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ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA KALISZA 

 

Szanowni Państwo! 

W związku z przystąpieniem do opracowania raportu z monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 – 

2024, Prezydent Miasta Kalisza zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest poznanie Państwa opinii 

na temat jakości życia i tempa rozwoju Miasta Kalisza. 

 

1. Jaka jest Pana/i zdaniem ogólna jakość życia w Kaliszu? (Proszę wstawić X w jednym polu) 

 

 Bardzo niska  Niska  Średnia  Wysoka  Bardzo wysoka 

 

2. Jak ocenia Pan/i poszczególne elementy mające wpływ na jakość życia w Kaliszu?  

(Proszę wstawić jeden X  w każdym wierszu) 

 Bardzo nisko Nisko Średnio Wysoko Bardzo wysoko 

Stan dróg      

Stan chodników      

Bezpieczeństwo      

Oferta kulturalna      

Jakość edukacji      

Dostęp do przedszkoli      

Dostęp do żłobków      

Dostęp do terenów zielonych      

Dostęp do placów zabaw      

Dostęp do boisk sportowych      

Dostęp do basenów      

Dostęp do lekarzy specjalistów      

Dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej      

Dostęp do placówek handlowych      

Dostęp do Internetu      

Ścieżki rowerowe      

Oferta turystyczna      

Czystość w mieście      

3. Jak ocenia Pan/i wskazane niżej elementy w zakresie możliwości funkcjonowania w mieście?  

(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu) 

 Bardzo łatwe Łatwe Raczej 
trudne 

Bardzo 
trudne 

Trudno 
powiedzieć 

Znalezienie mieszkania      

Znalezienie pracy      

Prowadzenie biznesu      

 

Jeśli raczej trudne lub bardzo trudne, proszę wskazać dlaczego …………………………………………………………………..….…..…..… 

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

4. Jak ocenia Pan/i stopień natężenia wskazanych niżej problemów społecznych w Kaliszu?  

(Proszę wstawić jeden X w każdym wierszu) 

 Nieistotny Niski Średni Istotny Bardzo istotny 

Przestępczość      

Bezrobocie      

Bieda        

Alkoholizm      

Narkomania (Dopalacze)      

Przemoc w rodzinie      
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5. Jakie są Pana/i zdaniem najbardziej istotne działania, które powinny zostać podjęte w celu poprawy warunków 

życia w Kaliszu? (Proszę wstawić znak X w maksymalnie 3 polach) 

Zwiększenie dostępności taniego budownictwa 
mieszkaniowego 

 Wspieranie lokalnych przedsiębiorców   
i przyciąganie inwestorów 

 

Rozbudowa infrastruktury sportowej  
 i rekreacyjnej 

 Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych dla 
osób niepełnosprawnych i starszych 

 

Wspieranie organizacji pozarządowych 
 

Remonty dróg i chodników 
 

Skierowanie działań do mieszkańców powyżej 50 
roku życia (np. wspieranie uniwersytetów 

trzeciego wieku) 

 
Zwiększenie oferty kulturalnej miasta 

 

Przeciwdziałanie ubóstwu 
 Budowa i modernizacja budynków użyteczności 

publicznej (żłobki, świetlice, ośrodki zdrowia) 
 

Inne działania – proszę wpisać jakie: 

6. Proszę wskazać najbardziej atrakcyjną do zamieszkania Pana/i zdaniem dzielnicę Miasta Kalisza (oraz podać powód 

wyboru dzielnicy). 

 

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

7. Które miejsca w Kaliszu uważa Pan/i za najbardziej atrakcyjne? 

 

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

8. Czy wiąże Pan/i swoją przyszłość z Kaliszem? 

 Tak   Nie   Nie wiem  

 

Jeśli nie, to proszę wskazać dlaczego ………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 

9. Czy słyszał/a Pan/i o działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kaliszu? 

 Tak   Nie  

 

10.  Jak ocenia Pan/i poziom świadczenia usług przez Urząd Miasta Kalisza? (Proszę wstawić X w jednym polu) 

 Bardzo nisko  Raczej nisko  Średnio  Raczej wysoko  Bardzo wysoko 

 

Jeśli bardzo nisko lub raczej nisko, proszę wskazać dlaczego …………………………………………………………….…………………….. 

