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Wstęp 
 
Ankieta dla seniorów (60+) z terenu Stalowej Woli została przygotowana przez członków Zespołu 

Miejskiego z wykorzystaniem narzędzia Formularze Google. Treść ankiety została skonsultowana  
z przedstawicielami środowisk senioralnych (m.in. z Przewodniczącym Rady Seniorów w Stalowej Woli, 
Pełnomocnikiem Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, Dyrektorem Miejskiego Domu Kultury  
w Stalowej Woli, przy którym działa Uniwersytet III-go Wieku).  
 

Cel ankiety 
 
Ankieta opatrzona została słowem wstępu od Prezydenta Miasta Stalowej Woli, które wyjaśniało 

znaczenie i cel ankiety oraz zachęcało mieszkańców do włączenia się w proces wspólnego tworzenia nowej 
ścieżki rozwoju miasta. Celem ankiety było poznanie problemów, oczekiwań, opinii i zainteresowań osób 
starszych ze Stalowej Woli, tak aby w miarę możliwości dopasować do nich adekwatne rozwiązania, które 
poprawią jakość życia stalowowolskich seniorów oraz będą odpowiadać na ich rzeczywiste potrzeby. 

Badanie jest elementem realizowanego przez miasto projektu pt.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA 
TRUDNE WYZWANIA – Program Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, w ramach 
programu „Rozwój lokalny”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego 
głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości 
środowiska naturalnego, dostępności oraz standardu życia mieszkańców.  
 

Forma i sposób upowszechnienia ankiety 

 
Badanie ankietowe przeprowadzono w formie elektronicznej, w okresie od 29 kwietnia do 6 maja 

2020 r. Informacje o ankiecie zostały: 

• zamieszczone na stronie internetowej Miasta Stalowa Wola (www.stalowawola.pl), 

• zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (https://www.mops-
stalwol.pl/index.php/artykuly/80-start/812-ankieta-dla-seniorow) 

• zamieszczone na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury, prowadzącego Uniwersytet III-go 
wieku (https://www.mdkstalowawola.pl/2020/04/30/miejski-dom-kultury/ankieta-dla-seniorow)  

• zamieszczone na Facebooku w ramach konta Miasto Stalowa Wola (informacje o ankiecie 
obejmowały m.in. apel do Młodego Pokolenia o pomoc seniorom w wypełnieniu ankiety), 

• przesłane drogą mailową do wszystkich członków Zespołu Roboczego, Zespołu Sterującego  
i Rady Rozwoju, z prośbą o upowszechnienie informacji o ankiecie wśród środowisk senioralnych  
w Stalowej Woli, 

• wyświetlone na monitorach pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli z prośbą o ich 
upowszechnienie wśród środowisk senioralnych w Stalowej Woli. 

 

Zakres pytań w ankiecie 

 
Ankieta składała się zarówno z pytań otwartych, jak i zamkniętych. Obejmowała, wskazane poniżej pytania:  

1. Jakie ma Pani/Pan pasje/zainteresowania? 
2. Czy jest coś, czego Pani/Pan chciałaby/chciałby się nauczyć? 
3. Czy Stalowa Wola jest dla Pani/Pana dobrym miejscem do życia i rozwoju swoich 

pasji/zainteresowań? 
4. Dlaczego Pani/Pan uważa, że Stalowa Wola JEST/NIE JEST dla Pani/Pana dobrym miejscem do życia 

i rozwoju swoich pasji/zainteresowań? 

http://www.stalowawola.pl/
https://www.mops-stalwol.pl/index.php/artykuly/80-start/812-ankieta-dla-seniorow
https://www.mops-stalwol.pl/index.php/artykuly/80-start/812-ankieta-dla-seniorow
https://www.mdkstalowawola.pl/2020/04/30/miejski-dom-kultury/ankieta-dla-seniorow


5. Czy posiada Pani/Pan kartę „AKTYWNI 60+”, wydawaną przez Miasto Stalowa Wola, zapewniającą 
ulgi dla seniorów (m.in. przy zakupie biletów na płatne imprezy kulturalne organizowane przez 
miejskie jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe instytucje kultury, sportu  
i rekreacji)? 

• Jeśli TAK - Czy kiedykolwiek skorzystała/skorzystał Pani/Pan z ulg dzięki karcie „AKTYWNI 
60+”? 

✓ Jeśli TAK - Proszę wskazać, z jakiego typu ulg Pani/Pan skorzystała/skorzystał? 
6. Czy słyszała/słyszał Pani/Pan, że w Stalowej Woli powstaje Centrum Aktywności Seniora 

(profesjonalne miejsce dla działalności seniorów, które będzie zlokalizowane na I piętrze budynku 
„Centrum 4” przy Al. Jana Pawła II 10)? 

7. Miasto realizuje różnego rodzaju działania na rzecz osób starszych. Być może jednak nie w pełni 
zaspokaja Pani/Pana potrzeby. Co Pani/Pana zdaniem należałoby usprawnić bądź wprowadzić, by 
osobom starszym żyło się jeszcze lepiej w Stalowej Woli? 

8. Proszę wskazać, z jakich usług najbardziej chciałaby/chciałby Pani/Pan skorzystać np. w ramach 
usług Centrum Aktywności Seniora. Zależy nam na poznaniu Pani/Pana preferencji w tej kwestii, aby 
w miarę możliwości, lepiej dopasować ofertę Centrum Aktywności Seniora do Pani/Pana 
potrzeb/zainteresowań. 

9. Z jakimi problemami, Pani/Pana zdaniem, borykają się najczęściej osoby starsze w Stalowej Woli? 
10. Do których lekarzy specjalistów, jest według Pani/Pana najtrudniej się dostać na wizytę w Stalowej 

Woli (np. z uwagi na brak specjalistów, długi okres oczekiwania na wizytę itp.)? 
11. Czy korzysta Pani/Pan ze wskazanych poniżej narzędzi/sposobów załatwiania spraw? 
12. Proszę wskazać, w jaki sposób/gdzie najczęściej spędza Pani/Pan swój wolny czas w Stalowej Woli? 
13. Co Pani/Panu najbardziej utrudnia dostęp do usług kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, 

sportowych i rekreacyjnych w Stalowej Woli? 
14. W jaki sposób, Pani/Pan angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej? 
15. Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan być wolontariuszem i działać na rzecz Centrum Aktywności Seniora, 

miasta, innych osób? 
16. Proszę wskazać, w jakim stopniu ma Pani/Pan zaufanie do wskazanych poniżej osób. 

 

Hipotezy badawcze 

 
Zaprezentowane powyżej pytania pozwoliły na postawienie hipotez badawczych, które zostały 

poddane próbie weryfikacji w badaniach empirycznych. Przyjęte zostały niżej wymienione hipotezy (H): 

• H1: Seniorzy w Stalowej Woli są grupą nieaktywną zawodowo. 

• H2: Pasje/zainteresowania osób starszych w Stalowej Woli związane są głownie ze sportem. 

• H3: Seniorzy nie są zainteresowani podnoszeniem umiejętności w zakresie języków obcych. 

• H4: Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia i rozwoju pasji/zainteresowań dla seniorów.  

• H5: Osoby starsze często korzystają z karty „Aktywni 60+”, zapewniającej ulgi dla seniorów. 

• H6: Osoby starsze w mieście są przeważnie świadome tworzenia Centrum Aktywności Seniora  

w Stalowej Woli. 

• H7: Seniorzy w Stalowej Woli potrzebują wsparcia głównie w zakresie opieki zdrowotnej. 

• H8: Seniorzy są przeważnie zainteresowani usługami z obszaru zdrowia. 

• H9: Jednym z głównych problemów osób starszych jest samotność.  

• H10: Seniorzy przeważnie korzystają z profilu zaufanego. 

• H11: Osoby starsze nie lubią rozrywek intelektualnych. 

• H12: Osoby starsze mają dobry dostęp do informacji o usługach kulturalnych, edukacyjnych, 

turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w Stalowej Woli. 

• H13: Seniorzy chcą angażować się społecznie w ramach wolontariatu. 

• H14: Seniorzy najbardziej ufają rodzinie. 



