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Wstęp 
 

Poniższy dokument jest raportem z badania postaw społecznych mieszkańców gminy Mielec, 

opracowanego na potrzeby dokumentu „Strategia PR gminy Mielec”. Poniżej przedstawione 

są pełne wyniki, łącznie z charakterystyką respondentów.  

 

„Analiza potencjału rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Mielec” została zrealizowana 

dla Gminy Mielec w ramach Projektu „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój 

gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, 

Działania 1.4. Promocja i Współpraca. 

 

Metodologia 

 

Głównym celem badania była analiza potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie 

skutecznej komunikacji. Przedmiotem badania był zarówno obszar komunikacji społecznej, 

jak również marketingowej. Analizie poddano aktualnie prowadzoną przed gminę Mielec 

komunikację, jak również oczekiwania co do celów, zakresu i narzędzi komunikacji  

w przyszłości. 
 

Badania ankietowe wspomagane pytaniami otwartymi (kwestionariusz ankietowy- PAPI)  

Badania ankietowe to złożony i wieloetapowy proces wymagający realizacji określonych 

reguł metodologicznych. Odpowiadają na pytania: Co? Ile? Jak często? Jak silnie? Kto? 

Prowadzą do pomiaru oraz identyfikacji faktów. 

 

Badania ankietowe są metodą gromadzenia informacji pierwotnych przez zbieranie 

odpowiedzi na przygotowane uprzednio pytania zadawane wybranym osobom. Zastosowane 

zostaną kwestionariusze ankietowe z częścią pytań otwartych, przy pytaniach których 

odpowiedzi trudno zestandaryzować i gdzie ważne są odpowiedzi intuicyjne. Większość to 

pytania zamknięte – ze względu na przypisywanie stopnia satysfakcji. Umożliwia to szybkie  

i bezproblemowe przeprowadzenie wywiadu ankietowego. Narzędziem badawczym był 

kwestionariusz, z pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Próba wynosiła 32 osób dorosłych 

zamieszkujących teren Gminy Mielec.  

 

Termin realizacji badania: grudzień 2013/styczeń 2014. 
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Charakterystyka badanych 

 

W badaniu wzięło udział 32 mieszkańców gminy, w tym 43,8 % kobiet i 56,2% mężczyzn. 

Uczestnicy badania reprezentowali trzy kategorie: przedstawicieli samorządu, mieszkańców 

oraz przedsiębiorców i inwestorów. Poniższy wykres pokazuje, że rozkład przedstawicieli 

tych trzech grup jest prawie równomierny: przedstawiciele samorządu oraz przedsiębiorców i 

inwestorów stanowili po 31,3% próby badawczej. Nieco większa grupa respondentów 

zadeklarowała uczestnictwo w badaniu jako mieszkaniec (37,5%). Należy pamiętać, że każdy 

badany był mieszkańcem gminy Mielec. 

 

Rysunek 1: Rodzaj przedstawicielstwa respondentów, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja 
problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Najliczniej reprezentowaną grupą byli przedstawiciele sektora publicznego (56,3% próby 

badawczej). Sektor prywatny reprezentowało 37,5% respondentów, zaś pozarządowy jedynie 

3,1% (1 osoba). Jeden z respondentów wybrał inną odpowiedź (emeryt). O ile reprezentacja 

próby badawczej pod względem statusu była równomierna, o tyle w wskazaniu sektora 

widoczna jest nadreprezentacja przedstawicieli sektora publicznego. Przedsiębiorców było  
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o blisko 20% mniej, zaś sektor organizacji pozarządowych był reprezentowany 

jednoosobowo. 

