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Raport z badań: 

Badanie poziomu aktywności 
społecznej młodych ludzi oraz 
wizji polityki młodzieżowej  
w ramach Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. 
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Wstęp


	 Badanie zostało przeprowadzone w okresie od listopada 2018 do czerwca 
2019. Celem badania było zmierzenie poziomu aktywności społecznej młodzieży 
mieszkających na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) oraz ich 
wizji dotyczącej polityki młodzieżowej w ramach Metropolii. Badanie zostało 

przeprowadzone na niereprezentatywnej (nie możemy uogólniać jej na całość 

populacji) próbie 1606 młodych ludzi zamieszkujących bądź uczących się na 

terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Badanie zostało w pełni 

przygotowane i przeprowadzone dzięki zaangażowaniu 36 wolontariuszy, 
będących uczestnikami projektu Metropolia Młodych, organizowanego przez 
Instytut Roździeńskiego oraz  finansowanego w ramach Programu Erasmus +. 

	 Narzędziem badawczym skonstruowanym na potrzeby badania był 
kwestionariusz ankiety [Załącznik nr 16], który stworzyliśmy w oparciu o nurtujące 
nas wszystkich pytania badawcze. Kwestionariusz zawierał 16 pytań, wśród których 
znalazły się zarówno pytania otwarte, zamknięte, jak i półotwarte. Kwestionariusz 
podzielony został na trzy części tematyczne, w ramach których wyróżniliśmy, a 
którym odpowiada struktura niniejszego raportu: 


• Cechy społeczno-demograficzne.

• Aktywność społeczna młodych ludzi.

• Wizja pol i tyki m łodzieżowej w ramach Górnoś ląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii.
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Cechy społeczno-demograficzne


Płeć 

	 W naszym badaniu wzięło udział 1606 osób, z czego na pytanie o płeć, 782 
osoby odmówiły odpowiedzi. Według deklaracji w badaniu wzięły udział 782 kobiety 
oraz 716 mężczyzn. Rozkład procentowy znajduje się na wykresie [Załącznik nr 1].


ZAŁĄCZNIK NR 1. PŁEĆ 

Wiek 

	 Wiek naszych badanych w głównej mierze wzięły udział osoby w wieku od 
16. do 23. roku życia. Pokrywa się to z wiekiem wolontariuszy. Uważamy, iż nasz cel 
w tym polu został osiągnięty, gdyż zależało nam na zbadaniu osób, które są w 
naszym wieku, aby móc jak najlepiej poznać opinie i potrzeby naszego pokolenia. 
Mediana (wartość środkowa) wieku dla naszych respondentów wyniosła 19. 
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Miejscowość zamieszkania 

	 Wśród miejscowości zamieszkania respondentów wyróżniliśmy dziewięć, w 
których odbywał się nasz projekt Metropolia Młodych: Bytom, Chorzów, Czeladź, 
Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i 
Tarnowskie Góry. Największa ilość respondentów deklarowała, iż mieszka w 
Katowicach - były to aż 563 osoby, na kolejnych miejscach znalazły się Bytom i 
Gliwice. Zdecydowanie mniejszą liczbę respondentów udało nam się przebadać w 
miastach zagłębiowskich - tj. w Czeladzi,  Dąbrowie Górniczej oraz Sosnowcu.

	 95 z pytanych przez nas osób nie wskazało żadnego z wymienionych miast. 
Wśród nich najczęściej powtarzającymi się były Mysłowice - były one wskazywane 
przez naszych respondentów jako miejsce zamieszkania 31 razy.


ZAŁĄCZNIK NR 2. MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA 
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Wykształcenie 

	 Zdecydowaną większość wśród naszych respondentów stanowią osoby z 
wykształceniem gimnazjalnym. Na taką odpowiedź wskazało 1205 osób. Żaden z 
naszych respondentów nie zadeklarował, iż posiada wykształcenie wyższe. 

	 Odpowiedzi te zgadzają się zarówno z odpowiedziami dotyczącymi wieku, 
jak i pokrywają się z założeniem przebadania osób będących w naszym wieku (tj. 
osób uczących się obecnie w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 
lub będących ich absolwentami w ciągu ostatnich 5 lat).