 
11. Czy Pana/i zdaniem Miasto Kalisz zapewnia możliwość uczestnictwa mieszkańców w procesie decydowania  

o priorytetowych kierunkach rozwoju Kalisza? 

 Tak   Nie   Trudno powiedzieć  

 
Jeśli nie, to proszę wskazać dlaczego ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Jak ocenia Pan/i stopień atrakcyjności Kalisza jako ośrodka kształcenia na poziomie średnim? 

 

 Bardzo nisko  Raczej nisko  Średnio  Raczej wysoko  Bardzo wysoko 

 

13.  Jak ocenia Pan/i stopień atrakcyjności Kalisza jako ośrodka kształcenia wyższego? 

 

 Bardzo nisko  Raczej nisko  Średnio  Raczej wysoko  Bardzo wysoko 
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14. Czy Pana/i zdaniem Miasto Kalisz podejmuje odpowiednie działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego? 

 

 Tak   Nie   Trudno powiedzieć  

 
Jeśli nie, proszę wskazać jakich działań brakuje……………………………………………………………………………………………………….. 
 

15. Czy Pana/i zdaniem Miasto Kalisz podejmuje odpowiednie działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu 

społecznemu? 

 

 Tak   Nie   Trudno powiedzieć  

 
Jeśli nie, proszę wskazać jakich działań brakuje……………………………………………………………………………………………………….. 
 

16. Czy Pana/i zdaniem Miasto Kalisz w wystarczający sposób rozwija i promuje ofertę kulturalną i rozrywkową? 
 

 Tak   Nie   Trudno powiedzieć  

 
Jeśli nie, proszę wskazać jakich działań brakuje……………………………………………………………………………………………………….. 

 

17.  Jak ocenia Pan/i funkcjonowanie systemu transportu publicznego w Kaliszu? 

 

 Bardzo nisko  Raczej nisko  Średnio  Raczej wysoko  Bardzo wysoko 

 

Jeśli bardzo nisko lub raczej nisko, proszę wskazać dlaczego …………………………………………………………………………………….... 

 

18. Czy Pana/i zdaniem działalność służb miejskich zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa? 

 

 Zdecydowanie tak  Raczej tak  Nie wiem  Raczej nie  Zdecydowanie nie 

 

Jeśli raczej nie lub zdecydowanie nie, proszę wskazać dlaczego…………………………………………………………………………………… 

 
19. Metryczka 

 
Płeć: ⃝ kobieta; ⃝ mężczyzna 
 
Okres zamieszkania w Kaliszu:: ⃝ poniżej 10 lat; ⃝ od 11 do 20 lat; ⃝ od 21 do 30 lat; ⃝ od 31 do 40 lat; ⃝ od 41 do 50 

lat; ⃝ od 51 do 60 lat; ⃝ powyżej 60 lat 

 

Dziękuję bardzo za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. 

Wykształcenie: 
⃝ niepełne podstawowe; 
⃝ podstawowe; 
⃝ gimnazjalne; 
⃝ zasadnicze zawodowe; 
⃝ średnie; 
⃝ policealne; 
⃝ wyższe. 

Status zawodowy: 
⃝ uczeń/ student; 
⃝ pracujący zawodowo; 
⃝ prowadzący własną działalność 
gosp.; 
⃝ bezrobotny; 
⃝ emeryt/ rencista. 

Wiek: 
⃝  od 18 do 29 lat; 
⃝  od 30 do 39 lat; 
⃝  od 40 do 49 lat; 
⃝  od 50 do 59 lat; 
⃝  od 60 do 69 lat; 
⃝  70 lat i więcej. 
 