Rysunek 2: Reprezentowany sektor, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja problemów  
w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 
 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Analiza badań ilościowych 

 

Uczestnicy badania zostali poproszeni o wskazanie, czym jest dla nich skuteczna 

komunikacja lokalna. Najwięcej wskazań uzyskał dobry dostęp do informacji o tym, co dzieje 

się w gminie Mielec. Tę odpowiedź wybrało 68,8% respondentów. Rzetelność informacji 

przekazywanej przez Władze gminy Mielec jest ważna dla 50,0% badanych. Tyle samo 

wskazało na dobry dostęp do informacji o obecnych działaniach władz gminy (na rzecz 

mieszkańców, inwestorów). Dostęp do przyszłych informacji tego rodzaju jest istotny dla 

40,6% badanych, 34,4% wybrało dobry dostęp do informacji o tym, co dzieje się na terenie 

powiatu mieleckiego. Nieco ponad 1/5 respondentów wybrała odpowiedź „stwarzanie przez 

Władze gminy klimatu porozumienia”. Rzetelność informacji przekazywanej przez lokalne 

media jest ważna dla 18,8% osób. Wyniki odpowiedzi na to pytanie nie sumują się do 100% - 

respondent mógł wybrać więcej, niż jedną odpowiedź. 
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Widać, że dla mieszkańców gminy najważniejszy jest dobry dostęp do informacji, jej 

rzetelność oraz kompleksowość w zakresie obecnych i przyszłych działań Władz na rzecz 

mieszkańców i inwestorów. Podkreślane jest również zapewnienie dobrej współpracy. W 

uzasadnieniu uczestnicy badania podawali następujące odpowiedzi: 

 „rzetelna informacja o działaniach planowanych i podejmowanych to podstawowy 

krok w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej’, 

 „rzetelne przekazywanie wszelkich informacji dla mieszkańców jest podstawą do 

wiarygodności działalności gminy”, 

 „przede wszystkim liczy się dostęp do rzetelnej informacji”, 

 „jako przedsiębiorca działający lokalnie lubię wiedzieć, co dzieje się na terenie 

gminy”, 

 „skuteczna informacja pozwala na bieżąco śledzić wydarzenia lokalne”, 

 „brak wiedzy, jest bardzo źle”. 

 

 

Rysunek 3: Wyznaczniki skutecznej komunikacji lokalnej, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja 
problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
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Kolejne pytanie dotyczyło tego, jakie informacje na temat gminy Mielec są istotne dla 

respondentów. Ponad połowa wskazań (53,1%) dotyczyła informacji na temat przyszłego 

rozwoju gminy. Po 50,0% wskazań uzyskały informacje na temat inwestycji realizowanych 

na terenie gminy oraz zmian w lokalnych opłatach. Wydarzenia na terenie gminy są ważne 

dla 46,9% osób, działania lokalnych władz interesują 34,4% osób, zaś informacje na temat 

przedsiębiorstw na terenie gminy są oczekiwane przez 15,6% badanych. Pozostałe 

odpowiedzi uzyskały mniej wskazań. Po 9,4% odpowiedzi przypadło na: informacje na temat 

prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej, opieki medycznej, możliwości 

edukacji oraz wydarzeń na terenie powiatu mieleckiego. Informacje o ofercie kulturalnej 

interesują 6,3% respondentów, po 3,1% potrzebuje informacji na temat usług handlowych 

oraz wydarzeń sportowych. Nikt nie wybrał informacji na temat wypoczynku i rekreacji. 

Wyniki odpowiedzi na to pytanie nie sumują się do 100% - respondent mógł wybrać więcej, 

niż jedną odpowiedź. 

 

Rysunek 4: Istotność informacji na temat gminy Mielec, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja 
problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 

 

W uzasadnieniu odpowiedzi pojawiały się następujące informacje dodatkowe: 
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 „zmiana w lokalnych opłatach, informacje nt. prowadzenia działalności gospodarczej  

i przyszłego rozwoju gminy - są to dla mnie najważniejsze sprawy, o których 

przedsiębiorcy-inwestorzy powinni wiedzieć’, 

 „skuteczna informacja pozwala na bieżąco śledzić wydarzenia lokalne”, 

 „jestem zainteresowana zawsze informacjami dot. szkolnictwa i edukacji oraz 

bieżącymi wydarzeniami w gminie”, 

 „rozwój gospodarczo-inwestycyjny jest podstawą rozwoju gminy’, 

 „jako przedsiębiorca jestem zainteresowana nowymi inwestycjami na terenie gminy”, 

 „możliwości inwestycyjne wpływają na rozwój przedsiębiorczości w danej gminie’. 
 

