 

 

Wykres 57. W jaki sposób najczęściej porusza się Pan(i) po Lu-
blinie? 
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W kwestii mobilności mieszkańców, ważna jest coraz bar-
dziej zaznaczająca się obecność środków do poruszania się 
po mieście możliwych do wypożyczenia – w tym zakresie 
oferowane są już rowery miejskie, miejskie hulajnogi elek-
tryczne oraz skutery i samochody miejskie wypożyczane na 
minuty. Analizując zebrane odpowiedzi badanych, nasuwa 
się wniosek, że nie jest to popularny sposób przemieszcza-
nia się wśród lublinianek i lublinian – zwłaszcza jeśli chodzi 
o skutery i samochody, z których w ogóle nie korzysta 96% 
respondentów. Hulajnogi są wypożyczane w jakiejkolwiek 
częstotliwości przez 14%, przy czym najczęściej wskazy-
wano, że ma to miejsce 1-2 razy w roku lub nawet rzadziej. 
Spośród wypożyczanych w Lublinie środków umożliwiają-
cych jego mieszkańcom miejską mobilność, najczęściej wy-
korzystywane pozostają rowery. 

Wykres 58. Jak często wypożycza Pan(i): 

 

Wykres 59. Czy Pana(i) zdaniem ograniczanie ruchu samocho-
dowego w centrum Lublina przynosi więcej dobrego czy złego? 

 

Dane przedstawione na kolejnym wykresie pokazują, jak 
przywiązani do swojego miejsca zamieszkania są miesz-
kańcy Lublina. Jednocześnie zaznacza się ogólna, naturalna 
tendencja, że im dalsza destynacja ewentualnej przepro-
wadzki, tym mniejsza gotowość do wykazania mobilności 
przez badanych. Największy odsetek badanych, którzy roz-
ważają możliwość wyprowadzenia odnotowano w sto-
sunku do zmiany dzielnicy w obrębie Lublina – 14% wska-
zało w tym przypadku odpowiedź „raczej tak” i 2%” zdecy-
dowanie tak”, przy 26% odpowiedzi „raczej nie” i 46% „zde-
cydowanie nie”. 

Jednocześnie badania wykazały, że zdecydowana więk-
szość biorących udział w ankiecie lublinianek i lublinian 
mieszka w lokalu należącym do ich własności lub własności 
któregoś z członków ich gospodarstwa domowego – dekla-
rację taką złożyło 78%. 

Wykres 60. Czy rozważa Pan(i) możliwość wyprowadzenia się: 
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11. Infrastruktura 
Lublin jako przestrzeń do życia został oceniony w badaniu 
przez jego mieszkańców pod wieloma aspektami, w tym in-
frastrukturalnymi, ale nie tylko. Szczególnie korzystnie 
miasto jest oceniane pod kątem poruszania się po nim pie-
szo oraz komunikacją miejską – gorzej niestety wypada opi-
nia na temat poruszania się samochodem, co może suge-
rować, że przestrzeń miejska Lublina jest przyjazna dla pie-
szych, ale już mniej przyjazna dla zmotoryzowanych. 
W oczach badanych, poruszanie się rowerem natomiast 
wypada mniej więcej po środku dwóch wcześniejszych.  

Bardzo dobrze – co pokrywa się z wnioskami z wcześniej 
analizowanych fragmentów niniejszego raportu – oceniane 
są kwestie związane ze spędzaniem wolnego czasu w mie-
ście. Warunki w tym kontekście zostały ocenione jako ra-
czej dobre lub bardzo dobre przez 69% badanych. Jednocze-
śnie też miejskie tereny zielone charakteryzuje korzystna 
opinia, o zbliżonym poziomie odpowiedzi pozytywnych - 
64%. Duży odsetek pochlebnych opinii odnotowano także 

w stosunku do poziomu kształcenia dzieci oraz poczucia 
bezpieczeństwa.  

Zdecydowanie najgorzej jednak wypadają kwestie zwią-
zane z rynkiem pracy w Lublinie – ponownie, potwierdza się 
to z prezentowanymi już konkluzjami w tym obszarze, że 
zdaniem mieszkańców tego miasta, nie oferuje ono do-
brych perspektyw na dobrze płatną pracę. W tym kontek-
ście, wysokość dochodów z pracy oceniło w sposób nega-
tywny łącznie 67% badanych, a kwestia możliwości znale-
zienia pracy w ogóle odnotowała 59% negatywnych ocen.  

Na podstawie przeprowadzonego badania, korzystnie nie 
przedstawia się również dostępność mieszkań oraz dostęp-
ność usług medycznych i dostępność przestrzeni dostoso-
wanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Analizo-
wane w tym miejscu oceny Lublina z perspektywy tych pod-
stawowych aspektów, sygnalizują obszary wymagające in-
terwencji władz miasta, w celu poprawienia jakości życia 
mieszkańców tego miasta. 
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Wykres 61. Jak Pan(i) ocenia Lublin, biorąc pod uwagę: 

 

Infrastruktura miasta, to także kwestia dostępności cyfro-
wej, nabierającej wciąż coraz to większego znaczenia w dzi-
siejszych czasach. Wiąże się z tym jednocześnie problem 
wykluczenia cyfrowego. Wedle niniejszego badania, 78% 
badanych mieszkańców Lublina posiada komputer z dostę-
pem do Internetu, a 6% mimo braku komputera, posiada 
dostęp do sieci, np. z telefonu. Jeżeli ktoś już posiada kom-
puter, to zazwyczaj z Internetem – w tym kontekście odno-
towano zaledwie 1% odpowiedzi wskazujących, że badany 
posiada komputer, ale bez dostępu do Internetu. Część ba-
danych (15%) zaznaczyło, że nie ma ani komputera, ani In-
ternetu – trzeba jednak wziąć pod uwagę, że duży udział w 
grupie badanych przypada na osoby w starszym wieku. Co 
ciekawe, większy stopień cyfryzacji w omawianym zakresie 
odnotowano wśród mężczyzn niż wśród kobiet – co widać 
na podstawie umieszczonej poniżej tabeli. 

Wykres 62. Czy posiada Pan(i) komputer z dostępem do Inter-
netu? 
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Tabela 8. Czy posiada Pan(i) komputer z dostępem do Inter-
netu? - rozkład odpowiedzi pod względem płci 

Kategoria Ko-
biety 

Męż-
czyźni 

Posiadam komputer z dostę-
pem do Internetu 76,8% 79,8% 

Posiadam komputer, ale bez 
dostępu do Internetu 1,1% 1,6% 

Nie mam komputera, ale mam 
dostęp do Internetu (np. z tele-

fonu) 
6,2% 5,4% 

Nie posiadam komputera ani 
dostępu do Internetu 16,0% 13,3% 

 

Jednocześnie, wśród badanych lublinianek i lublinian, którzy 
posiadają komputery, przeważają osoby korzystające 
z niego codziennie (71%, co stanowi 54% wszystkich bada-
nych). Pozostała część posiadaczy komputera (21%) dekla-
ruje, że korzysta z niego kilka razy w tygodniu (16% ogółu 
badanych). 

Wykres 63. Jak często korzysta Pan(i) z komputera? 

 

Dodatkowe pytanie zadano także wszystkim tym respon-
dentom, którzy wskazali, że mają dostęp do Internetu. 
Wśród aktywności związanych z poruszaniem się w sieci, do 
najczęściej wykonywanych należy przeglądanie stron inter-
netowych. W drugiej kolejności jest to korzystanie z poczty 
elektronicznej. Połowa użytkowników Internetu w badaniu 
deklaruje, że często korzysta z mediów społecznościowych, 
podczas gdy 22% z nich nie korzysta w ogóle z social me-
diów.  

Wykres 64. Jeżeli ma Pan(i) dostęp do Internetu, to jak często 
Pan(i): 
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12. Usługi dla mieszkańców 
Praca lubelskich służb mundurowych, odpowiedzialnych za 
utrzymywania porządku publicznego i ochronę bezpieczeń-
stwa ludzi ogólnie oceniana jest przez mieszkańców raczej 
pozytywnie – z tym, że praca Policji cieszy się lepszą opinią 
niż praca Straży Miejskiej. Pokazują to wyniki przedsta-
wione na poniższym wykresie. 

Wykres 65. Jak Pan(i) ocenia pracę lubelskiej Policji oraz Straży 
Miejskiej? 

 

W bardzo podobny sposób respondenci oceniają poziom 
świadczenia usług przez Urząd Miasta Lublin – dla 45% ba-
danych, którzy wyrażali się na bazie własnych doświadczeń, 

poziom ten jest raczej dobry. Należy podkreślić, że opinia ta 
dotyczy całokształtu usług, z jakimi mogli się zetknąć an-
kietowani i jakie znajdują się w katalogu spraw załatwia-
nych przez różne jednostki organizacyjne Urzędu, w tym ko-
mórki zajmujące się np. kwestiami stanu cywilnego, geode-
zji czy rejestracji pojazdów. 

Wykres 66. Na podstawie własnych doświadczeń, jak Pan(i) 
ogólnie ocenia poziom świadczenia usług przez Urząd? 

 

W kontekście usług, a co za tym idzie wiążących się z tym 
kompetencji różnych jednostek zarządzających różnymi 
aspektami funkcjonowania organizmu miejskiego, warto 
także zejść na niższy szczebel i przyjrzeć się bardziej lokal-
nemu wymiarowi – mniejszemu zakresowi działalności Rad 
Dzielnic w Lublinie. Mieszkańcy uważający, że powinny one 
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mieć kompetencje takie jakie mają teraz, stanowią 33% ba-
danych. Bardzo podobna część respondentów (29%), jest 
zdania, że kompetencje powinny być większe niż obecnie. 
Opinia, że zakres tych kompetencji powinien się zmniejszyć 
pozostaje w zdecydowanej mniejszości – twierdzi tak zale-
dwie 3% ankietowanych. Co ważne w zgromadzonych od-
powiedziach na omawiane pytanie, aż 35% z nich to odpo-
wiedzi „trudno powiedzieć” – co sugerować może, że 
mieszkańcy Lublina w dużej części mogą nie mieć wiedzy 
na temat tego, czym zajmują się Rady Dzielnic, jakie są za-
kresy ich działalności i kompetencji. Wyniki przedstawione 
na poniższym wykresie zostały także zaprezentowane w 
podziale na poszczególne dzielnice miasta.  