Dla potwierdzenia (odrzucenia) hipotez sformułowanych powyżej, posłużono się pojedynczą formą 

argumentacji, która opiera się na analizie danych uzyskanych w badaniach. W analizie wykorzystano 

zarówno statystykę opisową, jak i indukcyjną. Istniejące współzależności, zaprezentowane zostały w formie 

wykresów. Podstawową miarą statystyczną, stosowaną w badaniu była frakcja (procent). Cały etap 

opracowania dotyczy głównie obliczenia i analizy statystycznej.  

 

Wyniki ankiety 
 

W ankiecie wzięło udział 106 osób, w tym 74 kobiety (69,81%) i 32 mężczyzn (30,19%), przeważnie 
w wieku 60-70 lat (77,36%). Strukturę wiekową badanych przedstawia poniższy wykres: 
 

Wykres 1 

 
 

Osoby te przeważnie mieszkały wspólnie z rodziną, bliskimi lub znajomymi (70,75%). Jednakże, dość 
duża grupa seniorów mieszkała samotnie (29,25%). 

Respondentami były głównie osoby z wykształceniem wyższym (62,26%). Dość często wskazywano 
także na wykształcenie ponadpodstawowe, w tym wykształcenie średnie, sygnalizowane w ramach wolnych 
odpowiedzi (36,80%). Wykształcenie badanych przedstawia poniższy wykres.  

 
Wykres 2 

 
 
Zdecydowana większość ankietowanych wskazała, iż przebywa na emeryturze (74,53%), ale 

stosunkowo duża grupa badanych nadal pracuje zawodowo (23,59%). Seniorzy w Stalowej Woli to nie są 
więc jedynie emeryci i renciści. Wielu z nich jest nadal aktywnych zawodowo, co potwierdza negatywną 
weryfikację hipotezy wskazującej, iż „Seniorzy w Stalowej Woli są grupą nieaktywną zawodowo”. Poniższy 
wykres prezentuje szczegółowy rozkład odpowiedzi osób, które wypełniły ankietę. 
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Wykres 3 

 
 
Badani, w ramach metryczki, wskazali także, czy mieszkają samotnie, czy też wspólnie z innymi 

osobami. Respondenci, przeważnie wskazywali, iż mieszkają z rodziną, bliskimi, znajomymi (70,75%). 
Niewielki odsetek ankietowanych osób starszych wskazał, iż mieszka samotnie (29,25%). 
 

Pierwsze pytanie ankiety dotyczyło pasji, zainteresowań osób starszych. Seniorzy, przeważnie 
wskazywali na zainteresowania związane z uprawianiem sportu (20,75%), literaturą (7,55%), ogrodnictwem 
(7,55%), muzyką (6,60%). Pasje osób starszych związane były więc przeważnie ze zdrowiem (poprzez 
sport), środowiskiem naturalnym (poprzez ogrodnictwo) i rozrywkami intelektualnymi (poprzez 
literaturę, muzykę). Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają pozytywną weryfikację hipotezy 
wskazującej, iż „Pasje/zainteresowania osób starszych w Stalowej Woli związane są głownie ze sportem”. 
Najczęściej wymieniane pasje respondentów zostały przedstawione na poniższym wykresie (oprócz 
odpowiedzi pojedynczych). 
 

Wykres 4 

 
 

W ramach kolejnego pytania, respondenci przedstawili, w jakim obszarze chcieliby podnieść swoją 
wiedzę/kompetencje/umiejętności. Osoby starsze przeważnie chciały się nauczyć języków obcych (9,43%), 
tańca (3,77%), robótek ręcznych (2,83%), pracy z komputerem i oprogramowaniem IT (2,83%). Obszary 
najczęściej występujących zainteresowań seniorów kształtowały się przeważnie wokół umiejętności 
praktycznych, które można wykorzystać w życiu codziennym np. w czasie podróży zagranicznych, 
świąt/imprez okolicznościowych, czy też załatwianiu spraw z wykorzystaniem komputera. Seniorzy 
chcieliby rozwijać kompetencje językowe, co potwierdza negatywną weryfikację hipotezy wskazującej, iż 
„Seniorzy nie są zainteresowani podnoszeniem umiejętności w zakresie języków obcych”. Obszary, w jakich 
ankietowani chcieliby się rozwijać, zostały przedstawione na poniższym wykresie (oprócz odpowiedzi 
pojedynczych).  
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Wykres 5 

 
  

Następnie seniorzy ocenili, czy Stalowa Wola, jest dla nich dobrym miejscem do życia i rozwoju 
pasji/zainteresowań. Większość respondentów stwierdziła, że TAK (86,79%). Wynik ten potwierdza 
pozytywną weryfikację hipotezy wskazującej, iż „Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia i rozwoju 
pasji/zainteresowań dla seniorów”. Niewielki odsetek ankietowanych (13,21%) udzielił negatywnej 
odpowiedzi w tej kwestii i stwierdził, iż Stalowa Wola nie jest dla nich dobrym miejscem do życia i rozwoju 
pasji/zainteresowań. Jako argumenty, przemawiające za pozytywnym wizerunkiem miasta w oczach 
seniorów, wskazywano najczęściej dobrze rozwiniętą ofertę kulturalną (18,87), przyjazny stosunek 
samorządu do seniorów (16,04%), powiązania rodzinne (15,09%) oraz bliskość natury (13,21%). Seniorzy 
cenią sobie Stalową Wolę, za dobrą ofertę kulturalną, dostrzegają przyjazny stosunek samorządu do 
seniorów, zwracają uwagę na powiązania rodzinne i bliskość natury, które sprawiają, że w mieście dobrze 
się żyje osobom starszym. Najczęściej wymieniane argumenty, wskazujące, że Stalowa Wola jest dobrym 
miejscem do życia dla seniorów, zostały przedstawione na poniższym wykresie (oprócz odpowiedzi 
pojedynczych).  
 

Wykres 6 

 
 
Równocześnie, jako argumenty, przemawiające za negatywnym postrzeganiem miasta przez nieliczną grupę 
ankietowanych seniorów, wskazywano najczęściej brak szerszej oferty zajęć dla seniorów (2,83%), brak 
dostępu do bezpłatnych szkoleń, kursów dla seniorów na poziomie wyższym niż podstawowy (1,89%), 
odpływ młodych ludzi z miasta (1,89%), mały dostęp do kultury (1,89%). Część osób starszych postrzega 
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negatywnie miasto przez pryzmat swoich nie w pełni zaspokojonych potrzeb w zakresie usług dla 
seniorów, głównie usług edukacyjnych i kulturalnych oraz obserwowanych problemów Stalowej Woli, 
związanych z odpływem młodzieży. Najczęściej wymieniane argumenty, wskazujące, że Stalowa Wola NIE 
JEST dobrym miejscem do życia dla seniorów, zostały przedstawione na poniższym wykresie (oprócz 
odpowiedzi pojedynczych).  
 

Wykres 7 

 
 

W ramach kolejnego pytania, ankietowani wskazali, czy posiadają kartę „AKTYWNI 60+”, wydawaną 
przez Miasto Stalowa Wola, zapewniającą ulgi dla seniorów (m.in. przy zakupie biletów na płatne imprezy 
kulturalne, organizowane przez miejskie jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i samorządowe 
instytucje kultury, sportu i rekreacji) oraz czy seniorzy chętnie z niej korzystają. Odpowiedzi respondentów 
pokazały, iż stosunkowo niewielu seniorów (33,02%) posiadało tego typu kartę. Równocześnie, nieliczne 
grono osób starszych kiedykolwiek z niej skorzystało (21,70%). Powyższe dane wskazują na negatywną 
weryfikację hipotezy zakładającej, iż „Osoby starsze często korzystają z karty „Aktywni 60+”, zapewniającej 
ulgi dla seniorów”. Należy zauważyć, iż seniorzy, który kartę „AKTYWNI 60+” posiadali, przeważnie korzystali 
w jej ramach z ulg przy wydarzeniach kulturalnych (12,26%), wejściach na basen (4,72%) oraz do muzeum 
(3,77%). Najczęściej wymieniane ulgi, z jakich skorzystali ankietowani, zostały przedstawione na poniższym 
wykresie (oprócz odpowiedzi pojedynczych).  
 