Respondenci mieli za zadanie ocenę wiarygodności wyspecyfikowanych źródeł informacji na 

temat gminy Mielec. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji okazała się strona 

internetowa gminy Mielec (tak wskazało 59,4% uczestników badania). W następnej 

kolejności znalazły się: biuletyn gminny (31,3% ocen) i lokalne informacyjne strony 

internetowe (28,1% ocen). Za wiarygodne źródło informacji o największej liczbie wskazań 

badani wybrali lokalną prasę oraz powiatową i regionalną z dodatkiem lokalnym (43,8%), 

następnie telewizję regionalną (34,4%). Za niewiarygodne w największym stopniu uznane 

zostały portale społecznościowe (tak odpowiedziało 12,5% badanych). Zaś za bardzo 

niewiarygodne w największym stopniu zostało uznane radio (18,8% wskazań). Część 

respondentów nie dokonała ocen.  
 

Tabela 1: Ocena wiarygodności źródeł informacji na temat gminy Mielec, na podstawie wyników ankiety „Analiza 
potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

Czynnik/ocena 
Bardzo 

niewiarygodne 

Niewiary 

-godne 

Ani tak, 

ani nie 
Wiarygodne 

Bardzo 

wiarygodne 

Brak 

odpowiedzi 

Lokalna prasa - powiatowa i 

regionalna z dodatkiem lokalnym 
6,3% 6,3% 9,4% 43,8% 25,0% 9,4% 

Lokalne i regionalne radio  18,8% 9,4% 15,6% 18,8% 3,1% 34,4% 

Telewizja regionalna 6,3% 9,4% 12,5% 34,4% 18,8% 18,8% 

Strona internetowa gminy Mielec 0,0% 0,0% 3,1% 31,3% 59,4% 6,3% 

Biuletyn gminny 9,4% 3,1% 3,1% 18,8% 31,3% 34,4% 

Lokalne informacyjne strony 

internetowe 
6,3% 6,3% 15,6% 31,3% 28,1% 12,5% 

Portale społecznościowe 6,3% 12,5% 21,9% 21,9% 15,6% 21,9% 

Publikacje promocyjne powiatu 

mieleckiego 
3,1% 6,3% 25,0% 37,5% 9,4% 18,8% 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 

Najwyższą średnią ocenę pod względem wiarygodności otrzymała strona internetowa gminy 

Mielec (4,6). Dobrze oceniony został biuletyn gminny (średnia ocena 4,0).Nieco niżej (3,9) 
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oceniono lokalną prasę – powiatową i regionalną z dodatkami lokalnymi oraz lokalne 

informacyjne strony internetowe (3,8). 
 

Rysunek 5: Ocena wiarygodności źródeł informacji na temat gminy Mielec, na podstawie wyników ankiety „Analiza 
potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Kolejne pytanie dotyczyło bezpośrednio oceny strony internetowej gminy Mielec, która 

została uznana za najbardziej wiarygodne źródło informacji. Największa liczba uczestników 

badania oceniała stronę dobrze (37,5%), dla nieco mniej strona jest bardzo dobra (34,4). 

Średnio (ani dobrze, ani źle) stronę oceniło 28,1% respondentów. Nikt nie ocenił strony źle 

lub bardzo źle. Średnia ocena strony internetowej przez uczestników badania wynosi 4,1. 
 

Uzasadnienie ocen jest bardzo zróżnicowane: od pochwał do negatywnych ocen: „Bardzo 

dobra i przejrzysta”, „Jest czytelna i przejrzysta”, „wszelkie informacje są przekazywane 

poprawnie”, „uaktualniana na bieżąco i jest bardzo czytelna”, „Dużo informacji niezbędnych 

dla mieszkańców”, „Ciekawa, choć często niedostępna w weekendy”, „Wiarygodne 

informacje, ale nie zawsze aktualne”, „Strona jest przestarzała, powinna być zmieniona 

grafika”, „jest dość czytelna, ale grafika jest dość stara”, „graficznie jest kiepska - mogłaby 

być ładniejsza’, „brak galerii zdjęć”. Jak widać użytkownicy najbardziej doceniają czytelność, 



 

  Strona | 11 

przejrzystość, w miarę aktualne informacje. Część uważa, że niektóre informacje nie są 

najświeższe. Najwięcej krytycznych uwag było zgłaszanych pod adresem grafiki. 
 