ZAŁĄCZNIK NR 3. WYKSZTAŁCENIE 
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Aktywność społeczna młodych ludzi


Popularność GZM wśród młodych ludzi 
	 

	 Wśród przebadanych przez nas młodych ludzi na pytanie czy przed 
wypełnieniem ankiety słyszałaś/słyszałeś o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 
(GZM), niemal 70% z ankietowanych odpowiedziało przecząco [Załącznik nr 4]. 
Wynik ten wyraźnie pokazuje słabość GZM w docieraniu do młodych odbiorców.

	 Wśród badanych, którzy odpowiedzieli na to pytanie twierdząco, aż 130 z 
nich mieszka w Katowicach. Żadna z osób mieszkających w Chorzowie nie 
odpowiedzia ła, iż przed wype łnieniem ankiety s łysza ła o GZM. W 
niedoreprezentowanych miastach Zagłębia Dąbrowskiego, tj. w Czeladzi, Dąbrowie 
Górniczej i Sosnowcu twierdząco na to pytanie odpowiedziały kolejno 43 os., 10 os. 
oraz 1 osoba. Oznacza to, iż tylko jeden z naszych ankietowanych pochodzących z 
Czeladzi nie słyszał wcześniej o GZM.


ZAŁĄCZNIK NR 4. CZY PRZED WYPEŁNIENIEM ANKIETY SŁYSZAŁEŚ O GZM? 
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ZAŁĄCZNIK NR 5. OSOBY, KTÓRE PRZED WYPEŁNIENIEM ANKIETY SŁYSZAŁY O GZM - 
MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA 
 

Organizacje, w których działasz 

	 Wśród naszych ankietowanych, najpopularniejszą formą aktywności 
społecznej jest zaangażowanie w działanie koła naukowego bądź samorządu 
(uczniowskiego/studenckiego). Najmniej popularnym sposobem jest angażowanie 
się w działalność partii politycznych - deklaracji przynależności do którejkolwiek z 
nich nie złożyła żadna z ankietowanych przez nas osób. Kolejną pod względem 
najmniejszej popularności jest działalność w ramach Młodzieżowej Rady Miasta.

	 Mimo to, aż 973 osoby wśród przez nas badanych deklaruje, iż nie działa w 
żadnej formie organizacji [Załącznik nr 5].


� �   �   �   �   � �9



�

� 


�

ZAŁĄCZNIK NR 6. ORGANIZACJE, W KTÓRYCH DZIAŁASZ 

Praca w charakterze wolontariusza 

	 Praca w charakterze wolontariusza okazała się być o wiele bardziej 
popularną formą aktywności społecznej dla naszych ankietowanych niż stała 
współpraca w ramach konkretnej struktury. Niemal 72% z nich brało udział w jakiejś 
formie wolontariatu [Załącznik nr 7].

	 Najwięcej osób z naszych ankietowanych pracowało w charakterze 
wolontariusza na terenie obecnej GZM, jednak poza wyróżnionymi przez nas 
miastami. Najczęściej powtarzającymi się miastami odbywania wolontariatu okazały 
się Zabrze oraz Mysłowice [Załącznik nr 8]. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7. CZY KIEDYKOLWIEK PRACOWAŁEŚ W CHARAKTERZE WOLONTARIUSZA? 

ZAŁĄCZNIK NR 8. W JAKIEJ MIEJSCOWOŚCI BRAŁAŚ/EŚ UDZIAŁ W WOLONTARIACIE? 
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Działalność NGO na terenie GZM 

	 Kolejną zbadaną przez nas kwestią jest aktywność organizacji 
pozarządowych na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Postanowiliśmy 
przedstawić naszym badanym kilka zdań, a następnie na skali od 1 do 5 ocenić ich 
prawdziwość, gdzie 1 oznacza zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 zdecydowanie 
się zgadzam.

	 Pierwszym ze zdań, które przedstawiliśmy naszym respondentom, było: w 
mojej miejscowości łatwo jest się zaangażować w pracę w charakterze 
wolontariusza. Najwięcej wskazań otrzymała odpowiedź zgadzam się. 

	 Drugim ze zdań było: na terenie GZM (poza moją miejscowością) łatwo jest 
się zaangażować w pracę w charakterze wolontariusza. Najczęściej wskazywana 
była odpowiedź nie mam zdania. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku 
trzeciego ze zdań: w mojej miejscowości działa wiele organizacji pozarządowych, w 
które mogą się zaangażować młodzi ludzie. Tutaj również najczęściej wskazywaną 
odpowiedzią była nie mam zdania.

