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Podsumowanie badań 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najważniejsze wnioski i rekomendacje 
 

 Mieszkańcy mają świadomość, że gospodarka miasta i okolic związana jest głównie z turystyką 
i wodami mineralnymi.  

Mieszkańcy miasta jak i wsi zauważają, że gospodarka zmierza w dobrym kierunku, lecz pomimo 
oferowanych wielu miejsc pracy, nadal płaca oscyluje w najniższych granicach. Pomysłem 
badanych na rozwój gospodarczy jest wspomaganie lokalnych przedsiębiorców przez samorząd 
za pośrednictwem m.in. oferowanych zniżek podatkowych dla miejscowych firm i większego 
zakresu wymiany informacji między przedsiębiorstwami a poszukującymi pracy.  

 Mieszkańcy czują się mniej uprzywilejowani od turystów. 

Mieszkańcy żądają uprzywilejowania w stosunku do turystów. Ich zdaniem każdy mieszkaniec 
powinien zostać wyposażony w kartę kryniczanina uprawniającą do oferowanych zniżek 
obejmujących atrakcje na terenie miasta. Przyszły rozwój gospodarczy utożsamiany jest z 
młodymi ludźmi, którzy powinni być przez samorząd odpowiednio wspierani, m.in. poprzez 
powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój gospodarki mieszkaniowej, co może zmniejszyć 
zjawisko emigracji.  

 Chęć większej pomocy w elementach w zakresie ochrony środowiska. 
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Mieszkańcy miast oczekują od samorządu zintensyfikowania wymogów oraz pomocy w zakresie 
wymiany pieców, oraz budowy obwodnicy na rzecz zmniejszenia ruchu transportu ciężarowego 
w centrum. Szczególnie ważna okazuje się dla nich jakość powietrza w Krynicy-Zdrój. Z kolei 
mieszkańcy wsi wskazują na brak edukacji lokalnej społeczności w zakresie dbania o środowisko 
np. poprzez korzystanie z ekologicznych systemów ogrzewania, czy segregację śmieci. 

 Świadomość możliwości uczestnictwa w konsultacjach/spotkaniach/zebraniach z włodarzami 
miasta/gminy wśród obu grup mieszkańców jest niska.  

 Aktywność związana ze zbieraniem podpisów związanych ze sprawami lokalnymi/miejskimi 
w ciągu ostatniego roku była podejmowana jedynie przez ok. ¼ mieszkańców.  

 Blisko połowa mieszkańców miasta, jak i okolicznych miejscowości uważa, że nie ma żadnego 
wpływu na decyzje władz lokalnych dotyczące funkcjonowania miasta.  

W celu zwiększenia partycypacji mieszkańców w sprawach miasta niezbędnym wydaje się 
podjęcie dwutorowych działań – pobudzenie poczucia odpowiedzialności za swoje miasto i 
świadomości posiadania wpływu na to, co się w nim dzieje wśród mieszkańców oraz otworzenie 
władz/urzędów na głosy mieszkańców.  Co więcej, zdaniem mieszkańców konieczne jest 
zwiększeniea jakości usług publicznych, społecznych, zwiększenia przejrzystości funkcjonowania 
miasta, a także udziału w procesach decyzyjnych, władze miasta powinny udostępniać większą 
ilość informacji w internecie. Perspektywiczność planowania strategii rozwoju można zwiększyć 
poprzez większą cyfryzację działań, a także możliwość wypełniania wspomnianych ankiet 
internetowych. Warto podkreślić, iż respondenci partycypując w życiu miasta uczestniczyli tylko 
i wyłącznie w budżecie obywatelskim. 

 Nieskuteczna komunikacja na temat tras przejazdu komunikacji publicznej, niedostosowanie 
rozkładu jazdy do potrzeb mieszkańców. 

Poprawie powinna ulec transparentność informacji związanych z miejscem i trasą przejazdu 
pojazdów komunikacji publicznej, zwłaszcza autobusów dalekobieżnych – jasna informacja skąd 
odjeżdżają poszczególne autobusy, jaka jest trasa ich przejazdu, oznaczenie miejsc 
rozpoczęcia/zakończenia trasy, bądź przekierowanie wszystkich autobusów w jedno wskazane 
miejsce (dworzec), aby ułatwić turystom przyjazdy i powroty z miasta. Co więcej, rozkład jazdy 
komunikacji publicznej (zwłaszcza bezpłatnej) powinien być w większym stopniu dopasowany 
do potrzeb mieszkańców gminy w każdej grupie wiekowej, a więc powinien umożliwiać dojazd i 
powrót ze szkół dzieci i młodzieży, dojazd i powrót z pracy, dojazd i powrót do podmiotów 
ochrony zdrowia i urzędów w godzinach ich funkcjonowania. 

 Brak miejsc parkingowych; jakość dotychczasowych parkingów na niezadowalającym 
poziomie. 

Zdaniem mieszkańców koniecznością wydaje się budowa dwupoziomowego parkingu, najlepiej 
na obrzeżach miasta. Urząd Miasta powinien zwrócić uwagę na infrastrukturę drogową oraz 
dostępność i jakość parkingów, bo są to obszary, na które turyści zwracają uwagę i nie oceniają 
ich pozytywnie. Niemniej, większość respondentów z pewnością poleciłaby Krynicę-Zdrój jako 
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miejsce wypoczynku, jednak dla osób w grupie wiekowej 30+. Jako czynnik wpływający na taką 
opinie wskazywany jest całokształt i kompleksowość atrakcji.  
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1. Metodologia 

2. Opis przedmiotu, głównych założeń i celów badania 

Niniejszy raport powstał na podstawie zrealizowanych badań w ramach projektu pn. DIALOG Działanie 
Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość, złożonego w ramach konkursu Human Smart Cities. 
Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców, współfinansowanego przez Unię Europejską 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  

Celem projektu jest stworzenie podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które jest realnie 
współzarządzane przez swoich mieszkańców, a podstawą podejmowanych decyzji i zgłaszanych opinii 
(zarówno przez samorząd jak i mieszkańców) będą maksymalnie zobiektywizowane dane opisujące 
dzisiejszą pozycję rozwojową miasta oraz wynikające z analizy danych prognozy kierunków jego 
rozwoju. W konsekwencji nadrzędnym celem jest wykorzystanie potencjału lokalnych społeczności dla 
kreowania rozwoju miasta i stworzenie trwałych podstaw współdziałania wszystkich sektorów tj. 
obywatelskiego, administracji, biznesu i nauki dla współzarządzania Krynicą-Zdrój. 

 Niniejszy raport dotyczy początkowej fazy ww. projektu, która objęła badanie potencjału 
społecznego Krynicy-Zdroju. W ramach etapu wykonano badania ilościowe i jakościowe, 
których cele przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 1. Cele i pytania badawcze. 

Cele badawcze 
Główne pytania 

problemowe 
Szczegółowe pytania 

problemowe 
Technika 

1. Identyfikacja i analiza 
potrzeb i wyzwań 
rozwojowych 
mieszkańców/różnych grup 
interesu w zakresie 
kluczowych obszarów 
tematycznych w mieście 
(gospodarka, ludzie, 
transport, jakość życia, 
środowisko); 

1. Jakie są potrzeby i 
wyzwania rozwojowe 
różnych interesariuszy w 
zakresie kluczowych 
obszarów tematycznych 
w mieście (gospodarka, 
ludzie, transport, jakość 
życia, środowisko)? 
 

1.1 Co wpływa na 
poprawę jakości życia  
w mieście? 

CATI, IDI, FGI 

1.2 W jakim stopniu 
zidentyfikowane 
potrzeby są zaspokajane 
przez miasto? 

CATI 

1.3 Jaki jest poziom 
zadowolenia różnych 
Interesariuszy 
poszczególnych 
obszarów?  

CATI 

1.4 W jaki sposób należy 
rozwijać wskazane 
obszary? 

IDI, IDI, FGI 

2. Identyfikacja i analiza 
poziomu zaangażowania 
mieszkańców w sprawy 
funkcjonowania miasta; 
 

2. Jaki jest poziom 
zaangażowania 
mieszkańców i instytucji 
w sprawy 
funkcjonowania miasta? 
 

2.1 Jaki jest poziom 
świadomości 
mieszkańców w zakresie 
możliwości aktywnego 
udziału w zarządzaniu 
miastem (partycypacja)? 

CATI 

2.2 W jaki sposób można 
zwiększyć świadomość 
mieszkańców w zakresie 
możliwości aktywnego 
udziału w zarządzaniu 
miastem? 

IDI, FGI 
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2.3 Czy mieszkańcy/ 
instytucje aktywnie 
biorą udział w 
zarządzaniu 
miastem (partycypacji)?  

CATI 

2.4  Jakie działania 
związane z aktywnym 
udziałem w zarządzaniu 
miastem najczęściej 
realizują mieszkańcy i 
instytucje, a jakie 
realizują najrzadziej? 

 

CATI 

2.4 Jakie są przeszkody/ 
bariery uniemożliwiające 
lub ograniczające 
aktywną partycypację 
mieszkańców i instytucji 
w zarządzaniu miastem ? 

CATI, IDI, FGI 

2.5 Ilu mieszkańców i 
instytucji chciałoby lub 
wyraża chęć udziału w 
aktywnym zarządzaniu 
miastem?   

CATI 

2.6 Jakie są obszary w 
zakresie zarządzania 
miastem, na które 
mieszkańcy i instytucje 
chcieliby mieć największy 
wpływ? 

CATI, IDI, FGI 

3. Identyfikacja i analiza 
dogodnych form komunikacji 
na linii mieszkaniec – urząd, 
urząd – mieszkaniec; 
przeszkody oraz czynniki 
utrudniające właściwą i 
efektywną komunikację 
mieszkańców z urzędem. 
 

3. Jakie są preferowane 
formy komunikacji na 
linii mieszkaniec – urząd, 
urząd – mieszkaniec? 
 

3.1 Dlaczego 
mieszkańcy/urzędy 
decydują się na takie, a 
nie inne formy 
komunikacji? 

CATI, IDI, FGI 

3.2 Jakie są przeszkody 
oraz czynniki 
utrudniające właściwą i 
efektywną komunikację 
mieszkańców z urzędem 
oraz urzędu z 
mieszkańcami?  
 

CATI 

3.3 W jaki sposób można 
rozwiązać 
zidentyfikowane 
problemy? 

IDI, FGI 
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3. Etapy realizacji badania 

Realizacja badania objęła trzy fazy: konfigurację, eksplorację oraz diagnozę/weryfikację. Pierwszą fazą 
stanowiła konfiguracja, w ramach której zaprojektowano m.in. narzędzia badawcze oraz pozyskano 
bazy danych respondentów.  

 
Schemat 1. Fazy realizacji badania – konfiguracja. 

 
 
Podczas fazy konfiguracyjnej należało także rozpoznać i dokonać wstępnej segmentacji grup 
najważniejszych Interesariuszy. Do celów badawczych przyjęto następującą definicję interesariuszy: są 
to osoby, instytucje lub grupy, które znajdują się w otoczeniu społecznym miasta, wyrażające 
zainteresowanie (lub niezainteresowanie) jego funkcjonowaniem i mogące mieć wpływ lub wyrażające 
chęć wpływu na jego działalność. W procesie projektowania badania dokonano segmentacji 
interesariuszy na następujące kategorie:  

1. Mieszkańcy miasta Krynica - Zdrój 
1.1 Młodzież (będący w chwili realizacji badań w wieku 18-25 lat)  
1.2 Młodzi mieszkańcy (będący w chwili realizacji badań w wieku 26-37 lat)  
1.3 Mieszkańcy w wieku średnim (będący w chwili realizacji badań w wieku 38-62 lat) 
1.4 Mieszkańcy w wieku starszym (będący w chwili realizacji badań w wieku 63+)  

2. Turyści miasta Krynica - Zdrój 
3. Mieszkańcy gminy Krynica - Zdrój 

3.1 Młodzież (będący w chwili realizacji badań w wieku 18-25 lat)  
3.2 Młodzi mieszkańcy (będący w chwili realizacji badań w wieku 26-37 lat)  
3.3 Mieszkańcy w wieku średnim (będący w chwili realizacji badań w wieku 38-62 lat) 
3.4 Mieszkańcy w wieku starszym (będący w chwili realizacji badań w wieku 63+)  

Kolejna faza badania - eksploracja wiązała się z pozyskaniem danych poprzez zastosowanie techniki 
badań ilościowych i jakościowych. Następnie, przeprowadzona analiza wyników badań pozwoliła na 
przygotowanie danych do wnioskowania, ustalenia ostatecznych kategorii segmentacji 
i opracowywania raportu badawczego.  

Po zakończeniu realizacji badania posłużono się segmentacją, której kategorie zostały wyodrębnione 
podczas analizy uzyskanych danych. Segmentacja umożliwiła zdiagnozowanie potencjału społecznego 
każdej z grup: subiektywnie odczuwanej i faktycznej możliwości wpływania na najważniejsze decyzje 
dotyczące miasta oraz poziomu zaangażowania każdej grupy w te działania. Należy dodać, iż w efekcie 
analizy wyników badań, kategorie segmentacji uległy nieznacznej zmianie, między innymi, jeśli chodzi 
o kategorie wiekowe respondentów. W procesie analizy danych dokonano segmentacji interesariuszy 
na następujące kategorie1: 

1. Mieszkańcy miasta Krynica - Zdrój 

                                                 
1 Z uwagi na małą liczebność próby najmłodszej grupy 18-25 l. zagregowane dwie grupy wiekowe 18-25 l + 26-
37 l. 
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OPRACOWANIE NARZĘDZI BADAWCZYCH 

POZYSKANIE INFORMACJI DO BUDOWY BAZY DANYCH RESPONDENTÓW
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1.1 Młodzież i młodzi mieszkańcy (będący w chwili realizacji badań w wieku 18-37 lat)  
1.2 Mieszkańcy w wieku średnim (będący w chwili realizacji badań w wieku 38-62 lat) 
1.3 Mieszkańcy w wieku starszym (będący w chwili realizacji badań w wieku 63+)  

2. Turyści miasta Krynica - Zdrój 
3. Mieszkańcy gminy Krynica - Zdrój 

3.1 Młodzież i młodzi mieszkańcy (będący w chwili realizacji badań w wieku 18-37 lat)  
3.2 Mieszkańcy w wieku średnim (będący w chwili realizacji badań w wieku 38-62 lat) 
3.3 Mieszkańcy w wieku starszym (będący w chwili realizacji badań w wieku 63+)  

Poniżej została zaprezentowana logiczna konstrukcja i spójność koncepcji całego badania, w tym: 
związek pomiędzy celami badania, źródłami danych oraz metodami i technikami badawczymi, a także 
zaplanowaną analizą i wnioskowaniem. Poszczególne elementy analizy umożliwią pełną realizację 
celów, zakresu badania oraz uzyskanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze. Poszczególne 
elementy analizy umożliwią pełną realizację celów, zakresu badania oraz uzyskanie odpowiedzi na 
postawione pytania badawcze. 

 
Schemat 2. Fazy realizacji badania – konfiguracja. 

 
Ostatnią fazą była diagnoza/weryfikacja, w ramach której zostały zweryfikowane uzyskane wyniki 
badań i opracowane został raport w wersji końcowej.   

 
Schemat 3. Fazy realizacji badania – diagnoza/weryfikacja. 

 

4. Badanie ilościowe (CATI) 

Wywiady zostały zrealizowane, zgodnie z założeniem, metodą wywiadu telefonicznego wspieranego 
komputerowo. Podczas kontaktu telefonicznego ankieter odczytywał respondentowi pytania 
zamieszczone w elektronicznej wersji kwestionariusza, w którym umieszczone były również 
odpowiedzi. Do przeprowadzenia badania wykorzystano system CADAS, który umożliwił nie tylko 
realizację badania, ale także bieżącą kontrolę.  

Kontrola badania CATI objęła następujące metody: 
 kontrolę badania polegającą na bieżącym podsłuchu ankietera w trakcie przeprowadzania 
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 weryfikację bazy wynikowej z badania polegającej na analizie poprawności uzyskanych 
odpowiedzi, ich logiczności. 

W ramach przedmiotowego badania zrealizowano 500 wywiadów. Próba badawcza objęła m.in. 
mieszkańców miasta Krynicy-Zdroju, gminy Krynica-Zdroju oraz turystów odwiedzających Krynicę-
Zdrój. 

Schemat 4. Struktura próby badania CATI. 

 

5. Badanie jakościowe (IDI)  

Indywidualne wywiady pogłębione to jedna z podstawowych metod badań jakościowych, polegająca 
na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z respondentem. Wywiady zostały zrealizowane w oparciu 
o zestandaryzowany scenariusz.  

Celem badania techniką wywiadów indywidualnych jest dotarcie do precyzyjnych informacji, 
poszerzenie wiedzy związanej z tematem. W trakcie wywiadu zadawano pytania o charakterze 
eksploracyjnym mające doprowadzić do wyjaśnienia/zrozumienia zjawisk zachodzących w obrębie 
analizowanego zagadnienia. Przebieg wywiadu był rejestrowany w formie dźwiękowej za zgodą 
respondenta, co umożliwiło dokonanie pełnej transkrypcji przeprowadzonej rozmowy. Podstawą 
interpretacji wyników była pogłębiona analiza informacji uzyskanych w serii wywiadów. 

Przyjęta metodologia badania przewidywała realizację wywiadów pogłębionych z respondentami 
reprezentującymi trzy grupy podmiotów. Do rozmów zostały zaproszone osoby, które wykazały się 
dużą aktywnością podczas realizacji badania ilościowego lub/i respondenci zrekrutowani podczas 
równolegle prowadzonej rekrutacji na terenie miasta i gminy Krynicy-Zdroju. 

Schemat 5. Struktura próby badania jakościowego (IDI). 

 

CA
TI

N
=5

00

MIESZKAŃCY KRYNICY - ZDRÓJ 
N=300

TURYŚCI KRYNICY-ZDROJU 
N=100

MIESZKAŃCY GMINY KRYNICA - ZDRÓJ (sołectwa)
N=100

ID
I

N
=3

0

MIESZKAŃCY M. KRYNICA - ZDRÓJ 
N=12

TURYŚCI M. KRYNICA - ZDRÓJ 
N=6

MIESZKAŃCY GMINY KRYNICA - ZDRÓJ (sołectwa)
N=12



 
 

 
 

Projekt pn. „DIALOG Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
 

6. Badanie jakościowe (FGI, warsztaty aktywizujące)  

Metoda polegająca na przeprowadzeniu moderowanej dyskusji grupowej. Wywiad tego typu zapewnia 
w efekcie uzyskanie stosunkowo dużej ilości informacji w krótkim czasie. Ponadto z uwagi na 
wspomnianą dynamikę grupy, wywiad FGI sprzyja odkrywaniu różnych aspektów zjawisk i ujawnianiu 
ich kontekstu. Zastosowana technika pozwoliła na wymianę zdań, doświadczeń między uczestnikami, 
co z kolei przyczyniło się do osiągnięcia bardziej precyzyjnych informacji oraz poszerzenia kwestii 
uzyskanych podczas badania ilościowego. Elementem spotkań dyskusyjnych były warsztaty 
aktywizujące, które dotyczyły kwestii związanych z zagadnieniami jakości życia w mieście i szeroko 

pojętą komunikacją. Do badania FGI zostali zaproszeni m.in. mieszkańcy, którzy wykazali się dużą 
aktywnością podczas realizacji badania ilościowego lub/i mieszkańcy zrekrutowani podczas równolegle 
prowadzonej rekrutacji na terenie miasta i gminy Krynica-Zdrój. W ramach przedmiotowego badania 
odbyło się 6 spotkań (na każdym spotkaniu pojawiło się minimum 6 osób), a tematyka każdego z nich 
objęła różne obszary, istotne dla miast wdrażających strategię smart city. 
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Schemat 6. Struktura próby badania jakościowego (FGI + warsztaty). 



 
 

 
 

Projekt pn. „DIALOG Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
 

2. Wyniki badań wśród mieszkańców miasta i gminy Krynica-Zdrój  
2.1 Charakterystyka grup badawczych  

W badaniu CATI mieszkańców Krynicy-Zdroju udział wzięło 300 osób. Były to osoby w różnym wieku 
i posiadające różny stopień wykształcenia. Dominującą grupę wiekową stanowiły osoby w wieku 38-62 
lata (47,3%), najmniej liczną grupą były osoby w wieku 18-25 lat (2,7%). Szczegółowy rozkład wieku 
respondentów przedstawia wykres 1.  

Wykres 1. Wiek respondentów – mieszkańcy miasta Krynica-Zdrój  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców Krynicy-Zdroju (N=300)  

Wśród respondentów najwięcej osób posiada wykształcenie wyższe (43,7%), a niewiele mniej średnie 
(42,7%). Jedynie 1% badanych osiągnęło wyłącznie podstawowy poziom wykształcenia.  

Wykres 2. Poziom wykształcenia respondentów – mieszkańcy miasta Krynica-Zdrój 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców Krynicy-Zdroju (N=300)  

Badanie objęło swoim zakresem również mieszkańców gminy Krynica-Zdrój (z wyłączeniem 
mieszkańców miasta) wśród których zrealizowano N=100 wywiadów CAPI. W tej grupie badawczej 
także dominowały osoby w wieku 38-62 lata (61,0%), a najmniej liczną grupą były osoby w wieku 18-
25 lat (6,0%).  
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Wykres 3. Wiek respondentów – mieszkańcy gminy Krynica-Zdrój 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

Odnosząc się do poziomu wykształcenia respondentów z terenu gminy Krynica-Zdrój dominującą grupą 
były osoby z wykształceniem średnim (38,0%), najmniejszy odsetek stanowiły zaś osoby, które 
osiągnęły wykształcenie podstawowe (7,0%).  

Wykres 4. Poziom wykształcenia respondentów – mieszkańcy gminy Krynica-Zdrój 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

W skład badanej grupy weszły również wszystkie sołectwa wchodzące w obszar administracyjny gminy 
Krynica-Zdrój. Odsetek badanych w ramach każdego sołectwa był zmienny, a wśród badanych 
dominowali mieszkańcy Tylicza (49%), znaczną część badanych stanowili także mieszkańcy Mochnaczki 
(25,0%).  

6,0%

14,0%

61,0%

19,0%

18-25 lat 26-37 lat 38-62 lat Powyżej 62 lata

7,0%

28,0%

38,0%

27,0%

Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe



 
 

 
 

Projekt pn. „DIALOG Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
 

Wykres 5. Miejsce zamieszkania respondentów z gminy Krynica-Zdrój  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

2.2 Ocena potrzeb i wyzwań rozwojowych mieszkańców w zakresie kluczowych obszarów 
tematycznych w mieście   

2.2.1 Ludzie 

Zdecydowana większość mieszkańców Krynicy-Zdrój (94,5%) jest zadowolona ze swojego życia, 
a niemal połowa badanych (45,5%) ocenia bardzo wysoko poziom zadowolenia ze swojego życia. 
Wśród mieszkańców sołectw w gminie Krynica-Zdrój odsetek zadowolonych z życia jest jeszcze wyższy 
i wynosi 97,9%.  
Wykres 6. Poziom zadowolenia ze swojego życia 

 
*Na wykresie nie uwzględniono odmów odpowiedzi 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

Wyniki badania jasno wskazują, że mieszkańcy zarówno samej Krynicy-Zdrój, jak i okolicznych 
miejscowości wchodzących w skład gminy wysoko oceniają swoje życie w takich aspektach, jak miejsce 
zamieszkania, stan zdrowia, sytuacja zawodowa oraz sytuacja materialna.  

Aż 96,5% mieszkańców miasta pozytywnie ocenia swoje miejsce zamieszkania, a niemal 53% spośród 
nich ocenia je zdecydowanie pozytywnie. Negatywnie do tej kwestii ustosunkowuje się jedynie 3,5% 
badanych. Natomiast wśród mieszkańców sołectw odsetek pozytywnych ocen sięga 98,9%, z czego 
niemal 60% mieszkańców wskazuje na zdecydowane zadowolenie ze swojego miejsca zamieszkania. 
Ponadto wśród tej grupy badanych nie pada ani jedna zdecydowanie negatywna odpowiedź. 
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Potwierdzenie pozytywnej oceny miejsca zamieszkania można znaleźć również w wynikach badania 
IDI, gdzie mieszkańcy zarówno miasta jak i sołectw przedstawiają miejsce swojego zamieszkania jako 
spokojne, bezpieczne oraz o specyficznym mikroklimacie. 

  (…) jeżeli ktoś chce spokojnie przeżyć życie, no to, to można mu polecić Krynicę. 

 (…) tutaj właśnie jest bardzo dobry mikroklimat, żeby mieszkać 

 Spokojnie się mieszka, to na pewno (…) dzieci mają kontakt z przyrodą, bo są bezpieczne, ganiają 
po górkach, ganiają na bosaka pod blokiem. Chodzą do szkoły same, ja się o nie nie boję. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Miejsce urokliwe, ciche, z pięknymi widokami, bardzo spokojne. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Niezadowolenie z miejsca zamieszkania jest kwestią marginalną. Należy jednak zauważyć, że osoby 
negatywnie oceniające swoje miejsce zamieszkania wskazują głównie na zatłoczenie, złej jakości 
infrastrukturę drogową, wysokie ceny, brak miejsc pracy, czy na prywatyzację sanatoriów, która ich 
zdaniem przyczyniła się do większego wyzysku pracowników.  

 Wszyscy którzy przyjeżdżają tutaj chwalą. Ja nie. Po pierwsze ze względu na parkingi. Po drugie na 
zatłoczenie. Wysokie ceny (…) 

 Miejsca pracy dla nielicznych, bo nie wszyscy mogą znaleźć zatrudnienie zgodnie ze swoim 
zawodem 

 Dawniej było dużo więcej sanatoriów, domów wczasowych, gdzie teraz po prostu polikwidowali 
dużo sanatoriów i domów wczasowych, przeszły w ręce prywatne, gdzie bardziej są pracownicy 
wykorzystywani. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Życie jest troszeczkę droższe niż wszędzie. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Mieszkańcy Krynicy-Zdrój również w zdecydowanym stopniu pozytywnie oceniają swój stan zdrowia. 
Należy podkreślić, że niemal połowa badanych ocenia go zdecydowanie pozytywnie. Jedynie 7,5% osób 
wskazuje na występowanie problemów zdrowotnych wpływających na negatywną ocenę stanu 
zdrowia. W przypadku mieszkańców wsi wchodzących w skład gminy Krynica-Zdrój nieznacznie większy 
odsetek osób źle ocenia swój stan zdrowia (12,2%), jednak odsetek mieszkańców pozytywnie 
odnoszących się do swojej kondycji zdrowotnej utrzymuje się na wysokim poziomie 87,8%, w tym 
niemal 43% ocenia swój stan zdrowia zdecydowanie pozytywnie.  

W odniesieniu do sytuacji zawodowej większy odsetek mieszkańców sołectw (91,5%) ocenia ją 
pozytywnie, niż mieszkańców miasta (88,1%), jednak i wśród tej grup badanych ocena pozytywna 
utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Natomiast pozytywna ocena własnej sytuacji finansowej 
pojawia się częściej u mieszkańców miasta (82,5%), niż otaczających go wsi (78,3%). Należy jednak 
zauważyć, że jedynie w przypadku tego obszaru dominującymi odpowiedziami są oceniam raczej 
pozytywnie, a nie jak w pozostałych ocenianych obszarach oceniam zdecydowanie pozytywnie.  

Tabela 2. Ocena obszarów życia  
Grupa 
badawcza 

Odpowiedź  
Miejsce 
zamieszkania 

Stan 
zdrowia 

Sytuacja 
zawodowa 

Sytuacja 
finansowa  

Mieszkańcy 
miasta 

Oceniam zdecydowanie 
negatywnie  0,8 2,8 5,0 4,6 

Oceniam raczej 
negatywnie 

2,7 4,7 6,4 12,4 
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Grupa 
badawcza 

Odpowiedź  Miejsce 
zamieszkania 

Stan 
zdrowia 

Sytuacja 
zawodowa 

Sytuacja 
finansowa  

Oceniam raczej 
pozytywnie 

43,6 42,9 46,8 60,8 

Oceniam zdecydowanie 
pozytywnie  

52,9 49,2 41,3 21,7 

Mieszkańcy 
sołectw 

Oceniam zdecydowanie 
negatywnie  

0,0 2,4 2,9 8,7 

Oceniam raczej 
negatywnie 

1,1 9,8 5,7 13,0 

Oceniam raczej 
pozytywnie 39,1 45,1 42,9 58,0 

Oceniam zdecydowanie 
pozytywnie  

59,8 42,7 48,6 20,3 

W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie mam zdania/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

2.2.2. Jakość życia 

Kluczowymi obszarami wpływającymi na jakość życia w mieście zarówno dla mieszkańców Krynicy-
Zdrój, jak i okolicznych miejscowości jest jakość infrastruktury drogowej oraz jakość oferty kulturalno-
rozrywkowej. Na infrastrukturę drogową wskazało niemal 37% mieszkańców miasta i 34,0% 
mieszkańców gminy, z kolei na ofertę kulturalno-rozrywkową blisko 35,0% osób zamieszkujących 
w Krynicy-Zdrój oraz 31,0% osób z okolicznych miejscowości.  

Na jakość infrastruktury drogowej jako istotny obszar kształtujący jakość życia w mieście najczęściej 
wskazywały osoby w wieku 38-62 lata, a więc osoby, które z największym prawdopodobieństwem 
najczęściej korzystają z dróg w celu przemieszczania się do zakładów pracy czy instytucji edukacyjnych 
(szkół, przedszkoli). Wśród mieszkańców miasta w tym przedziale wiekowym 53,3% wskazało na ten 
obszar jako istotny, a wśród mieszkańców okolicznych miejscowości aż 79,4%. Można więc założyć, że 
dobry dojazd do miasta, jest kluczową sprawą dla mieszkańców gminy w wieku średnim. Należy 
również zauważyć, że mieszkańcy biorący udział w wywiadach IDI, są również przekonani, że wysoka 
jakość infrastruktury drogowej determinuje jakość życia. Jednocześnie wskazują, że to właśnie 
infrastruktura drogowa w Krynicy-Zdroju jest obszarem, który wymaga zdecydowanej poprawy. Badani 
zauważają jednak, że niska jakość dróg jest efektem m.in. ukształtowania terenu, który nie pozwala na 
inne rozmieszczenie dróg, co pozwoliłoby m.in. na uniknięcie konieczności przejeżdżania przez miasto 
lub zmniejszenie ruchu drogowego w mieście.  

 Jest problem, bo Krynica położona jest w górach. I jeżeli popatrzymy się, wyjdziemy na ten deptak, 
no to widzimy z jednej strony góra, z drugiej strony góra, z trzeciej strony góra i w środku tylko 
wąska ulica, która prowadzi w kierunku Muszyny (...) Nie ma po prostu możliwości, żeby była mowa 
o obwodnicy. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Drogi to też są takie, jakie są. Więc na pewno mają duży wpływ. My też kiedyś nie przewidzieliśmy, 
że będzie tutaj rozlewnia, że jeżdżą ciężkie samochody. Te drogi nie są tak utwardzone i ta 
nawierzchnia się tak psuje, że po zimie te drogi są fatalne. Łatają po prostu dziury i tyle. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

Kolejny aspekt – jakość oferty kulturalno-rozrywkowej wskazywana była jako ważny element 
wpływający na jakość życia również w większości przez osoby w wieku 38-62 lata. Wśród mieszkańców 
miasta wskazało na nią 59,6% badanych, a pośród mieszkańców okolicznych wsi 54,9% badanych. 
Jakość oferty kulturalno-rozrywkowej zdaniem mieszkańców gminy ma istotny wpływ na ogólną ocenę 
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jakości życia, ze względu na fakt, iż oferta kulturalno-rozrywkowa świadczona jest właśnie przez 
mieszkańców i stanowi ich główne źródło utrzymania.  

 To też na pewno ma wpływ, bo to z tego dużo ludzi tutaj żyje, z turystyki, no, mają te pensjonaty, 
mają wyciągi, więc to jest bardzo, bardzo ważny czynnik. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

Trzecim najczęściej wskazywanym obszarem kształtującym jakość życia w mieście jest jakość usług 
medycznych, którą wskazało 27,7% mieszkańców Krynicy-Zdrój i 26,0% mieszkańców pozostałych 
miejscowości gminy. Wśród badanych zamieszkujących w Krynicy-Zdroju na ten obszar wskazywały 
w równym stopniu osoby w wieku 38-62 lata i starsze niż 62 lata (42,2%). Wśród mieszkańców sołectw 
dominującą grupą były osoby w wieku 38-62 lata (54,8%).  

W niewiele mniejszym stopniu zarówno dla społeczności miasta, jak i reszty gminy istotnym czynnikiem 
podnoszącym jakość życia jest jakość bezpłatnej komunikacji publicznej (odpowiednio 24,3% i 22,0% 
wskazań). 

Analizując pozostałe obszary mogące mieć wpływ na ocenę jakości życia w mieście można 
zaobserwować pojawiające się dysproporcje w ocenie istotności takich czynników jak bezpieczeństwo 
publiczne i jakość usług sportowych. Oba te obszary w większym stopniu są znaczące dla mieszkańców 
Krynicy-Zdroju, niż mieszkańców pozostałych miejscowości przynależących do gminy. Może mieć to 
swoje podłoże w specyfice miejsca zamieszkania – miasto jako większe skupisko ludzi jest w większym 
stopniu narażone na naruszenia bezpieczeństwa mieszkańców, niż wsie, których obszar zamieszkuje 
mniejsza populacja, ponadto bardziej rozproszona. Dlatego też mieszkańcy miasta w większym stopniu 
zwracają uwagę na aspekty związane z poczuciem bezpieczeństwa niż mieszkańcy małych 
miejscowości, gdzie zagrożeń tych występuje mniej. Natomiast w przypadku oceny istotności jakości 
usług sportowych dla jakości życia mieszkańcy miasta mogą wskazywać na ten obszar częściej z uwagi 
na większą dostępność infrastruktury sportowej niż mieszkańcy małych miejscowości.  

Jedynym obszarem, na który w większym stopniu wskazywali mieszkańcy sołectw niż miasta była jakość 
płatnej komunikacji publicznej. Wskazało na nią 13,0% osób zamieszkujących małe miejscowości 
w obrębie gminy Krynica-Zdrój, a jedynie 6,0% osób z samego miasta. Czynnikiem mogącym mieć 
wpływ na tę sytuację jest większa częstotliwość i potrzeba korzystania ze środków komunikacji 
publicznej.  

Wykres 7. Obszary, które w największym stopniu wpływają na poprawę jakości życia w mieście  
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*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź  
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

Warto zauważyć, że w przypadku osób biorących udział w wywiadach IDI, spontaniczne odpowiedzi 
dotyczące aspektów przyczyniających się do poprawy jakości życia związane były głównie z kwestią 
bezpieczeństwa, dotyczyły m.in. spokoju, możliwości dostępu do czystego powietrza, dobrzej płatnej 
pracy, krajobrazu jak i dostępu do infrastruktury handlowej, rozrywkowo-sportowej czy edukacyjnej 
(nastawionej głównie na seniorów). 

 A w tej chwili po byle co ludzie auto uruchamiają i jadą, powodując te zanieczyszczenia. Dla mnie 
osobiście największe znaczenie ma to, czy ja mogę żyć w zdrowym powietrzu i zjeść zdrowe 
jedzenie, a w tej chwili ani jedno, ani drugie jest wątpliwe. 

 brak atrakcji dla starszych osób np. Uniwersytet Trzeciego Wieku. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Jakieś zajęcia takie sportowe, mówię tu już na przykład dla osób dorosłych, czy to jakiś aerobik, 
fitnes, czy jakiś cross fit, powinno być tego troszkę więcej i mi się wydaje, że powinno być więcej 
czegoś takiego, aktywności sportowej, ale dla seniorów, bo ja mam też babcię i wiem, że to kuleje 
strasznie. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Warto wskazać, że każda z grup wiekowych wskazywała nieco inne obszary jako priorytetowe 
dla poprawy jakości życia w mieście. Osoby młodsze w większym stopniu wskazują na obszary związane 
ze spędzaniem wolnego czasu (oferta kulturalno-rozrywkowa, usługi sportowe), wśród osób w średnim 
wieku jednym z dominujących obszarów jest bezpieczeństwo publiczne, natomiast wśród osób 
z najstarszej grupy wiekowej kluczowym obszarem jest jakość usług medycznych. Nie jest też 
zaskoczeniem, że wśród osób najmłodszych (18-25 lat) znaczącym obszarem jest jakość usług 
edukacyjnych. Jednak należy podkreślić, że jakość infrastruktury drogowej znajduje się wśród trzech 
najczęściej wskazywanych obszarów w każdej grupie wiekowej.  
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Schemat 7. Obszary wpływające na poprawę jakości życia w mieście wg wieku 

 
*W grupie wiekowej 18-25 lat wskazano 4 kluczowe obszary z uwagi na uzyskanie takiej samej liczby wskazań 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300)
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Różnice w tym zakresie pojawiają się także przy uwzględnieniu stopnia wykształcenia respondentów.  
Schemat 8. Obszary wpływające na poprawę jakości życia w mieście wg stopnia wykształcenia   

 
*Oznaczone obszary osiągnęły taką samą liczbę wskazań  
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

W ramach badania zdiagnozowano również jakość wspominanych obszarów w Krynicy- Zdroju. Dane 
odnoszące się do tych obszarów przedstawia tabela 3.  

Jakość komunikacji publicznej płatnej ponad połowa mieszkańców miasta (53,4%) ocenia pozytywnie, 
jednak 46,6% ma na jej temat negatywne zdanie, przy czym aż 1/3 badanych wypowiada się o niej 
zdecydowanie negatywnie. W przypadku mieszkańców sołectw przynależnych administracyjnie do 
gminy Krynica-Zdrój odsetek negatywnych ocen tego obszaru wynosi aż 80,0%, co wskazuje na jej niską 
jakość. Przyczyn niskiej oceny należy szukać w obecnej sytuacji epidemicznej, która przyczyniła się do 
zawieszenia połączeń świadczonych przez komercyjnych przewoźników. Obecnie, żaden przewoźnik 
nie świadczy usług. Warto zaznaczyć, że przed okresem pandemii komunikacja płatna również nie była 
oceniana dobrze przez mieszkańców biorących udział w badaniu IDI – mieszkańcy wskazują na rzadkie 
kursy, złej jakości tabor i niepewność wynikającą z niepunktualności płatnych przewoźników. 

 (...)Dokąd nie było komunikacji uzdrowiskowej to było fatalnie. Bardzo źle, bo się firmy prywatne 
byle jakim taborem poruszały, beznadziejnymi, jeszcze się przekupywały, także jedni drugich 
rugowali z rynku. No, dla nas dojeżdżających był taki czas niepewności czy dzisiaj przyjedzie ten 
autobus, czy nie przyjedzie, czy cenę podniosą, czy w ogóle będziemy mieli czym dojechać. 

 Rzadkie kursy, przewoźnicy prywatni zrezygnowali z realizowania kursów.  

[IDI_mieszkańcy sołectw]  

 Komunikacja prywatna: wymieniłbym pojazdy na nowocześniejsze. 

 Połączenie z miastami większymi, gdzieś poza obszarem, to tu jest problem, jest ciężko się stąd 
wydostać, jeżeli chodzi o komunikację. Dawniej funkcjonowało więcej połączeń kolejowych, tutaj 
autobusowych.    

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Jakość komunikacji publicznej bezpłatnej oceniana jest znacznie lepiej niż komunikacja płatna. 
Pozytywnie ocenia ją 82,5% mieszkańców miasta oraz 57,9% mieszkańców okolicznych miejscowości. 
Należy zauważyć, że przewoźnicy świadczący usługi w ramach komunikacji bezpłatnej (uzdrowiskowej) 
w czasie pandemii nie zawiesili połączeń. Mieszkańcy doceniają atuty komunikacji bezpłatnej w postaci 

Podstawowe*

•Jakość płatnej 
komunikacji 
publicznej

•Jakość oferty 
kulturalno-
rozrywkowej 

•Jakość usług 
medycznych 

•Bezpieczeństwo 
publiczne 

Zawodowe

•Jakość bezpłatnej 
komunikacji 
publicznej

•Jakość 
infrastruktury 
drogowej

•Jakość usług 
medycznych 

Średnie

•Jakość 
infrastruktury 
drogowej i Jakość 
usług 
medycznych*

•Jakość oferty 
kulturalno-
rozrywkowej 

• Jakość bezpłatnej 
komunikacji 
publicznej 

Wyższe 

•Jakość oferty 
kulturalno-
rozrywkowej 

•Jakość 
infrastruktury 
drogowej

•Bezpieczeństwo 
publiczne 



 
 

 
 

Projekt pn. „DIALOG Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
 

nowych połączeń, wysokiej jakości taboru. Jednakże podkreślają, że komunikacja koncentruje się 
głównie na turystach, nie na mieszkańcach. Osoby reprezentujące sołectwa wskazują, że dotarcie do 
pracy komunikacją nie jest możliwe ze względu na brak połączeń do Krynicy-Zdroju o odpowiednich 
porach. Co więcej, wśród mieszkańców pojawiają się również pojedyncze głosy kwestionujące 
bezpłatny charakter komunikacji. W zamian za odpowiednią ilość połączeń i przemyślany rozkład jazdy, 
mieszkańcy są w stanie płacić za komunikację.  

 Bezpłatna komunikacja oferuje nowe, komfortowe busy (...) są fajne, nowe, na pewno wygodne.   
       

[IDI_mieszkańcy sołectw] 
 

 Jeżeli chodzi o osoby starsze itd., na pewno mają lepsze możliwości przemieszczania się przez to 
właśnie, że te busiki są i je przewożą, takie osoby z miejsca na miejsce zamieszkania, bo są 
wiadomo, przystanki też niedalekie. 

 Atutem jest to, że jest bezpłatna, prawda, nie tylko dla mieszkańców, ale też dla ludzi przyjezdnych 
do Krynicy.      

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 (...) Jeden autobus powinien być, żeby do pracy można było dojechać w takim okresie. Można z 
Muszynki dojechać do Polany, kiedy innych możliwości nie było nigdy takich. No ale to jest, widzę, 
że to jest specjalny jakiś taki kurs zrobiony, jakby nie powiedzieć, to dla kuracjuszy, bo z Krynicy 
przyjedzie do Muszynki, jedzie do Polany i wraca do Krynicy. Czyli praktycznie wszystkie 
miejscowości można jednym kursem zwiedzić. No to jest chyba po to zrobione. To nie jest po to, 
żeby ulżyć mieszkańcom.  

 Za mało, myślę, że gdyby były częstsze te kursy na przykład, bardziej dopasowane pod 
mieszkańców, to nawet niektórzy mogliby zrezygnować z samochodów. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Złotówka wydaje mi się, że byłaby jakąś rekompensatą, a nie jest już to wysoka oplata. I gdyby to 
było nawet na zasadzie… to znaczy, no nie wiem, tak mi się wydaje, że nawet czy jakiś właśnie 
miesięcznych kart wykupowanych, symbolicznie opłacanych wsparłoby trochę pewnie, to 
wsparłoby pewnie koszty utrzymania. A gdyby to np. pozwoliło na to, żeby np. była częstsza ta 
komunikacja na jakichś rejonach czy… bo o ile główna droga jest w miarę dobrze skomunikowana, 
bo oprócz tego, że jeździ komunikacja miejska, to jeszcze jeżdżą te linie, które są przelotowe przez 
Krynicę, czyli Sącz, Muszyna i ten transport się przemieszcza, o tyle, jak już ktoś mieszka na takiej 
jakiejś dzielnicy, która nie jest przy głównej ulicy, to wtedy już jest problem.   

 Gdyby był mądrzejszy rozkład jazdy, nie jeździły jeden za drugim, chociażby 4-5 razy na godzinę w 
jakichś odstępach a nie minuta, dwie i jedzie następny, to by było naprawdę OK  

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Jakość infrastruktury drogowej przez większość mieszkańców Krynicy-Zdrój oceniana jest negatywnie 
(52,9%), jednakże największy odsetek badanych (38,2%) wskazał na raczej pozytywny odbiór tego 
obszaru. Natomiast wśród mieszkańców sołectw odsetek osób niezadowolonych z jakości 
infrastruktury drogowej sięga 61,1%. Mają oni zatem więcej zastrzeżeń do jakości dróg w gminie, które 
co podkreślają respondenci często są w bardzo złym stanie, szczególnie po sezonie zimowym. Jednakże 
najczęściej wskazywanym elementem przyczyniającym się do niskiej jakości infrastruktury drogowej są 
parkingi, których brakuje lub jeśli są, to znajdują się w złym stanie. Mieszkańcy zauważają progres w 
podniesieniu jakości infrastruktury drogowej w stosunku do lat poprzednich, ale widzą, że jeszcze wiele 
elementów wymaga poprawy. Część dróg poddana była remontom, których rozmieszczenie i rozmiar 
wydaje się nie do końca przemyślany – zauważa się, że pobudowane/zmodernizowane drogi są za 
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wąskie i brak na nich odpowiednich zatoczek. W wypowiedziach w zasadzie zdecydowanej większości 
mieszkańców powtarza się jeden znaczący temat – brak alternatywnych dróg wjazdowych do Krynicy-
Zdroju, co w konsekwencji prowadzi m.in. do zatorów drogowych, szczególnie w sezonie, co skutecznie 
utrudnia funkcjonowanie mieszkańcom gminy. Należy jednak zauważyć, że mimo zdecydowanej 
przewagi wad, pojawiają się warte podkreślenia również atuty, m.in dbałość o drogi – respondenci 
deklarują, że władze dbają o porządek infrastruktury drogowej, tereny przynależne są koszone na czas, 
a drogi i chodniki czyste. 

 Są sprzątane, koszone (…)      
[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Troszkę zaczęli dbać o te drogi, ale były czasy, że nie było OK, bo były dziury w jezdniach a 
przejeżdżał samochód i była Pani cała w wodzie, a teraz już to jakoś zaczęli reperować. 

 Krynica jest małą miejscowością i raczej jest skomunikowana z tym pozostałymi tymi 
miejscowościami w gminie (…) Myślę, że nieźle. To co się psuje, to naprawiają. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 
 

 Największą wadą na pewno jest to, że nie ma obwodnicy w Krynicy, robią się korki, jak jest główna 
ulica, to nie można przejechać, to jest na pewno najgorszym problemem. 

 Jest szansa, że można śmiało urwać koło [drogi gminne]. Jakby tak ktoś wjechał i nie patrzył przed 
siebie, to po prostu urwie koło i koniec. Ja sama osobiście misę olejową przedziurawiłam na takiej 
dziurze i wylał się cały olej. 

 Najgorsza jest zima i wiosna. Dziury niesamowite. Sama Krynica ma dobre drogi. Przez 2 lata 
remontowali i tak naprawdę remontowali porządnie, gdzie już zmieniali kanalizację, wszystko, 
Bardziej tutaj u nas, bo też mamy te drogi krajowe i te drogi gminne. Te gminne są zawsze gorzej, 
jeżeli chodzi o zimę, o odśnieżanie czy co, to jest odśnieżona zawsze ta droga krajowa, a ta droga 
tutaj właśnie już potąd śnieg i nikogo to nie interesuje. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Problem jest po prostu z jakąś taką niedrożnością i brakiem parkingów. 

 No, czyli brak możliwości dojazdu, czy trudny dojazd i brak rozwiniętej infrastruktury drogowej i 
brak dróg przelotowych, parkingów. 

 Brak drogi alternatywnej, tak naprawdę jedna droga przebiega przez środek i nie ma jakiejkolwiek 
możliwości zorganizowania objazdu. Zresztą ja czasami rozmawiałem już z niektórymi radnymi na 
ten temat i w ogóle nie byli zainteresowani. 

 Jeżeli chodzi o oświetlenie niektórych części Krynicy, to z tym bywa problem 

 Drogi są świeżo wyremontowane, brakuje zatoczek, są za wąskie, nie ma drogi alternatywnej, jak 
się coś stanie i po prostu jest zablokowana. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 
 

Jakość oferty kulturalno-rozrywkowej oceniania jest pozytywnie przez obie grupy respondentów, przy 
czym dobrze ocenia ją 80,1% osób mieszkających w mieście i 62,5% osób mieszkających poza miastem. 
Należy przy tym zauważyć, że blisko 30% osób spoza miasta ofertę kulturalno-rozrywkową ocenia 
raczej negatywnie. Wpływ na widocznie niższą ocenę tego obszaru przez respondentów mieszkających 
na terenach wiejskich gminy Krynica-Zdrój może mieć większa trudność w dostępnie do oferty 
kulturalnej i rozrywkowej zlokalizowanej w znacznej mierze na terenie miasta. Badani zauważają 
dostępność wszelkiego rodzaju festiwali, wydarzeń, koncertów czy pikników rodzinnych. Wskazują 
również na przewagę oferty rozrywkowej nad kulturalną, szczególnie jeśli chodzi o kulturę wyższą. 
Niektórzy wskazują na deficyt ofert dla osób starszych oraz niedostosowaną infrastrukturę do 
wydarzeń kulturalnych. Warto podkreślić, że większość wydarzeń kulturalno-rozrywkowych 
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koncentruje się w czasie trwania sezonu, czyli skierowana jest głównie do turystów - brak oferty 
skierowanej do mieszkańców jest zauważalny przez nich samych. 

 Rada Sołecka, która organizuje raz w roku wydarzenia, to było takie pieczenie ziemniaka, takie 
coś. Niedzielny taki wypad rodzinny, taki piknik rodzinny. Do tej pory były, ale to po wsiach, 
dożynki. To tak jak w Krynicy, to po prostu coś tam jest. Jest tam festiwal Kiepury, czasami są 
na deptaku różne zespoły, gdzie można iść posłuchać. 

 W Krynicy jest duża, bo i w Pijalni odbywają się różne koncerty i w ogóle dla dzieci, występy. 
Więc tam się coś dzieje. Jest też ośrodek na Tysiąclecia chyba, kulturalno-oświatowy, gdzie też 
tam dzieciaki są i mają różne właśnie, jest tam taki też dom samopomocy społecznej, gdzie są 
dzieci niepełnosprawne i one tam mają zapewnione wszystko, bardzo fajnie. Też mamy dom 
kultury, przez wakacje można oddawać dzieci.  

 Kulturalna oferta jest rozwinięta, ale bardzo w taką stronę rozrywkową. Że to są koncerty 
bardziej rozrywkowe, kino i takie wszystkie imprezy bardziej rozrywkowe  

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 imprezy, które są, są fajne. Tylko niefajny jest ten termin często. 
[IDI_mieszkańcy miasta] 

 

 Mogłaby być szersza oferta dla osób starszych, np. koncerty muzyki ludowe 

 Bardziej korzystają goście, którzy przyjeżdżają do sanatorium, czy na jakieś turnusy 
rehabilitacyjne, czy na pobyty takie dłuższe. To wtedy oni szukają tej kultury bardziej, bo mają 
wtedy na to czas i ochotę. 

 Brakuje takich miejsc gdzie byłaby ta kultura trochę wyższa gdzie byłyby koncerty muzyki 
bardziej poważnej. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 
 

 imprezy przede wszystkim powinny mieć zezwolenie wydłużać sezon, czyli być poza szczytem 
sezonu, a nie w samym środku sierpnia trzy imprezy. 

 jeżeli chodzi o mieszkańców, to wszystko jest jakby tak, no to już było i powtarzające się. Nie 
ukrywam, że to już troszkę jest takie nudzące, szczególnie dla mieszkańców, że nie ma nic 
nowego. 

 brak takiej infrastruktury, która byłaby taka dostosowana do wydarzeń kulturalnych. 

 Dziura jest na pewno w, nie ma teatru, ani nawet przyjaznego. Kino wydaje mi się, że jest, że 
nie wszystko do tego kina trafia, więc są jakieś przesiewy w takich małych kinach, inaczej jest 
niż w mieście (…) a nagle jest sezon turystyczny, to pojawiają się różne rzeczy. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Jakość oferty usług edukacyjnych oceniana jest zdecydowanie pozytywnie. Wszyscy przedstawiciele 
mniejszych miejscowości gminy ocenili ją pozytywnie, a wśród mieszkańców miasta pozytywną ocenę 
wskazało 80,0% badanych. Analizując ocenę tego obszaru należy podkreślić, że aż 2/3 badanych 
mieszkańców sołectw wystawiło zdecydowanie pozytywną ocenę oferowanym usługom edukacyjnym. 
Podkreśla się, że szkoły w gminie dostępne są na każdym poziomie edukacyjnym, a co więcej nie są 
przepełnione. Dostępne są szkoły na każdym poziomie edukacyjnym. W niemal każdej miejscowości są 
szkoły podstawowe. Za atut uznawany jest również duży wybór kierunków kształcenia w lokalnych 
szkołach. Pomijając podstawowe usługi edukacyjne, badani zwracają uwagę na zapotrzebowanie 
w kierunku zajęć dodatkowych, polegających m.in. na nauce języków obcych, zajęć tanecznych, 
matematycznych czy informatycznych. 

 Dostępne są szkoły na każdym poziomie edukacyjnym. W niemal każdej miejscowości są szkoły 
podstawowe. Szkoły nie są przepełnione. Duży wybór kierunków kształcenia w szkołach. 
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[IDI_mieszkańcy sołectw] 
 

 Brakuje cały czas takich zajęć, które by poszerzałyby też inne dziedziny i może faktycznie 
wprowadzały trochę też w naszą kulturę. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Nauka języków, coś, co by mnie interesowało, pozwoliło jakoś to, że to jestem wzbogacić 
jakimś swoim rozwojem, no myślę, że jest bardzo ubogo. 

 Mało jest takich konkretnych zajęć dla dzieci (…)  matematyczne, czy językowe, są 
taneczne, tak, żeby podnieść poziom edukacji. 

 No właśnie jakieś programowanie dla dzieci, coś z informatyką czy np. jakieś kluby 
szachowe, które inteligencje kształcą, czy choćby jakieś kluby brydżowe dla dzieci. To są 
gry, które naprawdę są czegoś warte, bo rozwijają myślenie. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Jakość oferty usług medycznych jest wyżej oceniania przez mieszkańców Krynicy-Zdrój (72,2%) niż 
mieszkańców sołectw należących do gminy Krynica-Zdrój, spośród których tylko połowa jest 
zadowolona z usług medycznych. Te różnice w ocenie oferty medycznej wynikają z łatwiejszej 
dostępności do podmiotów świadczących usługi medyczne, jak i do specjalistów przez osoby 
zamieszkujące miasto. Mieszkańcy sołectw wskazują również na potrzebę dodatkowego punktu dla 
karetki pogotowia, ponieważ pogotowie ratunkowe dojeżdżające z Krynicy-Zdroju nie zawsze jest w 
stanie przyjechać na czas. Odmiennie sytuacja wygląda w samym mieście, gdzie mieszkańcy chwalą 
dostęp do placówek medycznych oraz jakość świadczonych przez nie usług. Jedyna wada warta 
podkreślenia, to długi czas oczekiwania do lekarza, co ma miejsce szczególnie w okresie sezonowym. 

 Mamy tu ośrodek zdrowia w Bereście, w Krynicy jest więcej, jest bardzo łatwy dostęp w tej chwili, 
jest łatwy dostęp do szpitala (…) także nie narzekam tu.  

 baza zabiegowa w Krynicy jest bardzo dobra, mamy kilka takich dobrze wyposażonych sanatoriów 
takie nowoczesne różne tam kapsuły, sprzęty i inne rzeczy. Więc myślą, że to jest na wysokim 
poziomie. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Pozytywnie. Mamy całkiem przyzwoity szpital. Na tle wielu miejsc w Polsce, o ile wiem, to wypada 
całkiem nieźle. To jest duży plus. 

 Myślę, że w Krynicy opieka medyczna jest na dość wysokim poziomie, mamy bardzo dużo 
specjalistów, dojeżdżają właśnie z różnych klinik, czy z Krakowa, czy z Tarnowa, czy nawet dalej i 
tak naprawdę, jeżeli ktoś chce się udać, to różnego typu specjalistów w Krynicy jest pełen wybór 

[IDI_mieszkańcy miasta] 
 

 Nie ma zupełnie specjalistów, jest ogromny problem, żeby dostać się do specjalisty, który jest 
potrzebny, to jest ogromny problem. 

 Nie ma specjalisty. Jest pani pediatra od dzieci,, ale naprawdę, dostać się do jakiegoś lekarza 
specjalisty to chyba tak jak wszędzie, to już graniczy z cudem. 

 przydałoby się po prostu jakiś dodatkowy punkt dla karetki pogotowia, gdzieś po prostu w drugiej 
miejscowości w drugiej części gminy, jeśli chodzi o ten dojazd po prostu. Bo jednak ta karetka z 
Krynicy, kolega miał nieszczęśliwy wypadek, miała przyjechać karetka z Krynicy, przyjechała 
karetka z Gorlic, była szybciej. A jej czas to było bodajże pół godziny. Na szczęście koledze nic nie 
zagrażało, musiał być hospitalizowany niestety, ale ten dojazd, pół godziny. Mówi się, że do 10 
minut, żeby była. To jest dobry czas. Wiadomo, chodzi o ludzkie życie, to jak najszybciej. Tutaj jakiś 
ten drugi punkt do drugiej części gminy, bo Krynica jest po jednej stronie całej Gminy, nie jest w 
centrum, tak, że dojazd do tych dalszych części, dalszych wsi jednak może troszkę zająć. 
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[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Straszne kolejki wszędzie (…) 

 (…) o kolejkach już nie wspomnę, ale jeżeli byłaby zwiększona liczba, dużo właśnie w sezonach 
letnich, czy zimowych jest tak, że trzeba długo czekać na wizytę, 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 

Jakość usług sportowych wyżej oceniania jest przez mieszkańców wsi (80,0%), niż miasta (59,2%). 
Mieszkańcy zarówno wsi jak i miasta podkreślają i wręcz chwalą się bogatą ofertą sportową, m.in. 
lodowiskiem, trasami biegowymi, ścieżkami rowerowymi, parkami linowymi. Mimo dużej ilości 
obiektów/usług sportowych, ceny usług są często zbyt wygórowane, a jakość usług często mogłaby być 
na wyższym poziomie. W dużej liczbie wypowiedzi powtarza się chęć posiadania na terenie gminy 
basenu ogólnodostępnego. 

 Wyciągi narciarskie, o lodowiska. Trasy biegowe, rowerowe. To wydaje mi się, że jest ok. Że nie ma 
na co narzekać. 

 parki linowe w Krynicy, siłownie na świeżym powietrzu w każdej chyba miejscowości w gminie, tak 
mi się wydaje. Chyba w każdej są, z tego co kojarzę. 

 bogata oferta dla dzieci (hokej, piłka nożna, jazda figurowa) 
[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 

 Jest bardzo dużo takich miejsc, gdzie można się sobą zająć w tym sensie aktywności fizycznej, czy 
baseny, czy lodowisko, które też fajnie funkcjonuje. Można iść na narty, można gdzieś tam korzystać 
z rowerów. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 ilościowo jest ich dużo, z jakością jest różnie. Mamy tego troszkę dużo, coraz więcej nawet, bo jakaś 
pani ostatnio tutaj na Orliku zaczęła nam prowadzić jakiś tam aerobik, ale to kwestia znowuż ceny, 
troszeczkę bym powiedziała drogo, ale mniejsza z tym. A w Krynicy, to jest sprawa tego typu, że 
jeżeli na przykład cross fit odbywa się gdy jest odpowiednia ilość osób, jak nie ma osób, to ten pan 
nie przyjeżdża i go nie ma po prostu. To nie powinno tak wyglądać. Albo coś jest albo czegoś nie ma. 
 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Trochę drogo jest za basen, troszeczkę kosztują też te łyżwy. 

 Brakuje otwartego basenu, publicznego, jakiegoś miejsca, gdzie można by było się udać, baseny 
oferują głównie hotele. 

 Nie ma drużyny w Krynicy na wysokim poziomie, hokejowej, a Krynica ma duże tradycje. 

 [IDI_mieszkańcy miasta] 

Bezpieczeństwo publiczne będące ważnym aspektem wpływającym na jakość życia i na terenie miasta, 
jak i gminy Krynica-Zdrój jest bardzo pozytywnie oceniane. Blisko 95% mieszkańców miasta oraz 80,0% 
mieszkańców gminy przyporządkowuje temu obszarowi pozytywne oceny. W obu grupach co najmniej 
40% badanych wskazuje na zdecydowane zadowolenie z tego obszaru życia w mieście. Mimo 
zdecydowanego poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, mieszkańcy zauważają potrzebę 
instalacji monitoringu na terenie obiektów sportowych/placów zabaw/parków miejskich. 

 Krynica i cała gmina jest bardzo bezpieczna. Tutaj się nie słyszy o jakiś tam żadnych większych 
sytuacjach niebezpiecznych, jeśli chodzi pod względem takim przemocy. 

 Brak przestępstw, aktów wandalizmu. 
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[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 W Krynicy, to czuję się bardzo bezpiecznie o której godzinie bym nie wracała sama do domu, to nie 
czuje jakoś większego strachu, żeby się nie udać w mniej popularne zakątki Krynicy. Jeżeli chodzi o 
bezpieczeństwo, to tutaj jakby nie widzę żadnych wad. 

 W większości się ludzie tutaj znają, prawda. I to wpływa na to, że nie ma tej jakiejś anonimowości, 
tak jak w dużym mieście (…) jest bardzo bezpiecznie. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Raczej poza jakimiś takimi incydentalnymi kradzieżami to nie słyszałam, żeby tutaj było jakoś 
szczególnie niebezpiecznie.  

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Na przykład takie obiekty sportowe bądź place zabaw, według mnie powinny wszystkie być 
monitorowane. W mniejszym lub większym stopniu. 

 Krynica stwarza taką… jak by to powiedzieć, jej ukształtowanie, jej to zalesienie sprawia, że 
powinny być te miejsca monitorowane np. No park jest przepiękny, historyczny 

 Powiedziałabym, że te latarnie, które nie wszędzie świecą, tak bardziej przyjemnie się wraca do 
domu, jak jest jasno, a nie jak ciemno. 