Rysunek 6: Ocena strony internetowej gminy Mielec, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja 
problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Ocena komunikowanie się władz lokalnych z mieszkańcami jest na dobrym poziomie (średnia 

ocena wyniosła 3,9). Tak wskazało 53,1% respondentów. Nieco ponad 1/5 (21,9%) 

uczestników badania stwierdziło, że komunikacja jest bardzo dobra i tyle samo oceniło ją na 

średnim poziomie (ani dobrze, ani źle). Tylko 3,1% uważa komunikację władza gminy z 

mieszkańcami za bardzo złą. Uzasadnienie ocen jest bardzo zróżnicowane: 

 „dobrze - mieszkańcy otrzymują odpowiedzi na często nurtujące ich pytania”, 

 „wszystkie spotkania są ogłaszane i jawne, również sesje gminy”, 

 „dobra informacja”, „dobra strona internetowa”, „strona dostarcza dużo informacji”, 

 „dobry przepływ informacji”, 

 „powinno być więcej spotkań bezpośrednich z mieszkańcami gminy”, 

 „brak dostępu, długie oczekiwanie nawet jak się jest mieszkańcem”, 

 „brak gazetki gminnej, biuletynu”, 

 „częste zabrania, brak wielu rzeczy na stronie www”, 

 „komunikacja jest słaba”, 

 „potrzeba korzystania z portali społecznościowych”, 
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 „trudno jest dotrzeć do wójta”, 

 „wiele do życzenia pozostawia terminowość działania”, 

 „wszystkie sprawy są rozstrzygane do poprawy”, 

 „załatwianie spraw powinni zaczynać się i kończyć na jednym biurze”. 
 

Rysunek 7: Ocena komunikowania się władz gminy Mielec z mieszkańcami, na podstawie wyników ankiety „Analiza 
potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

W ślad za oceną komunikowania się przez Władze gminy Mielec z mieszkańcami zapytano  

o oczekiwania w zakresie komunikacji. Uczestnicy badania poproszeni zostali poproszeni  

o podanie trzech najważniejszych oczekiwań. Poniższe tabele zawierają uporządkowane 

oczekiwania, pojawiające się kolejno na pierwszym, drugim i trzecim miejscu. Na pierwszym 

miejscu (najważniejsze) znalazły się oczekiwania dotyczące bezpośredniej komunikacji  

z mieszkańcami, spotkań (w tym na terenie sołectw) – 5 wskazań. Równie ważna jest 

rzetelności informacji przekazywanych przez Władze gminy (4 wskazania). Po dwie osoby 

wskazały na stronę internetową oraz określenie konkretnych godzin przyjmowania przez 

Wójta i trzymania się ich. 
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Tabela 2: Oczekiwania wobec Władz gminy Mielec w zakresie komunikacji z mieszkańcami, odpowiedzi pojawiające się 
na pierwszym miejscu, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej 
komunikacji”, n=32. 

Oczekiwanie Liczba wskazań 

Bezpośrednie spotkania z mieszkańcami, spotkania z mieszkańcami w poszczególnych 

sołectwach, udział w zebraniach wiejskich, więcej paneli i spotkań z mieszkańcami 5 

Rzetelność informacji przekazywanych przez władze gminy 4 

Nowa strona internetowa 2 

Określenie konkretnych godzin przyjmowania interesantów i trzymania się ich 2 

Biuletyn 1 

Dostęp do wójta 1 

Informacja bezpośrednia z pierwszej ręki 1 

Informacja bieżąca 1 

Ulotki 1 

Uważam, że zakres komunikowania jest wystarczający 1 

Wiarygodność 1 

Więcej konsultacji społecznych 1 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Na drugim miejscu podawane były różne oczekiwani, wśród których również pojawia się 

potrzeba bezpośrednie komunikacji, spotkań, aktualnych i wyczerpujących informacji na 

stronie internetowej, ale również wiarygodności, rzetelności, terminowości w komunikacji. 