	 W kolejnym: na terenie GZM (poza moją miejscowością) działa wiele 
organizacji pozarządowych, w które mogą się zaangażować młodzi ludzie - 
najczęściej nasi respondenci zgadzali się z tym stwierdzeniem.

	 Ostatnią kwestią, o której ocenę prosiliśmy, było: młodzi ludzie w mojej 
miejscowości chętnie angażują się w działania różnych organizacji, oraz 
analogicznie: młodzi ludzie, mieszkający na terenie GZM (poza moją miejscowością), 
chętnie angażują się w działania różnych organizacji. W przypadku pierwszego ze 
zdań najczęściej wskazywaną odpowiedzią było zgadzam się, natomiast w ostatnim 
najczęściej wskazywano nie mam zdania.
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Budżet Obywatelski 

	 Aby sprawdzić opinię naszych respondentów na temat Budżetu 
Obywatelskiego, posłużyliśmy się pytaniem o tym, czy w jej/jego mieście 
funkcjonuje taka forma partycypacji obywatelskiej [Załącznik nr 9]. 73% z nich 
odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Niemal jedna trzecia z nich nie znała 
odpowiedzi na to pytanie, natomiast ułamek procenta naszych respondentów 
odpowiedział przecząco.


ZAŁĄCZNIK NR 9. CZY W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA DZIAŁA BUDŻET 
OBYWATELSKI? 

	 Kolejnym z pytań, które zadaliśmy naszym respondentom, było czy oni sami 
wzięli udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ponad 60% z 
naszych respondentów odpowiedziało na to pytanie twierdząco. Wśród osób, które 
odpowiedziały na to pytanie przecząco, zadawaliśmy pytanie dodatkowe - z jakiego 
powodu nie głosowały. Wśród odpowiedzi w głównej mierze powtarzały się trzy 
argumenty:


• nie mogłam/em głosować ze względu na mój wiek,
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• nie wiedziałam/em, kiedy odbywa się głosowanie,

• nie wiedziałam/em, w jaki sposób mogę zagłosować.


ZAŁĄCZNIK NR 10. CZY BRAŁAŚ/EŚ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU W RAMACH BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO? 

	 Ostatnim z pytań, które dotyczyły Budżetu Obywatelskiego, była jego ocena. 
Znaczna część odpowiedzi naszych respondentów oceniała funkcjonowanie 
Budżetu Obywatelskiego w swoim mieście pozytywnie. Wiele z nich wypowiedziało 
się, iż jest to przydatna forma aktywizacji mieszkańców, wypełnia swoje zadania 
oraz przyczynia się do rozwoju miasta.

	 Kilka osób pochodzących z Gliwic powiedziało, iż BO powinien bardziej 
skupiać się na swoich działaniach natomiast jedna osoba z Mikołowa zaznaczyła, iż 
w Budżecie Obywatelskim wspierane są mało praktyczne pomysły.
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Polityka młodzieżowa 

	 Zadaliśmy naszym respondentom pytanie czym jest według Ciebie polityka 
młodzieżowa? Odpowiedzi na to pytanie możemy zebrać w kilka kategorii:


• jako działania podejmowane przez młode osoby,

• jako działania wobec młodzieży,

• jako słuchanie głosu młodych ludzi,

• jako idea,

• tworzenie młodym ludziom przestrzeni i możliwości włączających ich w 

działania polityczne.

	 Młodzi ludzie bardzo różnie rozumieją pojęcie polityki młodzieżowej oraz 
proponują różne formy współpracy z młodymi ludźmi. Obrazuje to również 
niejednoznaczne oczekiwania zarówno względem polityków, jak i samej młodzieży. 
Część z młodych osób uznaje politykę młodzieżową jedynie w kategoriach idei, bez 
realnego pokrycia w praktyce. Jednak ujmując temat jak najbardziej ogólnie, według 
naszych respondentów za politykę młodzieżową możemy uznać działania na rzecz 
młodzieży oraz możliwość tworzenia własnych inicjatyw przez młodzież.


Problemy młodzieży w GZM 

	 Nasi respondenci odpowiadali również na pytania dotyczące problemów 
młodych ludzi - zarówno w swojej miejscowości zamieszkania, jak i całości GZM. 
Każdy z uczestników badania mógł wskazać dowolną liczbę z przedstawionych w 
kafeterii oraz wpisać dodatkowe elementy wedle uznania. 