 Jest bezpiecznie i może z tego powodu policji tak nie widać w Krynicy. Może częstsze patrole. 
[IDI_mieszkańcy miasta] 

Także spójność społeczna2 jest wysoko oceniana przez obie grupy mieszkańców, aż 83,4% osób 
zamieszkujących sołectwa oraz 76,4% badanych z samej Krynicy-Zdrój wskazało, że ten obszar w swoim 
mieście ocenia pozytywnie. Obszar społeczno-socjalny nie wymaga dodatkowych działań. Jednostki 
zapewniające spójność społeczną wywiązują się ze swoich obowiązków, a mieszkańcy odznaczają się 
solidarnością społeczną i są gotowi do niesienia pomocy osobom potrzebującym. 

 Tu jest tak, że jeżeli komuś dzieje się krzywda, komuś się coś stanie, to ludzie sobie pomagają. 

 Myślę, że są zadbane rodziny. 

 Ci faktycznie ludzie potrzebują tej opieki to myślę, że ją zawsze dostaną 

 ludzie są dla siebie życzliwi i pomocni (…) ludzie sobie chcą pomagać sami z siebie. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Lodówka ustawiona dla ludzi, którzy nie mają co jeść(…) jakieś urządzone wigilie dla osób takich 
biednych. 

 W ofercie w Krynicy jest dosyć sporo mieszkań socjalnych, tak samo miejski ośrodek pomocy 
społecznej dosyć prężnie działa, są organizowane różne świetlice dla dzieci 

 W zabudowie jednorodzinnej, jeżeli chodzi o solidarność i wzajemną pomoc, to się wspieramy, nie 
wiem jak tam jest w blokach, no wiadomo, że tam jest całkowicie inne życie. Ludzie nieraz na klatce 
mieszkają i się nie znają.  My tu w Krynicy Dolnej, powiem szczerze, wspieramy się, coś trzeba, to 
jeden sąsiad zawsze drugiemu pomoże tak, że nie ma problemu. Jeżeli chodzi o programy jakiej 
socjalne, społeczne, są. Przez Ośrodek Pomocy Społecznej realizowane, jeżeli ktoś tam coś 
potrzebuje, jest taka pomoc. Przez parafię, przed świąteczna pomoc przez parafię, zarządy osiedla 
nawet jakieś zbiórki, czy jak stanie się sytuacja losowa, też się wspieramy, zbiórki robimy. Myślę, że 
w tym zakresie jest okej. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

                                                 
2 Spójność społeczna rozumiana jest jako zapewnienie wysokiej jakości życia, zmniejszanie nierówności 
społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności w społeczeństwie.  
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Wykres 8. Średnia ocena3 poszczególnych obszarów wpływających na jakość życia w odniesieniu do miasta Krynica-Zdrój. 

 
W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie mam zdania/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

Mieszkańcy miasta Krynica-Zdrój najwyżej oceniają takie obszary, jak: bezpieczeństwo publiczne 
i jakość komunikacji publicznej bezpłatnej, a także jakość oferty usług edukacyjnych i oferty usług 
kulturalno-rozrywkowej. Mieszkańcy sołectw najwyżej oceniają następujące obszary: jakość oferty 
usług edukacyjnych, bezpieczeństwo publiczne i spójność społeczną. Mieszkańcy sołectw oceniają 
wyżej niż mieszkańcy miasta tylko trzy obszary: jakość oferty usług edukacyjnych, jakość usług 
sportowych oraz spójność społeczną.  
 
 

                                                 
3 Średnia ocena została obliczona na 4-stopniowej skali poprzez przypisanie poszczególnym odpowiedziom 
z kafeterii odpowiedniej cyfry, tj. Zdecydowanie negatywnie – 1, Raczej negatywnie – 2, Raczej pozytywnie – 3, 
Zdecydowanie pozytywnie – 4.  
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Tabela 3. Ocena jakości obszarów wpływających na jakość życia w odniesieniu do Krynicy-Zdrój  

Grupa 
badawcza 

Odpowiedź  

Jakość 
komunikacji 
publicznej 
płatnej 

Jakość 
komunikacji 
publicznej 
płatnej 

Jakość 
infrastruktury 
drogowej 

Jakość oferty 
kulturalno-
rozrywkowej 

Jakość usług 
edukacyjnych 

Jakość usług 
medycznych 

Jakość usług 
sportowych 

Bezpieczeństwo 
publiczne  

Spójność 
społeczna  

Mieszkańcy 
miasta 

Oceniam 
zdecydowanie 
negatywnie  

33,3 12,3 29,4 6,3 8,0 6,6 16,3 3,4 11,8 

Oceniam raczej 
negatywnie 

13,3 5,3 23,5 13,8 12,0 21,3 24,5 1,7 11,8 

Oceniam raczej 
pozytywnie 

26,7 42,1 38,2 58,8 56,0 49,2 44,9 52,5 58,8 

Oceniam 
zdecydowanie 
pozytywnie  

26,7 40,4 8,8 21,3 24,0 23,0 14,3 42,4 17,6 

Mieszkańcy 
sołectw 

Oceniam 
zdecydowanie 
negatywnie  

70,0 21,1 27,8 8,3 0,0 22,2 10,0 0,0 0,0 

Oceniam raczej 
negatywnie 

10,0 21,1 33,3 29,2 0,0 27,8 10,0 20,0 16,7 

Oceniam raczej 
pozytywnie 

10,0 31,6 33,3 37,5 33,3 22,2 60,0 40,0 66,7 

Oceniam 
zdecydowanie 
pozytywnie  

10,0 26,3 5,6 25,0 66,7 27,8 20,0 40,0 16,7 

W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie mam zdania/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  
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2.2.2 Gospodarka 

Gospodarka regionu Krynicy-Zdroju opiera się w głównej mierze na turystyce i pozyskiwaniu wód 
mineralnych. Zarówno mieszkańcy miasta jak i wsi zauważają, że zmierza ona w dobrym kierunku, lecz 
pomimo oferowanych wielu miejsc pracy, nadal płaca oscyluje w najniższych granicach. 

 Myślę, że idzie w dobrym kierunku[gospodarka] (…) dużo się tutaj dzieje, ale myślę, że mogłoby być 
lepiej. Ofert pracy jest dużo więcej, ale zazwyczaj jest to najniższa krajowa. Szczególnie dla młodych 
ludzi, co wiadomo, nie mają doświadczenia, chcą iść do pracy najłatwiej jest jakiś staż, gdzieś do 
sklepu, czy coś, ale nawet w kierunku, żeby pójść, człowiek chce, idzie, będzie pracował, ale jednak 
wypłata nie jest zazwyczaj adekwatna do tej pracy. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

Niemal 63% osób zamieszkujących w Krynicy-Zdrój ocenia lokalną gospodarkę jako konkurencyjną, 
44,6% jako innowacyjną, 56,8% za nieustannie rozwijającą się, a 63,9% spośród nich jest zdania, że 
lokalne firmy współpracują z mieszkańcami. Najsłabiej oceniania jest więc pod kątem innowacyjności, 
której nie dostrzega 55,4% badanych mieszkańców miasta, z czego nieznacznie ponad ¼ ocenia 
gospodarkę pod tym kątem zdecydowanie źle. Wśród osób biorących udział w wywiadach IDI, nie 
brakuje również głosu krytyki gospodarki na terenie gminy Krynica-Zdrój. 

 Ostatnie przynajmniej z kilkanaście lat, a tak naprawdę 20, Krynica bardzo straciła swój czas (…) 
nie zrobiono nic, co by dało jakąś nową jakość. Inne kurorty szły do przodu, Krynica nie zrobiła, 
moim zdaniem, nic (…) Tutaj bez problemu nie tylko ja, ale sądzę, że każdy Kryniczanin, jest w stanie 
wymienić rzeczy, które naprawdę są potrzebne, ale które też można było zrobić i nie były zrobione.  

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Zdecydowanie lepiej gospodarkę w gminie oceniają mieszkańcy sołectw, którzy we wszystkich 
aspektach wskazali więcej pozytywnych odpowiedzi – w zakresie konkurencyjności dobrze ocenia 
gospodarkę 70,9% badanych, w kontekście innowacyjności 53,2%, jako nieustannie rozwijające się 
78,6%, a 72,9% badanych uważa, że lokalne firmy współpracują z mieszkańcami.   

Tabela 4. Ocena stanu gospodarki Krynicy-Zdroju  

Grupa 
badawcza 

Odpowiedź  Konkurencyjna Innowacyjna 
Nieustannie 
rozwijająca się  

Lokalne firmy 
współpracują z 
mieszkańcami  

Mieszkańcy 
miasta 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam  

15,5 25,7 15,3 15,3 

Raczej się nie 
zgadzam 

21,9 29,7 27,8 20,8 

Raczej się 
zgadzam 

54,2 40,5 46,0 51,4 

Zdecydowanie się 
zgadzam  

8,4 4,1 10,8 12,5 

Mieszkańcy 
sołectw 

Zdecydowanie się 
nie zgadzam  

8,3 6,4 5,4 13,6 

Raczej się nie 
zgadzam 

20,8 40,4 16,1 13,6 

Raczej się 
zgadzam 

54,2 46,8 53,6 49,2 

Zdecydowanie się 
zgadzam  

16,7 6,4 25,0 23,7 

W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie mam zdania/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  
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Najsłabiej gospodarkę Krynicy-Zdrój pod wszystkimi omawianymi aspektami oceniają osoby w wieku 
38-62 lata – największy odsetek spośród nich wskazuje na negatywne odpowiedzi.   

Wykres 9. Średnia ocena poszczególnych aspektów gospodarki Krynicy-Zdrój 

 
W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie mam zdania/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

Mieszkańcy miasta najwyżej w 4-stopniowej skali oceniają fakt nawiązywania współpracy lokalnych 
firm z mieszkańcami, natomiast mieszkańcy sołectw najwyżej oceniają nieustanny rozwój gospodarki 
Krynicy-Zdroju. W przypadku obu grup najniżej ocenianą cechą krynickiej gospodarki jest jej 
innowacyjność.  

2.2.3 Transport 

Kolejnym obszarem, o ocenę którego zostali poproszeni respondenci w trakcie badania był transport 
w Krynicy-Zdroju. Ocenie podlegało osiem obszarów związanych z obszarem transportu.  

Komunikacja uzdrowiskowa jest bardzo pozytywnie oceniania przez mieszkańców Krynicy-Zdrój 
(76,8% pozytywnych ocen), z tego niemal 35% badanych ocenia ten aspekt transportu zdecydowanie 
pozytywnie. Respondenci twierdzą, iż komunikacja uzdrowiskowa ułatwia funkcjonowanie, m.in. dzięki 
umiejętnościom kierowców oraz jakości taboru. 

 (…)to jest z jednej strony zachęcające i ułatwiające życie(…)  

 kierowcy są świetni, doświadczeni i po prostu autobusy też są jakościowo, no, wygodne. 
[IDI_mieszkańcy miasta] 

Znacznie mniej zadowoleni z komunikacji uzdrowiskowej są mieszkańcy sołectw przynależnych 
administracyjnie do gminy Krynica-Zdrój. Około 53% spośród nich ocenia ją pozytywnie, jednak blisko 
30% wystawia jej skrajnie negatywną ocenę. Zdaniem negatywnie nastawionej części respondentów, 
komunikacja uzdrowiskowa powinna być bezpłatna tylko dla mieszkańców, a jej rozkład jazdy nie jest 
dopasowany do potrzeb wszystkich, przede wszystkich osób uczących się i pracujących. 

 Dobrze, ale powinna być tylko dla mieszkańców 

 rozkład jazdy nie jest dopasowany do potrzeb wszystkich 

 jeżeli chodzi o osoby pracujące, czy uczące się, to ten rozkład jazdy nie jest za dobrze dopasowany. 
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[IDI_mieszkańcy sołectw] 

Parkingi miejskie są najgorzej ocenianym obszarem związanym z transportem w Krynicy-Zdrój, 
aż 84,7% mieszkańców miasta ocenia je negatywnie, z czego blisko 40% skrajnie negatywnie. 
Wśród mieszkańców okolicznych miejscowości odsetek negatywnych odpowiedzi wynosi 81,0% i w tej 
grupie badanych dominują odpowiedzi zdecydowanie negatywnie oceniające infrastrukturę 
parkingową w mieście. Badani wskazują na brak parkingów przy ważnych ośrodkach, szpitalach. 
Zdaniem mieszkańców, strefa parkingowa opanowana jest przez turystów, którzy uniemożliwiają tym 
samym parkowanie mieszkańcom. Uzyskane dane wskazują na potrzebę podjęcia działań 
poprawiających jakość i dostępność miejsc parkingowych na terenie miasta. W trakcie realizacji, 
pojawił się pomysł budowy parkingu na obrzeżach Krynicy-Zdroju, co miałoby się przyczynić do 
zwiększenia ilości miejsc parkingowych w mieście. Pomimo zdecydowanej większości negatywnych 
opinii, wśród wypowiedzi badanych można również znaleźć pojedyncze, pozytywne głosy dotyczące 
parkingów – zdaniem niektórych zauważalna jest poprawa w tym aspekcie.  

 Wydaje mi się, że się cały czas poprawia. Tych miejsc parkingowych coraz więcej się tworzy 
[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 

 Brakuje parkingów bardzo w Krynicy, nie ma gdzie zaparkować szczególnie przy ośrodkach, przy 
szpitalach. W miejscach takich, gdzie jest konieczność podjechania i zostawienia auta czasami 
trochę na dłużej.  

 Kiepsko - jest ich za mało, zatamowane są przez turystów, a strefa parkowania jest droga. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 dostępność jest naprawdę niewielka w porównaniu z ilością turystów, która przyjeżdża, czyli 
dostępność to ja bym oceniał bardzo negatywnie, bo są. Podobała mnie się kiedyś taka koncepcja, 
która była, żeby zbudować parking albo dwupoziomowy w Krynicy gdzieś na obrzeżach Krynicy 
budowa parkingu, żeby ci ludzie przyjezdni do Krynicy zostawiali tam swoje samochody, nawet tam 
bezpłatnie, żeby do Krynicy wjeżdżali albo komunikacją właśnie publiczną bezpłatną czy jakimiś 
Meleksami dawniej były pomysły. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Drogi rowerowe wydają się być jednym z atutów Krynicy-Zdrój w aspekcie transportu, gdyż aż 88,8% 
mieszkańców miasta ocenia je pozytywnie. Nieco gorzej infrastruktura tego typu oceniana jest na 
terenach wiejskich (64,9% pozytywnych wskazań). Czynnikiem wpływającym na niższą ocenę dróg 
rowerowych przez mieszkańców sołectw może być ich mniejsza dostępność na terenach wiejskich 
w porównaniu z miastem, co znalazło potwierdzenie w wynikach analizy wywiadów pogłębionych. 
Ponadto, prawie każdy usatysfakcjonowany respondent chwali się wybudowaną ścieżką rowerową na 
trasie Krynica-Zdrój – Muszyna przedstawiając ją jako nowoczesną i przystępną. Mimo satysfakcji 
z oddanej drogi, większość badanych podkreśla także, iż przy tej ścieżce panuje bardzo duży ruch 
samochodowy oraz brakuje oznakowań, co stanowi niebezpieczeństwo, przede wszystkim dla dzieci. 
Pojawiają się pomysły budowy ścieżek w lasach, gdzie drogi już istnieją, należałoby je tylko 
odpowiednio oznaczyć. Co warte podkreślenia, badani wskazują również na dużą liczbę ścieżek 
w górach, które jednak nie są przystosowane dla przeciętnego rowerzysty z uwagi na ukształtowanie 
terenu. 

 Jeżdżą i bardzo sobie chwalą ścieżki rowerowe (…) one są w stronę Muszyny, po naszej okolicy nie 
ma ich (…) 

 No to naprawdę drogi rowerowe są na wysokim poziomie, tutaj w Krynicy.  

 Coraz fajniejsze trasy są zaprojektowane i ta dostępność jest duża.  
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[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Bardzo się zdziwiłam, jak zobaczyłam ścieżkę, którą utworzyli z Krynicy do Muszyny. Jest 
nowoczesna, jest naprawdę przystępna, malownicza (…) 

 niedawno uruchomiono ścieżkę rowerową łączącą Krynicę z Muszyną i dalej można pojechać w 
kierunku Słowacji, przejechać przez granicę i już się jest na Słowacji. Bardzo dobra rzecz, tylko 
przydałoby się więcej. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Trasy rowerowe, które są poprowadzone drogami, w momencie, kiedy te drogi są uczęszczane 
przez Tiry to jest bardzo ciężka jazda i bardzo trudna. 

 (…)są przepiękne miejsca w lesie, gdzie można byłoby wykorzystać, są drogi porobione, 
wystarczyłoby się dogadać tylko ze służbami leśnymi, żeby pozwoliły na wjazd na takie drogi i 
byłaby przepiękna jazda. 

 w Tyliczu takich dróg, ścieżek rowerowych nie ma, tutaj na wsiach nie ma. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Po prostu powinno być więcej takich, tego typu tras rowerowych z taką nawierzchnią, na przykład, 
z Krynicy do Muszyny. Bo to faktycznie ma sens.  

 (…) Jest tam problem jeden [ścieżka Krynica-Muszyna], ale to już dużo ludzi o tym mówi jest taki 
duży ruch samochodowy, jest przejazd między ścieżką, a ścieżką, połączenie, brakuje oznakowań, 
więc trochę niebezpieczne dla dzieci.  

 Trasy, które zrobiono rowerowe w górach, to raz, że nie są dla przeciętnego rowerzysty, ponieważ 
są na nich takie podjazdy, że przeciętny rowerzysta nie jest w stanie tam wyjechać. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Drogi piesze (w tym chodniki) oceniane są podobnie, jak drogi rowerowe – pozytywnie. Aż 88,2% 
badanych mieszkańców miasta ocenia je pozytywnie, a niemal 20% spośród nich zdecydowanie 
pozytywnie. Wśród osób zamieszkujących okoliczne miejscowości odsetek pozytywnych opinii 
o chodnikach i innych drogach pieszych utrzymuje się na poziomie 76,4%, jednak odsetek osób 
uważających je za zdecydowanie dobrej jakości wynosi nieco ponad 22%. Powodów pozytywnych 
opinii należy szukać w ilości chodników oraz bieżącej modernizacji istniejących. Nie zabrakło również 
głosów negatywnych, które wskazują na brak chodników we wsiach oraz na to, iż w Krynicy-Zdrój 
w niektórych miejscach liczba chodników jest za duża i należałoby ich zdaniem w ich miejscu 
wybudować parkingi. 

 Piesze są na wysokim poziomie, dużo właśnie parków miejskich, tutaj, jeśli chodzi o Krynicę, o 
Gminy też, czy tak jak ja jestem z Tylicza, to tam i chodniki zostały odnowione parę lat temu tak, że 
jest tego, są robione na bieżąco. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Co jakiś czas są modernizowane, no więc widać dbałość o nich. Wiadomo, że zawsze mogłoby być 
lepiej i pewnie wszystko się rozwija o fundusze, ale no nie ma co narzekać. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 W Krynicy jest w miarę to już chyba wszystko uporządkowane. Uważam tak, że niektóre ulice to 
mają za dużo tych chodników i lepiej, jakby jedną stronę chodnika przerobili na parkingi. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 
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 W gminie są takie miejsca, gdzie jest brak pobocza i gdzieś tam może być niebezpiecznie. Gdzieś na 
połączeniu Krynicy z Tyliczem choćby, tam są takie duże zakręty, a nie ma gdzie się podziać 
pieszemu. Myślę, że są takie tereny, natomiast sama Krynica jest tutaj w porządku. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Oznaczenie dróg jest zdecydowanie jednym z najlepiej ocenianych aspektów związanych 
z transportem. Pozytywnie o oznaczeniu dróg wypowiada się 94,4% mieszkańców miasta i 91,9% 
mieszkańców gminy Krynica-Zdrój. W porównaniu do przeszłości badani zauważają zdecydowaną 
poprawę – oznaczeń jest więcej i są one dobrze widoczne. 

 Był taki czas, że tiry wjeżdżały nie w tą ulicę, gdzie trzeba, ale myślę, że teraz już takie przypadki 
nie zdarzają się. 

 Pojawiły się też numery domów, gdzie jest taka zabudowa, gdzie są mniejsze osiedla, mniejsze 
drogi, gdzie faktycznie z głównej drogi są te numery, drogowskazy, gdzie jakie numery się znajdują, 
że trzeba skręcić w mniejszą uliczkę. To jest duża pomoc 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 jeżeli trzeba się przemieścić gdzieś po Krynicy, to są na tyle oznakowane, widoczne informacje, że 
raczej nie ma z tym problemu. 

 (…) oznaczenia są, wszystko, ulice podpisane, drogi wewnętrzne, znaki pionowa one wszystko jest 
okej. Nazwy ulic przede wszystkim. 

 [IDI_mieszkańcy miasta] 

Infrastruktura drogowa na terenie gminy także oceniana jest pozytywnie i ponownie dobre noty 
częściej przydzielali mieszkańcy Krynicy-Zdrój (75,6%), niż gminy (68,6%). Jednak w obu grupach 
badawczych pozytywne oceny są dominujące. Jednak należy zauważyć, że niemal ¼ osób 
zamieszkujących sołectwa w gminie Krynica-Zdrój ocenia infrastrukturę drogową raczej negatywnie 
wskazując na zbyt małą liczbę na terenie wsi oraz na zły stan nawierzchni po każdym sezonie zimowym 
oraz kiepską trwałość tych wyremontowanych. 

 Uważam, że drogi są bardzo dobrze utrzymane, mamy nową drogę główną, jeżeli chodzi o 
Kraszewskiego, więc (…)  nie ma większych ubytków, że można sobie urwać koło, te drogi są dosyć 
szerokie, więc samochody mogą się wymijać bez problemu, także wszędzie można dojechać w 
bezpieczny i wygodny sposób. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Jest za mało dróg, na wsiach (…) 

 dziurawa nawierzchnia nie jest remontowana na bieżąco, a remonty są nietrwałe 

 Drogi gminne, jeżeli już ta dziura się pojawi nie są łatane na bieżąco, to trzeba powiedzieć wprost, 
a jeżeli już są załatane, to po pierwszej ulewie dziura powstaje od nowa. Już nie mówiąc o zimach. 
Po zimie to po prostu pewnie większość tych gminnych dróg, czy tych powiatowych, to jest 
naprawy. 

 krańca tej drogi po prostu się zapadają przez te tiry, w której jeździły wręcz na przemian, raz w 
jedną raz w drugą stronę. Nie mieściły się, łamały ten asfalt. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Jest bardzo, bardzo źle, że wciąż nie powstały po prostu przez tyle lat żadne łączniki, możliwość 
objazdów, przejazdów, jakichś pobocznych alternatywnych. To jest bardzo źle i to jest, uważam, 
niezbędne. Temat obwodnicy to w ogóle jest odrębny 
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[IDI_mieszkańcy miasta] 

 

Równie wysoko oceniane są połączenia pomiędzy Krynicą-Zdrój a pobliskimi miastami – 78,6% 
mieszkańców miasta oraz 62,3% mieszkańców okolicznych wiosek wyraża aprobatę dla powiazań 
komunikacyjnych pomiędzy miastem gminnym, a pobliskimi miastami. Mieszkańcy doceniają 
możliwość i łatwość przemieszczania się pomiędzy miastami, a więc siatkę występujących połączeń 
międzymiastowych. Obecnie, w wyniku ograniczeń wynikających z wprowadzanych obostrzeń 
pandemicznych, jakość połączeń spadła.  

 Połączenia są dobre. Przewoźnicy prywatni stają na wysokości zadania i jest ich paru. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Jest Było dobrze i jest w tej chwili trochę gorzej, bo zlikwidowali część tych międzymiastowych. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Teraz właśnie jesteśmy w tym, w tej pandemii, no to jest ta komunikacja między miastami 
zaburzona (…) 

 Mało dróg, brak zatoczek autobusowych, autobusy zatrzymując się tworzą korki, tiry w zimie 
blokują całe drogi nie mogący wyjechać pod górę. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 To jest właśnie kiepsko, bo powiem szczerze, że połączenia kolejowe, dawniej można było się bez 
problemu dostać do Warszawy, do Gdańska, do Sopotu teraz wszystko z przesiadkami do Krakowa. 
Nawet mała częstotliwość tych kolei już nie wspomnę o autokarach. Jest do Warszawy chyba 
autobus i do Lublina, a resztę już nie jeżdżą. 

 Teraz był koronawirus, więc myśmy byli w ogóle odcięci nawet od Sącza 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Infrastruktura kolejowa to jeden z tych obszarów krynickiego transportu, który wymaga wsparcia 
i poprawy. Wskazują na to wysokie odsetki negatywnych ocen – 69,3% wśród osób z Krynicy-Zdrój 
i 73,7% osób z okolicznych miejscowości, wśród których niemal 40% wyraża skrajnie negatywną ocenę. 
Negatywne opinie spowodowane są brakiem inwestycji, co przyczynia się do ograniczania ilości 
pociągów i połączeń, wyglądu dworca czy braku kas biletowych, które wydawają się być niezbędne dla 
kuracjuszy, ludzi starszych odwiedzających Krynicę-Zdrój. Nie brakuje również pozytywnych, 
przeciwstawnych ocen wskazujących na wysoki komfort jazdy, czy na jakość taboru kolejowego, a 
przede wszystkim – cenę połączeń. Należy jednak mieć na uwadze, że ceny połączeń kolejowych nie 
leżą w gestii miasta, ale przewoźnika i są ponadto uzależnione od przysługujących pasażerom zniżek, 
mi.in. dla emerytów, rencistów.  

 Także jeśli chodzi o koleje małopolskie, to uważam, że komfort jazdy jest fajny, elektroniczne 
wyświetlacze, tam klimatyzacja, no nie wiem, ja, ja jestem bardzo zadowolony. Cena też 
przystępna, bo kiedyś chciałem przywieźć rower z Nowego Sącza do Krynicy taką koleją, także 
nawet byłem zaskoczony, że z rowerem za mniej niż 10 złotych byłem wstanie przyjechać. Także 
byłem pozytywnie tym zaskoczony. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Kolej nie inwestuje praktycznie nic. Od Stróża do Krynicy. I jeszcze do Sącza trochę tam inwestują, 
coś tam poprawiają. Ale już ze Sącza do Krynicy, to jest tylko tak utrzymywana. 
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 Mało tych pociągów przede wszystkim. Mało dojeżdża do Krynicy, kolej jest fatalna jak dla nas, dla 
ludzi ze wsi. 

 bardzo długi czas podróży nawet do oddalonego niedaleko Nowego Sącza 

 Dramatycznie (…) gorzej być nie może. Moja ocena wynika z wyglądu - wyglądu dworca PKP i ilości 
pociągów, które docierają do tego dworca. 

 Teraz bardzo brakuje tej kolei do Krynicy. O ile ta wakacyjna i feriowa w zimie też pojawia się taka 
główna trasa przez całą Polskę, to jednak te składy tych pociągów są nienajlepszej jakości. To 
naprawdę są takie bardzo stare pociągi i to też myślę, że odpycha ten komfort jazdy żeby się 
decydować na taką jazdę do Krynicy. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Brak kasy biletowej. To już niech tyle nie chodzi, bo na przykład w tych kolejach małopolskich można 
sobie wejść i u konduktora kupić bilet, natomiast jak ludzie tutaj, jak rozmawiałem z kuracjuszami, 
turystami, którzy przyjeżdżają tutaj, na przykład, na turnusy trzytygodniowe i chcą, planują sobie 
już wyjazd, wiadomo, starsi ludzie, to wolą mieć wszystko zaplanowane. No więc tacy ludzie 
chcieliby sobie pójść wcześniej na dworzec i kupić sobie bilet.  

 Brak połączeń, brak połączenia w okresie turystycznym, letnim, brak połączenia kolejowego ze 
Słowacją - jest bardzo potrzebne połączenie Krynica – Poprad na Słowacji. To katastrofa, że nie ma 
wciąż szynobusa takiego przeszklonego, widokowego, który jedzie przez całą Dolinę Poprady. To 
jest chyba najpiękniejsza trasa kolejowa w Polsce i całkowicie ten potencjał turystyczny jest 
niewykorzystany. To jest katastrofa po prostu. To musi być, a tego ciągle nie ma. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 
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Tabela 5. Ocena stanu transportu w Krynicy Zdroju  

Grupa 
badawcza 

Odpowiedź  
Komunikacja 
uzdrowiskowa 

Parkingi 
miejskie 

Drogi 
rowerowe 

Drogi piesze (w 
tym chodniki) 

Oznaczenie 
dróg 

Infrastruktura 
drogowa na terenie 
gminy 

Połączenie z 
pobliskimi 
miastami 

Infrastruktura 
kolejowa  

Mieszkańcy 
miasta 

Oceniam 
zdecydowanie 
negatywnie  

12,2 39,7 4,3 3,8 1,7 7,8 5,2 34,3 

Oceniam raczej 
negatywnie 

11,0 45,0 6,8 7,9 3,8 16,6 16,2 35,0 

Oceniam raczej 
pozytywnie 

41,9 10,6 53,8 69,0 67,5 65,8 59,2 21,7 

Oceniam 
zdecydowanie 
pozytywnie  

34,9 4,8 35,0 19,2 26,9 9,8 19,4 9,1 

Mieszkańcy 
sołectw 

Oceniam 
zdecydowanie 
negatywnie  

29,8 41,3 21,1 9,7 0,0 7,4 10,1 39,5 

Oceniam raczej 
negatywnie 

17,5 39,7 14,0 13,9 8,1 24,1 27,5 34,2 

Oceniam raczej 
pozytywnie 

31,6 14,3 47,4 54,2 60,8 59,3 50,7 18,4 

Oceniam 
zdecydowanie 
pozytywnie  

21,1 4,8 17,5 22,2 31,1 9,3 11,6 7,9 

W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie mam zdania/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  
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Średnia ocen dla poszczególnych obszarów wskazuje, że mieszkańcy miasta najwyżej oceniają takie 
aspekty związane z transportem, jak: oznaczenie dróg i drogi rowerowe. Natomiast mieszkańcy sołectw 
także najwyżej cenią oznaczenie dróg oraz drogi piesze (w tym chodniki).  W obu grupach 
respondentów najniżej cenione są parkingi miejskie i infrastruktura kolejowa. Są to dwa kluczowe 
obszary, które wymagają poprawy.  

Wykres 10. Średnia ocena4 obszarów związanych z transportem w Krynicy-Zdrój 

 

W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie mam zdania/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100) 

2.2.4 Środowisko 

Ocenie respondentów podlegały również kwestie związane ze środowiskiem, które zdaje się być jedną 
z ważniejszych kwestii w Krynicy-Zdroju będącej kurortem uzdrowiskowym. Zarówno dla mieszkańców 
miasta jak i sołectw kwestie związane ze środowiskiem są bardzo ważne. Respondenci uważają, że 
odpowiednia jakość środowiska to podstawa dla funkcjonowania Krynicy-Zdrój jako uzdrowiska 
i miejsca wypoczynku. I właśnie ten czynnik określają jako szczególnie ważny atut regionu. Zdaniem 
badanych zaplanowane przez władze na przyszłość działania w tym aspekcie są niewystarczające.  

Mieszkańcy miasta za największy problem uważają zanieczyszczenie powietrza. Mieszkańcy sołectw 
z kolei zwracali uwagę na wywóz śmieci, sposób ich segregacji oraz istnienie nielegalnych wysypisk 
śmieci. Odnosząc się do ostatniego zarzutu (nielegalne wysypiska śmieci) respondenci zarzucają 
lokalnym władzom bierność w rozwiązaniu problemu.  

                                                 
4 Średnia ocena została obliczona na 4-stopniowej skali poprzez przypisanie poszczególnym odpowiedziom 
z kafeterii odpowiedniej cyfry, tj. Zdecydowanie negatywnie – 1, Raczej negatywnie – 2, Raczej pozytywnie – 3, 
Zdecydowanie pozytywnie – 4.  
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1…

3,2
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3,2
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2,61
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Zarówno mieszkańcy miasta jak i mieszkańcy sołectw dostrzegają podejmowane działania w Krynicy-
Zdroju i okolicach, są to m.in: program wymiany pieców na piece gazowe oraz segregacja i regularny 
wywóz śmieci. Jednak większa wiedza w tym zakresie występowała wśród mieszkańców Krynicy-Zdrój, 
część mieszkańców sołectw nie potrafiło wskazać konkretnych przykładów.  

W zakresie działań na rzecz poprawy jakości środowiska, których oczekiwaliby mieszkańcy od władz, 
priorytety różnią się w zależności od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy miast oczekują 
zintensyfikowania wymogów oraz pomocy w zakresie wymiany pieców, oraz budowy obwodnicy na 
rzecz zmniejszenia ruchu transportu ciężarowego w centrum. Szczególnie ważna okazuje się dla nich 
jakość powietrza w Krynicy-Zdrój.  

Wśród mieszkańców sołectw często poruszaną kwestią jest brak edukacji lokalnej społeczności 
w zakresie dbania o środowisko np. poprzez korzystanie z ekologicznych systemów ogrzewania, czy 
segregację śmieci. Oczekiwaliby oni, aby władze wyrównywały poziom świadomości ekologicznej 
wśród mieszkańców, zdaniem respondentów znacznie wpłynęłoby to na poprawę jakości środowiska.  

 Bardzo istotne, bo Krynica Zdrój żyje z tego, to jest jej walor podstawowy, właśnie środowisko, więc 
bez tego waloru Krynicy w ogóle nie ma, nie istnieje. (kolor czcionki) 

 Uważam, że to są bardzo istotne kwestie, ponieważ jesteśmy uzdrowiskiem i ludzie przyjeżdżają 
tutaj po to, żeby oddychać czystym powietrzem, także to jest bardzo istotna kwestia.  

 To wydaje mi się, że chyba nie, chociaż nie wiem jaki, tak naprawdę, władze mają na to wpływ. 
Mam tutaj na myśli przede wszystkim jakość powietrza w zimie. Bo dużo ludzi, którzy mieszkają w 
domach, to opalają sobie tutaj różnymi te domy swoje, różnymi tam materiałami, które jednak 
powodują zanieczyszczenie powietrza.  

 Cały ten teren jest tutaj w obszarze Parku Krajobrazowego, on jest chroniony w ramach Parku 
Krajobrazowego, więc powinno się o ten teren dbać. Są to też różne takie trudne jakieś sytuacje, 
gdzie miejscowi przedsiębiorcy dziwnym trafem dostawali zezwolenia na budowa domów tam, 
gdzie nie powinni dostawać. Po prostu też jest to zmartwienie o wody mineralne.  

 Wiem, że jest pobierana opłata klimatyczna, są jakieś próby właśnie poprawy stanu środowiska w 
Krynicy, ale przede wszystkim emisja dwutlenku węgla, jeżeli chodzi o spaliny, czy jeszcze o palenie 
węglem w piecach, to jest jeszcze kwestia problematyczna.  

 Z tego, co wiem jest program wymiany kotłów na kotły gazowe, jest, są obszary objęte naturą 2000, 
program 2000 jest dużo szlaków turystycznych, gdzie są różne oznaczenia, jeżeli chodzi o siedliska 
zwierząt, także myślę, że bardziej w tym kierunku.  

 No moim zdaniem, ja bym był tutaj radykalny i po prostu bym zakazał po prostu palenia w piecach, 

 [IDI_mieszkańcy miasta]   

 Czyste środowisko, brak przemysłu. To powoduje, że Krynica jest czysta, nie zadymiona. Gdyby 
jeszcze była obwodnica czy przejazd, wjazd do Krynicy tylko i wyłącznie autami elektrycznymi, to 
byłoby według mnie super. Wybudowanie parkingów poza Krynicą. Wyeliminowanie wielkich, 
dużych aut, wprowadzenie pociągu byłoby na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem.  

 Myślę, że tak, no bo jest na przykład, te odpady komunalne, jest zbiórka. W tej chwili u nas już jest 
2 razy w miesiącu, do tej pory była raz w miesiącu. No i są odbierane te odpady i to nam uławia 
życie, bo można wysprzątać, można oddać i nie martwić się co z tym zrobić, tak, co z tymi rzeczami. 

 Nie do końca. Z tego względu, że brakuje według mnie i ja też poruszałam tą sprawę na przykład z 
sołtysem, bardzo dużo na przykład wokół rzek, albo są takie miejsca śmietniska po prostu dzikie i 
tego nikt nie sprząta. Na przykład my zgłaszamy to sołtysowi, sołtys mówi, że on do tego nic nie 
ma, bo to jest prywatne pole (…) 

 o są jakieś dotacje na wymianę pieców, na tą fotowoltaikę. Jest oczywiście segregacja odpadów, 
są wywożone. Były wywożone odpady wielkogabarytowe, a tak to jakoś nie kojarzę więcej. 
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 Bardziej takich może prewencyjnych, edukacyjnych dla mieszkańców, bo na przykład nie wiem, czy 
wszyscy wiedzą, co można wyrzucać do plastików, a co nie, do tych segregowanych odpadów na 
przykład i żeby tak uświadomić co to niektórych. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

W ramach badania poruszonych zostało sześć obszarów związanych ze środowiskiem, o których ocenę 
zostali poproszeni zarówno mieszkańcy samej Krynicy-Zdrój, jak i okolicznych miejscowości 
przynależnych administracyjnie do gminy Krynica-Zdrój. Każdy z tych obszarów został omówiony 
poniżej wraz ze wskazaniem wymienionych przez respondentów zalet i wad.   

Ochrona zasobów naturalnych wydaje się jedną z kluczowych kwestii w mieście uzdrowiskowym. 
Aż 84,1% mieszkańców Krynicy-Zdrój ocenia pozytywnie działania podejmowane w celu ochrony 
zasobów naturalnych na terenie gminy. Wśród mieszkańców pozostałych miejscowości z terenu gminy 
pozytywne oceny wyraża aż 90,4% badanych. Tak wysokie odsetki zadowolonych z badanego aspektu 
ochrony środowiska respondentów świadczą o akceptacji podejmowanych przez samorząd działań w 
tym zakresie. Wśród respondentów biorących udział w wywiadach IDI również ocena działań była 
dobra. Zwracali oni uwagę na konkretne problemy związane z ochroną zasobów naturalnych, jak ruch 
samochodów ciężarowych w mieście transportujących wodę, jedocześnie jednak są świadomi 
ograniczeń, które uniemożliwiają wprowadzanie zmian w tym zakresie.   

Respondenci odpowiedzialnością za negatywny wpływ na zasoby naturalnych obarczają 
nieświadomych mieszkańców, którzy przyczyniają się do ich degradacji. Wskazują na potrzebę edukacji 
społeczeństwa w tym zakresie.   

 Wydaje mi się, że dobrze. Gmina dba o rzeki i o lasy. Jest mało wycinki drzew, jak jest konieczność, 
to wiadomo, czy pod jakiś rozwój, pod jakieś inwestycje, ale wydaje mi się, że dba. Nawet, jak jest 
coś wycinane, to są posadzone pozostałe rzeczy. Wydaje mi się, że pod tym względem jest dobrze. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Nie wiem, czy w ogóle coś jest zrobione w tym kierunku oprócz tego, że nie niszczymy tych zasobów, 
które mamy. Nie niszczymy, bo chodzą wszędzie sarny, chodzą wszędzie jelenie, nikt ich nie 
przegania, nikt im nie stawia płotów. Tak więc jest to działanie, nawet jeżeli ono nie wypływa z 
urzędu miasta, to wypływa  od ludzi. tak, Jak ktoś mieszka pod lasem, to nie przeszkadza temu  
lasowi.  Ten las dalej funkcjonuje i wydaje mi się, że naprawdę żyjemy obok przyrody bardzo. 

 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Ciągle to jeszcze kuleje i świadomość społeczeństwa jest coraz lepsza, ale jeszcze nie na tyle 
wystarczająca, żeby było super. Znajduje się jeszcze osoby, które wyrzucają śmieci do rzek, czy do 
lasu 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Tutaj wydaję mi się, że, no  w tej chwili nie za bardzo się tak przejmują, ale no nie jest najgorzej. 
No, nie można, wydaję mi się, że nie można powiedzieć, że jest źle, ale też najlepiej nie jest.  

 Bardziej logistyka, jeżeli chodzi o wywóz tej wody to bym mówił o wadach. Bo wszystkie tiry, 
wszystko centralnie jeździ przez miasto, ale takie mamy położenie i rozlewnie mamy też w centrum 
i odwierty, że to się niestety nie da tego zrobić. Jest to uciążliwe, bo ludzie się złoszczą, że muszą 
opłacać opłatę klimatyczną, a to jest ruch. Tiry wieczorami to po prostu jeden za  drugim. No ale 
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niestety taki jest położenie, co możemy zrobić? Obwodnice chociaż by się dało i tak nic nie da, bo i 
tak musi wjechać do  centrum, żeby wodę zabrać. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Działania podejmowane w celu ochrony środowiska, a zwłaszcza dbałość o czystość i jakość powietrza 
także oceniane są przez mieszkańców miasta i okolicznych wsi w większości pozytywnie – 75,5% 
pozytywnych wskazań wśród mieszkańców miasta i aż 85,9% mieszkańców sołectw. Jakość powietrza 
z reguły niższa jest w miastach, gdzie występuje bardziej natężony ruch samochodowy, zlokalizowane 
są zakłady pracy i występuje większa gęstość zabudowy, co skutkuje nieco wyższym odsetkiem osób 
negatywnie oceniających ten aspekt środowiska w samej Krynicy-Zdroju.  

Wśród wypowiedzi uczestników wywiadów IDI, dbałość o czystość i jakość powietrza są oceniane 
szczególnie wysoko. Wskazywali oni na szereg zauważalnych przez nich działań takich jak: regularne 
sprzątanie ulic miasta czy działania władz na rzecz zmniejszania liczby zanieczyszczających powietrze 
pieców. Ceniona przez mieszkańców jest widoczność służb porządkowych i doceniana regularna 
gospodarka odpadami. 

W tym zakresie, tak jak wcześniej, powtarza się temat edukacji społeczeństwa na temat podejmowania 
indywidualnych działań na rzecz ochrony przyrody. Wśród mieszkańców sołectw występują także 
oczekiwanie wobec lokalnych władz, aby starać się dorównywać w czystości oraz zagospodarowaniu 
infrastrukturą miejskim standardom. 

 Są programy rządowe i miejskie, co do wyeliminowania kopciuchów. Jest gaz, ale żeby ten gaz był 
jeszcze tańszy, żeby była możliwość przez ludzi założenia w każdym jednym domu nie tylko 
korzystania tego gazu, a nie palenie czym się da. To na pewno byłoby dużo lepsze. I edukacja ludzi. 
Edukacja ludzi starszych, edukacja ludzi młodszych na segregację, na przekazanie im tego, że mimo 
wszystko nawet, jeżeli coś tam idzie drożej z gazem, to lepiej pali się tym gazem, jak węglem czy 
drzewem.  

 (…) w mieście jest czysto w moim odczuciu. W okolicy też. Wiem, że są takie grupy nawet 
zatrudnionych pracowników, którzy mają o to dbać więc pozytywnie.  

 Od kiedy jest nowy pan burmistrz, to uważam, że Krynica i wsie są dużo czystsze. Dba o porządek. 
W Krynicy jest sprzątanie na bieżąco, Krynica jest czysta. W porównaniu z tym, co było wcześniej 
wjeżdżając do Krynicy widzę, że to miasto jest czyste. (…) 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Pozytywnie, ja to zjawisko kojarzę od lat. Stopniową poprawę jakości powietrza w Krynicy ja 
dostrzegam od lat ponad 30, żeby nie być gołosłownym, to pierwszy krok w tą stronę to 
zdecydowanie gazyfikacja okolicy, jak też elektryfikacja kolei. To są konkrety, które ja dobrze 
pamiętam. Jestem też pasjonatem ornitologiem, więc dostrzegam jak się duże ptaki w okolicy 
pojawiły, w którym momencie, których wcześniej nie było  

 No jest to temat na czasie, zwłaszcza w okresie zimowym. Sam powiem szczerze, biorąc specyfikę 
swojej pracy teraz, dużo osób do mnie przychodziło z różnych interwencji chociażby straży miejskiej, 
że tam jakieś spalania były, czy tym podobne. Było to wychwytywany, widać, że władza działa w 
tym zakresie, żeby faktycznie takie osoby, które spalają nieuprawnione jakieś tam rzeczy, przed 
czymś, co się da to wychwytują, zwracają na to uwagę.  

 No to generalnie oceniam pozytywnie, bo widzę pracowników urzędu miasta w tych kamizelkach 
takich odblaskowych, którzy chodzą, opróżniają te śmieci ze śmietników. Widzę ich jak zamiatają 
ulice. Tak samo po zimie, że miasto jest czyszczone z tego piachu. No generalnie widzę, że jest 
utrzymywane i że jest dbałość o czystość. 
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[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Na pewno częstsze wykaszanie terenów zielonych, moim zdaniem by się to przydało. Większy nacisk 
troszeczkę na to. Nie w samej Krynicy, tylko w poszczególnych sołectwach. Myślę, że te tereny które 
należą do gminy byłyby częściej obkaszane, albo obsadzone jakimiś nowymi drzewami, czy 
krzewami, na pewno by to wizualnie poprawiło wygląd dalej miejscowości, tutaj też by miało wpływ 
na poprawę powietrza. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Tutaj (…) jakość powietrza nie będzie inna, jeżeli będziemy się wszyscy przejeżdżać samochodami 
w bardzo dużych ilościach. Na pewno komunikacja, która jest nieodpłatna spowodowała, że jest 
użytkowana – wiadomo – być może trochę więcej, ale z kolei nie ma tych firm zewnętrznych, które 
też jeździły, żeby ze sobą konkurować nagminnie jeden w dół, drugi na dół, (…) jeżeli w takich 
okresach jak lato-wiosna przemieszczalibyśmy się może po Krynicy bardziej na rowerach takich 
miejskich, ale mieli też na to możliwość oprócz jednej ścieżki, jakieś jeszcze dodatkowe, to myślę, 
że na pewno to też by miało duży wpływ na to, że to powietrze u nas byłoby inne, bo jednak jest 
ruchliwa Krynica. (…)  

 Nie wiem. Ścieżka rowerowa ma pewnie wpłynąć troszeczkę, żeby nie używać samochodów.  

 Możliwe, że, myślę, że postawienie większej ilości koszy na śmieci w niektórych miejscach 
ułatwiłoby dbanie o czystość w Krynicy. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

W zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi jest 
bardzo duża. Mieszkańcy Krynicy-Zdrój w 92,6% przypadków oceniają ją pozytywnie, a wśród 
mieszkańców okolicznych miejscowości należących do gminy Krynica-Zdrój odsetek pozytywnych ocen 
sięga 90,6%. Niezaprzeczalnie jest to jeden z tych aspektów związanych ze środowiskiem, które 
wzbudzają największą aprobatę wśród mieszkańców gminy.  

Także wśród osób wypowiadających się w wywiadach IDI na temat infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
opinie w przeważającej ilości były pozytywne. Znaczna część mieszkańców miasta jest zadowolona z 
tego obszaru, a niektórzy przyznają się do spożywania wody bezpośrednio z kranu. Mieszkańcy 
sołectw, którzy podłączeni są do miejskiej infrastruktury nie wykazują problemów i zauważają dużą 
zmianę poziomie życia po dołączeniu do miejskiej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. 

Jednak zarówno w jednej i drugiej grupie pojawiły się wypowiedzi na temat obszarów potrzebujących 
zmiany. Wśród mieszkańców miasta mowa była o niedrożnych studzienkach, które nie pobierają wody 
w trakcie ulewnych deszczy i burz. Obecne działania w tym zakresie są według respondentów 
niewystarczające. Niedogodności w zakresie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zgłaszali także 
mieszkańcy sołectw, które nie zostały podłączone jeszcze do sieci miejskiej. Jest to dla nich szczególnie 
uciążliwe przez obniżający się stan wody w studniach, zwłaszcza w upalne lata. 

 To tutaj naprawdę wodno-kanalizacyjna instalacja jest bardzo dobra.  

 Mnie wydaje się, że tu jest dobrze. Mamy kanalizację, więc tak jak mówię, ścieki odpływają, nie ma 
szamb, nigdzie nie wylewamy tego, nie zatruwamy środowiska, absolutnie jest czysto. Jest 
oczyszczalnia ścieków. Wydaje mi się, że pod tym względem tutaj okolice, nie wiem, czy wszędzie 
już w tej gminie Krynica, czyli po tych innych wsiach, ale tutaj Tylicz, Krynica, Powroźnik, to na 
pewno kanalizacja jest i tu jest wszystko w porządku. 

 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 
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 Myślę, że jest po prostu robione to na bieżąco. Widać teraz te sprzęty, które też są takie, które na 
bieżąco przetykają też te zastoje, które się pojawiają. No ważne jest, żeby to było robione 
systemowo. To znaczy, jak już się naprawia drogę, to już naprawmy pod tą drogą wszystko, co jest. 
Czyli jak już jest gdzieś odkrywane miejsce, jak jest coś robione, to żeby to po prostu faktycznie robić 
od poszewki, a nie, że ktoś położy nowy dywanik, a za chwileczkę ktoś ryje po tym i coś tam 
przekłada. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 A jeżeli chodzi o wodę, to jest gorzej trochę, bo są miejscowości. I teraz to się już dużo poprawiło, 
ale są miejscowości, które cierpią na brak wody i jeszcze do tej pory jest nie wszystko to 
uregulowane jak trzeba  

 Przydałaby się woda miejska, gdzie po prostu w tej chwili, w tej chwili tak, jak my korzystamy i 
większość tutaj mieszkańców korzysta ze swoich studni. Ale jak przychodzą większe susze, no 
niestety, wód brakuje. I jest obniżona już po prostu, wody gruntowe są obniżone i wody brakuje. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Może bym zmienił tak, kwestię burzowców i pobierania wody z dróg, wpuszczania do rzeki, lub 
gdzie zawsze po większej ulewie są zatkane korytka, więc tam jest to wszystko do przepatrzenia. 

 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Jednakże najwyżej cenionym obszarem związanym ze środowiskiem w Krynicy-Zdroju, który 
zdecydowanie jest jej wielkim atutem jest atrakcyjność terenów zielonych. Wśród mieszkańców 
miasta aż 97,0% pozytywnie ocenia tereny zielone pod względem atrakcyjności, natomiast wśród 
mieszkańców sołectw odsetek takich ocen wynosi aż 97,9%. Mieszkańcy całej gminy doceniają ten 
niekwestionowany walor okolicy swojego zamieszkania. Podobnie sytuacja wygląda wśród 
respondentów biorących udział w wywiadach IDI. Doceniają oni miejsca w przestrzeni miejskiej, ale 
także poza Krynicą-Zdrój, na terenie sołectw.  Jednak wskazują także na istnienie miejsc nadal 
niezagospodarowanych lub sprawiających wrażenie urządzanych staromodnie.  

 U nas jest tutaj na wsi jest pięknie. Dookoła jest zielono.  
 Te tereny zielone, to naprawdę są ładne. Czy to te miejskie, czy to te, że tak powiem, dzikość natury 

w miejscowościach obok Krynicy jest wielka. 
[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Tak jak powiedziałam Krynica jest bardzo atrakcyjna, jeżeli chodzi o tereny zielone. Tutaj jest tak 
naprawdę, codziennie można iść w inne miejsce i poznawać Krynicę z zupełnie innej strony. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Może przez to Krynica zyskałaby więcej takiej atrakcyjności wizualnej, gdyby te kwiaty były już w 
innej formie, a nie tak jak 20 lat temu. A gdzie 20, 50 i 100. Strasznie mnie to gryzie. cyt 2 Albo na 
przykład oszczędzając, ciąć koszty dla tych, nie wiem, czy to ogrodnicy obsadzają te rabatki 
wszystkie, to czasami by się można było zastanowić nawet, czy nawet mieszkańcy, są przecież różne 
panie, które mają piękne ogrody. Może one by coś umiały podpowiedzieć, nie trzeba od razu firmy 
może jakieś nie wiadomo jakiej zatrudniać, a może by miały lepszy pomysł niż to, co jest teraz. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 
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 Sprawia wrażenie ciągle w wielu miejscach takiego bardzo zaniedbanego i już zapomnianego po 
prostu, więc to jak się wchodzi, to po prostu widać od razu. Ja nie mówię, że cały park tam wygląda, 
tam są rejony, które są właśnie zadbane, ale jakby całość nie doczekał się jakieś rewitalizacji… 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Ocena wykorzystywania odnawialnych źródeł energii jest zależna od miejsca zamieszkania. 
Mieszkańcy miasta w niewielkim stopniu dostrzegają podejmowanie działań na rzecz wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii – tylko 38,5% spośród nich ocenia ten aspekt związany z ochroną 
środowiska pozytywnie. Zupełnie odmiennie kwestię tę oceniają mieszkańcy wsi, spośród których 
61,6% postrzega pozytywnie obszar związany z energią odnawialną. Wydaje się, że mieszkańcy miasta 
i wsi mają odmienne doświadczenia z odnawialnymi źródłami energii, być może dlatego, że to na 
obszarach wiejskich w większym stopniu rozpowszechnione są takie rozwiązania jak przydomowe 
panele słoneczne czy fotowoltaika.  

Analogicznie do wyników z odpowiedzi respondentów badania ilościowego, także uczestnicy 
wywiadów IDI dzielą się na dwie grupy.  Pierwsza to mieszkańcy miast, którzy mają świadomość 
istnienia działań w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, jednak większość z nich 
ocenia je dość nisko. Z kolei mieszkańcy sołectw mają wiele doświadczeń w tym zakresie, ze względu 
na mnogość projektów zapewniających dofinansowania na instalowanie systemów pozwalających na 
wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych. Ta grupa respondentów 
ocenia takie działania na wysokim poziomie, jednak wskazują oni na istotność podejścia do takich 
rozwiązań samych mieszkańców i ich zainteresowania wdrażania takich rozwiązań.  

 Jest rozwinięte, były te dofinansowania na kolektory słoneczne, można było je założyć. Jest też 
segregacja odpadami, segregujemy. Jak to tam później jest przekazywane dalej nie wiem, 
mieszkańcy myślą, że starają się mieć na to wpływ. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Wiem, że jak były instalowane kolektory takie słoneczne, czy jak to się fachowo nazywa, na 
gimnazjum publicznym w Krynicy, a gimnazjum podlegało pod urząd miasta, to wiem, że to się 
skończyło jakiś jednym wielkim niewypałem. Nie widzę tu w okolicy nigdzie jakiejś, nie wiem, farm 
wiatrowych. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 

 To nie wiem czy w ogóle jakiekolwiek są działania w tym kierunku podejmowane. Nic mi na ten 
temat nie wiadomo. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Są takie tematy, z którymi może tak nie do końca mam styczność. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

Ostatni z obszarów związanych ze środowiskiem - gospodarka odpadami jest oceniany przez 
mieszkańców gminy przeciętnie. Nieco lepiej oceniają ją mieszkańcy sołectw (65,3%), niż miasta 
(56,8%). Mimo, że ok. 60% mieszkańców gminy pozytywnie ocenia aspekty związane z gospodarką 
odpadami, należy wziąć pod uwagę, że odsetek osób oceniających ją negatywnie jest znaczący, a więc 
dostrzegają oni w tym obszarze nieprawidłowości, które mogą negatywnie wpływać na środowisko 
Krynicy-Zdrój.  
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W zakresie gospodarki także uczestnicy wywiadów IDI zauważają nieprawidłowości. Wynikają one z 
jednej strony z obawy o jakość i wpływ na środowisko obecnego wysypiska śmieci. Wskazują oni na 
jego wieloletnie funkcjonowanie i obawy o dostępne możliwości przyjmowania kolejnych odpadów. 
Respondenci wskazują także pozytywny czynniki jakim jest regularne sprzątanie terenów miasta czy 
gmin, a także zwiększanie ilości razy wywozu śmieci w ciągu miesiąca.  

 Wydaje mi się, że jest bardzo dobrze, że naprawdę, ile by się śmieci nie miało tyle zawsze zabranych 
bez problemu. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Ja widzę, że jeżdżą ci panowie dość regularnie, porządek zostawiają. Nie widzę tutaj problemu. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 

 Tutaj to już nie wiem, nie do końca, ale to już naprawdę od ludzi zależy. To w dużej mierze od ludzi 
zależy, bo naprawdę możemy sortować te śmieci, możemy oddawać, to naprawdę nie kosztuje aż 
tak wiele, po prostu jakiegoś obowiązku. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 Mała świadomość ludzi, nie zdają sobie z tego sprawy i jakieś lekceważenie podstawowych 
obowiązków. 

 Żeby były częstsze kontrole, jeżeli chodzi o śmieci na Krynicy i częstsze wywozy. 

 Nie podoba mi się wysypisko, znaczy miejsce, w którym jest po prostu. Bo to tak naprawdę jest 
bardzo ładne miejsce. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 
Tabela 6. Ocena stanu i ochrony środowiska w Krynicy-Zdroju  

Grupa 
badawcza 

Odpowiedź  

Ochrona 
zasobów 
naturalnyc
h 

Ochrona 
środowisk
a (jakość 
powietrza, 
czystość) 

Infrastruktur
a wodno-
kanalizacyjna 

Atrakcyjnoś
ć terenów 
zielonych  

Wykorzystani
e 
odnawialnych 
źródeł energii 

Gospodark
a 
odpadami  

Mieszkańc
y miasta 

Oceniam 
zdecydowani
e negatywnie  

8,0 7,7 3,0 0,7 28,0 19,6 

Oceniam 
raczej 
negatywnie 

8,0 16,8 4,3 2,2 33,6 23,6 

Oceniam 
raczej 
pozytywnie 

65,2 58,7 65,2 42,6 31,5 40,7 

Oceniam 
zdecydowani
e pozytywnie  

18,9 16,8 27,4 54,4 7,0 16,1 

Mieszkańc
y sołectw 

Oceniam 
zdecydowani
e negatywnie  

3,2 4,2 4,7 0,0 8,3 15,3 

Oceniam 
raczej 
negatywnie 

6,5 9,9 4,7 2,2 27,1 19,4 

Oceniam 
raczej 
pozytywnie 

56,5 64,8 49,4 40,9 47,9 52,8 
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Oceniam 
zdecydowani
e pozytywnie  

33,9 21,1 41,2 57,0 16,7 12,5 

*W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie mam zdania/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100) 

Środowisko jest zdecydowanie najlepiej ocenianym obszarem (w porównaniu do gospodarki 
i transportu) w Krynicy-Zdroju. Lepiej związane z nim sfery oceniają mieszkańcy wiosek wchodzących 
w administracyjny obszar gminy Krynica-Zdrój, niż mieszkańcy samego miasta. Trzeba podkreślić, że w 
4-stopniowej skali 4 z 6 badanych obszarów otrzymały średnią ocenę powyżej 3 punktów. Najwyżej 
ocenianymi obszarami związanymi ze środowiskiem jest atrakcyjność terenów zielonych oraz 
infrastruktura wodno-kanalizacyjna.  
Wykres 11. Średnia ocena5 środowiska Krynicy-Zdrój 

 
W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie mam zdania/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100) 

2.3 Identyfikacja dogodnych form komunikacji pomiędzy mieszkańcami a urzędami 

W celu zidentyfikowania dogodnych form komunikacji na linii mieszkaniec-urząd zweryfikowano 
najczęściej wykorzystywane przez mieszkańców drogi kontaktów z urzędnikami. Zdecydowanie 
w zestawieniu przoduje najbardziej tradycyjna forma, a więc osobista wizyta w urzędzie, którą 
preferuje 74,5% mieszkańców Krynicy-Zdrój i 72,0% mieszkańców należących do gminy Krynica-Zdrój 
sołectw. Niemal 40% badanych z obu grup mieszkańców wybiera także kontakt telefoniczny. Trzecią w 
kolejności najpopularniejszą formą kontaktu z urzędami jest forma mailowa, na którą wskazało ok. 30% 

                                                 
5 Średnia ocena została obliczona na 4-stopniowej skali poprzez przypisanie poszczególnym odpowiedziom 
z kafeterii odpowiedniej cyfry, tj. Zdecydowanie negatywnie – 1, Raczej negatywnie – 2, Raczej pozytywnie – 3, 
Zdecydowanie pozytywnie – 4. 
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respondentów. Najrzadziej wybieraną i wskazywaną formą kontaktu jest forma pisemna opierająca się 
na przesyłaniu pism tradycyjną pocztą.   

Również uczestnicy wywiadów IDI deklarowali kontakt osobisty jako najczęściej wybieraną formę 
załatwiania spraw urzędowych. Mieszkańcy najczęściej argumentują to bliskością instytucji, 
możliwością konsultacji z urzędnikiem czy koniecznością wizyty osobistej w załatwieniu części spraw.  

Kolejnym często wybieranym sposobem jest kontakt telefoniczny, który określany jest jako najszybszy 
oraz najwygodniejszy. Szczególnie korzystny jest dla osób starszych czy niepełnosprawnych, które 
posiadają pewne ograniczenia w przemieszczaniu się. Rozmowa przez telefon, według respondentów, 
pozwala na konsultacje z pracownikiem urzędu oraz uzyskanie wskazówki do załatwienia danej sprawy.  

Także wśród respondentów wywiadów IDI część z nich korzysta z formy mailowej i elektronicznej w 
kontakcie z urzędami. Podobnie jak w przypadku rozmowy telefonicznej pozwala im to na szybkie 
załatwienie sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie.  

Szczególnie ważna wydaje się być dla respondentów możliwość załatwienia jak największej ilości 
spraw, zwłaszcza w obecnej sytuacji pandemii, bez konieczności wizyty w urzędzie.  

 Idę osobiście zdecydowanie. 

 No  telefon jest ewentualnie wcześniej, taki research, a potem osobiście. 