Wykres 8 

 
 

Respondentów zapytano także, czy słyszeli o powstającym w Stalowej Woli Centrum Aktywności 
Seniora? Większość z nich była świadoma tego faktu i wskazała, iż wiedzą o tworzeniu takiego miejsca, 
dedykowanego osobom starszym (79,25%). Wynik tego badania potwierdza pozytywną weryfikację 
hipotezy wskazującej, iż „Osoby starsze w mieście są przeważnie świadome tworzenia Centrum Aktywności 
Seniora w Stalowej Woli”. Dane w tym zakresie przedstawiono na poniższym wykresie. 
 

Wykres 9 

 
 

1,89%

1,89%

1,89%

2,83%

0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,00%

Mały dostęp do kultury

Odpływ młodych ludzi z miasta

Brak dostępu do bezpłatnych szkoleń, kursów powyżej
podstawowych dla seniorów

Brak większej oferty zajęć dla seniorów

Najczęściej wymieniane argumenty, wskazujące, że Stalowa Wola 
NIE JEST dobrym miejscem do życia dla seniorów

1,89%
1,89%

2,83%
2,83%

3,77%
4,72%

12,26%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

Przy zakupach

W kawiarni

Na darmowe przejazdy

Na wycieczkach z Klubu Emeryta

Na wejścia do muzeum

Na wejścia na basen

Ulgi przy wydarzeniach kulturalnych

Ulgi w ramach karty "Aktywni 60+", z jakich najczęściej korzystają seniorzy

20,75%

79,25%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

NIE

TAK

Czy słyszeli Państwo o powstającym Centrum Aktywności Seniora (CAS)



W kolejnym pytaniu poproszono ankietowanych seniorów, aby wskazali, co ich zdaniem należałoby 
usprawnić bądź wprowadzić, by osobom starszym żyło się jeszcze lepiej w Stalowej Woli? Najczęściej 
wskazywano na konieczność zapewnienia łatwiejszego i szybszego dostępu do specjalistycznej opieki 
zdrowotnej (13,21%), większej liczby ławek na terenie miasta (8,49%), potrzebę powołania różnych kół 
zainteresowań dla seniorów (7,55%), potrzebę zwiększenia liczby wydarzeń kulturalnych dla seniorów 
(6,60%), działań dla zaktywowania osób starszych do uczestnictwa w różnego rodzaju akcjach i działaniach 
dla osób starszych (6,60%), zwiększenia liczby miejsc integrujących seniorów (5,66%) oraz na konieczność 
poprawy dostępu do informacji odnośnie wydarzeń dla seniorów (5,66%). Główne potrzeby w zakresie 
ułatwienia życia osobom starszym koncentrują się w obszarze zdrowia oraz spędzania wolnego czasu 
(ławeczki, kultura, aktywizacja, integracja, informacja o wydarzeniach). Zebrane dane potwierdzają 
pozytywną weryfikację hipotezy zakładającej, iż „Seniorzy w Stalowej Woli potrzebują wsparcia głównie  
w zakresie opieki zdrowotnej”. Najczęściej wymieniane potrzeby/usprawnienia dla seniorów zostały 
przedstawione na poniższym wykresie (oprócz odpowiedzi pojedynczych).  
 

Wykres 10 

 
 

Następnie respondenci wskazali, z jakich usług najbardziej chcieliby skorzystać np. w ramach usług 
Centrum Aktywności Seniora. Największym zainteresowaniem osób starszych cieszyły się zajęcia ruchowe  
z zakresu profilaktyki zdrowia (63,21%), wycieczki rowerowe/autokarowe (53,77%), badania profilaktyczne 
(50,94%), usługi tzw. „Złotej rączki dla seniora” (46,23%), nauka języków obcych (44,34%), zajęcia z zakresu 
aktywizacji kulturalnej (40,57%), zajęcia rozwijające zainteresowania/pasje osób starszych (35,85%), zajęcia 
edukacyjne z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu (32,08%), zajęcia edukacyjne z zakresu 
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profilaktyki zdrowia (31,13%) oraz zajęcia edukacyjne z zakresu załatwiania spraw urzędowych przez 
Internet (26,42%). Seniorzy najczęściej zainteresowani są różnego rodzaju usługami związanymi  
z obszarem zdrowia,  usługami ułatwiającymi życie codzienne osób starszych (drobne naprawy, obsługa 
komputera, załatwianie spraw przez Internet) oraz usługami związanymi z zagospodarowaniem czasu 
wolnego, rozrywką (kultura, podróże, języki obce, pasje). Odpowiedzi respondentów potwierdzają 
pozytywną weryfikację hipotezy zakładającej, iż „Seniorzy są przeważnie zainteresowani usługami z obszaru 
zdrowia”. Najczęściej wymieniane usługi, jakimi zainteresowani są seniorzy zostały przedstawione na 
poniższym wykresie (oprócz odpowiedzi pojedynczych).  
 

Wykres 11 

 
 

W ramach kolejnego pytania respondenci określili, z jakimi problemami borykają się najczęściej 
osoby starsze w Stalowej Woli. Przeważnie wskazywano na problemy w dostępie do opieki zdrowotnej 
(36,79%), osamotnienie, problemy w kontaktach z innymi, brak akceptacji (29,25%), problemy zdrowotne, 
choroby (21,70%) oraz problemy finansowe (9,43%). Warto zaznaczyć, iż 13 osób (12,26%) stwierdziło, że 
nie wie, nie jest w stanie powiedzieć lub nie dostrzega, jakich problemów doświadczają osoby starsze. 
Głównymi problemami osób starszych w Stalowej Woli są problemy zdrowotne i dostęp do opieki 
zdrowotnej, samotność oraz problemy finansowe. Zagregowane dane potwierdzają pozytywną 
weryfikację hipotezy wskazującej, iż „Jednym z głównych problemów osób starszych jest samotność”. 
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Najczęściej wymieniane problemy, z jakimi borykają się seniorzy zostały przedstawione na poniższym 
wykresie (oprócz odpowiedzi pojedynczych).  
 

Wykres 12 

 
 

Następnie seniorzy wskazali, do których lekarzy specjalistów jest według nich najtrudniej się dostać 
na wizytę w Stalowej Woli. Osobom starszym najtrudniej dostać się do: kardiologa (52,83%), neurologa 
(24,53%) i ortopedy (23,58%). Należy także zaznaczyć, iż 9 osób (8,49%) nie potrafiło udzielić konkretnej 
odpowiedzi na to pytanie (odpowiedzi NIE, nie wiem, nie mam informacji). Rozkład odpowiedzi na niniejsze 
pytanie ankiety przedstawia poniższy wykres (oprócz odpowiedzi pojedynczych).  
 

Wykres 13 

 
 

W ramach kolejnego pytania respondenci wskazali, z jakich narzędzi lub sposobów załatwiania 
spraw, wymienionych do wyboru, korzystają. Ankietowani seniorzy najczęściej wskazywali na komunikację 
e-mailem (72,64%), korzystanie ze smartfonu (66,98%) oraz dokonywanie płatności rachunków przez 
Internet (65,09%). Znaczne grono ankietowanych osób starszych, ma opanowane formy komunikacji  
z wykorzystaniem e-maili i smartfonów, a nawet wideokoferencji oraz potrafi dokonać opłat i zrobić 
zakupy przez Internet. Problemem jest jednak nadal niewielki odsetek seniorów, korzystających z profilu 
zaufanego oraz wykorzystujących Internet do korzystania z usług zdrowotnych i załatwiania spraw 
urzędowych w sposób elektroniczny. Zebrany materiał badawczy wskazuje na negatywną weryfikację 
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hipotezy zakładającej, iż „Seniorzy przeważnie korzystają z profilu zaufanego”. Rozkład odpowiedzi na 
niniejsze pytanie ankiety przedstawia poniższy wykres. 
 