	 Wskazywanym przez największą ilość respondentów problemem dotyczącym 
miejscowości zamieszkania była niewystarczająca darmowa oferta kulturalna - 
dotyczy to zarówno Katowic, jak i mniejszych miast, jak Mysłowice czy Bytom.
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ZAŁĄCZNIK NR 11. JAKIE ZAUWAŻASZ PROBLEMY MŁODZIEŻY W TWOJEJ 
MIEJSCOWOŚCI? 

	 

	 Kolejnymi często wskazywanymi elementami były: niewystarczająca oferta 
edukacyjna uczelni wyższych (odpowiedź ta dominowała w miejscowościach poza 
Katowicami i Gliwicami) oraz brak boisk do gier zespołowych. Jedyną odpowiedzią 
dopisaną przez respondenta było mało możliwości rozwoju przedsiębiorczości (ulgi 
podatkowe, start-upy). Żaden z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi 
wskazującej, iż w jego miejscowości zamieszkania nie ma żadnych problemów 
dotykających lub dotyczących młodzieży.
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ZAŁĄCZNIK NR 12. JAKIE ZAUWAŻASZ PROBLEMY MŁODZIEŻY W GZM (POZA TWOJĄ 
MIEJSCOWOŚCIĄ)? 

	 Największą liczbę wskazań wśród problemów młodych ludzi na terenie całej 
GZM uzyskały niewystarczające możliwości skorzystania z publicznego transportu 
pomiędzy miastami GZM. Problem ten był również wielokrotnie podnoszony 
podczas naszych spotkań w ramach projektu. Transport publiczny oraz jego 
funkcjonowanie jest elementem, z którym młodzi ludzie spotykają się na codzień. 

	 O ważności problemów dotyczących możliwości transportowych świadczy 
również drugi najczęściej wskazywany problem dotyczy braku ścieżek rowerowych 
w GZM. Tylko dwukrotnie wskazano odpowiedź, iż w GZM nie ma żadnych 
problemów dotyczących młodzieży.
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Młodzieżowa Rada Miasta 

	 Kolejną kwestią, której chcieliśmy się przyjrzeć w ramach naszego badania, 
jest opinia młodych ludzi na temat Młodzieżowych Rad Miasta. Pierwszym pytaniem 
związanym z tym zagadnieniem było czy w Twojej miejscowości działa Młodzieżowa 
Rada Miasta? Niemal 99% osób wśród naszych respondentów znało odpowiedź na 
to pytanie - 54% z nich odpowiedziało na nie przecząco, natomiast niemal 45% - 
twierdząco.

	 

ZAŁĄCZNIK NR 13. CZY W TWOJEJ MIEJSCOWOŚCI DZIAŁA MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA? 

	 Kolejnym pytaniem, które zadaliśmy naszym respondentom było pytanie 
otwarte czym według Ciebie zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta? Według nich, z 
jednej strony MRM zajmuje się reprezentacją interesów młodzieży w Radach Miasta, 
z drugiej z kolei strony organizowanie inicjatyw we współpracy z miastem, 
skierowane dla młodych ludzi.
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	 Spora grupa osób stwierdziła również, iż MRM nie zajmuje się niczym 
konkretnym, a wręcz, że jest bezużytecznym organem. Oznaczać to może, iż 
wiedza dotycząca funkcjonowania i możliwości działania MRM nie są powszechnie 
znane, bądź w wielu miejscowościach MRM nie ma żadnej formy sprawczości.


Reprezentacja młodzieży w ramach GZM 

	 Ostatnią kwestią, którą podnosiliśmy w naszym badaniu, było pytanie o 
potrzebie utworzenia reprezentacji młodzieży w ramach Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 92% spośród ankietowanych odpowiedziało, iż 
dobrym pomysłem byłoby stworzenie organu zajmującego się polityką młodzieżową 
GZM.


ZAŁĄCZNIK NR 14. CZY DOBRYM POMYSŁEM BYŁOBY STWORZENIE ORGANU 
ZAJMUJĄCEGO SIĘ POLITYKĄ MŁODZIEŻOWĄ GZM? 
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	 Ostatnią kwestią, którą podnosiliśmy w naszym badaniu, było pytanie o 
potrzebie utworzenia reprezentacji młodzieży w ramach Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii. Ponad 92% spośród ankietowanych odpowiedziało, iż 
dobrym pomysłem byłoby stworzenie organu zajmującego się polityką młodzieżową 
GZM.