Wykres 67. Czy uważa Pan(i), że Rady Dzielnic powinny mieć: 

 
 

Tabela 9. W Lublinie niektóre inwestycje w dzielnicach są zlecane przez Rady Dzielnic. Czy uważa Pan(i), że Rady Dzielnic powinny mieć 
– rozkład odpowiedzi według dzielnic 

Dzielnica 
Większe kompe-
tencje niż mają 

obecnie 

Takie jakie mają 
teraz 

Mniejsze kompe-
tencje niż mają 

obecnie 

Trudno powie-
dzieć 

Abramowice 38,5% 15,4% 7,7% 38,5% 

Bronowice 16,0% 32,8% 5,9% 45,4% 

Czechów Południowy 36,5% 32,9% 1,2% 29,4% 

Czechów Północny 32,7% 34,7% 2,0% 30,7% 

Czuby Południowe 31,9% 36,2% 2,9% 29,0% 

Czuby Północne 24,7% 35,6% 5,5% 34,2% 

Dziesiąta 30,9% 16,2% 1,5% 51,5% 

Felin 61,8% 23,5% 0,0% 14,7% 

Głusk 47,1% 17,6% 0,0% 35,3% 

Hajdów-Zadębie 18,2% 9,1% 0,0% 72,7% 

Kalinowszczyzna 19,2% 23,1% 3,8% 53,8% 

Konstantynów 9,1% 27,3% 9,1% 54,5% 

Kośminek 37,5% 37,5% 0,0% 25,0% 

Ponikwoda 28,6% 28,6% 0,0% 42,9% 

Rury 23,2% 33,7% 3,2% 40,0% 

Sławin 43,8% 37,5% 0,0% 18,8% 

Sławinek 27,8% 50,0% 5,6% 16,7% 

Stare Miasto 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

Szerokie 50,0% 0,0% 25,0% 25,0% 

Śródmieście 23,3% 57,5% 1,4% 17,8% 

Tatary 37,0% 22,2% 0,0% 40,7% 

Węglin Południowy 14,3% 33,3% 0,0% 52,4% 

Węglin Północny 20,0% 60,0% 0,0% 20,0% 

Wieniawa 41,4% 31,0% 0,0% 27,6% 

Wrotków 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Za Cukrownią 29,6% 29,6% 0,0% 40,7% 

Tożsame pytanie zadano respondentom także w szerszym 
odniesieniu, ogółem do samorządu Lublina. Proporcje od-

dawanych przez badanych mieszkańców odpowiedzi są po-
dobne do tych, odnotowanych w stosunku do Rad Dzielnic, 
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z drobnym przesunięciem w kierunku przekonania o potrze-
bie większych kompetencji po stronie samorządu. Nadal 
jednak niemal jedna trzecia badanych nie ma sprecyzowa-
nego poglądu w tej kwestii. 

Wykres 68. Czy uważa Pan(i), że samorząd Lublina powinien 
mieć: 

 

W kontekście usług świadczonych przez miasto jego 
mieszkańcom, ważne jest także to, w jakim stopniu wyko-
rzystuje się do tego nowoczesne narzędzia teleinforma-
tyczne. Cyfryzacja administracji i usług publicznych stanowi 
bardzo ważną kwestię zwłaszcza w obecnych okoliczno-
ściach, gdzie możliwość załatwiania wielu spraw w sposób 
zdalny pozostaje wręcz konieczna. Wyrazem wdrażania ta-
kich rozwiązań jest już samo działanie stron internetowych 
urzędów – jak wykazują niniejsze badania, połowa miesz-
kańców Lublina nie korzysta w ogóle z witryny Urzędu Mia-
sta. 

Wykres 69. Czy korzysta Pan(i) ze stron internetowych Urzędu 
Miasta Lublin? 

 

Obecnie załatwianie wielu formalności wspiera i ułatwia 
ePUAP, będący ogólnopolską platformą teleinformatyczna 
służącą do komunikacji obywateli z jednostkami admini-
stracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Nie-
stety, jak pokazują wyniki przedmiotowego badania, aż 
65% lublinianek i lublinian deklaruje, że nie posiada Profilu 
Zaufanego, czyli konta na platformie ePUAP, pozwalają-
cego na sprawne korzystanie ze zdalnych form załatwiania 
urzędowych spraw. Co ważne, 4% badanych nie jest pewna 
co do tego, czy mają do niego dostęp, czy też nie. Posiada-
nie Profilu Zaufanego zadeklarowało 31% uczestników ba-
dania. 

Rysunek 5. Czy posiada Pan(i) konto na platformie ePUAP (tzw. 
Profil Zaufany)? 
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13. Ogólna ocena Lublina 
Po rozważaniach nad poszczególnymi aspektami życia 
w Lublinie, przychodzi czas na ostatnią, najważniejszą kon-
kluzję płynącą z przeprowadzanego badania. Mieszkańcy 
tego miasta ogółem cieszą się, że są lubliniankami i lubli-
nianami – 48% z nich zgadza się z tym stwierdzeniem 
w sposób zdecydowany, a 39% wskazuje, że raczej się zga-
dza. Odnotowuje się 9% odsetek osób, którym trudno jest 

jednoznacznie się określić w tej sprawie – i co ciekawe, 
większy udział niezdecydowanych charakteryzuje męż-
czyzn. Częstość udzielanej odpowiedzi „trudno powiedzieć” 
wśród mężczyzn wynosi 13%, podczas gdy wśród kobiet 
jest to 6%.

Rysunek 6. Biorąc wszystko pod uwagę, czy zgodził(a)by się Pan(i), czy też nie zgodził(a)by się ze twierdzeniem… 

Cieszę się, że jestem lublinianinem/lublinianką 

    

 

Zdecydowanie 
zgodził(a)bym się 

Raczej zgo-
dził(a)bym się 

raczej nie zgo-
dził(a)bym się 

Zdecydowanie nie 
zgodził(a)bym się 

Trudno powie-
dzieć 

48% 39% 2% 1% 9% 

Wpływ na omawianą postawę może też mieć to, czy dana 
osoba mieszka w Lublinie nieprzerwanie od urodzenia, czy 

też nie. Badania wskazują, że osoby, które nie urodziły się 
w tym mieście są w większym stopniu niezdecydowane co 

? 
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do tego, czy cieszą się z bycia lublinianką lub lublinianinem. 
Zauważono, że odsetek mieszkańców urodzonych gdzie in-
dziej zaznaczyło w tym kontekście odpowiedź „trudno po-
wiedzieć”. 

W formie podsumowania wszystkich kwestii poruszanych 
w badaniu, mieszkańcy Lublina zostali zapytani o ocenę 
zmian zachodzących w ich mieście pod różnym kątem, na 
przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie też zostali popro-
szeni o wyrażenie swoich swobodnych opinii na temat tego, 
czym powinny zająć się władze miasta, jakie cele powinny 
im przyświecać w przyszłości i jakiego typu inwestycje 
chcieliby, by zostały wdrożone. O poprawie w największym 
stopniu badani wyrażali się odnośnie modernizacji sieci ulic 

– 45% ankietowanych zauważa w tej kwestii zdecydowaną 
poprawę oraz 42% niewielką poprawę. Bardzo pozytywnie 
zostały też ocenione zmiany związane z budową ścieżek ro-
werowych. Z kolei największy odsetek odpowiedzi świad-
czących o postrzeganiu zmian na gorsze odnotowano 
wśród badanych jeśli chodzi o kwestie związane z gospo-
darką, mianowicie przyciąganie inwestorów i wspieranie 
tworzenia miejsc pracy. W tym kontekście otrzymano 4% 
odpowiedzi „zdecydowana zmiana na gorsze” i również 4% 
odpowiedzi wskazującej na niewielką zmianę na gorsze – 
przy jednoczesnym najniższym łącznym odsetku odpowie-
dzi pozytywnych na tle pozostałych aspektów, o które py-
tano. 

 

Wykres 70. Poniżej zaprezentowano ważne zadania publiczne znajdujące się w kompetencjach samorządu. Jak ocenia Pan(i) zmiany, 
jakie nastąpiły w Lublinie w ciągu ostatnich kilku lat? 

 

 

Kolejne omówienia dotyczą wyników uzyskanych na 
podstawie pytań otwartych kwestionariusza – analizie 
poddawane były swobodne, własne wypowiedzi badanych. 
Opinie mieszkańców na temat tego, czym obecnie powinny 
zająć się władze Lublina skupiają się wokół poprawy 

infrastruktury drogowej. Na obszar budownictwa, odbu-
dowę starych kamienic, dróg i chodników, a także zwię-
kszenie ilości miejsc parkingowych, zarówno w centrum 
miasta oraz na osiedlach, wskazuje 32% mieszkańców 
odpowiadających na pytanie czym powinny zająć się 
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obecnie władze Lublina. Zdecydowanie większość odpo-
wiedzi dotyczy odnowienia starego lub budowy nowego 
dworca autobusowego i kolejowego, jak również poprawy 
organizacji komunikacji miejskiej oraz sygnalizacji świetlnej 
przy przejściach dla pieszych. Respondenci wskazują 
również na konieczność rozbudowy infrastruktury 
sportowej, w tym ścieżek rowerowych oraz na tworzenie 
miejsc aktywności typu: boiska dla dzieci, parki, skwery. Dla 
przykładu powyższych odpowiedzi warto przytoczyć poniż-
szy cytat respondenta: 

Rozwojem życia kulturalnego 
i rozbudowy infrastruktury sportowej. 

Są ścieżki rowerowe, ale nie da się 
nimi dojechać do centrum, 

poszczególne dzielnice nie są ze sobą 
połączone. Za mało jest parków, aleji, 

ławek, drzew, boisk. 