Wykres 14 

 
 

Seniorzy podzielili się także swoimi preferencjami, co do sposobu spędzania swojego czasu wolnego 
w Stalowej Woli. Respondenci mogli wybrać maksymalnie 5 odpowiedzi, w tym wskazać własne propozycje 
lub dokonać wyboru z wylistowanego katalogu. Ankietowani, najczęściej wskazywali, iż w Stalowej Woli 
spędzają swój wolny czas oglądając telewizję (49,06%), na działce (47,17%), czytając książki/prasę (47,17%), 
w Miejskim Domu Kultury (44,34%), spotykając się z rodziną, znajomymi, przyjaciółmi (44,34%), 
przeglądając Internet (42,45%) oraz spacerując (41,51%). Osoby starsze oprócz spędzania czasu wolnego 
przed telewizorem, preferują także często rozrywki intelektualne (czytanie książek/prasy, rozwiązywanie 
krzyżówek/łamigłówek) i kulturalne oraz spędzanie czasu wolnego na łonie natury (na działce/Błoniach). 
Istotne znaczenie w życiu osób starszych odgrywają także spotkania z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi. 
W życiu seniora istotne są więc więzi rodzinne, utrzymanie sprawności intelektualnej, rozwój 
zainteresowań kulturalnych i odpoczynek wśród zieleni. Wyniki ankiety wskazują na negatywną 
weryfikację hipotezy zakładającej, iż „Osoby starsze nie lubią rozrywek intelektualnych”. Rozkład 
odpowiedzi na niniejsze pytanie ankiety przedstawia poniższy wykres (oprócz odpowiedzi pojedynczych). 
 

Wykres 15 
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Odpowiedzi na kolejne pytanie pozwoliły poznać opinie respondentów, w kwestii tego, co  
w największym stopniu utrudnia seniorom dostęp do usług kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, 
sportowych i rekreacyjnych w Stalowej Woli. Najwięcej ankietowanych nie dostrzegło żadnych barier  
w dostępie do oferty usługowej miasta (33,02%). Wśród częstych odpowiedzi pojawiały się wskazania, iż 
dostęp do usług kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych utrudniają 
niewystarczające zasoby finansowe (31,13%), brak osoby, z którą można byłoby w takich usługach 
uczestniczyć (23,58%) oraz niewystarczające informacje o ofercie tych usług (22,64%). Badanie pokazało, iż 
osoby starsze nie napotykają zbyt dużych trudności w dostępie do oferty usługowej miasta. 
Zidentyfikowanymi barierami w dostępie do usług kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, 
sportowych i rekreacyjnych w Stalowej Woli były głownie finanse, samotność i niewystarczający dostęp 
do informacji.  Wyniki ankiety wskazują na negatywną weryfikację hipotezy zakładającej, iż „Osoby starsze 
mają dobry dostęp do informacji o usługach kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, sportowych  
i rekreacyjnych w Stalowej Woli”. Rozkład odpowiedzi na niniejsze pytanie ankiety przedstawia poniższy 
wykres.  
 

Wykres 16 

 
 
Seniorzy wskazali również, w jaki sposób angażują się w działania na rzecz społeczności lokalnej.  

W tym zakresie ankietowani, najczęściej deklarowali, iż uczestniczą w badaniach społecznych, 
realizowanych przez miasto (41,51%), uczestniczą w zebraniach rad mieszkańców (29,25%) oraz że są 
członkami organizacji społecznej (24,53%). Należy zwrócić uwagę, iż stosunkowo duży odsetek badanych 
wskazał, że nie angażuje się w działania na rzecz społeczności lokalnej (33,02%). Z jednej strony wielu 
seniorów jest członkami organizacji pozarządowych, angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy 
społeczne, a z drugiej dość liczna grupa ankietowanych deklaruje, iż nie podejmuje żadnej aktywności 
społecznej. Dane te pokazują dość duży współczynnik bierności społecznej wśród seniorów. Rozkład 
odpowiedzi na niniejsze pytanie ankiety przedstawia poniższy wykres.  
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Wykres 17 

 
 

Respondentów zapytano także, czy chcieliby zostać wolontariuszem i działać na rzecz Centrum 
Aktywności Seniora, miasta i innych osób? Większość seniorów nie chciała angażować się w działania 
wolontariatu (76,42%). Zagregowane dane wskazują na negatywną weryfikację hipotezy zakładającej, iż 
„Seniorzy chcą angażować się społecznie w ramach wolontariatu”. Rozkład odpowiedzi na niniejsze pytanie 
ankiety przedstawia poniższy wykres. 
 
Wykres 18 

 
 

W ramach kolejnego pytania ankietowani wskazali, jaki mają poziom zaufania do różnych grup osób. 
Seniorzy ufają (całkowicie/ograniczenie) głownie osobom, które znają: rodzinie (100%), 
sąsiadom/znajomym (88,67%), ale w znacznej mierze wierzą również pracownikom instytucji/służb 
publicznych (83,97%) i Prezydentowi Miasta (75,47%). Wyniki niniejszego badania potwierdzają pozytywną 
weryfikację hipotezy zakładającej, iż „Seniorzy najbardziej ufają rodzinie”. Osoby starsze nie mają natomiast 
zaufania do przedsiębiorców, zarówno z kapitałem zagranicznym (27,36%), jak i z firm lokalnych (16,04%) 
oraz do lokalnych społeczników (13,21%). Znaczny odsetek seniorów, podobnie jak osób młodych, nie ufa 
osobom aktywnym, działającym na rzecz lokalnej gospodarki i społeczności. Rozkład odpowiedzi na 
niniejsze pytanie ankiety przedstawia poniższy wykres. 
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wspólnotach mieszkaniowych itp.)

Nie angażuję się w działania na rzecz społeczności lokalnej

Uczestniczę w badaniach społecznych, realizowanych przez
miasto (np. ankietach)

Formy angażowania się seniorów w działania na rzecz społeczności lokalnej

76,42%

23,58%

NIE

TAK

Czy chciałaby/chciałby Pani/Pan być wolontariuszem i działać na rzecz 
Centrum Aktywności Seniora / miasta / innych osób?
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Podsumowanie wniosków z analizy danych, 
uzyskanych w ankiecie 
 

• Seniorzy w Stalowej Woli są w znacznej mierze grupą aktywną zawodowo. 

• Pasje osób starszych związane są przeważnie ze zdrowiem (poprzez sport), środowiskiem 

naturalnym (poprzez ogrodnictwo) i rozrywkami intelektualnymi (poprzez literaturę, muzykę). 

• Obszary najczęściej występujących zainteresowań seniorów kształtowały się przeważnie wokół 

umiejętności praktycznych, które można wykorzystać w życiu codziennym np. w czasie podróży 

zagranicznych (znajomość języków obcych), świąt/imprez okolicznościowych (taniec, robótki 

ręczne), czy też załatwianiu spraw z wykorzystaniem komputera. 

• Seniorzy ocenili, iż Stalowa Wola, jest dla nich dobrym miejscem do życia i rozwoju 

pasji/zainteresowań. Cenią sobie Stalową Wolę, za dobrą ofertę kulturalną, dostrzegają przyjazny 

stosunek samorządu do seniorów, zwracają uwagę na powiązania rodzinne i bliskość natury, które 

sprawiają, że w mieście dobrze się żyje osobom starszym. 

• Część osób starszych postrzega negatywnie miasto przez pryzmat swoich nie w pełni zaspokojonych 

potrzeb w zakresie usług dla seniorów, głównie usług edukacyjnych i kulturalnych oraz 

obserwowanych problemów Stalowej Woli, związanych z odpływem młodzieży.  

• Stosunkowo niewielu seniorów posiada i korzysta z karty „Aktywni 60+”, zapewniającej ulgi dla 

seniorów. 

• Większość badanych osób starszych wie o tworzeniu Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli. 