Na trzecim miejscu oprócz wymienionych pojawia się oczekiwanie dot. precyzji informacji. 
 

Tabela 3: Oczekiwania wobec Władz gminy Mielec w zakresie komunikacji z mieszkańcami, odpowiedzi pojawiające się 
na drugim miejscu, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej 
komunikacji”, n=32. 

Oczekiwanie 

Aktualna informacja na stronie internetowej, informacje o zdarzeniach na stronie internetowej 

Bezpośredni kontakt 

Dostęp do informacji o działaniach władz gminy 

Festiwale i koncerty 

Informacja wiarygodna i rzetelna 

Mogłaby być wydawana lokalna gazetka 

Może jakieś forum - czat, Może utworzyć portal/forum? 

Newsletter 

Planowane realizacja zadań inwestycyjnych 

Przede wszystkim rzetelne informacje - nie kłamstwa 

Przestrzeganie ustalonych kwestii 

Rzetelna informacja 

Terminowość 

Udział kompetentnych osób w zebraniach wiejskich 

Wiarygodność 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
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Tabela 4: Oczekiwania wobec Władz gminy Mielec w zakresie komunikacji z mieszkańcami, odpowiedzi pojawiające się 
na trzecim miejscu, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej 
komunikacji”, n=32. 

Oczekiwanie 

Dokumentowanie i umieszczanie na stronie internetowej wykonywanych inwestycji 

Informacja precyzyjna 

Integracja społeczna 

Oferty ogłoszeniowe 

Potrzeba nowej strony, bardziej komunikatywnej 

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków 

Rzetelność 

Terminowość 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Nalży podkreślić, że na wszystkich trzech miejscach oczekiwania w zakresie komunikacji 

dotyczą następujących cech dotyczących sposobu komunikacji i samej informacji: rzetelność, 

wiarygodność, aktualność. 

 

Kolejne pytanie dotyczyło oceny komunikowania się Władz gminy Mielec  

z inwestorami (chodziło o działania promocyjne na przecz pozyskania nowych inwestorów). 

W tym przypadku oceny są bardziej spolaryzowane, a średnia ocena nieco niższa, niż  

w przypadku komunikowania się z mieszkańcami (3,7). Największa grupa 

respondentów(28,1%) jest zdania, że komunikacja jest na poziomie dostatecznym (ani dobra, 

ani zła). Dobrzej ocenia ją 25,0% badanych, zaś bardzo dobrze 18,8%. Tyle samo nie ma 

zdania na ten temat. Źle komunikację władz z mieszkańcami ocenia 6,3% uczestników 

badania, zaś 3,1% uważa, że jest bardzo zła. Osoby, które nie mają zdania w kwestii 

komunikacji z przedsiębiorcami reprezentują głównie sektor administracji i jeden  

z respondentów uzupełnił ocenę komentarzem (nie wiem, ponieważ nie jestem 

przedsiębiorcą). Inne komentarze były następujące: 

 „są informacje na stronach internetowych”, 

 „ostatnio wydany folder informacyjny”, 

 „inwestor jest w stanie uzyskać niezbędne informacje”,  

 „w miarę dobrze funkcjonuje system informacji internetowej”, 

 „tylko informacje na stronie www dot. przetargów (to za mało)”, 

 „nie spotkałem się z propozycją dla inwestorów”, 

 „nie spotkałam się z próbą komunikacji”. 
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Rysunek 8: Ocena komunikowania się Władz gminy Mielec z potencjalnymi inwestorami, na podstawie wyników ankiety 
„Analiza potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
  

Nieco wyżej ocenili uczestnicy badania komunikację Władz gminy Mielec z przedsiębiorcami 

działającymi w gminie (średnia ocena 4,1). Po 31,3% osób uważa, że komunikacja jest dobra 

i bardzo dobra. Na poziomie dostatecznym (ani dobrze, ani źle ocenia ją 18,8%) badanych, 

15,6% nie ma zdania na ten temat (mniej, niż w przypadku komunikacji z nowymi 

inwestorami), zaś jedynie 3,1% respondentów uważa, że komunikacja jest bardzo zła. 