Na potrzebę oczyszczenia oraz zagospodarownia okolic 
Zalewu Zemborzyckiego, na rozwój i pielęgnację terenów 
zielonych i rekreacyjnych oraz na walkę ze smogiem, możli-
wość bezpłatnej wymiany pieców na ekologiczne oraz na 
zwiększenie ilości pojemników na odpady przy osiedlach 
mieszkaniowych wskazuje 9% mieszkańców. Odpowiedzi 
wskazane w powyższym obszarze obrazuje następujący cy-
tat wypowiedzi respondenta: 

Należy w dalszym ciągu modernizo-
wać sieć ulic. Większą uwagę należy 
skupić na terenach zielonych – uwa-
żam, że jest za mało parków i prze-

strzeni do relaksu w Lublinie. Na nie-
których osiedlach mieszkaniowych 
brakuje śmietników, zarówno tych 
małych na zwykłe śmieci jaki i spe-

cjalnych na psie odchody. 

Kolejnym obszarem tematycznym, którym powinny się za-
jąć władze Lublina, według 13% respondentów, to aktywne 

wspieranie przedsiębiorców tworzących lub utrzymujących 
miejsca pracy, wspomaganie lokalnych firm i biznesów, 
które powstały i rozwinęły się w Lublinie, przyciąganie in-
westycji, które uatrakcyjnią rynek dla inwestorów oraz sku-
pienie się na utworzeniu nowych miejsc pracy dla miesz-
kańców, co zapobiegnie emigracji młodych ludzi. Wśród 
odpowiedzi nalazły się również uwagi, aby zwiększyć ilość 
miejsc w żłobkach i przedszkolach, a także skupić się na 
budowie mieszkań komunalnych i socjalnych. Przykładem 
jest przytoczony poniższy cytat osoby biorącej udział 
w badaniu: 

Ściąganie inwestorów oferujących do-
bre miejsca pracy (wykorzystanie po-
tencjału uniwersyteckiego). Tworze-

niem miejsc i wydarzeń łączących 
społeczność Lublina i zachęcających 

mieszkańców do aktywności. 

Natomiast 13% mieszkańców, wskazało na obszar rozwoju 
miasta Lublin, głównie na jego promocję, nastawienie na 
turystów, budowanie wizerunku Lubelszczyzny jako re-
gionu atrakcyjnego turystycznie oraz na realizację projek-
tów i programów wspierających mieszkańców, badani 
zwracają również uwagę na konieczną likwidację banerów 
reklamowych, które wpływają negatywnie na estetykę 
przestrzeni publicznej. Mieszkańcy wypowiadają się nega-
tywnie na temat inwestycji powstających na terenie Górek 
Czechowskich, które według nich nie są prawidłowo zago-
spodarowane.  

Zdecydowanie mniejsza grupa respondentów, tj. 7% wska-
zuje na konieczność poprawy ochrony służby zdrowia, zbyt 
dużą liczbę prywatnych przychodni i gabinetów lekarskich, 
sugerują jej reorganizację poprzez zwiększenie personelu 
medycznego w placówkach medycznych. Według 4% 
mieszkańców władze Lublina powinny zająć się pomocą se-
niorom, zwłaszcza w sprawach dotyczących służby zdro-
wia, zapewnienia im miejsca wypoczynku na świeżym po-
wietrzu oraz budowę nowych Domów Pomocy Społecznej. 
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Wykres 71. Czym Pana(i) zdaniem przede wszystkim powinny się obecnie zająć władze Lublina? 

 

Odpowiedzi respondentów pytanych o cele, na jakich wła-
dze Lublina powinny się skupić w nadchodzących 10 latach, 
w dużym stopniu pokryły się z odpowiedziami na pytanie 
o bieżące potrzeby. W tej kategorii 26% badanych wska-
zało na obszar budownictwa, to jest budowę i modernizację 
dróg, chodników oraz usprawnienie komunikacji pojazdów 
mechanicznych. Zbieżność odpowiedzi świadczy o tym, jak 
ważna jest dla mieszkańców kwestia poprawy infrastruk-
tury w ich mieście. Grupa ta wskazała również na budowę 
nowego dworca autobusowego, szpitala oraz żłobków i 
przedszkoli. Podobnie jak w pytaniu o aktualne potrzeby 
mieszkańców, dla 6% badanych władze miasta powinny 
skupić się na bezpieczeństwie mieszkańców na drogach, 
poprzez remont ulic i chodników, oświetlenie osiedli oraz 
przejść dla pieszych, a także bezpieczeństwie socjalnym 
(mieszkaniowym), poprzez zapewnienie komunalnych i so-
cjalnych lokali mieszkalnych. Aż 17% respondentów uważa, 
że w najbliższych latach władze Lublina powinny skupić się 
na tworzeniu nowych miejsc pracy dla mieszkańców i absol-
wentów szkół wyższych, w tym 4% mieszkańców wskazuje 
na przyciągnięcie nowych oraz wsparcie obecnych inwesto-
rów oraz rozwój miasta pod względem biznesowym. W 
ogólnym rozwoju dla miasta Lublin mieszkańcy wskazują 
również na budowę placów zabaw, rozwój infrastruktury 
komunikacyjnej, promocji miasta i oferty turystycznej, do-
finansowania dla osób prowadzących działalność gospo-
darczą oraz wsparcie lokalnego biznesu. Co dziesiąta osoba 
badana uważa, że celem dla władz na przestrzeni najbliż-
szych 10 lat powinno być zadbanie o tereny zielone poprzez 
ochronę naturalnych obszarów, takich jak na przykład Górki 
Czechowskie, odbudowę parku Bronowice, redukcję emisji 
gazów cieplarnianych, montaż kolektorów słonecznych czy 
odpowiednie zarządzanie gospodarką odpadami. Respon-
denci wskazują również na edukację ekologiczną mieszkań-
ców, głównie młodzieży. Wśród wypowiedzi mieszkańców 

znajdują się propozycje, takie jak aplikacja do monitorowa-
nia stanu czystości powietrza, ekologiczne autobusy oraz 
zwiększenie terenów zielonych poprzez nasadzanie drzew 
i inwestycje w parki. Dla zobrazowania powyższych spo-
strzeżeń warto przytoczyć poniższe wypowiedzi respon-
dentów: 

W pierwszej kolejności władze po-
winny wziąć pod uwagę teren Zalewu 
Zemborzyckiego i jego infrastrukturę. 

Niewykorzystany teren Górek Cze-
chowskich to następny temat do roz-
wiązania jak i stary las miejsce rekre-

acji Lublina. 

Przede wszystkim ekologia jest przyszłością, poziom zanie-
czyszczenia powietrza w okresie grzewczym jest na bardzo 
wysokim poziomie, należy konsekwentnie przechodzić na 
odnawialne źródła energii. Więcej zieleni w mieście tam 
gdzie tylko jest to możliwe, wspierać edukację ekologiczną 
młodzieży lubelskiej. Drugie kluczowe zadanie to tworzenie 
nowych miejsc pracy i to nie w usługach. Podjęcie próby 
ściągnięcia do miasta inwestorów, chodzi o działalność pro-
dukcyjną, magazynową, informatyczną itp. Myślę, że infra-
struktura sprzyja takiemu działaniu. Jesteśmy starzejącym 
się społeczeństwem, więc trzecia ważna rzecz to wspiera-
nie działalności służby zdrowia na ile jest to możliwe w ra-
mach kompetencji władz miasta, pozyskiwanie środków 
rządowych, być może unijnych. 

Na poprawę działalności kulturalnej wskazuje 7% respon-
dentów, co jest tu rozumiane poprzez organizację imprez 
oraz modernizację obiektów zapewniających dostęp do roz-
rywki i relaksacji. Wskazują również na zapewnienie więk-
szej ilości miejsc do rekreacji, obiektów i boisk sportowych 
oraz budowę stadionu żużlowego. Podobnie jak w pytaniu 
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o aktualne cele mniej niż 10% osób biorących udział w ba-
daniu wskazuje na konieczność poprawy/usprawnienie 
działalności służby zdrowia poprzez rozwój placówek, bu-
dowę specjalistycznych przychodni, remont starego oraz 
budowę nowego szpitala. Natomiast 30% mieszkańców 

nie miało na tyle sprecyzowanego zdania, by móc jedno-
znacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

 

 

Wykres 72. Niektóre cele, którymi władze powinny zająć się dzisiaj mogą być ważne także w przyszłości, inne cele mogą stracić na zna-
czeniu. Jak Pan(i) myśli, na jakich celach powinny się skupić władze Lublina w ciągu nadchodzących 10 lat? 

 

Mieszkańcy pytani o cele na jakie przeznaczyliby środki 
z budżetu miasta w swojej dzielnicy, podobnie jak w pyta-
niu o aktualne i przyszłe cele w zdecydowanej większości 
wskazują na obszar budownictwa i dróg. Aż 43,4% osób 
biorących udział w badaniu opowiada się za modernizację 
osiedli poprzez remont i odnowienie chodników, dróg oraz 
budowę nowych miejsc parkingowych. Mieszkańcy wskazali 
również na potrzebę remontu starych kamienic, odnowie-
nie bloków, rozbudowę sieci handlowych i usługowych oraz 
dostosowanie budynków dla osób niepełnosprawnych. Na 
podstawie analiz powyższych odpowiedzi zauważamy, że 
mieszkańcy konsekwentnie we wskazanych odpowiedziach 
chcą poprawy jakości życia w otaczającej ich przestrzeni. 
Poniższy cytat przedstawia jedną z wypowiedzi respon-
denta udzielonych w obszarze budownictwa i dróg: 

Moja dzielnica co rok zgłasza projekty 
inwestycje na Kalinie, które są klu-

czowe dla mojej dzielnicy pod wzglę-
dem zwykłej infrastruktury. Jednak 
wydaje mi się, że zbyt często zwra-
camy uwagę na rozwiązania, które 

nie rozwiązują problemów, a je gene-
rują. Zwiększenie ilości miejsc parkin-
gowych nie spowoduje rozładowania 
ulic i parkingów – spowoduje to jedy-
nie promowanie innych form trans-

portu, w tym transportu publicznego. 
Moja dzielnica skorzystałaby więc 

chętnie na projektach rozwijających 
rowerową infrastrukturę czy cho-
ciażby programy sterylizacji psów. 