89,62%

15,09%

24,53%

5,66%

29,25%

4,72%

0,94%

35,85%

11,32%

10,38%

73,58%

46,23%

54,72%

54,72%

53,77%

37,74%

39,62%

45,28%

0

2,83%

10,38%

13,21%

3,77%

16,04%

27,36%

6,60%

10,38%

0,00%

8,49%

18,87%

26,42%

12,26%

25,47%

33,96%

17,92%

33,02%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Rodziny

Sąsiadów i znajomych

Kapłanów z Twojej parafii

Lokalnych społeczników

Pracowników instytucji, służb publicznych (np. urzędników,
pracowników straży pożarnej, policji)

Lokalnych przedsiębiorców

Przedsiębiorców z kapitałem zagranicznym/ firm międzynarodowych

Prezydenta Miasta Stalowej Woli

Radnych Miasta Stalowej Woli

Poziom zaufania seniorów do różnych grup osób

Trudno powiedzieć

Nie mam zaufania

Ograniczone zaufanie

Całkowite zaufanie



• Główne potrzeby w zakresie ułatwienia życia osobom starszym w Stalowej Woli koncentrują się na 

obszarze zdrowia oraz spędzania wolnego czasu (ławeczki, kultura, aktywizacja, integracja, 

informacja o wydarzeniach). 

• Seniorzy najczęściej zainteresowani są różnego rodzaju usługami związanymi z obszarem zdrowia,  

usługami ułatwiającymi życie codzienne osób starszych (drobne naprawy, obsługa komputera, 

załatwianie spraw przez Internet) oraz usługami związanymi z zagospodarowaniem czasu wolnego, 

rozrywką (kultura, podróże, języki obce, pasje). 

• Głównymi problemami osób starszych w Stalowej Woli są problemy zdrowotne i dostęp do opieki 

zdrowotnej (szczególnie dostęp do kardiologa, neurologa, i ortopedy), samotność oraz problemy 

finansowe. 

• Znaczne grono ankietowanych osób starszych, ma opanowane formy komunikacji  

z wykorzystaniem e-maili i smartfonów, a nawet wideokoferencji oraz potrafi dokonać opłat i zrobić 

zakupy przez Internet. Problemem jest jednak nadal niewielki odsetek seniorów, korzystających  

z profilu zaufanego oraz wykorzystujących Internet do korzystania z usług zdrowotnych i załatwiania 

spraw urzędowych w sposób elektroniczny. 

• Osoby starsze oprócz spędzania czasu wolnego przed telewizorem, preferują także często rozrywki 

intelektualne (czytanie książek/prasy, rozwiązywanie krzyżówek/łamigłówek) i kulturalne oraz 

spędzanie czasu wolnego na łonie natury (na działce/Błoniach). Istotne znaczenie w życiu osób 

starszych odgrywają także spotkania z rodziną, znajomymi i przyjaciółmi. W życiu seniora istotne są 

więc więzi rodzinne, utrzymanie sprawności intelektualnej, rozwój zainteresowań kulturalnych  

i odpoczynek wśród zieleni. 

• Badanie pokazało, iż osoby starsze nie napotykają zbyt dużych trudności w dostępie do oferty 

usługowej miasta. Zidentyfikowanymi barierami w dostępie do usług kulturalnych, edukacyjnych, 

turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w Stalowej Woli były głownie finanse, samotność  

i niewystarczający dostęp do informacji.   

• Z jednej strony wielu seniorów jest członkami organizacji pozarządowych, angażuje się w różnego 

rodzaju inicjatywy społeczne, a z drugiej dość liczna grupa ankietowanych deklaruje, iż nie 

podejmuje żadnej aktywności społecznej. Dane te pokazują dość duży współczynnik bierności 

społecznej wśród seniorów. Niewiele osób starszych chce angażować się społecznie w ramach 

wolontariatu. 

• Seniorzy ufają (całkowicie/ograniczenie) głownie osobom, które znają m.in.: rodzinie (100%), oraz 

sąsiadom/znajomym, ale dość licznie wierzą również pracownikom instytucji/służb publicznych  

i Prezydentowi Miasta. 

• Znaczny odsetek seniorów, podobnie jak osób młodych, nie ufa natomiast osobom aktywnym, 

działającym na rzecz lokalnej gospodarki i społeczności. 

 

Podsumowanie zweryfikowanych hipotez  

Poniższa tabela zawiera zestawienie postawionych hipotez wraz z informacją o wyniku ich weryfikacji. 

 

Lp. Hipoteza Sposób weryfikacji 

1 
H1: Seniorzy w Stalowej Woli są grupą nieaktywną 
zawodowo. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

2 
H2: Pasje/zainteresowania osób starszych  
w Stalowej Woli związane są głownie ze sportem. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

3 
H3: Seniorzy nie są zainteresowani podnoszeniem 
umiejętności w zakresie języków obcych. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 



4 
H4: Stalowa Wola jest dobrym miejscem do życia  
i rozwoju pasji/zainteresowań dla seniorów.  

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

5 
H5: Osoby starsze często korzystają z karty 
„Aktywni 60+”, zapewniającej ulgi dla seniorów. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

6 
H6: Osoby starsze w mieście są przeważnie 
świadome tworzenia Centrum Aktywności Seniora 
w Stalowej Woli. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

7 
H7: Seniorzy w Stalowej Woli potrzebują wsparcia 
głównie w zakresie opieki zdrowotnej. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

8 
H8: Seniorzy są przeważnie zainteresowani 
usługami z obszaru zdrowia. 

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

9 
H9: Jednym z głównych problemów osób starszych 
jest samotność.  

Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

10 
H10: Seniorzy przeważnie korzystają z profilu 
zaufanego. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

11 
H11: Osoby starsze nie lubią rozrywek 
intelektualnych. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

12 

H12: Osoby starsze mają dobry dostęp do 
informacji o usługach kulturalnych, edukacyjnych, 
turystycznych, sportowych i rekreacyjnych  
w Stalowej Woli. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

13 
H13: Seniorzy chcą angażować się społecznie  
w ramach wolontariatu. 

Hipoteza zweryfikowana NEGATYWNIE 

14 H14: Seniorzy najbardziej ufają rodzinie. Hipoteza zweryfikowana POZYTYWNIE 

  

 

  



Załącznik nr 1  
do Analizy ankiety dla seniorów (60+)  
z terenu Stalowej Woli 

 
Pełen zakres odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety 

 
Tabela 1 

Lp. Odpowiedzi na pytanie: Jakie ma Pani/Pan pasje/zainteresowania? 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

1 

Pasje związane ze sportem: 

• Sport (5) 

• Wycieczki/podróże (4) 

• Jazda na rowerze (4) 

• Taniec/Stepowanie (2) 

• Turystyka (1) 

• Spacery (1) 

• Basen (1) 

• Aktywne formy spędzania wolnego czasu (1) 

• Joga (1) 

• Trekking górski (1) 

• Spływy kajakowe (1) 

22 20,75% 

2 

Pasje związane z literaturą: 

• Czytanie książek (6) 

• Literatura (1) 

• Polska literatura współczesna (1) 

8 7,55% 

3 

Pasje związane z ogrodnictwem: 

• Prace na działce w tym uprawa roślin (6) 

• Ogrodnictwo (1) 

• Prace w ogródku (1) 

8 7,55% 

4 

Pasje związane z muzyką: 

• Muzyka (5) 

• Jazz (1) 

• Śpiewanie (1) 

7 6,60% 

5 Robótki ręczne/Rękodzieło 3 2,83% 

6 Oglądanie filmów 3 2,83% 

7 Fotografia 2 1,89% 

8 Imprezy kulturalne 2 1,89% 

9 Teatr/Oglądanie sztuk teatralnych 2 1,89% 

10 Psychologia 2 1,89% 

11 Język obcy/Język angielski 2 1,89% 

12 Gotowanie/Pieczenie ciast 2 1,89% 

13 Podziwianie przyrody 1 0,94% 

14 Rozwiązywanie krzyżówek 1 0,94% 

15 Gry planszowe 1 0,94% 

16 Kino 1 0,94% 

17 Fantastyka 1 0,94% 

18 Motoryzacja 1 0,94% 

19 Obsługa smartfonów 1 0,94% 

20 Obsługa komputerów 1 0,94% 

21 Brydż 1 0,94% 

22 Moda 1 0,94% 



23 Pisanie bloga 1 0,94% 

24 Historia 1 0,94% 

25 Polityka 1 0,94% 

26 Praca z dziećmi 1 0,94% 

27 Rozrywka 1 0,94% 

28 Różne 1 0,94% 

 
Tabela 2 

Lp. 
Odpowiedzi na pytanie: Czy jest coś, czego Pani/Pan 

chciałaby/chciałby się nauczyć? 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