 Sprawy urzędowe najczęściej załatwiam osobiście, no wiadomo najpierw na przykład dzwonię po 
poradę telefoniczną 

 Czasem gdzieś mailowo, ale generalnie osobiście. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 To są znikome sytuacje, gdzie po prostu wolę się pojawić osobiście, jak czegoś nie wiem i chce się 
dopytać, to wolę jednak to załatwić, że tak powiem, w cztery oczy. Bo zawsze też ten urzędnik 
podpowiada. 

 Najczęściej mailowo albo telefonicznie. Jestem niepełnosprawna to jest najwygodniejsza forma 
komunikować się przez telefon. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

Natomiast w odniesieniu do formy kontaktu, jakim jest ePUAP można zaobserwować znaczną różnicę 
pomiędzy korzystaniem z niej przez mieszkańców miasta i wsi. Wśród badanych zamieszkujących 
miasto niemal 30% wskazało, że korzysta z tej ścieżki kontaktu, podczas gdy osób zamieszkujących 
tereny wiejskie odsetek ten jest o 11,7 punktu procentowego niższy.  

Także wśród uczestników wywiadów IDI widoczny jest podział na mieszkańców miasta oraz 
mieszkańców sołectwa w zakresie korzystania z ePUAP. Dla mieszkańców miasta jest to dosyć 
powszechna i wygodna forma. Mieszkańcy sołectw za to w dużej części nie mają wiedzy na czym taka 
forma załatwiania spraw urzędowych polega. Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród drugiej grupy 
respondenci deklarujący korzystanie z ePUAP to właściciele firm.  

 Osobiście najczęściej załatwiałem sprawy. Podejście do petenta było zawsze w porządku. Czas 
oczekiwania też, także naprawdę. A od jakiegoś czasu korzystam głównie przez to, że sam mam 
firmę, to z platformy E-PUAP. Także głównie wszystko internetowo załatwiam. cyt 2 E-PUAP, to jest 
moja główna forma teraz. 

 Nie. Nie próbowałam tego. 

 Rzadko, ale się też zdarza. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 
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Wykres 12. Najczęściej wybierane formy kontaktu z urzędem  

 
*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź  
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

Dostrzegalny jest również związek pomiędzy wybieraną formą kontaktu z urzędem, a wiekiem 
respondentów. Wraz ze wzrostem wieku wzrasta odsetek wskazań na załatwianie spraw urzędowych 
poprzez osobistą wizytę w urzędzie. Wśród osób młodych na tę formę wskazuje 71,8%, wśród osób, w 
sile wieku jest to już o 1,4 punktu procentowego więcej wskazań, a wśród osób najstarszych odsetek 
ten sięga 78,2%.  

Zależność pomiędzy wiekiem, a formą kontaktu widoczna jest również w odniesieniu 
do nowocześniejszych form kontaktu opartych na dostępie do internetu. Te formy zdecydowanie 
częściej wskazują osoby młode niż osoby powyżej 62. roku życia. Wśród najmłodszej grupy 
respondentów niemal 40% kontaktuje się z urzędami drogą mailową, a nieco ponad 45% czyni to 
poprzez ePUAP, podczas gdy wśród najstarszej grupy wiekowej te formy kontaktu wybiera 
odpowiednio jedynie 18,4% oraz 13,8% badanych. Zwłaszcza w przypadku ePUAP-u dysproporcja 
pomiędzy osobami młodymi, a starszymi jest duża. Dla osób młodych dostęp do internetu jest rzeczą 
niemal oczywistą i z większą wprawą posługują się nie tylko komputerem, ale potrafią również 
korzystać z pojawiających się udogodnień, aplikacji i platform ułatwiających realizowanie różnych 
czynności.  
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Wykres 13. Najczęściej wybierane formy kontaktu z urzędem a wiek6  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Pojawia się także zależność pomiędzy stopniem wykształcenia a wybieraniem niektórych form 
kontaktu z urzędami: 

 Im wyższy stopień wykształcenia, tym niższa skłonność do osobistych wizyt w urzędzie 

Wszystkie osoby posiadające wyłącznie wykształcenie podstawowe preferują wizyty osobiste 
w urzędzie, ale wraz ze wzrostem osiągniętego stopnia wykształcenia odsetek ten spada i wśród osób 
z wykształceniem wyższym wynosi nieznacznie powyżej 70%.  

Wykres 14. Najczęściej wybierane formy kontaktu z urzędem a stopień wykształcenia – osobista wizyta  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

                                                 
6 Na cele analizy zrekodowano zmienną wieku do 3 przedziałów wskazujących na osoby młode, w sile wieku i 
starsze.  
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 Im wyższy stopień wykształcenia, tym większa skłonność do korzystania z nowoczesnych 
rozwiązań w zakresie kontaktowania się z urzędami – ePUAP 

Wśród osób, które osiągnęły najniższy poziom wykształcenia nikt nie wskazywał na korzystanie 
z platformy ePUAP. Odsetek osób korzystających z ePUAPU wzrasta wraz ze wzrostem stopnia 
wykształcenia i u osób posiadających wyższe wykształcenie wynosi prawie 40%.  

Wykres 15. Najczęściej wybierane formy kontaktu z urzędem a stopień wykształcenia – ePUAP 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Z punktu ustalenia preferencji mieszkańców miasta i gminy Krynica-Zdrój w kwestii formy kontaktu 
z urzędami warto zwrócić także uwagę na czynniki, które powodują wybieranie takich, a nie innych 
dróg załatwiania spraw urzędowych. Czynniki te można podzielić na pozytywne, czyli te, które 
wpływają na preferowanie danej formy kontaktu oraz negatywne, które skutkują wyborem innej drogi 
nawiązywania kontaktu z urzędami.  

W przypadku wizyty osobistej wśród pozytywnych czynników największą rolę odgrywa 
przeświadczenie o większej skuteczności i efektywności osobistego kontaktu z urzędnikiem w celu 
osiągnięcia pozytywnego wyniku sprawy – niemal połowa wskazań. Na szybkość załatwiania sprawy 
jako atut osobistej wizyty w urzędzie wskazała niemal ¼ badanych. Pozostałe czynniki wskazywane były 
w mniejszym stopniu, a wśród nich znalazły się: konieczność odbycia osobistej wizyty w urzędzie ze 
względu na charakter załatwianej sprawy, wysoka skuteczność kontaktów osobistych z urzędnikami, 
bliskość urzędu od miejsca zamieszkania/zatrudnienia, która sprzyja osobistym wizytom, a w 2,3% 
przypadków jest to kwestia przyzwyczajenia.  

W przypadku wizyty osobistej jako formy kontaktu z urzędami odsetek czynników negatywnych 
był niewielki, a respondenci wskazywali na takie przyczyny, jak preferowanie innej formy kontaktu 
(7,1%) czy w pojedynczych przypadkach trudności związane z infrastrukturą parkingową wokół 
urzędów.  
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Wykres 16. Czynniki wpływające na wybór formy kontaktu z urzędem – osobista wizyta  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Odnosząc się do czynników zachęcających do podejmowania kontaktu telefonicznego z urzędami 
mieszkańcy Krynicy-Zdrój wskazywali na takie atuty, jak szybkość uzyskania odpowiedzi, wysoka 
efektywność w uzyskiwaniu informacji oraz wygoda kontaktu. Należy jednak podkreślić, że w dużej 
mierze kontakt telefoniczny jest podejmowany w celu uzyskania informacji lub ich weryfikacji, rzadziej 
zaś w celu załatwienia spraw urzędowych.  

Wśród osób, które nie kontaktują się telefonicznie z urzędami dominują te, które po prostu wybierają 
inne formy kontaktu (32,0%), a 8,7% badanych rezygnuje z kontaktu telefonicznego z powodu 
trudności z nawiązaniem połączenia.  

W przypadku tej formy kontaktu można wyróżnić także pośredni czynnik, który nie posiada ani 
nacechowania dodatniego, ani ujemnego, a na który powołuje się ¼ badanych. Wskazują oni na fakt, 
że forma kontaktu zależna jest od rodzaju załatwianej w urzędzie sprawy i nie do końca związana jest 
z osobistymi preferencjami interesantów co do formy kontaktu, ale ze specyfiką formalności, które 
muszą dopełnić w urzędzie.  

Wykres 17. Czynniki wpływające na wybór formy kontaktu z urzędem – rozmowa telefoniczna  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 
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W odniesieniu do listownej formy kontaktu z urzędem przeważają czynniki negatywne, a więc takie, 
które wskazują, dlaczego mieszkańcy z tej formy nie chcą korzystać. Dominuje wśród nich wskazanie, 
że po prostu preferują inne formy kontaktów – ponad 46% wskazań. Wśród innych powodów, 
dla których mieszkańcy unikają korzystania z formy pisemnej-listownej jest jej czasochłonność oraz 
przekonanie o jej archaiczności. .  

Blisko 13% badanych wskazuje na wybór tego rodzaju kontaktu ze względu na charakter sprawy, 
jaką muszą załatwić.  

Wśród czynników pozytywnych, a więc opowiadających się za pisemną formą kontaktu z urzędnikami 
na pierwszy plan wysuwa się chęć otrzymania odpowiedzi/potwierdzenia wpłynięcia dokumentów czy 
pisma. Jest to czynnik bardzo pragmatyczny. Pozostałe czynniki dotyczyły pojedynczych przypadków, 
które uznały wysłanie listu za najwygodniejszą formę.  

Także respondenci w trakcie wywiadów IDI najrzadziej deklarowali korzystanie z formy listownej. Jeżeli 
decydowali się na taki sposób załatwienia sprawy to argumentowali to potrzebą otrzymania 
potwierdzenia wpłynięcia dokumentu.  

 Zwłaszcza, jeżeli chodzi o jakieś takie potwierdzenie, że coś wpłynęło. 

 Bardzo rzadko. Praktycznie w ogóle. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Rzadko, ale się też zdarza. 

 (…) o to korzystałem, bo musiałem mieć zaświadczenie z gminy, no to mi przysłali.  

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 
Wykres 18. Czynniki wpływające na wybór formy kontaktu z urzędem – forma pisemna (listowna) 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Najczęściej wskazywanym pozytywnym czynnikiem wpływającym na wybór mailowej drogi kontaktu 
z urzędami była wygoda i łatwość tej formy (17,4%), a także szybkość nawiązywania kontaktu 
i przekazania informacji (9,2%).  

Ponad 1/5 badanych wskazała jednak, że nie ma potrzeby korzystania z tej formy kontaktów 
z urzędami, a niemal drugie tyle osób preferuje inne formy kontaktu (w znacznej mierze preferencje te 
dotyczą kontaktów osobistych, które postrzegane są jako najbardziej skuteczne). Niemal co dziesiąty 
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badany zaznaczył, że nie wybiera tej formy kontaktowania się i nie miał z nią żadnych doświadczeń, 
a 8,5% mieszkańców Krynicy-Zdrój wskazuje, że przeszkodą w nawiązywania kontaktów z urzędami 
w tej formie jest brak odpowiedniego sprzętu (komputera), dostępu do Internetu lub umiejętności 
korzystania z nich.  
 

 

Wykres 19. Czynniki wpływające na wybór formy kontaktu z urzędem – forma elektroniczna (mailowa)  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Osoby korzystające z możliwości kontaktu z urzędami poprzez ePUAP cenią tę formę za wygodę 
i szybkość. Niemal 6% badanych korzysta z niej tylko z uwagi na konieczność załatwiania spraw tą 
drogą. Natomiast osoby niekorzystające z ePUAP wskazują na preferencje innych form kontaktu, brak 
potrzeby korzystania z tej metody bądź brak odpowiedniego sprzętu i umiejętności posługiwania się 
komputerem i internetem.  

Wykres 20. Czynniki wpływające na wybór formy kontaktu z urzędem – ePUAP  
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Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Podsumowując wątek dotyczący sposobów komunikowania się na linii mieszkaniec-urząd warto 
podkreślić, że wciąż kluczową rolę odgrywają kontakty osobiste w urzędzie, które uważane są 
za najbardziej skuteczne i efektywne, a także pozwalające na dopilnowanie rozpatrzenia sprawy. 
Mieszkańcy Krynicy-Zdrój nie są przekonani do innych form kontaktu. W największym stopniu 
po bardziej nowoczesne formy załatwiania spraw urzędowych sięgają osoby młode i z wyższym 
wykształceniem. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że podejmowane formy kontaktu nie są jedynie 
wypadkową preferencji mieszkańców, ale ma na ich wybór wpływ także otwartość i dostosowanie 
urzędów do załatwiania spraw innymi drogami, niż wyłącznie osobiste stawiennictwo w urzędzie.  

Źródła informacji o działalności urzędów  

Głównym źródłem informacji o działaniu urzędów i miejscem poszukiwania tego typu informacji oraz 
komunikatów wydawanych przez urzędy jest przede wszystkim strona internetowa urzędu. Wybiera ją 
65,7% mieszkańców miasta oraz 59,0% mieszkańców sołectw wchodzących w administracyjny obszar 
terenu gminy Krynica-Zdrój. Wśród mieszkańców miasta drugim najczęściej wskazywanym źródłem 
informacji są informacyjne portale internetowe, zaś dla mieszkańców okoliczny wsi są to portale 
społecznościowe (fanpage urzędów). W najmniejszym stopniu mieszkańcy zarówno miasta, jak i okolic 
sięgają i czerpią informacje z lokalnej prasy.   

Osoby zamieszkujące w Krynicy-Zdroju w większym stopniu korzystają z każdego wskazanego źródła 
informacji, niż mieszkańcy pozostałych miejscowości. Warto również zwrócić uwagę na sporą 
dysproporcję w korzystaniu ze stacjonarnych tablic informacyjnych pomiędzy dwoma grupami 
badanych – korzysta z nich niemal 35% mieszkańców miasta i tylko 17,0% mieszkańców innych 
miejscowości gminnych. Świadczyć to może – na co wskazują też podawane przez badanych czynniki 
wpływające na wybór źródła informacji – o braku dostępu do tablic w mniejszych miejscowościach.  

Wykres 21. Źródła informacji o sprawach urzędowych i komunikatach wydawanych przez urzędy  
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*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź  
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

Analizując wybór źródeł informacji o urzędach pod kątem wieku można zauważyć, że występują 
następujące zależności: 

 Im osoby młodsze, tym częściej poszukują informacji na stronie internetowej urzędu 

Wśród najstarszej grupy badanych zaledwie 36,8% osób szuka informacji na stronie internetowej 
urzędu, podczas gdy wśród najmłodszej grupy jest to 65,0%.  

Wykres 22. Źródła informacji o sprawach urzędowych i komunikatach wydawanych przez urzędu a wiek – strona 
internetowa urzędu 

 

 Im osoby starsze, tym częściej poszukują informacji w prasie lokalnej 

Wśród najstarszej grupy badanych po prasę lokalną sięga ponad 26% osób, podczas gdy wśród 
najmłodszych respondentów jest to 14,1% osób.  

Wykres 23. Źródła informacji o sprawach urzędowych i komunikatach wydawanych przez urzędy a wiek – prasa lokalna  
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Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

 Im osoby starsze, tym rzadziej korzystają z informacyjnych portali internetowych jako źródła 
informacji o urzędach 

Wśród osób z najstarszej grupy wiekowej (powyżej 62. roku życia) nieznacznie ponad ¼ badanych 
czerpie informacje o urzędach z informacyjnych portali internetowych, podczas gdy wśród 
najmłodszych uczestników badania (18-37 lat) robi to ponad połowa osób.  

Wykres 24. Źródła informacji o sprawach urzędowych i komunikatach wydawanych przez urzędy a wiek – informacyjne 
portale internetowe 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

 Im osoby młodsze, tym częściej korzystają z portali społecznościowych jako źródła informacji 
o urzędach 

Wśród osób powyżej 62. roku życia jedynie niespełna 15% wykorzystuje portale społecznościowej jako 
źródło wiedzy o urzędzie, podczas gdy wśród najmłodszych uczestników badania odsetek ten sięga 
niemal 60%. Zależności te są tożsame ze specyfiką wiekową użytkowników portali społecznościowych, 
które są domeną osób młodych.  

Wykres 25. Źródła informacji o sprawach urzędowych i komunikatach wydawanych przez urzędy a wiek – portale 
społecznościowe 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 
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 Im osoby starsze, tym częściej korzystają ze stacjonarnych tablic informacyjnych w celu 
uzyskania informacji urzędowych  

Wśród osób z najmłodszej grupy wiekowej (18-37 lat) nieznacznie ponad ¼ poszukuje informacji 
urzędowych na stacjonarnych tablicach informacyjnych, a wśród osób z najstarszej grupy odsetek ten 
jest niemal dwukrotnie wyższy – niemal 52% osób w wieku powyżej 62 lat szuka informacji na tablicach 
umieszczonych w urzędach, ich pobliżu lub na terenie miasta czy miejscowości. 

Wykres 26. Źródła informacji o sprawach urzędowych i komunikatach wydawanych przez urzędy a wiek – stacjonarne 
tablice informacyjne  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Reasumując wybór źródeł informacji o działalności urzędów w odniesieniu do wieku respondentów 
należy podkreślić pojawiającą się zależność – osoby starsze preferują bardziej klasyczne źródła 
informacji (prasa, tablice informacyjne), natomiast osoby młode doskonale zaznajomione ze światem 
wirtualnym właśnie w nim poszukują interesujących ich informacji. Dlatego też niezwykle ważnym jest, 
aby dostosowywać formę przekazywania informacji do preferencji potencjalnych odbiorców i nie 
ograniczać się jedynie do tradycyjnych czy nowoczesnych form, jeżeli informacje mają dotrzeć 
do szerokiego grona odbiorców.  

W odniesieniu do poziomu wykształcenia mieszkańców Krynicy-Zdrój dostrzegalne są dwie zależności 
pomiędzy jego stopniem a wybieraniem konkretnych źródeł informacji.  

 Im wyższy osiągnięty stopień wykształcenia, tym częściej osoba poszukuje informacji 
urzędowych na stronie internetowej urzędu  

Wśród badanych posiadających wykształcenie wyższe nieco ponad 70% zasięga informacji na stronie 
internetowej urzędu, podczas gdy wśród osób z wykształceniem zawodowym odsetek ten nie sięga 
50%, a pośród osób z wykształceniem podstawowym jest zerowy.  

Wykres 27. Źródła informacji o sprawach urzędowych i komunikatach wydawanych przez urzędy a poziom wykształcenia 
– strona internetowa urzędu  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 
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 Im wyższy osiągnięty stopień wykształcenia, tym częściej osoba poszukuje informacji 
urzędowych na informacyjnych portalach internetowych  

Z informacyjnych portali internetowych wiedzę o urzędzie i podejmowanych przez niego działaniach 
czerpie 45,0% osób z wykształceniem wyższym, niespełna 40% osób w wykształceniem średnim i nieco 
mniej niż 24% osób z wykształceniem zawodowym, natomiast nie zdobywa wiedzy w tych źródłach nikt 
deklarujący posiadanie wykształcenia podstawowego.   

Wykres 28. Źródła informacji o sprawach urzędowych i komunikatach wydawanych przez urzędy a poziom wykształcenia 
– informacyjne portale internetowe  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

W przypadku pozostałych źródeł wiedzy nie występują zależności pomiędzy osiągniętym poziomem 
wykształcenia, a korzystaniem ze wskazanych miejsc gromadzenia i przekazywania informacji 
urzędowych.  

W ramach badania pozyskano również wiedzę o przyczynach sięgania po określone źródła informacji. 
Tak, jak w przypadku sposobów załatwiania spraw urzędowych, można w odniesieniu do tych wyborów 
wskazać czynniki pozytywne motywujące po sięgnięcie do danego źródła informacji oraz czynniki 
negatywne, które wpływają na odrzucenie danego źródła jako miejsca poszukiwania wiadomości.  

Wśród pozytywnych czynników wyboru strony internetowej urzędu jako źródła potrzebnych informacji 
respondenci wskazywali na wysoką wiarygodność zamieszczanych tam informacji, ich aktualność 
i wiarygodność. Kluczowym czynnikiem jest jednak wygoda korzystania i dostępność tego źródła 
informacji. Istotną kwestią jest również dostępność dużej ilości informacji w jednym miejscu.  

Czynniki negatywne skupiają się głównie na aspektach związanych z innymi preferencjami 
poszukujących informacji oraz brakiem umiejętności posługiwania się Internetem. W pojedynczych 
przypadkach wskazywano na niską jakość stron urzędów.  

Wśród uczestników wywiadów IDI w swobodnych odpowiedziach na pytanie o najczęściej wybierane 
źródła wiedzy wskazywany był Internet i strona internetowa urzędu. Głównym argumentem 
przemawiającym za taką formą jest wygoda oraz szybkość uzyskania odpowiedzi.   

 Na stronie internetowej Urzędu. Czasem zdarza mi się przejść koło urzędu miasta i to obwieszczenie 
przeczytać, które się tam zamieści. Natomiast wielkiej korzyści z tego nie wyciągałam. Konkretne 
informacje najprościej było szukać w internecie. 

 Korzystam, ponieważ wszystko jest dobrze opisane i tak naprawdę mogę znaleźć większość 
informacji, których potrzebuję w krótkim czasie. 

 Szeroko opisana, dane zakładki i, jasne, czytelne. Jest wszystko. 
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[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Głównie to jest Internet. Osoba w postaci mojej księgowej, która jest na bieżąco. I to głównie te. 

 Na stronie Urzędu Miasta, tam jest najszybciej. Najszybciej te informacje tam są podane. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 
 

Schemat 9. Czynniki wpływające na wybór źródła informacji – strona internetowa urzędu 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Pozytywne czynniki wpływające na poszukiwanie informacji urzędowych w lokalnej prasie (lokalną 
prasę utożsamiano z reguły z biuletynem) to przede wszystkim łatwa dostępność do prasy oraz 
przekonanie o aktualności zamieszczanych w niej informacji. Jednak należy zauważyć, że o łatwej 
dostępności mówi 19,6% badanych, podczas gdy 29,0% wskazuje, że nie ma do niej dostępu. Ta 
rozbieżność może być pochodną nierównomiernego dystrybuowania lokalnej prasy w Krynicy-Zdroju 
bądź braku świadomości mieszkańców o jej dostępności.  

Ponad 1/3 badanych mieszkańców miasta nie sięga po prasę lokalną, ponieważ preferuje inne źródła 
informacji.  

Wśród wypowiedzi uczestników wywiadów IDI najczęściej udzielaną odpowiedzią na to pytanie był 
podawany wydawany cyklicznie biuletyn. Prasa lokalna jest natomiast niezauważalna przez 
mieszkańców. Biuletyn jest dla nich źródłem informacji na tematy aktualne dla miasta. Takie 
wypowiedzi pokazują, że jest to dla nich ważna forma komunikacji lokalnych władz na temat 
aktualności w mieście.  

 Nie, ewentualnie z tych biuletynów, które są wypuszczane raz na czas, nawet nie wiem na ile. Po 
co, żeby po prostu tak przeglądnąć, dowiedzieć się o jakiś nowych inwestycjach, czy o tym co było 
zrobione. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Biuletyn dostarczany mieszkańcom - duży zakres interesujących informacji, łatwość dostępu, 
przejrzystość   

Czynniki pozytywne

•Najwygodniejsze źródło 
informacji - 18,0%

•Aktualne informacje - 17,5%
•Łatwy dostęp do informacji -

16,7%
•Duża ilość dostępnych 

informacji - 7,3%
•Wiarygodne źródło - 6,4% 
•Szybki dostęp do informacji 

- 5,1% 

Czynniki neutralne

•Korzystanie przy okazji bądź 
w razie potrzeby uzyskania 
konkretnych informacji -
12,8% 

Czynniki negatywne 

•Preferowanie innych form 
pozyskiwania informacji -
6,8% 

•Brak odpowiedniego sprzętu 
bądź umiejętności - 5,6%

•Niska ocena jakości strony -
3,9% 
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 Nie, ewentualnie z tych biuletynów, które są wypuszczane raz na czas, nawet nie wiem na ile. Po 
co, żeby po prostu tak przeglądnąć, dowiedzieć się o jakiś nowych inwestycjach, czy o tym co było 
zrobione. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 
Schemat 10. Czynniki wpływające na wybór źródła informacji – prasa lokalna 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Portale internetowe o charakterze informacyjnym są uznawane przez niemal 26% mieszkańców 
Krynicy-Zdrój za najłatwiejsze i najszybsze źródło informacji o urzędach i podejmowanych przez nie 
działaniach, ponadto co dziesiąty badany ceni je za aktualność przekazywanych informacji.  

Wśród czynników negatywnych dominują odmienne preferencje co do źródła informacji i braku 
umiejętności lub sprzętu niezbędnych do poruszania się po portalach internetowych.  

Na uwagę zasługuje fakt, że 14% mieszkańców miasta czyta informacje dotyczące urzędów lub przez 
te urzędy przygotowane przy okazji korzystania z Internetu lub z przyzwyczajenia.  

Także wśród wypowiedzi uczestników wywiadów IDI jako powody korzystania z takich portali 
podawana jest możliwość uzyskania wiedzy na interesujące respondentów tematy. Jednak znaczna 
część nie korzysta z takiej formy lub istniejące portale są dla nich mało atrakcyjne.  

 Portale informacyjne w zależności od sytuacji o oczywiście moich zainteresowań, to wtedy 
przeglądam i czytam, ale nie są to rzeczy wszystkie tylko takie, którymi się interesuję. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Krynica TV jest takim głównym portalem, z którego korzystam, żeby czegoś się dowiedzieć. 

 Dostępność po prostu w godzinach, które mi odpowiadają. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 
 

Czynniki pozytywne

• Łatwa dostępność - 19,6%
• Aktualne informacje - 5,4% 

Czynniki neutralne

• Źródło informacji 
wybierane jest pod kątem 
rodzaju poszukiwanych 
informacji - 4,0% 

Czynniki negatywne 

• Preferowanie innych form 
pozyskiwania informacji -
34,4% 

• Brak dostępu lub bardzo 
ograniczony dostęp do prasy 
- 29,0%

• Niska ocena wiarygodności 
prasy - 4,0% 

• Brak czasu na czytanie 
gazet - 3,1%
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Schemat 11 Czynniki wpływające na wybór źródła informacji – informacyjne portale internetowe 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Portale społecznościowe przez użytkowników poszukających treści związanych z działalnością urzędów 
cenione są za łatwość i szybkość dostępu, ale także na dopasowanie informacji do potrzeb odbiorców 
i aktualność. Co więcej jedynie w odniesieniu do tego medium wskazywano na aspekt poznania opinii 
innych użytkowników na temat zamieszczanych na fanpage’ach urzędów informacji. Co dziesiąty 
mieszkaniec Krynicy-Zdrój zagląda na strony urzędów na portalach społecznościowych w wolnej chwili, 
przy okazji przeglądania Internetu.  

Także uczestnicy wywiadów IDI zwracają uwagę na możliwość dyskusji różnych środowisk w jednym 
miejscu. Dostrzegają także coraz więcej dostępnych informacji o instytucjach na ich portalach 
społecznościowych oraz szybkość kontaktu i uzyskiwania informacji.  

 Też, tak. Przez Facebooka na przykład. Zasadniczo tylko przez Facebooka jeżeli chodzi o portale 
społecznościowe, trzeba tam załatwić. Mobilne, bo mam przy sobie, może z tego względu za 
bardziej faktycznie. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Też. Coraz więcej jest tam informacji. 

 To tak, czasem tak ale kryniczanie jakoś nie za bardzo, są grupy ale mało się angażują w tych 
grupach, jakieś dyskusje. Jakieś przekazywanie sobie informacji. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

Schemat 12. Czynniki wpływające na wybór źródła informacji – portale społecznościowe 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Pośród mieszkańców Krynicy-Zdrój 35,1% preferuje inne sposoby pozyskiwania wiedzy niż Biuletyn 
Informacji Publicznej, a 14,4% twierdzi, że nie korzysta z niego, bo nie ma do niego dostępu. Wśród 

Czynniki pozytywne

• Najłatwiejszy i najszybszy 
dostęp do informacji - 25,8%

• Aktualne informacje -
10,3%

• Ciekawe informacje, 
dopasowane do potrzeb 
odbiorców - 8,0%

• Wiarygodne informacje -
3,3% 

Czynniki neutralne

• Korzystanie przy okazji/dla 
zaspokojenia ciekawości/z 
przyzwyczajenia - 14,1%

• Źródło informacji 
wybierane jest pod kątem 
rodzaju poszukiwanych 
informacji - 0,9%

Czynniki negatywne 

• Preferowanie innych form 
pozyskiwania informacji -
26,8%

• Brak odpowiedniego 
sprzętu bądź umiejętności -
7,5%

• Niska ocena wiarygodności i 
jakości informacji - 3,3% 

Czynniki pozytywne

• Najłatwiejszy i najszybszy 
dostęp do informacji - 20,7%

•Ciekawe informacje, 
dopasowane do potrzeb 
odbiorców - 11,7%

•Aktualne informacje - 9,9%
• W celu poznania opinii 

innych osób - 2,8%
• Wiarygodne źródło 

informacji - 0,5% 

Czynniki neutralne

• Korzystanie przy okazji/dla 
zaspokojenia ciekawości/z 
przyzwyczajenia - 9,9% 

• Źródło informacji 
wybierane jest pod kątem 
rodzaju poszukiwanych 
informacji - 0,5% 

Czynniki negatywne 

• Preferowanie innych form 
pozyskiwania informacji -
32,9%

•Brak odpowiedniego sprzętu 
bądź umiejętności - 6,6%

•Niska ocena wiarygodności i 
jakości informacji - 4,7%
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tych, którzy jednak sięgają po zawarte w nim informacje większość ceni to źródło wiedzy za dostępność 
i rzetelność oraz dopasowanie treści informacji do potrzeb poszukujących.  

Wśród uczestników IDI, korzystanie z Biuletyn Informacji Publicznej nie jest również popularną formą 
poszukiwania informacji. Jednak osoby deklarujące korzystanie z tego sposobu także cenią sobie 
dopasowanie informacji do potrzeb poszukujących. Widoczna jest również znaczna dysproporcja 
między mieszkańcami miasta – częściej korzystającymi z BIP, a mieszkańcami sołectw – często 
nieposiadającymi wiedzy czym jest Biuletyn Informacji Publicznej.  

 Bardzo rzadko, jak potrzebuję znaleźć jakieś, to ewentualnie telefon, czy jakieś nazwisko kogoś 
gdzieś, to bardzo rzadko. 

 Też, no BIP korzystam często, powiem szczerze. Bo tam jest też dużo interesujących, nawet nie to, 
że związanych z pracą, ale nawet informujących o tym, co się dzieje w gminie, jakie są zamówienia 
publiczne. Jakiś skład organizacyjny podmiotów, czy jakieś zmiany w strukturach, to tam faktycznie 
poszukuję. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Przez BIP, to raczej z urzędu skarbowego jakby informacje jakieś chciałbym się dowiedzieć, to tak 
czasem.  

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 
 

Schemat 13. Czynniki wpływające na wybór źródła informacji – BIP 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

W odniesieniu do stacjonarnych tablic informacyjnych pojawia się zdecydowanie więcej czynników 
negatywnych niż pozytywnych. Wyższe są również odsetki wskazań na poszczególne czynniki 
negatywne niż pozytywne.  

Wśród wypowiedzi zaświadczających o niekorzystaniu z tego źródła informacji dominują te 
ukierunkowane na sięganie po wiedzę do innych źródeł. Jednak znaczące są również głosy wskazujące 
na brak zainteresowania korzystaniem z tej formy informacji oraz braku możliwości skorzystania z niej, 
głównie z powodu braku dostępu tego typu tablic w okolicy miejsca zamieszkania/zatrudnienia.  

Blisko 30% mieszkańców czerpie informacje urzędowe ze stacjonarnych tablic informacyjnych 
nieregularnie, a raczej przy okazji np. wizyty w urzędzie bądź przechodząc nieopodal. Rzadko stanowią 
więc one podstawowe źródło informacji.  

Czynniki pozytywne

• Dostępność informacji -
12,0% 

• Konkretne i rzetelne 
informacje - 12,0% 

• Interesujące informacje 
dopasowane do potrzeb 
odbiorców - 9,6% 

• Wygodna forma 
pozyskiwania informacji -
1,9% 

Czynniki neutralne

• Korzystanie przy okazji/dla 
zaspokojenia ciekawości/z 
przyzwyczajenia - 8,2%

• Źródło informacji 
wybierane jest pod kątem 
rodzaju poszukiwanych 
informacji - 1,4%

Czynniki negatywne 

•Preferowanie innych form 
pozyskiwania informacji -
35,1%

•Brak dostępu - 14,4%
• Niska ocena wiarygodności i 

jakości informacji - 2,9%
• Brak odpowiedniego 

sprzętu bądź umiejętności -
2,4% 
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Wskazanie na nieregularne i okazjonalne korzystanie ze stacjonarnych tablic informacyjnych powtarza 
się także wśród uczestników wywiadów IDI, którzy wskazują na niedogodności w czytaniu tablic takie 
jak zbyt mała czcionka, trudny język oraz powtarzalność informacji dostępnych w Internecie bez 
konieczności wychodzenia z domu.  

 Jeżeli jestem na spacerze z psem i rzeczywiście się przed nią zatrzymam, to czytam, ale nie wszystko, 
to co mi się rzuci w oczy. 

 Nie, ponieważ są nieczytelne. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Bardzo rzadko, też brak czasu, bo ja przemieszczam się samochodem, więc nie jest czytam, nie 
zwracam uwagi. 

 Nie zawsze lubię stać pod tablicą, oglądać i czytać. Wiekowa jestem więc nie wszystko zobaczę, 
muszę mieć okulary, a nie zawsze mam przy sobie. To samo znajdę w Internecie, jak i na tablicy. 

 Tragedia. Tam są same jakieś uchwały, ustawy, jak ja już nagłówek przeczytam, to mam dość. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

 
 

Schemat 14. Czynniki wpływające na wybór źródła informacji – stacjonarne tablice informacyjne 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Podsumowując temat źródeł informacji o urzędach i podejmowanych przez nie działaniach należy 
zauważyć, że dużą popularnością cieszą się internetowe źródła informacji, które cenione są za łatwość 
i szybkość dostępu oraz wygodę w korzystaniu z nich. Za najbardziej wiarygodne źródła informacji 
uznawane są oficjalne strony internetowe urzędów i BIP. Popularność tradycyjnych form 
informowania, takich jak tablice informacyjne czy lokalna prasa tracą na znaczeniu i preferowane są w 
większości przez osoby starsze. Jednak podejmując działania informacyjne nie należy ograniczać się 
tylko do jednej formy kontaktu z obywatelami, gdyż każda ze wskazanych form oraz źródeł informacji 
ma swoich zwolenników. Rezygnacja np. z tradycyjnych form kontaktu może przyczynić się do 
niedoinformowania pewnej grupy mieszkańców, a celem powinno być dotarcie z informacją do jak 
najszerszego grona odbiorców.   

Rosnące zainteresowanie nowymi formami kontaktu na liniach mieszkańcy-urząd i urząd-mieszkańcy 
jest pozytywnym znakiem w dążeniu do idei Smart City widać, że mieszkańcy Krynicy-Zdrój są 
w większości gotowi na nową jakość i sposoby przekazywania informacji oraz załatwiania spraw 
urzędowych.  

Czynniki pozytywne

• Dostępna i zauważalna 
forma informowania - 9,6% 

• Aktualne informacje - 4,0% 
• Wygodna forma - 2,4% 

Czynniki neutralne

• Korzystanie przy okazji/dla 
zaspokojenia ciekawości/z 
przyzwyczajenia - 29,6%

Czynniki negatywne 

•Preferowanie innych form 
pozyskiwania informacji -
18,0%

• Brak zainteresowania tą 
formą informacji - 13,2%

• Brak możliwości 
skorzystania z tego źródła -
13,2% 

• Niska ocena wiarygodności i 
jakości informacji - 5,2% 

• Zbyt czasochłonne - 4,8%
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2.4 Poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy funkcjonowania miasta  

Mieszkańcy miasta, jak i mieszkańcy sołectw wchodzących administracyjnie w obszar gminy Krynica-
Zdrój deklarują wysokie zainteresowanie sprawami związanymi z funkcjonowaniem miasta. Odsetek 
osób deklarujących bardzo wysokie zainteresowanie w obu grupach badanych jest na tym samym 
poziomie i wynosi 23%. Wśród mieszkańców miasta nieznacznie wyższy jest odsetek osób 
deklarujących umiarkowane zainteresowanie sprawami związanymi z funkcjonowaniem miasta – 
61,9% niż wśród mieszkańców sołectw – 57,4%. Zaskakujący jest fakt, że to wśród mieszkańców miasta 
większy procent badanych deklaruje absolutny brak zainteresowania sprawami miasta, niż wśród 
mieszkańców okolicznych miejscowości.  Należy wziąć jednak pod uwagę, że mieszkańcy sołectw 
częściowo w swoich ocenach odnosili się do obszaru całej gminy, niż tylko miasta Krynica-Zdrój.  

Wykres 29. Deklarowane zainteresowanie sprawami związanymi z funkcjonowaniem miasta  

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100) 

Analizując zainteresowanie sprawami związanymi z funkcjonowaniem miasta w kontekście wieku 
mieszkańców miasta widać, że najmniej zainteresowaną grupą są osoby najstarsze, czyli po 62. roku 
życia, wśród których aż 11,6% deklaruje absolutny brak zainteresowania sprawami miasta, a niemal 
16% wyraża niskie zainteresowanie tymi kwestiami. Wśród przedstawicieli tej grupy wiekowej odsetek 
osób bardzo zainteresowanych sprawami miasta nie sięga nawet 20%, podczas gdy w młodszych 
grupach wiekowych jest to odsetek wyższy o 4,8% w przypadku grupy 18-37 lat i 9,3% w przypadku 
grupy 38-62 lat.  

Wśród osób młodych, tj. w wieku 18-37 lat 88,9% badanych deklaruje jakiś stopień zainteresowania 
sprawami miasta, ale najwyższy odsetek zainteresowanych jest w grupie wiekowej 38-62 lata i wynosi 
91,4%. W najstarszej grupie badawczej (62+) zainteresowanie deklaruje 71,0% badanych – odsetek ten 
jest wysoki, jednak niższy o ok. 20 punktów procentowych w odniesieniu do pozostałych badanych.  
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Wykres 30. Deklarowane zainteresowanie sprawami związanymi z funkcjonowaniem miasta a wiek  

 
*W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy funkcjonowania miasta, a także wsi oraz gminy badane 
było poprzez deklarację respondentów odnośnie do podejmowanych aktywności związanych 
z angażowaniem się w sprawy miasta.  

Analiza deklaracji obu grup mieszkańców wykazała, że w większym stopniu aktywności pozwalające 
wpływać na sprawy miasta i gminy podejmują mieszkańcy sołectw, niż mieszkańcy miasta. To osoby 
z mniejszych miejscowości bardziej angażują się w jej sprawy, a także sprawy całej gminy.  
Świadczy o tym chociażby fakt, że na 12 poruszanych w badaniu aktywności w 7 odsetek osób 
deklarujących podejmowanie danej czynności w ciągu ostatniego roku był wyższy wśród mieszkańców 
sołectw, niż wśród osób zamieszkujących w Krynicy-Zdrój.  

Z wywiadów pogłębionych wynika, że taka dysproporcja może wynikać z mniejszej dostępności 
mieszkańców do władz. W mniejszych miejscowościach ludzi często znają władze osobiście, chętnie 
włączają się w rozmowy i angażują w działania z lokalną społecznością. Mogą też partycypować np. 
w organizacji wydarzeń. Natomiast u mieszkańców miasta zauważalny jest duży dystans w relacji 
w władzami. Nie odczuwają możliwości włączania się w sprawy funkcjonowania miasta.  

 Co najwyżej umiarkowany. A może i mniej, niż umiarkowany. I wynika to z tego raz, że nie mam, 
uważam, że nie mam wpływu na to, co się dzieje, bo rządzi, wiadomo, urząd miasta, prawda, rada 
gminy, pan burmistrz, no więc nie mam wpływu na to, co się dzieje. 

 Jestem tym żywo zainteresowany, dlatego, że po prostu żyję z turystyki. To jest mój chleb. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Miastem ja się bardzo mało interesuje. A tutaj to tak bardziej, tym bardziej, że człowiek jest 
związany tutaj z wsią i tak, jak się coś dzieje, czy coś ktoś, tam jakieś uroczystości jak są, czy coś, no 
to się bardziej człowiek tym interesuje i jest, no czy skłonny coś odnośnie promocji 

 Powiem tak średnio, no nie za, jestem zainteresowany, ale żebym był bardzo jakiś tam wielkim, 
wielkim działaczem to nie. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

Wśród mieszkańców sołectw występuje wyższa świadomość możliwości podejmowania takich działań, 
jak uczestnictwo w spotkaniach wiejskich, kontaktowania się z włodarzami miasta/gminy 
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czy uczestnictwa w konsultacjach/spotkaniach/zebraniach z włodarzami miasta/gminy. 
Warto podkreślić, że aż 80,0% mieszkańców sołectw jest świadomych, że mogą uczestniczyć 
w spotkaniach wiejskich, podczas gdy o takiej możliwości w odniesieniu do spotkań spółdzielni 
mieszkaniowej czy radzie osiedla wie tylko 41,0% uczestniczących w badaniu mieszkańców Krynicy-
Zdrój. Niestety wiedza o możliwości podejmowania tego typu działań, które mogą mieć wpływ 
na najbliższe otoczenie/miejsce zamieszkania nie przekłada się na dużą aktywność w tych obszarach. 
Mimo, iż 80,0% mieszkańców sołectw jest świadomych, że może brać udział w spotkaniach rady 
sołeckiej, to uczestnictwo w tego typu spotkanie w ciągu poprzedniego roku zadeklarowało 
47,5% badanych. Wśród mieszkańców miasta dysproporcja pomiędzy osobami świadomymi 
możliwości, a korzystającymi z niej jest niższa i wynosi 8,5 punktu procentowego.  

Wśród osób, które uczestniczyły w spotkaniach spółdzielni mieszkaniowej/radzie osiedla dominują 
osoby w wieku 18-37 lat (44,4%), zaś najrzadziej biorą w nich udział osoby wieku powyżej 62 lat 
(25,0%). Natomiast wśród osób uczestniczących w spotkaniach w sołectwie żadna grupa wiekowa 
nie jest dominującą, przedstawiciele mieszkańców w każdym wieku na równi uczestniczą w tego typu 
zebraniach (18-37 lat oraz 62+ – 46,7%, 38-62 lata – 48,0%).  

Wśród osób kontaktujących się z włodarzami (burmistrzem/wójtem) pośród mieszkańców miasta 
dominują osoby z najstarszej grupy wiekowej (62+), jednak różnice pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami wiekowymi są niewielkie (3,8 punktu procentowego). W przypadku tej aktywności 
świadomość możliwości podjęcia kontaktu jest bardzo wysoka wśród mieszkańców sołectw (95,0%), 
ale wśród mieszkańców miasta świadomość też jest duża i wynosi niemal 70%.  

Jednak już świadomość możliwości uczestnictwa w konsultacjach/spotkaniach/zebraniach 
z włodarzami miasta/gminy wśród obu grup mieszkańców jest niższa. Dostrzegalna jest też tu duża 
dysproporcja pomiędzy odsetkiem osób mieszkających na obszarach wiejskich, które uczestniczą 
w tego typu działaniach – 52,7% w stosunku do mieszkańców miasta podejmujących tę samą 
aktywność obywatelską – 21,7%. Oznacza to, że spośród osób wiedzących, że mogą wziąć udział 
we wspomnianych rodzajach spotkań z władzą a pochodzących z sołectw ponad połowa korzysta 
z tej możliwości, a wśród mieszkańców miasta dysponujących wiedzą o takiej możliwości jedynie 21,7% 
podejmuje taką aktywność.   

Aktywność związana ze wspieraniem podpisami petycji związanych ze sprawami lokalnymi/miejskimi 
w ciągu ostatniego roku była podejmowana jedynie przez ok. ¼ mieszkańców. Nieznacznie więcej 
deklaracji w tym zakresie pochodzi od mieszkańców Krynicy-Zdrój.  

Do udziału w proteście przyznało się 18,0% mieszkańców miasta i jedynie 5,0% mieszkańców sołectw. 
Jest to najrzadziej przejawiana forma aktywności obywatelskiej spośród wszystkich omawianych. 
Patrząc na strukturę wieku osób protestujących dominującą grupą są osoby w wieku 38-62 lata, 
a najrzadziej biorą w nich udział osoby powyżej 62. roku życia.  

Jednymi z najczęściej podejmowanych aktywności na rzecz miasta i okolicy jest poszukiwanie 
informacji o działaniach urzędów. Częściej podejmują ją mieszkańcy miasta.  Równie często uczestnicy 
badania deklarowali sięganie po teksty dokumentów/uchwały/zarządzeń/planów wydawanych przez 
miasto. Wszystkie te aktywności podejmowało od 54,0% do 68% mieszkańców. Warto jednak 
podkreślić, że poszukiwanie informacji na stronach internetowych urzędów jest domeną osób młodych 
i w sile wieku, spośród których 71,8-78,2% zasięga tam informacji. Natomiast wśród osób powyżej 62. 
roku życia do źródeł tych sięga niespełna połowa badanych (48,3%). Podobnie klaruje się rozkład wieku 
wśród osób deklarujących poszukiwanie informacji o działaniach władz miasta lub planowanych 
przedsięwzięciach – działania takie podejmuje 74,6% osób młodych, 76,1% osób w sile wieku i jedynie 
36,8% osób starszych.  
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Jednak zdecydowanie najczęściej mieszkańcy zarówno miasta, jak i okolicznych miejscowości 
podejmują tematy związane z sytuacją w mieście, rozwojem miasta podczas rozmów z osobami bliskimi 
i/lub sąsiadami. Oznacza to, że dla tych 86-82% badanych temat miasta jest tematem ważnym i wartym 
dyskusji.  

Podsumowując kwestie związane z podejmowanymi przez mieszkańców aktywnościami obywatelskimi 
trzeba podkreślić, że w niemal wszystkich działaniach najmniejszy udział mają osoby z najstarszej grupy 
wiekowej, a największą aktywność przejawiają osoby w wieku 38-62 lata.  

Tabela 7. Poziom aktywności obywatelskich mieszkańców miasta i gminy Krynicy-Zdrój  

Aktywność 

Odsetek osób deklarujących 
podejmowanie aktywności 

Mieszkańcy 
miasta 

Mieszkańcy 
sołectw 

Świadomość możliwości uczestniczenia w spotkaniach spółdzielni 
mieszkaniowej/radzie osiedla/spotkaniach sołeckich (wiejskich) 41,0% 80,0% 

Udział w spotkaniach spółdzielni mieszkaniowej/radzie osiedla/ 
spotkaniach sołeckich (wiejskich) 

32,5% 47,5% 

Świadomość możliwości kontaktowania się z włodarzami 
np. burmistrzem/wójtem w kwestiach związanych ze sprawami 
lokalnymi/miejskimi 

69,7% 95,0% 

Kontaktowanie się z włodarzami np. burmistrzem/wójtem w kwestiach 
związanych ze sprawami lokalnymi/miejskimi 

33,5% 60,0% 

Świadomość możliwości uczestnictwa w konsultacjach/spotkaniach/ 
zebraniach w włodarzami dotyczących spraw lokalnych/miejskich 

55,3% 73,0% 

Uczestnictwo w konsultacjach/spotkaniach/zebraniach w włodarzami 
dotyczących spraw lokalnych/miejskich 

21,7% 52,7% 

Złożenie podpisu pod petycją dotyczącą spraw lokalnych/miejskich 26,7% 24,0% 
Udział w proteście dotyczącym spraw lokalnych/miejskich 18,0% 5,0% 
Sprawdzanie informacji/ wiadomości/aktualności na stronach urzędów 68,0% 65,0% 
Poszukiwanie informacji (także w Internecie) na temat działań władz 
miasta lub planowanych przedsięwzięć związanych z miastem 64,3% 54,0% 

Czytanie dokumentów/uchwał/zarządzeń/planów wydawanych przez 
miasto 

56,0% 62,0% 

Podejmowanie rozmów z rodziną/sąsiadami/przyjaciółmi o sprawach 
związanych z miastem (np. planowanymi zmianami, rozwojem miasta) 

86,0% 82,0% 

*W tabeli wykazano tylko odpowiedzi twierdzące  
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100)  

Blisko połowa mieszkańców miasta, jak i okolicznych miejscowości uważa, że nie ma żadnego wpływu 
na decyzje władz lokalnych dotyczące funkcjonowania miasta. A kolejnych ok. 30% uważa, że jeżeli ma 
wpływ to jest on bardzo niewielki. O tym, że mieszkańcy mogą wpływać na decyzje władz przekonanych 
jest 26,3% mieszkańców sołectw i jedynie 18,6% mieszkańców miasta.  

Dominujące przekonanie o braku realnego wpływu na to, co się dzieje w mieście/gminie może być 
kluczowym czynnikiem wpływającym na niezbyt aktywne podejmowanie działań obywatelskich 
ukierunkowanych na monitorowanie i kontrolowanie poczynań władz lokalnych. Jednak z drugiej 
strony oddziaływanie może mieć również odwrotny kierunek – fakt niepodejmowania działań może 
przekładać się przekonanie o braku wpływu. Aby móc wpływać na decyzje władzy niezbędny jest odzew 
społeczny czy to aprobujący, czy negujący podejmowane decyzje i planowane działania. Jeżeli 
mieszkańcy, których owe działania dotyczą milczą i nie reagują, to władza podejmuje decyzje jakie 
sama uznaje za właściwe. W celu zwiększenia partycypacji mieszkańców w sprawach miasta 
niezbędnym wydaje się podjęcie dwutorowych działań – pobudzenie poczucia odpowiedzialności 
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za swoje miasto i świadomości posiadania wpływu na to, co się w nim dzieje wśród mieszkańców 
oraz otwarcie się władz/urzędów na głosy mieszkańców.  

Wykres 31.  Ocena poziomu swojego wpływu na decyzje władz lokalnych dotyczące funkcjonowania miasta 

 
*W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100) 

Najbardziej przekonaną co do braku wpływu na decyzje władzy grupą są najstarsi mieszkańcy miasta, 
spośród których niemal 60% twierdzi, że nie ma żadnego wpływu na działania władz. Najmniej 
sceptyczną w tej kwestii grupą są osoby w sile wieku (38-62 lata), wśród których niemal ¼ uważa, że ma 
w jakimś stopniu wpływ na to jakie decyzje podejmuje lokalna władza. Odsetek tych przekonanych 
mieszkańców jest jednak niewielki co świadczy o niskiej partycypacji lokalnej społeczności w 
podejmowaniu decyzji dotyczących ich miejsca zamieszkania.  

Wykres 32. Ocena poziomu swojego wpływu na decyzje władz lokalnych dotyczące funkcjonowania miasta a wiek 

 
*W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Przekonanie o posiadaniu bądź nieposiadaniu wpływu na działania podejmowane przez lokalne władze 
zależne jest także od osiągniętego stopnia wykształcenia. Im wyższy poziom wykształcenia, tym 
większa świadomość możliwości wpływania na decyzje podejmowane przez władze w sprawach 
związanych z miastem/gminą.  
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O dużym wpływie na decyzje lokalnych władz przekonani są wyłącznie mieszkańcy posiadający wyższe 
i średnie wykształcenie. Jednak o braku takiego wpływu przeświadczeni są wszyscy uczestniczący 
w badaniu mieszkańcy z wykształceniem podstawowym, ale również blisko 60% osób posiadających 
wykształcenie zawodowe i ponad połowa z wykształceniem średnim.  

Wykres 33. Ocena poziomu swojego wpływu na decyzje władz lokalnych dotyczące funkcjonowania miasta a poziom 
wykształcenia  

 
*W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Mimo poczucia braku lub niskiego wpływu na działania lokalnych władz mieszkańcy zarówno Krynicy-
Zdrój, jak i okolicznych miejscowości mają chęć wpływania na decyzje władz lokalnych dotyczących 
funkcjonowania miasta.  

Wśród mieszkańców sołectw 65,8% badanych deklaruje, że ma chęć posiadania wpływu na decyzje 
lokalnych władz, z czego niemal 22% ma bardzo duże chęci w tym względzie. Wśród mieszkańców 
miasta chęć posiadania wpływu deklaruje 63,6% badanych.  

Niepokojący może być, zwłaszcza w kontekście planów wdrożenia idei Smart City w Krynicy-Zdroju, 
fakt, że ponad 1/3 mieszkańców miasta (34,2%) i sołectw (36,4%) nie jest lub jest w niewielkim stopniu 
zainteresowana wpływaniem na decyzje podejmowane w sprawach związanych z funkcjonowaniem 
miasta. Idea Smart City zakłada silną partycypację lokalnej społeczności w sprawy miasta, dlatego też 
tak wysoki odsetek osób niemających chęci zaangażować się w te kwestie może stanowić istotną 
trudność we wdrażaniu tej idei. 

Wykres 34. Poziom chęci wpływania na decyzje władz lokalnych dotyczących funkcjonowania miasta 
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*W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100) 

Ważnym czynnikiem wpływającym na pojawienie się chęci partycypowania w działaniach 
podejmowanych na rzecz miasta ma wiek mieszkańców. Najbardziej otwarci na możliwość wpływania 
na decyzje władz są osoby w sile wieku, tj. w wieku 38-62 lat – aż 76,7% spośród nich wyraża chęć 
posiadania wpływu na decyzję władz i niemal 30% spośród nich wskazuje na bardzo silną potrzebę w 
tym zakresie. Wśród osób młodych chęć wyraża 64,8%, natomiast najmniej zainteresowanych 
partycypowaniem we władzę jest wśród osób najstarszych (62+), wśród których odsetek 
zainteresowanych sięga 42,6%, a duże chęci wyraża mniej niż co dziesiąty badany.   

Wykres 35. Poziom chęci wpływania na decyzje władz lokalnych dotyczących funkcjonowania miasta a wiek  

 
*W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Dostrzec można również zależność pomiędzy osiągniętym poziomem wykształcenia a występowaniem 
chęci wpływania na decyzje władz lokalnych dotyczących funkcjonowania miasta. Duże chęci w tym 
zakresie wyrażają jedynie mieszkańcy posiadający wykształcenie wyższe i średnie, przy czym 
mieszkańcy z wykształceniem wyższym w większym stopniu deklarują chęć partycypowania 
w decyzjach dotyczących miasta.  Niemal 75% mieszkańców, którzy posiadają wyższe wykształcenie ma 
chęć włączania się w decyzje władz lokalnych, podobną potrzebę wyraża prawie 63% osób 
z wykształceniem średnim, jedynie ok. 30% mieszkańców mających wykształcenie zawodowe. 
Natomiast osoby z wykształceniem podstawowym w ogóle nie są zainteresowane angażowaniem się 
w decyzje związane z funkcjonowaniem ich miasta.  

Wykres 36. Poziom chęci wpływania na decyzje władz lokalnych dotyczących funkcjonowania miasta a poziom 
wykształcenia 
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*W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta Krynica-Zdrój (N=300) 

Określając obszary, na jakie badani chcieliby mieć wpływ jako mieszkańcy miasta i gminy wskazywano 
przede wszystkim na:  

Schemat 15. Obszary funkcjonowania miasta, na które chcieliby mieć wpływ mieszkańcy miasta i gminy Krynica-Zdrój 

 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100) 

Powyższy schemat obrazuje, jak różne potrzeby mają mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości. 
Dla mieszkańców miasta kluczowymi obszarami, na które chcieliby wpływać jest kultura, rozrywka, 
sport i rekreacja, a więc obszary związane z czasem wolnym. Dla mieszkańców sołectw kluczowymi 
obszarami, w których chcieliby mieć głos jest infrastruktura drogowa i komunikacja publiczna, a więc 
kwestie związane z przemieszczaniem się. Są one kluczowe dla mieszkańców małych miejscowości, 
którzy muszą przemieszczać się w celu zaspokojenia swoich potrzeb – do szkół, pracy, placówek 
medycznych itp.  
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• Kultura i rozrywka – 35,0%
• Usługi sportowo-rekreacyjne – 32,9%
• Infrastruktura drogowa – 28,6%
• Usługi medyczne – 27,5%
• Bezpieczeństwo – 21,1%
• Sprawy społeczno-socjalne – 18,2%
• Komunikacja publiczna – 14,3%
• Usługi edukacyjne – 13,2%
• Inne obszary – 11,4%, wśród których
wskazywano: turystykę, promocję miasta,
czystość i wygląd miasta, gospodarkę,
planowanie przestrzenne, ochronę
środowiska.

Mieszkańcy sołectw 

• Infrastruktura drogowa - 44,4%
• Komunikacja publiczna - 30,0%
• Usługi medyczne - 22,2%
• Kultura i rozrywka - 22,2%
• Usługi sportowo-rekreacyjne - 21,1%
• Bezpieczeństwo - 16,7%
• Usługi edukacyjne - 15,6%
• Sprawy społeczno-spcjalne - 11,1%
• Inne obszary - 10,0%, wśród których
wskazywano: gospodarkę odpadami i
ochronę środowiska, planowanie
przestrzenne i funkcjonowanie spółek
gminnych
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W przypadku osób biorących udział w wywiadach swobodnych, ponownie można zauważyć większe 
zaangażowanie w lokalne sprawy mieszkańców sołectw od mieszkańców miast. Jednak obie grupy 
wskazują na chęć partycypacji w działaniach na rzecz miasta czy okolicy.  Mieszkańcy miasta w 
swobodnych wypowiedziach wskazywali na zbliżone obszary, na które chcieliby mieć wpływ. Jednak 
wśród uczestników wywiadów IDI szczególnie ważne okazuje się być uczestnictwo czy włączanie się w 
proces planowania inwestycji czy projektów. Niezależnie od dziedziny brakuje im możliwości 
przekazania swoich sugestii oraz dialogu z władzami.  

 No nie no, no moim marzeniem jest to straż miejska, o której pani mówiłem. Na to chciałbym mieć 
No tak. Na to, żeby ci ludzie faktycznie chodzili po chodnikach. 

 Na obszar kulturowo-rozrywkowy właśnie.  Myślę, że chciałabym mieć wpływ na proces inwestycji, 
może, żeby inicjatywy publiczne były brane pod większą uwagę niż jak jest na razie. 

 Myślę, że w takiej właśnie kwestii czasami wyprzedzającej. To znaczy nie, żeby być zaskoczonym, 
że już coś jest, tylko że jest planowana usługa czy jakaś zmiana i jak się do tego ktoś odnosi. 

 Z mieszkańcami, tak. Nie raz na 4 lata, tylko trochę częściej. 

 No uważam, że informować o swoich planach swoich działań. I jednocześnie organizować takie 
spotkania na których mieszkańcy mogliby wyrazić swoją opinię, co do tych działań: czy są za, czy 
są przeciw. Swoje jakieś propozycje wysunąć, pomysły. 

[IDI_mieszkańcy miasta] 

 Wszystkie rzeczy inwestycyjne w danej miejscowości. To przede wszystkim. I taki projekt, jak robią, 
to powinien być zatwierdzony, moim zdaniem, przez całą wieś. Powinno być zebranie. Powinien 
ktoś wytłumaczyć jak to będzie wyglądało i jak i co. I przedyskutować i ewentualnie to zmienić, 
poprawić, bo wychodzi tak, widzi pani, że tu nie ma jak autem wjechać strażackim do budynku 

 Na pewno na poprawę bazy sportowej, bazy rozrywkowej dla dzieci, zainteresować osoby starsze 
założeniem klubu seniora, żeby ludzie Mogli się spotkać ze sobą poza domem, wyjść z domu, 
porozmawiać ze sobą, to przede wszystkim. 

 Tutaj we wsi kultura. Żeby było po prostu gdzieś, no tak jak już wcześniej wspomniałam, żeby już 
ta młodzież miała się gdzieś spotkać. Żeby coś, koło gospodyń było otwarte. Koło gospodyń. Żeby 
tutaj ze wsią, to jest typowo z kulturą. 

 Na kulturę. Chyba takie ogólne właśnie rozwoje gminy i miejscowości. 

 Możemy czasami uczestniczyć w jakiś spotkaniach, sesjach dotyczących tych tematów, czy 
zespołów klubowych, które poruszają te tematy. 

 Bliższy kontakt z urzędem, możliwość składania sugestii 

 Wydaje mi się, że nawet wybór jakiś sekcji z poszczególnych przedstawicieli we wsi, którzy by chcieli 
coś zrobić, chcieliby się podzielić swoimi doświadczeniami, czy jakąkolwiek wiedzą z danych 
obszarów i spotkać się z nimi wp racach klubowych przed realizacją zadań projektowych, czy 
czegokolwiek. 

[IDI_mieszkańcy sołectw] 

Mapowanie interesariuszy  

Tworzenie mapy interesariuszy ma na celu zrozumienie podstawowych relacji i poziomu 
zaangażowania poszczególnych osób, w tym przypadku w partycypowanie w decyzje władz lokalnych 
dotyczących funkcjonowania Krynicy-Zdrój jako miasta i siedziby gminy.  