	 Respondenci, którzy odpowiedzieli twierdząco na pytanie dotyczące 
stworzenia organu zajmującego się polityką młodzieżową GZM, odpowiadali 
również na pytanie dotyczące formy jego funkcjonowania. Niemal 70% z nich 
odpowiedziało, iż formą, w jakiej powinien funkcjonować organ zajmujący się 
polityką młodzieżową GZM, jest Zgromadzenie Młodzieży (tj. forma, w jakiej 
funkcjonują MRM). Drugą co do częstości wskazań odpowiedzi jest 
Stowarzyszenie. Najmniej osób odpowiedziało, iż dobrym pomysłem byłoby 
powołanie Pełnomocnika ds. młodzieży przy GZM.


ZAŁĄCZNIK NR 15. W JAKIEJ FORMIE POWINIEN FUNKCJONOWAĆ ORGAN ZAJMUJĄCY SIĘ 
POLITYKĄ MŁODZIEŻOWĄ GZM? 
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	 Ostatnie pytanie, które zadaliśmy naszym respondentom, dotyczyło 
potencjalnych zadań Młodzieżowej Rady przy GZM. Jednym z powtarzających się 
pomysłów było stworzenie zrzeszenia MRM z miast wchodzących w skład GZM. 
Kolejnym z pomysłów jest tworzenie działań dla młodzieży w ramach GZM, a także 
propozycja analogicznych działań jak MRM, z tym, że na terenie całej GZM. 


Podsumowanie


	 Wciąż niewiele młodych osób, będących naszymi respondentami, zdążyło 
usłyszeć o nowym tworze, jakim jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. 
Młodzież, która wzięła udział w badaniu zdecydowanie częściej bierze udział w 
pojedynczych wydarzeniach w charakterze wolontariusza - niewielu z nich stale 
angażuje się w działania jakiejś z organizacji bądź partii politycznej. Wciąż jednak 
wśród naszych respondentów pozostaje spora grupa osób, które nie miały do tej 
pory okazji do bycia wolontariuszem.

	 Jedną z popularnych form partycypacji społecznej okazał się Budżet 
Obywatelski. Znaczna część naszych respondentów wzięła udział w głosowaniu w 
ramach BO.

	 Najwięcej problemów młodzi ludzie biorący udział w naszym badaniu 
zauważają w kwestiach związanych z transportem - chodzi tu zarówno o dostęp do 
dobrej jakości publicznego transportu zbiorowego, jak i ilości ścieżek rowerowych. 
Młodzi ludzie zwracają uwagę także na dostępność bezpłatnej oferty kulturalnej - 
często korzystanie z kultury wiąże się z dodatkowymi opłatami, na które młodzież 
ucząca się i nie pracująca nie może sobie pozwolić.

	 Zdecydowana większość naszych respondentów jest przychylna pomysłowi 
stworzenia organu doradczego przy GZM, który zajmowałby się polityką 
młodzieżową. Największą popularność wśród naszych badanych uzyskał pomysł 
związany z utworzeniem Zgromadzenia Młodzieży, na wzór Młodzieżowych Rad   
Miast. Najmniej popularnym pomysłem była propozycja utworzenia stanowiska 
Pełnomocnika ds. młodzieży. 
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Aneks

	 

• Załącznik nr 1. Płeć

• Załącznik nr 2. Miejscowość zamieszkania

• Załącznik nr 3. Wykształcenie 

• Załącznik nr 4. Czy przed wypełnieniem ankiety słyszałeś o GZM?

• Załącznik nr 5. Osoby, które przed wypełnieniem ankiety słyszały o GZM - 

miejscowość zamieszkania

• Załącznik nr 6. Organizacje, w których działasz

• Załącznik nr 7. Czy kiedykolwiek pracowałeś w charakterze wolontariusza?

• Załącznik nr 8. W jakiej miejscowości brałaś/eś udział w wolontariacie? 

• Załącznik nr 9. Czy w Twojej miejscowości zamieszkania działa budżet 

obywatelski?

• Załącznik nr 10. Czy brałaś/eś udział w głosowaniu w ramach Budżetu 

Obywatelskiego? 

• Załącznik nr 11. Jakie zauważasz problemy młodzieży w Twojej miejscowości?

• Załącznik nr 12. Jakie zauważasz problemy młodzieży w GZM (poza Twoją 

miejscowością)?

• Załącznik nr 13. Czy w Twojej miejscowości działa Młodzieżowa Rada Miasta?