W kategorii oferty kulturalnej i rekreacyjnej 16% mieszkań-
ców przeznaczyłoby środki z budżetu na miejsca przezna-
czone do aktywnego wypoczynku, takie jak nowoczesne 
place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne, boiska. Utwo-
rzyliby tereny zielone: parki, ogrody, miejsca przeznaczone 
do odpoczynku z dużą ilością ławek, jako przykład podają 
zagospodarowanie terenu Górek Czechowickich. Miesz-
kańcy wskazują również na utworzenie zajęć i warsztatów, 
koncertów dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych 
w Ośrodkach Kultury, co obrazuje poniższy cytat: 

Więcej zieleni, mniej osiedli. Chodzi 
o osoby starsze, gdzie oni mają spa-
cerować, jak stoi blok na bloku. Jest 
stanowczo za mało parków i skwe-

rów. 

Na przekazanie środków na ochronę środowiska, w tym na-
sadzenie nowych i pielęgnację starych drzew oraz realizację 
programów poprawy jakości powietrza wskazuje 13,5% ba-
danych. Natomiast 5,2% respondentów przeznaczyłoby 
środki na czystość i estetykę osiedli w swojej dzielnicy, 
przede wszystkim pojemniki na odpady do segregacji, parki 
lub wybiegi dla psów oraz bezpieczeństwo: monitoring 
osiedli, oświetlenie, remont chodników i alejek. Powyższe 
kwestie obrazuje przytoczona wypowiedź respondenta: 

Chciałabym, żeby były przeznaczone 
na większą ilość stacji z rowerami do 
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wypożyczenia, ścieżki rowerowe, in-
frastrukturę dla posiadaczy psów (np. 
oświetlenie w wąwozie na Kalinie dla 
wybiegu, więcej pojemników z wor-

kami na psie odchody), remonty wiat 
przystanków (+biletomaty). 

Pozostali mieszkańcy dofinansowaliby działalności inte-
grujące i edukujące głównie osoby starsze, na przykład 
Dom Seniora dziennego pobytu lub Dom Spokojnej Starości 
oraz podjazdy i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 
oraz lepszy dostęp do służby zdrowia i lekarzy specjalistów. 
Z kolei 26% respondentów udzieliło odpowiedzi „nie wiem” 
lub wstrzymało się od odpowiedzi. 

 

Wykres 73. Załóżmy, że mógłby(mogłaby) Pan(i) zupełnie samodzielnie zdecydować o tym, na jakie cele zostaną wydane środki z bu-
dżetu miasta w Pana(i) dzielnicy. Na jakie cele przeznaczył(a)by Pan(i) te pieniądze by poprawić jakość życia mieszkańców w Pana(i) 
dzielnicy? 

 

Aż 34,5% osób biorących udział w badaniu nie udzieliło od-
powiedzi na pytanie czego brakuje im obecnie w Lublinie. 
Mieszkańcy Lublina, podobnie do udzielonych odpowiedzi 
we wcześniejszych pytaniach, wskazują na brak inwestycji 
w infrastrukturę. Wśród 15,7% mieszkańców, którzy wska-
zali na obszar budownictwa i dróg, wymienione zostały ta-
kie problemy jak: brak bezpłatnych i łatwo dostępnych 
miejsc parkingowych, wygodnych chodników i ścieżek ro-
werowych zarówno w centrum miasta, jak i na osiedlach. 
Brakuje im również nowych inwestycji, w tym mieszkań ko-
munalnych i socjalnych, publicznych żłobków i przedszkoli, 
nowoczesnego dworca autobusowego i kolejowego. Na 
brak dobrych miejsc pracy, większych możliwości zarobko-
wych, konkurencji na rynku, dużych zakładów produkcyj-
nych/przemysłowych oraz obecności korporacji międzyna-
rodowych wskazuje 14,1% respondentów. Mieszkańcy 
zwracają uwagę na brak działań wpływających na redukcję 
emisji zanieczyszczeń, brak parków i zielonych terenów, 
miejsc, gdzie można spędzić czas z rodziną na świeżym po-
wietrzu – poniższy cytat stanowi przykład wypowiedzi re-
spondenta poruszającego wskazane kwestie: 

Atrakcyjnych miejsc pracy, inwestycji 
regionalnych, wyższych zarobków in-

teligencji i kultury u mieszkańców 
więcej przestrzeni zielonej, parków 
i atrakcji dla dzieci i dorosłych np. 

obiekt jak Centrum Kopernika w War-
szawie, lepsza oferta kulturalna i in-
teraktywne oferty promujące naukę 

dla dzieci i młodzieży…” 

Poniższy cytat stanowi przykład wypowiedzi respondenta, 
który znajduje się wśród 14,2% mieszkańców wskazujących 
na brak w obszarze oferty kulturalnej i rekreacyjnej: festy-
nów letnich i imprez kulturalnych, teatru z baletem, opery, 
światowych imprez kulturalnych, a także organizacji ogól-
nodostępnych zajęć dla najmłodszych: 

Zajęć dla dzieci w niskich cenach np. 
nauka jazdy konnej, tenis, jazda figu-

rowa. Dzieci utalentowane są tylko 
rodziców nie stać. 

W części rekreacyjnej badani wskazują na brak hal do tre-
nowania jazdy rowerowej, nowego stadionu żużlowego, 
aqua parków, pływalni odkrytych, możliwości korzystania 
z Zalewu Zemborzyckiego – co potwierdza poniższy cytat: 

Tak jak już zostało ujęte przeze mnie, 
Lublinowi brakuje przede wszystkim 
zatrzymania postępującej samocho-
dozy i betonozy. Brakuje rozbudowa-
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nej infrastruktury sprzyjającej miesz-
kańcom. Brakuje otwartych ośrodków 
sportowych. Brakuje zieleni chociażby 

w centrum miasta. Brakuje też 
uchwały krajobrazowej, blokującej 

szpetne zaśmiecanie reklamami bu-
dynków. Lublinowi brakuje takiego 
drygu do pójścia naprzód. Owszem, 
Lublin się rozwija, ale brakuje tej de-
terminacji do zrobienia kroku cywili-
zacyjnego, do stania się jednym z li-
derów rozwoju. Brakuje nastawienia 
na inkluzywność i wspólnotę. Brakuje 
także właściwego zagospodarowania 
recyklingu. Na moim osiedlu są dwa 
pojemniki na różnorodne odpady – 

wiecznie przepełnione. Nie ma rozróż-
nienia na plastik, metale, szkło, pa-

pier. 

Podobnie jak w poprzednich pytaniach, zdecydowanie 
mniejsza część respondentów deklaruje brak dostępu do 
ośrodków zdrowia, długie kolejki do lekarzy specjalistów, 
brak specjalistycznych przychodni państwowych, brak reha-
bilitacji dla seniorów, małą dostępność domów dla seniora 
oraz opieki społecznej. Nieliczni mieszkańcy wskazują rów-
nież na brak odpowiedniej władzy, wzajemnego porozu-
mienia ze społeczeństwem, życzliwości urzędników i tole-
rancji mieszkańców. Dla zobrazowania powyższych spo-
strzeżeń warto przytoczyć cytat wypowiedzi respondenta: 

Nowoczesnego wizjonera, perspekty-
wicznego, dalekosiężnego planowa-
nia, prezydenta, który potrafi sobie 
wyobrazić miasto za 30 lat i dążyć 
w tym kierunku biorąc pod uwagę 

gwałtowne zmiany klimatyczne i spo-
łeczne. 

 

Wykres 74. Czego przede wszystkim brakuje Panu(i) dziś w Lublinie? 

 

Dla niemalże połowy mieszkańców, biorących udział w ba-
daniu o wyjątkowości Lublina stanowią jego zabytki, histo-
ria i kultura. Osoby biorące udział w badaniu wymieniły ta-
kie obiekty jak: Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana 
Ewangelisty, Zamek Lubelski, Stare Miasto, Plac Litewski, 
Brama Krakowska, Ogród Saski, Ogród Botaniczny UMCS, 
Muzeum Wsi Lubelskiej, Fontanna Multimedialna, trolej-
busy. Respondenci przedstawiają Lublin jako miasto z bar-
dzo ciekawą, wielokulturową historią i unikalną tradycją. 
Wskazują również na wyjątkową atmosferę i klimat panu-
jący w mieście, głównie dzięki wymienionym zabytkom 
i Staremu Miastu, ale również posiadaniu uczelni wyższych, 
które zapewniają obecność studentów i nastawienie na or-
ganizację wydarzeń kulturalnych, takich jak na przykład 

Noc Kultury, Carnaval Sztukmistrzów, Festiwal Kultury Ży-
dowskiej – Lubliner Festival. Poniżej przykłady wypowiedzi 
mieszkańców:  

Magiczne miasto, przyjemne, bez 
wielkomiejskiego pośpiechu, dużo 

uczelni wyższych. 

 

Zabytki i historia Lublina, okolica Lu-
blina, cała Lubelszczyzna jest wyjąt-
kowa pod względem przyrody, jezior 
i zabytków. Lublin ma swój urok, jest 
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to miasto, w którym urodziło się 
wielu znanych artystów. 

 

Lublin posiada wszystko, co mogłoby 
umożliwić rozwój w zachodnim stylu. 

Posiada fantastyczną historię, ze 

świetną starówką, która przy dodat-
kowym zaangażowaniu mogłaby 

przynieść ogromny profit turystyczny. 
Lublin to też powrót do starych do-
brych czasów różnorodności – coraz 

więcej wśród nas cudzoziemców, 
głównie Ukraińców. Nastawienie na 
różnorodność mogłoby uczynić z Lu-
blina piękne, multikulturowe miasto. 

 

Wykres 75. Co według Pana(i) jest w Lublinie wyjątkowe? 

 

Ponad połowa osób biorących udział w badaniu nie udzie-
liła odpowiedzi na pytanie o odniesienie do wartości waż-
nych dla mieszkańców i rozwoju miasta w Strategii Roz-
woju Lublina na lata 2021–2030. Wśród pozostałych wypo-
wiedzi, podobnie jak we wcześniejszych pytaniach, osoby 
biorące udział w badaniu wskazywały na obszar budownic-
twa i dróg, w tym na sprawną budowę i modernizację roz-
poczętych remontów ulic i obwodnic, poprawę infrastruk-
tury wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz infrastruktury dla 
pieszych, remont starych kamienic oraz klatek schodowych 
w blokach, budowę parkingów w mieście oraz na osiedlach, 
a także zwiększenie dostępności mieszkań komunalnych 
i socjalnych oraz rewitalizacja głównego dworca autobuso-
wego. Dla zobrazowania powyższych spostrzeżeń warto 
przytoczyć poniższy cytat wypowiedzi respondentów: 

Poprawa atrakcyjności Zalewu Ze-
mborzyckiego, podniesienie statusu 
Teatru, więcej imprez kulturalnych, 
poprawa ciągów komunikacyjnych, 
usprawniających poruszanie się po 

mieście, więcej parkingów i ścieżek ro-
werowych. 