1 

Języków obcych: 

• Język angielski (6) 

• Język rosyjski (1) 

• Język włoski (1) 

• Język hiszpański (1) 

• Języków obcych (1) 

10 9,43% 

2 

Tańczyć: 

• tańce towarzyskie (2) 

• tańce „latino” (1) 

• stepowania (1) 

4 3,77% 

3 

Robótek ręcznych: 

• robótek na szydełku (1) 

• robótek na drutach (1)  

3 2,83% 

4 

Pracy z komputerem i oprogramowaniem IT: 

• Pogłębionej nauki pracy przy komputerze (1) 

• Obsługa komputera (1) 

• Obsługi Photoshopa lub innych programów obróbki zdjęć (1) 

3 2,83% 

5 Tak 2 1,89% 

6 Nie 2 1,89% 

7 Malować obrazy 2 1,89% 

8 Pływanie 2 1,89% 

9 Joga 1 0,94% 

10 Dbania o zdrowie 1 0,94% 

11 Gry w szachy 1 0,94% 

12 Narty 1 0,94% 

13 Cięcie drzewek i krzewów na działce 1 0,94% 

14 Psychologii sportu 1 0,94% 

15 Nut 1 0,94% 

16 Florystyka 1 0,94% 

17 Gotowania i pieczenia 1 0,94% 

18 Wykonywania dobrych zdjęć 1 0,94% 

19 Nie mam zdania 1 0,94% 

 
Tabela 3 

Lp. 
Odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Pani/Pan uważa, że Stalowa 
Wola JEST dla Pani/Pana dobrym miejscem do życia i rozwoju 

swoich pasji/zainteresowań? 

Liczba 
wskazań 

Odsetek 
wskazań 

1 Dobrze rozwinięta oferta kulturalna (w tym oferowana przez MDK) 20 18,87% 

2 Miasto oraz samorząd są przyjazne dla seniorów 17 16,04% 

3 
Powiązania rodzinne: 

• Miasto rodzinne (12) 
16 15,09% 



• Rodzina (4) 

4 Bliskość natury (w tym Błonia Nadsańskie) 14 13,21% 

5 Kluby i stowarzyszenia dla seniorów 10 9,43% 

6 Możliwość rozwijania pasji 10 9,43% 

7 Przyjaciele (5) / Znajomi (5) 10 9,43% 

8 Wszędzie jest blisko 9 8,49% 

9 

Infrastruktura sportowa: 

• Dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa (5) 

• Basen(2) 

• Siłownia (2) 

9 8,49% 

10 Uniwersytet Trzeciego Wieku 8 7,55% 

11 Dostęp do parków 8 7,55% 

12 W Stalowej Woli jest wiele ciekawych miejsc 7 6,60% 

13 Ścieżki rowerowe 6 5,66% 

14 Lasy 5 4,72% 

15 Spokojne miasto 5 4,72% 

16 Łatwy dostęp do instytucji 4 3,77% 

17 Mam tu działkę 4 3,77% 

18 Ładne miasto 3 2,83% 

19 Zdolni ludzie 3 2,83% 

20 Dobry transport publiczny 3 2,83% 

21 Dostęp do pracy 2 1,89% 

22 Dobra opieka dla seniorów 2 1,89% 

23 Dużo wolnej przestrzeni 1 0,94% 

24 Prowadzenie aktywnej działalności w środowisku 1 0,94% 

25 Joga dla seniorów 1 0,94% 

26 Kościół Rzymskokatolicki pw. Trójcy Przenajświętszej 1 0,94% 

27 Dobra infrastruktura drogowa 1 0,94% 

28 Działający KTK KOMPAS 1 0,94% 

 
Tabela 4 

Lp. 
Odpowiedzi na pytanie: Dlaczego Pani/Pan uważa, że Stalowa 

Wola NIE JEST dla Pani/Pana dobrym miejscem do życia i rozwoju 
swoich pasji/zainteresowań? 

Liczba 
wskazań 

Odsetek 
wskazań 

1 Brak większej oferty zajęć dla seniorów 3 2,83% 

2 
Brak dostępu do bezpłatnych szkoleń, kursów powyżej 
podstawowych dla seniorów 2 

1,89% 

3 Odpływ młodych ludzi z miasta 2 1,89% 

4 Mały dostęp do kultury 2 1,89% 

5 Z powodu sytuacji związanej z wyborami prezydenckimi 1 0,94% 

6 Z powodu rozproszenia miejsc po Stalowej Woli 1 0,94% 

7 Mieszkanie w bloku 1 0,94% 

8 Marny sport i krótka historia 1 0,94% 

9 Wolę życie na wsi 1 0,94% 

 
Tabela 5 

Lp. 
Odpowiedzi na pytanie: Proszę wskazać, z jakiego typu ulg 

Pani/Pan skorzystała/skorzystał? 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

1 
Z ulg przy wydarzeniach kulturalnych (w tym ulgi oferowane przez 
MDK) 

13 12,26% 

2 Na basen 5 4,72% 



3 Przy wyjściu do muzeum 4 3,77% 

4 Na wycieczkach z Klubu Emeryta 3 2,83% 

5 Darmowe przejazdy 3 2,83% 

6 W kawiarni 2 1,89% 

7 Przy zakupach 2 1,89% 

8 U fryzjera 1 0,94% 

9 Ulgi na zakup benzyny 1 0,94% 

 
Tabela 6 

Lp. 

Odpowiedzi na pytanie: Miasto realizuje różnego rodzaju działania 
na rzecz osób starszych. Być może jednak nie w pełni zaspokaja 

Pani/Pana potrzeby. Co Pani/Pana zdaniem należałoby usprawnić 
bądź wprowadzić, by osobom starszym żyło się jeszcze lepiej  

w Stalowej Woli? 

Liczba 
wskazań 

Odsetek 
wskazań 

1 Łatwiejszy i szybszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej 14 13,21% 

2 Więcej ławek   9 8,49% 

3 
Powołanie różnych kół zainteresowań dla seniorów (w tym 
umożliwiających rozwój intelektualny) 

8 7,55% 

4 Większa liczba wydarzeń kulturalnych dla seniorów 7 6,60% 

5 
Większe działania dla zaktywowania osób starszych do uczestnictwa 
w różnego rodzaju akcjach i działaniach dla osób starszych 

7 6,60% 

6 Więcej miejsc integrujących seniorów 6 5,66% 

7 Lepszy dostęp do informacji odnośnie wydarzeń dla seniorów 6 5,66% 

8 Szerszy zakres funkcjonowania "Karty 60+" 5 4,72% 

9 Organizacja aktywności sportowej dla seniorów 5 4,72% 

10 Nauka nowych technologii dla seniorów 4 3,77% 

11 Integracja senior-junior 4 3,77% 

12 Większa różnorodność i częstotliwość połączeń MKS 3 2,83% 

13 Rynek z kawiarniami 3 2,83% 

14 Pomoc przy drobnych pracach w domu 3 2,83% 

15 Więcej wind 2 1,89% 

16 Budowa ścieżek rowerowych 2 1,89% 

17 Budowa CAS 2 1,89% 

18 Dbanie o zieloną infrastrukturę 2 1,89% 

19 Zwiększenie dostępu niektórych miejsc dla niepełnosprawnych 2 1,89% 

20 Wykłady dla seniorów 2 1,89% 

21 Wsparcie dla działalności klubu literackiego 1 0,94% 

22 
Montaż na Osiedlu Poręby urządzeń do rehabilitacji na zewnątrz 
obok żłobka  

1 0,94% 

23 Tańsze taksówki 1 0,94% 

24 Więcej parków 1 0,94% 

25 Walka z hałasem 1 0,94% 

26 
Zrobienie barierek przy ścieżce rowerowej od ul. Chopina (lewa 
strona)   

1 0,94% 

27 Zorganizowanie dla seniorów pracy w niepełnym wymiarze godzin 1 0,94% 

28 Tężnia solankowa na Błoniach Nadsańskich 1 0,94% 

29 Bar dla osób starszych 1 0,94% 

30 
Mniej skomplikowana procedura udzielania i rozliczania wsparcia 
finansowego  przez władze miasta 

1 0,94% 

31 Budowa parkingów 1 0,94% 

 
 



 
Tabela 7 

Lp. 
Odpowiedzi na pytanie: Z jakich usług najbardziej 

chciałaby/chciałby Pani/Pan skorzystać np. w ramach usług 
Centrum Aktywności Seniora? 