• Załącznik nr 14. Czy dobrym pomysłem byłoby stworzenie organu zajmującego 

się polityką młodzieżową GZM? 

• Załącznik nr 15. W jakiej formie powinien funkcjonować organ zajmujący się 

polityką młodzieżową GZM?

• Załącznik nr. 16. Narzędzie badawcze - kwestionariusz ankiety 
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BADANIE POZIOMU AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MŁODYCH LUDZI  
ORAZ WIZJI POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ W RAMACH  

GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

Kontakt do koordynatorki badania: 

Karolina Rzepecka  
Koordynator projektów

Instytut Roździeńskiego

rzepecka@rozdzienski.org


Dzień dobry!


Instytut Roździeńskiego prowadzi badanie w ramach projektu Metropolia Młodych, którego celem 
jest zmierzenie poziomu aktywności społecznej młodzieży mieszkających na terenie Górnośląsko-
Zagłębiowskiej Metropolii oraz ich wizji dotyczącej polityki młodzieżowej w ramach Metropolii. 
Pytania są skierowane do osób zamieszkujących miejscowości wchodzące w skład GZM.


Ankieta jest anonimowa, a informacje, które za jej pomocą uzyskamy, pozwolą nam sporządzić 
raport, który następnie przekażemy politykom i decydentom odpowiedzialnym za kwestie 
związane z młodzieżą w ramach GZM. 


Zachęcamy do udziału w badaniu - każda opinia jest dla nas ważna. Pełna ankieta zawiera 16 
pytań, umieszczonych na 6 stronach. Wszelkie instrukcje dotyczące wypełniania ankiety napisano 
kursywą. Wypełnienie ankiety powinno zająć około 15 minut.


Inicjatorzy Metropolii Młodych
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CZĘŚĆ I. CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE 

1. Płeć: 

● Kobieta    
● Mężczyzna  

2. Rok urodzenia (pełny rok urodzenia, np. 1995):


3. Miejscowość zamieszkania:


● Katowice 
● Bytom 
● Sosnowiec 
● Chorzów 
● Dąbrowa Górnicza 
● Tarnowskie Góry 
● Czeladź 
● Siemianowice Śląskie 
● Gliwice 
● inna (jaka?) …………………………………………………….. 

4. Wykształcenie (prosimy o zaznaczenie ostatnio zdobytego, np. w przypadku ukończonej szkoły 
średniej zakończonej egzaminem maturalnym, zaznaczamy wykształcenie średnie):


● Podstawowe 
● Gimnazjalne 
● Zawodowe 
● Średnie niepełne (ukończona szkoła średnia bez przystępowania do egzaminu maturalnego) 
● Średnie 
● Średnie techniczne 
● Wyższe 
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CZĘŚĆ II: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA MŁODYCH LUDZI 

5. Czy przed wypełnieniem ankiety słyszałeś o GZM?


● Tak 
● Nie


6. Organizacje, w których działasz (prosimy o zaznaczenie wszystkich dotyczących Cię 
odpowiedzi):


● Koło naukowe w szkole bądź na uczelni 
● Samorząd szkolny bądź studencki 
● Młodzieżowa Rada Miasta 
● Partia polityczna (jaka?) 

…………………………………………………………………………………. 
● Organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, fundacje (jakie?) 

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

● I n n e ( j a k i e ? )  
……………………………………………………………………………………………….


● Nie działam 

7. Czy kiedykolwiek pracowałeś w charakterze wolontariusza?


● Tak (przejdź do pytania nr 7) 
● Nie (przejdź do pytania nr 9) 

8. Przy jakiej okazji/jakich okazjach pracowałeś/aś w charakterze wolontariusza? W przypadku 
dużej ilości okazji, prosimy o wymienienie kilku ostatnich.


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


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


9. W jakich miejscowościach angażowałeś się w pracę w charakterze wolontariusza?


● Katowice 
● Bytom 
● Sosnowiec 
● Chorzów 
● Dąbrowa Górnicza 
● Tarnowskie Góry 
● Czeladź 
● Siemianowice Śląskie 
● Gliwice 
● inna, ale na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (jaka?)  