Wśród wymienionych przez mieszkańców wartości, podob-
nie, jak i we wcześniejszych odpowiedziach, znalazły się 
również działania proekologiczne, takie jak walka ze smo-
giem, poprzez wymianę pieców, montaż kolektorów sło-
necznych, wykorzystanie terenów zielonych do rozwoju i re-
kreacji oraz zachowanie jak największej ich ilości, segrega-
cja odpadów – co potwierdza poniższa wypowiedź respon-
denta: 

Ochrona środowiska, większa dbałość 
o segregację śmieci, odnowa zabyt-

ków starego miasta, większą dbałość 
o estetykę, zmniejszenie zanieczysz-

czenia powietrza. 

Mieszkańcy wskazali również na wartości rodzinne, chrze-
ścijańskie, europejskie, tolerancję i równość społeczną, lo-
kalny patriotyzm oraz walkę z wykluczeniem społecznym 
i ekonomicznym, a także poprawę dostępności do służby 
zdrowia, zwłaszcza do lekarzy specjalistów. Dbałość o se-
niorów, tworzenie wartościowych miejsc pracy, sprawna 
troska o zabytki miasta, podkreślanie nieustannie jego wie-
lokulturowej przeszłości.  
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Wykres 76. Gdyby w Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021–2030 miały pojawić się odniesienia do wartości ważnych dla mieszkańców 
i rozwoju miasta, to co Pana(i) zdaniem należałoby wymienić? 
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Strona 2 

1. Biorąc wszystko pod uwagę, jak Pan(i) ocenia ofertę kulturalną Lublina? W jakim stopniu 
spełniają Pana(i) oczekiwania: (Chodzi o ocenę sumaryczną bez wnikania w specyfikę 
poszczególnych instytucji lub wydarzeń kulturalnych) 
  Zdecydowanie 

spełniają 
Raczej 

spełniają 
Raczej nie 
spełniają 

Zdecydowanie 
nie spełniają 

Trudno 
powiedzieć / 

nie korzystam 
Teatry � � � � � 
Kina � � � � � 
Filharmonia � � � � � 
Muzea � � � � � 
Dzielnicowe domy kultury � � � � � 
Centrum Kultury � � � � � 
Centrum Spotkania Kultur � � � � � 
Koncerty, festiwale, 
imprezy plenerowe � � � � � 

2. Jak Pan(i) ocenia ofertę rekreacyjną Lublina? W jakim stopniu spełniają Pana(i) 
oczekiwania: (Chodzi o ocenę sumaryczną bez wnikania w specyfikę poszczególnych obiektów / 
elementów) 
  

Zdecydowanie 
spełniają 

Raczej 
spełniają 

Raczej nie 
spełniają 

Zdecydowanie 
nie spełniają 

Trudno 
powiedzieć / 

nie 
korzystam 

Ścieżki rowerowe � � � � � 
Siłownie na świeżym 
powietrzu  � � � � � 
Parki i wąwozy 
rekreacyjne � � � � � 
Infrastruktura wokół 
Zalewu Zemborzyckiego � � � � � 
Boiska sportowe � � � � � 
Baseny � � � � � 
Lodowisko � � � � � 

3. Czy uprawia Pan(i) sport? 
 Tak 
 Nie…………………………  PRZEJŚĆ DO PYT. 5 
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************************************************************************* 

PYTANIE 4 TYLKO DLA OSÓB UPRAWIAJĄCYCH SPORT 

4. Jeśli uprawia Pan(i) sport, to jak Pan(i) ocenia warunki uprawiania sportu w Lublinie? 
(Chodzi o ocenę sumaryczną w oparciu o Pana(i) własne doświadczenia związane z uprawianą 
dyscypliną sportu). 

 Zdecydowanie spełniają moje oczekiwania 
 Raczej spełniają moje oczekiwania 
 Raczej nie spełniają moich oczekiwań 
 Zdecydowanie nie spełniają moich oczekiwań 
 Trudno powiedzieć 

************************************************************************* 

5. Gdyby Pan(i) chciał(a) rozpocząć własną działalność gospodarczą (zostać prywatnym 
przedsiębiorcą) to czy uważa Pan(i), że byłoby to w Lublinie: 

 Łatwe 
 Raczej łatwe 
 Ani łatwe, ani trudne 
 Raczej trudne 
 Trudne 
 Nie mam zdania 

6. Poniżej zaprezentowano ważne zadania publiczne znajdujące się w kompetencjach 
samorządu. Jak ocenia Pan(i) zmiany, jakie nastąpiły w Lublinie w ciągu ostatnich kilku lat?  

  Zdecydowana 
poprawa 

Niewielka 
poprawa Bez zmian 

Niewielka 
zmiana na 

gorsze 

Zdecydowana 
zmiana na 

gorsze 

Trudno 
powiedzieć 

Zwalczanie 
przestępczości       
Modernizacja sieci ulic       
Remonty osiedlowych 
dróg i parkingów       
Zapewnienie 
bezpieczeństwa na 
drogach 

      

Przyciąganie 
inwestorów i wspieranie 
tworzenia miejsc pracy 

      

Budowa ścieżek 
rowerowych        



 

Strona 4 

  Zdecydowana 
poprawa 

Niewielka 
poprawa Bez zmian 

Niewielka 
zmiana na 

gorsze 

Zdecydowana 
zmiana na 

gorsze 

Trudno 
powiedzieć 

Remonty i budowa 
chodników       
Rozbudowa 
i modernizacja 
komunikacji publicznej 
w mieście 

      

Organizacja imprez 
kulturalnych dla 
mieszkańców 

      

Rozwój i pielęgnacja 
terenów zielonych 
i rekreacyjnych 

      

Dbanie o czystość 
w mieście       
Realizacja programów 
społecznych 
wspierających np. 
wielodzietne rodziny 
lub seniorów 

      

Obsługa mieszkańców 
w Urzędzie Miasta       
Budowa i modernizacja 
obiektów sportowych       
Dbanie o estetykę 
przestrzeni w mieście       

7. Czym Pana(i) zdaniem przede wszystkim powinny się obecnie zająć władze Lublina? 

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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8. Niektóre cele, którymi władze powinny zająć się dzisiaj mogą być ważne także w przyszłości, 
inne cele mogą stracić na znaczeniu.  Jak Pan(i) myśli, na jakich celach powinny się skupić 
władze Lublina w ciągu nadchodzących 10 lat? 

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

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

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

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

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

9. Jak Pan(i) ocenia Lublin, biorąc pod uwagę: 
  Bardzo 

dobrze 
Raczej 
dobrze 

Ani dobrze,  
ani źle 

Raczej  
źle 

Bardzo  
źle 

Trudno 
powiedzieć 

Możliwość znalezienia pracy       
Wysokość dochodów z pracy       
Warunki spędzania wolnego 
czasu       
Poziom kształcenia dzieci       
Dostępność usług 
medycznych       
Poruszanie się po mieście 
samochodem       
Poruszanie się po mieście 
pieszo       
Poruszanie się po mieście 
rowerem       
Komunikację miejską       
Dostępność przestrzeni dla 
osób z niepełnosprawnościami       
Skomunikowanie z innymi 
miastami       
Bezpieczeństwo       
Dostępność mieszkań       
Tereny zielone w mieście       
Życzliwość mieszkańców       
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10. Jak Pan(i) ocenia własne mieszkanie lub dom pod względem: 
  Bardzo 

dobrze 
Raczej 
dobrze 

Ani dobrze, 
ani źle Raczej źle Bardzo źle Trudno 

powiedzieć 
Powierzchni       
Stanu technicznego       
Lokalizacji       
Wysokości opłat       
Sąsiedztwa       

11. Jak długo mieszka Pan(i) w obecnym mieszkaniu / domu?  

Proszę wpisać przybliżoną liczbę lat: ……………… 

12. W jaki sposób najczęściej porusza się Pan(i) po Lublinie? 
  

Pieszo Rowerem 
Środkiem 

komunikacji 
miejskiej 

Samochodem Nie dotyczy 

W drodze do pracy / 
uczelni / szkoły      
Po zakupy      
Na spotkania rodzinne / 
towarzyskie      

13. Jak często wypożycza Pan(i):  
  Kilka razy  

w tygodniu 
Kilka razy  
w miesiącu 

Raz na kilka 
miesięcy 

1-2 razy 
w roku  

lub rzadziej 

Nie dotyczy 
– nie 

wypożyczam 
Rower miejski      
Elektryczną hulajnogę 
miejską      
Skuter miejski lub 
samochód wypożyczany 
na minuty 

     

14. Czy głosował(a) Pan(i) kiedykolwiek na projekt w Budżecie Obywatelskim Lublina? 
 Nie – nigdy nie głosowałem(am) 
 Tak – jeden raz 
 Tak – dwa lub trzy razy 
 Tak – więcej niż 3 razy 
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15. Jaka jest Pana(i) ogólna ocena Budżetu Obywatelskiego? Czy budżet ten: 
 W pełni spełnia Pana(i) oczekiwania 
 Raczej spełnia Pana(i) oczekiwania 
 Raczej nie spełnia Pana(i) oczekiwań 
 Zupełnie nie spełnia Pana(i) oczekiwań 
 Trudno powiedzieć 

16. Załóżmy, że mógłby(mogłaby) Pan(i) zupełnie samodzielnie zdecydować o tym, na jakie cele 
zostaną wydane środki z budżetu miasta w Pana(i) dzielnicy. Na jakie cele przeznaczył(a)by 
Pan(i) te pieniądze by poprawić jakość życia mieszkańców Pana(i) dzielnicy?  