Pierwszym krokiem w mapowaniu interesariszy jest wskazanie wszystkich grup interesariuszy, którymi 
w przypadku niniejszego badania są mieszkańcy miasta i gminy w poszczególnych grupach wiekowych: 
osoby młode (18-37 lat), osoby w sile wieku (38-62 lata) oraz osoby starsze (powyżej 62. roku życia). 
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Drugim krokiem jest pogrupowanie interesariuszy, wzależności od siły wpływu na podejmowanie 
działania oraz stopnia zainteresowania nimi. Dzielimy interesariuszy na 4 grupy:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: opracowanie własne ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku  

W odniesieniu do każdej grupy interesariuszy powinno podejmować się stosowne działania: 

 Kluczowych interesariuszy należy w jak największym stopniu angażować w działania, ściśle 
z nimi współpracować, regularnie konsultować proponowane rozwiązania, zapewniać 
realizację oczekiwań oraz wdrażać obustronną komunikację 

 Potencjalnych sojuszników należy na bieżąco informować i konsultować podejmowane 
działania, zapewniać satysfakcję z podejmowanych rozwiązań  

 Potencjalnie trudnych należy na bieżąco informować i konsultować podejmowane działania, 
podejmować działania ukierunkowane na zwiększenie ich zainteresowania  

 Potencjalnie obojętnych należy monitorować, informować przez ogólne kanały, minimalnie 
angażować, ale podejmować działania ukierunkowanie na zwiększenie zainteresowania. 
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Schemat 16. Schemat mapy interesariuszy 
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Mapa interesariuszy obejmująca mieszkańców Krynicy-Zdroju w poszczególnych kategoriach 
wiekowych kształtuje się następująco:  

Schemat 17. Schemat mapy interesariuszy – mieszkańcy Krynicy-Zdrój  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100) 

Stopień zaangażowania i wpływu oszacowany został poprzez uśrednienie ocen respondentów 
w pytaniach oceniających poziom zainteresowania sprawami związanymi z funkcjonowaniem miasta 
oraz poziomu swojego wpływu na decyzje władz lokalnych dotyczące funkcjonowania miasta. Wartości 
średnie przedstawia poniższa tabela.  
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Wykres 37. Stopień zaangażowania i wpływu na działania władz lokalnych7. 

 
*W zestawieniu nie zostały uwzględnione odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć” 
Źródło: badanie CATI wśród mieszkańców miasta (N=300) i gminy Krynica-Zdrój (N=100) 

Dane zgromadzone w czasie badania wykazały, że poszczególne grupy interesariuszy wśród 
mieszkańców gminy nie różnią się pomiędzy sobą w dużym stopniu. Wszyscy należą do grupy 
potencjalnych sojuszników, a więc interesariuszy posiadających zainteresowanie kwestiami miasta, ale 
nisko oceniającymi swój wpływ na podejmowane decyzje. Chcąc wdrażać działania i zmiany w Krynicy-
Zdroju należy przede wszystkim wzmocnić działania informacyjne skierowane do mieszkańców, aby 
utrzymywać, a nawet zwiększać ich zainteresowanie kwestiami związanymi z funkcjonowaniem 
miasta, ale przede wszystkim podejmować działania mające na celu zwiększenia zaangażowania 
mieszkańców w realizowane działania i podejmowane decyzje. Dobrym krokiem w tym kierunku są na 
pewno konsultacje społeczne, organizacja spotkań z mieszkańcami i debat, podczas których będą mogli 
zabierać głos i wyrażać swoje opinie.  

                                                 
7 Średnia w 4-stopniowej skali. 
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3. Wyniki badań wśród turystów odwiedzających Krynicę-Zdrój  
3.1 Charakterystyka grupy badawczej  

Udział w badaniu wzięło 100 turystów, którzy w okresie od 8 do 17 lipca 2020 r. przebywali na terenie 
miasta. Krynica-Zdrój jest miastem uzdrowiskowym, więc większość turystów stanowią osoby 
w starszym wieku (powyżej 62 lat) oraz osoby w wieku 38-62 lata.  

Wykres 38. Struktura wieku turystów  

 
Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Dominującym celem wizyty w Krynicy-Zdroju był cel leczniczy, czyli pobyt w sanatorium/uzdrowisku, 
na który wskazało 69,0% badanych, na drugim miejscu był cel turystyczny, a więc ukierunkowany na 
zwiedzanie, poznawanie miasta i okolic – 27,0%. Żaden z uczestniczących w badaniu turystów nie 
przebywał w mieście w celach służbowych.  

Wśród osób biorących udział w IDI, jeden z respondentów przebywał w mieście w celach służbowych. 
Jednak zdecydował się on na pozostanie po zakończeniu na kilka dni wypoczynku, tłumacząc taką 
decyzję klimatem Krynicy. Pozostałe osoby to kuracjusze lub turyści odbywający swój 2-3 tygodniowy 
wyjazd do uzdrowiska. Wśród swobodnych wypowiedzi jedna z respondentek podała także cel 
podnóży jako możliwość wzięcia udziału w koncertach muzyki Jana Kiepury. 

Wykres 39. Cel wizyty w Krynicy-Zdroju  

 
Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

1,0% 11,0%

42,0%

46,0%

18 – 25 lat 26-37 lat 38-62 lat Powyżej 62 lata

27,0%

69,0%

4,0%

Turystyczny (zwiedzanie, poznawanie miasta i okolic)

Leczniczy (pobyt w uzdrowisku/sanatorium)

Towarzyski (odwiedziny u rodziny/znajomych)



 
 

 
Projekt pn. „DIALOG Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 
 

Wśród wymienianych miejsc zamieszkania z których przyjechali respondenci do Krynicy-Zdrój, 
trzykrotnie powtarzał się Lublin, ale także Poznań, Rymanów Zdrój czy województwo Świętokrzyskie. 
Turyści najczęściej podróżują samodzielnie lub w towarzystwie bliskich/znajomych. Na ten aspekt 
wpływ ma charakter przyjazdu w celach uzdrowiskowych opłacany z funduszu NFZ lub wyjazd 
turystyczno-wypoczynkowy. Najczęściej Krynica jako miejsce letniego wyjazdu jest wybierana po raz 
kolejny od kilku lat.  

 Przyjechałam z rodzicami w celu spędzenia czasu (…) W przyrodzie, między przyrodą.  

 (…) Trudno mi tak, policzyć, ale myślę, że gdzieś tak szósta, siódma. Na pewno byłam w zeszłym 
roku. Na pewno byłam w jeszcze poprzednim roku. (…) 

[IDI_turyści] 

Wśród turystów przeważają osoby, które spędzają w mieście długi okres. Ponad 60% uczestników 
badania przebywało w Krynicy-Zdroju 14 dni lub dłużej. Można założyć, że w większości są to kuracjusze 
sanatorium/uzdrowiska, którzy przebywają na turnusach leczniczych. Kolejne 23,0% badanych 
zadeklarowało, że w mieście spędzi od 7 do 13 dni. W badaniu nie wziął natomiast udziału żaden 
jednodniowy turysta.  

Wykres 40. Długość pobytu w Krynicy-Zdrój  

 
Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Ponad połowa turystów przebywa w Krynicy-Zdrój sama, a niemal 1/3 towarzyszy współmałżonek 
lub partner/ka. W 12,0% przypadków turyście towarzyszyli znajomi/przyjaciele, ale tylko 7,0% 
stanowiły rodziny z dziećmi poniżej 18. roku życia.  

Wykres 41. Osoby towarzyszące podczas pobytu w Krynicy-Zdrój  
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Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Blisko 40% turystów odwiedziła Krynicę-Zdrój po raz pierwszy, dla 1/3 była to kolejna wizyta po długim 
czasie (powyżej 3 lat nieobecności w mieście), 18% turystów wróciło do Krynicy-Zdrój w okresie 
krótszym niż 3 lata, a co dziesiąty badany bywa w Krynicy-Zdrój regularnie. Osoby bywające regularnie 
w mieście wskazywały, że są to wizyty raz w roku (50% odpowiedzi), dwa razy w roku (20% odpowiedzi) 
oraz więcej niż 2 razy w roku (30% odpowiedzi).  

Wykres 42.  Częstość wizyt w Krynicy-Zdroju  

 
Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Wśród osób, które wracają do Krynicy-Zdrój po dłuższej czy krótszej niż 3 lata nieobecności dominują 
osoby starsze z grupy wiekowej 62+. Wśród osób młodych (18-25 lat i 26-37 lat) największy odsetek 
odwiedzał Krynicę-Zdrój po raz pierwszy. Natomiast uwzględniając cel podróży we wszystkich 
przypadkach (pierwsza czy kolejna wizyta w mieście) dominują osoby przybywające w celach 
leczniczych. Osoby przybywające do Krynicy-Zdrój w celach turystycznych w większości przypadków 
(59,3%) odwiedziły miasto po raz pierwszy, a 22,2% spośród nich wróciła do tego miasta w okresie 
krótszym niż 3 lata. Natomiast wśród osób, które odwiedziły Krynicę-Zdrój w celach leczniczych 42,0% 
powróciło do miasta po ponad 3 latach nieobecności, a 29,0% przyjechało pierwszy raz.   

Podsumowując obserwacje dotyczące struktury turystów przebywających w Krynicy-Zdroju można 
wysunąć wniosek, że dominują wśród nich osoby starsze korzystające z miejscowych uzdrowisk 
i sanatoriów. Stanowią oni kluczową grupę turystów. Warto mieć na uwadze, że są to osoby 
powracające do miasta co jakiś czas. Podróżujące w większości przypadków samotnie lub ze 
współmałżonkiem/partnerem.  

3.2 Ocena walorów turystycznych Krynicy-Zdrój  

Niemal wszyscy uczestniczący w badaniu turyści pozytywnie wypowiadają się o atrakcyjności Krynicy-
Zdrój jako miejsca turystycznego. Walory turystyczne są jednym z największych atutów miasta. Aż 
75,0% turystów oceniło Krynicę-Zdrój jako zdecydowanie atrakcyjną turystycznie, a kolejnych 21,0% 
jako raczej atrakcyjną. Jedynie 4,0% badanych określiło Krynicę-Zdrój jako przeciętnie atrakcyjną pod 
względem turystycznym.  
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Wykres 43. Ogólna ocena atrakcyjności turystycznej Krynicy-Zdrój  

 
Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Jako czynniki wpływające na pozytywną opinię wymieniane były liczne trasy spacerowe, bliskość 
natury, zadbane miejskie tereny zielone oraz rozwinięta infrastruktura turystyczna i gastronomiczna.  

 Ogólnie oceniłabym wysoko. Dlatego, że tu jest to rejon Beskidu Sądeckiego. W związku z tym 
poza Krynicą można odbyć bardzo dużo wycieczek. W rozmaite strony. W Dolinę Popradu. To 
znaczy i do ciekawych miasteczek i w góry, na wędrówki górskie. Także wydaje mi się że zarówno 
latem jak i zimą. A zimą do tego dochodzą świetne warunki narciarskie. Na Jaworzynie czy w 
Słocinach.  

 Sądzę, że jest bardzo atrakcyjna dla osób powyżej trzydziestego roku życia. Jest tam właśnie spokój. 
Jest dużo miejsc, gdzie można po spacerować. 

[IDI_turyści] 

Za zdecydowanie atrakcyjną turystycznie Krynicę-Zdrój w największym stopniu uważają osoby w sile 
wieku (38-62 lata) – 85,7%, jednak także wśród osób z najstarszej grupy wiekowej odsetek najwyższych 
ocen jest wysoki – 71,7%. Jednak wśród osób młodych (18-37 lat) opinię taką wyraża jedynie połowa 
badanych. Wśród tej grupy wiekowej jest najwyższy odsetek odpowiedzi wskazujących na przeciętną 
atrakcyjność turystyczną miasta – 8,3%.  

Wykres 44. Ogólna ocena atrakcyjności turystycznej Krynicy-Zdrój a wiek  

 
Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Najbardziej popularnym źródłem informacji o walorach i ofercie turystycznej Krynicy-Zdrój jest 
tzw. poczta pantoflowa, a więc znajomi i członkowie rodzin, którzy polecają to miasto jako kierunek 
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turystyczny. Na to źródło informacji o Krynicy-Zdrój wskazało 52,0% uczestniczących w badaniu 
turystów. Niemal 40% spośród nich zasięgnęło informacji ze stron internetowych poświęconych 
turystyce uzdrowiskowej/sanatoryjnej. Tak wysoki odsetek nie jest zaskoczeniem w obliczu określonej 
na początku tego rozdziału strukturze turystów w Krynicy-Zdrój, wśród których dominują osoby starsze 
przybywające do Krynicy-Zdroju w celach uzdrowiskowych. Trzecim najczęściej wskazywanym źródłem 
wiedzy o ofercie turystycznej Krynicy-Zdrój są strony internetowe poświęcone ogólnie turystyce 
(22,0%). Osoby wypowiadające się w ramach wywiadów IDI, lokalnych atrakcji również poszukiwały 
przede wszystkim w internecie np. Strona internetowa Urzędu Miasta lub social media. 

 No ze stron internetowych Urzędu  Miasta. 

 Z różnych portali społecznych. Co tam np., Wikipedia. Facebook. 
[IDI_turyści] 

Niewielu turystów skorzystało z informacji turystycznej, folderów i ulotek informacyjnych oraz biura 
podróży. A 6,0% badanych w ogóle nie poszukiwało informacji o Krynicy-Zdrój. Najczęściej 
wymienianymi informacjami poszukiwanymi przez respondentów były terminy otwarcia konkretnych 
atrakcji, ceny biletów czy sposób i trasa dojazdu. Żadna z osób nie wskazała braku dostępności do 
poszukiwanych przez nich informacji.  

 Znaczy ja tak naprawdę dowiedziałam się właśnie od koleżanki, która jeździ tam cyklicznie i też te 
jej wyjazdy są połączone właśnie z tymi koncertami. (... )  

 Czy już jest otwarte i jak to wygląda, czy jest zainteresowanie i ile kosztują bilety. 

[IDI_turyści] 
 

 
Wykres 45. Źródła informacji o ofercie turystycznej Krynicy-Zdrój  

 
Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Dla osób młodych głównym źródłem informacji o ofercie turystycznej są strony internetowe 
poświęcone ogólnie turystyce (58,3%). Drugim źródłem informacji dla tej grupy respondentów są 
znajomi/rodzina. Znajomi i rodzina to główne źródło informacji dla turystów z pozostałych grup 
wiekowych, z którego skorzystała ponad połowa uczestników badania (52,2% osób w wieku 62+ oraz 
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54,8% osób w wieku 38-62 lata). Wśród tych obu grup wiekowych istotnym źródłem informacji są też 
strony internetowe poświęcone tematyce uzdrowiskowej/sanatoryjnej.  

Wykres 46. Źródła informacji o ofercie turystycznej Krynicy-Zdrój a wiek  

 
*Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź  
Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Biorąc pod uwagę wagę marketingu szeptanego, a więc przekazywania informacji i opinii o Krynicy-
Zdrój pomiędzy znajomymi i członkami rodziny przez osoby, które miasto odwiedziły i korzystały z jego 
oferty turystycznej, warto podejmować działania mające na celu poprawę tych aspektów 
funkcjonowania miasta związanych z turystyką, które nie zadowalają w pełni turystów. Zwiększanie ich 
satysfakcji z pobytu w Krynicy-Zdrój zwiększa szanse polecenia tej lokalizacji innym potencjalnym 
turystom.  

Turyści zostali również poproszeni o ocenę różnych obszarów związanych z ofertą turystyczną 
oraz transportem.  
Jakość wskazanych obszarów związanych z turystyką oceniania jest dobrze, a wielu aspektach bardzo 
dobrze przez turystów. Najwyżej oceniana jest jakość oferty usług leczniczych/uzdrowiskowej, 
którą turyści oceniają średnio na 3,65 punktu w 4-punktowej skali. W tym obszarze odsetek 
zdecydowanie pozytywnych odpowiedzi wyniósł 45,5%. Świadczy to o bardzo wysokim zadowoleniu z 
oferowanych usług w tym zakresie, co jest tym istotniejszym, że to właśnie uzdrowiska są głównym 
atutem turystycznym Krynicy-Zdrój. Z kolei w efekcie analizy wywiadów swobodnych można zauważyć, 
iż zainteresowanie usługami leczniczymi/uzdrowiskowymi zależy od głównego celu przyjazdu do 
Krynicy-Zdrój. Osoby, dla których głównym powodem wybrania tego miasta był pobyt 
w sanatorium/uzdrowisku oceniają jakość takich usług na wysoki, ponadprzeciętnym na tle kraju 
poziomie. Z tego względu decydują się wracać do Krynicy w kolejnych latach.   

 To super. Tu są zabiegi na wysokim poziomie. To co ja biorę to z wyższej półki, nie spotkałem w 
innych uzdrowiskach. Masaże, kąpiele w tych wodach, no jest to super. 

[IDI_turyści] 

Niemal równie wysoko oceniana jest jakość bezpłatnej komunikacji publicznej (3,43 pkt) oraz jakość 
infrastruktury rowerowej i pieszej (3,33). Jakość chodników jest oceniana przez respondentów bardzo 
wysoko, nawet poza ścisłym centrum zauważana jest świetnie rozbudowana infrastruktura dla 
pieszych. Bezpłatną komunikację publiczną zdecydowanie pozytywnie ocenia aż 41,7% turystów, 
którzy z niej korzystali.   
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 Bardzo mi się podoba jak to jest rozwiązane tutaj, to jest, tak jak mówię, chodniki są poprowadzone 
wszędzie, włącznie z tym, że poza centrum. Wygodnie można wszędzie podejść. Ścieżki rowerowe 
też są, jakby nie patrzeć. Ja z nich nie korzystam, natomiast wszystko jest OK 

[IDI_turyści] 

Najniżej zaś oceniana przez turystów jest jakość oferty kulturalno-rozrywkowej, której przyznano 
średnio 2,51 pkt w 4-punktowej skali. W tym przypadku odsetek negatywnych odpowiedzi sięgnął 
46,1%. Należy jednak mieć na uwadze, że okres, w którym realizowane było badanie jest specyficzny. 
Panująca pandemia miała ogromny wpływ na sferę kulturalno-rozrywkową i ograniczyła możliwość 
organizowania wielu wydarzeń i eventów. Ich ograniczona liczba może być czynnikiem wpływającym 
na tak niską ocenę tego obszaru przez turystów. Zwłaszcza, że niemal 40% spośród nich pierwszy raz 
odwiedza Krynicę-Zdrój, a więc nie ma doświadczenia z poprzednimi latami i ofertą kulturalno-
rozrywkową oferowaną w mieście w rzeczywistości poza pandemicznej. Można zauważyć, że oferta 
kulturalno-rozrywkowa jest przeznaczona głównie dla osób w średnim i poprodukcyjnym wieku. W 
opinii turystów regularnie odbywają się wydarzenia, w których można brać udział i odnaleźć atrakcje 
dla dużych grup oraz mniejszego grona. Z wypowiedzi wynika ogólna opinia, iż miasto jest mało 
atrakcyjne dla młodzieży.  

 Tutaj młodzi ludzie się niestety nie pobawią raczej tak hucznie, jak ci starsi. Z tego, co się widzi na 
ulicach wieczorami, to naprawdę starsi potrafią się bawić i jest to dla nich wymarzone miejsce 
myślę. 

 Praktycznie każdego wieczoru. Popołudniu coś się działo. Świetne są festiwale te imienia Kiepury w 
sierpniu. Też parokrotnie na nich byliśmy. W zeszłym roku, w lipcu był świetny festiwal folkloru 
góralskiego. 

[IDI_turyści] 

Także w przypadku jakości infrastruktury drogowej średnia ocen nie przekroczyła 3 punktów. 
Negatywne oceny w tym obszarze wystawiło 17,0% turystów, jednak 76,1% ocenia jakość 
infrastruktury drogowej raczej pozytywnie. Jest to jednak jeden z obszarów, nad którego poprawę 
należy rozważyć biorąc pod uwagę opinie zarówno mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców okolic 
Krynicy-Zdrój i przybywających do niej turystów.  

Turyści zwracają na fakt dużej eksploatacji takiej infrastruktury ze względu na dużą ilość mieszkańców 
oraz przyjezdnych. Przez respondentów zauważalny jest znaczny ruch samochodów zwłaszcza 
w centrum miasta. Wśród wypowiedzi padły pomysły rozwiązania tej sytuacji poprzez wybudowanie 
obwodnicy miasta, która odciążyłaby centrum zwłaszcza z transportu ciężarowego.  

 Podobają mi się tutaj drogi, naprawdę jest równo. Widać, że ktoś dba o to. Mimo że jest to dosyć 
często odwiedzane miejsce, tak mi się przynajmniej wydaje, ja jestem pierwszy raz, ale widać tutaj 
sporo ludzi, to drogi są zadbane zdecydowanie. 

 Wie Pani, nie podoba mi się to, ten ruch samochodów ciężarowych tu. 

 Żeby samochody nie jeździły tą ulicą Zdrojową. Bo tam jest po prostu ogromny ruch. Powinna być 
obwodnica. 

[IDI_turyści] 

Na podstawie uzyskanych wyników badania, można stwierdzić, że przyjeżdzający do miasta turyści 
czują się bezpiecznie (3,14), nawet w czasie wieczornych spacerów. Jednak dostrzegany jest brak 
widocznych patroli policji czy straży miejskiej. W ich opinii mogłoby to zwiększyć poczucie 
bezpieczeństwa nie tylko przyjezdnych, ale także mieszkańców.  
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 No atuty, że jest po prostu spokojnie i bezpiecznie. Wady. Przez cały czas pobytu ani razu nie 
widziałam policji, ani straży miejskiej. Nie wiem czy tu w ogóle jest jakaś straż miejska. 

[IDI_turyści] 

 Dużo się turystom proponuje. Każdy sobie organizuje, albo w grupie jakiejś zorganizowanej, to 
korzysta jak chce, a jak nie, to indywidualnie. W zależności od chęci, od zasobności portfela, od 
upodobania. 

 Są na wysokim poziomie. Jest bardzo rozbudowana. Rozbudowane możliwości właśnie. 
Turystyczne. Wiele wycieczek w okolice Krynicy. Także. Bardzo polecam 

 i zdecydowanie Lublin mógłby się uczyć. 

[IDI_turyści] 
Wykres 47. Średnia ocena jakości obszarów związanych z turystyką w opinii turystów

 

Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Analizując oceny jakości poszczególnych obszarów warto również zwrócić uwagę na odsetki osób 
nie mających zdania na dany temat, a więc prawdopodobnie nie korzystających z danych obszarów 
podczas swojego pobytu w Krynicy-Zdrój.  

Z płatnej komunikacji publicznej nie korzystało, a więc nie potrafiło wyrazić swojej opinii na jej temat 
aż 69,0% badanych. Tak samo wysoka skala uchylania się od odpowiedzi z braku wiedzy w danym 
zakresie dotyczyła oferty usług sportowych. Natomiast z bezpłatnej komunikacji publicznej 
nie skorzystało 52,0% turystów. Są to trzy obszary, z których turyści korzystają w najmniejszym stopniu.  

Takie braki wiedzy niezbędnej do wyrażania oceny danego obszaru dotyczą w najmniejszym stopniu 
infrastruktury rowerowej i pieszej, z której skorzystało i potrafiło ocenić 99% badanych. W przypadku 
oferty kulturalno-rozrywkowej odsetek ten wyniósł 10%, infrastruktury drogowej 12%, a oferty usług 
leczniczych i uzdrowiskowych 16%. Można założyć, że są to obszary, z których turyści korzystają 
w największym stopniu.  
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Turyści uczestniczący w badaniu oceniali także poszczególne obszary/aspekty związane z turystyką 
w ujęciu ogólnym. Najlepiej ocenianymi obszarami są: walory przyrodnicze, oferta turystyki 
uzdrowiskowej, atmosfera miasta, oferta turystyki górskiej oraz oferta infrastruktury czasu wolnego, 
czyli parki, parki rozrywki, boiska i baseny.  

o Walory przyrodnicze 
86,0% zdecydowanie pozytywnych ocen i jedynie 1,1% raczej negatywnych 
 

 Pięknie położone i przyroda bogata, taka bujna. Bardzo dużo lasów, tak ścieżek różnych, można 
chodzić, spacerować. 

 Wszystko kwitło, było zielono, przepięknie. I to też dawało taki klimat dodatkowy. Tak że 
przepięknie usytuowane, tu górki, tu pagórki. No nic dodać, nic ująć. 

 [IDI_turyści] 

o Oferta turystyki uzdrowiskowej 
71,6% zdecydowanie pozytywnych ocen i jedynie 1,2% raczej negatywnych 

Część z respondentów nie korzysta z ofert uzdrowiskowej, przez co nie mogli jej ocenić na podstawie 
własnych doświadczeń. Jednak w oparciu o ogólnie panującą opinię uważają Krynicę-Zdrój za jeden 
z najlepszych ośrodków uzdrowiskowych w Polsce. Takie zdanie potwierdzają także udzielający 
wywiadów kuracjusze. Wspominają o szerokiej ofercie zabiegów oraz o ich wysokim poziomie.  

 Niestety nie korzystałam. Ale mój tata korzystał będąc w sanatorium i myślę, że poleciłby 
wszystkim. 

 Dużo znajdzie miejsc gdzie można właśnie sobie odpocząć i się zrelaksować (…) Uzdrowiska 
organizują mnóstwo wycieczek, przeróżnych 

[IDI_turyści] 

o Atmosfera miasta 
68,7% zdecydowanie pozytywnych ocen i jedynie 2,0% raczej negatywnych 

Badani uważają Krynicę-Zdrój za miasto spokojne, bezpieczne, pełne uroku i pozytywnej atmosfery. 
Twierdzą przy tym, że jest to głównie spowodowane brakiem młodych osób. 

 Jest, spokojnie. Jest atmosfera spokoju. Takie wyciszenia. I jest co już mówiłyśmy, odnoszę wrażenie 
bardzo bezpiecznie. Przyjaźnie dla starszych osób.  

 miasto jest przepiękne, atmosfera jest cudowna. Człowiek czuje się bezpiecznie. Przepięknie 
usytuowane, pagórki. Klimat jest naprawdę bajkowy. Do tego dochodzi ta przepiękna roślinność, 
do tego takie bryczki jeżdżą po mieście. 

 Kolejny raz, brak po prostu młodych i tyle, ale myślę, że gdyby byli młodzi w większych takich 
ilościach, to byłaby od razu gorsza atmosfera. 

[IDI_turyści] 

o Infrastruktura czasu wolnego 
63,3% zdecydowanie pozytywnych ocen i jedynie 2,0% raczej negatywnych 

Osoby wypowiadające się w wywiadach szczególnie wysoko oceniły ofertę infrastruktury czasu 
wolnego (parki, parki rozrywki, boiska, baseny). Część z nich była skłonna stwierdzić, że to główny 
powód wybierania Krynicy-Zdrój jako miejsce swojego wypoczynku. Respondenci zwracali uwagę na 
aspekt utrzymywania terenów zielonych/parków oraz infrastruktury miasta w czystości. Przyroda jest 
zadbana, a jej duża obecność w mieście oraz poza nim jest wyróżniana na tle innych miast.  
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 Wydaje mi się że jest dobrze. Przede wszystkim jest pięknie odnowiony park. Górę Parkową można 
tą potraktować jako jeden wielki park. I jest bardzo dużo miejsca do spacerów. 

 Oceniam bardzo dobrze. Ja dla tych parków przyjechałam, naprawdę. Ja jestem zauroczona 
parkami. 

[IDI_turyści] 

o Oferta turystyki górskiej 
58,9% zdecydowanie pozytywnych ocen i brak opinii negatywnych 

Wśród turystów letnich oferta turystyki górskiej jest niedostępna ze względu na zdrowie, zwłaszcza 
wśród kuracjuszy. Jednak to z czego mogli skorzystać w ramach takich atrakcji to kolejki/wyciągi, dzięki 
którym mimo ograniczeń zdrowotny mieli możliwość doświadczenia takiej aktywności. W takim 
zakresie w jakim respondenci poznali ofertę turystyki górskiej oceniali ją bardzo dobrze. 

 Nie wjeżdżałam kolejką, bo zadaniem naszym było sobie tam wejść. I weszliśmy sobie. W zeszłym 
roku było upalnie, gorąco, nikt nie patrzył w niebo, czy chmury, więc bardzo fajnie się szło, bo tam 
drzew dookoła mnóstwo. Weszliśmy na górę parkową, popodziwialiśmy przepiękne widoki. 

[IDI_turyści] 

Bardzo dobrze ocenione przez turystów zostały także takie obszary, jak: 

o Oferta noclegowa 
53,8% zdecydowanie pozytywnych ocen i jedynie 1,1% raczej negatywnych 
 

Turyści uważają ofertę noclegową za bardzo rozbudowaną i różnorodną. Respondenci wskazują na 
możliwość odnalezienia ofert w każdym przedziale cenowym, dzięki czemu na pobyt w mieście stać 
osoby o różnej zasobności portfela. 

 No, bo to są możliwości znalezienia noclegu na różną kieszeń, w różnych cenach. Od cen, a to jest 
istotne. Od cen bardzo, bardzo wysokich, prawda. Choćby tu, w tym hotelu Prezydent. To takich 
sobie, średnio przeciętnych. Także myślę, że na kieszeń prawie każdego można tu znaleźć nocleg. 

 [IDI_turyści] 

o Oferta sportów zimowych 
 47,3% zdecydowanie pozytywnych ocen i żadnych ocen negatywnych 
 

o Czystość i estetyka miasta 
45,0% głosów zdecydowanie pozytywnych i tylko 2,0% raczej negatywnych  

 Dużo śmietników, ludzie stosują się do tego, bo widać, że jakby są w gościach, więc starają się 
zachowywać kulturalnie i wyrzucają te śmieci. Nic się pod nogami nie wala (…)Miasto jest czyste. 
Bardzo dużo widziałam właśnie ekip sprzątających więc. Uważam, że jest czyste, że jest 
zachowane właśnie czystość. 

[IDI_turyści] 

Należy zauważyć widoczną przeciętność w ocenie następujących obszarów: oferta gastronomiczna, 
informacja turystyczna i oferta sportów letnich (turystyka rowerowa, wodna).  
Z kolei najniższe średnie oceny dotyczą takich obszarów jak: oferta kulturalna oraz stan i atrakcyjność 
zabytków. Ocena oferty kulturalnej może być zaburzona poprzez sytuację epidemiologiczną 
oraz związane z nią ograniczenia w sferze kultury i rozrywki. Twierdzenie to potwierdzają wypowiedzi 
respondentów, którzy zauważają różnicę pomiędzy ubiegłymi latami, a obecnym sezonem. Turyści 
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biorący udział w wywiadach swobodnych doceniają dostępność oraz różnorodność oferty kulturalnej. 
Wśród wydarzeń znanym respondentom wymieniane są: pokazy fontann, festiwal muzyki Jana 
Kiepury, koncerty na deptaku czy kino.   

  (…) Po pierwsze, występy artystów, które tu bywają. I festiwal Kiepury. Pasują do gustów bardzo 
różnych ludzi. Dlatego, że jest to. I można spotkać tak zwaną kulturę. Przez duże K. Nazwijmy 
troszkę elitarną, ale można też spotkać widowiska (…) dla zwykłego Polaka. (…) Także 
podsumowując myślę, że w normalnym czasie po za pandemią są tu propozycje kulturalne dla 
różnego poziomu odbiorców. 

[IDI_turyści] 
Natomiast stan i atrakcyjność zabytków zdecydowanie powinny zostać ocenione i poddane weryfikacji 
przez Urząd Miasta, na ile możliwa jest poprawa w tym zakresie. Blisko 30% turystów oceniła Krynicę-
Zdrój w tym aspekcie negatywnie. W przypadku wywiadów pogłębionych, respondenci nie potrafili 
wskazać opinii na temat stanu i atrakcyjność zabytków, ponieważ jest to dla nich mało istotna sfera. 
Wspominali oni o widocznych zadbanych budynkach, które według nich mogły być zabytkami. Ogólnie 
jednak nie potrafili wskazać konkretnych atrakcji.  Z wypowiedzi można wnioskować, iż taka oferta jest 
mało popularna wśród turystów i wskazane byłyby ewentualne działania promujące takie miejsca.  

 Wiele zabytków jest odnowionych. Przeważnie te stare budynki drewniane. Tam wczoraj nawet 
siedziałam i patrzyłam, tak na zielono wymalowany, takie żółte krużganki, balkoniki. Bardzo ładnie. 

[IDI_turyści] 
Wykres 48. Ocena obszarów związanych z turystyką 

Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

W przypadku oferty sportów zimowych i oferty sportów letnich ponad połowa badanych (52% 
w przypadku sportów zimowych oraz 53% w przypadku sportów letnich) nie miała zdania, a więc 
z dużym prawdopodobieństwem są to osoby, które nie korzystają z tego typu atrakcji. Wynika to 
poniekąd też ze struktury turystów – znaczna część turystów bywających w Krynicy-Zdrój to osoby 
starsze udające się do uzdrowiska/sanatorium, więc korzystają one w niewielkim stopniu 
z infrastruktury sportowej. Powyższe potwierdza analiza wywiadów pogłębionych, z których wynika, 
że oferta sportów zimowych i letnich nie jest przedmiotem zainteresowania przebywających turystów, 
ponieważ w większości przypadków cel wizyty związany jest z wypoczynkiem w sanatoriach. 
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 Nie umiem odpowiedzieć. Nie korzystam. 

 Rowerowej nie. Wodnej też nie, bo mamy swoje zajęcia tu, zabiegi. Nie umiem odpowiedzieć. Nie 
korzystam.  

[IDI_turyści] 

Oceny obszarów związanych z transportem są niższe niż w przypadku poprzednio omawianych 
aspektów powiązanych z turystyką. Tylko połowa z ośmiu poruszonych kwestii otrzymała ocenę równą 
lub wyższą 3 punktom w 4-stopniowej skali. Najwyżej ocenianym obszarem są drogi piesze (wraz 
z chodnikami), dla których średnia ocena turystów wyniosła 3,27 pkt, a 1/3 badanych oceniła 
je zdecydowanie pozytywnie, natomiast tylko 6,0% wyraziło negatywną ocenę. Dość wysoko oceniane 
jest również oznaczenie dróg – 3,09 pkt (9,2% zdecydowanie pozytywnych ocen i żadnej oceny 
negatywnej). W zakresie infrastruktury chodników odczuwalne są zmiany na lepsze w porównaniu do 
ubiegłych lat, jednak nadal istnieją tereny wymagające remontu. 

 Tak, ogólnie. W ostatnich latach bardzo dużo zrobiono dla poprawienia tego. Nawet ten chodnik 
jeszcze w zeszłym roku to była jedna wyboista droga, ale. Wydaje mi się że niektóre chodniki 
wymagałyby remontu. Aczkolwiek generalnie nie jest źle. 

[IDI_turyści] 

Na 3 pkt w 4-punktowej skali oceniona została komunikacja uzdrowiskowa (5,3% zdecydowanie 
pozytywnych ocen i tyle samo ocen negatywnych) oraz drogi rowerowe (5,0% ocen skrajnie 
pozytywnych i taki sam odsetek ocen negatywnych).  

Najsłabiej ocenianym obszarem w obrębie transportu są parkingi miejskie, dla których średnia ocena 
wyniosła jedynie 1,50 pkt w 4-punktowej skali. Aż 60,3% korzystających z nich turystów oceniło 
parkingi skrajnie negatywnie, 29,4% zaś raczej negatywnie. Jedynie co dziesiąty turysta ocenił je raczej 
pozytywnie. Wśród osób w wieku 18-37 lat 100% oceniło parkingi miejskie zdecydowanie źle. 
W pozostałych grupach wiekowych odsetek kategorycznie negatywnych ocen obniżał się, jednak wciąż 
utrzymywał się na wysokim poziomie – wśród osób 38-62 lata wyniósł 61,3%, a pośród osób po 62. 
roku życia było to 38,5% wskazań. Skrajnie negatywnie parkingi miejskie ocenia 72,0% osób 
odwiedzających Krynicę-Zdrój w celach turystycznych i połowa kuracjuszy uzdrowisk/sanatoriów. 
Również turyści biorący udział w wywiadach pogłębionych, dość mocno wskazują na zapotrzebowanie 
w tym zakresie, zaznaczając, że dużym problemem jest trudność w znalezieniu miejsca parkingowego, 
szczególnie w weekendy. 

 Trzeba przyznać, że jest trochę ciasno i ciężko zaparkować, szczególnie w takie dni jak piątek, 
sobota, niedziela. Jest to problematyczne, żeby się gdzieś zatrzymać. 

[IDI_turyści] 

Poddając analizie obszar transportu, należy zauważyć, że osoby biorące udział w wywiadach IDI nie są 
w stanie ocenić bezpłatnej komunikacji uzdrowiskowej, płatnej komunikacji uzdrowiskowej, a także 
infrastruktury dróg rowerowych, ponieważ nie korzystali z takiej oferty. Wskazuje to na ewentualną 
potrzebę podjęcia działań w celu propagowania tych usług/infrastruktury wśród turystów.  

 To jest jedyny środek transportu wygodny, bo się człowiek zapakuje, torby, walizki i przyjedzie pod 
sam dom. Nie busem, nie pociągiem, nie autobusem. Swoim samochodem, bo jest wygodnie. 

 Własnym samochodem. Ponieważ to była wycieczka objazdowa, gdzie potrzebowałam samochodu 
w dalszej podróży. 

 Bo mieszkałam w odległości bliskiej od centrum. I nie musiałam. 

 Wydaje mi. Nie korzystam. Aczkolwiek wydaje mi się że jest ich za mało. 

 W ogóle nie pamiętam tych dróżek, powiem szczerze. Nie pamiętam zupełnie. 
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Tabela 8. Ocena obszarów związanych z transportem - ogółem 
Wykres 49. Ocena obszarów związanych z transportem 

 
Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 
 
Tabela 9. Ocena obszarów związanych z transportem – parkingi miejskie a wiek turystów i cel wizyty  

  Ocena 
 Zdecydowanie 

negatywna 
Raczej 

negatywna 
Raczej 

pozytywna 
Zdecydowanie 

pozytywna 
 Wiek 

18-37 lat  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
38-62 lata  61,3% 29,0% 9,7% 0,0% 
Powyżej 62 lat  38,5% 42,3% 15,4% 0,0% 

 Cel podróży 
Turystyczny  72,0% 24,0% 4,0% 0,0% 
Leczniczy  51,3% 33,3% 15,4% 0,0% 
Towarzyski   75,0% 25,0% 0,0% 0,0% 

Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 
Podobnie sytuacja wygląda wśród turystów biorących udział w badaniu ilościowym - w wielu aspektach 
związanych z transportem uczestniczący nie potrafili wskazać oceny, co również może świadczyć 
o niekorzystaniu z tego rodzaju infrastruktury. W przypadku infrastruktury kolejowej aż 65,0% 
badanych nie miało zdania. Można więc wnioskować, że transport kolejowy nie jest atrakcyjnym 
sposobem dotarcia do miasta, skoro tak duży odsetek turystów wybiera inną formę dojazdu. 
Z komunikacji uzdrowiskowej może nie korzystać aż 58,0% turystów, gdyż tylu nie potrafiło ocenić tego 
obszaru. Niewiele mniej, bo 57,0% turystów nie korzystało z dróg rowerowych. W przypadku 
infrastruktury drogowej na terenie gminy Krynica-Zdrój 35% turystów nie wskazało żadnej oceny. 
W odniesieniu do parkingów miejskich było to 31%, a w przypadku połączeń z pobliskimi miastami 27% 
wskazań na brak opinii w danym obszarze. Respondenci uczestniczący w wywiadach pogłębionych 
najczęściej przyjeżdżają do miasta lub są do niego przywożeni przez członków rodziny prywatnymi 
samochodami. Taki też środek transportu wybierają do poruszania się po Krynicy-Zdrój. Z tego względu 
najczęściej nie korzystają z komunikacji publicznej. Kolejnym czynnikiem jest wybieranie bazy 
noclegowej w centrum lub blisko centrum miasta co umożliwia łatwe poruszanie się na pieszo.  

3

1,5

3
3,27

3,09

2,51

2,9
2,69

1,25

1,75

2,25

2,75

3,25

3,75



 
 

 
Projekt pn. „DIALOG Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 
 

 To jest jedyny środek transportu wygodny, bo się człowiek zapakuje, torby, walizki i przyjedzie pod 
sam dom. Nie busem, nie pociągiem, nie autobusem. Swoim samochodem, bo jest wygodnie. 

 To znaczy akurat w Krynicy, jeżeli chodzi o Krynicę, to my mieszkaliśmy w bliskości centrum miasta. 
Więc nawet nie było potrzeby tak naprawdę używać samochodu, bo każdą odległość 
pokonywaliśmy na piechotę. 

[IDI_turyści] 

Na podstawie przeanalizowanych danych, można wnioskować, że infrastruktura transportowa nie jest 
wykorzystywana w równym stopniu przez wszystkich turystów, a pewne jej obszary nie cieszą się 
zainteresowaniem. Oceny turystów korzystających z poszczególnych obszarów transportu są różne. 
Można wskazać aspekty, które są oceniane pozytywnie, jak drogi piesze wraz z chodnikami czy 
oznaczeniem dróg, ale są też takie, które oceniane są bardzo negatywnie, jak parkingi miejskie. 
Głównie te ostatnie są obszarem, który wymagałby poprawy, zwłaszcza, że jak wskazują dane, turyści 
w niewielkim stopniu korzystają z połączeń kolejowych, czy komunikacji publicznej, a więc stawiają na 
dojazd własnymi autami. 

Turyści za największy walor turystyczny Krynicy-Zdrój uważają możliwość obcowania z przyrodą, 
bliskość kontaktu z naturą – aż 75,0% badanych wskazało na ten obszar, jako największą zaletę Krynicy-
Zdroju. Niemal 60% turystów za największą zaletę miasta uważa bliskość gór oraz ofertę uzdrowiskową. 
Prawie 40% badanych wskazało na położenie miasta i gminy oraz atmosferę panującą w mieście, jako 
największy jego walor.  
 
Ocena osób biorących udział w wywiadach pogłębionych zbliżona jest do tej uzyskanej podczas badania 
ilościowego. Turyści w swobodnej wypowiedzi jako walory Krynicy-Zdrój pod względem turystycznym 
wymieniali: 

 przyjazną atmosferę miasta 
 dobrze rozwiniętą infrastrukturę gastronomiczną oraz noclegową  
 bliskość przyrody  
 szeroką ofertę kulturalną 
 zadbane i estetyczne parki  

Poza czynnikami wskazywanymi przez respondentów samodzielnie za pozytywnie wpływające na 
atrakcyjność miasta uznali: 

 ofertę uzdrowiskową 
 bliskość gór 
 stopień skomunikowania z lokalnymi atrakcjami turystycznymi 

 

 Krynica jest tak bardzo ładnie usytuowana, że mamy tutaj do dyspozycji i okoliczne górki i pagórki, 
zniesienia i góry, i mamy jednocześnie cały bogaty program kulturalno-rozrywkowy wewnątrz tego 
miasta, no i cóż więcej  

 Trudno wybrać, co jest największym. Wszystko jest tak ważne, że jedno zahacza o drugie. Nie da 
się wybrać jednego, tak mi się wydaje. Jedno zależne od drugiego. 

 No samo położenie miasta i ten urok cały tych lasów, tych górek, i tak dalej, no jest wspaniale. Jest 
gdzie pójść, pięknie spędza się czas tutaj. 

[IDI_turyści] 
Wykres 50. Największy walor turystyczny Krynicy-Zdrój wg turystów 
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Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Wskazując na potrzeby rozwojowe pod kątem turystycznym osoby odwiedzające Krynicę-Zdrój 
odnosiły się w największym stopniu do oferty kulturalnej i potrzeby jej poprawy i uatrakcyjnienia 
(42,0%) oraz poprawę stanu infrastruktury drogowej (38,0%) i poprawę stanu parkingów (34,0%). 
Niemal co 5 uczestniczący w badaniu turysta oczekiwałby zmiany w zakresie atrakcyjności i dostępności 
usług gastronomicznych.  Turyści biorący udział w wywiadach pogłębionych nie mieli uwag co do 
zakresu rozwoju usług turystycznych. Na podstawie przeanalizowanych danych dotyczących informacji 
turystycznej, można jednak wywnioskować, że to właśnie ten obszar należy uznać za warty poprawy.  

 Lepsze oznakowanie szlaków turystycznych. I więcej ścieżek rowerowych. Może lepsze działanie 
informacji turystycznej. O której w ogóle nie wiemy. 

[IDI_turyści] 
 

Wykres 51. Potrzeby w zakresie rozwoju turystycznego w Krynicy-Zdrój  
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Źródło: badanie CATI wśród turystów (N=100) 

Krynica-Zdrój jest miastem o wysokich walorach przyrodniczych oraz uzdrowiskowych, dlatego też 
turystyka w mieście rozwija się i powinna rozwijać się w tym kierunku. Wśród turystów dominują osoby 
starsze, które przybywają do miasta w celach leczniczych, a przy okazji pobytu korzystają z innych 
atrakcji, głównie nastawionych na obcowanie z przyrodą. Turyści przebywają w mieście z reguły przez 
dłuższy czas związany z trwaniem turnusów w sanatoriach, dlatego też poszukują rozrywek 
kulturalnych, aby urozmaicić sobie pobyt w mieście. Oferta rozrywkowo-kulturalna nie zadowala ich 
w pełni. Jest jednym z obszarów najsłabiej ocenianych przez turystów, którzy wskazują, że wymaga ona 
uatrakcyjnienia. Należy jednak mieć na uwadze trudny czas realizacji badania – czas panującej 
epidemii, która znacznie ograniczyła ofertę kulturalną i możliwości realizacji koncertów, festiwali, 
spotkań i tym podobnych eventów. Jednak w największym stopniu Urząd Miasta powinien zwrócić 
uwagę na infrastrukturę drogową oraz dostępność i jakość parkingów, bo są to obszary, na które turyści 
zwracają uwagę i nie oceniają ich pozytywnie. Niemniej, większość respondentów z pewnością 
poleciłaby Krynicę-Zdrój jako miejsce wypoczynku, jednak dla osób w grupie wiekowej 30+. Jako 
czynnik wpływający na taką opinie wskazywany jest całokształt i kompleksowość atrakcji. Osoby 
biorące udział w wywiadach polecałby pobyty minimum dwutygodniowe, ponieważ w ich opinii taki 
czas pozwala w pełni skorzystać z tego co oferuje miasto. Najbardziej polecanymi aktywnościami 
w Krynicy-Zdrój są spacery, korzystanie z oferty kulturalno-rozrywkowej oraz spędzanie czasu na łonie 
natury.  
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 To znaczy dla mnie Krynica to ma tak kompleksową ofertę tu i bogatą, od właśnie tego programu 
kulturalnego, poprzez te wspaniałe otoczenie gór, poprzez właśnie chociażby może tę ofertę 
uzdrowisk, że tutaj coś nowego dodawać, to trudno mi nawet się odnieść do tego. Dla mnie to jest, 
wszystko razem w kupie to jest duży walor tego miasta, duży walor. 

 Oczywiście ten program kulturalno-rozrywkowy, o którym mówiłam, ale też i właśnie pobliskie 
trasy turystyczne, o których słyszałam od znajomych, że właśnie jadą po to do Krynicy, żeby sobie 
tam pochodzić po tych górkach. Ja z tego nie korzystam, ale oni jeżdżą wielokrotnie, są bardzo 
zadowoleni. Więc, jeżeli byłoby to niedogodne, to by nie jeździli, a jeżdżą co roku cyklicznie od wielu, 
wielu lat. 

 W zeszłym roku byłam trzy tygodnie. Tak do trzech tygodni, tydzień mało. 

 Wycieczki rowerowe, wycieczki piesze. Na pewno też spacery i pokazy właśnie fontann. Wieże 
widokową. No jest mnóstwo szlaków właśnie turystycznych, pieszych. W okolicy Krynicy więc. Na 
tym bym się skupia do polecenia. 

[IDI_turyści] 

4. Wyniki badań jakościowych (FGI) i warsztatów aktywizujących 

4.1 Opinia mieszkańców gminy na temat Krynicy-Zdrój 

Respondentów biorących udział w zogniskowanych wywiadach grupowych oraz warsztatach 
poproszono o opinię na temat Krynicy-Zdrój jak i całej gminy. Celem pobudzenia wyobraźni 
respondentów, na początku spotkania uczestnicy dyskusji porównywali swoje miejsce zamieszkania do 
człowieka, jego cech zewnętrznych i wewnętrznych. Na podstawie wypowiedzi badanych zarysował się 
obraz lubianej przez wszystkich, doświadczonej kobiety w średnim wieku, żyjącej wspomnieniami, 
słabo wykształconej, przepracowanej, której potencjał i talent nie został do końca wykorzystany. Pod 
względem wyglądu zewnętrznego jest piękną, naturalną, schludną kobietą, która jednak wewnętrznie 
cierpi, starając się pokazać na zewnątrz, że jej kondycja nie budzi żadnych zastrzeżeń. Życie wymusza 
w niej dążenie do bycia kobietą nowoczesną, co jednak jest sprzeczne z jej naturą, tradycjonalistki 
i konserwatystki. Ponadto odznacza się opanowaniem, wyważeniem, spokojem. Czasami bywa 
nerwowa, ale przy tym niezwykle gościnna i opiekuńcza.  

 (…) Słabo wykształcona kobieta, żyjącą wspomnieniami dawnych lat. Stara się pokazać, że nie jest 
tak źle (…) niedokształcona trochę. 

 idzie w stronę nowoczesności, tylko moim zdaniem ta nowoczesność nie pasuje do Krynicy. 

 troszkę zaniedbana, workowate ciuchy, są one czyste i schludne, ale jednocześnie są sprane i w 
takich kolorach ziemi. Jest umyta, jest schludna, jest czysta (…) niespokojna, jest taka troszkę 
zahukana, zamknięta w sobie. Osoba z mentalnością staruszki, żeby dać jej spokój, pozwolić sobie 
spokojnie egzystować, ale przypadkiem nie za wiele zmieniać. 

 zewnętrznie dość atrakcyjna, ale jak się bliżej przyjrzeć, to ma problemy ze zdrowiem (…) przez nas 
wszystkich jest lubiana (…) spokojna, wyważona, opanowana, zrelaksowana. 

 Kobieta, po 40. Piękna, aczkolwiek czasem bywa zmęczona. Dobra, wyrozumiała, opiekuńcza, 
dumna. 

Osobę, która stała się wytworem wyobraźni mieszkańców można traktować jako odbicie lustrzane 
sytuacji i atmosfery w mieście, która ma wpływ na egzystencję mieszkańców. Na podstawie analizy 
wyników można zaobserwować, że badani są bardzo przywiązani do swojego miejsca zamieszkania, 
choć co warte podkreślenia – w coraz mniejszym stopniu. Krynica-Zdrój ceniona jest przede wszystkim 
ze względu na urokliwość, spokój, bogactwo przyrody, małomiasteczkowość i położenie wśród gór. 
Jako atut, badani podkreślają również poczucie przynależności społecznej i solidarności międzyludzkiej. 
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Ubolewają jednak nad zanikiem tradycjonalizmu w mieście i dążeniem ku nowoczesności. Nie bez 
znaczenia jest również fakt, że w Krynicy bardzo trudno o pracę, którą, jeśli już uda się zdobyć, to jest 
mało płatna, co przyczynia się do tego, że miejsce to nie jest przyjazne dla ludzi młodych, w trakcie 
zawodowego rozwoju. Wciąż za największy atut Krynicy-Zdrój uznawane jest jej górskie położenie. 
Warto również przybliżyć skojarzenia respondentów z Krynicą-Zdrój, miasto kojarzy się głównie 
respondentom z wodą mineralną, uzdrowiskiem oraz zielenią – były to najczęstsze, spontaniczne 
wskazania respondentów. 

 (…) wielkość, urokliwość tego miejsca, spokój (…) poczucie bezpieczeństwa (…) dużo zieleni. 

 Tu jest taka atmosfera, że raczej się większość ludzi zna i jest jakaś taka serdeczność. 

 Dobrze ją wspominałam z dzieciństwa, ale okazało się naprawdę trudne wrócić. Trochę jest walka 
o pracę. 

 I jedną nogą stoimy, bo powstają jakieś komercyjne inwestycje, albo gdzieś tam na obrzeżach, a 
tutaj w centrum staramy się zatrzymać emerytów. 

 Kiedyś Krynica urzekła mnie swoim pięknem, tradycyjnością. Dlatego tu przyszłam i zamieszkałam. 
A w tej chwili trzeba będzie się zwijać. Przestaje mi to wszystko odpowiadać. 

 Miała swój urok, była mała, miała swój urok Zdroju. A w tej chwili to już przestał być Zdrój, przestało 
być uzdrowisko z prawdziwego zdarzenia. 

 W tej chwili jeszcze nie do końca jest zdewastowana, nie do końca jeszcze wycięte wszystkie 
drzewa, nie do końca jeszcze rozburzone stare domy. Jeszcze coś tam jest. Co się wyróżnia, to 
położenie między górami. 

 Mieszka się dobrze, ale żyje się drogo - ceny są pod kuracjusza. 

 (…) żyje się spokojnie. Zapraszam kogoś, kto nie mieszkał, do dużego miasta, zobaczy, co to jest 
mieszkanie w Krakowie. 

4.2 Idea Smart City 

W literaturze brak jednorodnej ogólnie przyjmowanej definicji smart city. Można jednak wyodrębnić 
dwie główne definicje idei. Przez jednych smart city traktowane jest jako miasto, gdzie ICT 
odpowiedzialne jest za powstanie infrastruktury, która wykorzystywana jest w społecznych 
i ekonomicznych inicjatywach8. Drugie podejście związane jest z bardziej szerokim podejściem, 
w którym najważniejsze role odgrywa kapitał ludzki, społeczny, edukacja i środowisko naturalne9. 
W ujęciu przedmiotowego badania, smart city najbliżej do definicji utożsamianej z miastem kierującym 
się strategią rozwoju, która stawia na kreatywność, otwartość na innowacje oraz elastyczność. 
Inteligentne miasta opierają swoje koncepcje na zastosowaniu ICT w sferach dotykających życia 
mieszkańców, które mają doprowadzić do wypracowania jak najbardziej efektywnej współpracy 
między organami zarządzającymi miastem a mieszkańcami miasta10. Podsumowując, smart city łączy 
w sobie cechy miasta, które jest11:  

 Zorientowane na zrównoważony rozwój oraz potrzeby mieszkańców. 

 Innowacyjne i otwarte. 

 Zarządzane w sposób zintegrowany przy znaczącym zaangażowaniu społeczeństwa. 

                                                 
8 Hollands 2008; Komninos 2008; Van Der Meer, Van Winden 2003,  
w: http://journals.pan.pl/Content/103173/PDF/12+Przybylowski.pdf?handler=pdf 
9 Giffinger i in. 2007; Caragliu, Del Bo, Nijkamp 2011; Neirotti i in. 2014; Lazariou, Roscia 2012,  
w: http://journals.pan.pl/Content/103173/PDF/12+Przybylowski.pdf?handler=pdf 
10 Forum „Energia – Efekt – Środowisko”. Miasta przyszłości. Wybrane wypowiedzi i artykuły prasowe, 
Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Warszawa, 2013. 
11 http://smartcity-expert.eu/definicja-smart-city/ 
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 Efektywne wykorzystujące i doskonalące technologii informacyjno – komunikacyjne. 

 Zapewniające wygodną i efektywną infrastrukturę (tradycyjną, informacyjną oraz społeczną). 

 Szanujące środowisko naturalne. 

W czasie trwających warsztatów i zogniskowanych wywiadów grupowych zapytano respondentów 
o znajomość idei smart city. Okazuje się, że w zasadzie nikt z mieszkańców, nawet w najmniejszym 
stopniu nie zna idei smart city, a nawet nigdy o niej nie słyszał. Jednakże skojarzenia badanych 
przybliżają się do definicji i inicjatywy smart city. Badanym smart city kojarzy się głównie z miastem, 
w którym „żyje się dobrze” dzięki postępowi technologicznemu, nowym technologiom, pomysłowości, 
kulturze, innowacyjności i kreatywności, która przejawia się wraz z wprowadzeniem większej ilości 
dostępnych usług dla mieszkańców, m.in. komunikacyjno-informacyjnych.  

Idea smart city obejmuje sześć obszarów, zagadnień12:  

 Smart Economy, czyli konkurencyjność gospodarcza. W ramach tego obszaru uwzględniane są 
następujące czynniki: innowacyjność, przedsiębiorczość, promocja gospodarcza, wydajność, 
elastyczny rynek pracy, umiędzynarodowienie gospodarcze, zdolność do dokonywania zmian. 

 Smart People, czyli kapitał ludzki i społeczny. W ramach tego obszaru uwzględniane są: poziom 
wykształcenia, wola uczenia się przez całe życie (kształcenie ustawiczne), zróżnicowanie 
społeczne i etniczne, elastyczność, kreatywność, umiędzynarodowienie (otwartość na świat), 
udział w życiu publicznym. 

 Smart Governance, czyli partycypacja w rządzeniu. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
udział mieszkańców w procesach decyzyjnych, jakość usług publicznych i społecznych, 
przejrzystość funkcjonowania władz, perspektywiczne planowanie strategii rozwoju. 

 Smart Mobility, czyli transport i infrastruktura informacyjna i komunikacyjna (ICT). W ramach 
tego obszaru uwzględniane są: dobrze zorganizowany transport zbiorowy, dostępność 
transportowa miasta na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapewnienie infrastruktury 
ICT, zrównoważone, nowoczesne i bezpieczne systemy transportowe. 

 Smart Environment, czyli zasoby naturalne. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
atrakcyjność warunków naturalnych, zanieczyszczenie, dbałość o ochronę środowiska, 
zrównoważone zarządzanie zasobami. 

 Smart Living, czyli jakość życia. W ramach tego obszaru uwzględniane są: infrastruktura 
kulturalna, dostępność do opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo indywidualne, jakość 
infrastruktury mieszkaniowej, dostępność do edukacji, atrakcyjność dla turystów, spójność 
społeczna. 

Zdaniem badanych, idea smart city pasuje jedynie częściowo do Krynicy-Zdroju, wyłącznie pod 
względem gospodarki, a konkretnie jej konkurencyjności. Na podstawie zebranych wypowiedzi można 
odczuć, że w najmniejszym stopniu związany z Krynicą-Zdrój jest smart people – każdy człowiek 
podążający ścieżką edukacji wyjeżdża z miasta i już do niego nie wraca. 

 (…) przecież ogromny rynek pracy pomimo braku zakładów przemysłowych. No to te usługi, handel, 
hotelarstwo. No jest tego ogromna ilość i możliwość zatrudnienia w tym kierunku przedsiębiorcy. 

 Oni podejmują decyzję i coś tam się dowiadujemy przez Internet jakie były uchwały. I niby to są 
przedstawiciele nasi, prawda. Wybrani w czasie wyborów, no ale jakiejś takie konsultacji z 
mieszkańcami to nie ma. 

                                                 
12 https://smartcityblog.pl/6-obszarow-smart-city/ 
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 Młodzież kształci się w średnich szkołach i wychodzi z Krynicy. Idzie do Nowego Sącza czy do 
Krakowa. Studiuje poza Krynicą i już tu nie wracają. Tych ludzi jest wykształconych mało. Takich 
dobrze wykształconych, którzy by mogli zmieniać Krynice. 

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zarządzanie miastem. Mieszkańcy zauważają problem 
w komunikacji na linii mieszkańcy – władze miasta. Ich zdaniem poziom partycypacji społecznej jest 
zbyt niski. Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać zarówno wśród mieszkańców, którzy z jednej 
strony nie zawsze są chętni do uczestnictwa, a z drugiej, jeśli taką chęć posiadają, to nie są o tym dobrze 
poinformowani. Z kolei władzom zarzuca się zbyt małe uwzględnianie potrzeb, które mieszkańcy 
sygnalizują w trakcie konsultacji. Rekomenduje się zwiększenie zakresu promocji m.in. konsultacji 
społecznych, tak aby informacja dotarła do większej ilości mieszkańców. Należy również zastanowić się 
nad nowymi technikami promocji i zbierania informacji na temat potrzeb mieszkańców, rekomenduje 
się na przykład wprowadzenie ankiet jako najszybszej i najlepszej techniki zbierania danych i opinii 
wśród mieszkańców. 

 (…) Żeby lepsza była komunikacja między urzędem a ludźmi, a mieszkańcami, żeby jakoś zachęcić 
ich, bo często ludzie narzekają między sobą, a nie idą ze skargami. Jakieś konsultacje powinny być. 

 Jeżeli mieszkańcy poczuliby, że mają większy wpływ na decyzyjność gminy na pewno czuliby się 
bardziej dowartościowani i jakoś tak bardziej związani z gminą, bo same organizowanie konsultacji 
i przekazywanie swoich pomysłów, co by się tam zrobiło i jakieś rozmowy, a później z nich na 
przykład nie wynikają konkretne wpływy. Gdyby była możliwość wprowadzenia choćby 
systematyczne raz, dwa razy do roku, że gmina na przykład zbiera pomysły wszystkich mieszkańców 
i później robimy ankietę rzeczywiście wiarygodną i na przykład decydujemy anonimowo, w którym 
kierunku chcemy, jakie inwestycje robić i później, żeby rzeczywiście była mania, bo byłyby wiadomo 
grupy jakieś tam społeczne, będą lobbować za tym i za tym, to wtedy moim zdaniem ten wpływ 
mieszkańców byłby większy. 

 Wiadomo powinni aktywność wykazać mieszkańcy. 

4.3 Smart living – jakość życia 

Smart living jest jednym z obszarów składającym się na smart city i odnosi się do jakości życia 
mieszkańców. W ideai smart living uwzględniana jest infrastruktura kulturalna, dostępność do opieki 
zdrowotnej, bezpieczeństwo indywidualne, jakość infrastruktury mieszkaniowej, dostępność do 
edukacji, atrakcyjność dla turystów oraz spójność społeczna13. 

Respondentów biorących udział w zogniskowanym wywiadzie grupowym poproszono o zdefiniowanie 
obszaru smart living. Zdecydowana większość osób przede wszystkim utożsamia go z dobrą pracą i 
zasobnością, przyczyniającą się do realizowania innych potrzeb, których zaspokojenie z kolei przekłada 
się do życia na odpowiednim poziomie. Pomijając kwestie potrzeb realizowanych przez zasoby 
pieniężne, respondenci jakość życia utożsamiają z wysokim poziomem edukacji, świadczeń 
medycznych, komunikacji publicznej, czy z zapewnieniem dostępu mieszkańców do partycypacji 
społecznej. Zdaniem respondentów, dotyczy ona również zwykłych międzyludzkich relacji 
i kompetencji społecznych, jak chociażby wzajemnej życzliwości, czy pozytywnego nastawienia. 