Liczba 
wskazań 

Odsetek 
wskazań 

1 
Zajęcia ruchowe z zakresu profilaktyki zdrowia (np. 
przeciwdziałające chorobom kręgosłupa, układu krążenia, otyłości, 
stresowi) 

67 63,21% 

2 Wycieczki rowerowe, autokarowe 57 53,77% 

3 Badania profilaktyczne 54 50,94% 

4 
Tzw. „Złota rączka dla seniora” (pomoc seniorom w postaci 
drobnych, bezpłatnych usług naprawczych) 

49 46,23% 

5 Nauka języków obcych 47 44,34% 

6 
Zajęcia z zakresu aktywizacji kulturalnej (np. warsztaty teatralne, 
kluby dyskusyjne, kluby książki, spotkania z pisarzami/poetami, 
wyjścia do kina/teatru itp.) 

43 40,57% 

7 
Zajęcia rozwijające zainteresowania/pasje osób starszych (np. 
twórcze, plastyczne, techniczne, artystyczne itp.) 

38 35,85% 

8 
Zajęcia edukacyjne z zakresu obsługi komputera i korzystania z 
Internetu 

34 32,08% 

9 
Zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki zdrowia (np. zajęcia 
edukacyjne na temat zdrowego odżywiania, przeciwdziałania 
chorobom nowotworowym, chorobom wirusowym itp.) 

33 31,13% 

10 
Zajęcia edukacyjne z zakresu załatwiania spraw urzędowych przez 
Internet 

28 26,42% 

11 Szczepienia sezonowe (np. na grypę) 25 23,58% 

12 
Zajęcia edukacyjne z zakresu obsługi telefonu komórkowego 
(smartfonu) 

24 22,64% 

13 Warsztaty prawne dot. różnych aspektów życia codziennego 24 22,64% 

14 

Zajęcia z zakresu aktywizacji społecznej (np. dotyczące 
prowadzenia stowarzyszenia, pozyskiwania środków na jego 
działalność, pobudzania kreatywności i motywowania do działania 
na rzecz lokalnej społeczności, warsztaty integrujące środowisko 
seniorów itp.) 

18 16,98% 

15 Zajęcia kulinarne 17 16,04% 

16 Usługi transportowe (np. taksówka dla seniora) 14 13,21% 

17 
Warsztaty medyczne (np. z zakresu pierwszej pomocy osobom 
starszym, opieki nad osobami starszymi itp.) 

12 11,32% 

18 
Zajęcia edukacyjne o tematyce ekologicznej (np. dot. niskiej emisji, 
segregowania śmieci, oszczędzania wody itp.) 

5 4,72% 

19 Zajęcia szachowe 4 3,77% 

20 Kurs samoobrony 4 3,77% 

21 
Warsztaty ekonomiczne (np. z zakresu planowania budżetu 
domowego, oszczędzania itp.) 

2 1,89% 

22 Nowinki techniczne np. specjalne wykłady na Politechnice 1 0,94% 

23 Nie stać was na zrealizowanie 1 0,94% 

24 Jak uprawiać prawidłowo działkę 1 0,94% 

25 Wieczorki taneczne 1 0,94% 

26 Malarstwo i kaligrafia chińska, japońska 1 0,94% 

27 Majsterkowanie, modelarstwo „prace ręczne" 1 0,94% 

28 Nowe lokum, duże, jasne na pracownię malarską (dawno obiecaną) 1 0,94% 

29 Kurs szybowcowy 1 0,94% 



30 Zajęcia z dziedziny astronomii 1 0,94% 

31 Zajęcia brydżowe 1 0,94% 

32 
"Punkt informacyjny" o różnego rodzaju usługach (przykładowo: 
gdzie znajdę stolarza, który wykona mi coś z drewna a nie z płyty, 
albo gdzie mogę kupić ziemie kompostową itp.) 

1 0,94% 

 
Tabela 8 

Lp. 
Odpowiedzi na pytanie: Z jakimi problemami, Pani/Pana zdaniem, 

borykają się najczęściej osoby starsze w Stalowej Woli? 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

1 

Problemy dotyczące dostępu do opieki zdrowotnej: 

• Utrudniony dostęp do służby zdrowia – specjalistów (19) 

• Dostęp do lekarza (8) 

• Utrudniony dostęp do - rehabilitacji (7) 

• Opieka zdrowotna (4) 

• Usługi zdrowotne - temat znany mi tylko od innych (1) 

39 36,79% 

2 

Osamotnienie/problemy w kontaktach z innymi/brak akceptacji: 

• Osamotnienie (19) 

• Kontakt z inną osobą (2) 

• Brak kontaktu (1) 

• Z nawiązaniem bliskich kontaktów między sobą (1) 

• Brak wsparcia ze strony rodziny (1) 

• Spotkania towarzyskie (1) 

• Kogoś kto by wysłuchał (1) 

• Izolacja (1) 

• Oddalenie dzieci operatywnie opuszczają Stalową Wolę (1) 

• Odrzuceniem (1) 

• Brakiem akceptacji (1) 

• Wspólny spacer (1) 

31 29,25% 

3 

Problemy zdrowotne/choroby: 

• Zdrowotnymi / Choroby (15) 

• Krążenie (1) 

• Ograniczona sprawność ruchowa (1) 

• Choroby układu oddechowego (1) 

• Depresja (1) 

• Choroby układu pokarmowego (1) 

• Neurologiczne (1) 

• Reumatologiczne, stawy (1) 

• Z chorobami wynikającymi z wieku (1) 

23 21,70% 

4 

Finansowymi: 

• Finansowymi / Budżet domowy (9) 

• Brak środków na zakup leków (1) 

10 9,43% 

5 

Nie wiem/trudno powiedzieć: 

• Nie wiem (8) 

• Ciężko powiedzieć ja zajmuje się wnukami nie mam czasu 
(1) 

9 8,49% 

6 

Komunikacyjne/transportowe: 

• Transport (1) 

• Poruszanie się (1) 

• Przemieszczanie się (1) 

• Rozmów ze znajomymi ze względu na trudności w 
poruszaniu się (1) 

7 6,60% 



• Poruszanie się po mieście - za wysokie krawężniki (1) 

• Dojazdem do lekarza z osiedli Stalowej Woli (1) 

• Bariery komunikacyjne (1) 

7 

Z opieką nad osobami starszymi: 

• Brak opieki codziennej (2) 

• Brak opiekunek z MOPS, dwugodzinny czas opieki osób 
starczych w ciągu jednego dnia - wydłużyć opiekę osób 
starszych i niepełnosprawnych do co najmniej trzech 
godzin dziennie (2) 

• Ograniczona pomoc z MOPS-U - czas (1) 

• Brak opieki całodobowej (1) 

6 5,66% 

8 

Problemy z załatwianiem spraw urzędowych: 

• Załatwianie spraw urzędowych (3) 

• Trudności z załatwieniem bieżących spraw 
administracyjnych (1) 

• Urzędnicy często zapominają, że mają służyć pomocą 
interesantom (1) 

5 4,72% 

9 

Brak problemów: 

• Nie mam problemu (2) 

• Ja problemów nie mam więc nie mam zdania na ten temat 
(1) 

• Nie mam uwag (1) 

4 3,77% 

10 

Problemy z nowymi technologiami: 

• Nowe technologie i elektroniczna obsługa klienta (2) 

• Wykluczenie cyfrowe (1) 

3 2,83% 

11 
Z brakiem dostępności do pomocy w zakresie naprawy rzeczy w 
domu 

2 1,89% 

12 

Z dostępem do miejsc odpoczynku w mieście np. ławeczek: 

• Brak ławek do odpoczynku (1) 