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

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

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

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

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

17. Jak Pan(i) ocenia pracę lubelskiej Policji oraz Straży Miejskiej?  

  Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Ani dobrze, 
ani źle Raczej źle Bardzo źle Trudno 

powiedzieć 
Policja       
Straż Miejska       

18. Czy czuje się Pan(i) bezpiecznie? 
  Zdecydowanie 

tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie 
nie Nie wiem 

We własnym mieszkaniu      
W pobliżu miejsca 
zamieszkania w dzień      
W pobliżu miejsca 
zamieszkania w nocy      
W centrum miasta 
w dzień      
W centrum miasta w nocy      
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19. Jak często niżej wymienione problemy pojawiają się na Pana(i) osiedlu, ulicy, w sąsiedztwie 
domu: 
  Bardzo  

często Często Rzadko 
Bardzo 

rzadko lub 
wcale 

Nie wiem 

Kradzieże lub włamania do mieszkań 
albo domów           
Kradzieże samochodów lub ich 
wyposażenia           
Napady lub kradzieże dokonywane na 
ulicy           
Akty wandalizmu, niszczenia mienia           
Pijaństwo           
Dokuczliwe zachowania sąsiadów           
Wybryki agresywnej młodzieży           
Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy           
Wyrzucanie śmieci w niewłaściwych 
miejscach           
Zadymienie powietrza wywołane 
spalaniem niewłaściwego paliwa 
w piecach 

          

20. Jak Pan(i) ocenia w Lublinie: 
  Bardzo 

dobrze 
Raczej 
dobrze 

Ani dobrze, 
ani źle 

Raczej  
źle 

Bardzo  
źle 

Trudno 
powiedzieć 

Czystość powietrza 
w miejscu zamieszkania             
Poziom hałasu w miejscu 
zamieszkania i najbliższej 
okolicy 

            

Czystość ulic, chodników, 
placów w pobliżu miejsca 
zamieszkania 

            

Odśnieżanie ulic, placów 
i chodników             
Jakość wody pitnej             
Tereny zielone 
w najbliższej okolicy             
Organizację systemu 
segregacji odpadów             
  



 

Strona 9 

21. Jak często bywa Pan(i) w Lublinie: 
  Mniej więcej 

raz na tydzień 

Mniej więcej 
raz w 

miesiącu 

Mniej więcej 
raz na kilka 

miesięcy 

Około 1-2 
razy w roku 

Rzadziej niż 
raz w roku lub 

wcale 
W kinie      
W teatrze      
W filharmonii, na koncercie 
muzyki poważnej      
W muzeum, galerii, na 
wystawie      
W bibliotece w celu 
wypożyczenia książek      
Na imprezach 
rozrywkowych, np. 
koncertach 

     

Na pływalni, w spa, na 
lodowisku, obiektach 
sportowych 

     

Na imprezach sportowych      
Na terenach rekreacyjnych 
wokół Zalewu 
Zemborzyckiego 

     

Na terenach zielonych 
i rekreacyjnych w Dolinie 
Bystrzycy 

     

W parkach miejskich 
i wąwozach      
Na lubelskiej starówce      

22. W różnych filiach Urzędu Miasta Lublin załatwia się wiele spraw, które dotyczą np. 
zameldowań, rejestracji pojazdów czy geodezji. Na podstawie własnych doświadczeń, jak Pan(i) 
ogólnie ocenia poziom świadczenia usług przez Urząd? 

 Bardzo dobrze 
 Raczej dobrze 
 Ani dobrze, ani źle 
 Raczej źle 
 Bardzo źle 
 Trudno powiedzieć 
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23. Czy ma Pan(i) dzieci w wieku do 18 lat? (chodzi zarówno o dzieci biologiczne, jak 
przysposobione) 

 Tak 
 Nie……………………  PRZEJŚĆ DO PYT. 33 

************************************************************************* 

PYTANIA 25–33 TYLKO DLA OSÓB MAJĄCYCH DZIECKO / DZIECI W WIEKU DO 18 LAT 

24. W jakim wieku jest to dziecko (dzieci)? (W przypadku braku dzieci w danym wieku – proszę 
wpisywać „0”) 
 Wiek Liczba dzieci 

Poniżej wieku przedszkolnego   

W wieku przedszkolnym   

W szkole podstawowej   

W szkole średniej   

************************************************************************* 
PYTANIE 25 TYLKO DLA RODZICÓW DZIECKA / DZIECI PONIŻEJ WIEKU PRZEDSZKOLNEGO 

25. Jak Pan(i) ocenia dostępność miejsc dla dzieci w żłobkach? Czy jest ona: 
 Bardzo dobra 
 Raczej dobra 
 Ani dobra, ani zła 
 Raczej zła 
 Bardzo zła 
 Trudno powiedzieć 

************************************************************************* 
PYTANIA 26–28 TYLKO DLA RODZICÓW DZIECKA / DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 

26. Czy Pana(i) dziecko / dzieci chodzi/ chodzą do przedszkola?  
  Chodzi do przedszkola 

publicznego 
Chodzi do przedszkola 

prywatnego 
Nie chodzi  

do przedszkola 
Pierwsze dziecko       
Drugie dziecko       
Trzecie dziecko       
Czwarte dziecko       
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27. Jak Pan(i) ocenia przedszkole, do którego obecnie uczęszcza(ją) Pana(i) dziecko (dzieci) pod 
względem: 
(Jeżeli Pan(i) ma więcej niż jedno dziecko w wieku przedszkolnym i dzieci te chodzą do różnych przedszkoli 
– prosimy podzielić się o opinią o przedszkolu, które Pan(i) zna najlepiej) 
  Bardzo 

dobrze 
Raczej 
dobrze 

Ani dobrze, 
ani źle 

Raczej  
źle 

Bardzo  
źle 

Trudno 
powiedzieć 

Jakości kształcenia       
Zaangażowania 
nauczycieli 
w wychowywanie dzieci 

      

Warunków lokalowych       
Oferty zajęć 
dodatkowych       

28. Jak Pan(i) ocenia dostępność miejsc dla dzieci w przedszkolach publicznych? Czy jest ona: 
 Bardzo dobra 
 Raczej dobra 
 Ani dobra, ani zła 
 Raczej zła 
 Bardzo zła 
 Trudno powiedzieć/nie korzystam 

************************************************************************* 
PYTANIA 29–30 TYLKO DLA OSÓB, KTÓRYCH DZIECKO / DZIECI CHODZI / CHODZĄ DO 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

29. Czy Pana(i) dziecko / dzieci chodzi / chodzą: 
 Do szkoły publicznej 
 Do szkoły prywatnej 
 Zarówno do szkoły publicznej, jak też prywatnej 

30. Jak Pan(i) ocenia szkołę, do której uczęszcza(ją) Pana(i) dziecko (dzieci) pod względem: 
(Jeżeli Pan(i) ma więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym i dzieci te chodzą do różnych szkół 
podstawowych – prosimy podzielić się o opinią o szkole, którą Pan(i) zna najlepiej) 
  Bardzo 

dobrze 
Raczej 
dobrze 

Ani 
dobrze, 
ani źle 

Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Trudno 
powiedzieć 

Poziomu kształcenia       
Zaangażowania nauczycieli 
w wychowywanie uczniów       
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  Bardzo 
dobrze 

Raczej 
dobrze 

Ani 
dobrze, 
ani źle 

Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Trudno 
powiedzieć 

Wyposażenia szkoły 
w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne (np. 
komputery, Internet) 

      

Warunków lokalowych       
Oferty zajęć 
pozalekcyjnych       

************************************************************************* 
PYTANIA 31–32 TYLKO DLA OSÓB, KTÓRYCH DZIECKO / DZIECI CHODZI / CHODZĄ DO 
SZKOŁY ŚREDNIEJ 

31. Czy Pana(i) dziecko /dzieci chodzi / chodzą: 
 Do szkoły publicznej 
 Do szkoły prywatnej 
 Zarówno do szkoły publicznej, jak też prywatnej 

32. Jak Pan(i) ocenia szkołę, do której uczęszcza(ją) Pana(i) dziecko (dzieci) pod względem: 
(Jeżeli Pan(i) ma więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym i dzieci te chodzą do różnych szkół średnich – 
prosimy podzielić się o opinią o szkole, którą Pan(i) zna najlepiej) 
  Bardzo 

dobrze 
Raczej 
dobrze 

Ani dobrze, 
ani źle 

Raczej 
źle 

Bardzo 
źle 

Trudno 
powiedzieć 

Poziomu kształcenia       
Zaangażowania nauczycieli 
w wychowywanie uczniów       
Wyposażenia szkoły 
w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne (np. 
komputery, Internet) 

      

Warunków lokalowych       
Oferty zajęć pozalekcyjnych       

************************************************************************* 
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33. Czy rozważa Pan(i) możliwość wyprowadzenia się: 

  Zdecydowanie 
tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie 

nie 
Trudno 

powiedzieć 
Na inną ulicę lub osiedle – 
w obrębie tej samej dzielnicy      

Do innej dzielnicy      
Do którejś z gmin 
otaczających Lublin      
Do innego miasta / gminy 
w województwie lubelskim 
(poza bezpośrednim 
sąsiedztwem Lublina) 

     

Do innego miasta / gminy w 
Polsce (poza Lubelszczyzną)      
Do innego kraju      

34. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzało się Panu(i) lub w Pana(i) gospodarstwie 
domowym, że nie starczało pieniędzy na… 

  Zdarzały się takie 
sytuacje 

Nie było takich 
sytuacji 

Nie wiem / 
nie dotyczy 

…zakup żywności lub ubrania?    
…na wydatki związane z leczeniem i opieką 

lekarską?    
… na pokrycie wydatków związanych z 

utrzymaniem mieszkania (np. opłata 
rachunków za gaz, prąd, czynsz, itp.) 