Wśród wymienionych cech smart living, zdaniem respondentów jedynie obszar społeczno-socjalny nie 
ma wad i nie wymaga poprawy, a komunikacja miejska wymaga tylko kosmetycznych zmian. Pozostałe 
elementy wymagają pracy, aby dorównać idei smart living. Brak społeczeństwa obywatelskiego 
utrudnia wdrażanie tej idei. Zdaniem badanych, mieszkańcy nie są majętni, w związku z czym nie mają 
czasu lub nie mają ochoty uczestniczyć w życiu miasta. 

                                                 
13 https://smartcityblog.pl/6-obszarow-smart-city/ 
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 (…) trudno się rozmawia o społeczeństwie, które nie jest obywatelskie i nie chce rozmawiać, no i 
tak naprawdę, to tylko myśli samo o sobie i o tym co będzie jutro, a nie jak poprawić swoje 
funkcjonowanie w społeczności (…) jak rachunki zapłacić i przeżyć. 

Tabela 10. Ocena obszarów składających się na jakość życia mieszkańców 

Obszar   

Jakość komunikacji publicznej 
bezpłatnej 

Bezpłatny charakter Niedostosowany rozkład jazdy 

Jakość komunikacji publicznej 
prywatnej 

Płatny charakter Odpowiednio dostosowany rozkład 
jazdy 

Jakość infrastruktury drogowej Drogi są remontowane 

Remonty są źle przeprowadzane, 
trwałość dróg mocno ograniczona, 
ograniczona ilość parkingów, brak 
obwodnicy 

Jakoś oferty kulturalno-rozrywkowej Ograniczona, tylko dla osób 50+ Brak oferty dla osób młodych 

Jakość oferty usług edukacyjnych 
Dostęp do edukacji podstawowej i 
średniej 

Brak dostępu do edukacji wyższej 

Jakość oferty usług medycznych Duża liczba przychodni, dostępność 
lekarzy 

Przemęczenie lekarzy przyjeżdżających 
z innych miejscowości 

Jakość usług sportowych Ilość obiektów sportowych 
Brak basenów, jakość obiektów 
sportowych pozostawia wiele do 
życzenia 

Bezpieczeństwo Brak kradzieży i złodziei w mieście 
Nieegzekwowanie przez policję 
stosowania się do znaków drogowych 

Obszar społeczno-socjalny Widoczność realizowanych programów - 

  (…) policja nie egzekwuje znaków drogowych. No jest, jak byk 15 ton nawet jak będziecie tutaj 
jechali,  to proszę zobaczyć – duży znak. 

 Plusem, że są remontowane te drogi. A minusy, że one są źle robione od samego początku. No bo 
jeżeli co trzy, cztery lata remont. 

4.4 Smart economy – gospodarka 

Kwestia gospodarki (smart economy) stanowi jeden z elementów przedmiotowego badania i z punktu 
widzenia założeń badawczych została zinterpretowana przez pryzmat części składowych jej wzrostu. 
Podczas dyskusji, oprócz swobodnych wypowiedzi, proszono respondentów o określenie obecnego 
poziomu poszczególnych obszarów gospodarki w gminie Krynica-Zdrój, m.in. konkurencyjności, 
innowacyjności, przedsiębiorczości, promocji gospodarczej, wydajności, elastycznego rynku pracy, 
umiędzynarodowienia gospodarczego i zdolności dokonywania zmian.   

W efekcie trwającej dyskusji, respondenci byli zgodni co do przypisania jej poszczególnych cech. Można 
je określić jako życzenia, co do kierunku gospodarczego w jakim ma się rozwijać gmina Krynica-Zdrój. 
Zdaniem badanych, smart economy powinna odnosić się m.in. do wspomagania lokalnych 
przedsiębiorców za pośrednictwem m.in. oferowanych zniżek podatkowych dla miejscowych firm 
i większego zakresu wymiany informacji między przedsiębiorstwami a poszukującymi pracy. 
Gospodarka w ujęciu smart city to także ich zdaniem ekonomiczne uprzywilejowanie mieszkańców, 
którzy według idei smart, powinni zostać wyposażeni w kartę kryniczanina uprawniającą do 
oferowanych zniżek obejmujących atrakcje na terenie miasta – zdaniem respondentów ceny są 
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podyktowane rynkiem turystycznym, a mieszkańcy powinni mieć możliwość korzystania 
z infrastruktury czy zasobów naturalnych po niższych cenach z powodu niskich wynagrodzeń. Nie bez 
znaczenia jest również organizacja pomocy dla osób młodych polegająca na powstawaniu nowych 
miejsc pracy i rozwoju gospodarki mieszkaniowej. Młodzi ludzie chcąc podążać drogą rozwoju 
zawodowego z uwagi na brak pracy lub pracy nisko płatnej nie są w stanie pozostać w miejscu 
urodzenia. Budżet lokalnej gospodarki zasilany jest głównie przez napływających turystów, dlatego 
zdaniem mieszkańców wprowadzenie większej atrakcyjności obszarów zaniedbanych jest szansą dla 
rozwoju gospodarki. Częścią wpływu gminy są również zyski czerpane z zasobów naturalnych, zdaniem 
mieszkańców nie można dopuścić do prywatyzacji firm zajmujących się wydobyciem. Dla rozwoju 
gospodarki znaczenie ma również sprawność działania samorządu, które zdaniem badanych, w obecnej 
kondycji jest nie do zaakceptowania. Biorąc pod uwagę kwestię innowacyjności, zdaniem badanych 
jedną z recept na unowocześnienie gospodarki jest dialog z mieszkańcami, którzy często mają bardzo 
dobre pomysły. Mieszkańcy twierdzą także, że to nie jest najlepszy moment na umiędzynarodowienie 
gospodarki, ich zdaniem w pierwszej kolejności należy skupić się na rynku lokalnym i promocji w Polsce, 
a następnie dopiero należy zastanowić się nad kwestią wykraczania poza jej granice. Ich zdaniem, 
w obecnej promocji lokalnej gospodarki brakuje konsekwencji działania i innowacyjności - obecna 
promocja opiera się zaledwie na dodawaniu zdjęć w portalach społecznościowych. Badania zauważają 
rozwój obecnych inwestycji.  Jednakże do pełnego rozwoju gospodarczego pod tym względem brakuje 
parku wodnego i terenu na off-road. Błędem według badanych jest pomysł umiejscowienia tego typu 
miejsca w centrum Krynicy. Zdaniem badanych spowoduje to jeszcze większy ruch i zator transportu 
drogowego. 

Podsumowując, gospodarka Krynicy-Zdroju utożsamiana jest z turystyką, której rozwój jest możliwy 
dzięki ukształtowaniu terenu czy dostępności do złóż mineralnych. Wysokość cen, niskie 
wynagrodzenia i wysokie czynsze dla lokalnych przedsiębiorców, a także brak inwestycji w niektórych 
częściach miastach przyczynia się do niezadowolenia wśród mieszkańców gminy. Krynica-Zdrój 
zachowując tempo rozwoju inwestycji, stosując zasadę równych szans handlowych przy równoczesnym 
dbaniu o rozwój turystyki ze strony samorządu i podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, ma szansę 
na rozwój gospodarczy. Bez dialogu z samorządem i odpowiedniego marketingu promującego 
gospodarkę lokalną, rozwój gospodarki stanie pod znakiem zapytania. 

Tabela 11.  Ocena gospodarki. 

Obszar   

Gospodarka 
Rozwój turystyki; złoża mineralne; 
położenie miasta 

Brak pomocy dla lokalnych przedsiębiorców, 
wysokie czynsze; mała atrakcyjność 
południowej części miasta; nepotyzm; 
gospodarka nastawiona głównie na 
turystów; brak troski o mieszkańców 

 (…) Wspomaganie przedsiębiorców, albo przedsiębiorstw, zapewnienie młodym nowych miejsc 
pracy, niepozbywanie się naturalnych złóż na rzecz osób prywatnych. Zachowywanie ich. 

 Pytanie się ludzi. Bo ludzie mają świetne pomysły. Najlepsze w gospodarce, najlepsze w turystyce. 

 w Krynicy, nie ma możliwości dostępu do jakiegoś spisu pracodawców, którzy potrzebują 
pracownika. Chociażby, na przykład, na same wakacje. To jest na zasadzie, ej, nie wiesz, czy 
przypadkiem ktoś, kogoś nie potrzebuje?  

 miasteczko, które musi zacząć najpierw lokalnie, czyli na terenie Polski dobrze funkcjonować w tym 
biznesie turystycznym. Być tutaj bardzo dobrze widocznym, żeby się rozszerzać na jakąś większą 
skalę, np. na Europę 
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 Jeśli jest turystyka, to jest baza hotelowa, jeśli jest baza hotelowa, to są restauracje, jeśli są 
restauracje, to są sklepiki. I tutaj cały czas chodzi o to, żeby pomagać tym przedsiębiorcom, którzy 
nie działają tylko stricte w tej branży turystycznej, ale są również przedsiębiorcy, którzy są dla nas, 
dla mieszkańców, tak? Pan Tomek, który prowadzi zakład fotograficzny, to my z tego korzystamy. 
Ale, jeśli jemu nie pomoże urząd miasta, bo nie obniży mu czynszu, a wręcz mu podwyższy, to my 
wtedy nie będziemy wywoływać zdjęć bo będą ceny zbyt wysokie 

 duży kompleks, to nie będzie tylko ten park wodny, gdzie przy okazji będą korty tenisowe, ścianka 
wspinaczkowa. Obok jakieś boiska, cokolwiek. Stadnina koni, żeby można sobie było na koniach. To 
można zrobić kompleks, ja się dziwię włodarzą miasta, że oni cały czas próbują to zrobić w centrum 
miasta, co jeszcze bardziej zakorkuje, zatka miasto. Na prawdę, co, jak co, ale nasza gmina ma 
dostęp do wolnych terenów. 

 ludzie tutaj, w Krynicy, mają mnóstwo ciekawych pomysłów (…) turystyka offroadowa ma jakiś 
sens.  

4.5 Smart environment – środowisko 

Kolejnym obszarem składającym się na smart city jest smart environment, które definiowane jest jako 
uwzględnienie m.in. atrakcyjności warunków naturalnych, zanieczyszczenia, dbałości o ochronę 
środowiska, czy zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi14. 

Smart environment w ujęciu smarty city zdaniem respondentów powinien być skoncentrowany na 
badaniach nad zasobami naturalnymi, określeniem ich żywotności i kontroli. To także ich zdaniem 
dbałość o czyste powietrze, wody oraz czystość miasta. Wszelkie skojarzenia prowadzą do 
utożsamiania smart environment z wykorzystaniem zasobów naturalnych i troską o środowisko. 

 (…) Ja bym powiedziała właśnie o monitorowaniu wykorzystania tych zasobów źródeł. Bo też je w 
jakiś sposób chronimy. 

 Czyste powietrze i wody, zadbane miasto (…) które jest przyjazne. 

 Inteligentne wykorzystanie zasobów. 

Ponadto, badani bardzo cenią sobie walory środowiskowe w swoim miejscu zamieszkania, 
podkreślając przy tym m.in. atuty złóż wód mineralnych, klimatu, ukształtowania terenu oraz bogatej 
fauny i flory. 

 (…) Złoża wody mineralnej, klimat, ukształtowanie terenu. 

 Góry, lasy, parki. 

Jednym z elementów dyskusji było określenie mocnych i słabych stron poszczególnych obszarów 
składających się na środowisko w gminie Krynica-Zdrój. Najbardziej mocnym atutem wydaje się 
atrakcyjność warunków naturalnych. Wody, lasy, góry, źródła wód przyczyniają się do tego, że Krynica-
Zdrój uznawana jest za miasto typowo turystyczne. Wydaje się, że gospodarowanie i wykorzystanie 
zasobów naturalnych w Krynicy-Zdrój oceniane jest najwyżej przez respondentów. Badani wskazują na 
odpowiednie wydobycie wód mineralnych, dzięki któremu miejscowość jest znana i promowana 
w całej Polsce. Niektórzy z nich wskazują jednak na zapomnienie o małych źródełkach w lasach. 
Niektórzy widza również złą stronę wydobycia wód, wskazując na wycinkę lasów i niszczenie przyrody. 
Wątpliwości budzi dbałość o czystość otoczenia i zanieczyszczenie środowiska, wód powietrza. Jedni 
uważają, że są to najmocniejsze atuty miasta, a inni wskazują je jako wielki minus. Na podstawie tych 
skrajnych odpowiedzi i doświadczeń w rozmowach z innymi mieszkańcami, można stwierdzić, że 
mikroklimat nadal służy wypoczynkowi, a miasto dba o czystość ulic miasta. Jednakże porównując 

                                                 
14 https://smartcityblog.pl/6-obszarow-smart-city/ 
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z poprzednimi latami zauważa się wzrost ruchu samochodów ciężarowych, a co za tym idzie wzrost 
zanieczyszczeń spowodowany głównie emisją spalin. W mieście promowane są postawy związane 
z dbaniem o środowisko za pośrednictwem gazetek wydawanych przez władze miasta. Zdaniem 
badanych świadomość społeczna w aspekcie promocji proekologicznych jest coraz większa, wymaga 
jednak większego zakresu promocji, ponieważ obecnie pełni funkcje jedynie informacyjną. Jako 
najlepszą metodę promocji ww. działań jest informowanie i głoszenie promocji przez księży podczas 
nabożeństwa, zdaniem respondentów to najbardziej skuteczna metoda dotarcia do jak największej 
liczby mieszkańców. 

 Wody były i są (…) kryniczanka dba o wszystkie odwierty 

 jak się chodzi po tych, po ścieżkach tych różnych, to mi się wydaje, że niektóre te źródełka zostały 
same sobie. Tam były jakieś inwestycje i to tak leży samo sobie, zaniedbane. 

  Rozpoznawalność w Polsce dzięki wykorzystywaniu tych zasobów naturalnych. 

 Zwiększa się świadomość społeczną (…) poprzez edukację, programy społeczne. 

 Wszędzie są pojemniki na śmieci. 

 Zanieczyszczenie powietrza tirami. 

 Przecież za tamtego burmistrza i za tego. Jest, gazetki powstają i mówią, co, co, co. Jest 
informacja 

 Ksiądz powinien mówić z ambony. 

 Tak, ale stowarzyszenie jest właśnie (…)klub ekologiczny jest, ale czy ten klub działa na co 
dzień? Czy gdzieś widać i słychać? Nie. 

Tabela 12. Ocena obszarów składających się na środowisko. 

Obszar   

Atrakcyjność warunków naturalnych Ukształtowanie terenu, bliskość i 
bogactwo fauny i flory 

- 

Wykorzystanie zasobów naturalnych Promocja miasta Zasoby ograniczone, podczas 
wydobycia niszczona przyroda 

Zanieczyszczenie środowiska – wód, 
powietrza; dbałość o ochronę 
środowiska 

Środowisko bardzo bogate i 
różnorodne pod względem fauny i flory 

Coraz mniej przyjazne powietrze – 
powodem: spaliny samochodowe 

Gospodarka odpadami Segregacja Podwyżki wywozu śmieci 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 
Czystość rzek 

Niewydolna kanalizacja burzowa, 
studzienki prawdopodobnie 
nieoczyszczone 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii 

Coraz więcej ludzi używa odnawialnych 
źródeł energii 

Brak wsparcie w tym zakresie ze strony 
samorządu 

Promowanie postaw proekologicznych Postawy są promowane, lecz z 
naciskiem bardziej na funkcję 
informacyjną, a nie promocyjną 

- 

Dbałość o czystość otoczenia Dba się o czystość otoczenia, m.in. 
poprzez instalację dużej ilości 
śmietników 

- 

Wsparcie termomodernizacji 
budynków 

Oszczędność energii Bariera finansowa 
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Zdaniem respondentów należy zwiększyć wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i wymienić 
stare piece i ocieplenia. Jest to niezbędny krok do zmian w kwestii ochrony środowiska. Ponadto 
rekomenduje się by większość osiedli została wyposażona w pojemniki na odpady BIO lub odpowiednie 
do tego celu worki. Niektórzy respondenci wskazują na problem pozostawianych śmieci na terenach 
leśnych, należy zwrócić na to uwagę przy analizie działalności gospodarki odpadowej. 

 Ale w ogóle na osiedlach mieszkaniowych na terytorium Krynicy, nie ma pojemników na odpady 
bio (…) Urząd miasta przerzuca sprawę na spółdzielnie mieszkaniową, a spółdzielnia tłumaczy się, 
urzędem miasta. I to jest taka odbijana piłeczka. I tam mi urzędnik powiedział, a ile Pani ma tych 
śmieci. 

 Wymiana piecy, ocieplenia. 

 Ale ja wolę woreczki i niech zabierają mi spod domu. Jak koszę trawę czy coś. 

4.6 Smart governence – zarządzanie 

Smart governence jest kolejnym obszarem, który składa się na ideę smart city i odnosi się do 
partycypacji w rządzeniu, uwzględnia przy tym m.in.: udział mieszkańców w procesach decyzyjnych, 
jakość usług publicznych i społecznych, przejrzystość funkcjonowania władz oraz perspektywiczne 
planowanie strategii rozwoju15. 

Modelowa partycypacja w rządzeniu zdaniem badanych powinna polegać na większej częstotliwości 
kontaktów władz miasta z mieszkańcami związanych m.in. ze zbieraniem pomysłów na rozwój miasta,  
zbieraniem opinii mieszkańców na rzecz działań podjętych przez miasto, z konsultacjami 
z mieszkańcami w sprawie ogłaszanych publicznie projektów, informowaniem i angażowaniem 
mieszkańców w podejmowane działania i projekty oraz tworzeniem rad mieszkańców, które miałyby 
wpływ na decyzje podejmowane dla danego osiedla.  

 Regularne zbieranie pomysłów na działania od mieszkańców lokalnych. Poprzez np. ankietę.  

 Mam mniej więcej, bo ja sobie to tak napisałam publiczne ogłaszanie projektów z jakimś terminem 
na zebranie opinii mieszkańców co do celowości tego wszystkiego. I taka forma, konkursy na 
projekty ważne dla mieszkańców danej (…) publiczne ogłaszanie projektów. 

 A władze, dobrze by było żeby do tego zachęcały. Do tego angażowania się. 

 Ja myślę, że dobrym pomysłem też by było powierzenie np. po prostu jakiś właśnie mieszkańcom. 
(…) by analizowali sytuację w obrębach swoich miejsc zamieszkania. Po czym zebrali to wszystko. 
Potem zebranie się, każdy właśnie z tych rejonów między sobą i wyłapanie wszystkich niejasności, 
wszystkich braków jakie zaistnieją. 

Zdaniem mieszkańców definicja smart governence wpisuje się po części w funkcjonowanie Krynicy-
Zdrój, ale tylko ze względu na pełnienie informacyjnej funkcji - pozytywnie oceniane są biuletyny 
informacyjne wydawane przez miasto. Z kolei poprawy wymagają obszary związane ze zbieraniem 
opinii mieszkańców na dany temat. 

 Myślę, że też tego powinno być więcej [konsultacji]. W rejonie, w mieście można by było bardziej 
gdzieś jakąś analizę głębszą wprowadzić. 

 Ja tak myślę, że bardzo dobre są te biuletyny, które pokazują perspektywy rozwoju, co było 
zrealizowane. Taka informacja, którą nam wkładają do skrzynek. 

Proponowanym rozwiązaniem jest realizacja badania ankietowego wśród mieszkańców. Dzięki 
zastosowaniu tego rozwiązania, mieszkańcy mieliby możliwość wypowiedzi na dany temat.  

 anonimowa ankieta, prawda. Od czasu do czasu, z danym mieszkańcem. 
                                                 
15 https://smartcityblog.pl/6-obszarow-smart-city/ 
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 Ankietę po prostu nawet, że tak powiem, albo w całości tutaj mieszkańców, albo w części jej. I żeby 
po prostu każdy z nich miał możliwość ze swojej strony wszystkich pomysłów, które ma na Krynicę, 
na jej rozwój i na jej atrakcje i wszystko i zrobienie tego czy to drogą listowną, czy jakąkolwiek 
internetową. I wyodrębnienie tych najważniejszych części. I zobaczenie co dla każdego jest istotną 
rzeczą 

Celem zwiększenia jakości usług publicznych, społecznych, zwiększenia przejrzystości funkcjonowania 
miasta, a także udziału w procesach decyzyjnych, władze miasta muszą zdaniem mieszkańców 
skoncentrować się na udostępnianiu większej ilości informacji w internecie. Ich zdaniem obecnie 
przekazywane informacje są szczątkowe i wymagają weryfikacji i rozszerzenia za pośrednictwem 
nawiązania kontaktu z pracownikiem urzędu, obecna transparentność działań jest oceniana nisko. 
Perspektywiczność planowania strategii rozwoju można zwiększyć poprzez większą cyfryzację działań, 
a także możliwość wypełniania wspomnianych ankiet internetowych. Warto podkreślić, iż respondenci 
partycypując w życiu miasta uczestniczyli wyłącznie w budżecie obywatelskim.  

 scyfryzować to. Na stronie internetowej niewiele można znaleźć, bo ja regularnie tam zaglądam, 
no więc tam są rzeczy ogólnikowe, jakieś ogłoszenia o pogodzie i o silnych wiatrach, ale tak 
naprawdę ogłoszenia o przetargach są bardzo skąpe, bym powiedziała. I trzeba by o szczegóły 
dzwonić i dopytywać, albo iść fizycznie i dopytywać, bo kilkukrotnie musiałam to zrobić. Żeby się 
jeszcze szczegółowo dowiedzieć, to musiałam iść i pana X dopytać, a pan X wołał panią Y i musieli 
to przedyskutować. Także ta transparentność no nie jest tutaj duża. 

 Teraz są ankiety dostępne w tak łatwej obsłudze, że się tylko klika kropeczki i ankieta się sama 
analizuje. I to jest naprawdę 5 minut roboty, tylko ktoś to musi (…) przeszkolenie urzędników gminy 
w jakimś zastosowaniu tych wszystkich nowoczesnych technologii, bo czasem są niedouczeni 
uważam. 

Poziom zainteresowania wśród mieszkańców sprawami związanymi z funkcjonowaniem miasta można 
ocenić jako średnie. Wynika to z faktu, iż mieszkańcy mają świadomość, że mimo zainteresowania ich 
wpływ na losy miasta jest znikomy. 

 Myślę, że moje na pewno z tego, że jeżeli tak, jak mówiłam wcześniej, wszystko jest odbite echem, 
a decyzja zapada odgórnie i nie mamy, że tak powiem, pola manewru i to widać, to chyba dlatego.  

Podczas spotkania założono hipotetyczną sytuację, w której badani mieliby nieograniczoną możliwość 
wpływu na funkcjonowanie miasta. Respondentów zapytano o to jakie decyzje podjęliby w celu 
poprawy życia mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. Większość głosów skoncentrowała się na 
budowie całorocznego aqua parku oraz poprawie infrastruktury ścieżek pieszych. Ponadto mieszkańcy 
wyrażali inicjatywę w zmniejszeniu ilości inwestycji realizowanych przez deweloperów w centrum 
miasta (ich zdaniem władze powinny konsultować z mieszkańcami plan zagospodarowania miasta 
i pozwolenia na inwestycje), zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla mieszkańców oraz 
organizację zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży. Pod względem edukacji, mieszkańcy chcieliby mieć 
wpływ na rozwój umiejętności językowych pracowników zatrudnionych na terenie Krynicy-Zdrój 
w sektorze instytucji publicznych, szpitali, czyli osób mającymi kontakt z obcokrajowcami. Ważna dla 
nich jest także współpraca władz miasta z przedsiębiorcami, którzy ze względu na swoje kontakty czy 
wiedzę mogliby włączać się w tworzenie pomysłów przyczyniających się do rozwoju Krynicy-Zdrój. Nie 
bez znaczenia jest także wpływ na podejmowane działania w zakresie pomocy socjalnej, zdaniem 
mieszkańców - czas oczekiwania na mieszkania jest bardzo długi, a także brakuje działań na rzecz osób 
najbardziej potrzebujących. 

 Dla mnie, na przykład, jako dla osoby młodej, to rażące jest to, że osoby obsługujące ruch 
turystyczny, to na przykład, nie komunikują się w językach obcych. No więc dla mnie, na przykład, 
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podstawowym szkoleniem, którym bym zaoferowała pracownikom wszelakim, obsługującym ludzi, 
no jakieś podstawowy kurs językowy, gdzie w szpitalu pani przy mnie autentycznie wpisała w 
Google Translatorze, co ma powiedzieć panu. Albo na poczcie też panie nie potrafią. I ja im nie 
zarzucam, bo to nie o to chodzi. Tylko chciałabym, żeby oni mieli możliwość podniesienia swojej. 

 przedsiębiorcy, którzy dobrze prosperują i można by zaangażować też ich w rozwój Krynicy. Oni 
mają też różnego rodzaju kontakty. 

 Jest, na przykład, brak mieszkań socjalnych i nic się od lat nie budowało. I szereg ludzi czeka. (…) 
albo żeby te mieszkania były przyznawane tym, którzy powinny być. 

 Pierwsza, to pływalnia to powinna tu być. 

 jeżeli aqua-park, to zamknięty. 

 W centrum jest drogo i za to ci ludzie teraz nie przyjeżdżają, bo tam same hotele stawiają. 

 Zakaz budowy hoteli w centrum, tak. 

 Zwiększyć ofertę właśnie dla mieszkańców kulturalną, edukacyjną w sensie dla młodzieży jakiś zajęć 
pozalekcyjnych, bo tego tutaj w ogóle nie ma i to jest bolączka. I nasze dzieci po prostu mają zawsze 
gorszy start w każdej dziedzinie. 

 konsultować plany zagospodarowania i częściej nowelizować plan zagospodarowania. 

Mieszkańcy podczas kontaktu z urzędami wybierają raczej tradycyjne kanały komunikacji - sprawy 
załatwiane są przez nich głównie za pośrednictwem kontaktu bezpośredniego. Nowoczesna forma 
kontaktu mieszkańcom kojarzy się przede wszystkim z możliwością załatwienia spraw przez internet. 
Tradycyjnej formy kontaktu preferowanej przez mieszkańców nie należy jednak utożsamiać z brakiem 
rozwiązań zdalnych, co zauważalne jest w czasie pandemii16, gdzie zdaniem mieszkańców urząd jest 
otwarty na pomoc zdalną. 

 Ja preferuję dlatego, że nie jest biegła w Internecie i w tych wszystkich innych rzeczach. I 

 Ja osobiście ze względu na czas i obowiązki no na pewno najpierw sięgam do Internetu o wiele 
rzeczy i po wiele rzeczy. No jeżeli nie uzyskuje i nie potrafię sobie z czymś poradzić, to jest też numer 
telefonu do danej instytucji, no więc dzwonię. A jeżeli jest pani na tyle miła i jest mi w stanie pomóc, 
to zadziałam, no więc wykonam. A jeżeli nie, no to jadę 

4.7 Smart mobility – transport i infrastruktura ICT  

Idea Smart City swoim zasięgiem obejmuje również szeroko pojętą mobilność, na którą składa się 
inteligentne i zrównoważone podejście do transportu oraz infrastruktury informacyjnej 
i komunikacyjnej.  W ramach obszaru Smart Mobility uwzględniane są: dobrze zorganizowany 
transport zbiorowy, dostępność transportowa miasta na poziomie krajowym i międzynarodowym, 
zapewnienie infrastruktury ICT, zrównoważone, nowoczesne i bezpieczne systemy transportowe. 
Smart Mobility to wygodny, szybki, bezpieczny, dbający o środowisko transport z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych technologii, inteligentnych rozwiązań telekomunikacyjnych, informatycznych 
i pomiarowych.  

Gmina podjęła kroki mające na celu dążenie Krynicy-Zdrój do idei smart, wśród których należy wskazać 
Strategię rozwoju Elektromobilności dla Gminy Krynica-Zdrój, której celem są przedsięwzięcia 
zmierzające do rozpowszechnienia elektromobilności wśród mieszkańców, niwelowanie negatywnych 
skutków kongestii, zapobieganie jej oraz wspieranie efektywnego systemu transportu publicznego, 
który będzie ukierunkowany na minimalizację zanieczyszczania powietrza, a także na ograniczenie 
poziomu hałasu komunikacyjnego17. Istotna z uwagi na turystyczny charakter miasta i gminy jest 

                                                 
16 11 marca 2020 WHO uznała serię zachorowań na COVID-19 występującą od grudnia 2019 za pandemię. 
17 Strategia rozwoju elektromobilności w Gminie Krynica-Zrój, Krynica-Zdrój 2020, s. 44  
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również realizacja projektu budowy trasy rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, która pozwoli 
połączyć Krynicę-Zdrój z powstającą siecią rowerowych tras regionalnych oraz międzynarodowych 
(poprzez „wpięcie” w EuroVelo11) oraz wpisanie tego odcinka w transgraniczny produkt turystyczno-
uzdrowiskowy jakim jest 240 kilometrowa pętla łącząca miejscowości uzdrowiskowe doliny Popradu, 
której realizacja miała się zakończyć 31 sierpnia 2020 r.18 W zakresie rozwoju infrastruktury 
telekomunikacyjnej i internetowej warto wskazać na realizację projektu „Nowosądecki Część A Orange 
Światłowód” w ramach którego w 9 miejscowościach gminy Krynica-Zdrój położono światłowód, do 
którego dostęp zyskało łącznie 463 adresy i 9 szkół. Celem inwestycji jest likwidacja internetowych 
„białych plam” i dostarczenie mieszkańcom ultraszybkiego internetu. W ten sposób zmniejszany jest 
technologiczny dystans w stosunku do lepiej rozwiniętych cyfrowo regionów kraju19. 

Mieszkańcy definiując ideę Smart Mobility w odniesieniu do Krynicy-Zdrój określili ją jako „uzdrowisko 
przyjazne przemieszczaniu się, które jest wspomagane systemem inteligentnego zarządzania 
transportem”. Zwracają więc uwagę na kluczowe elementy idei smarty, a więc inteligentne, 
innowacyjne rozwiązania, które usprawniają i ułatwiają zarządzanie transportem. Transport kojarzy im 
się przede wszystkim z infrastrukturą drogową, kolejową i parkingową i komunikacją publiczną. 
Niestety w chwili obecnej mieszkańcy oceniają kwestie związane z transportem, jako oddalone od ich 
definicji miasta smart w tym obszarze.  

Idea Smart Mobility w Krynicy-Zdrój zdaniem jej mieszkańców powinna posiadać następujące cechy:  

 dostępność,  
 jakość,  
 sprawność poruszania się po mieście,  
 jakość infrastruktury drogowej, pieszej, rowerowej, kolejowej i parkingowych.  

W opinii mieszkańców Krynicy-Zdrój modelowy transport i komunikacja w ujęciu Smart City powinien 
być ukierunkowany na tworzenie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających korzystanie z infrastruktury 
miejskiej oraz komunikacji publicznej. Uwaga mieszkańców ukierunkowana jest na tworzenie 
ogólnodostępnych aplikacji mobilnych ułatwiających np. parkowanie poprzez wskazywanie wolnych 
miejsc parkingowych w okolicy, ale także aplikacji pozwalających na łatwy dostęp do rozkładów jazdy 
komunikacji publicznej. Rozwiązania wskazywane przez mieszkańców z powodzeniem realizowane są 
w innych miastach, stąd zapewne przekonanie rozmówców o ich skuteczności i spełnianiu przez nie 
funkcji ułatwiających poruszanie się po mieście i okolicy, zarówno mieszkańcom, jak i przybywającym 
turystom.   

 Przydałaby się u nas w gminie, jeżeli mówimy o jakichś smart, nowinkach technologicznych, 
aplikacja, która by pomagała w funkcjonowaniu w życiu, w mieście. Żeby turysta przyjeżdżał, nie 
musiał się zastanawiać, gdzie zaparkować. Żeby miał aplikację, która by mu powiedziała, że w 
danym momencie, tu i tu ma miejsca parkingowe, że idzie na przystanek i (…) żeby aplikacja mu 
podpowiadała, że za chwilę, z tego i tego przystanku odjedzie sobie.  

W swoich wypowiedziach mieszkańcy odnosili się też do działań już podjętych w Krynicy-Zdrój 
oceniając je jako pierwsze kroki w dążeniu do idei Smart City. Jednym ze wskazanych rozwiązań jest 
wprowadzenie bezpłatnej komunikacji gminnej. Zalążka idei smart można poszukiwać w tym 
rozwiązaniu w założeniu, że dostępność tego typu komunikacji umożliwi sprawne przemieszczanie się 
mieszkańców i turystów po obszarze miasta i gminy minimalizując liczbę samochodów. Mając dostęp 

                                                 
18 http://www.krynica-zdroj.pl/pl/583/2895/velokrynica-%E2%80%93-budowa-uzdrowiskowej-trasy-
turystyczno-rekreacyjnej-w-krynicy-zdroju.html [28.08.2020 r.] 
19 http://www.krynica-zdroj.pl/pl/583/2886/nowosadecki-orange-swiatlowod-w-naszej-gminie.html 
[28.08.2020 r.] 
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do bezpłatnej komunikacji mieszkańcy, jak i turyści w większym stopniu mogą rezygnować 
z przemieszczania się własnymi samochodami na rzecz transportu publicznego, co skutkuje niższą 
emisją spalin, mniejszym natężeniem ruchu i odciążeniem infrastruktury drogowej, a zwłaszcza 
parkingowej.  

Jak pokazują jednak wyniki badań ilościowych przytoczone we wcześniejszym rozdziale, niestety 
bezpłatna komunikacja publiczna nie spełnia do końca oczekiwań mieszkańców, zwłaszcza w zakresie 
jej dostępności, jakości i dopasowania rozkładów jazdy do potrzeb mieszkańców. Podjęte działania 
rzeczywiście dążą w kierunku idei smart, jednak wymagają podjęcia dalszych kroków w celu 
dopasowania ich do oczekiwań ich grupy docelowej.   

 Dla mnie działaniem smart było wprowadzenie bezpłatnej komunikacji (…) dla wszystkich 
mieszkańców czy turystów. 

 Jeżeliby w zakresie Smart Mobility uwzględnić również kwestie związane z poruszaniem się po mieście 
i okolicy w celach stricte turystycznych, to należy wspomnieć, co też czynią uczestnicy spotkania 
poświęconego tej tematyce, o kwestiach związanych z oznakowaniem ścieżek edukacyjnych, punktów 
widokowych i wszelkich innych atrakcji turystycznych. O ile takie oznakowanie jest i jest ono dość 
dobrze przygotowane, to jednak i w tym zakresie zdarzają się elementy niedopracowane utrudniające 
turystom poruszanie się po atrakcjach. Jedną z takich kwestii jest błędne bądź nieprecyzyjne 
oznakowanie kierunków na Górę Parkową, przez co turyści często błądzą nie mogąc trafić do celu.  

W odniesieniu do zagadnień związanych z komunikowaniem się z turystami za działanie smart 
mieszkańcy uznają dystrybuowanie wyczerpujących broszur i materiałów informacyjnych wśród 
niemal wszystkich osób przybywających do miasta czy gminy, które wręczane są turystom przez 
właścicieli/zarządców punktów noclegowych wszelkiego rodzaju. Faktycznie w bardzo szerokim 
rozumieniu można to działania uznać za smart, zwłaszcza, że jest wygodne, szybkie, komfortowe dla 
osoby przyjeżdżającej, chociaż jest to tylko częściowo rozwiązanie wpisujące się w tę innowacyjną ideę, 
gdyż nie posiada komponentu nowoczesności, nie wiąże się z wykorzystaniem innowacyjnej 
technologii.   

 Turysta, który przyjeżdża do punktu docelowego już wcale nie musi iść do informacji turystycznej, 
on przy meldunku otrzymuje folder 32 stronicowy, wszystko, co robić w Krynicy, (…) plus duża mapę 
topograficzną rozkładaną. Ja uważam, że to jest działanie smart, bo wiadomo, że informacja 
turystyczna nie jest całodobowa, jest od 9 do 17 czynna i czasami jak ktoś wieczorem przyjedzie, a 
jest jakiś taki w gorącej wodzie kąpany, że już wieczorem by chciał pójść sobie, po zameldowaniu 
dostaje cały pakiet, obojętnie, czy sanatorium, czy kwatera, wszyscy, którzy odprowadzają opłatę 
uzdrowiskową, hotelarz ma obowiązek zapewnić i przy meldunku daje materiały, które dokładnie 
od A do Z, są aktualizowane, co 3, 4 miesiące robimy. Tak naprawdę nie ma jednej atrakcji, o której 
byśmy tam nie wspomnieli, tylko chcieć zapoznać się z tym i korzystać. 

Wskazując na elementy z zakresu transportu i infrastruktury ICT, które wg mieszkańców wymagają 
zmian i poprawy, aby móc dążyć do wdrożenia idei Smart City w Krynicy-Zdrój odnoszono się do: 

 otworzenie dworca PKS i PKP z zapleczem sanitarnym, a więc poprawa infrastruktury 
umożliwiającej mieszkańcom i osobom przyjezdnym korzystanie z komunikacji publicznej 
przy zachowaniu komfortu, a więc m.in. możliwości skorzystania z toalety czy poczekalni 
i przede wszystkim zakupu biletów w kasie;  

 transparentności informacji związanych z miejscem i trasą przejazdu pojazdów 
komunikacji publicznej, zwłaszcza autobusów dalekobieżnych – jasna informacja skąd 
odjeżdżają jakie autobusy, jaka jest trasa ich przejazdu, oznaczenie miejsc 
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rozpoczęcia/zakończenia trasy, bądź przekierowanie wszystkich autobusów w jedno 
wskazane miejsce (dworzec), aby ułatwić turystom przyjazdy i powroty z miasta;  

 dopasowanie rozkładu jazdy komunikacji publicznej (zwłaszcza bezpłatnej) do potrzeb 
mieszkańców gminy w każdej grupie wiekowej, a więc umożliwiającego dojazd i powrót 
ze szkół dzieci i młodzieży, dojazd i powrót z pracy, dojazd i powrót do podmiotów ochrony 
zdrowia i urzędów w godzinach ich funkcjonowania;  

 poprawa dostępności i jakości parkingów zlokalizowanych na terenie miasta i gminy, 
 budowa obwodnicy miasta w celu odciążenia centrum miasta od nadmiernego natężenia 

ruchu.  

  (…) uruchomienie działalności dworca autobusowego i krajowego. Wiadomo, że tam nie ma aż tak 
bardzo dużej ilości kursów z samego dworca, ale na przykład działalność toalet czy poczekalni z 
tego (…), co ostatnio jeździłam i pamiętam, to było tam właśnie wszystko pozamykane.  

 Rozkład jazdy komunikacji publicznej dostosowany do osób w różnym wieku.  

 Większa dostępność parkingów i budowa obwodnicy odciążającej drogę główną w Krynicy.  

 (…) odnośnie tych autobusów, tych połączeń międzymiastowych. (..) jest dezinformacja, bo część 
autobusów odjeżdża z dworca, a na przykład Lubelka z Kraszewskiego.  

 Tam w ogóle nie ma informacji. Ja się czasami śmieję, że jak wyjdę, to służę jako informacja. (…) 
Trasy, przejazdy to rzeczywiście jest bardzo duży problem w tym momencie.  

 Zakup biletu graniczy z cudem, łącznie z tym, że na autobusy jest w kilku punktach, bo komuś się 
tam opłaca prowizja, ale bilety PKP nigdzie nie można w Krynicy kupić. Jest problem ze starszymi 
ludźmi, dlatego, że my im radzimy, proszę powiedzieć dziecku, wnukowi, żeby pani przesłał na maila 
i to wydrukujemy w informacji turystycznej. To słabo wychodzi, to straszne, dla osób starszych to 
naprawdę jest przeszkoda nie do przeskoczenia. 

Jednym z kluczowych problemów Krynicy-Zdrój w zakresie transportu, jest zbytnie natężenie ruchu 
i ograniczona liczba miejsc parkingowych. Z uwagi na górzyste uwarunkowania terenu i położenie 
miasta w kotlinie nie ma możliwości rozbudowywania placów parkingowych oraz dróg dojazdowych w 
sposób swobodny i nieograniczony. Jednak, jak wskazują mieszkańcy niezbędna jest budowa 
obwodnicy miasta, która przeniosłaby znaczą część uchu samochodowego poza jego granice. Inną 
kluczową kwestią jest zbyt duże natężenie ruchu i ilości samochodów w mieście spowodowane ruchem 
turystycznym. Jako jedno z rozwiązań sugerowana jest budowa bezpłatnego parkingu zlokalizowanego 
na obrzeżach lub poza terenem miasta doskonale skomunikowanego z głównymi punktami miasta 
komunikacją bezpłatną, z zastrzeżeniem, iż komunikacja taka powinna często kursować, aby stać się 
atrakcyjną dla przyjeżdżających do miasta turystów.  

 Myślę, że jednak, tak jak tutaj pan wspomniał, powinniśmy w pewien sposób coś takiego jak 
zostawiać turystów na krzyżówce. Tylko jakby coś, co by ich zachęciło, jakby był parking poza 
miastem darmowy i bardzo częsta komunikacja darmowa do miasta i z powrotem na parking, żeby 
ktoś nie miał tego, że on będzie czekał pół godziny, tylko żeby wyszedł z samochodu i wiedział, po 
prostu tak jak na lotniska gdzieniegdzie na świecie się robi. Parking co chwila, albo elektryczny 
tramwaj. Tak, żeby jednak zachęcić ludzi, żeby zostawili samochód poza granicą, czyli tutaj, 
pozwiedzali sobie. 

Odnosząc się do obszarów związanych z transportem mieszkańcy wskazywali na atuty i wady, które 
potwierdzają zarówno wcześniejsze obserwacje, do których odniesiono się w tej części raportu, jak 
i dane zgromadzone w ramach badań ilościowych i indywidualnych.   
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Tabela 13. Ocena obszarów związanych z transportem  
Obszar   

Dostępność i jakość 
usług drogowych Zdecydowana poprawa jakości 

dróg 

Jedna główna droga przebiegająca przez 
miasto 
Brak obwodnicy  

Sprawność poruszania 
się po mieście – pieszo  

Rozbudowana, dostępna i 
dobrej jakości infrastruktura 
piesza 
Bliskie odległości – łatwo 
wszędzie dojść pieszo 

Niebezpieczne okratowane przejścia przez 
most 

Sprawność poruszania 
się po mieście - 
samochód 

Dobre oznakowanie dróg  

Duże natężenie ruchu, zwłaszcza w sezonie 
turystycznym  

Zatory drogowe w okolicy ronda 
spowodowane przez niekontrolowany ruch 
pieszych  

Trudności z parkowaniem  

Jakość infrastruktury 
parkingowej 

Budowa nowych miejsc 
parkingowych  

Mała liczba miejsc parkingowych, zwłaszcza w 
sezonie turystycznym  

Jakość infrastruktury 
drogowej 

Dostępność dobrej jakości, 
nowych dróg  

Przeprowadzone remonty dróg  
-  

Jakość infrastruktury 
rowerowej 

Duża dostępność dróg 
rowerowych  

Brak tanich wypożyczalni rowerów  

Jakość infrastruktury 
pieszej 

Dobra jakość chodników 

Trudność w przechodzeniu przez przejścia z 
powodu dużego natężenia ruchu w sezonie 
turystycznym  
Samochody parkujące na chodnika, 
uniemożliwiające swobodne poruszanie się  

Jakość infrastruktury 
kolejowej 

-  

Brak dworca kolejowego z zapleczem 
sanitarnym i poczekalnią 
Brak możliwości zakupienia biletów w kasie 
biletowej  

Niesatysfakcjonująca oferta, długie trasy z 
uwagi na brak bezpośredniego połączenia 
kolejowego 

Jakość komunikacji 
publicznej  

Połączenia z wieloma 
miejscowościami  

Stary tabor 

Mała elastyczność kursów 

Mała liczba kursów w sezonie turystycznym 
Tłok w sezonie turystycznym w pojazdach 
komunikacji publicznej  

W zakresie Smart Mobility istotną kwestią jest również dostępność komunikacyjna, która w dużej 
mierze związana jest z dostępem do Internetu oraz sieci telefonii komórkowej. Również w tych 
obszarach mieszkańcy Krynicy-Zdrój dokonali oceny wskazując na wady i zalety. Wskazywano tu przede 
wszystkim na trudności z zasięgiem telefonii komórkowej, co też przekłada się na dostęp do internetu 
w pełnym zakresie.  
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Tabela 14. Ocena obszarów związanych z komunikacją  
Obszar   

Dostęp do internetu Dostępność światłowodów  

Kładzenie kolejnych 
światłowodów  

Dostępność internetu 
radiowego  

Trudność z korzystaniem z internetu w telefonii 
komórkowej z uwagi na problemy z zasięgiem 
sieci  

Dostęp do telefonii 
komórkowej 

- 
Brak zasięgu na górzystych terenach miasta 
oraz przy głównej ulicy miasta  

Jakość telefonii 
komórkowej (np. moc 
sygnału) - 

Niska przepustowość sieci, zwłaszcza w 
okresach zwiększonych potrzeb (sezon 
urlopowy, świąteczny) 

„Białe plamy” na terenie miasta, gdzie 
zasięgu nie ma, bądź jest bardzo słaby  

Wskazując na rozwiązania wpisujące się w ideę Smart Mobility mieszkańcy wskazywali głównie na: 

 Stworzenia aplikacji mobilnej ułatwiającej poruszanie się po mieście, np. przekazującej 
informacje o wolnych miejscach parkingowych, rozkładzie jazdy komunikacji publicznej,  

 Utworzenia obwodnicy miasta, 
 Utworzenia drogi dojazdowej do największej atrakcji turystycznej Krynicy-Zdrój – wieży 

widokowej, która omijałaby miasto, 
 Na mocy porozumienia odkupić od PKP teren dworca kolejowego i utworzyć w tym miejscu 

m.in. miejsca parkingowe,  
 Utworzenia miejskiej wypożyczalni rowerów bądź innego rozwiązania umożliwiającego 

w łatwy, dostępny i niedrogi sposób poruszać się rowerem po mieście i okolicach. 

Wskazywano również na takie rozwiązania, jak zintensyfikowanie ilości przejazdów komunikacji 
bezpłatnej, aby turystom nie opłacało się poruszać po mieście własnymi samochodami, zbudowanie 
kolejek gondolowych, które łączyłyby dzielnice miasta zastępując naziemny transport publiczny, 
budowę dwupoziomowego parkingu.  

Rozwiązania proponowane przez mieszkańców w celu dopracowania transportu zbiorowego to przede 
wszystkim dopasowanie rozkładów jazdy komunikacji publicznej do potrzeb wszystkich grup 
wiekowych, zwiększenie liczby kursów w okresie największego ruchu turystycznego. Jako drugi istotny 
aspekt wskazywano przywrócenie transportu kolejowego, który mógłby pozytywnie wpłynąć na 
zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego w mieście poprzez: przyjazd części turystów koleją, 
a nie samochodem, zmniejszenie ilości samochodów ciężarowych w mieście poprzez transport drogą 
kolejową. Są to jednak działania, które nie leżą wyłącznie w gestii Urzędu Miasta, jednak są warte 
rozważenia i podjęcia stosownych kroków i rozmów. Mieszkańcy są zgodni, co do faktu, że Krynica-
Zdrój posiada infrastrukturę kolejową, ale jest ona niewykorzystywana i niemodernizowana w związku 
z tym. Widzą w niej potencjał umożliwiający odkorkowanie miasta i parkingów.  

Podsumowując kwestie związane z transportem i komunikacją należy zwrócić uwagę, że mieszkańcy 
bardzo dużą uwagę zwracają na problem zatłoczenia miasta przez samochody, narastającą liczbę 
samochodów poruszającą się po mieście oraz parkujących w mieście. Bardzo duże natężenie ruchu jest 
niewątpliwie dużym problemem Krynicy-Zdrój, zwłaszcza, że jako uzdrowisko i miasto turystyczne 
powinna kusić czystym powietrzem. Niezbędne jest więc podjęcie jak najszybciej kroków mogących 
uwolnić miasto chociaż w pewnym stopniu od tak natężonego ruchu samochodowego (zarówno 
samochodów osobowych, jak i ciężarowych). Mieszkańcy mają pomysły na rozwiązania ułatwiające 
poruszanie się po mieście (aplikacje mobilne) oraz odciążające miasto od zbyt dużego ruchu 
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samochodowego. Dostrzegają także podejmowane przez włodarzy miasta działania, jak utworzenie 
bezpłatnej komunikacji publicznej (chociaż mają do niej pewne zastrzeżenia i pomysły na jej rozwój), 
wprowadzenie strefy płatnego parkowania, która odciążyła centrum miasta (postulują, aby rozszerzyć 
ją również na weekendy, kiedy ruch turystyczny jest większy), modernizację infrastruktury drogowej. 
Głównym marzeniem mieszkańców Krynicy-Zdrój jest dążenie do miasta-uzdrowiska z bardzo 
ograniczonym ruchem samochodowym, ale z czystym powietrzem, swobodą przemieszczania się, ciszą 
i spokojem. 

4.8 Smart people - ludzie 

Ostatnie spotkanie odbyło się w ramach omówienia najważniejszego czynnika, smart city, bez którego 
pozostałe w zasadzie przestają mieć znaczenie – smart people. W ramach tego obszaru uwzględnia się: 
poziom wykształcenia, kształcenie ustawiczne, zróżnicowanie społeczne i etniczne, elastyczność, 
kreatywność, otwartość na świat, a także udział w życiu publicznym. Według grupy naukowców 
z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu to właśnie te czynniki są istotne dla miast wdrażających ideę 
smart city20.  

Biorąc pod uwagę interpretację definicji przez mieszkańców można zauważyć dwojakie podejście: 
jedne rozumiane jako kwestię indywidualną, dotycząca każdego człowieka, jego cech i predyspozycji: 
„(…) taki życiowy spryt, życiowa zaradność, przedsiębiorczość, wrodzone zdolności i umiejętności 
różnego typu. Nabyta wiedza w czasie życia człowieka” oraz drugą, reprezentującą bardziej kwestię 
kapitału społecznego zawierającego cechy konstytuujące społeczeństwo - obszar który tworzą ludzie: 
,,ludzie tworzą wartość, wykształcenie, ten kapitał, oni są częścią kapitału’’. Pojawiają się również 
głosy, które smart people interpretują także przez pryzmat infrastruktury i usług, które przyczyniają się 
do zwiększenia zasobów ludzkich. Na podstawie zestawienia wszystkich interpretacji należy 
sformułować jedną, uniwersalną definicję smart people, która rozumiana jest jako społeczność, którą 
cechuje kreatywność, współpraca, przedsiębiorczość, a także decyzyjność.  

Tabela 15. Definicja smart people wg. mieszkańców 

Smart people  

Społeczeństwo 

 Tworzą go ludzie, możliwości, wykształcenie. 

 Zdolność do działania na rzecz ogółu. 

 Przedkładanie interesu całości nad jednostkę. 

 Patriotyzm lokalny. 

Jednostka  Wykształcenie, spryt, przedsiębiorczość, kreatywność, pomysłowość, innowacyjność. 

W toku toczonej dyskusji wyodrębniono obraz Kryniczanina, który w oczach respondentów jest osobą 
życzliwą, zapracowaną i nieangażującą się w życie społeczne, co spowodowane jest brakiem czasu 
poprzez ilość obowiązków, które musi zrealizować by móc prowadzić firmę, z której zyski czerpie 
w okresie sezonowym. 

 osoba życzliwa, otwarta na innych (…) górale są gościnni. 

 Widać, że Ci ludzie nie mają wiele czasu, nie wiem, nawet dla rodziny (…) nie mają czasu, żeby 
zaangażować się w życie publiczne (…) z sezonu się zarabia więcej, bo wiadomo, później będzie 
mniej 

                                                 
20 https://smartcityblog.pl/6-obszarow-smart-city/ 
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 Dużo wiedzy czerpie od osób, które przyjeżdżają. 

Potencjał mieszkańców Krynicy-Zdrój jest niewykorzystany. Zdaniem respondentów brakuje integracji 
społecznej, imprez, wydarzeń, przede wszystkim dla młodzieży. Pozwoliłoby to na nawiązywanie relacji 
pomiędzy mieszkańcami. Miasto z ofertą powinno docierać indywidualnie, np. za pośrednictwem 
portali społecznościowych. Mogłyby być też to Instytucje kultury, biblioteki 

 Powinno być więcej imprez integracyjnych w mieście 

 Młodzi ludzie po prostu nie mają co ze sobą zrobić, bo nie ma dyskotek, 

 W tej chwili przez Internet, Facebooki, można tworzyć. 

 organizacje, typu centrum kultury, czy jakaś biblioteka. 

Główną barierą w budowaniu kapitału ludzkiego w Krynicy-Zdroju jest problem z emigracją osób. 
Zdaniem badanych osoby, których źródło utrzymania nie jest związane z turystyką zmuszone są do 
wyjazdów za pracą poza granice miasta. Z kolei mieszkańcy są osobami bardzo zapracowanymi i nie 
mają czasu na zainteresowanie się życiem publicznym. Ponadto elementem bariery mogą być również 
negatywne postawy społeczne mieszkańców, jak np. roszczeniowość czy brak chęci wspólnej pomocy. 
Wydaje się jednak, że jest to kwestia marginalna, ponieważ podczas realizacji całego badania 
przeważają opinie dotyczące otwartości ludzi i chęci niesienia pomocy innym. 

 Myślę, że miejsc pracy nie ma. (…) jeżeli ktoś ma dom, pensjonat, swój własny najczęściej, no to ma 
to miejsce pracy, tak? I inni ludzie, którzy wywodzą się tam z bloków, nie mają takiego kapitału 
swojego, majątku, czy coś, to muszą iść gdzieś w świat, szukać pracy.  

 To znaczy, to jest bariera, tylko, że nie wiem teraz jak to rozwiązać, bo ludzie nie uczestniczą w życiu 
publicznym. I to widać na każdym kroku (…) mają dużo pracy, żyją z turystyki. 

 Kryniczanie są też roszczeniowi. 

Zdaniem mieszkańców potencjał mieszkańców Krynicy-Zdrój można wykorzystać i rozwinąć poprzez 
stopniowe zmiany polegające na włączaniu coraz większej ilości mieszkańców w partycypację miasta. 
Powinno się to odbywać przez zastosowanie marketingu szeptanego, nakłanianiu mieszkańców do 
angażowania się w życie publiczne przez osoby w nim uczestniczące.  

 Małymi kroczkami, bo inaczej się nie da, ale myślę, że ci, którzy udzielają się w tej chwili, powinni 
zachęcać na zasadzie łańcuszka szczęścia, czy piramida jakaś. Po prostu, Ty masz przyciągnąć jedną 
osobę, Ty masz kolejną. 

Mieszkańcy uważają, że władze Krynicy-Zdrój są otwarte na dialog społeczny organizując m.in. sesje 
rady miejskiej, które są otwarte dla wszystkich. Stopień zainteresowania wśród mieszkańców jest 
jednak niski, a niektórzy biorący czynny udział w spotkaniach organizowanych przez miasto otwarcie 
przyznają o braku skuteczności odpowiedzi na wnioski przez nich zgłaszane. 

 Jest taka możliwość, każdy może przyjść na sesję rady, na jakąś komisję, każdy może się 
wypowiedzieć, jeżeli ma jakiś problem, to z tym problemem może przyjść i przedstawić radzie 
miejskiej, czy burmistrzowi, czy komuś. I zostanie wysłuchany. Burmistrz ma obowiązek 
odpowiedzieć na zarzuty, jakieś wnioski czy opinie jakieś i każdy może, tylko nie chce, albo się boi, 
tak jak Pani powiedziała, ludzie są tacy, tacy na dystans. 

 Ja nie mam. Jestem w tych 90%, którzy nie wybierają, wiem, że nie wpłynę na los. I nie wiem, czy 
mam taką potrzebę. 

 Programy realizowane dla społeczności lokalnej, w tym m.in. budżet obywatelski nie są dobrze 
oceniane z uwagi na to, iż nie przewidują dużych inwestycji. Przykładowo, zdaniem badanych 
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budżet obywatelski w ostatnich latach realizuje tylko małe, niewidoczne inwestycje, które 
realizowane są na małych osiedlach. 

 Są programy, ale są to programy jakieś z zewnątrz, które przychodzą do nas. Ta Krynica bierze 
udział w takich programach, ale tak, żeby z własnej inicjatywy, to w tej chwili mi się nie wydaje.  

 Budżet obywatelski jest co roku. W zeszłym roku nie było, ale tak to jest co roku budżet obywatelski. 
I w tej chwili jest podzielony ten budżet na osiedla. Tak że każde osiedle dostaje dofinansowanie w 
ramach tej kwoty może sobie coś wykonać. Ale wydaje mi się, że to się troszkę zdewaluowało. Taki 
budżet obywatelski, który wcześniej był, na całą Krynicę i brała cała społeczność Krynicy udział w 
głosowaniu, był lepszy, bo była wyższa kwota do dyspozycji. Można było jakąś ciekawszą inicjatywę 
tam przeforsować. A w tej chwili, to kwoty są małe, idą na lokalne osiedla. Tu się poprawi chodnik, 
tu załata dziurę, to po prostu już nie tędy droga. 

Jednym z elementów przedmiotowego badania była kwestia poświęcona pomysłom na działania, które 
mogą przyczynić się do tego, aby Krynica-Zdrój stała się bardziej smart, ukierunkowana na rozwój 
potencjału społecznego. Podczas trwania dyskusji zapytano respondentów o pomysły na ww. kwestie. 
Ich zdaniem władze miasta powinny spotkać się z przedstawicielami przedsiębiorstw oraz 
mieszkańców. Takie spotkanie powinno zaowocować wymianą doświadczeń, pomysłów, co 
w konsekwencji mogłoby się przyczynić do bardziej sprawnego zarządzania sprawami ludzkimi. Drugim 
pomysłem na poprawę sytuacji jest pozyskanie wiedzy przez samorząd na temat działań 
przyczyniających się do rozwoju kapitału społecznego stosowanych są w innych, podobnych miastach 
i na tej podstawie zaplanowanie działań dla Krynicy-Zdroju. Ponadto zdaniem badanych należałoby 
udostępnić lokale usługowe na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców oraz zaangażować 
mieszkańców w większym stopniu w sprawy miasta. Kluczową kwestią wydaje się także zmiana 
nastawienia urzędników i myślenia przez pryzmat mieszkańców, a nie urzędnika. 

 Mnie się wydaje, że trzeba zrobić burzę mózgów, czyli, zaprosić po prostu ludzi, przedsiębiorców, 
jakieś firmy, które działają na terenie Krynicy. I ci ludzie skoro powodzeniem prowadzą własne 
biznesy, to myślę, że mają jakieś doświadczenie, aby pomóc w zarządzaniu. A jeszcze mając 
nieograniczony budżet, to można wiele rzeczy wymyślić i zrobić.  

 Bym widziała to tak, żeby radni tego miasta i burmistrz, żeby odwiedzili kilka takich podobnych 
miejscowości jak nasza, żeby przyjrzeli się jak oni tam mają, jak sobie radzą. I pobyli tam tydzień 
czasu, zobaczyli od środka, może stamtąd by jakiś pomysł zaczerpnęli? Raz w tygodniu, przez jedną 
godzinę, Pan burmistrz albo ktoś inny (…) zatelefonował do osoby, do wybranego mieszkańca 
gminy i spytał go, co mu się podoba, co mu się nie podoba, co chciałby zmienić, czego oczekuje? 
Żeby ci ludzie nie siedzieli tylko u siebie, w urzędzie, zajmowali się typowo administracyjnymi 
rzeczami, tylko, żeby jednak orientowali się, jakie są potrzeby mieszkańców. A w drugą godzinę, 
żeby przeszli po mieście. Po różnych częściach miasta, żeby zobaczyli, gdzie latarnia nie świeci, gdzie 
jest kosz przewrócony na śmieci, gdzie jest dziura w chodniku 

Realizacja wyznaczonych pomysłów wydaje się częściowo utopią, ponieważ zdaniem mieszkańców 
władze miasta nie dysponują odpowiednią ilością czasu. Jednakże kluczową kwestią wydaje się 
ograniczony budżet gminy, który według pomysłu badanych mógłby być zasilany przez podatki płacone 
przez napływające i lokujące swój kapitał przedsiębiorstwa/przemysł, których niestety nie ma – na 
terenie gminy brakuje dużych przedsiębiorstw. Realizacja pomysłów mieszkańców prawdopodobnie 
nie może zostać również zrealizowana przez zaciągane kredyty gminy na różne europejskie dotacje.  

 Mnie się wydaje, że jest do zrealizowania, tylko władze miejskie czy jakieś, mają tak dużo pracy, 
tak dużo zajęć.  

 Poza tym gminy są uwiązane w kredyty, które brali na poczet tych właśnie europejskich, różnych 
projektów, bo to wiadomo, że unia daje pieniądze, gmina musi część dać. Ale ten kredyt kiedyś 
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trzeba spłacić, tak? Jak już je kiedyś spłacimy, nie będziemy żyć na kredytach, być może, że kiedyś 
tak się stanie, że będziemy fajną, bogatą gminą. 

 Musiałby tu być jakiś przemysł, żeby tu były podatki i dopiero z podatków budżet żyje. Jeśli nie, to. 

Zdaniem mieszkańców Krynica-Zdrój przez najbliższe pięć lat raczej nie zmieni się. Mieszkańcy szanse 
widzą jedynie w usprawnieniu komunikacji miejskiej.  

 Będzie podobnie, ponieważ 5 lat to jest za mało w takim czasookresie. 

 Będę może nowe. Może usprawni się komunikacja, miejmy taką nadzieję. 

5. Podsumowanie 
Niniejszy raport powstał na podstawie zrealizowanych badań ilościowych i jakościowych 
z mieszkańcami gminy Krynica-Zdrój oraz turystami celem eksploracji potencjału społecznego Krynicy-
Zdroju. Analiza zebranych danych pozwoliła na identyfikację i analizę potrzeb, wyzwań rozwojowych 
mieszkańców i turystów w zakresie kluczowych obszarów tematycznych w mieście (gospodarka, 
transport, jakość życia, środowisko, zarządzanie, ludzie). Ponadto dokonano analizy poziomu 
zaangażowania mieszkańców w sprawy funkcjonowania miasta, a także zidentyfikowano dogodne 
formy komunikacji na linii mieszkaniec urząd, urząd-mieszkaniec oraz bariery utrudniające efektywną 
komunikację mieszkańców z urzędem. 