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

● inna, poza terenem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (jaka?)  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……………………………………………………………………………………………………………
… 

10. W każdym wierszu tabeli zaznacz odpowiedź za pomocą znaku X lub okręgu.


11. Czy w Twoim mieście funkcjonuje Budżet Obywatelski?


● Tak 
● Nie (przejdź do pytania nr 14) 
● NIe wiem (przejdź do pytania nr 14) 

12. Czy brałeś/aś udział w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego?


● Tak 
● Nie (dlaczego?) 

…………………………………………………………………………………………… 

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


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


Zdecydo- 
wanie się nie 

zgadzam

Nie 
zgadzam 

się

Nie mam 
zdania

Zgadza
m się

Zdecydowanie 
się zgadzam

9.1. W mojej miejscowości łatwo jest 
się zaangażować w pracę w 
charakterze wolontariusza.

1 2 3 4 5

9.2. Na terenie GZM (poza moją 
miejscowością) łatwo jest się 
zaangażować w pracę w 
charakterze wolontariusza.

1 2 3 4 5

9.3. W mojej miejscowości działa 
wiele organizacji pozarządowych, w 
które mogą się zaangażować młodzi 
ludzie.

1 2 3 4 5

9.4. Na terenie GZM (poza moją 
miejscowością) działa wiele 
organizacji pozarządowych, w które 
mogą się zaangażować młodzi 
ludzie.

1 2 3 4 5

9.5. Młodzi ludzie w mojej 
miejscowości chętnie angażują się 
w działania różnych organizacji.

1 2 3 4 5

9.6. 9.5. Młodzi ludzie, mieszkający 
na terenie GZM (poza moją 
miejscowością), chętnie angażują 
się w działania różnych organizacji.

1 2 3 4 5
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…………………………………………………………………………………………………………………..


13. Jak oceniasz funkcjonowanie Budżetu Obywatelskiego w swoim mieście?


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


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


CZĘŚĆ III: WIZJA POLITYKI MŁODZIEŻOWEJ W RAMACH  
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 

14. Czym jest według Ciebie polityka młodzieżowa? 


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


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


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


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


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


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


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

15. Jakie zauważasz problemy młodzieży w Twojej miejscowości?


● Niewystarczająca oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, 
● Niewystarczająca oferta edukacyjna uczelni wyższych, 
● Niewystarczająca darmowa oferta kulturalna (np. festyny, koncerty, festiwale, targi), 
● Niewystarczająca płatna oferta kulturalna (np. festyny, koncerty, festiwale, targi), 
● Brak ścieżek rowerowych 
● Brak siłowni na świeżym powietrzu, 
● Brak boisk do gier zespołowych, 
● Niewystarczające możliwości skorzystania z publicznego transportu pomiędzy dzielnicami, 
● Niewystarczające możliwości skorzystania z publicznego transportu do innych miast, 
● Inne (jakie?) 

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


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


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

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

● Nie ma żadnych. 
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16. Jakie zauważasz problemy młodzieży w GZM (poza Twoją miejscowością)?


● Niewystarczająca oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych, 
● Niewystarczająca oferta edukacyjna uczelni wyższych, 
● Niewystarczająca darmowa oferta kulturalna (np. festyny, koncerty, festiwale, targi), 
● Niewystarczająca płatna oferta kulturalna (np. festyny, koncerty, festiwale, targi) 
● Brak ścieżek rowerowych, 
● Brak siłowni na świeżym powietrzu, 
● Brak boisk do gier zespołowych, 
● Niewystarczające możliwości skorzystania z publicznego transportu pomiędzy miastami GZM, 
● Inne (jakie?) 

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


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

● Nie wiem. 
● Nie ma żadnych. 

17. Czy w Twojej miejscowości działa Młodzieżowa Rada Miasta?


● Tak 
● Nie

● Nie wiem 

18. Czym, według Ciebie, zajmuje się Młodzieżowa Rada Miasta?


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


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


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

19. Czy uważasz, iż dobrym pomysłem byłoby stworzenie organu zajmującego się polityką 
młodzieżową przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii?


● Tak (przejdź do pytania nr 16) 
● Nie (dlaczego?) 


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

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

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

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

(przejdź do zakończenia ankiety). 

20. W jakiej formie powinien on funkcjonować?


● Zgromadzenie Młodzieży 
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● Pełnomocnik ds. młodzieży  
● Stowarzyszenie 
● Inne (jakie?) ………………………………………………………………………………………………. 

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


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

● Nie mam zdania 

21. Czym mogłaby się zajmować Młodzieżowa Rada przy Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii?


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

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


Dziękujemy za wypełnienie ankiety!
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