
ANKIETA 

Jakie są priorytety społeczne w Gliwicach? 

Ankieta dotycząca spraw społecznych 

 

Szanowni Państwo 

Nowa strategia rozwoju miasta Gliwice2040 to nowe podejście miasta do jej tworzenia, szeroko 

otwarte na współpracę z mieszkańcami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych gliwiczan, 

przedsiębiorców, aktywistów do wypełnienia niniejszej ankiety. Ta forma zbierania Państwa opinii  

i sugestii uzupełnia spotkania, które organizowane są w formie on-line. 

Ankieta jest anonimowa i służy do zebrania Państwa uwag potrzebnych do opracowania wniosków do 

dalszych prac nad nową strategią rozwoju miasta Gliwice2040. Dlatego bardzo prosimy o podzielenie 

się z nami swoją opinią na temat miasta i zaproszenie do udziału w badaniu także bliskich i przyjaciół. 

 

Proszę zaznaczyć Pani/Pana miejsce zamieszkania: 

☐  Łabędy 

☐  Czechowice 

☐  Sośnica 

☐  Ligota Zabrska 

☐  Szobiszowice 

☐  Zatorze 

☐  Baildona 

☐  Brzezinka 

☐  Stare Gliwice 

☐  Ostropa 

☐  Wilcze Gardło 

☐  Wójtowa Wieś 

☐  Bojków 

☐  Trynek 

☐  Sikornik 

☐  Kopernika 

☐  Obrońców Pokoju 

☐  Żerniki 

☐  Wojska Polskiego 

☐  Śródmieście 

☐  Politechnika 

☐  Spoza Gliwic 

 

Proszę zaznaczyć Pani/Pana płeć 

☐  kobieta 

☐  mężczyzna 

☐  brak odpowiedzi 

 



Proszę zaznaczyć Pani/Pana przedział wiekowy:  

☐  do 18 lat 

☐  19-25 lat 

☐  26-45 lat 

☐  46- 70 lat 

☐  70+ lat 

 

1. Dla kogo Państwa zdaniem Gliwice są dobrym miejscem do życia i rozwoju? 

(pytanie wielokrotnego wyboru) 

☐  dla dzieci,  

☐  dla młodzieży, 

☐  dla studentów, 

☐  dla osób starszych, 

☐  dla rodzin z dziećmi, 

☐  dla osób przedsiębiorczych, 

☐  dla osób z wyższym wykształceniem, 

☐  dla osób „mających fach w ręku”, 

☐  dla obcokrajowców, 

☐  dla innych osób ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Które grupy społeczne w Państwa ocenie są obecnie wykluczone z życia społecznego Gliwic? 
(pytanie wielokrotnego wyboru) 

☐  żadna grupa nie jest wykluczona, 

☐  dzieci, 

☐  młodzież, 

☐  studenci, 

☐  osoby starsze, 

☐  osoby schorowane, 

☐  rodziny z dziećmi, 

☐  osoby przedsiębiorcze, 

☐  osoby z niepełnosprawnościami, 

☐  obcokrajowcy, 

☐  inne osoby …………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

3. Co sprawia, że uważają Państwo wskazane grupy za wykluczone z życia społecznego Gliwic?  

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

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

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

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

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

 

4. W jakich obszarach życia miejskiego obserwują Państwo nierówność płci?  

(pytanie wielokrotnego wyboru) 

☐  dostęp do zatrudnienia, 

☐  wysokość wynagrodzenia, 

☐  infrastruktura miejska (niedostosowana np. dla matek karmiących), 

☐  prawo do decydowania o swojej przyszłości, 

☐  dostęp do wsparcia ofiar przemocy, 

☐  dostęp do oferty kulturalnej, 

☐  dostęp do oferty sportowej, 

☐  dostęp do edukacji zawodowej (np. związanej z dostępnością kierunków), 

☐  nie obserwuję nierówności płci w żadnym z powyższych obszarów,                                                             

ale w innym ………………………………………………………………………………………………………………………. 

☐  nie obserwuję nierówności płci w żadnym z powyższych obszarów i żadnym innym. 

 

5.  Proszę wskazać, czego w Państwa dzielnicy brakuje dzieciom i rodzinom z małymi dziećmi. 

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

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

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

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

 

6. Proszę wskazać, czego w Państwa dzielnicy brakuje młodzieży i studentom.  

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

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

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

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

 

7. Proszę wskazać, czego w Państwa dzielnicy brakuje osobom bez dzieci. 

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

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

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

...................................................................................................................................................... 

  



8. Proszę wskazać, czego w Państwa dzielnicy brakuje osobom starszym. 

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

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

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

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

 

9. Na co szczególnie należy zwrócić uwagę w Państwa ocenie w obszarze edukacji w Gliwicach?  

 

☐  dostęp do opieki przedszkolnej, 

☐  dostęp do nowych kierunków kształcenia zawodowego, 

☐  dostęp do rzemieślniczych kierunków kształcenia zawodowego, 

☐  dostęp do edukacji z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, 

☐  dostęp do wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży w szkołach, 

☐  dostęp do edukacji z zakresu zainteresowań pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, 

☐  dostęp do wsparcia z zakresu poszukiwania pracy dla młodych ludzi, 

☐  dostęp do szkoleń specjalistycznych dla osób dorosłych, 

☐  dostęp do szkoleń rękodzielniczych dla osób dorosłych, 

☐  inne  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Czego brakuje Państwu w obszarze kultury w Gliwicach, jakie działania kulturalne należałoby 

rozszerzyć lub wzmocnić? (proszę odnieść się do sytuacji przed wprowadzeniem ograniczeń 

wynikających z pandemii COVID-19) 

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

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

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

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

......................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................... 

 

11. Czego brakuje Państwu w obszarze sportu i rekreacji w Gliwicach, jakie działania w tym 

obszarze należałoby rozszerzyć lub wzmocnić? (proszę odnieść się do sytuacji przed 

wprowadzeniem ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19) 

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

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

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

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

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

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

 

DZIĘKUJEMY 