5.1 Smart living – jakość życia 

 Badani definiują smart living jako obszar związany z dobrą pracą i zasobnością, których gwarancja 
posiadania przyczynia się do realizowania innych potrzeb, a z kolei ich zaspokojenie prowadzi do 
życia na odpowiednim poziomie. 
 

 Kluczowymi obszarami wpływającymi na jakość życia w mieście zarówno dla mieszkańców Krynicy-
Zdrój, jak i mieszkańców sołectw jest jakość infrastruktury drogowej oraz jakość oferty kulturalno-
rozrywkowej. Na oba obszary jako istotny obszar kształtujący jakość życia w mieście najczęściej 
wskazywały osoby w wieku 38-62 lata, podkreślając przy tym, że to właśnie infrastruktura drogowa 
w Krynicy-Zdroju jest obszarem, który wymaga zdecydowanej poprawy.  Z kolei jakość oferty 
kulturalno-rozrywkowej zdaniem mieszkańców gminy ma istotny wpływ na ogólną ocenę jakości 
życia, ze względu na fakt, iż oferta kulturalno-rozrywkowa świadczona jest właśnie przez 
mieszkańców i stanowi ich główne źródło utrzymania. Trzecim najczęściej wskazywanym obszarem 
kształtującym jakość życia w mieście jest jakość usług medycznych. Wśród badanych mieszkańców 
na ten obszar wskazywały w równym stopniu osoby w wieku 38-62 lata i starsze niż 62 lata. Z kolei 
wśród mieszkańców sołectw dominującą grupą były osoby w wieku 38-62 lata. 
 

 Jedynym obszarem, na który w większym stopniu wskazywali mieszkańcy sołectw niż miasta była 
jakość płatnej komunikacji publicznej.  

 
 Każda z grup wiekowych wskazywała nieco inne obszary jako priorytetowe dla poprawy jakości 

życia w mieście. Osoby młodsze w większym stopniu wskazują na obszary związane ze spędzaniem 
wolnego czasu (oferta kulturalno-rozrywkowa, usługi sportowe), wśród osób w średnim wieku 
jednym z dominujących obszarów jest bezpieczeństwo publiczne, natomiast wśród osób 
z najstarszej grupy wiekowej kluczowym obszarem jest jakość usług medycznych.  

 
 Poddając ocenie wymienione obszary składające się na jakość życia mieszkańcy miasta najwyżej 

oceniają takie obszary, jak: bezpieczeństwo publiczne i jakość komunikacji publicznej bezpłatnej, 
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a także jakość oferty usług edukacyjnych i oferty usług kulturalno-rozrywkowej. Z kolei mieszkańcy 
sołectw najwyżej oceniają: jakość oferty usług edukacyjnych, bezpieczeństwo publiczne i spójność 
społeczną. Mieszkańcy sołectw oceniają wyżej niż mieszkańcy miasta tylko trzy obszary: jakość 
oferty usług edukacyjnych, jakość usług sportowych oraz spójność społeczną. 

 

5.2 Smart economy - gospodarka 

 Gospodarka regionu Krynicy-Zdroju utożsamiana jest głównie z turystyką. Zarówno mieszkańcy 
miasta jak i wsi zauważają, że zmierza ona w dobrym kierunku, lecz pomimo oferowanych wielu 
miejsc pracy, nadal poziom wynagrodzeń jest niski, a ceny podyktowane są rynkiem turystycznym.  
 

 Badani mają różne zdanie w zakresie konkurencyjności gospodarki, są jednak zgodni co do 
otwartości przedsiębiorców na współpracę z mieszkańcami. Zdecydowanie lepiej gospodarkę 
w gminie oceniają mieszkańcy sołectw, którzy uważają ją za konkurencyjną, innowacyjną oraz 
określają ją jako stale rozwijającą się. Pod względem wieku, gospodarka najsłabiej oceniana jest 
przez osoby w wieku 38-62 lata.  

 
 Pomysłem badanych na rozwój gospodarczy jest wspomaganie lokalnych przedsiębiorców przez 

samorząd za pośrednictwem m.in. oferowanych zniżek podatkowych dla miejscowych firm 
i większego zakresu wymiany informacji między przedsiębiorstwami a poszukującymi pracy.  

 
 Mieszkańcy żądają uprzywilejowania w stosunku do turystów. Ich zdaniem każdy mieszkaniec 

powinien zostać wyposażony w kartę kryniczanina uprawniającą do oferowanych zniżek 
obejmujących atrakcje na terenie miasta – mieszkańcy domagają się możliwości korzystania 
z infrastruktury czy zasobów naturalnych po niższych cenach z powodu niskich wynagrodzeń.  

 
 Przyszły rozwój gospodarczy utożsamiany jest z młodymi ludźmi, którzy powinni być przez 

samorząd odpowiednio wspierani, m.in. poprzez powstawanie nowych miejsc pracy i rozwój 
gospodarki mieszkaniowej, co może zmniejszyć zjawisko emigracji.  

 
 Zdaniem mieszkańców oferta turystyczna powinna zostać rozszerzona poprzez m.in. 

wprowadzenie większej atrakcyjności obszarów zaniedbanych, wybudowanie całorocznego parku 
wodnego na obrzeżach miasta oraz zagospodarowanie wolnych terenów na off road. Ważną 
również kwestią zdaniem mieszkańców jest niedopuszczenie do prywatyzacji firm zajmujących się 
wydobyciem wody.  

 
 Promocja lokalnego rynku pracy powinna zostać zintensyfikowana. Obecna promocja lokalnej 

gospodarki związana jest z brakiem konsekwencji działania i brakiem innowacyjności, ponieważ 
opiera się zaledwie na dodawaniu zdjęć w portalach społecznościowych. 

 
 Krynica-Zdrój zachowując tempo rozwoju inwestycji, stosując zasadę równych szans handlowych 

przy równoczesnym dbaniu o rozwój turystyki ze strony samorządu i podejmowaniu 
odpowiedzialnych decyzji może rozwinąć się gospodarczo. Bez dialogu z samorządem 
i odpowiedniego marketingu promującego gospodarkę lokalną, rozwój gospodarki stanie pod 
znakiem zapytania. 
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5.3 Smart environment - środowisko 

 Największym atutem Krynicy-Zdroju wg. badanych jest atrakcyjność warunków naturalnych. 
Wody, lasy, góry, źródła wód przyczyniają się do tego, że miasto ma charaktery typowo 
turystyczny.  
 

 Badani definiują smart environment jako obszar skoncentrowany na badaniach nad zasobami 
naturalnymi, określeniem ich żywotności i kontroli. To również dbałość o czyste powietrze, wody 
oraz czystość miasta.  
 

 Największym problemem zdaniem mieszkańców Krynicy-Zdroju jest zanieczyszczenie powietrza. 
Mieszkańcy sołectw z kolei podkreślali kwestię wywozu śmieci, a konkretnie sposoby ich segregacji 
oraz istnienie nielegalnych wysypisk śmieci – władzom zarzuca się bierność w rozwiązaniu 
problemu.  

 
 Mieszkańcy miasta jak i sołectw mają świadomość podejmowanych działań w Krynicy-Zdroju 

i okolicach na rzecz ochrony środowiska wskazując m.in. na program wymiany pieców na piece 
gazowe oraz segregację i regularny wywóz śmieci - większa wiedza w tym zakresie występowała 
wśród mieszkańców Krynicy-Zdrój.  

 
 Celem dokonania pozytywnych zmian w kwestii ochrony środowiska należy zwiększyć 

wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i wymienić stare piece i ocieplenia. Ponadto 
władzom samorządowym rekomenduje się by większość osiedli została wyposażona w pojemniki 
na odpady BIO lub odpowiednie do tego celu worki.  

 
 Mieszkańcy miast oczekują od samorządu zintensyfikowania wymogów oraz pomocy w zakresie 

wymiany pieców, oraz budowy obwodnicy na rzecz zmniejszenia ruchu transportu ciężarowego 
w centrum. Szczególnie ważna okazuje się dla nich jakość powietrza w Krynicy-Zdrój. Z kolei 
mieszkańcy wsi wskazują na brak edukacji lokalnej społeczności w zakresie dbania o środowisko 
np. poprzez korzystanie z ekologicznych systemów ogrzewania, czy segregację śmieci – oczekują 
od władz wyrównania poziomu świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 

 
 Środowisko jest zdecydowanie najlepiej ocenianym obszarem w Krynicy-Zdroju. Lepiej związane 

z nim sfery oceniają mieszkańcy wiosek wchodzących w administracyjny obszar gminy Krynica-
Zdrój, niż mieszkańcy samego miasta. Najwyżej ocenianymi obszarami związanymi ze 
środowiskiem jest atrakcyjność terenów zielonych oraz infrastruktura wodno-kanalizacyjna, 
a najmniej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz gospodarka odpadami. 

 
 Zdaniem badanych zanieczyszczenie powietrza z roku na rok jest coraz większe, co spowodowane 

jest emisją spalin związaną ze wzrostem ruchu samochodów ciężarowych. 
 

 Akcje promowania dbania o środowisko są zauważane przez mieszkańców. Za przykład podają 
gazetki wydawane przez władze miasta. Zdaniem badanych świadomość społeczna w aspekcie 
promocji proekologicznych jest coraz większa, wymaga jednak większego zakresu promocji, 
ponieważ obecnie promocja pełni funkcje tylko informacyjną. Jako najlepszą metodę promocji 
proponuje się promowanie działań/akcji przez księży podczas nabożeństw. 
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5.4 Smart governence - zarządzanie 

 Mieszkańcy utożsamiają smart governence ze zwiększoną częstotliwością kontaktów władz miasta 
z mieszkańcami polegającą na zbieraniu pomysłów na rozwój miasta, zbieraniem opinii 
mieszkańców na rzecz działań podjętych przez miasto, konsultacjach z mieszkańcami w sprawie 
ogłaszanych publicznie projektów, informowaniem i angażowaniem mieszkańców 
w podejmowane działania i projekty oraz na tworzeniu rad mieszkańców, które miałyby wpływ na 
decyzje podejmowane dla danego osiedla. Definicja smart governence zdaniem mieszkańców 
wpisuje się po części w funkcjonowanie Krynicy-Zdrój, tylko ze względu na pełnienie informacyjnej 
funkcji - pozytywnie oceniane są biuletyny informacyjne wydawane przez miasto. Z kolei poprawy 
wymagają obszary związane ze zbieraniem opinii mieszkańców na dany temat.  
 

 Mieszkańcy miasta, jak i mieszkańcy sołectw wchodzących administracyjnie w obszar gminy 
Krynica-Zdrój deklarują wysokie zainteresowanie sprawami związanymi z funkcjonowaniem 
miasta. Zaskoczenie wzbudza fakt, że to wśród mieszkańców miasta większy procent badanych 
deklaruje absolutny brak zainteresowania sprawami miasta, niż wśród mieszkańców okolicznych 
miejscowości.  Pod względem wieku, najmniej zainteresowaną grupą są osoby najstarsze (po 62 
roku życia). Z kolei brak zainteresowania w największym stopniu dotyczy najstarszej badanej grupy, 
a najwyższy odsetek zainteresowanych jest w średniej grupie wiekowej (38-62 lata).  
 

 Aktywności pozwalające wpływać na sprawy miasta i gminy częściej podejmują mieszkańcy 
sołectw, niż mieszkańcy miasta. Co jak wynika z badania jakościowego jest spowodowane mniejszą 
dostępnością mieszkańców do władz - w mniejszych miejscowościach ludzi często znają władze 
osobiście, chętnie włączają się w rozmowy i angażują w działania z lokalną społecznością.  

 
 Wśród osób, które uczestniczyły w spotkaniach spółdzielni mieszkaniowej/radzie osiedla dominują 

osoby w wieku 18-37 lat, zaś najrzadziej biorą w nich udział osoby wieku powyżej 62 lat  
 

 Wśród osób kontaktujących się z włodarzami (burmistrzem/wójtem) pośród mieszkańców miasta 
dominują osoby z najstarszej grupy wiekowej (62+), jednak różnice pomiędzy poszczególnymi 
kategoriami wiekowymi są niewielkie  

 
 Świadomość możliwości uczestnictwa w konsultacjach/spotkaniach/zebraniach z włodarzami 

miasta/gminy wśród obu grup mieszkańców jest niska. Dostrzegalna jest też tu duża dysproporcja 
pomiędzy odsetkiem osób mieszkających na obszarach wiejskich, które uczestniczą w tego typu 
działaniach – 52,7% w stosunku do mieszkańców miasta podejmujących tę samą aktywność 
obywatelską – 21,7%. Oznacza to, że spośród osób wiedzących, że mogą wziąć udział 
we wspomnianych rodzajach spotkań z władzą a pochodzących z sołectw ponad połowa korzysta 
z tej możliwości, a wśród mieszkańców miasta dysponujących wiedzą o takiej możliwości jedynie 
21,7% podejmuje taką aktywność.   

 
 Aktywność związana ze zbieraniem podpisów związanych ze sprawami lokalnymi/miejskimi 

w ciągu ostatniego roku była podejmowana jedynie przez ok. ¼ mieszkańców. Nieznacznie więcej 
deklaracji w tym zakresie pochodzi od mieszkańców Krynicy-Zdrój. Do najrzadszej formy 
aktywności obywatelskiej należy zaliczyć protesty, bowiem zaledwie prawie co piąty mieszkaniec 
Krynicy-Zdrój i co dwudziesty mieszkaniec wsi deklaruje udział w proteście. Patrząc na strukturę 
wieku osób protestujących dominującą grupą są osoby w wieku 38-62 lata, a najrzadziej biorą 
w nich udział osoby powyżej 62. roku życia.  
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 Jednymi z najczęściej podejmowanych aktywności na rzecz miasta i okolicy jest poszukiwanie 
informacji o działaniach urzędów. Częściej podejmują ją mieszkańcy miasta od mieszkańców wsi.  
Równie często uczestnicy badania deklarowali sięganie po teksty 
dokumentów/uchwały/zarządzeń/planów wydawanych przez miasto. Warto jednak podkreślić, że 
poszukiwanie informacji na stronach internetowych urzędów jest domeną osób młodych i w sile 
wieku, spośród których 71,8-78,2% zasięga tam informacji. Natomiast wśród osób powyżej 62. 
roku życia do źródeł tych sięga niespełna połowa badanych (48,3%). Podobnie klaruje się rozkład 
wieku wśród osób deklarujących poszukiwanie informacji o działaniach władz miasta lub 
planowanych przedsięwzięciach – działania takie podejmuje 74,6% osób młodych, 76,1% osób 
w sile wieku i jedynie 36,8% osób starszych.  

 
 Podsumowując kwestie związane z podejmowanymi przez mieszkańców aktywnościami 

obywatelskimi trzeba podkreślić, że w niemal wszystkich działaniach najmniejszy udział mają osoby 
z najstarszej grupy wiekowej, a największą aktywność przejawiają osoby w średnim wiek 38-62 
lata.  

 
 Blisko połowa mieszkańców miasta, jak i okolicznych miejscowości uważa, że nie ma żadnego 

wpływu na decyzje władz lokalnych dotyczące funkcjonowania miasta. A kolejnych ok. 30% uważa, 
że jeżeli ma wpływ to jest on bardzo niewielki. O tym, że mieszkańcy mogą wpływać na decyzje 
władz przekonanych jest 26,3% mieszkańców sołectw i jedynie 18,6% mieszkańców miasta. 
Najbardziej przekonaną co do braku wpływu na decyzje władzy grupą są najstarsi mieszkańcy 
miasta, spośród których niemal 60% twierdzi, że nie ma żadnego wpływu na działania władz. 
Najmniej sceptyczną w tej kwestii grupą są osoby w sile wieku (38-62 lata), wśród których niemal 
¼ uważa, że ma w jakimś stopniu wpływ na to jakie decyzje podejmuje lokalna władza. Odsetek 
tych przekonanych mieszkańców jest jednak niewielki co świadczy o niskiej partycypacji lokalnej 
społeczności w podejmowaniu decyzji dotyczących ich miejsca zamieszkania. 

 
 Przekonanie o posiadaniu bądź nieposiadaniu wpływu na działania podejmowane przez lokalne 

władze zależne jest także od osiągniętego stopnia wykształcenia. Im wyższy poziom wykształcenia, 
tym większa świadomość możliwości wpływania na decyzje podejmowane przez władze 
w sprawach związanych z miastem/gminą.  

 
 W celu zwiększenia partycypacji mieszkańców w sprawach miasta niezbędnym wydaje się podjęcie 

dwutorowych działań – pobudzenie poczucia odpowiedzialności za swoje miasto i świadomości 
posiadania wpływu na to, co się w nim dzieje wśród mieszkańców oraz otwarcie się władz/urzędów 
na głosy mieszkańców.  

 
 Mimo poczucia braku lub niskiego wpływu na działania lokalnych władz mieszkańcy zarówno 

Krynicy-Zdrój, jak i okolicznych miejscowości mają chęć wpływania na decyzje władz lokalnych 
dotyczących funkcjonowania miasta.  

 
 Niepokojący może być, zwłaszcza w kontekście planów wdrożenia idei Smart City w Krynicy-Zdroju, 

fakt, że ponad 1/3 mieszkańców miasta (34,2%) i sołectw (36,4%) nie jest lub jest w niewielkim 
stopniu zainteresowana wpływaniem na decyzje podejmowane w sprawach związanych 
z funkcjonowaniem miasta.  

 
 Wpływ na chęć partycypacji w działaniach ma wiek mieszkańców. Najbardziej otwarci na 

możliwość wpływania na decyzje władz są osoby w sile wieku, tj. w wieku 38-62 lat oraz wśród 
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osób młodych. Z kolei najmniej zainteresowanych partycypowaniem we władzę jest wśród osób 
najstarszych (62+). 

 
 Dla mieszkańców miasta kluczowymi obszarami, na które chcieliby wpływać jest kultura, rozrywka, 

sport i rekreacja, a więc obszary związane z czasem wolnym. Dla mieszkańców sołectw kluczowymi 
obszarami, w których chcieliby mieć głos jest infrastruktura drogowa i komunikacja publiczna, 
a więc kwestie związane z przemieszczaniem się. Z kolei wśród uczestników wywiadów IDI 
szczególnie ważne okazuje się być uczestnictwo czy włączanie się w proces planowania inwestycji 
czy projektów. Niezależnie od dziedziny brakuje im możliwości przekazania swoich sugestii oraz 
dialogu z władzami.  

 
 Poszczególne grupy interesariuszy wśród mieszkańców gminy nie różnią się pomiędzy sobą 

w dużym stopniu - wszyscy należą do grupy potencjalnych sojuszników, a więc interesariuszy 
posiadających zainteresowanie kwestiami miasta, ale nisko oceniającymi swój wpływ na 
podejmowane decyzje.  

 
 Celem zwiększenia jakości usług publicznych, społecznych, zwiększenia przejrzystości 

funkcjonowania miasta, a także udziału w procesach decyzyjnych, władze miasta powinny 
udostępniać większą ilość informacji w internecie. Perspektywiczność planowania strategii 
rozwoju można zwiększyć poprzez większą cyfryzację działań, a także możliwość wypełniania 
wspomnianych ankiet internetowych. Warto podkreślić, iż respondenci partycypując w życiu 
miasta uczestniczyli tylko i wyłącznie w budżecie obywatelskim. 

 
 Mieszkańcy, gdyby mieli nieograniczoną możliwość zarządzania miastem, w pierwszej kolejności 

zdecydowaliby o budowie całorocznego aqua parku oraz poprawie infrastruktury ścieżek pieszych. 
Kwestią priorytetową jest również zmniejszenie ilości inwestycji realizowanych przez deweloperów 
w centrum miasta, zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej dla mieszkańców oraz organizację 
zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży. Pod względem edukacji, mieszkańcy chcieliby mieć wpływ na 
rozwój umiejętności językowych pracowników zatrudnionych na terenie Krynicy-Zdrój w sektorze 
instytucji publicznych, szpitali, czyli osób mającymi kontakt z obcokrajowcami. Ważna dla nich jest 
także współpraca władz miasta z przedsiębiorcami, którzy ze względu na swoje kontakty czy wiedzę 
mogliby włączać się w tworzenie pomysłów przyczyniających się do rozwoju Krynicy-Zdrój. Nie bez 
znaczenia jest także wpływ na podejmowane działania w zakresie pomocy socjalnej, zdaniem 
mieszkańców czas oczekiwania na mieszkania jest bardzo długi. Zauważalny jest także brak działań 
na rzecz osób najbardziej potrzebujących. 

 

5.5 Smart mobility - transport 

 Idea Smart Mobility w Krynicy-Zdrój zdaniem jej mieszkańców powinna być ukierunkowana na 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają korzystanie z infrastruktury drogowej, 
pieszej, rowerowej, kolejowej oraz komunikacji publicznej.  
 

 Mieszkańcy miasta pod względem transportu najlepiej oceniają oznaczenie dróg i drogi rowerowe. 
Natomiast mieszkańcy sołectw także najwyżej cenią oznaczenie dróg oraz drogi piesze (w tym 
chodniki).  W obu grupach respondentów najniżej cenione są parkingi miejskie i infrastruktura 
kolejowa. Są to dwa kluczowe obszary, które wymagają poprawy. 
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 Zdaniem mieszkańców liczba parkingów jest zbyt mała, a jakość dostępnych powinna być większa. 
Jedną z rekomendacji mieszkańców jest pomysł odkupienia od PKP terenu dworca kolejowego 
i utworzenie w tym miejscu miejsc parkingowych. 
 

 Mieszkańcy zauważają dążenie miasta do idei smart city, ich zdaniem Krynica-Zdrój podjęła 
pierwsze kroki w dążeniu do idei wprowadzając bezpłatną komunikację gminną, która jednak nie 
spełnia do końca oczekiwań w zakresie jej dostępności, jakości i dopasowania rozkładów jazdy do 
potrzeb mieszkańców. Ilość przejazdów komunikacji bezpłatnej powinna zostać zwiększona, aby 
turystom nie opłacało się poruszać po mieście własnymi samochodami. 

 
 Oznakowanie ścieżek edukacyjnych, punktów widokowych i wszelkich innych atrakcji 

turystycznych jest dobrze przygotowane. Jednakże zdarzają się w tym zakresie kwestie 
niedopracowane, które utrudniają turystom poruszanie się w obrębie atrakcji – jedną z nich jest 
nieprecyzyjne oznakowanie kierunków na Górę Parkową, przez co często turyści nie mogą trafić do 
celu.  

 
 Mieszkańcy widzą potencjał umożliwiający odkorkowanie miasta poprzez przywrócenie transportu 

kolejowego, który mógłby pozytywnie wpłynąć na zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego 
w mieście. Są to działania, które nie leżą wyłącznie w gestii Urzędu Miasta, jednak są warte 
rozważenia i podjęcia stosownych kroków i rozmów.  

 
 Mieszkańcy rekomendują otwarcie dworca PKS i PKP z zapleczem sanitarnym, co przyczyni się do 

poprawy infrastruktury umożliwiającej mieszkańcom i osobom przyjezdnym korzystanie 
z komunikacji publicznej przy zachowaniu komfortu, a więc m.in. możliwości skorzystania z toalety 
czy poczekalni i zakupu biletów w kasie;  

 
 Poprawie powinna ulec transparentność informacji związanych z miejscem i trasą przejazdu 

pojazdów komunikacji publicznej, zwłaszcza autobusów dalekobieżnych – jasna informacja skąd 
odjeżdżają poszczególne autobusy, jaka jest trasa ich przejazdu, oznaczenie miejsc 
rozpoczęcia/zakończenia trasy, bądź przekierowanie wszystkich autobusów w jedno wskazane 
miejsce (dworzec), aby ułatwić turystom przyjazdy i powroty z miasta;  

 
 Rozkład jazdy komunikacji publicznej (zwłaszcza bezpłatnej) powinien być w większym stopniu 

dopasowany do potrzeb mieszkańców gminy w każdej grupie wiekowej, a więc powinien 
umożliwiać dojazd i powrót ze szkół dzieci i młodzieży, dojazd i powrót z pracy, dojazd i powrót do 
podmiotów ochrony zdrowia i urzędów w godzinach ich funkcjonowania. 

 
 Mieszkańcy wskazują na trudności z zasięgiem telefonii komórkowej, co przekłada się na dostęp 

do internetu w pełnym zakresie.  
 

 Mieszkańcy chętnie wskazywali na rozwiązania, które ich zdaniem wpisują się w idee Smart City. 
Rekomendują m.in. stworzenie aplikacji mobilnej ułatwiającej poruszanie się po mieście, np. 
przekazującej informacje o wolnych miejscach parkingowych, rozkładzie jazdy komunikacji 
publicznej, utworzenie obwodnicy miasta oraz drogi dojazdowej omijającej centrum miasta, 
prowadzącej do największej atrakcji turystycznej Krynicy-Zdrój – wieży widokowej; utworzenia 
miejskiej wypożyczalni rowerów bądź innego rozwiązania umożliwiającego w łatwy, dostępny 
i niedrogi sposób poruszanie się rowerem po mieście i okolicach; zbudowanie kolejek gondolowych 
zastępujących naziemny transport publiczny. Ważnym ich zdaniem również pomysłem jest budowa 
dwupoziomowego parkingu, najlepiej na obrzeżach miasta. 
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5.5 Smart people - ludzie 

 Smart people interpretowany jest przez mieszkańców z jednej strony jako kapitał ludzki, podejście 
indywidualne dotyczące każdego człowieka, jego cech i predyspozycji oraz jako podejście bardziej 
społeczne, grupowe odnoszące się bezpośrednio do kapitału społecznego, zawierającego cechy 
konstytuujące społeczeństwo - obszar, który tworzą ludzie. 
 

 W toku toczonej wyodrębniono obraz Kryniczanina, który w oczach respondentów jest osobą 
życzliwą, zapracowaną i nieangażującą się w życie społeczne, co spowodowane jest brakiem czasu 
poprzez ilość obowiązków, które musi zrealizować by móc prowadzić firmę, z której zyski czerpie 
w okresie sezonowym. 

 
 Zdecydowana większość mieszkańców Krynicy-Zdrój (94,2%) jest zadowolona ze swojego życia, 

a niemal połowa badanych (45,5%) ocenia bardzo wysoko poziom zadowolenia ze swojego życia. 
Wśród mieszkańców sołectw w gminie Krynica-Zdrój odsetek zadowolonych z życia jest jeszcze 
wyższy i wynosi 97,9%.  

 
 Wyniki badania jasno wskazują, że mieszkańcy zarówno samej Krynicy-Zdrój, jak i okolicznych 

miejscowości wchodzących w skład gminy wysoko oceniają swoje życie w takich aspektach, 
jak miejsce zamieszkania, stan zdrowia, sytuacja zawodowa oraz sytuacja materialna.  

 
 Biorąc pod uwagę ocenę swojego miejsca zamieszkania, praktycznie wszyscy respondenci oceniają 

je również pozytywnie (96,5%). Wśród mieszkańców sołectw odsetek pozytywnych ocen sięga 
98,9%. Wśród tej grupy badanych nie pada ani jedna zdecydowanie negatywna odpowiedź. 
Pozytywne odpowiedzi mieszkańcy argumentują spokojem, bezpieczeństwem oraz specyficznym 
mikroklimatem.  

 
 Niezadowolenie z miejsca zamieszkania jest kwestią marginalną. Należy jednak zauważyć, że osoby 

negatywnie oceniające swoje miejsce zamieszkania wskazują głównie na zatłoczenie, złej jakości 
infrastrukturę drogową, wysokie ceny, brak miejsc pracy, czy na prywatyzację sanatoriów, która 
ich zdaniem przyczyniła się do większego wyzysku pracowników. 

 
 Mieszkańcy Krynicy-Zdrój również w zdecydowanym stopniu pozytywnie oceniają swój stan 

zdrowia (92,1%). W przypadku mieszkańców wsi wchodzących w skład gminy Krynica-Zdrój 
nieznacznie większy odsetek osób źle ocenia swój stan zdrowia (12,2%), jednak odsetek 
mieszkańców pozytywnie odnoszących się do swojej kondycji zdrowotnej utrzymuje się na 
wysokim poziomie 87,8%. 

 
 Biorąc pod uwagę sytuację zawodową, większy odsetek mieszkańców sołectw (91,5%) ocenia ją 

pozytywnie, niż mieszkańców miasta (88,1%), jednak i wśród tej grup badanych ocena pozytywna 
utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Natomiast pozytywna ocena własnej sytuacji 
finansowej pojawia się częściej u mieszkańców miasta (82,5%), niż otaczających go wsi (78,3%). 
Należy jednak zauważyć, że jedynie w przypadku tego obszaru dominującymi odpowiedziami są 
oceniam raczej pozytywnie, a nie jak w pozostałych ocenianych obszarach oceniam zdecydowanie 
pozytywnie.  

 
 Główną barierą w budowaniu kapitału ludzkiego w Krynicy-Zdroju jest problem emigracji. Zdaniem 

badanych osoby, których źródło utrzymania nie jest związane z turystyką zmuszone są do 
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wyjazdów w poszukiwaniu pracy poza granice miasta. Z kolei mieszkańcy są osobami bardzo 
zapracowanymi i nie mają czasu na zainteresowanie się życiem publicznym. Ponadto elementami 
barier mogą być również negatywne postawy społeczne mieszkańców, jak np. roszczeniowość czy 
brak chęci wspólnej pomocy. Wydaje się jednak, że jest to kwestia marginalna, ponieważ podczas 
realizacji całego badania przeważają opinie dotyczące otwartości ludzi i chęci niesienia pomocy 
innym. 

 
 Zdaniem mieszkańców potencjał mieszkańców Krynicy-Zdrój można wykorzystać i rozwinąć 

poprzez stopniowe zmiany polegające na włączaniu coraz większej ilości mieszkańców 
w partycypację miasta. Powinno się to odbywać przez zastosowanie marketingu szeptanego oraz 
nakłanianiu mieszkańców do angażowania się w życie publiczne przez osoby w nim uczestniczące.  

 
 Zdaniem mieszkańców, władze miasta powinny spotkać się z przedstawicielami przedsiębiorstw 

oraz mieszkańców, co zaowocowałoby wymianą doświadczeń, pomysłów, co w konsekwencji 
przyczyni się do bardziej sprawnego zarządzania sprawami ludzkimi. Drugim pomysłem na 
poprawę sytuacji jest pozyskanie wiedzy przez samorząd na temat działań przyczyniających się do 
rozwoju kapitału społecznego stosowanych w innych, podobnych miastach i na tej podstawie 
zaplanowanie działań dla Krynicy-Zdroju.  

5.6 Identyfikacja dogodnych form komunikacji pomiędzy mieszkańcami a 
urzędami 

 Mieszkańcy celem kontaktu z urzędami najczęściej wykorzystują tradycyjną formę kontaktu – 
wizytę w urzędzie. Drugą najczęściej wybieraną formą kontaktu jest kontakt telefoniczny. Kolejnym 
preferowanym kanałem komunikacji jest kontakt mailowy. Najrzadziej wskazywaną formą 
kontaktu jest forma pisemna opierająca się na przesyłaniu pism tradycyjną pocztą, która wybierana 
jest tylko wówczas, jeśli charakter sprawy tego wymaga.  
 

 Mieszkańcy często wybierają wizytę osobistą, ponieważ są przeświadczeni o skuteczności 
i efektywności osobistego kontaktu z urzędnikiem. Na szybkość załatwiania sprawy jako atut 
osobistej wizyty w urzędzie wskazała niemal ¼ badanych. Pozostałe czynniki deklarowane były 
w mniejszym stopniu, a wśród nich znalazły się: konieczność odbycia osobistej wizyty w urzędzie 
ze względu na charakter załatwianej sprawy, wysoka skuteczność kontaktów osobistych 
z urzędnikami oraz bliskość urzędu od miejsca zamieszkania/zatrudnienia. 

 
 Mieszkańcy cenią sobie kontakt telefoniczny z urzędem ze względu na szybkość uzyskania 

odpowiedzi, wysoką efektywność w uzyskiwaniu informacji oraz wygodę kontaktu. Należy jednak 
podkreślić, że w dużej mierze kontakt telefoniczny jest podejmowany w celu uzyskania informacji 
lub ich weryfikacji, rzadziej zaś w celu załatwienia spraw urzędowych. 

 
 Mailowa droga kontaktu jest często wybierana ze względu na wygodę i łatwość tej formy, a także 

szybkość nawiązywania kontaktu i przekazania informacji. Niektórzy nie decydują się na wybór tej 
formy kontaktu ze względu na brak doświadczeń w korzystaniu z niej oraz ze względu na brak 
odpowiedniego sprzętu (komputera), dostępu do Internetu lub umiejętności korzystania z nich.  
 

 W odniesieniu do formy kontaktu, jakim jest ePUAP obserwuje się różnicę pomiędzy korzystaniem 
z niej przez mieszkańców miasta i wsi. Reprezentanci miasta (30%) częściej od mieszkańców wsi 
(18,3%) korzystają z tej ścieżki kontaktu. Osoby korzystające z możliwości kontaktu z urzędami 
poprzez ePUAP cenią tę formę za wygodę i szybkość. Niemal 6% badanych korzysta z niej tylko z 
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uwagi na konieczność załatwiania spraw tą drogą. Natomiast osoby niekorzystające z ePUAP 
wskazują na preferencje innych form kontaktu, brak potrzeby korzystania z tej metody bądź brak 
odpowiedniego sprzętu i umiejętności posługiwania się komputerem i internetem. 

 
 Wraz ze wzrostem wieku wzrasta odsetek wskazań na załatwianie spraw urzędowych poprzez 

osobistą wizytę w urzędzie. Wśród osób młodych na tę formę wskazuje 71,8%, wśród osób w sile 
wieku jest to już o 1,4 punktu procentowego więcej wskazań, a wśród osób najstarszych odsetek 
ten sięga 78,2%. Z kolei biorąc pod uwagę najnowocześniejsze formy kontaktu zdecydowanie 
częściej wskazują na nią osoby młode niż osoby powyżej 62. roku życia. Wśród najmłodszej grupy 
respondentów niemal 40% kontaktuje się z urzędami drogą mailową, a nieco ponad 45% czyni to 
poprzez ePUAP, podczas gdy wśród najstarszej grupy wiekowej te formy kontaktu wybiera 
odpowiednio jedynie 18,4% oraz 13,8% badanych.  

 
 Im wyższy stopień wykształcenia, tym niższa skłonność do osobistych wizyt w urzędzie - wszystkie 

osoby posiadające wyłącznie wykształcenie podstawowe preferują wizyty osobiste w urzędzie, ale 
wraz ze wzrostem osiągniętego stopnia wykształcenia odsetek ten spada i wśród osób 
z wykształceniem wyższym wynosi nieznacznie powyżej 70%.  

 
 Im wyższy stopień wykształcenia, tym większa skłonność do korzystania z nowoczesnych rozwiązań 

w zakresie kontaktowania się z urzędami – ePUAP - wśród osób, które osiągnęły najniższy poziom 
wykształcenia nikt nie wskazywał na korzystanie z platformy ePUAP. Odsetek osób korzystających 
z ePUAPU wzrasta wraz ze wzrostem stopnia wykształcenia i u osób posiadających wyższe 
wykształcenie wynosi prawie 40%.  

5.7 Źródła informacji o działalności urzędów  

 Dużą popularnością cieszą się internetowe źródła informacji, które cenione są za łatwość i szybkość 
dostępu oraz wygodę w korzystaniu. Za najbardziej wiarygodne źródła informacji uznawane są 
oficjalne strony internetowe urzędów i BIP. Popularność tradycyjnych form informowania, takich 
jak tablice informacyjne czy lokalna prasa tracą na znaczeniu i preferowane są w większości przez 
osoby starsze. Jednak podejmując działania informacyjne nie należy ograniczać się tylko do jednej 
formy kontaktu z obywatelami, gdyż każda ze wskazanych form oraz źródeł informacji ma swoich 
zwolenników. Rezygnacja np. z tradycyjnych form kontaktu może przyczynić się do 
niedoinformowania pewnej grupy mieszkańców. 
 

 Wśród pozytywnych czynników wyboru strony internetowej urzędu jako źródła potrzebnych 
informacji respondenci wskazywali na wysoką wiarygodność zamieszczanych tam informacji oraz 
ich aktualność oraz wygodę korzystania i dostępność tego źródła informacji. Czynniki negatywne 
skupiają się głównie na aspektach związanych z innymi preferencjami poszukujących informacji 
oraz brakiem umiejętności posługiwania się Internetem. W pojedynczych przypadkach 
wskazywano na niską jakość stron urzędów.  

 
 Pozytywne czynniki wpływające na poszukiwanie informacji urzędowych w lokalnej prasie (lokalną 

prasę utożsamiano z reguły z biuletynem) to przede wszystkim łatwa dostępność do prasy oraz 
przekonanie o aktualności zamieszczanych w niej informacji. Jednak należy zauważyć, że o łatwej 
dostępności mówi 19,6% badanych, podczas gdy 29,0% wskazuje, że nie ma do niej dostępu. Ta 
rozbieżność może być pochodną nierównomiernego dystrybuowania lokalnej prasy w Krynicy-
Zdroju bądź braku świadomości mieszkańców o jej dostępności. Ponad 1/3 badanych mieszkańców 
miasta nie sięga po prasę lokalną, ponieważ preferuje inne źródła informacji.  
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 Portale internetowe o charakterze informacyjnym są uznawane przez niemal 26% mieszkańców 
Krynicy-Zdrój za najłatwiejsze i najszybsze źródło informacji o urzędach i podejmowanych przez nie 
działaniach, ponadto co dziesiąty badany ceni je za aktualność przekazywanych informacji. Wśród 
czynników negatywnych dominują odmienne preferencje co do źródła informacji i braku 
umiejętności lub sprzętu niezbędnych do poruszania się po portalach internetowych.  

 
 Portale społecznościowe przez użytkowników poszukających treści związanych z działalnością 

urzędów cenione są za łatwość i szybkość dostępu, ale także na dopasowanie informacji do potrzeb 
odbiorców i aktualność. Co więcej jedynie w odniesieniu do tego medium wskazywano na aspekt 
poznania opinii innych użytkowników na temat zamieszczanych na fanpage’ach urzędów 
informacji. Co dziesiąty mieszkaniec Krynicy-Zdrój zagląda na strony urzędów na portalach 
społecznościowych w wolnej chwili, przy okazji przeglądania Internetu.  

 
 Pośród mieszkańców Krynicy-Zdrój 35,1% preferuje inne sposoby pozyskiwania wiedzy niż Biuletyn 

Informacji Publicznej, a 14,4% twierdzi, że nie korzysta z niego, bo nie ma do niego dostępu. Wśród 
tych, którzy jednak sięgają po zawarte w nim informacje większość ceni to źródło wiedzy za 
dostępność i rzetelność oraz dopasowanie treści informacji do potrzeb poszukujących.  

 
 W odniesieniu do stacjonarnych tablic informacyjnych pojawia się zdecydowanie więcej czynników 

negatywnych niż pozytywnych. Wyższe są również odsetki wskazań na poszczególne czynniki 
negatywne niż pozytywne. Wśród wypowiedzi zaświadczających o niekorzystaniu z tego źródła 
informacji dominują te ukierunkowane na sięganie po wiedzę do innych źródeł. Jednak znaczące 
są również głosy wskazujące na brak zainteresowania korzystaniem z tej formy informacji oraz 
braku możliwości skorzystania z niej, głównie z powodu braku dostępu tego typu tablic w okolicy 
miejsca zamieszkania/zatrudnienia.  

5.8 Turyści 

 Turyści przed przyjazdem do Krynicy-Zdroju informacje na temat oferty turystycznej pozyskiwali za 
pomocą poczty pantoflowej, a więc wśród znajomych i członków rodzin, którzy polecają to miasto 
jako kierunek turystyczny. Ponadto ww. informacji poszukuje się na stronach internetowych 
poświęconych turystyce, w tym turystyce uzdrowiskowej/sanatoryjnej. Z kolei lokalnych atrakcji 
poszukuje się także na stronie internetowej urzędu miasta oraz w social mediach. 
 

 Dominującym celem wizyty w Krynicy-Zdroju dla turystów był cel leczniczy (pobyt 
w sanatorium/uzdrowisku), na drugim miejscu był cel turystyczny, a więc ukierunkowany na 
zwiedzanie, poznawanie miasta i okolic.  
 

 Turyści pod względem walorów turystycznych cenią Krynicę-Zdrój dzięki licznym trasom 
spacerowym, bliskości natury, zadbanym miejskim terenom zielonym oraz dzięki rozwiniętej 
infrastrukturze turystycznej i gastronomicznej.  

 
 Infrastruktura transportowa nie jest wykorzystywana w równym stopniu przez wszystkich 

turystów, a pewne jej obszary nie cieszą się zainteresowaniem. Oceny turystów korzystających z 
poszczególnych obszarów transportu są różne. Można wskazać aspekty, które są oceniane 
pozytywnie, jak drogi piesze wraz z chodnikami czy oznaczeniem dróg, ale są też takie, które 
oceniane są bardzo negatywnie, jak parkingi miejskie. Głównie te ostatnie są obszarem, 
który wymagałby poprawy, zwłaszcza, że jak wskazują dane, turyści w niewielkim stopniu 
korzystają z połączeń kolejowych, czy komunikacji publicznej, a więc stawiają na dojazd własnymi 
autami. 
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 Wśród turystów dominują osoby starsze, które przybywają do miasta w celach leczniczych, a przy 

okazji pobytu korzystają z innych atrakcji, głównie nastawionych na obcowanie z przyrodą. Turyści 
przebywają w mieście z reguły przez dłuższy czas związany z trwaniem turnusów w sanatoriach, 
dlatego też poszukują rozrywek kulturalnych, aby urozmaicić swój pobyt w mieście.  

 
 Oferta rozrywkowo-kulturalna nie zadowala ich w pełni. Jest jednym z obszarów najsłabiej 

ocenianych przez turystów, którzy wskazują, że wymaga ona uatrakcyjnienia. Należy jednak mieć 
na uwadze trudny czas realizacji badania – czas panującej epidemii, która znacznie ograniczyła 
ofertę kulturalną i możliwości realizacji koncertów, festiwali, spotkań i tym podobnych eventów.  

 
 Urząd Miasta powinien zwrócić uwagę na infrastrukturę drogową oraz dostępność i jakość 

parkingów, bo są to obszary, na które turyści zwracają uwagę i nie oceniają ich pozytywnie. 
Niemniej, większość respondentów z pewnością poleciłaby Krynicę-Zdrój jako miejsce 
wypoczynku, jednak dla osób w grupie wiekowej 30+. Jako czynnik wpływający na taką opinie 
wskazywany jest całokształt i kompleksowość atrakcji.  

 

 Osoby biorące udział w wywiadach polecałby pobyty minimum dwutygodniowe, ponieważ w ich 
opinii taki czas pozwala w pełni skorzystać z tego co oferuje miasto. Najbardziej polecanymi 
aktywnościami w Krynicy-Zdrój są spacery, korzystanie z oferty kulturalno-rozrywkowej oraz 
spędzanie czasu na łonie natury.
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6.Aneks 

6.1 Kwestionariusz CATI mieszkańcy m. Krynica-Zdrój 

Dzień dobry nazywam się ….. i jestem ankieterem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.  
Nasza firma realizuje dla Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju badanie, którego celem jest określenie 
potencjału społecznego, zdobycie wiedzy na temat problemów społecznych, gospodarczych na 
obszarze Pana/i miejsca zamieszkania. Badania są jednym z pierwszych etapów działań zmierzających 
do stworzenia podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które jest realnie współzarządzane 
przez swoich mieszkańców. Zapraszając Pana/ią do rozmowy zapewniamy poufność wszystkich 
odpowiedzi. Rozmowa potrwa maksymalnie 20 minut. Pana/i wypowiedzi są całkowicie poufne i będą 
prezentowane jedynie w zbiorczych wynikach badania, bez możliwości powiązania ich z konkretną 
osobą. 

 Czy zgodzi się Pan/Pani na poświęcenie czasu i odpowiedź na pytania? 

Dane metryczkowe 

1. Proszę podać swój wiek- liczbę ukończonych pełnych lat życia (Ankieter. Poczekaj na udzielenie 
odpowiedzi i zaznacz prawidłową odpowiedź)  
a. 18 – 25 lat 
b. 26-37 lat 
b. 38-62 lat 
c. Powyżej 62 lata  
d. Odmowa odpowiedzi 

 
2. Jaki jest najwyższy osiągnięty przez Pana/ią poziom wykształcenia?  

a) Podstawowe 
b) Zawodowe 
c) Średnie 
d) Wyższe  

Identyfikacja potrzeb i wyzwań rozwojowych mieszkańców/różnych grup interesu w zakresie 
kluczowych obszarów tematycznych w mieście (gospodarka, ludzie, transport, jakość życia, 
zarządzanie, środowisko) 
3. Jak ocenia Pan/i poziom swojego zadowolenia z określonych obszarów Pana/i życia? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5 (gdzie 1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie 
pozytywnie) 

 1 
Oceniam 

zdecydowanie 
negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywnie 

3 
Nie 

mam 
zdania 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywnie 

5 
Oceniam 

zdecydowanie 
pozytywnie 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Pana/i  miejsce 
zamieszkania 

      

b. Pana/i stan 
zdrowia 

      

c. Pana/i sytuacja 
zawodowa 
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d. Pana/i sytuacja 
finansowa 

      

 

3a. Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pan zadowolony ze swojego życia? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5 
(gdzie 1- jestem bardzo niezadowolony, 5- jestem bardzo zadowolony) 

1 
Jestem bardzo 
niezadowolony 

2 
Jestem raczej 

niezadowolony 

3 
Nie mam 

zdania 

4 
Jestem raczej 
zadowolony 

5 
Jestem bardzo 

zadowolony 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. Nie 
czytać opcji) 

 

3b. Jakie według Pana/i obszary wpływają najbardziej na poprawę Pana/i jakości życia w mieście? 
(Ankieter. Przeczytaj kafeterię. Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi 
odczytaj pytanie 2b) 

a. Jakość komunikacji publicznej płatnej 
b. Jakość komunikacji publicznej bezpłatnej 
c. Jakość infrastruktury drogowej 
d. Jakość oferty kulturalno-rozrywkowej 
e. Jakość oferty usług edukacyjnych 
f. Jakość oferty usług medycznych 
g. Jakość usług sportowych 
h. Bezpieczeństwo 
i. Obszar społeczno- socjalny (Ankieter. rozumiana jako zapewnienie wysokiej jakości życia, 

zmniejszanie nierówności społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności w 
społeczeństwie) 

j. Inne, jakie?.... 
k. Trudno powiedzieć (Ankieter. Nie czytać opcji) 

 
3c. Jak ocenia Pan/i jakość tych obszarów w Krynicy-Zdroju? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5 (gdzie 
1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie pozytywnie) 
(Ankieter. Wyświetlają się wskazania z P3B) 

 1 
Oceniam 

zdecydowanie 
negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywnie 

3 
Nie 

mam 
zdania 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywnie 

5 
Oceniam 

zdecydowanie 
pozytywnie 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Jakość 
komunikacji 
publicznej płatnej 

      

b. Jakość 
komunikacji 
publicznej 
bezpłatnej 

      

c. Jakość 
infrastruktury 
drogowej 
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d. Jakość oferty 
kulturalno-
rozrywkowej 

      

e. Jakość oferty 
usług 
edukacyjnych 

      

f. Jakość oferty 
usług medycznych 

      

g. Jakość usług 
sportowych 

      

h. Bezpieczeństwo 
publiczne 

      

i. Spójność 
społeczna 
(Ankieter. 
rozumiana jako 
zapewnienie 
wysokiej jakości 
życia, zmniejszanie 
nierówności 
społecznych, 
zwalczanie 
ubóstwa, 
tworzenie 
solidarności w 
społeczeństwie) 

      

j. Inne, jakie?....       
 
4.Jaki jest Pana/i zdaniem stan gospodarki w Krynicy-Zdroju? Proszę o odpowiedź, czy zgadza się 
Pan z poniższymi zdaniami w skali od 1 do 5 (gdzie 1- zdecydowanie się nie zgadzam, a 5-
zdecydowanie się zgadzam) 
(Ankieter. Przeczytaj odpowiedzi) 

 1 
Zdecydowanie 

się nie 
zgadzam 

2 
Raczej 
się nie 

zgadzam 

3 
Nie mam 

zdania/trudno 
powiedzieć 

4 
Raczej 

się 
zgadzam 

5 
Zdecydowanie 

się zgadzam 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Gospodarka 
lokalna jest 
konkurencyjna  

      

b. Gospodarka 
lokalna jest 
innowacyjna 

      

c. Gospodarka 
lokalna 
nieustannie się 
rozwija 
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d. Lokalne 
firmy 
współpracują z 
mieszkańcami 

      

 
5.Jak ocenia Pan/i transport w Krynicy-Zdroju? Proszę o ocenę poszczególnych aspektów w skali od 
1 do 5 (gdzie 1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie pozytywnie) 
(Ankieter. Przeczytaj kafeterię) 

 1 
Oceniam 

zdecydowanie 
negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywnie 

3 
Nie mam 

zdania 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywnie 

5 
Oceniam 

zdecydowanie 
pozytywnie 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Komunikacja 
uzdrowiskowa 

      

b. Parkingi 
miejskie 

      

c. Drogi 
rowerowe 

      

d. Drogi piesze 
(w tym 
chodniki) 

      

e. Oznaczenie 
dróg 

      

f.Infrastruktura 
drogowa na 
terenie gminy 

      

g. Połączenie z 
pobliskimi 
miastami 

      

h.Infrastruktura 
kolejowa 

      

 
6. Jak ocenia Pan/i środowisko w Krynicy-Zdroju? Proszę o ocenę poszczególnych aspektów w skali 
od 1 do 5 (gdzie 1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie pozytywnie) 
(Ankieter. Przeczytaj kafeterię) 

 1 
Oceniam 

zdecydowanie 
negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywnie 

3 
Nie 

mam 
zdania 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywnie 

5 
Oceniam 

zdecydowanie 
pozytywnie 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Ochrona 
zasobów 
naturalnych 

      

b. Ochrona 
środowiska 
(jakości 
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powietrza, 
czystości) 
c. Infrastruktura 
wodno-
kanalizacyjna 

      

d. Atrakcyjność 
terenów zielonych 

      

e. Wykorzystanie 
odnawialnych 
źródeł energii (np. 
energii 
słonecznej) 

      

f. Gospodarka 
odpadami 
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Identyfikacja dogodnych form komunikacji na linii mieszkaniec – urząd, urząd – 
mieszkaniec; przeszkody oraz czynniki utrudniające właściwą i efektywną komunikację 
mieszkańców z urzędem 

7.W jaki sposób załatwia Pan/i najczęściej sprawy urzędowe?  
(Ankieter. Pytanie wielokrotnego wyboru. Przeczytaj kafeterię i dopytaj dlaczego taki sposób jest/nie 
jest wybierany) 

a. Osobista wizyta, dlaczego tak/nie? 
b. Rozmowa telefoniczna, dlaczego tak/nie? 
c. Forma pisemna (listowna), dlaczego tak/nie? 
d. Forma elektroniczna (mailowa), dlaczego tak/nie? 
e. ePUAP, dlaczego tak/nie? 

8. Gdzie najczęściej poszukuje Pan/i informacji w związku ze sprawami urzędowymi/komunikatami 
wydawanymi przez urząd? 
(Ankieter. Pytanie wielokrotnego wyboru. Przeczytaj kafeterię i dopytaj dlaczego taki kanał 
komunikacyjny jest/nie jest wybierany) 

a. Strona internetowa urzędu, dlaczego tak/nie? 
b. Prasa lokalna, dlaczego tak/nie? 
c. Informacyjne portale internetowe, dlaczego tak/nie? 
d. Portale społecznościowe, dlaczego tak/nie? 
e. BIP, dlaczego tak/nie? 
f. Stacjonarne tablice ogłoszeniowe, dlaczego tak/nie? 

 
Określenie poziomu zaangażowania mieszkańców w sprawy funkcjonowania miasta 

9. Czy ma Pan/i możliwość uczestniczenia w spotkaniach spółdzielni mieszkaniowej/ radzie osiedla, 
do którego Pan/i należy?   

a. Tak   
b. Nie   
c. odmowa odpowiedzi  (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
9a. Jeśli tak, to czy w ciągu ostatniego roku brał/a Pan/i udział w takich spotkaniach spółdzielni 
mieszkaniowej/ rady osiedla?  

a. Tak  
b. Nie  
c. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
10. Czy ma Pan/i możliwość skontaktowania sięz włodarzami, np. burmistrzem/ wójtem w 
kwestiach związanych ze sprawami lokalnymi/ miejskimi?   

a. Tak   
b. Nie   
c. Odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
10a. Jeśli tak, to czy w ciągu ostatniego roku kontaktował/a się Pan/i z włodarzami, np. 
burmistrzem/ wójtem w kwestiach związanych ze sprawami lokalnymi/ miejskimi?   

a. Tak  
b. Nie  
c. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 
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11. Czy ma Pan/i możliwość uczestniczenia wkonsultacjach/spotkaniach/zebraniach z włodarzami 
dotyczących spraw lokalnych/ miejskich?   

a. Tak   
b. Nie   
c. Odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
11a. Jeśli tak, to czy w ciągu ostatniego roku uczestniczył/a Pan/i w 
konsultacjach/spotkaniach/zebraniach z włodarzami dotyczących spraw lokalnych/ miejskich?    

a. Tak  
b. Nie  
c. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
12. Czy w ciągu ostatniego roku podpisywał/a się Pan/i pod petycją/ petycjami 
dotyczącą/ymi spraw lokalnych/miejskich?   

a. Tak   
b. Nie   
c. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
12a. Czy w ciągu ostatniego roku brał/a Pan/i udział w proteście dotyczącym spraw 
lokalnych/miejskich?   

a. Tak   
b. Nie   
c. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
13. Czy w ciągu ostatniego roku sprawdzał/a Pan/i informacje/ wiadomości/ aktualności na 
stronach urzędów?  

a. Tak   
b. Nie   
c. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
14. Czy w ciągu ostatniego roku poszukiwał/a Pan/i informacji (także w internecie) na temat 
działań władz miasta lub planowanych przedsięwzięć związanych z miastem?  

a. Tak   
b. Nie   
c. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
15. Czy w ciągu ostatniego roku czytał/a Pan/i dokumenty, uchwały, zarządzenia, plany wydane 
przez miasto?  

a. Tak   
b. Nie   
c. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
16. Czy w ciągu ostatniego roku rozmawiał/a Pan/i z rodziną/sąsiadami/przyjaciółmi o sprawach 
związanych z miastem? (np. planowanymi zmianami, rozwojem miasta itp.)  

a. Tak   
b. Nie   
c. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 
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17. Jak ocenia Pan/i poziom swojego zainteresowania sprawami związanymi z funkcjonowaniem 
miasta? (gdzie 1- w ogóle nie jestem zainteresowany/a , 5- jestem bardzo zainteresowany/a)   

1 
 

W ogóle nie jestem 
zainteresowany/a 

2 
 

Raczej nie 
jestem 

zainteresowany 

3 
 

Nie wiem/ 
trudno 

powiedzieć

4 
 

Raczej jestem 
zainteresowany

5 
 

Jestem bardzo 
zainteresowany/a 

0 
 

odmowa 
odpowiedzi (Ankieter. 

Nie czytać opcji) 
 

 
18. Jak ocenia Pan/i poziom swojego wpływu na decyzje władz lokalnych dotyczące 
funkcjonowania miasta? (gdzie 1- w ogóle nie mam wpływu na decyzje władz 
lokalnych, 5- mam  duży wpływ na decyzje władz lokalnych)   

1 
 

W ogóle nie mam 
wpływu na decyzje 

władz lokalnych 

2 
 

Raczej nie mam 
wpływu na 

decyzje władz 

3 
 

Nie 
wiem/trud

no 
powiedzieć

4 
 

Raczej mam 
wpływ na decyzję 

władz 

5 
 

Mam duży wpływ na 
decyzje władz 

lokalnych 

0 
 

odmowa 
odpowiedzi (Ankieter. 

Nie czytać opcji) 

  
19. Jak ocenia Pan/i poziom swojej chęci wpływania na decyzje władz 
lokalnych dotyczące funkcjonowania Pan/i miasta? (gdzie 1- w ogóle nie mam chęci wpływania na 
decyzje władz lokalnych, 5-mam duże chęci wpływania na decyzje władz lokalnych)   

1 
 

W ogóle nie 
mam chęci 

wpływania na 
decyzje władz lokaln

ych 

2 
 

Raczej nie 
mam chęci 
wpływania 
na decyzje 

3 
 

Nie 
wiem/trudn

o 
powiedzieć 

4 
 

Raczej mam chęć 
wpływania na 

decyzje 

5 
 

Mam duże chęci 
wpływania na 

decyzje władz lokalny
ch 

0 
 

odmowa odpowiedzi 
(Ankieter. Nie czytać 

opcji) 

  
20. Na decyzje dotyczące jakich obszarów funkcjonowania miasta chciałby/aby Pan/i mieć 
największy wpływ?  (Ankieter. Przeczytaj kafeterię. Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi) 

a. Komunikacji publicznej 
b. Infrastruktury drogowej 
c. Kulturalno-rozrywkowy 
d. Usług edukacyjnych 
e. Usług medycznych 
f. Usług sportowo-rekreacyjnych 
g. Bezpieczeństwa 
h. Spraw społeczno-socjalnych (Ankieter. Rozumiany jako zapewnienie wysokiej jakości 

życia, zmniejszanie nierówności społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności 
w społeczeństwie) 

i. Inny, jaki?......................... 
j. Nie wiem/trudno powiedzieć/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 
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Koniec, dziękujemy za udział w badaniu 
 

6.2 Kwestionariusz CATI turyści m. Krynica-Zdrój 

Dzień dobry nazywam się ….. i jestem ankieterem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.  
Nasza firma realizuje dla Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju badanie, którego celem jest określenie 
potencjału społecznego, zdobycie wiedzy na temat problemów społecznych, gospodarczych na 
obszarze Pana/i miejsca zamieszkania. Badania są jednym z pierwszych etapów działań zmierzających 
do stworzenia podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które jest realnie współzarządzane 
przez swoich mieszkańców. Zapraszając Pana/ią do rozmowy zapewniamy poufność wszystkich 
odpowiedzi. Pana/i wypowiedzi są całkowicie poufne i będą prezentowane jedynie w zbiorczych 
wynikach badania, bez możliwości powiązania ich z konkretną osobą. 

 Czy zgodzi się Pan/Pani na poświęcenie czasu i odpowiedź na pytania? 