   

…na spłatę rat kredytu    
…na wakacyjny wyjazd     

35. Jakie wykształcenie Pan(i) uzyskał(a)? (Jeżeli Pan(i) obecnie się kształci: pytanie dotyczy 
wykształcenia ukończonego) 

 Podstawowe (6 klas) lub niepełne podstawowe …  PRZEJŚĆ DO PYT. 37 
 Podstawowe (8 klas) lub gimnazjalne ……………  PRZEJŚĆ DO PYT. 37 
 Zasadnicze zawodowe 
 Średnie zawodowe (w tym liceum profilowane) 
 Średnie ogólnokształcące ……………….………..  PRZEJŚĆ DO PYT. 37 
 Policealne, pomaturalne 
 Wyższe zawodowe: licencjat lub inżynier 
 Wyższe: magisterium 
 Doktorat, habilitacja /lub odpowiedniki/ 
 Inne (zapisać): …………………………………………………. 
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 ************************************************************************* 

PYTANIE 36 NIE DOTYCZY OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM PODSTAWOWYM LUB ŚREDNIM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

36. Jakiej dziedziny, specjalności dotyczyło najwyższe uzyskane przez Pana wykształcenie? 
Proszę wpisać nazwę kierunku studiów lub nazwę zawodu: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ************************************************************************* 

37. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdobywał(a) Pan(i) nowe lub uzupełniał(a) Pan(i) swoje 
dotychczasowe kwalifikacje zawodowe? Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi 
(Pytanie dotyczy także kształcenia, które się nie zakończyło) 

 Tak, na studiach wyższych 
 Tak, na studiach podyplomowych 
 Tak, w szkole policealnej, technikum lub innej szkole średniej 
 Tak, na praktykach lub stażach zawodowych 
 Tak, na kursach lub szkoleniach 
 Tak, samokształcąc się 
 Nie 

38. Jaka jest Pana(i) obecna sytuacja zawodowa? Czy obecnie Pan(i) ... (Możliwe jest zaznaczenie 
więcej niż jednej odpowiedzi) 
  Tak Nie 
Uczy się w szkole, studiuje?   
Prowadzi działalność gospodarczą?   
Pracuje u jednego pracodawcy? (Poza działalnością 
gospodarczą)   
Pracuje u więcej niż jednego pracodawcy? (Poza 
działalnością gospodarczą)   
Pracuje na pełen etat? (Poza działalnością 
gospodarczą)   
Pracuje na część etatu? (Poza działalnością 
gospodarczą)   
Pracuje, ale czasowo nie chodzi do pracy?   
Jest bezrobotny(a)?   
Jest na emeryturze, rencie?   
Nie pracuje / zajmuje się domem?   
Inna sytuacja (proszę zapisać):   

……………………………………………… 
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 ************************************************************************* 
PYTANIA 39–45 TYLKO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH / PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ 

39. Jaki zawód Pan(i) obecnie wykonuje? (W odpowiedzi proszę uwzględnić także zajmowanie 
stanowiska kierowniczego – kierownik, dyrektor, prezes firmy) 

Proszę wpisać nazwę zawodu: …………………………………………………………………… 

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

40. Jak ocenia Pan(i) zgodność Pana(i) pracy zawodowej lub działalności gospodarczej 
z kierunkiem studiów lub uzyskanym zawodem? (Jeżeli Pan(i) ma więcej niż jedną pracę i prace 
te mogą być różnie ocenione, prosimy o ocenę pracy uznawanej przez Pana(ią) za najważniejszą) 

 Moja praca jest zgodna z moim kierunkiem studiów/uzyskanym zawodem 
 Moja praca jest częściowo zgodna z moim kierunkiem studiów/uzyskanym zawodem 
 Moja praca nie jest zgodna z moim kierunkiem studiów/uzyskanym zawodem 
 Trudno powiedzieć 

41. A jak ocenia Pan(i) zgodność poziomu uzyskanego wykształcenia z wykonywaną przez 
Pana(ią) pracą zawodową lub działalnością? Czy poziom ten jest: 

 Wyższy niż wymaga tego praca, którą wykonuję 
 Odpowiedni do pracy, którą wykonuję 
 Niższy niż wymaga tego praca, którą wykonuję 
 Trudno powiedzieć 

42. Ile wynosi Pana(i) średni miesięczny dochód „na rękę” (netto) z tytułu wszystkich prac 
i działalności zarobkowej? Proszę wziąć pod uwagę średni dochód netto z ostatnich dwunastu 
miesięcy. (Jeżeli Pan(i) zajmuje się obecną działalnością zarobkową w okresie krótszym niż rok, 
proszę podać średni miesięczny dochód za ten okres – w złotych) 

Proszę zapisać: ……………………………………………………………….. 

43. Ile czasu zajmuje Panu(i) zazwyczaj pokonanie drogi między Pana(i) domem a miejscem 
pracy? 
 
Proszę zapisać: ………………………. minut 
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44. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) lub niezadowolony(a): 
  Zdecydowanie 

zadowolony 
Raczej 

zadowolony 
Raczej 

niezadowolony 
Zdecydowanie 
niezadowolony 

Trudno 
powiedzieć 

Ze swojego 
wykształcenia      
Ze swojej pracy 
zawodowej      
Ze swojego 
wynagrodzenia      
Ze swoich 
perspektyw 
zawodowych 

     

45. Chciał(a)bym poprosić Pana(ią) o opinię dotyczącą Pana(i) sytuacji zawodowej. Z którymi 
stwierdzeniami Pan(i) się zgadza, a z którymi się Pan(i) nie zgadza? 
  Zdecydowanie 

się  
zgadzam 

Raczej się 
zgadzam 

Ani się 
zgadzam, ani 

się nie 
zgadzam 

Raczej się 
nie 

zgadzam 

Zdecydowanie 
się 

nie zgadzam 

Trudno 
powiedzieć 

W ciągu najbliższego 
roku mogę stracić moją 
pracę (biznes) 

      

Jeśli stracę pracę 
(biznes), łatwo znajdę 
inną 

      

Jeśli stracę pracę 
(biznes), będę się 
musiał 
przekwalifikować by 
znaleźć nową pracę 

      

Jeśli będę musiał 
zmienić pracę (biznes), 
moje zarobki pewnie się 
zmniejszą 

      

************************************************************************* 

46. W jakim języku obcym potrafi się Pan(i) porozumiewać? Proszę wskazać wszystkie 
właściwe odpowiedzi: 

 Angielskim 
 Rosyjskim 
 Niemieckim 
 Francuskim 
 Hiszpańskim 

 Włoskim 
 Portugalskim 
 Ukraińskim 
 Innym 
 W żadnym obcym 
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47. W Lublinie poza Polakami mieszkają też obcokrajowcy. Jak często ich Pan(i) spotyka 
i w  jakich sytuacjach? 
  Bardzo często 

lub zawsze Często Rzadko Bardzo rzadko 
lub nigdy Nie wiem 

Na ulicy lub osiedlu 
zamieszkania      
Na zakupach      
Podczas korzystania z usług 
i załatwiania spraw      
W czasie spędzania czasu 
wolnego na mieście      
W miejscu pracy      
W szkole, na uczelni      

48. Jakie są Pana(i) zdaniem główne przyczyny przyjazdu obcokrajowców do Lublina? Proszę 
wskazać nie więcej niż 3 odpowiedzi i ponumerować je według przypisywanej im ważności, cyfrą 1 
oznaczając przyczynę najczęstszą, cyfrą 2 – drugą w kolejności, cyfrą 3 – trzecią w kolejności. 

……Poszukiwanie lepszych warunków życia  

……Ucieczka przed niebezpieczeństwami 

……Zdobycie wykształcenia 

……Znalezienie pracy 

……Sprzyjające warunki do prowadzenia działalności gospodarczej 

……Przedostanie się do Europy Zachodniej 

……Znalezienie partnera / partnerki 

……Inna przyczyna (zapisać): …………………………………………………………….. 

……Nie wiem 

49. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) lub też nie zgadza się z opinią, że Lublin jest miejscem, 
w którym Polacy i obcokrajowcy zgodnie razem żyją? 

 Zdecydowanie się zgadzam 
 Raczej się zgadzam 
 Ani się zgadzam, ani nie zgadzam 
 Raczej się nie zgadzam 
 Zdecydowanie się nie zgadzam 
 Trudno powiedzieć 
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50. Czy Pana(i) zdaniem napływ studentów do Lublina z innych miejsc w Polsce przynosi więcej 
dobrego czy złego? 

 Więcej dobrego niż złego 
 Tyle samo dobrego, co złego 
 Więcej złego niż dobrego 
 Trudno powiedzieć 

51. Czy Pana(i) zdaniem napływ studentów–obcokrajowców do Lublina przynosi więcej 
dobrego czy złego? 

 Więcej dobrego niż złego 
 Tyle samo dobrego, co złego 
 Więcej złego niż dobrego 
 Trudno powiedzieć 

52. Czy Pana(i) zdaniem napływ obcokrajowców, którzy podejmują pracę w Lublinie przynosi 
więcej dobrego czy złego? 

 Więcej dobrego niż złego 
 Tyle samo dobrego, co złego 
 Więcej złego niż dobrego 
 Trudno powiedzieć 

53. Gdyby doszło do rozszerzenia granic administracyjnych Lublina, to czy Pana(i) zdaniem 
mogłoby to w sumie przynieść: 

 Więcej dobrego niż złego 
 Tyle samo dobrego, co złego 
 Więcej złego niż dobrego 
 Trudno powiedzieć 

54. Czy Pana(i) zdaniem ograniczanie ruchu samochodowego w centrum Lublina przynosi 
więcej dobrego czy złego? 

 Więcej dobrego niż złego 
 Tyle samo dobrego, co złego 
 Więcej złego niż dobrego 
 Trudno powiedzieć 
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55. Czy uważa Pan(i), że w Lublinie łatwo czy trudno jest znaleźć pracę, która pozwalałaby 
utrzymać się Pana(i) rodzinie? 

 Łatwo 
 Raczej łatwo 
 Raczej trudno 
 Trudno 
 Nie wiem 

56. Gdyby dostał(a) Pan(i) atrakcyjną ofertę pracy w innym mieście, czy zdecydował(a)by się 
Pan(i) tam przenieść? 

 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Raczej nie  
 Zdecydowanie nie 
 Trudno powiedzieć 

57. Jeśli chciał(a)by Pana(i) aby Pana(i) dziecko zdobyło dobre wykształcenie, to lepiej żeby 
studiowało: 

 W Lublinie 
 Poza Lublinem – w Polsce 
 Poza Polską 
 Trudno powiedzieć  

58. Ile lat mieszka Pan(i) w Lublinie?  

Proszę zapisać: ………………………….. 