• Ostatnio spółdzielnia mieszkaniowa zabrała cześć ławek 
spod naszego bloku. Zamiast dwóch jest jedną. Nie mamy z 
mężem na czym usiąść. A zlikwidowano bo niby jakiemuś 
sąsiadowi przeszkadza rozmowa na ławce innych sąsiadów i 
śmiech dzieci. A są młodsi od nas. To wstyd (1) 

2 1,89% 

13 Problemy natury społecznej 1 0,94% 

14 Zbyt dużo agresji siłowej 1 0,94% 

15 Mała aktywność społeczna 1 0,94% 

16 Brak opieki w warunkach domowych 1 0,94% 

17 Brak cierpliwości ze strony młodszych osób 1 0,94% 

18 Izolacja na niektórych osiedlach położonych z dala od MDK 1 0,94% 

19 Brak miejsc spotkań, małych klimatycznych przestrzeni 1 0,94% 

20 Kultura 1 0,94% 

21 Brak przynależności do grup zainteresowań 1 0,94% 

22 
Brakiem platformy na Internecie, gdzie mogliby się porozumiewać 
bez zakładania Facebooka 

1 0,94% 

23 Za dużo nas w środkach transportu 1 0,94% 

24 Zanieczyszczenie 1 0,94% 

25 Hałas 1 0,94% 

26 Utrata urody 1 0,94% 

27 Lenistwem 1 0,94% 

 
 



 
Tabela 9 

Lp. 

Odpowiedzi na pytanie: Do których lekarzy specjalistów, jest 
według Pani/Pana najtrudniej się dostać na wizytę w Stalowej 

Woli (np. z uwagi na brak specjalistów, długi okres oczekiwania 
na wizytę itp.)? 

Liczba 
wskazań 

Odsetek 
wskazań 

1 Kardiolog 56 52,83% 

2 Neurolog 26 24,53% 

3 Ortopeda 25 23,58% 

4 Do wszystkich rodzajów specjalizacji 13 12,26% 

5 Endokrynolog  13 12,26% 

6 Diabetolog 10 9,43% 

7 

Nie wiem: 

• Nie wiem (7) 

• Nie mam informacji na ten temat (1) 

• Nie (1) 

9 8,49% 

8 Reumatolog 8 7,55% 

9 Urolog 7 6,60% 

10 Nefrolog  6 5,66% 

11 Gastrolog 6 5,66% 

12 Dermatolog 5 4,72% 

13 

Specjalności związane ze schorzeniami kręgosłupa: 

• Rehabilitacje (2)  

• Schorzenia kręgosłupa, fizjoterapia (1) 

• Specjalności związane ze schorzeniami kręgosłupa i 
rehabilitacyjnymi (1) 

4 3,77% 

14 Hematolog 4 3,77% 

15 Okulista 3 2,83% 

16 Laryngolog 2 1,89% 

17 Geriatra 2 1,89% 

18 Onkolog 2 1,89% 

19 Chirurg 2 1,89% 

20 Psycholog 1 0,94% 

21 Pediatra 1 0,94% 

22 Hepatolog 1 0,94% 

23 Alergolog 1 0,94% 

24 Dentysta- prywatnie drogo 1 0,94% 

25 Badania specjalistyczne 1 0,94% 

26 
Wizyta u lekarza rodzinnego powinna być od ręki, a czasem czeka 
się kilka dni na wizytę, a receptę żeby lekarz wypisał to też się 
czeka 

1 0,94% 

27 
Zawsze  korzystam  z  usług  prywatnych  specjalistów,  bo  do  
lekarza  w  państwowej  placówce  czas  oczekiwania  jest  bardzo  
długi 

1 0,94% 

28 Mało korzystałam, ale ogólnie jest kiepsko 1 0,94% 

 
Tabela 10 

Lp. 
Odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób/gdzie najczęściej spędza 
Pani/Pan swój wolny czas w Stalowej Woli? 

Liczba 
wskazań 

Odsetek 
wskazań 

1 Oglądając telewizję 52 49,06% 

2 Na działce 50 47,17% 

3 Czytając książki / prasę 50 47,17% 



4 W Miejskim Domu Kultury 47 44,34% 

5 Spotykając się z rodziną / znajomymi / przyjaciółmi 47 44,34% 

6 Przeglądając Internet (czytanie wiadomości, oglądanie filmów itp.) 45 42,45% 

7 Spacerując 44 41,51% 

8 Rozwiązując krzyżówki / łamigłówki 28 26,42% 

9 Na Błoniach 19 17,92% 

10 Na zakupach / w galerii handlowej / na rynku 18 16,98% 

11 Słuchając radia /muzyki 16 15,09% 

12 W Muzeum Regionalnym 14 13,21% 

13 Uprawiając sport 13 12,26% 

14 W kinie / pubie / restauracji itp. 12 11,32% 

15 Ucząc się nowych rzeczy 11 10,38% 

16 W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 8 7,55% 

17 Grając w karty / gry 5 4,72% 

18 Nudząc się 5 4,72% 

19 Fotografia 1 0,94% 

20 Aktywna praca w ogrodzie przed domem i w domu 1 0,94% 

21 Zwiedzanie ciekawych miejsc na podkarpaciu 1 0,94% 

22 Majsterkując coś koło domu 1 0,94% 

23 Malując 1 0,94% 

 
Tabela 11 

Lp. 
Odpowiedzi na pytanie: Co Pani/Panu najbardziej utrudnia dostęp 
do usług kulturalnych, edukacyjnych, turystycznych, sportowych  
i rekreacyjnych w Stalowej Woli? 

Liczba 
wskazań 

Odsetek 
wskazań 

1 
NIC - nie dostrzegam utrudnień w dostępie do usług kulturalnych, 
edukacyjnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych w Stalowej 
Woli 

35 33,02% 

2 Niewystarczające zasoby finansowe 33 31,13% 

3 
Brak towarzystwa, osoby, z którą mogłabym/mógłbym w takich 
usługach uczestniczyć   

25 23,58% 

4 
Niewystarczające informacje o ofercie kulturalnej, edukacyjnej, 
turystycznej, sportowej lub rekreacyjnej 

24 22,64% 

5 Brak wolnego czasu 18 16,98% 

6 Zaangażowanie w opiekę nad wnukami lub innym członkiem rodziny 16 15,09% 

7 Mój stan zdrowia 14 13,21% 

8 Zły dojazd 12 11,32% 

9 
Niedostosowana do moich potrzeb/zainteresowań oferta kulturalna, 
edukacyjna, turystyczna, sportowa lub rekreacyjna 

11 10,38% 

10 Odległość 10 9,43% 

11 Brak chęci i potrzeby 4 3,77% 

12 Bariery architektoniczne, jakie napotykam 2 1,89% 

13 
Brak wiadomości z wyprzedzeniem o organizowanych imprezach 
ogólnie rzecz biorąc 

1 0,94% 

 
Tabela 12 

Lp. 
Odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób, Pani/Pan angażuje się  

w działania na rzecz społeczności lokalnej? 
Liczba 

wskazań 
Odsetek 
wskazań 

1 
Uczestniczę w badaniach społecznych, realizowanych przez miasto 
(np. ankietach) 

44 41,51% 

2 Nie angażuję się w działania na rzecz społeczności lokalnej 35 33,02% 



3 
Uczestniczę w zebraniach rad mieszkańców (np. w spółdzielni, we 
wspólnotach mieszkaniowych itp.) 

31 29,25% 

4 Jestem członkiem organizacji społecznej 26 24,53% 

5 
Wspieram lokalne inicjatywy (finansowano, w ramach wolontariatu 
itp.) 

17 16,04% 

6 Współorganizuję wydarzenia kulturalne 16 15,09% 

7 
Uczestniczę w spotkaniach dot. konsultacji działań/dokumentów 
strategicznych miasta 

11 10,38% 

8 Współorganizuję wydarzenia społeczne / charytatywne 7 6,60% 

9 Współorganizuję wydarzenia sportowe 4 3,77% 

10 Działalność w stowarzyszeniu - prowadzenie grupy zainteresowań 1 0,94% 

11 
Uczestniczę w spotkaniach Stowarzyszenia Uniwersyteckie Srebrne 
Lata 

1 0,94% 

12 Organizuję wyjazdy w KTK KOMPAS 1 0,94% 

 
 