Dane metryczkowe 

1.Czy przebywał/a Pan/i w ciągu ostatnich 3 lat w Krynicy-Zdroju w celach turystycznych (także w 
celu skorzystania z sanatorium w ramach skierowania z NFZ )? 

a. Tak 
b. Nie (Koniec wywiadu – Dziękuję za poświęcony czas) 

2.Proszę podać swój wiek- liczbę ukończonych pełnych lat życia  
(Ankieter. Poczekaj na udzielenie odpowiedzi i zaznacz prawidłową odpowiedź)  

a. 18 – 25 lat 
b. 26-37 lat 
c. 38-62 lat 
d. Powyżej 62 lata  
e. Odmowa odpowiedzi 

Charakterystyka turystyki  

3. Jaki był cel Pana/i ostatniej podróży do Krynicy-Zdroju? Proszę wskazać główny cel podróży.  
a. Turystyczny (zwiedzanie, poznawanie miasta i okolic)  
b. Leczniczy  (pobyt w uzdrowisku/sanatorium)  
c. Służbowy 
d. Towarzyski (odwiedziny u rodziny/znajomych)  

 
4. Jak długo trwał Pana/i ostatni pobyt w Krynicy-Zdroju?  

a. 1 dzień 
b. 2-3 dni 
c. 4-6 dni 
d 7-13 dni 
e.14 dni i więcej 
 

5. Kto towarzyszył Panu/i podczas ostatniej podróży do Krynicy-Zdroju? Proszę wskazać wszystkie 
właściwe odpowiedzi. (Pytanie wielokrotnego wyboru) 

a. Nikt, byłem sam/a 
b. Mąż/żona lub partner/partnerka 
c. Dzieci w wieku do 18 roku życia 
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d. Dorosłe dzieci  
e. Inni członkowie rodziny (np. rodzeństwo, rodzice, dziadkowie) 
f. Znajomi/przyjaciele 
g. Współpracownicy 

6. Jak często podróżuje Pan/i do Krynicy-Zdroju? 
a. Byłem/am tam pierwszy raz 
b. Byłem w Krynicy-Zdroju ponad 3 lata temu i postanowiłem/am przyjechać ponownie  
c. Byłem w Krynicy-Zdroju w ciągu ostatnich 3 lat i postanowiłem/am przyjechać ponownie 
d. Bywam w Krynicy-Zdroju regularnie, jak często? ………………… (Proszę podać średnią ilość 

wizyt w ciągu roku)  
 

7. Jak ogólnie ocenia Pan/i atrakcyjność turystyczną Krynicy-Zdroju?  
a. Zdecydowanie atrakcyjna 
b. Raczej atrakcyjna 
c. Przeciętnie atrakcyjna 
d. Raczej nieatrakcyjna 
e. Zdecydowanie nieatrakcyjna 
f. Odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

8. Skąd czerpał/a Pan/i informacje dotyczące turystyki w Krynicy-Zdroju? (Pytanie wielokrotnego 
wyboru) 

a. Z folderów/ulotek informacyjnych  
b. Ze stron internetowych poświęconych ogólnie turystyce 
c. Ze stron internetowych poświęconych turystyce uzdrowiskowej/sanatoryjnej  
d. Ze strony internetowej miasta  
e. Od znajomych/rodziny  
f. Z biura podróży  
g. Z informacji turystycznej  
h. Z innych źródeł, jakich? …………….. 
i. Nie poszukiwałem/am tego typu informacji  

 
Identyfikacja potrzeb i wyzwań rozwojowych mieszkańców/różnych grup interesu w zakresie 
kluczowych obszarów tematycznych w mieście (gospodarka, ludzie, transport, jakość życia, 
zarządzanie, środowisko) 
9. Jak ocenia Pan/i jakość tych obszarów w Krynicy-Zdroju? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5 (gdzie 
1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie pozytywnie) 

 1 
Oceniam 

zdecydowan
ie 

negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywni

e 

3 
Nie 

mam 
zdani

a 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywni

e 

5 
Oceniam 

zdecydowan
ie 

pozytywnie 

0 
Odmowa 
odpowied

zi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Jakość komunikacji 
publicznej płatnej 

      

b.Jakość komunikacji 
publicznej bezpłatnej 

      

b. Jakość infrastruktury 
drogowej 
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c. Jakość oferty 
kulturalno-rozrywkowej 

      

d. Jakość oferty 
turystycznej  

      

f. Jakość oferty usług 
leczniczych/uzdrowiskow
ych 

      

g. Jakość usług 
sportowych 

      

h. Bezpieczeństwo 
publiczne 

      

j. Jakość infrastruktury 
rowerowej i pieszej  

      

j. Inne, jakie?....       
10. Jak ocenia Pan/i kwestie związane z turystyką w Krynicy-Zdroju? Proszę o ocenę poszczególnych 
aspektów w skali od 1 do 5 (gdzie 1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie 
pozytywnie) 
(Ankieter. Przeczytaj kafeterię) 

 1 
Oceniam 

zdecydowanie 
negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywnie 

3 
Nie 

mam 
zdania 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywnie 

5 
Oceniam 

zdecydowanie 
pozytywnie 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Oferta 
noclegowa  

      

b. Oferta 
gastronomiczna  

      

c. Informacja 
turystyczna  

      

d. Oferta 
kulturalna  

      

e.Oferta sportów 
zimowych  

      

f. Oferta sportów 
letnich (turystyka 
rowerowa, wodna) 

      

g. Oferta 
infrastruktury 
czasu wolnego 
(parki, parki 
rozrywki, boiska, 
baseny) 

      

h. Oferta turystyki 
górskiej  

      

i. Oferta turystyki 
uzdrowiskowej  
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j. Atmosfera 
miasta 

      

k. Stan i 
atrakcyjność 
zabytków 

      

l. Czystość i 
estetyka miasta  

      

m. Walory 
przyrodnicze  

      

 
11.  Jak ocenia Pan/i transport w Krynicy-Zdroju? Proszę o ocenę poszczególnych aspektów w skali 
od 1 do 5 (gdzie 1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie pozytywnie) 
(Ankieter. Przeczytaj kafeterię) 

 1 
Oceniam 

zdecydowanie 
negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywnie 

3 
Nie 

mam 
zdania 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywnie 

5 
Oceniam 

zdecydowanie 
pozytywnie 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Komunikacja 
uzdrowiskowa 

      

b. Parkingi 
miejskie 

      

c. Drogi 
rowerowe 

      

d. Drogi piesze 
(w tym 
chodniki) 

      

e. Oznaczenie 
dróg 

      

f. 
Infrastruktura 
drogowa na 
terenie gminy 

      

g. Połączenie z 
pobliskimi 
miastami 

      

h. 
Infrastruktura 
kolejowa 

      

 

12.  Proszę wskazać jakie wg Pana/i są potrzeby w zakresie rozwoju turystycznego Krynicy-
Zdroju? Proszę wskazać wszystkie właściwe odpowiedzi. (Pytanie wielokrotnego wyboru) 

a. Zwiększenie ilości obiektów infrastruktury czasu wolnego 
b. Poprawa jakości obiektów infrastruktury czasu wolnego 
c. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy 
d. Zwiększenie ilości ścieżek rowerowych 
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e. Zwiększenie ilości szlaków pieszych 
f. Poprawa w zakresie atrakcyjności i dostępności usług gastronomicznych  
g. Zwiększenie ilości miejsc noclegowych na terenie gminy 
h. Poprawa komunikacji pomiędzy Krynicą-Zdrój a innymi miastami i lokalnymi atrakcjami 

turystycznymi 
i. Poprawa i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej  
j. Poprawa w zakresie infrastruktury uzdrowiskowej  
k. Poprawa stanu zabytków  
l. Większa dbałość o czystość i estetykę miasta i gminy 
m. Poprawa w zakresie oznakowania miasta i gminy  
n. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności informacji turystycznej 
o. Większa dbałość o walory przyrodnicze 
p. Poprawa w zakresie bezpieczeństwa na ternie miasta i gminy   
q. Zwiększenia aktywności w zakresie promocji turystycznej miasta i gminy  

 
13.  Co uważa Pan/i za największy walor Krynicy-Zdroju pod względem turystycznym?  

a. Położenie miasta i gminy  
b. Oferta uzdrowiskowa 
c. Duże możliwości aktywnego wypoczynku  
d. Możliwość obcowania z przyrodą 
e. Oferta noclegowo-gastronomiczna 
f. Oferta atrakcji skierowanych do dzieci  
g. Oferta kulturalno-rozrywkowa  
h. Bliskość gór  
i. Atmosfera miasta  
j. Stopień skomunikowania z innymi miastami oraz lokalnymi atrakcjami turystycznymi  
k. Coś innego, co? …………………………. 

Koniec, dziękujemy za udział w badaniu 
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6.3 Kwestionariusz CATI pozostali mieszkańcy21 

Dzień dobry nazywam się…. i jestem ankieterem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.  
Nasza firma realizuje dla Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju badanie, którego celem jest określenie 
potencjału społecznego, zdobycie wiedzy na temat problemów społecznych, gospodarczych na 
obszarze Pana/i miejsca zamieszkania. Badania są jednym z pierwszych etapów działań zmierzających 
do stworzenia podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które jest realnie współzarządzane 
przez swoich mieszkańców. Zapraszając Pana/ią do rozmowy zapewniamy poufność wszystkich 
odpowiedzi. Rozmowa potrwa maksymalnie 20 minut. Pana/i wypowiedzi są całkowicie poufne i będą 
prezentowane jedynie w zbiorczych wynikach badania, bez możliwości powiązania ich z konkretną 
osobą. 

 Czy zgodzi się Pan/Pani na poświęcenie czasu i odpowiedź na pytania? 

Dane metryczkowe 

1. Proszę podać swój wiek- liczbę ukończonych pełnych lat życia (Ankieter. Poczekaj na udzielenie 
odpowiedzi i zaznacz prawidłową odpowiedź)  

a. 18-25 lat 
b. 26-37 lat 
b. 38-62 lat 
c. Powyżej 62 lata  
d. Odmowa odpowiedzi 

2. Jaki jest najwyższy osiągnięty przez Pana/ią poziom wykształcenia?  

e) Podstawowe 
f) Zawodowe 
g) Średnie 
h) Wyższe  

Identyfikacja potrzeb i wyzwań rozwojowych mieszkańców/różnych grup interesu w zakresie 
kluczowych obszarów tematycznych w mieście (gospodarka, ludzie, transport, jakość życia, 
zarządzanie, środowisko) 
3. Jak ocenia Pan/i poziom swojego zadowolenia z określonych obszarów Pana/i życia? Proszę o 
ocenę w skali od 1 do 5 (gdzie 1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie 
pozytywnie) 

 1 
Oceniam 

zdecydowanie 
negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywnie 

3 
Nie 

mam 
zdania 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywnie 

5 
Oceniam 

zdecydowanie 
pozytywnie 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Pana/i  miejsce 
zamieszkania 

      

b. Pana/i stan 
zdrowia 

      

c. Pana/i sytuacja 
zawodowa 

      

                                                 
21 Badaniu zostaną poddani mieszkańcy sołectw: Berest, Czyrna, Mochnaczka Niżna, Mochnaczka, 
Wyżna, Muszynka, Piorunka, Polany, Tylicz  
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d. Pana/i sytuacja 
finansowa 

      

 

3a. Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pan zadowolony ze swojego życia? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5 
(gdzie 1- jestem bardzo niezadowolony, 5- jestem bardzo zadowolony) 

1 
Jestem bardzo 
niezadowolony 

2 
Jestem raczej 

niezadowolony 

3 
Nie mam 

zdania 

4 
Jestem raczej 
zadowolony 

5 
Jestem bardzo 

zadowolony 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. Nie 
czytać opcji) 

 

3b. Jakie według Pana/i obszary wpływają najbardziej na poprawę Pana/i jakości życia w gminie 
Krynica-Zdrój? 
(Ankieter. Przeczytaj kafeterię. Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi. Po udzieleniu odpowiedzi 
odczytaj pytanie 2b) 

l. Jakość komunikacji publicznej płatnej 
m. Jakość komunikacji publicznej bezpłatnej 
n. Jakość infrastruktury drogowej 
o. Jakość oferty kulturalno-rozrywkowej 
p. Jakość oferty usług edukacyjnych 
q. Jakość oferty usług medycznych 
r. Jakość usług sportowych 
s. Bezpieczeństwo 
t. Obszar społeczno- socjalny (Ankieter. rozumiana jako zapewnienie wysokiej jakości życia, 

zmniejszanie nierówności społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności w 
społeczeństwie) 

u. Inne, jakie?.... 
v. Trudno powiedzieć (Ankieter. Nie czytać opcji) 

 
3c. Jak ocenia Pan/i jakość tych obszarów w Krynicy-Zdroju? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5 (gdzie 
1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie pozytywnie) 
(Ankieter. Wyświetlają się wskazania z P3B) 

 1 
Oceniam 

zdecydowanie 
negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywnie 

3 
Nie 

mam 
zdania 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywnie 

5 
Oceniam 

zdecydowanie 
pozytywnie 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Jakość 
komunikacji 
publicznej płatnej 

      

b. Jakość 
komunikacji 
publicznej 
bezpłatnej 
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c. Jakość 
infrastruktury 
drogowej 

      

d. Jakość oferty 
kulturalno-
rozrywkowej 

      

e. Jakość oferty 
usług 
edukacyjnych 

      

f. Jakość oferty 
usług medycznych 

      

g. Jakość usług 
sportowych 

      

h. Bezpieczeństwo 
publiczne 

      

i. Spójność 
społeczna 
(Ankieter. 
rozumiana jako 
zapewnienie 
wysokiej jakości 
życia, zmniejszanie 
nierówności 
społecznych, 
zwalczanie 
ubóstwa, 
tworzenie 
solidarności w 
społeczeństwie) 

      

j. Inne, jakie?....       
 
4.Jaki jest Pana/i zdaniem stan gospodarki w Krynicy-Zdroju? Proszę o odpowiedź, czy zgadza się 
Pan z poniższymi zdaniami w skali od 1 do 5 (gdzie 1- zdecydowanie się nie zgadzam, a 5-
zdecydowanie się zgadzam) 
(Ankieter. Przeczytaj odpowiedzi) 

 1 
Zdecydowanie 

się nie 
zgadzam 

2 
Raczej 
się nie 

zgadzam 

3 
Nie mam 

zdania/trudno 
powiedzieć 

4 
Raczej 

się 
zgadzam 

5 
Zdecydowanie 

się zgadzam 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Gospodarka 
lokalna jest 
konkurencyjna  

      

b. Gospodarka 
lokalna jest 
innowacyjna 

      

c. Gospodarka 
lokalna 
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nieustannie się 
rozwija 
d. Lokalne 
firmy 
współpracują z 
mieszkańcami 

      

 
5.Jak ocenia Pan/i transport w Krynicy-Zdroju? Proszę o ocenę poszczególnych aspektów w skali od 
1 do 5 (gdzie 1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie pozytywnie) 
(Ankieter. Przeczytaj kafeterię) 

 1 
Oceniam 

zdecydowanie 
negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywnie 

3 
Nie mam 

zdania 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywnie 

5 
Oceniam 

zdecydowanie 
pozytywnie 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Komunikacja 
uzdrowiskowa 

      

b. Parkingi 
miejskie 

      

c. Drogi 
rowerowe 

      

d. Drogi piesze 
(w tym 
chodniki) 

      

e. Oznaczenie 
dróg 

      

f.Infrastruktura 
drogowa na 
terenie gminy 

      

g. Połączenie z 
pobliskimi 
miastami 

      

h.Infrastruktura 
kolejowa 

      

 
6. Jak ocenia Pan/i środowisko w Krynicy-Zdroju? Proszę o ocenę poszczególnych aspektów w skali 
od 1 do 5 (gdzie 1- oceniam zdecydowanie negatywnie, 5- oceniam zdecydowanie pozytywnie) 
(Ankieter. Przeczytaj kafeterię) 

 1 
Oceniam 

zdecydowanie 
negatywnie 

2 
Oceniam 

raczej 
negatywnie 

3 
Nie 

mam 
zdania 

4 
Oceniam 

raczej 
pozytywnie 

5 
Oceniam 

zdecydowanie 
pozytywnie 

0 
Odmowa 

odpowiedzi 
(Ankieter. 
Nie czytać 

opcji) 
a. Ochrona 
zasobów 
naturalnych 
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b. Ochrona 
środowiska 
(jakości 
powietrza, 
czystości) 

      

c. Infrastruktura 
wodno-
kanalizacyjna 

      

d. Atrakcyjność 
terenów zielonych 

      

e. Wykorzystanie 
odnawialnych 
źródeł energii (np. 
energii 
słonecznej) 

      

f. Gospodarka 
odpadami 
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Identyfikacja dogodnych form komunikacji na linii mieszkaniec – urząd, urząd – 
mieszkaniec; przeszkody oraz czynniki utrudniające właściwą i efektywną komunikację 
mieszkańców z urzędem 

7.W jaki sposób załatwia Pan/i najczęściej sprawy urzędowe?  
(Ankieter. Pytanie wielokrotnego wyboru. Przeczytaj kafeterię i dopytaj dlaczego taki sposób jest/nie 
jest wybierany) 

f. Osobista wizyta, dlaczego tak/nie? 
g. Rozmowa telefoniczna, dlaczego tak/nie? 
h. Forma pisemna (listowna), dlaczego tak/nie? 
i. Forma elektroniczna (mailowa), dlaczego tak/nie? 
j. ePUAP, dlaczego tak/nie? 

8. Gdzie najczęściej poszukuje Pan/i informacji w związku ze sprawami urzędowymi/komunikatami 
wydawanymi przez urząd? 
(Ankieter. Pytanie wielokrotnego wyboru. Przeczytaj kafeterię i dopytaj dlaczego taki kanał 
komunikacyjny jest/nie jest wybierany) 

g. Strona internetowa urzędu, dlaczego tak/nie? 
h. Prasa lokalna, dlaczego tak/nie? 
i. Informacyjne portale internetowe, dlaczego tak/nie? 
j. Portale społecznościowe, dlaczego tak/nie? 
k. BIP, dlaczego tak/nie? 
l. Stacjonarne tablice ogłoszeniowe, dlaczego tak/nie? 

 
Określenie poziomu zaangażowania mieszkańców w sprawy funkcjonowania miasta 

9. Czy ma Pan/i możliwość uczestniczenia w spotkaniach sołeckich? 
b. Tak   
c. Nie   
d. odmowa odpowiedzi  (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
9a. Jeśli tak, to czy w ciągu ostatniego roku brał/a Pan/i udział w takich spotkaniach? 

d. Tak  
e. Nie  
f. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
10. Czy ma Pan/i możliwość skontaktowania się z włodarzami, np. sołtysem/ burmistrzem/ wójtem 
w kwestiach związanych ze sprawami lokalnymi/ miejskimi?   

b. Tak   
c. Nie   
d. Odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
10a. Jeśli tak, to czy w ciągu ostatniego roku kontaktował/a się Pan/i z włodarzami, np. sołtysem/ 
burmistrzem/ wójtem w kwestiach związanych ze sprawami lokalnymi/ miejskimi?   

d. Tak  
e. Nie  
f. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
11. Czy ma Pan/i możliwość uczestniczenia w konsultacjach/spotkaniach/zebraniach z włodarzami 
dotyczących spraw lokalnych/ miejskich?   
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b. Tak   
c. Nie   
d. Odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
11a. Jeśli tak, to czy w ciągu ostatniego roku uczestniczył/a Pan/i w 
konsultacjach/spotkaniach/zebraniach z włodarzami dotyczących spraw lokalnych/ miejskich?    

d. Tak  
e. Nie  
f. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
12. Czy w ciągu ostatniego roku podpisywał/a się Pan/i pod petycją/ petycjami 
dotyczącą/ymi spraw lokalnych/miejskich?   

b. Tak   
c. Nie   
d. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
12a. Czy w ciągu ostatniego roku brał/a Pan/i udział w proteście dotyczącym spraw 
lokalnych/miejskich?   

b. Tak   
c. Nie   
d. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
13. Czy w ciągu ostatniego roku sprawdzał/a Pan/i informacje/ wiadomości/ aktualności na 
stronach urzędów?  

b. Tak   
c. Nie   
d. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
14. Czy w ciągu ostatniego roku poszukiwał/a Pan/i informacji (także w internecie) na temat 
działań władz gminy lub planowanych przedsięwzięć związanych z gminą?  

b. Tak   
c. Nie   
d. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
15. Czy w ciągu ostatniego roku czytał/a Pan/i dokumenty, uchwały, zarządzenia, plany wydane 
przez gminę?  

b. Tak   
c. Nie   
d. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 

  
16. Czy w ciągu ostatniego roku rozmawiał/a Pan/i z rodziną/sąsiadami/przyjaciółmi o sprawach 
związanych z gminą? (np. planowanymi zmianami, rozwojem miasta itp.)  

b. Tak   
c. Nie   
d. Nie wiem/ nie pamiętam/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 
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17. Jak ocenia Pan/i poziom swojego zainteresowania sprawami związanymi z funkcjonowaniem 
gminy? (gdzie 1- w ogóle nie jestem zainteresowany/a , 5- jestem bardzo zainteresowany/a)   

1 
 

W ogóle nie jestem 
zainteresowany/a 

2 
 

Raczej nie 
jestem 

zainteresowany 

3 
 

Nie wiem/ 
trudno 

powiedzieć

4 
 

Raczej jestem 
zainteresowany

5 
 

Jestem bardzo 
zainteresowany/a 

0 
 

odmowa 
odpowiedzi (Ankieter. 

Nie czytać opcji) 
 

 
18. Jak ocenia Pan/i poziom swojego wpływu na decyzje władz lokalnych dotyczące 
funkcjonowania gminy? (gdzie 1- w ogóle nie mam wpływu na decyzje władz 
lokalnych, 5- mam  duży wpływ na decyzje władz lokalnych)   

1 
 

W ogóle nie mam 
wpływu na decyzje 

władz lokalnych 

2 
 

Raczej nie mam 
wpływu na 

decyzje władz 

3 
 

Nie 
wiem/trud

no 
powiedzieć

4 
 

Raczej mam 
wpływ na decyzję 

władz 

5 
 

Mam duży wpływ na 
decyzje władz 

lokalnych 

0 
 

odmowa 
odpowiedzi (Ankieter. 

Nie czytać opcji) 

  
19. Jak ocenia Pan/i poziom swojej chęci wpływania na decyzje władz 
lokalnych dotyczące funkcjonowania Pan/i gminy? (gdzie 1- w ogóle nie mam chęci wpływania na 
decyzje władz lokalnych, 5-mam duże chęci wpływania na decyzje władz lokalnych)   

1 
 

W ogóle nie 
mam chęci 

wpływania na 
decyzje władz lokaln

ych 

2 
 

Raczej nie 
mam chęci 
wpływania 
na decyzje 

3 
 

Nie 
wiem/trudn

o 
powiedzieć 

4 
 

Raczej mam chęć 
wpływania na 

decyzje 

5 
 

Mam duże chęci 
wpływania na 

decyzje władz lokalny
ch 

0 
 

odmowa odpowiedzi 
(Ankieter. Nie czytać 

opcji) 

  
20. Na decyzje dotyczące jakich obszarów funkcjonowania gminy chciałby/aby Pan/i mieć 
największy wpływ?  (Ankieter. Przeczytaj kafeterię. Możliwość wskazania max. 3 odpowiedzi) 

k. Komunikacji publicznej 
l. Infrastruktury drogowej 
m. Kulturalno-rozrywkowy 
n. Usług edukacyjnych 
o. Usług medycznych 
p. Usług sportowo-rekreacyjnych 
q. Bezpieczeństwa 
r. Spraw społeczno-socjalnych (Ankieter. Rozumiany jako zapewnienie wysokiej jakości 

życia, zmniejszanie nierówności społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności 
w społeczeństwie) 

s. Inny, jaki?......................... 
t. Nie wiem/trudno powiedzieć/ odmowa odpowiedzi (Ankieter. Nie czytać opcji) 
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Koniec, dziękujemy za udział w badaniu 

6.4 Scenariusz IDI mieszkańcy gminy Krynica-Zdrój 

 
Szanowna/y Pani/ie, 
Dzień dobry nazywam się ….. i jestem ankieterem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Nasza firma 
realizuje dla Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju badanie, którego celem jest określenie potencjału 
społecznego, zdobycie wiedzy na temat problemów społecznych, gospodarczych na obszarze Pana/i 
miejsca zamieszkania. Badania są jednym z pierwszych etapów działań zmierzających do stworzenia 
podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które jest realnie współzarządzane przez swoich 
mieszkańców. Uprzejmie proszę o poświęcenie mi czasu i udzielenie odpowiedzi na pytania, które 
posłużą do przeprowadzenia analizy. Zapewniamy anonimowość odpowiedzi.  

P1. Na początek proszę, aby Pan/i krótko opowiedziała o sobie – w jakiej dzielnicy Pan/i mieszka, jak 
długo mieszka Pan/i w Krynicy-Zdrój, czy pracuje Pan/i w Krynicy-Zdroju?  

P2. Proszę opowiedzieć o Krynicy-Zdroju? Zakładając, że w ogóle nic nie wiem o tym mieście i jego 
okolicy, co mógłby/mogłaby mi Pan/i powiedzieć, żeby mnie zachęcić do odwiedzenia tego miasta, a 
nawet zamieszkania w nim? poruszyć oba aspekty, zarówno turystyczny, jak i życia w mieście. 

Identyfikacja potrzeb i wyzwań rozwojowych mieszkańców/różnych grup interesu w zakresie 
kluczowych obszarów tematycznych w mieście (gospodarka, ludzie, transport, jakość życia, 
zarządzanie, środowisko) 

P3. Jak Panu/i mieszka się w Krynicy-Zdrój? Jak Pan/i ocenia to miasto jako miejsce do życia?  

 Co wpływa na taką ocenę? Jakie aspekty życia w Krynicy-Zdroju w największym stopniu 
wpływają na Pana/i ocenę? 

 Co wyróżnia Krynicę-Zdrój spośród innych miast? (dążyć do poruszenia różnych aspektów, nie 
tylko walorów turystycznych)  

P4. Co wg Pana/i w największym stopniu wpływa na jakość życia w mieście? Proszę się zastanowić i 
wskazać wszystkie czynniki mające na wpływ na jakość życia w mieście.  

po swobodnej wypowiedzi respondenta dopytać o wpływ następujących obszarów: 

 Jakość komunikacji publicznej 
 Jakość infrastruktury drogowej 
 Jakoś oferty kulturalno-rozrywkowej 
 Jakość oferty usług edukacyjnych  
 Jakość oferty usług medycznych 
 Jakość usług sportowych  
 Bezpieczeństwo  
 Obszar społeczno-socjalny rozumiany jaki zapewnienie wysokiej jakości życia, zmniejszenie 

nierówności społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności w społeczeństwie.  

P5. Chciał(a)bym, aby teraz Pan/i zastanowił/a się chwilę i wskazała na ile każdy ze wskazanych przed 
chwilą obszarów wpływa na jakość życia w Krynicy-Zdroju? Przytoczę je Panu/i kolejno i poproszę o 
ocenę każdego z tych obszarów wraz z uzasadnieniem.  
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5a. Jak ocenia Pan/i jakość komunikacji publicznej w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5b. Jak ocenia Pan/i jakość infrastruktury drogowej w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5c. Jak ocenia Pan/i jakość oferty kulturalno-rozrywkowej w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5d. Jak ocenia Pan/i jakość oferty usług edukacyjnych w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5e. Jak ocenia Pan/i jakość oferty usług medycznych w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5f. Jak ocenia Pan/i jakość oferty usług sportowych w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5g. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5h. Jak ocenia Pan/i obszar społeczno-socjalny w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

P6. Jak ocenia Pan/i stan gospodarki w mieście?  

 W jakim stopniu jest ona konkurencyjna? Co wpływa na konkurencyjność lub jej brak? 
 Czy jest innowacyjna? Co wpływa na jej innowacyjność lub jej brak?  
 Jakie obszary gospodarcze najprężniej się rozwijają w Krynicy-Zdroju?  
 W jakim stopniu lokalne przedsiębiorstwa są otwarte na współpracę z mieszkańcami miasta? 

W czym Pana/i zdaniem ta otwartość się przejawia?  
 Jakie problemy gospodarcze Pan/i dostrzega? W jaki sposób Pana/i zdaniem mogliby je 

rozwiązać włodarze miasta? A w jaki sposób na ich minimalizowanie mogliby wpłynąć 
mieszkańcy miasta i okolicy?  

P7. Chciał(a)bym  poruszyć teraz temat transportu. Proszę, aby ocenił/a Pan/i każdy z elementów, na 
który wskażę i uzasadnił/a swoją ocenę.  

 7a. Jak ocenia Pan/i bezpłatną komunikację uzdrowiskową?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 
 Jeżeli Pan/i nie korzysta to jaki jest tego powód?  

7b. Jak ocenia Pan/i płatną komunikację uzdrowiskową?  
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 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 
 Jeżeli Pan/i nie korzysta to jaki jest tego powód?  

7c. Jak ocenia Pan/i parkingi miejskie? Proszę uwzględnić w ocenie takie aspekty, jak jakość 
infrastruktury oraz jej dostępność.  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

7d. Jak ocenia Pan/i drogi rowerowe? Proszę uwzględnić w ocenie takie aspekty, jak jakość 
infrastruktury oraz jej dostępność, ilość ścieżek rowerowych.   

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

7e. Jak ocenia Pan/i drogi piesze, w tym chodniki?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

7f. Jak ocenia Pan/i oznaczenie dróg?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

7g. Jak ocenia Pan/i infrastrukturę drogową?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

7h. Jak ocenia Pan/i ilość i jakość połączeń z pobliskimi miastami?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

7i. Jak ocenia Pan/i infrastrukturę kolejową? Proszę uwzględnić w ocenie takie aspekty, jak 
jakość infrastruktury oraz jej dostępność.  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

P8. Przejdźmy teraz do kwestii związanych ze środowiskiem. Proszę powiedzieć na ile są one istotne w 
Krynicy-Zdroju?  

 Czy w Pana/i opinii są one wystarczająco uwzględniane w działaniach miasta?  
 Jakie działania na rzecz ochrony środowiska są podejmowane w Krynicy-Zdroju? 
 A jakich działań Pana/i zdaniem brakuje? Dlaczego tak jest?  

P9. Analogicznie do poprzednich pytań odczytam teraz Panu/i kilka zagadnień związanych ze 
środowiskiem i poproszę o Pana/i ocenę.  

9a. Jak ocenia Pan/i działania podejmowane w celu ochrony zasobów naturalnych?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 



 
 

 
Projekt pn. „DIALOG Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 
 

 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

9b. Jak ocenia Pan/i działania podejmowane w celu poprawy jakości powietrza?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

9c. Jak ocenia Pan/i działania podejmowane w celu poprawy czystości w mieście i okolicy?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

9d. Jak ocenia Pan/i infrastrukturę wodno-kanalizacyjną?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

9e. Jak ocenia Pan/i atrakcyjność terenów zielonych?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

9f. Jak ocenia Pan/i działania podejmowane w celu wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

9g. Jak ocenia Pan/i gospodarkę odpadami?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

Identyfikacja dogodnych form komunikacji na linii mieszkaniec – urząd, urząd – mieszkaniec; 
przeszkody oraz czynniki utrudniające właściwą i efektywną komunikację mieszkańców z urzędem 

Zmienimy teraz trochę temat naszej rozmowy i przejdziemy do kolejnego modułu pytań.  

P10. W jaki sposób najczęściej załatwia Pan/i sprawy urzędowe? Proszę uwzględnić sposób kontaktu z 
każdym urzędem, z którym się Pan/i kontaktuje. po swobodnej wypowiedzi respondenta dopytać o 
takie formy, jak wizyta osobista, rozmowa telefoniczna, forma pisemna (listowna), forma elektroniczna 
(mailowa), ePUAP). 

 Jakiego rodzaju sprawy najczęściej Pan/i załatwia? 
 Dlaczego decyduje się Pan/i na taką a nie inną formę kontaktu z urzędem?  

P11. Gdzie najczęściej poszukuje Pan/i informacji w związku ze sprawami urzędowymi/komunikatami 
wydawanymi przez urząd? po swobodnej wypowiedzi respondenta dopytać o takie źródła informacji 
jak: strona internetowa urzędu, prasa lokalna, informacyjne portale informacyjne, portale 
społecznościowe, BIP, stacjonarne tablice ogłoszeniowe, inne media lokalne (tv, radio). Przy każdym 
źródle dopytać Dlaczego korzysta/nie korzysta z danego źródła. 

 Jeżeli nie poszukuje Pan/i takiego rodzaju informacji, to dlaczego?  
Określenie poziomu zaangażowania mieszkańców w sprawy funkcjonowania miasta 

P12. W jaki sposób wpływa Pan/i na sprawy funkcjonowania miasta?  
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po swobodnej wypowiedzi respondenta dopytać o następujące kwestie: 

 Jak często w ciągu ostatniego roku uczestniczy Pan/i w spotkaniach spółdzielni 
mieszkaniowej/radzie osiedla?  

o Jeżeli nie uczestniczy to dlaczego?  
 W jakich sprawach kontaktował/a się Pan/i z włodarzami miasta w ciągu ostatniego roku? Co 

Pana/ią skłoniło do podjęcia kontaktu? Jak często nawiązywał/a Pan/i taki kontakt? Jaki był 
jego rezultat?  

o Jeżeli się nie kontaktował/a to dlaczego?  
 Czy uczestniczył/a Pan/i w ciągu ostatniego roku w konsultacjach/spotkaniach lub zebraniach 

z włodarzami miasta? Jakich kwestii dotyczyły? Co Pana/ią zachęciło to wzięcia w nich udziału?  
o Jeżeli nie to dlaczego? 

 Czy w ciągu ostatniego roku podpisał/a Pan/i się pod petycją dotyczącą spraw 
lokalnych/miejskich? Jakich spraw dotyczyła? Dlaczego zdecydował/a się Pan/i podpisać 
petycję? 

o Jeżeli nie to dlaczego?  
 A czy w ostatnim roku brał/a Pan/i udział w proteście dotyczących spraw lokalnych/miejskich? 

Jakie to były kwestie? Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na wzięcie w nim udziału?  
o Jeżeli nie to dlaczego?  

P13. Jak ocenił(a)by Pan/i poziom swojego zainteresowanie sprawami miasta i okolicy? 

 Co wpływa na Pana/i poziom zainteresowania sprawami miasta i okolicy? 
 Jakie czynniki mogłyby zmobilizować Pana/ią do zwiększenia zainteresowania?  

P14. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/i: 

 Sprawdzać informacje/aktualizacje na stronach lokalnych urzędów? 
 Poszukiwać informacji ma temat działań władz miasta lub planowanych przedsięwzięć w 

mieście? 
 Czytać dokumenty, uchwały, zarządzenia, plany wydawane przez urzędy?  

po każdym punkcie dopytywać: Dlaczego tak/nie? 

P15. Jak Pan/i uważa w jakim stopniu mieszkańcy Krynicy-Zdrój są zainteresowani sprawami 
związanymi z funkcjonowaniem miasta?  

 Z czego wynika to zainteresowanie lub jego brak? 
 W jaki sposób najczęściej się przejawia? 
 Jakimi sprawami mieszkańcy interesują się w największym stopniu? 
 Jeżeli zainteresowanie jest małe to z czego to wynika? 

o W jaki sposób władze miasta mogłyby poprawić stopień zainteresowania mieszkańców 
sprawami związanymi z funkcjonowaniem miasta?  

P16. A Pan/i jak ocenia swój stopień zainteresowania sprawami miasta?  

 Dlaczego jest on taki?  
 Co mogłoby wpłynąć na zwiększenie stopnia Pana/i zainteresowania?  
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P17. A na jakie obszary funkcjonowania miasta chciał(a)by mieć Pan/i większy wpływ? 
 po swobodnej wypowiedzi respondenta dopytać o następujące obszary: komunikacja publiczna, 
infrastruktura drogowa, oferta kulturalno-rozrywkowa, usługi edukacyjne, usługi medyczne, usługi 
sportowo-rekreacyjne, bezpieczeństwo publiczne, sprawy społeczno-socjalne. 

 W jaki sposób chciał(a)by Pan/i móc wpływać na wymienione obszary? Jakie działania powinny 
być podjęte przez władze, aby mieszkańcy mieli większy wpływ?  

P18. Jak Pana/i zdaniem można zwiększyć świadomość mieszkańców w zakresie możliwości aktywnego 
udziału w zarządzaniu miastem?  

 Jakie działania należałoby podjąć, aby zwiększyć wiedzę i aktywność mieszkańców w tym 
zakresie?  

P19. Czy na zakończenie chciał(a)by Pan/i jeszcze dodać w temacie naszej rozmowy? Może jakieś 
istotne kwestie nie zostały poruszone, albo chciał(a)by Pan/i coś dopowiedzieć w ramach poruszonych 
tematów?  Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas!  
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6.5 Scenariusz IDI turyści m. Krynicy-Zdrój  

Szanowna/y Pani/ie, 
Dzień dobry nazywam się ….. i jestem ankieterem firmy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku. Nasza firma 
realizuje dla Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju badanie, którego celem jest określenie potencjału 
społecznego, zdobycie wiedzy na temat problemów społecznych, gospodarczych na obszarze Pana/i 
miejsca zamieszkania. Badania są jednym z pierwszych etapów działań zmierzających do stworzenia 
podstaw do budowy inteligentnego miasta tj. miasta, które jest realnie współzarządzane przez swoich 
mieszkańców. Uprzejmie proszę o poświęcenie mi czasu i udzielenie odpowiedzi na pytania, które 
posłużą do przeprowadzenia analizy. Zapewniamy anonimowość odpowiedzi.  

P1. Na początek proszę, aby Pan/i krótko opowiedziała o sobie: 

 skąd Pan/i przyjechała do Krynicy-Zdroju 
 jaki jest główny cel Pan/i podróży 
 jak długi pobyt w Krynicy-Zdroju Pan/i zaplanowała 
 z kim Pan/i przyjechał/a do Krynicy-Zdroju 
 czy to Pana/i pierwsza wizyta w Krynicy-Zdroju?  

P2. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na przyjazd do Krynicy-Zdrój? Co Pana/ią przyciągnęło do tego 
miasta i okolicy?  

P3. Jak ogólnie ocenił(a)by Pan/i atrakcyjność turystyczną Krynicy- Zdrój i okolicy?  

 Co wg Pana/i jest największym atutem tej okolicy pod względem turystycznym? 

P4. Skąd czerpał/a Pan/i informacje o ofercie turystycznej Krynicy-Zdrój? Proszę wymienić wszystkie 
źródła.  

 A jakich informacji Pan/i poszukiwał przed przyjazdem do Krynicy-Zdroju? 
 Jakich informacji Panu/i zabrakło?  

Identyfikacja potrzeb i wyzwań rozwojowych mieszkańców/różnych grup interesu w zakresie 
kluczowych obszarów tematycznych w mieście (gospodarka, ludzie, transport, jakość życia, 
zarządzanie, środowisko) 

P5. Chciał(a)bym, aby teraz Pan/i zastanowił/a się chwilę i wskazał/a jak ocenia Pan/i jakość 
następujących obszarów w Krynicy-Zdroju? Przytoczę je Panu/i kolejno i poproszę o ocenę każdego z 
tych obszarów wraz z uzasadnieniem.  

5a. Jak ocenia Pan/i jakość bezpłatnej komunikacji publicznej w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5a. Jak ocenia Pan/i jakość płatnej komunikacji publicznej w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5c. Jak ocenia Pan/i jakość infrastruktury drogowej w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5d. Jak ocenia Pan/i jakość oferty kulturalno-rozrywkowej w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  
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5e. Jak ocenia Pan/i jakość oferty usług turystycznych w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5f. Jak ocenia Pan/i jakość oferty usług leczniczych/uzdrowiskowych w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5g. Jak ocenia Pan/i jakość oferty usług sportowych w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5g. Jak ocenia Pan/i bezpieczeństwo w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

5h. Jak ocenia Pan/i jakość infrastruktury rowerowej i pieszej w Krynicy-Zdrój?  
 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady?  

P6. Analogicznie do poprzedniego pytania chciał(a)by zapytać Pana/ią o opinię na tematy związane z 
turystyką. Proszę, aby odnosił/a się Pan/i do własnych doświadczeń z pobytu w Krynicy-Zdrój i 
okolicach. 

 6a. Jak ocenia Pan/i ofertę noclegową?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane z ofertą noclegową, które Pana/i zdaniem wymagają 

poprawy? Jakie? Z czego one wynikają?  

6b. Jak ocenia Pan/i ofertę gastronomiczną?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane z ofertą gastronomiczną, które Pana/i zdaniem wymagają 

poprawy? Jakie? Z czego one wynikają?  

6c. Jak ocenia Pan/i informację turystyczną?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane z informacją turystyczną  które Pana/i zdaniem wymagają 

poprawy? Jakie? Z czego one wynikają?  
 Jak często i w poszukiwaniu jakich informacji korzystał/a Pan/i z informacji 

turystycznej? 
o Jeśli nie korzystał/a Pan/i to dlaczego?  

6d. Jak ocenia Pan/i ofertę kulturalną?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
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 Czy są obszary związane z ofertą kulturalną, które Pana/i zdaniem wymagają poprawy? 
Jakie? Z czego one wynikają?  

 Z jakich atrakcji kulturalnych Pan/i korzystał w czasie swojego pobytu w Krynicy-Zdrój? 
Jak Pan/i je ocenia?  

6e. Jak ocenia Pan/i ofertę sportów zimowych?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane z ofertą sportów zimowych, które Pana/i zdaniem wymagają 

poprawy? Jakie? Z czego one wynikają?  

6f. Jak ocenia Pan/i ofertę sportów letnich (turystyka rowerowa, wodna)?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane z ofertą sportów wodnych, które Pana/i zdaniem wymagają 

poprawy? Jakie? Z czego one wynikają?  

6g. Jak ocenia Pan/i ofertę infrastruktury czasu wolnego (parki, parki rozrywki, boiska, baseny)?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane z ofertą czasu wolnego, które Pana/i zdaniem wymagają 

poprawy? Jakie? Z czego one wynikają?  

6h. Jak ocenia Pan/i ofertę turystyki górskiej?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane z ofertą turystyki górskiej, które Pana/i zdaniem wymagają 

poprawy? Jakie? Z czego one wynikają?  

6i. Jak ocenia Pan/i ofertę turystyki uzdrowiskowej?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane z ofertą turystyki uzdrowiskowa, które Pana/i zdaniem 

wymagają poprawy? Jakie? Z czego one wynikają?  

6j. Jak ocenia Pan/i atmosferę miasta?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 

6k. Jak ocenia Pan/i stan i atrakcyjność zabytków?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane ze zabytkami, które Pana/i zdaniem wymagają poprawy? 

Jakie? Z czego one wynikają?  
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 Jakie zabytki Pan/i zobaczył/a w czasie swojego pobytu?  

6l. Jak ocenia Pan/i czystość i estetykę miasta?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane z czystością i estetyką miasta, które Pana/i zdaniem wymagają 

poprawy? Jakie? Z czego one wynikają?  

6m. Jak ocenia Pan/i walory przyrodnicze?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie są atuty i wady związane z tym obszarem? 
 Czy są obszary związane z walorami przyrodniczymi, które Pana/i zdaniem wymagają 

poprawy? Jakie? Z czego one wynikają?  

P7. Jakim środkiem transportu dotarł/a Pan/i do Krynicy Zdrój?  

 Dlaczego zdecydował/a się Pan/i na ten środek transportu.  

Jeżeli respondent podróżuje samochodem prywatnym/służbowym dopytać: 

 W jakim stopniu korzysta Pan/i z komunikacji publicznej w czasie swojego pobytu w Krynicy-
Zdroju i okolicach? 

o W jakich sytuacjach korzysta Pan/i z komunikacji publicznej? 
o Dlaczego Pan/i korzysta/nie korzysta z tej komunikacji?  

P8. Pozostając w temacie transportu przytoczę Panu/i zagadnienia związane z tym obszarem i poproszę 
o ich ocenę wraz z uzasadnieniem. 

 8a. Jak ocenia Pan/i bezpłatną komunikację uzdrowiskową?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 
 Jeżeli Pan/i nie korzysta to jaki jest tego powód?  

8b. Jak ocenia Pan/i płatną komunikację uzdrowiskową?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 
 Jeżeli Pan/i nie korzysta to jaki jest tego powód?  

8c. Jak ocenia Pan/i parkingi miejskie? Proszę uwzględnić w ocenie takie aspekty, jak jakość 
infrastruktury oraz jej dostępność.  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

8d. Jak ocenia Pan/i drogi rowerowe? Proszę uwzględnić w ocenie takie aspekty, jak jakość 
infrastruktury oraz jej dostępność, ilość ścieżek rowerowych.   

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 
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8e. Jak ocenia Pan/i drogi piesze, w tym chodniki?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

8f. Jak ocenia Pan/i oznaczenie dróg?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

8g. Jak ocenia Pan/i infrastrukturę drogową?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

8h. Jak ocenia Pan/i ilość i jakość połączeń z pobliskimi miastami?  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

8i. Jak ocenia Pan/i infrastrukturę kolejową? Proszę uwzględnić w ocenie takie aspekty, jak 
jakość infrastruktury oraz jej dostępność.  

 Z czego wynika Pana/i ocena? 
 Jakie atuty tego obszaru w swoim mieście Pan/i dostrzega? A jakie są jego wady? 

Przejdźmy do ostatnich zagadnień, jakie chciał(a)bym z Panem/ią poruszyć podczas tej rozmowy.  

P9. Gdyby znajomi, bliscy pytali Pana/ią o Krynicę-Zdrój jako miejsce na spędzenie urlopu to na ile 
chętnie polecił(a)by Pan/i to miasto jako cel podróży? 

 Co wpłynęło na Pana/i ocenę? 
 Na jak długo warto wybrać się do Krynicy-Zdroju? 
 Jakie atrakcje turystyczne i formy rozrywki trzeba uwzględnić podczas takiego pobytu Pana/i 

zdaniem?  

P10. Jakie są walory Krynicy-Zdrój pod względem turystycznym?  

Po swobodnej wypowiedzi respondenta dopytujemy czy uważa za walor: położenia miasta i gminy, 
ofertę uzdrowiskową, duże możliwości aktywnego wypoczynku, możliwość obcowania z przyrodą, 
ofertę noclegowo-gastronomiczną, ofertę atrakcji skierowanych do dzieci, ofertę kulturalno-
rozrywkową, bliskość gór, atmosferę miasta, stopień skomunikowania z innymi miastami, stopień 
skomunikowania z lokalnymi atrakcjami turystycznymi). 

 Co wg Pana/i jest największym walorem tego miejsca?  

P11. Jakie są Pana/i zdaniem potrzeby w zakresie rozwoju turystycznego Krynicy-Zdrój?  

P12. Na ile jest możliwe, że wróci Pan/i w celach turystycznych do Krynicy-Zdroju w przyszłości?  

P13. To już koniec naszej rozmowy, jeśli jednak chciał(a)by Pan/i coś jeszcze dodać to proszę bardzo. 
Może jakiś aspekt, który wydaje się Panu/i istotny w kontekście naszej rozmowy nie został poruszony, 
bądź chce Pan/i coś jeszcze dodać do swoich wypowiedzi?  

Dziękuję za rozmowę i poświęcony czas  
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6.6 Scenariusz FGI mieszkańcy gminy Krynica – Zdrój  
[SMART LIVING] 

WPROWADZENIE  

 Przedstawienie się 
 Krótkie nakreślenie celu spotkania – wskazanie podmiotu, dla którego jest realizowane, 

tematyki 
 Omówienie zasad spotkania: 

o nie obowiązuje jednomyślność, każdy z uczestników swobodnie może pozostać przy 
swoich poglądach, przy swoim zdaniu, 

o każdy z uczestników ma takie samo prawo zabierania głosu, każdy głos w dyskusji jest 
istotny, 

o nie przerywamy osobie, która się wypowiada, zabieramy głos pojedynczo,  
o uczestnicy  badania  mogą zadawać pytania zarówno  moderatorowi,  jak  i  innym 

osobom biorącym udział w badaniu, 
o przebieg spotkania będzie rejestrowany –jest to konieczne w celu późniejszego 

opracowania  materiału  badawczego  w  formie  raportu,   
o wypowiedzi są anonimowe –w raporcie nie będzie można zestawić cytowanych 

i omawianych wypowiedzi z konkretnymi uczestnikami fokusu, 
o zapis  wywiadu  oraz  materiały  dotyczące  uczestników  nie  zostaną  ujawnione 

nikomu spoza zespołu badawczego  
 Krótka prezentacja uczestników badania  

Poproszę teraz Państwa, aby się Państwo krótko przedstawili i powiedzieli parę słów o sobie – 
w jakiej dzielnicy Państwo mieszkają, jak długo mieszkają Państwo w Krynicy-Zdrój, czy tu Państwo 
pracują.  

MODUŁ I. OGÓLNA OPINIA O KRYNICY-ZDRÓJ  

P1. Na początek proszę, abyście spróbowali sobie wyobrazić swoje miasto jako osobę. 
Na kartkach możecie zapisać jakiej jest płci, w jakim wieku, jak wygląda i jakie ma cechy 
charakteru.  

po upływie wyznaczonego czasu należy przejść do omawiania cech, zapisując je na 
tablicy/flipcharcie  

Teraz poproszę, aby każdy z Was opowiedział, jakie cechy przypisał miastu. Zapiszę je na 
tablicy, abyśmy mogli wspólnie o nich podyskutować.  

podczas podawania cech należy dopytywać respondentów  

 Dlaczego uważasz, że taka cecha pasuje do Krynicy-Zdroju?  

po zapisaniu wszystkich podanych cech należy przejść do wspólnej dyskusji na ich temat 

 Które spośród tych wszystkich cech najbardziej pasują Krynicy-Zdrój? Spróbujmy 
stworzyć wspólny obraz Krynicy-Zdrój.   
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P2. Wiemy już jak wyobrażacie sobie Krynicę-Zdrój, więc powiedzcie jak Wam się mieszka w 
tym mieście? Jak oceniacie to miasto jako miejsce do życia?  

 Co wpływa na taką ocenę? Jakie aspekty życia w Krynicy-Zdroju w największym stopniu 
wpływają na ocenę? 

 Co wyróżnia Krynicę-Zdrój spośród innych miast?  

Dążyć do poruszenia różnych aspektów, nie tylko walorów turystycznych. 

P3. Zakładając, że w ogóle nic nie wiem o tym mieście i jego okolicy, co moglibyście mi 
powiedzieć, żeby mnie zachęcić do odwiedzenia tego miasta, a nawet zamieszkania w nim?  

Poruszyć oba aspekty, zarówno turystyczny, jak i życia w mieście. 

 Jakie są wg Was największe zalety Krynicy-Zdrój? 
 Jakie są jej wady?  

MODUŁ II. IDEA SMART CITY  

P4. Przechodząc do kolejnego zagadnienia proponuję, abyśmy zrobili burzę mózgów. Będę 
podawał/a różne zagadnienia, a Wy będziecie mówić z czym Wam się kojarzą. Chodzi głównie 
o Wasze pierwsze skojarzenia.  

Moderator: zapisać zagadnienie na tablicy/flipcharcie i w miarę pojawiających się skojarzeń 
zapisywać je pod spodem. Każdy respondent musi podać co najmniej jedno skojarzenie do 
każdego zagadnienia  

 Na początek coś prostego: Krynica-Zdrój z czym Wam się kojarzy – jedno słowo, jedno 
zagadnienie 

 Kolejne zagadnienia:  
o Innowacja 
o Integracja 
o Kapitał społeczny 
o Smart city (inteligentne miasto)  

P5. Słyszeliście o idei smart city?  

jeżeli respondenci nie znają zagadnienia należy przytoczyć im definicję  

Smart city to koncepcja inteligentnego miasta nowej generacji wykorzystującego do 
polepszenia jakości życia zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
nowoczesne metody zarządzania o charakterze partycypacyjnym, oparte na potencjale 
kapitału społecznego i angażujące mieszkańców w proces budowania miejskich inteligentnych 
rozwiązań. 

Na Smart city składają się takie zagadnienia, jak:  

Smart Economy, czyli konkurencyjność gospodarcza. W ramach tego obszaru uwzględniane są 
następujące czynniki: innowacyjność, przedsiębiorczość, promocja gospodarcza, wydajność, 
elastyczny rynek pracy, umiędzynarodowienie gospodarcze, zdolność do dokonywania zmian. 
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Smart People, czyli kapitał ludzki i społeczny. W ramach tego obszaru uwzględniane są: poziom 
wykształcenia, wola uczenia się przez całe życie (kształcenie ustawiczne), zróżnicowanie 
społeczne i etniczne, elastyczność, kreatywność, umiędzynarodowienie (otwartość na świat), 
udział w życiu publicznym. 

Smart Governance, czyli partycypacja w rządzeniu. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
udział mieszkańców w procesach decyzyjnych, jakość usług publicznych i społecznych, 
przejrzystość funkcjonowania władz, perspektywiczne planowanie strategii rozwoju. 

Smart Mobility, czyli transport i infrastruktura informacyjna i komunikacyjna (ICT). W ramach 
tego obszaru uwzględniane są: dobrze zorganizowany transport zbiorowy, dostępność 
transportowa miasta na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapewnienie infrastruktury 
ICT, zrównoważone, nowoczesne i bezpieczne systemy transportowe. 

Smart Environment, czyli zasoby naturalne. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
atrakcyjność warunków naturalnych, zanieczyszczenie, dbałość o ochronę środowiska, 
zrównoważone zarządzanie zasobami. 

Smart Living, czyli jakość życia. W ramach tego obszaru uwzględniane są: infrastruktura 
kulturalna, dostępność do opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo indywidualne, jakość 
infrastruktury mieszkaniowej, dostępność do edukacji, atrakcyjność dla turystów, spójność 
społeczna. 

 Na ile idea smart city pasuje Waszym zdaniem do Krynicy-Zdrój?  
 Jakie cechy Smart city Krynica-Zdrój posiada?  
 A jakich brakuje?  

P6. Jakie kroki Waszym zdaniem powinny zostać podjęte przez włodarzy miasta, aby jak 
najbardziej zbliżyć się do idei Smart city?  

 A jakie mogą podjąć mieszkańcy, aby to ułatwić, przyśpieszyć?  

MODUŁ III. SMART LIVING – JAKOŚĆ ŻYCIA 

Skupimy się tylko na jednym z obszarów Smart City  na Smart Living. 

P7. Zastanówcie się chwilę i opiszcie, możecie też opisać to na kartkach, jak Waszym zdaniem 
powinna wyglądać jakość życia w ujęciu Smart City?  

po określonym czasie zapisać na tablicy/flipcharcie SMART LIVING i notować podawane przez 
respondentów cechy. 

 Przyjrzyjmy się cechom, jakie podaliście i spróbujmy wspólnie zapisać definicję Smart 
Living w ramach Smart City.  

po stworzeniu definicji należy ją zapisać na tablicy, aby każdy respondent mógł się do niej w 
każdej chwili odnieść.  

 Spójrzmy teraz na naszą definicję i zastanówmy się na ile w Krynica-Zdrój wpisuje się 
w tę definicję? 

o Jakie cechy Smart Living posiada? 



 
 

 
Projekt pn. „DIALOG Działanie Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 

 
 

o Jakie elementy wymagają pracy, aby dorównać idei Smart Living?  

P8. Czy w Waszej ocenie włodarze miasta, urzędy są otwarte na dokonywanie zmian w dążeniu 
do idei Smart Living? 

 Co w największym stopniu na to wpływa? 
 Jakie są główne czynniki prowadzące do zmian?  

P9. Co wg Was w największym stopniu wpływa na jakość życia w mieście? Proszę się 
zastanowić i wskazać wszystkie czynniki mające wpływ na jakość życia w mieście.  

po swobodnej wypowiedzi respondentów proszę dokonać analizy poszczególnych obszarów 
składających się na jakość życia, proszę zapisywać na flipchart. Każdy obszar proszę 
szczegółowo omówić oraz dokonać analizy swot – plusy, minusy, szanse zagrożenia. Proszę 
użyć flipchart/tablicy. 

 Jakość komunikacji publicznej publicznej?  
o czy ma wpływ? W jakim stopniu? 

burza mózgów, moderator zapisuje wskazania respondentów (analiza swot) 
 Jakość komunikacji publicznej prywatnej 

o czy ma wpływ? W jakim stopniu? 
burza mózgów, moderator zapisuje wskazania respondentów (analiza swot) 

 Jakość infrastruktury drogowej 
o czy ma wpływ? W jakim stopniu? 

burza mózgów, moderator zapisuje wskazania respondentów (analiza swot) 
 Jakoś oferty kulturalno-rozrywkowej 

o czy ma wpływ? W jakim stopniu? 
burza mózgów, moderator zapisuje wskazania respondentów (analiza swot) 

 Jakość oferty usług edukacyjnych  
o czy ma wpływ? W jakim stopniu? 

burza mózgów, moderator zapisuje wskazania respondentów (analiza swot) 
 Jakość oferty usług medycznych 

o czy ma wpływ? W jakim stopniu? 
burza mózgów, moderator zapisuje wskazania respondentów (analiza swot) 

 Jakość usług sportowych  
o czy ma wpływ? W jakim stopniu? 

burza mózgów, moderator zapisuje wskazania respondentów (analiza swot) 
 Bezpieczeństwo  

o czy ma wpływ? W jakim stopniu? 
burza mózgów, moderator zapisuje wskazania respondentów (analiza swot) 

 Obszar społeczno-socjalny (zmniejszanie nierówności społecznych, zwalczanie 
ubóstwa, tworzenie solidarności w społeczeństwie)   

o czy ma wpływ? W jakim stopniu? 
burza mózgów, moderator zapisuje wskazania respondentów (analiza swot) 

Po uzyskaniu odpowiedzi dopytać: 
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P10. Przeanalizowaliśmy każdy obszar składający się na jakość życia w mieście. Który z tych 
obszarów jest Waszym zdaniem najlepiej, a który najmniej rozwinięty w Krynicy-Zdrój? Który 
z nich powinien być w pierwszej kolejności rozwijany, a który tego nie wymaga? 

P11. Czy jest coś jeszcze co chcielibyście dodać w kontekście naszej rozmowy?  

Bardzo dziękuję za dyskusję i poświęcony czas!  

 

 

6.7 Scenariusz FGI mieszkańcy gminy Krynica – Zdrój  
[SMART ECONOMY] 

WPROWADZENIE  

 Przedstawienie się 
 Krótkie nakreślenie celu spotkania – wskazanie podmiotu, dla którego jest realizowane, 

tematyki 
 Omówienie zasad spotkania: 

o nie obowiązuje jednomyślność, każdy z uczestników swobodnie może pozostać przy 
swoich poglądach, przy swoim zdaniu, 

o każdy z uczestników ma takie samo prawo zabierania głosu, każdy głos w dyskusji jest 
istotny, 

o nie przerywamy osobie, która się wypowiada, zabieramy głos pojedynczo,  
o uczestnicy  badania  mogą zadawać pytania zarówno  moderatorowi,  jak  i  innym 

osobom biorącym udział w badaniu, 
o przebieg spotkania będzie rejestrowany – jest to konieczne w celu późniejszego 

opracowania  materiału  badawczego  w  formie  raportu,   
o wypowiedzi są anonimowe – w raporcie nie będzie można zestawić cytowanych 

i omawianych wypowiedzi z konkretnymi uczestnikami fokusu, 
o zapis  wywiadu  oraz  materiały  dotyczące  uczestników  nie  zostaną  ujawnione 

nikomu spoza zespołu badawczego  
 Krótka prezentacja uczestników badania  

Poproszę teraz Państwa, aby się Państwo krótko przedstawili i powiedzieli parę słów o sobie – 
w jakiej dzielnicy Państwo mieszkają, jak długo mieszkają Państwo w Krynicy-Zdrój, czy tu Państwo 
pracują.  

MODUŁ I. OGÓLNA OPINIA O KRYNICY-ZDRÓJ  

P1. Na początek proszę, abyście spróbowali sobie wyobrazić swoje miasto jako osobę. 
Na kartkach możecie zapisać jakiej jest płci, w jakim wieku, jak wygląda i jakie ma cechy 
charakteru.  

po upływie wyznaczonego czasu należy przejść do omawiania cech, zapisując je na 
tablicy/flipcharcie  
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Teraz poproszę, aby każdy z Was opowiedział, jakie cechy przypisał miastu. Zapiszę je na 
tablicy, abyśmy mogli wspólnie o nich podyskutować.  

podczas podawania cech należy dopytywać respondentów  

 Dlaczego uważasz, że taka cecha pasuje do Krynicy-Zdroju?  

po zapisaniu wszystkich podanych cech należy przejść do wspólnej dyskusji na ich temat 

 Które spośród tych wszystkich cech najbardziej pasują Krynicy-Zdrój? Spróbujmy 
stworzyć wspólny obraz Krynicy-Zdrój.   

P2. Wiemy już jak wyobrażacie sobie Krynicę-Zdrój, więc powiedzcie jak Wam się mieszka w 
tym mieście? Jak oceniacie to miasto jako miejsce do życia?  

 Co wpływa na taką ocenę? Jakie aspekty życia w Krynicy-Zdroju w największym stopniu 
wpływają na ocenę? 

 Co wyróżnia Krynicę-Zdrój spośród innych miast?  

Dążyć do poruszenia różnych aspektów, nie tylko walorów turystycznych. 

P3. Zakładając, że w ogóle nic nie wiem o tym mieście i jego okolicy, co moglibyście mi 
powiedzieć, żeby mnie zachęcić do odwiedzenia tego miasta, a nawet zamieszkania w nim?  

Poruszyć oba aspekty, zarówno turystyczny, jak i życia w mieście. 

 Jakie są wg Was największe zalety Krynicy-Zdrój? 
 Jakie są jej wady?  

P4. Co wg Was w największym stopniu wpływa na jakość życia w mieście? Proszę się 
zastanowić i wskazać wszystkie czynniki mające na wpływ na jakość życia w mieście.  

Po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytać o wpływ następujących obszarów: 

 Jakość komunikacji publicznej 
 Jakość infrastruktury drogowej 
 Jakoś oferty kulturalno-rozrywkowej 
 Jakość oferty usług edukacyjnych  
 Jakość oferty usług medycznych 
 Jakość usług sportowych  
 Bezpieczeństwo  
 Obszar społeczno-socjalny (rozumiany jaki zapewnienie wysokiej jakości życia, 

zmniejszenie nierówności społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności w 
społeczeństwie.  

po uzyskaniu odpowiedzi dopytać: 

 Który z tych obszarów jest Waszym zdaniem najlepiej, a który najmniej rozwinięty w 
Krynicy-Zdrój?  
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MODUŁ II. IDEA SMART CITY   

P5. Przechodząc do kolejnego zagadnienia proponuję, abyśmy zrobili burzę mózgów. Będę 
podawał/a różne zagadnienia, a Wy będziecie mówić z czym Wam się kojarzą. Chodzi głównie 
o Wasze pierwsze skojarzenia.  

zapisać zagadnienie na tablicy/flipcharcie i w miarę pojawiających się skojarzeń zapisywać je 
pod spodem. Każdy respondent musi podać co najmniej jedno skojarzenie do każdego 
zagadnienia  

 Na początek coś prostego: Krynica-Zdrój z czym Wam się kojarzy – jedno słowo, jedno 
zagadnienie 

 Kolejne zagadnienia:  
o Innowacja 
o Integracja 
o Kapitał społeczny 
o Smart City  (inteligentne miasto)  

P6. Słyszeliście o idei Smart City ?  

jeżeli respondenci nie znają zagadnienia należy przytoczyć im definicję  

„Smart City  to koncepcja inteligentnego miasta nowej generacji wykorzystującego do 
polepszenia jakości życia zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
nowoczesne metody zarządzania o charakterze partycypacyjnym, oparte na potencjale 
kapitału społecznego i angażujące mieszkańców w proces budowania miejskich inteligentnych 
rozwiązań. 

Na Smart City  składają się takie zagadnienia, jak:  

Smart Economy, czyli konkurencyjność gospodarcza. W ramach tego obszaru uwzględniane są 
następujące czynniki: innowacyjność, przedsiębiorczość, promocja gospodarcza, wydajność, 
elastyczny rynek pracy, umiędzynarodowienie gospodarcze, zdolność do dokonywania zmian. 

Smart People, czyli kapitał ludzki i społeczny. W ramach tego obszaru uwzględniane są: poziom 
wykształcenia, wola uczenia się przez całe życie (kształcenie ustawiczne), zróżnicowanie 
społeczne i etniczne, elastyczność, kreatywność, umiędzynarodowienie (otwartość na świat), 
udział w życiu publicznym. 

Smart Governance, czyli partycypacja w rządzeniu. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
udział mieszkańców w procesach decyzyjnych, jakość usług publicznych i społecznych, 
przejrzystość funkcjonowania władz, perspektywiczne planowanie strategii rozwoju. 