59. Czy Pana(i) zdaniem większości ludzi można ufać?  
 Zdecydowanie tak 
 Raczej tak 
 Raczej nie  
 Zdecydowanie nie 
 Trudno powiedzieć 
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60. W Lublinie niektóre inwestycje w dzielnicach są zlecane przez Rady Dzielnic. Czy uważa 
Pan(i), że Rady Dzielnic powinny mieć: 

 Większe kompetencje niż mają obecnie 
 Takie jakie mają teraz 
 Mniejsze kompetencje niż mają obecnie 
 Trudno powiedzieć 

61.  Czy podejmuje Pan(i) aktywność społeczną w ramach? (Proszę zaznaczyć wszystkie właściwe 
odpowiedzi) 

 Organizacji pozarządowej lub wolontariatu 
 Rady Dzielnicy 
 Rady Rodziców w szkole 
 Spółdzielni/wspólnoty mieszkaniowej  
 Zgłaszania projektów do budżetów obywatelskich 
 Inne (zapisać) …………………………………….. 
 Nie udzielam się społecznie 

62. Czy posiada Pan(i) komputer z dostępem do Internetu? 
 Posiadam komputer z dostępem do Internetu 
 Posiadam komputer, ale bez dostępu do Internetu 
 Nie mam komputera, ale mam dostęp do Internetu (np. z telefonu)  PRZEJŚĆ DO PYT. 64 
 Nie posiadam komputera ani dostępu do Internetu …………….….  PRZEJŚĆ DO PYT. 67 

 ************************************************************************* 
PYTANIE 63 TYLKO DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH KOMPUTER 

63. Jak często korzysta Pan(i) z komputera?  
 Codziennie 
 Kilka razy w tygodniu 
 Raz w tygodniu 
 Raz na dwa tygodnie 
 Raz w miesiącu 
 Rzadziej niż raz w miesiącu  
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PYTANIA 64–66 TYLKO DLA OSÓB MAJĄCYCH DOSTĘP DO INTERNETU 

64. Jeżeli ma Pan(i) dostęp do Internetu, to jak często Pan(i)… 
  Często Rzadko Nie korzystam 
…korzysta z poczty elektronicznej    
…przegląda strony internetowe    
…korzysta z mediów społecznościowych    

65. Czy korzysta Pan(i) ze stron internetowych Urzędu Miasta Lublin? 
 Korzystam często 
 Korzystam rzadko 
 Nie korzystam 

66. Czy posiada Pan(i) konto na platformie ePUAP (tzw. Profil Zaufany) 
 Tak 
 Nie 
 Nie wiem  

 ************************************************************************* 

67.  W Lublinie za wykonanie niektórych zadań publicznych jest odpowiedzialny samorząd, 
inne pozostają w kompetencji władz centralnych. Czy uważa Pan(i), że samorząd Lublina 
powinien mieć: 

 Większe kompetencje niż ma obecnie 
 Mniej więcej takie jak ma teraz 
 Mniejsze kompetencje niż ma obecnie 
 Trudno powiedzieć 

68. Ogólnie rzecz biorąc, jak ocenia Pan(i) perspektywy rozwoju Lublina w ciągu następnych 
10 lat?  

 Lublin będzie rozwijał się dynamicznie 
 Lublin będzie się w dalszym ciągu rozwijał, ale tempo tego rozwoju nie będzie zbyt duże 

w porównaniu z innymi miastami tej samej wielkości 
 Lublin czeka powolna, rozłożona na lata stagnacja 
 Lublin już zaczyna się pogrążać w stagnacji i będzie ona coraz głębsza 
 Trudno powiedzieć  
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69. Czego przede wszystkim brakuje Panu(i) dziś w Lublinie? 

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

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

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

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

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

70.  Co według Pana(i) jest w Lublinie wyjątkowe? 

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

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

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

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

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

71. Gdyby w Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021–2030 miały pojawić się odniesienia do 
wartości ważnych dla mieszkańców i rozwoju miasta, to co Pana(i) zdaniem należałoby 
wymienić? 

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

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

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

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

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

72.  Biorąc wszystko pod uwagę, czy zgodził(a)by się Pan(i), czy też nie zgodził(a)by się ze 
twierdzeniem: „Cieszę się, że jestem Lublinianinem/Lublinianką”? 

 Zdecydowanie zgodził(a)bym się 
 Raczej zgodził(a)bym się 
 Raczej nie zgodził(a)bym się 
 Zdecydowanie nie zgodził(a)bym się 
 Trudno powiedzieć 
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73. Czy aby chronić środowisko naturalne był(a)by Pan(i) gotów/gotowa: 
  Zdecydowanie 

tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie 
nie 

Trudno 
powiedzieć 

Zgodzić się na wyższe ceny      
Zapłacić wyższe podatki      
Obniżyć poziom życia      

74. Aby chronić środowisko naturalne jak często Pan(i): 
  Bardzo 

często lub 
zawsze 

Często Rzadko 
Bardzo 

rzadko lub 
wcale 

Trudno 
powiedzieć 

Sortuje śmieci      
Kupuje zdrową żywność      
Ogranicza używanie samochodu      

75. Czy dom lub mieszkanie, w którym Pan(i) mieszka: 
 Jest własnością Pana(i) lub członków Pana(i) gospodarstwa domowego 
 Jest wynajmowane przez Pana(ią) lub członków Pana(i) gospodarstwa domowego 
 Jest mieszkaniem socjalnym 
 Jest mieszkaniem użyczonym 
 Inna sytuacja (zapisać) …………………………………………………… 

76. Jakie jest Pan(i) główne, najważniejsze źródło utrzymania?  
 Dochody z pracy 
 Emerytura lub renta 
 Dochody innych członków rodziny 
 Pomoc społeczna 
 Dochody z gospodarstwa rolnego 
 Dochody z inwestycji lub najmu 
 Inna odpowiedź (zapisać) …………………………………………………………. 

77. Czy w okresie ostatniego roku Pana(i) sytuacja finansowa 
 Pogorszyła się 
 Raczej pogorszyła się 
 Pozostaje bez zmian 
 Raczej polepszyła się 
 Polepszyła się 
 Trudno powiedzieć 
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78. Czy Pana(i) gospodarstwo domowe posiada samochód? Proszę wziąć pod uwagę również 
samochód zarejestrowany na firmę, jeżeli jest wykorzystywany również do celów prywatnych.  

 Tak – proszę zapisać liczbę samochodów: ……………… 
 Nie 

79. Gdyby spotkało Pana/Panią jakieś nieszczęście, to czy w Pana/Pani otoczeniu znalazłaby 
się osoba, do której można byłoby zwrócić się z prośbą o pomoc? 

 Tak 
 Nie 
 Trudno powiedzieć 

80. Czy chciałby nam Pan/Pani powiedzieć coś jeszcze ważnego o naszym mieście?  
…………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

81.  Czy Pana(i) zdaniem Lublin w ciągu ostatnich kilku lat zmienił się: 

 Na lepsze 
 Na gorsze 
 Ani na lepsze, ani na gorsze 
 Nie wiem 

Na koniec kilka pytań o Pana(i) niektóre cechy społeczne i demograficzne 

82. Czy jest Pan(i) kobietą, czy mężczyzną? 
 Kobietą 
 Mężczyzną  

83. W którym roku Pan(i) się urodził(a)? 

Proszę zapisać: ………………  
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84. Ile osób mieszka w Pana(i) gospodarstwie domowym? (Przez gospodarstwo domowe 
rozumiemy osoby wspólnie zamieszkujące i mające wspólny budżet)  

Proszę zapisać: ……………… 

85. Jaki jest Pana(i) obecny stan cywilny? 
 Kawaler / panna 
 Żonaty /zamężna 
 Rozwiedziony(a) 

 W separacji 
 Wdowiec / wdowa 
 W związku partnerskim 

86. W jakiej dzielnicy Pan(i) mieszka?  
 Abramowice 
 Bronowice 
 Czechów Południowy 
 Czechów Północny 
 Czuby Południowe  
 Czuby Północne  
 Dziesiąta 
 Felin 
 Głusk 
 Hajdów-Zadębie 
 Kalinowszczyzna  
 Konstantynów  
 Kośminek  
 Ponikwoda 

 Rury 
 Sławin 
 Sławinek  
 Stare Miasto  
 Szerokie  
 Śródmieście  
 Tatary  
 Węglin Południowy  
 Węglin Północny  
 Wieniawa  
 Wrotków  
 Za Cukrownią  
 Zemborzyce 

87. Czy mieszka Pan(i) w Lublinie od urodzenia? 
 Tak – mieszkam w Lublinie nieprzerwanie od urodzenia 
 Tak – urodziłe(a)m się w Lublinie, jednak przez pewien czas mieszkałe(a)m gdzie indziej 
 Nie – urodziłe(a)m się gdzie indziej 
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************************************************************************* 
PYTANIA 88 i 89 TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE URODZIŁY SIĘ POZA LUBLINIEM LUB 
PRZEZ JAKIŚ CZAS MIESZKAŁY POZA LUBLINEM 

88. Gdzie Pan(i) mieszkał(a) przed zamieszkaniem w Lublinie? 
  

Osoby urodzone poza 
Lublinem 

Osoby urodzone w Lublinie, które 
przez pewien czas mieszkały poza 

Lublinem 
Mieszkałem(am) na terenie 
województwa lubelskiego   
Mieszkałem(am) w kraju – poza 
obszarem województwa lubelskiego   
Mieszkałem(am) za granicą   
 

89. Co przede wszystkim skłoniło Pana(ią) do zamieszkania lub powrotu do Lublina? Proszę 
wskazać tylko jedną odpowiedź 

 Rozpoczęcie nauki w szkole średniej 
 Rozpoczęcie nauki na studiach wyższych 
 Rozpoczęcie pracy lub pojawienie się możliwości podjęcia pracy 
 Sprawowanie opieki nad członkiem rodziny 
 Chęć zamieszkania z partnerką/partnerem lub założenie rodziny 
 Ogólna atrakcyjność miasta 
 Inna odpowiedź (zapisać):………………………………………………………… 

 
Bardzo dziękujemy za udział w badaniu! 



[Wpisz tutaj] 
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