Smart Mobility, czyli transport i infrastruktura informacyjna i komunikacyjna (ICT). W ramach 
tego obszaru uwzględniane są: dobrze zorganizowany transport zbiorowy, dostępność 
transportowa miasta na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapewnienie infrastruktury 
ICT, zrównoważone, nowoczesne i bezpieczne systemy transportowe. 
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Smart Environment, czyli zasoby naturalne. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
atrakcyjność warunków naturalnych, zanieczyszczenie, dbałość o ochronę środowiska, 
zrównoważone zarządzanie zasobami. 

Smart Living, czyli jakość życia. W ramach tego obszaru uwzględniane są: infrastruktura 
kulturalna, dostępność do opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo indywidualne, jakość 
infrastruktury mieszkaniowej, dostępność do edukacji, atrakcyjność dla turystów, spójność 
społeczna. 

 Na ile idea Smart City  pasuje Waszym zdaniem do Krynicy-Zdrój?  
 Jakie cechy Smart City  Krynica-Zdrój posiada?  
 A jakich brakuje?  

P7. Jakie kroki Waszym zdaniem powinny zostać podjęte przez włodarzy miasta, aby jak 
najbardziej zbliżyć się do idei Smart City ?  

 A jakie mogą podjąć mieszkańcy, aby to ułatwić, przyśpieszyć?  

MODUŁ III. SMART ECONOMY (GOSPODARKA) 

Skupimy się tylko na jednym z obszarów Smart City   na Smart Economy.  

P8. Zastanówcie się chwilę i opiszcie, możecie też opisać to na kartkach, jak Waszym zdaniem 
powinna wyglądać modelowa gospodarka w ujęciu Smart City ?  

po określonym czasie zapisać na tablicy/flipcharcie SMART ECONOMY i notować podawane 
przez respondentów cechy. 

 Przyjrzyjmy się cechom, jakie podaliście i spróbujmy wspólnie zapisać definicję Smart 
Economy w ramach Smart City .  

Po stworzeniu definicji należy ją zapisać na tablicy, aby każdy respondent mógł się do niej w 
każdej chwili odnieść.  

 Spójrzmy teraz na naszą definicję i zastanówmy się na ile gospodarka Krynicy-Zdroju 
wpisuje się w tę definicję? 

o Jakie cechy posiada? 
o Jakie elementy wymagają pracy, aby dorównać tej idei?  

 P9. Czy w Krynicy-Zdrój jest dobra atmosfera dla rozwoju przedsiębiorczości i 
innowacji?Z czego to wynika? Jakie czynniki na to wpływają?  

P10. Po udzieleniu swobodnej wypowiedzi respondentów proszę dokonać analizy swot 
gospodarki w m. Krynica-Zdrój (plusy, minusy, szanse, zagrożenia) 

P11. W oparciu o to, co już wiemy o Smart Economy i gospodarce Krynicy-Zdrój, jakie działania 
należałoby podjąć, aby w jak największym stopniu przybliżyć gospodarkę Krynicy-Zdrój do idei 
Smart?  
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po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytać o następujące obszary, przy każdym 
dopytując w jakich obszarach gospodarka już spełnia dane kryterium, w jakich nie spełnia, jakie 
działania mogą podjąć władze miasta, a jakie przedsiębiorcy:  

 Jakie działania należałoby podjąć, aby zwiększyć konkurencyjność gospodarki? 
 Jakie działania należałoby podjąć, aby zwiększyć innowacyjność gospodarki? 
 Jakie działania należałoby podjąć, aby zwiększyć przedsiębiorczość? 
 Jakie działania należałoby podjąć, aby zwiększyć wydajność gospodarki? 
 Jakie działania należałoby podjąć, aby uelastycznić rynek pracy w Krynicy-Zdrój?  
 Jakie działania należałoby podjąć, aby zwiększyć stopień umiędzynarodowienia 

gospodarki?  

P12. Czy w Waszej ocenie gospodarka w Krynicy-Zdroju, przedsiębiorstwa tu zlokalizowane są 
zdolne i otwarte na dokonywanie zmian? 

 Co w największym stopniu na to wpływa? 
 Jakie są główne czynniki prowadzące do zmian?  

P13. Jakie rozwiązania, działania władz miasta znacie, które wspierają rozwój krynickiej 
gospodarki? Proszę o podanie konkretnych przykładów.  

 Na ile są one wg Was skuteczne?  

P14. Jakie obszary gospodarcze wymagają największego wsparcia, aby mogły się rozwijać? 
W jakich obszarach widzicie przyszłość gospodarczą Krynicy-Zdrój? 

 Na ile są one spójne z tymi obszarami, które są wspierane obecnie?  

P15. Na ile Wy, jako mieszkańcy miasta możecie wpływać na decyzję władz w zakresie 
wsparcia, rozwoju gospodarki?  

 Jakie działania podejmujecie lub jakie są w mieście podejmowane? 
 Jakie moglibyście podejmować? 

P16. Załóżmy, że możecie podejmować dowolne decyzje związane z obszarem gospodarczym 
Waszego miasta. Macie pełną dowolność podejmowanych działań, nie ograniczają Was środki 
itp. co zrobilibyście dla gospodarki Krynicy-Zdrój, aby stała się jak najbardziej smart?  

po ustalonym czasie na zastanowienie poprosić o przedstawienie swoich planów i zapytać:   

Jak myślicie czy któreś z tych pomysłów można w jakimś stopniu wdrożyć w Waszym mieście? 

 Jeśli tak, to które i w jaki sposób? Jakie kroki należy podjąć? 
 Jeśli nie, to dlaczego?  

P17. A jak Wam się wydaje na ile osoby spoza Krynicy-Zdrój wiedzą cokolwiek o jej 
gospodarce? W jakim stopniu jest ona promowana poza regionem?  

 Z jakimi formami promocji się spotkaliście? 
 Czy promocja krynickiej gospodarki jest na odpowiednim poziomie?  
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P18. Jakie Wy macie pomysły na promowanie krynickiej gospodarki? Proszę podawajcie 
wszystkie, jakie przychodzą Wam do głowy.  

zapisuje pomysły, aby móc poddać je wspólnej dyskusji.  

 A który z tych sposób wydaje Wam się najlepszy? Proszę o uzasadnienie swojego 
wyboru.  

P19. Kończąc już chciałbym, abyśmy wspólnie podsumowali najważniejsze zagadnienia: 

 Jakie są wg Was największe zalety i potencjał gospodarki Krynicy-Zdrój? 
 Jakie są największe problemy gospodarki w Krynicy-Zdroju?  

P20. Jak wyobrażacie sobie swoje miasto za 5 lat?  

dopytać szczegółowo o kwestie związane z gospodarką.  

P21. Czy jest coś jeszcze co chcielibyście dodać w kontekście naszej rozmowy?  

Bardzo dziękuję za dyskusję i poświęcony czas!  
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6.8 Scenariusz FGI mieszkańcy gminy Krynica – Zdrój  
[SMART ENVIRONMENT]  

WPROWADZENIE  

 Przedstawienie się 
 Krótkie nakreślenie celu spotkania – wskazanie podmiotu, dla którego jest realizowane, 

tematyki 
 Omówienie zasad spotkania: 

o nie obowiązuje jednomyślność, każdy z uczestników swobodnie może pozostać przy 
swoich poglądach, przy swoim zdaniu, 

o każdy z uczestników ma takie samo prawo zabierania głosu, każdy głos w dyskusji jest 
istotny, 

o nie przerywamy osobie, która się wypowiada, zabieramy głos pojedynczo,  
o uczestnicy  badania  mogą zadawać pytania zarówno  moderatorowi,  jak  i  innym 

osobom biorącym udział w badaniu, 
o przebieg spotkania będzie rejestrowany – jest to konieczne w celu późniejszego 

opracowania  materiału  badawczego  w  formie  raportu,   
o wypowiedzi są anonimowe – w raporcie nie będzie można zestawić cytowanych 

i omawianych wypowiedzi z konkretnymi uczestnikami fokusu, 
o zapis  wywiadu  oraz  materiały  dotyczące  uczestników  nie  zostaną  ujawnione 

nikomu spoza zespołu badawczego  
 Krótka prezentacja uczestników badania  

Poproszę teraz Państwa, aby się Państwo krótko przedstawili i powiedzieli parę słów o sobie – 
w jakiej dzielnicy Państwo mieszkają, jak długo mieszkają Państwo w Krynicy-Zdrój, czy tu Państwo 
pracują.  

MODUŁ I. OGÓLNA OPINIA O KRYNICY-ZDRÓJ  

P1. Na początek proszę, abyście spróbowali sobie wyobrazić swoje miasto jako osobę. 
Na kartkach możecie zapisać jakiej jest płci, w jakim wieku, jak wygląda i jakie ma cechy 
charakteru.  

po upływie wyznaczonego czasu należy przejść do omawiania cech, zapisując je na 
tablicy/flipcharcie  

Teraz poproszę, aby każdy z Was opowiedział, jakie cechy przypisał miastu. Zapiszę je na 
tablicy, abyśmy mogli wspólnie o nich podyskutować.  

podczas podawania cech należy dopytywać respondentów  

 Dlaczego uważasz, że taka cecha pasuje do Krynicy-Zdroju?  

po zapisaniu wszystkich podanych cech należy przejść do wspólnej dyskusji na ich temat 

 Które spośród tych wszystkich cech najbardziej pasują Krynicy-Zdrój? Spróbujmy 
stworzyć wspólny obraz Krynicy-Zdrój.   
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P2. Wiemy już jak wyobrażacie sobie Krynicę-Zdrój, więc powiedzcie jak Wam się mieszka w 
tym mieście? Jak oceniacie to miasto jako miejsce do życia?  

 Co wpływa na taką ocenę? Jakie aspekty życia w Krynicy-Zdroju w największym stopniu 
wpływają na ocenę? 

 Co wyróżnia Krynicę-Zdrój spośród innych miast?  

Dążyć do poruszenia różnych aspektów, nie tylko walorów turystycznych. 

P3. Zakładając, że w ogóle nic nie wiem o tym mieście i jego okolicy, co moglibyście mi 
powiedzieć, żeby mnie zachęcić do odwiedzenia tego miasta, a nawet zamieszkania w nim?  

Poruszyć oba aspekty, zarówno turystyczny, jak i życia w mieście. 

 Jakie są wg Was największe zalety Krynicy-Zdrój? 
 Jakie są jej wady?  

P4. Co wg Was w największym stopniu wpływa na jakość życia w mieście? Proszę się 
zastanowić i wskazać wszystkie czynniki mające na wpływ na jakość życia w mieście.  

po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytać o wpływ następujących obszarów: 

 Jakość komunikacji publicznej 
 Jakość infrastruktury drogowej 
 Jakoś oferty kulturalno-rozrywkowej 
 Jakość oferty usług edukacyjnych  
 Jakość oferty usług medycznych 
 Jakość usług sportowych  
 Bezpieczeństwo  
 Obszar społeczno-socjalny (rozumiany jaki zapewnienie wysokiej jakości życia, 

zmniejszenie nierówności społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności w 
społeczeństwie.  

po uzyskaniu odpowiedzi dopytać: 

 Który z tych obszarów jest Waszym zdaniem najlepiej, a który najmniej rozwinięty w 
Krynicy-Zdrój?  

MODUŁ II. IDEA SMART CITY  

P5. Przechodząc do kolejnego zagadnienia proponuję, abyśmy zrobili burzę mózgów. Będę 
podawał/a różne zagadnienia, a Wy będziecie mówić z czym Wam się kojarzą. Chodzi głównie 
o Wasze pierwsze skojarzenia.  

zapisać zagadnienie na tablicy/flipcharcie i w miarę pojawiających się skojarzeń zapisywać je 
pod spodem. Każdy respondent musi podać co najmniej jedno skojarzenie do każdego 
zagadnienia  
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 Na początek coś prostego: Krynica-Zdrój z czym Wam się kojarzy – jedno słowo, jedno 
zagadnienie 

 Kolejne zagadnienia:  
o Innowacja 
o Integracja 
o Kapitał społeczny 
o Smart City (inteligentne miasto)  

P6. Słyszeliście o idei Smart City?  

jeżeli respondenci nie znają zagadnienia należy przytoczyć im definicję  

„Smart City to koncepcja inteligentnego miasta nowej generacji wykorzystującego do 
polepszenia jakości życia zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
nowoczesne metody zarządzania o charakterze partycypacyjnym, oparte na potencjale 
kapitału społecznego i angażujące mieszkańców w proces budowania miejskich inteligentnych 
rozwiązań. 

Na Smart City składają się takie zagadnienia, jak:  

Smart Economy, czyli konkurencyjność gospodarcza. W ramach tego obszaru uwzględniane są 
następujące czynniki: innowacyjność, przedsiębiorczość, promocja gospodarcza, wydajność, 
elastyczny rynek pracy, umiędzynarodowienie gospodarcze, zdolność do dokonywania zmian. 

Smart People, czyli kapitał ludzki i społeczny. W ramach tego obszaru uwzględniane są: poziom 
wykształcenia, wola uczenia się przez całe życie (kształcenie ustawiczne), zróżnicowanie 
społeczne i etniczne, elastyczność, kreatywność, umiędzynarodowienie (otwartość na świat), 
udział w życiu publicznym. 

Smart Governance, czyli partycypacja w rządzeniu. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
udział mieszkańców w procesach decyzyjnych, jakość usług publicznych i społecznych, 
przejrzystość funkcjonowania władz, perspektywiczne planowanie strategii rozwoju. 

Smart Mobility, czyli transport i infrastruktura informacyjna i komunikacyjna (ICT). W ramach 
tego obszaru uwzględniane są: dobrze zorganizowany transport zbiorowy, dostępność 
transportowa miasta na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapewnienie infrastruktury 
ICT, zrównoważone, nowoczesne i bezpieczne systemy transportowe. 

Smart Environment, czyli zasoby naturalne. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
atrakcyjność warunków naturalnych, zanieczyszczenie, dbałość o ochronę środowiska, 
zrównoważone zarządzanie zasobami. 

Smart Living, czyli jakość życia. W ramach tego obszaru uwzględniane są: infrastruktura 
kulturalna, dostępność do opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo indywidualne, jakość 
infrastruktury mieszkaniowej, dostępność do edukacji, atrakcyjność dla turystów, spójność 
społeczna. 

 Na ile idea Smart City pasuje Waszym zdaniem do Krynicy-Zdrój?  
 Jakie cechy Smart City Krynica-Zdrój posiada?  
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 A jakich brakuje?  

P7. Jakie kroki Waszym zdaniem powinny zostać podjęte przez włodarzy miasta, aby jak 
najbardziej zbliżyć się do idei Smart City?  

 A jakie mogą podjąć mieszkańcy, aby to ułatwić, przyśpieszyć?  

MODUŁ III. SMART ENVIRONMENT (ŚRODOWISKO) 

Skupimy się tylko na jednym z obszarów Smart City, konkretnie  na Smart Environment.  

P8. Jakie są Waszym zdaniem największe walory Krynicy-Zdrój jeżeli chodzi o zasoby 
naturalne? 

P9. Jak ocenianie gospodarowanie i wykorzystywanie zasobów naturalnych w Krynicy-Zdrój? 

po swobodnej wypowiedzi respondentów proszę dokonać analizy poszczególnych elementów 
składowych zasobów naturalnych, wskazania proszę zapisywać na flipchart. Każdy obszar 
proszę szczegółowo omówić oraz dokonać analizy swot – plusy, minusy, szanse zagrożenia.  

 Atrakcyjność warunków naturalnych 
 Wykorzystanie zasobów naturalnych 
 Zanieczyszczenie środowiska – wód, powietrza 
 Dbałość o ochronę środowiska 
 Gospodarka odpadami 
 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 
 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
 Promowanie postaw proekologicznych 
 Dbałość o czystość otoczenia 
 Wsparcie termomodernizacji budynków 

Przeanalizowaliśmy każdy obszar składający się na jakość życia w mieście. Który z tych 
obszarów jest Waszym zdaniem najlepiej, a który najmniej rozwinięty w Krynicy-Zdroju? Który 
z nich powinien być w pierwszej kolejności rozwijany, a który tego nie wymaga? 

P10. Zastanówcie się chwilę i opiszcie, jak Waszym zdaniem powinna wyglądać modelowe 
wykorzystanie zasobów naturalnych w ujęciu Smart City?  

po określonym czasie zapisać na tablicy/flipcharcie SMART ENVIRONMENT i notować 
podawane przez respondentów cechy. 

 Przyjrzyjmy się cechom, jakie podaliście i spróbujmy wspólnie zapisać definicję Smart 
Environment w ramach Smart City.  

po stworzeniu definicji należy ją zapisać na tablicy, aby każdy respondent mógł się do niej w 
każdej chwili odnieść.  

 Spójrzmy teraz na naszą definicję i zastanówmy się na ile gospodarka zasobami 
naturalnymi Krynicy-Zdroju wpisuje się w tę definicję? 

o Jakie cechy tej idei posiada? 
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o Jakie elementy wymagają pracy, aby dorównać tej idei? 

P10. Czy w Krynicy-Zdrój występuje zainteresowanie ochroną zasobów naturalnych/ekologią? 

 Z czego to wynika? Jakie czynniki na to wpływają?  
 W jakim stopniu miasto promuje postawy proekologiczne wśród mieszkańców?  

o Jakie działania są podejmowane? Jakie akcje społeczne o tej tematyce są 
realizowane? 

P11. Czy należy podjąć jakieś działania celem zwiększenia efektywności zarządzania zasobami 
naturalnymi w Krynicy-Zdroju?  

po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytać o następujące obszary, przy każdym 
dopytując w jakich obszarach gospodarka już spełnia dane kryterium, w jakich nie spełnia, jakie 
działania mogą podjąć władze miasta, a jakie przedsiębiorcy:  

 Czy należy zwiększyć ochronę zasobów naturalnych? 
o Jeśli tak, jakie działania należałoby podjąć? Czy należy w większym stopniu 

poprawić jakość i czystość powietrza?Jeśli tak, jakie działania należałoby 
podjąć? 

 Czy należy w większym stopniu zadbać o atrakcyjność terenów zielonych? 
o Jeśli tak, jakie działania należałoby podjąć? 

 Czy należy zwiększyć wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii? 
o Jeśli tak, jakie działania należałoby podjąć? 

 Czy należy poprawić gospodarkę odpadami?  
o Jeśli tak, jakie działania należałoby podjąć? 

 Czy należy zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców miasta? 
o Jeśli tak, jakie działania należałoby podjąć? 

P12. Na ile Wy, jako mieszkańcy miasta możecie wpływać na decyzję władz w zakresie 
zarządzania zasobami naturalnymi, ochroną zasobów naturalnych?  

 Jakie działania podejmujecie lub jakie są w mieście podejmowane? 
 Jakie moglibyście podejmować? 

P13. Załóżmy, że możecie podejmować dowolne decyzje związane ze środowiskiem. Macie 
pełną dowolność podejmowanych działań, nie ograniczają Was środki itp. co zrobilibyście dla 
środowiska Krynicy-Zdrój, aby stało się jak najbardziej smart?  

po ustalonym czasie na zastanowienie poprosić o przedstawienie swoich planów i zapytać:   

Jak myślicie czy któreś z tych pomysłów można w jakimś stopniu wdrożyć w Waszym mieście? 

 Jeśli tak, to które i w jaki sposób? Jakie kroki należy podjąć? 
 Jeśli nie, to dlaczego?  
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P14. Na ile Waszym zdaniem walory środowiskowe są atutem Krynicy-Zdrój? A jak Wam się 
wydaje na ile osoby spoza Krynicy-Zdrój wiedzą cokolwiek o nich? W jakim stopniu są one 
promowana poza regionem?  

 Z jakimi formami promocji się spotkaliście? 
 Czy promocja jest na odpowiednim poziomie?  

P15. Jakie Wy macie pomysły na promowanie dbania o zasoby naturalne przez mieszkańców 
Waszego miasta? Proszę podawajcie wszystkie, jakie przychodzą Wam do głowy.  

Proszę zapisać pomysły, a następnie poddać je wspólnej dyskusji.  

 A który z tych sposób wydaje Wam się najlepszy? Proszę o uzasadnienie swojego 
wyboru.  

P16. W jakim stopniu Wy jako mieszkańcy możecie wpływać na działania związane z ochroną 
środowiska i gospodarowaniem zasobami naturalnymi? Proszę o podanie przykładów 
przedsięwzięć związanych z tym obszarem podejmowanych przez Was, ale też przez innych 
mieszkańców miasta i okolic? 

 Na ile te działania są skuteczne? 
 Jakie inne działania należałoby podjąć?  

P17. Kończąc już chciałbym, abyśmy wspólnie podsumowali najważniejsze zagadnienia: 

 Jakie są wg Was największe zalety i potencjał środowiska Krynicy-Zdrój? 
 Jakie są największe problemy związane z ochroną środowiska i zasobów naturalnych 

w Krynicy-Zdroju?  

P18. Jak wyobrażacie sobie swoje miasto za 5 lat?  

dopytać szczegółowo o kwestie związane ze środowiskiem, jego ochroną, gospodarowanie 
zasobami naturalnymi.  

P19. Czy jest coś jeszcze co chcielibyście dodać w kontekście naszej rozmowy?  

Bardzo dziękuję za dyskusję i poświęcony czas!  
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6.9 Scenariusz FGI mieszkańcy gminy Krynica – Zdrój  
[SMART GOVERNENCE]  

WPROWADZENIE  

 Przedstawienie się 
 Krótkie nakreślenie celu spotkania – wskazanie podmiotu, dla którego jest realizowane, 

tematyki 
 Omówienie zasad spotkania: 

o nie obowiązuje jednomyślność, każdy z uczestników swobodnie może pozostać przy 
swoich poglądach, przy swoim zdaniu, 

o każdy z uczestników ma takie samo prawo zabierania głosu, każdy głos w dyskusji jest 
istotny, 

o nie przerywamy osobie, która się wypowiada, zabieramy głos pojedynczo,  
o uczestnicy  badania  mogą zadawać pytania zarówno  moderatorowi,  jak  i  innym 

osobom biorącym udział w badaniu, 
o przebieg spotkania będzie rejestrowany – jest to konieczne w celu późniejszego 

opracowania  materiału  badawczego  w  formie  raportu,   
o wypowiedzi są anonimowe – w raporcie nie będzie można zestawić cytowanych 

i omawianych wypowiedzi z konkretnymi uczestnikami fokusu, 
o zapis  wywiadu  oraz  materiały  dotyczące  uczestników  nie  zostaną  ujawnione 

nikomu spoza zespołu badawczego  
 Krótka prezentacja uczestników badania  

Poproszę teraz Państwa, aby się Państwo krótko przedstawili i powiedzieli parę słów o sobie – 
w jakiej dzielnicy Państwo mieszkają, jak długo mieszkają Państwo w Krynicy-Zdrój, czy tu Państwo 
pracują.  

MODUŁ I. OGÓLNA OPINIA O KRYNICY-ZDRÓJ  

P1. Na początek proszę, abyście spróbowali sobie wyobrazić swoje miasto jako osobę. 
Na kartkach możecie zapisać jakiej jest płci, w jakim wieku, jak wygląda i jakie ma cechy 
charakteru.  

po upływie wyznaczonego czasu należy przejść do omawiania cech, zapisując je na 
tablicy/flipcharcie  

Teraz poproszę, aby każdy z Was opowiedział, jakie cechy przypisał miastu. Zapiszę je na 
tablicy, abyśmy mogli wspólnie o nich podyskutować.  

podczas podawania cech należy dopytywać respondentów  

 Dlaczego uważasz, że taka cecha pasuje do Krynicy-Zdroju?  

po zapisaniu wszystkich podanych cech należy przejść do wspólnej dyskusji na ich temat 

 Które spośród tych wszystkich cech najbardziej pasują Krynicy-Zdrój? Spróbujmy 
stworzyć wspólny obraz Krynicy-Zdrój.   
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P2. Wiemy już jak wyobrażacie sobie Krynicę-Zdrój, więc powiedzcie jak Wam się mieszka w 
tym mieście? Jak oceniacie to miasto jako miejsce do życia?  

 Co wpływa na taką ocenę? Jakie aspekty życia w Krynicy-Zdroju w największym stopniu 
wpływają na ocenę? 

 Co wyróżnia Krynicę-Zdrój spośród innych miast?  

dążyć do poruszenia różnych aspektów, nie tylko walorów turystycznych. 

P3. Zakładając, że w ogóle nic nie wiem o tym mieście i jego okolicy, co moglibyście mi 
powiedzieć, żeby mnie zachęcić do odwiedzenia tego miasta, a nawet zamieszkania w nim?  

poruszyć oba aspekty, zarówno turystyczny, jak i życia w mieście. 

 Jakie są wg Was największe zalety Krynicy-Zdrój? 
 Jakie są jej wady?  

P4. Co wg Was w największym stopniu wpływa na jakość życia w mieście? Proszę się 
zastanowić i wskazać wszystkie czynniki mające na wpływ na jakość życia w mieście.  

po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytać o wpływ następujących obszarów: 

 Jakość komunikacji publicznej 
 Jakość infrastruktury drogowej 
 Jakoś oferty kulturalno-rozrywkowej 
 Jakość oferty usług edukacyjnych  
 Jakość oferty usług medycznych 
 Jakość usług sportowych  
 Bezpieczeństwo  
 Obszar społeczno-socjalny (rozumiany jaki zapewnienie wysokiej jakości życia, 

zmniejszenie nierówności społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności w 
społeczeństwie.  

po uzyskaniu odpowiedzi dopytać: 

 Który z tych obszarów jest Waszym zdaniem najlepiej, a który najmniej rozwinięty w 
Krynicy-Zdrój?  

MODUŁ II. IDEA SMART CITY  

P5. Przechodząc do kolejnego zagadnienia proponuję, abyśmy zrobili burzę mózgów. Będę 
podawał/a różne zagadnienia, a Wy będziecie mówić z czym Wam się kojarzą. Chodzi głównie 
o Wasze pierwsze skojarzenia.  

zapisać zagadnienie na tablicy/flipcharcie i w miarę pojawiających się skojarzeń zapisywać je 
pod spodem. Każdy respondent musi podać co najmniej jedno skojarzenie do każdego 
zagadnienia  
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 Na początek coś prostego: Krynica-Zdrój z czym Wam się kojarzy – jedno słowo, jedno 
zagadnienie 

 Kolejne zagadnienia:  
o Innowacja 
o Integracja 
o Kapitał społeczny 
o Smart City (inteligentne miasto)  

P6. Słyszeliście o idei smart City?  

jeżeli respondenci nie znają zagadnienia należy przytoczyć im definicję  

Smart City to koncepcja inteligentnego miasta nowej generacji wykorzystującego do 
polepszenia jakości życia zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
nowoczesne metody zarządzania o charakterze partycypacyjnym, oparte na potencjale 
kapitału społecznego i angażujące mieszkańców w proces budowania miejskich inteligentnych 
rozwiązań. 

Na Smart City składają się takie zagadnienia, jak:  

Smart Economy, czyli konkurencyjność gospodarcza. W ramach tego obszaru uwzględniane są 
następujące czynniki: innowacyjność, przedsiębiorczość, promocja gospodarcza, wydajność, 
elastyczny rynek pracy, umiędzynarodowienie gospodarcze, zdolność do dokonywania zmian. 

Smart People, czyli kapitał ludzki i społeczny. W ramach tego obszaru uwzględniane są: poziom 
wykształcenia, wola uczenia się przez całe życie (kształcenie ustawiczne), zróżnicowanie 
społeczne i etniczne, elastyczność, kreatywność, umiędzynarodowienie (otwartość na świat), 
udział w życiu publicznym. 

Smart Governance, czyli partycypacja w rządzeniu. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
udział mieszkańców w procesach decyzyjnych, jakość usług publicznych i społecznych, 
przejrzystość funkcjonowania władz, perspektywiczne planowanie strategii rozwoju. 

Smart Mobility, czyli transport i infrastruktura informacyjna i komunikacyjna (ICT). W ramach 
tego obszaru uwzględniane są: dobrze zorganizowany transport zbiorowy, dostępność 
transportowa miasta na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapewnienie infrastruktury 
ICT, zrównoważone, nowoczesne i bezpieczne systemy transportowe. 

Smart Environment, czyli zasoby naturalne. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
atrakcyjność warunków naturalnych, zanieczyszczenie, dbałość o ochronę środowiska, 
zrównoważone zarządzanie zasobami. 

Smart Living, czyli jakość życia. W ramach tego obszaru uwzględniane są: infrastruktura 
kulturalna, dostępność do opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo indywidualne, jakość 
infrastruktury mieszkaniowej, dostępność do edukacji, atrakcyjność dla turystów, spójność 
społeczna. 

 Na ile idea Smart City pasuje Waszym zdaniem do Krynicy-Zdrój?  
 Jakie cechy Smart City Krynica-Zdrój posiada?  
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 A jakich brakuje?  

P7. Jakie kroki Waszym zdaniem powinny zostać podjęte przez włodarzy miasta, aby jak 
najbardziej zbliżyć się do idei Smart City?  

 A jakie mogą podjąć mieszkańcy, aby to ułatwić, przyśpieszyć?  

MODUŁ III. SMART GOVERNANCE (ZARZĄDZANIE) 

Skupimy się tylko na jednym z obszarów Smart City  na Smart Governance.  

P8. Zastanówcie się chwilę i opiszcie, możecie też opisać to na kartkach, jak Waszym zdaniem 
powinna wyglądać modelowa partycypacja  mieszkańców w rządzeniu w ujęciu Smart City?  

po określonym czasie zapisać na tablicy/flipcharcie SMART GOVERNANCE i notować podawane 
przez respondentów cechy. 

 Przyjrzyjmy się cechom, jakie podaliście i spróbujmy wspólnie zapisać definicję Smart 
Governance w ramach Smart City.  

po stworzeniu definicji należy ją zapisać na tablicy, aby każdy respondent mógł się do niej w 
każdej chwili odnieść.  

 Spójrzmy teraz na naszą definicję i zastanówmy się na ile w Krynica-Zdrój wpisuje się 
w tę definicję? 

o Jakie cechy idei posiada? 
o Jakie elementy wymagają pracy, aby dorównać tej idei?  

P11. Czy w Waszej ocenie włodarze miasta, urzędy są otwarte na dokonywanie zmian w 
dążeniu do idei Smart City? 

 Co w największym stopniu na to wpływa? 
 Jakie są główne czynniki prowadzące do zmian?  

P12. W oparciu o to, co już wiemy, jakie działania należałoby podjąć, aby w jak największym 
stopniu przybliżyć Krynicę-Zdrój do idei Smart?  

po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytać o następujące obszary, przy każdym 
dopytując, kto powinien podejmować te działania: 

 W jaki sposób zwiększyć udział mieszkańców w procesach decyzyjnych? 
 W jaki sposób zwiększyć jakość usług publicznych i społecznych? 
 W jaki sposób zwiększyć przejrzystość funkcjonowania władz? 
 W jaki sposób zwiększyć perspektywiczność planowania strategii rozwoju?  

P13. W jaki sposób i w jakim zakresie dotychczas uczestniczyliście w procesach decyzyjnych 
władz miasta? 

 Jakich obszarów, zagadnień dotyczyły te aktywności? 
 Jakie były skutki podejmowanych przez Was działań? Co miało na nie wpływ?  
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po swobodnych wypowiedziach respondentów należy dopytać o podejmowanie takich działań, 
jak: uczestnictwo w spotkaniach spółdzielni mieszkaniowych/rad osiedla, kontakty z 
włodarzami, uczestnictwo w konsultacjach/spotkaniach/zebraniach z włodarzami miasta, 
podpisywanie petycji, udział w proteście, poszukiwanie informacji na temat działań władz 
miasta lub planowanych przedsięwzięć związanych z miastem, czytanie dokumentów, uchwał, 
planów wydawanych przez miasto. W przypadku każdej potwierdzonej aktywności dopytywać 
o to, czego dotyczyła i jaki był jej skutek.  

P14. A jak oceniacie poziom swojego zainteresowania sprawami związanymi z 
funkcjonowaniem miasta?  

 Z czego on wynika?  

P15. W jakim stopniu możecie jako mieszkańcy wpływać na decyzje władz lokalnych w sprawie 
funkcjonowania miasta? 

 Z czego to wynika? Co na to wpływa?  

P16. Załóżmy, że macie nieograniczony wpływ na funkcjonowanie miasta, jakie decyzje 
podjęlibyście w celu poprawy życia jego mieszkańców, turystów, przedsiębiorców?  

po upływie określonego czasu należy zapisać prezentowane pomysły na tablicy/flipcharcie.  

 Jak Wam się wydaje, które z tych decyzji tak naprawdę moglibyście wdrożyć w życie?  
o Jakie warunki musiałyby być zapewnione, aby mogły one zostać zrealizowane?  
o Jakie działania obecne władze, albo Wy jako mieszkańcy musielibyście podjąć, 

aby urzeczywistnić Wasze pomysły?  

po zakończeniu omawiania pomysłów dopytać o chęć wywierania wpływu na następujące 
kwestie: komunikacja publiczna, infrastruktura drogowa, oferta kulturalno-rozrywkowa, 
usługi edukacyjne, usługi medyczne, usługi sportowo-rekreacyjne, bezpieczeństwo publiczne, 
sprawy społeczno-socjalne.  

przy każdym obszarze dopytać na jakie kwestie z danego obszaru szczególnie chcieliby mieć 
wpływ.  

P18. W jakim stopniu zwiększeni otwartości danych przez urzędy mogłoby wpłynąć na 
tworzenie Smart Governance w Krynicy-Zdroju?  

 Jak oceniacie ilość i jakość informacji dotyczących miasta, podejmowanych działań na 
rzecz miasta, inwestycji itp. przez urzędy?  

 Czy poszukujecie tego typu informacji? 
 Jak ich dostępność mogłaby wpłynąć na zwiększenie partycypowania mieszkańców 

w funkcjonowaniu miasta?  

P19. W jaki sposób najczęściej załatwiacie sprawy urzędowe?  

 Dlaczego wybieracie taką drogę kontaktu? 
 Na ile urzędy w Krynicy-Zdroju są otwarte na nowoczesne załatwianie spraw 

urzędowych?  
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P20. Kończąc już chciał(a)bym, abyśmy wspólnie podsumowali najważniejsze zagadnienia: 

 Jakie są wg Was największe zalety Krynicy-Zdrój w odniesieniu do idei Smart 
Governance? 

 Jakie są największe problemy w Krynicy-Zdroju w dążeniu do wprowadzenia  idei 
Smart Governance?  

P21. Jak wyobrażacie sobie swoje miasto za 5 lat?  

dopytać szczegółowo o kwestie związane z partycypacją mieszkańców w kwestie 
funkcjonowania miasta.  

P22. Czy jest coś jeszcze co chcielibyście dodać w kontekście naszej rozmowy?  

Bardzo dziękuję za dyskusję i poświęcony czas!  
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6.10 Scenariusz FGI mieszkańcy gminy Krynica – Zdrój  
[SMART MOBILITY]  

WPROWADZENIE  

 Przedstawienie się 
 Krótkie nakreślenie celu spotkania – wskazanie podmiotu, dla którego jest realizowane, 

tematyki 
 Omówienie zasad spotkania: 

o nie obowiązuje jednomyślność, każdy z uczestników swobodnie może pozostać przy 
swoich poglądach, przy swoim zdaniu, 

o każdy z uczestników ma takie samo prawo zabierania głosu, każdy głos w dyskusji jest 
istotny, 

o nie przerywamy osobie, która się wypowiada, zabieramy głos pojedynczo,  
o uczestnicy  badania  mogą zadawać pytania zarówno  moderatorowi,  jak  i  innym 

osobom biorącym udział w badaniu, 
o przebieg spotkania będzie rejestrowany – jest to konieczne w celu późniejszego 

opracowania  materiału  badawczego  w  formie  raportu,   
o wypowiedzi są anonimowe – w raporcie nie będzie można zestawić cytowanych 

i omawianych wypowiedzi z konkretnymi uczestnikami fokusu, 
o zapis  wywiadu  oraz  materiały  dotyczące  uczestników  nie  zostaną  ujawnione 

nikomu spoza zespołu badawczego  
 Krótka prezentacja uczestników badania  

Poproszę teraz Państwa, aby się Państwo krótko przedstawili i powiedzieli parę słów o sobie – 
w jakiej dzielnicy Państwo mieszkają, jak długo mieszkają Państwo w Krynicy-Zdrój, czy tu Państwo 
pracują.  

MODUŁ I. OGÓLNA OPINIA O KRYNICY-ZDRÓJ  

P1. Na początek proszę, abyście spróbowali sobie wyobrazić swoje miasto jako osobę. 
Na kartkach możecie zapisać jakiej jest płci, w jakim wieku, jak wygląda i jakie ma cechy 
charakteru.  

po upływie wyznaczonego czasu należy przejść do omawiania cech, zapisując je na 
tablicy/flipcharcie  

Teraz poproszę, aby każdy z Was opowiedział, jakie cechy przypisał miastu. Zapiszę je na 
tablicy, abyśmy mogli wspólnie o nich podyskutować.  

podczas podawania cech należy dopytywać respondentów  

 Dlaczego uważasz, że taka cecha pasuje do Krynicy-Zdroju?  

po zapisaniu wszystkich podanych cech należy przejść do wspólnej dyskusji na ich temat 

 Które spośród tych wszystkich cech najbardziej pasują Krynicy-Zdrój? Spróbujmy 
stworzyć wspólny obraz Krynicy-Zdrój.   
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P2. Wiemy już jak wyobrażacie sobie Krynicę-Zdrój, więc powiedzcie jak Wam się mieszka w 
tym mieście? Jak oceniacie to miasto jako miejsce do życia?  

 Co wpływa na taką ocenę? Jakie aspekty życia w Krynicy-Zdroju w największym stopniu 
wpływają na ocenę? 

 Co wyróżnia Krynicę-Zdrój spośród innych miast?  

dążyć do poruszenia różnych aspektów, nie tylko walorów turystycznych. 

P3. Zakładając, że w ogóle nic nie wiem o tym mieście i jego okolicy, co moglibyście mi 
powiedzieć, żeby mnie zachęcić do odwiedzenia tego miasta, a nawet zamieszkania w nim?  

poruszyć oba aspekty, zarówno turystyczny, jak i życia w mieście. 

 Jakie są wg Was największe zalety Krynicy-Zdrój? 
 Jakie są jej wady?  

P4. Co wg Was w największym stopniu wpływa na jakość życia w mieście? Proszę się 
zastanowić i wskazać wszystkie czynniki mające na wpływ na jakość życia w mieście.  

po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytać o wpływ następujących obszarów: 

 Jakość komunikacji publicznej 
 Jakość infrastruktury drogowej 
 Jakoś oferty kulturalno-rozrywkowej 
 Jakość oferty usług edukacyjnych  
 Jakość oferty usług medycznych 
 Jakość usług sportowych  
 Bezpieczeństwo  
 Obszar społeczno-socjalny (rozumiany jaki zapewnienie wysokiej jakości życia, 

zmniejszenie nierówności społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności w 
społeczeństwie.  

po uzyskaniu odpowiedzi dopytać: 

 Który z tych obszarów jest Waszym zdaniem najlepiej, a który najmniej rozwinięty w 
Krynicy-Zdrój?  

MODUŁ II. IDEA SMART CITY  

P5. Przechodząc do kolejnego zagadnienia proponuję, abyśmy zrobili burzę mózgów. Będę 
podawał/a różne zagadnienia, a Wy będziecie mówić z czym Wam się kojarzą. Chodzi głównie 
o Wasze pierwsze skojarzenia.  

zapisać zagadnienie na tablicy/flipcharcie i w miarę pojawiających się skojarzeń zapisywać je 
pod spodem. Każdy respondent musi podać co najmniej jedno skojarzenie do każdego 
zagadnienia  
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 Na początek coś prostego: Krynica-Zdrój z czym Wam się kojarzy – jedno słowo, jedno 
zagadnienie 

 Kolejne zagadnienia:  
o Innowacja 
o Integracja 
o Kapitał społeczny 
o Smart City (inteligentne miasto)  

P6. Słyszeliście o idei Smart City?  

jeżeli respondenci nie znają zagadnienia należy przytoczyć im definicję  

Smart City to koncepcja inteligentnego miasta nowej generacji wykorzystującego do 
polepszenia jakości życia zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
nowoczesne metody zarządzania o charakterze partycypacyjnym, oparte na potencjale 
kapitału społecznego i angażujące mieszkańców w proces budowania miejskich inteligentnych 
rozwiązań. 

Na Smart City składają się takie zagadnienia, jak:  

Smart Economy, czyli konkurencyjność gospodarcza. W ramach tego obszaru uwzględniane są 
następujące czynniki: innowacyjność, przedsiębiorczość, promocja gospodarcza, wydajność, 
elastyczny rynek pracy, umiędzynarodowienie gospodarcze, zdolność do dokonywania zmian. 

Smart People, czyli kapitał ludzki i społeczny. W ramach tego obszaru uwzględniane są: poziom 
wykształcenia, wola uczenia się przez całe życie (kształcenie ustawiczne), zróżnicowanie 
społeczne i etniczne, elastyczność, kreatywność, umiędzynarodowienie (otwartość na świat), 
udział w życiu publicznym. 

Smart Governance, czyli partycypacja w rządzeniu. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
udział mieszkańców w procesach decyzyjnych, jakość usług publicznych i społecznych, 
przejrzystość funkcjonowania władz, perspektywiczne planowanie strategii rozwoju. 

Smart Mobility, czyli transport i infrastruktura informacyjna i komunikacyjna (ICT). W ramach 
tego obszaru uwzględniane są: dobrze zorganizowany transport zbiorowy, dostępność 
transportowa miasta na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapewnienie infrastruktury 
ICT, zrównoważone, nowoczesne i bezpieczne systemy transportowe. 

Smart Environment, czyli zasoby naturalne. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
atrakcyjność warunków naturalnych, zanieczyszczenie, dbałość o ochronę środowiska, 
zrównoważone zarządzanie zasobami. 

Smart Living, czyli jakość życia. W ramach tego obszaru uwzględniane są: infrastruktura 
kulturalna, dostępność do opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo indywidualne, jakość 
infrastruktury mieszkaniowej, dostępność do edukacji, atrakcyjność dla turystów, spójność 
społeczna. 

 Na ile idea smart City pasuje Waszym zdaniem do Krynicy-Zdrój?  
 Jakie cechy Smart City Krynica-Zdrój posiada?  
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 A jakich brakuje?  

P7. Jakie kroki Waszym zdaniem powinny zostać podjęte przez włodarzy miasta, aby jak 
najbardziej zbliżyć się do idei Smart City?  

 A jakie mogą podjąć mieszkańcy, aby to ułatwić, przyśpieszyć?  

MODUŁ III. SMART MOBILITY (TRANSPORT I ICT) 

Skupimy się tylko na jednym z obszarów Smart City, konkretnie  na Smart Mobility.  

P8. Zastanówcie się chwilę i opiszcie, możecie też opisać to na kartkach, jak Waszym zdaniem 
powinna wyglądać modelowy transport i komunikacja w ujęciu Smart City?  

po określonym czasie zapisać na tablicy/flipcharcie SMART MOBILITY i notować podawane 
przez respondentów cechy. 

 Przyjrzyjmy się cechom, jakie podaliście i spróbujmy wspólnie zapisać definicję Smart 
Mobility w ramach Smart City.  

po stworzeniu definicji należy ją zapisać na tablicy, aby każdy respondent mógł się do niej w 
każdej chwili odnieść.  

 Spójrzmy teraz na naszą definicję i zastanówmy się na ile transport i komunikacja w 
Krynicy-Zdroju wpisuje się w tę definicję? 

o Jakie cechy Smart Mobility posiada? 
o Jakie elementy wymagają pracy, aby dorównać tej idei?  

P9. Odnosząc się do Waszej wiedzy i doświadczeń spróbujcie opisać transport w Krynicy-
Zdroju? Proszę, abyście się w swoich wypowiedziach skupili także na takich zagadnieniach, jak 
dostępność, jakość usług transportowych, sprawność poruszania się po mieście, 
nowoczesność i innowacyjność rozwiązań, zasięg, jakość infrastruktury w tym: parkingi, drogi 
rowerowe, drogi piesze, infrastrukturę kolejową, komunikację publiczną, system płatności 
postojowych. 

 Jakie są największe potrzeby w tym zakresie?  

P10. A jak opisalibyście komunikację w Krynicy-Zdrój? Proszę, abyście skupili się również  na 
takich aspektach, jak dostęp do internetu (także szerokopasmowego, światłowodów), dostęp 
do telefonii komórkowej i jakość np. sygnału, ofertę multimediów, jakość i dostępność 
lokalnych mediów, dostępność lokalnych aplikacji mobilnych i ich użyteczność.  

 Jakie są największe potrzeby w tym zakresie?  

P11. W oparciu o to, co już wiemy o transporcie i komunikacji w ujęciu smart i w krynickiej 
rzeczywistości to jakie działania należałoby podjąć, aby w jak największym stopniu przybliżyć 
ten obszar w Krynicy-Zdrój do idei Smart City?  

po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytać o następujące obszary, przy każdym 
dopytując jakie podmioty powinny dane działania prowadzić, jaki powinien być ich zakres: 

 Jakie działania powinny zostać podjęte, aby dopracować transport zbiorowy? 
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 Jakie działania powinny zostać podjęte, aby zwiększyć ekologiczność transportu? 
 Jakie działania powinny zostać podjęte, aby zwiększyć dostępność transportową 

miasta na poziomie krajowym? A jakie aby osiągnąć poziom międzynarodowy?  
o Czy dostępność transportowa na tych obu poziomach jest Krynicy-Zdrój 

potrzebna?  
 Jakie działania powinny zostać podjęte, aby zapewnić w większym stopniu dostęp do 

infrastruktury ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne służące przetwarzaniu, 
gromadzeniu i przesyłaniu informacji w formie elektronicznej, m.in. poprzez internet, 
telefonię komórkową, radio i tv)?  

 Jakie działania powinny zostać podjęte, aby w Krynicy-Zdrój funkcjonowały 
zrównoważone, nowoczesne i bezpieczne systemy transportowe? 

P13. Co według  Was jest największą barierą w rozwoju transportu i komunikacji w Krynicy-
Zdroju?  

P14. Na jakie kwestie związane z transportem i komunikacją macie jako mieszkańcy miasta 
wpływ? 

 A na jakie kwestie chcielibyście mieć wpływ?  
 Jakie działania należałoby podjąć, żeby zwiększyć wpływ mieszkańców na 

funkcjonowanie miasta w tym zakresie?  

P15. Jakie rozwiązania, działania władz miasta znacie, które wspierają rozwój transportu i 
komunikacji w Krynicy-Zdrój? Proszę o podanie konkretnych przykładów.  

 Na ile są one wg Was skuteczne? 

P16. Załóżmy, że możecie podejmować dowolne decyzje ukierunkowane na rozwój transportu 
i komunikacji w Krynicy-Zdrój. Macie pełną dowolność podejmowanych działań, nie 
ograniczają Was środki itp. co zrobilibyście, aby Wasze miasto stało się jak najbardziej Smart?  

po ustalonym czasie na zastanowienie poprosić o przedstawienie swoich planów i zapytać:   

Jak myślicie czy któreś z tych pomysłów można w jakimś stopniu wdrożyć w Waszym mieście? 

 Jeśli tak, to które i w jaki sposób? Jakie kroki należy podjąć? 
 Jeśli nie, to dlaczego?  

P17. Kończąc już chciał(a)bym, abyśmy wspólnie podsumowali najważniejsze zagadnienia: 

 W czym wg Was kryje się największy potencjał transportu i komunikacji  w Krynicy-
Zdrój? 

 Jakie są największe bariery w zakresie rozwoju tych obszarów w Krynicy-Zdrój?  

P18. Jak wyobrażacie sobie swoje miasto za 5 lat?  

dopytać szczegółowo o kwestie związane z transportem i komunikacją .  

P19. Czy jest coś jeszcze co chcielibyście dodać w kontekście naszej rozmowy?  
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Bardzo dziękuję za dyskusję i poświęcony czas!  
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6.11 Scenariusz FGI mieszkańcy gminy Krynica – Zdrój  
[SMART PEOPLE] 

WPROWADZENIE  

 Przedstawienie się 
 Krótkie nakreślenie celu spotkania – wskazanie podmiotu, dla którego jest realizowane, 

tematyki 
 Omówienie zasad spotkania: 

o nie obowiązuje jednomyślność, każdy z uczestników swobodnie może pozostać przy 
swoich poglądach, przy swoim zdaniu, 

o każdy z uczestników ma takie samo prawo zabierania głosu, każdy głos w dyskusji jest 
istotny, 

o nie przerywamy osobie, która się wypowiada, zabieramy głos pojedynczo,  
o uczestnicy  badania  mogą zadawać pytania zarówno  moderatorowi,  jak  i  innym 

osobom biorącym udział w badaniu, 
o przebieg spotkania będzie rejestrowany – jest to konieczne w celu późniejszego 

opracowania  materiału  badawczego  w  formie  raportu,   
o wypowiedzi są anonimowe – w raporcie nie będzie można zestawić cytowanych 

i omawianych wypowiedzi z konkretnymi uczestnikami fokusu, 
o zapis  wywiadu  oraz  materiały  dotyczące  uczestników  nie  zostaną  ujawnione 

nikomu spoza zespołu badawczego  
 Krótka prezentacja uczestników badania  

Poproszę teraz Państwa, aby się Państwo krótko przedstawili i powiedzieli parę słów o sobie – 
w jakiej dzielnicy Państwo mieszkają, jak długo mieszkają Państwo w Krynicy-Zdrój, czy tu Państwo 
pracują.  

MODUŁ I. OGÓLNA OPINIA O KRYNICY-ZDRÓJ  

P1. Na początek proszę, abyście spróbowali sobie wyobrazić swoje miasto jako osobę. 
Na kartkach możecie zapisać jakiej jest płci, w jakim wieku, jak wygląda i jakie ma cechy 
charakteru.  

po upływie wyznaczonego czasu należy przejść do omawiania cech, zapisując je na 
tablicy/flipcharcie  

Teraz poproszę, aby każdy z Was opowiedział, jakie cechy przypisał miastu. Zapiszę je na 
tablicy, abyśmy mogli wspólnie o nich podyskutować.  

podczas podawania cech należy dopytywać respondentów  

 Dlaczego uważasz, że taka cecha pasuje do Krynicy-Zdroju?  

po zapisaniu wszystkich podanych cech należy przejść do wspólnej dyskusji na ich temat 

 Które spośród tych wszystkich cech najbardziej pasują Krynicy-Zdrój? Spróbujmy 
stworzyć wspólny obraz Krynicy-Zdrój.   
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P2. Wiemy już jak wyobrażacie sobie Krynicę-Zdrój, więc powiedzcie jak Wam się mieszka w 
tym mieście? Jak oceniacie to miasto jako miejsce do życia?  

 Co wpływa na taką ocenę? Jakie aspekty życia w Krynicy-Zdroju w największym stopniu 
wpływają na ocenę? 

 Co wyróżnia Krynicę-Zdrój spośród innych miast?  

dążyć do poruszenia różnych aspektów, nie tylko walorów turystycznych. 

P3. Zakładając, że w ogóle nic nie wiem o tym mieście i jego okolicy, co moglibyście mi 
powiedzieć, żeby mnie zachęcić do odwiedzenia tego miasta, a nawet zamieszkania w nim?  

poruszyć oba aspekty, zarówno turystyczny, jak i życia w mieście. 

 Jakie są wg Was największe zalety Krynicy-Zdrój? 
 Jakie są jej wady?  

P4. Co wg Was w największym stopniu wpływa na jakość życia w mieście? Proszę się 
zastanowić i wskazać wszystkie czynniki mające na wpływ na jakość życia w mieście.  

po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytać o wpływ następujących obszarów: 

 Jakość komunikacji publicznej 
 Jakość infrastruktury drogowej 
 Jakoś oferty kulturalno-rozrywkowej 
 Jakość oferty usług edukacyjnych  
 Jakość oferty usług medycznych 
 Jakość usług sportowych  
 Bezpieczeństwo  
 Obszar społeczno-socjalny (rozumiany jaki zapewnienie wysokiej jakości życia, 

zmniejszenie nierówności społecznych, zwalczanie ubóstwa, tworzenie solidarności w 
społeczeństwie.  

po uzyskaniu odpowiedzi dopytać: 

 Który z tych obszarów jest Waszym zdaniem najlepiej, a który najmniej rozwinięty w 
Krynicy-Zdrój?  

MODUŁ II. IDEA SMART CITY  

P5. Przechodząc do kolejnego zagadnienia proponuję, abyśmy zrobili burzę mózgów. Będę 
podawał/a różne zagadnienia, a Wy będziecie mówić z czym Wam się kojarzą. Chodzi głównie 
o Wasze pierwsze skojarzenia.  

zapisać zagadnienie na tablicy/flipcharcie i w miarę pojawiających się skojarzeń zapisywać je 
pod spodem. Każdy respondent musi podać co najmniej jedno skojarzenie do każdego 
zagadnienia  
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 Na początek coś prostego: Krynica-Zdrój z czym Wam się kojarzy – jedno słowo, jedno 
zagadnienie 

 Kolejne zagadnienia:  
o Innowacja 
o Integracja 
o Kapitał społeczny 
o Smart City (inteligentne miasto)  

P6. Słyszeliście o idei Smart City?  

jeżeli respondenci nie znają zagadnienia należy przytoczyć im definicję  

Smart City to koncepcja inteligentnego miasta nowej generacji wykorzystującego do 
polepszenia jakości życia zaawansowane technologie informacyjno-komunikacyjne oraz 
nowoczesne metody zarządzania o charakterze partycypacyjnym, oparte na potencjale 
kapitału społecznego i angażujące mieszkańców w proces budowania miejskich inteligentnych 
rozwiązań. 

Na Smart City składają się takie zagadnienia, jak:  

Smart Economy, czyli konkurencyjność gospodarcza. W ramach tego obszaru uwzględniane są 
następujące czynniki: innowacyjność, przedsiębiorczość, promocja gospodarcza, wydajność, 
elastyczny rynek pracy, umiędzynarodowienie gospodarcze, zdolność do dokonywania zmian. 

Smart People, czyli kapitał ludzki i społeczny. W ramach tego obszaru uwzględniane są: poziom 
wykształcenia, wola uczenia się przez całe życie (kształcenie ustawiczne), zróżnicowanie 
społeczne i etniczne, elastyczność, kreatywność, umiędzynarodowienie (otwartość na świat), 
udział w życiu publicznym. 

Smart Governance, czyli partycypacja w rządzeniu. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
udział mieszkańców w procesach decyzyjnych, jakość usług publicznych i społecznych, 
przejrzystość funkcjonowania władz, perspektywiczne planowanie strategii rozwoju. 

Smart Mobility, czyli transport i infrastruktura informacyjna i komunikacyjna (ICT). W ramach 
tego obszaru uwzględniane są: dobrze zorganizowany transport zbiorowy, dostępność 
transportowa miasta na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapewnienie infrastruktury 
ICT, zrównoważone, nowoczesne i bezpieczne systemy transportowe. 

Smart Environment, czyli zasoby naturalne. W ramach tego obszaru uwzględniane są: 
atrakcyjność warunków naturalnych, zanieczyszczenie, dbałość o ochronę środowiska, 
zrównoważone zarządzanie zasobami. 

Smart Living, czyli jakość życia. W ramach tego obszaru uwzględniane są: infrastruktura 
kulturalna, dostępność do opieki zdrowotnej, bezpieczeństwo indywidualne, jakość 
infrastruktury mieszkaniowej, dostępność do edukacji, atrakcyjność dla turystów, spójność 
społeczna. 

 Na ile idea Smart City pasuje Waszym zdaniem do Krynicy-Zdrój?  
 Jakie cechy Smart City Krynica-Zdrój posiada?  
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 A jakich brakuje?  

P7. Jakie kroki Waszym zdaniem powinny zostać podjęte przez włodarzy miasta, aby jak 
najbardziej zbliżyć się do idei Smart City?  

 A jakie mogą podjąć mieszkańcy, aby to ułatwić, przyśpieszyć?  

MODUŁ III. SMART PEOPLE (LUDZIE) 

Skupimy się tylko na jednym z obszarów Smart City , konkretnie na Smart People.  

P8. Zastanówcie się chwilę i opiszcie, możecie też opisać to na kartkach, czym Waszym 
zdaniem jest kapitał ludzki, w czym się przejawia?  

po określonym czasie zapisać na tablicy/flipcharcie SMART PEOPLE i notować podawane przez 
respondentów cechy. 

 Przyjrzyjmy się cechom, jakie podaliście i spróbujmy wspólnie zapisać definicję Smart 
People w ramach Smart City.  

po stworzeniu definicji należy ją zapisać na tablicy, aby każdy respondent mógł się do niej w 
każdej chwili odnieść.  

 Spójrzmy teraz na naszą definicję i zastanówmy się na ile społeczność Krynicy-Zdrój 
wpisuje się w tę definicję? 

o Jakie cechy tej idei posiada? 
o Jakie elementy wymagają pracy, aby dorównać tej idei?  

P9. Czy w Krynicy-Zdrój jest dobra atmosfera dla kapitału ludzkiego? 

 Jeśli tak, to co wpływa na ten rozwój? 
 Jeśli nie, to z czego to wynika?  

P10. Spróbujcie teraz opisać typowego mieszkańca Krynicy-Zdrój, skupcie się głównie na jego 
cechach.  

w trakcie opisu dopytać o występowanie takich cech, jak: otwartość na zmiany, otwartość na 
innych, gościnności, przedsiębiorczość, kreatywność, zaangażowanie w życie publiczne, 
zaangażowanie w sprawy miasta, chęć do uczenia się, nastawienie na rozwój, otwartość na 
innowacje.   

P12. Pozostając w temacie tych cech, jak Wam się wydaje, jakie działania należałoby podjąć, 
aby zwiększyć potencjał kapitału społecznego Krynicy-Zdrój i wzmocnić wymienione cechy 
wśród mieszkańców? 

 Kto powinien te działania podejmować? 
 W jaki sposób władze mogłyby mobilizować społeczność miasta do dążenia w kierunku 

rozwoju?  

P13. Co według  Was jest największą barierą w budowaniu kapitału ludzkiego w Krynicy-
Zdroju?  
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po swobodnej wypowiedzi respondentów dopytać o następujące kwestie: poziom 
wykształcenia mieszkańców, dostęp do kształcenia, jakość oferowanego kształcenia, niska 
aktywność społeczna, niskie zainteresowanie sprawami miasta, niska kreatywność i otwartość 
na innowacje, brak nastawienia prorozwojowego, brak potrzeby zmiany swojego życia, brak 
potrzeby zmiany otoczenia na lepsze, niska przedsiębiorczość.  

P14. W jaki sposób w Krynicy-Zdrój można by było wykorzystać potencjał jej mieszkańców? 
Jakie działania mogłyby być podejmowane w tym celu? Co dla Krynicy-Zdrój mogliby zrobić 
mieszkańcy?  

P15. W jakim stopniu w Waszym odczuciu władze Krynicy-Zdrój są otwarte na dialog 
społeczny, na słuchanie głosu mieszkańców?  

 Jakie macie doświadczenia związane z tą kwestią? 
 Z czego wynika taka postawa zarówno przedstawicieli władzy, jak i mieszkańców?  

o Jakie działania należy podjąć, aby móc w coraz większym stopniu budować 
dialog społeczny w Krynicy-Zdroju?  

P16. Na jakie kwestie związane z funkcjonowaniem miasta macie jako mieszkańcy wpływ? 

 A na jakie kwestie chcielibyście mieć wpływ?  
 Jakie działania należałoby podjąć, żeby zwiększyć wpływ mieszkańców na 

funkcjonowanie miasta?  
 Czy w Waszej opinii mieszkańcy są w ogóle zainteresowani partycypowaniem w 

kwestie związane z funkcjonowaniem miasta? 
o Jeśli tak, to w jaki sposób to się objawia? 
o Jeśli nie, to z czego to wynika?  

P17. Jakie rozwiązania, działania władz miasta znacie, które wspierają rozwój kapitału 
społecznego? Proszę o podanie konkretnych przykładów.  

 Na ile są one wg Was skuteczne? 

dopytać też o rozwiązania ułatwiające komunikację na linii urząd-mieszkaniec, budżet 
obywatelski, aplikacje mobilne dla mieszkańców oraz turystów, wsparcie w tworzeniu 
wspólnot lokalnych.  

P18. Załóżmy, że możecie podejmować dowolne decyzje ukierunkowane na rozwój potencjału 
społecznego Krynicy-Zdrój. Macie pełną dowolność podejmowanych działań, nie ograniczają 
Was środki itp. co zrobilibyście dla mieszkańców Krynicy-Zdrój, aby stała się jak najbardziej 
Smart?  

po ustalonym czasie na zastanowienie poprosić o przedstawienie swoich planów i zapytać:   

Jak myślicie czy któreś z tych pomysłów można w jakimś stopniu wdrożyć w Waszym mieście? 

 Jeśli tak, to które i w jaki sposób? Jakie kroki należy podjąć? 
 Jeśli nie, to dlaczego?  

P19. Kończąc już chciał(a)bym, abyśmy wspólnie podsumowali najważniejsze zagadnienia: 
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 W czym wg Was kryje się największy potencjał Smart People (kapitału ludzkiego) w 
Krynicy-Zdrój? 

 Jakie są największe bariery w zakresie rozwoju Smart People w Krynicy-Zdrój?  

P20. Jak wyobrażacie sobie swoje miasto za 5 lat?  

dopytać szczegółowo o kwestie związane z kapitałem społecznym i partycypacją mieszkańców 
w kwestie funkcjonowania miasta.  

P21. Czy jest coś jeszcze co chcielibyście dodać w kontekście naszej rozmowy?  

Bardzo dziękuję za dyskusję i poświęcony czas!  
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