Uczestnicy badania uzasadniali swoje oceny następująco: 

 „lepszej współpracy nigdy nie było”, 

 „brak wszelkich skarg na działalność wójta w tym zakresie”, 

 „organizowane są spotkania”, 

 „odpowiedni przekaz w obie strony”, 

 „nie reprezentuję przedsiębiorców”, 

 „brak aktualnych informacji”. 
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Rysunek 9 Ocena komunikowania się Władz gminy Mielec z przedsiębiorcami działającymi na terenie gminy, na 
podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Zdaniem uczestników badania Władze gminy Mielec powinny skoncentrować się  

w działaniach promocyjnych adresowanych do inwestorów przede wszystkim na atrakcyjnej 

prezentacji oferty inwestycyjnej na stronie internetowej gminy (84,4% wskazań). 

Respondenci uważają, że takie działanie w największym stopniu zachęciłoby potencjalnych 

inwestorów do zainwestowania na terenie gminy. Bezpośredni kontakt z inwestorami jest 

istotny według 65,6% badanych. Folder inwestycyjny jako narzędzie promocyjne będzie 

przydatny w opinii 37,5% osób, reklama w mediach specjalistycznych przekonałaby 

inwestorów według 34,4% respondentów, zaś udział w tragach inwestycyjnych zapewniłby 

sukces zdaniem 31,3% respondentów. Mniej procentowych wskazań uzyskało zatrudnienie 

eksperta ds. promocji inwestycyjnej lub wynajęcie firmy zewnętrznej. Inne działania będą 

skuteczne zdaniem zaledwie 3,1% badanych i chodziło tutaj o polecenie przez innych 

inwestorów (marketing szeptany). Odpowiedzi na to pytanie nie sumują się do 100%: 

respondenci mogli wybrać więcej, niż jedną odpowiedź. 
 

Jak widać, osoby uczestniczące w badaniu najbardziej wierzą w sukces informacji zawartych 

na stronie internetowej gminy. Z drugiej strony oceny samej strony i jej zawartości  

w komunikacji z inwestorami są spolaryzowane. Wiele osób (w tym przedsiębiorców 
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uczestniczących w badaniu) podkreśla znaczenie komunikacji bezpośredniej i jest to obszar, 

w których wielu respondentów czuje niedosyt. 

 

Rysunek 10: Działania promocyjne zachęcające inwestorów do podjęcia decyzji o zainwestowaniu w gminie Mielec, na 
podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Respondenci uważają, że inwestorzy i przedsiębiorcy oczekują i poszukują przede wszystkim 

informacji o terenach inwestycyjnych (takie wskazanie pojawiło się najwięcej razy na 

pierwszym miejscu i wybór ten łączy się z rozkładem odpowiedzi na poprzednie pytanie  

o najbardziej skuteczne działania promocyjne, mające zachęcić inwestorów do 

zainwestowania na terenie gminy Mielec). Dwie osoby podkreśliły znaczenie aktualnych 

informacji o planach inwestycyjnych. Pozostałe odpowiedzi dotyczyły informacji o planach 

zagospodarowania przestrzennego, targach inwestycyjnych, wolnych lokalach, 

infrastrukturze, inwestycjach, ulgach. Oferta ulg inwestycyjnych, zwolnienia podatkowe  

i promocja gminy zostały uznane za drugie pod względem stopnia istotności informacje 

oczekiwane i poszukiwane przez inwestorów i przedsiębiorców (pojawiły się na drugim 

miejscu). Badani podkreślali również znaczenie targów inwestycyjnych, co wskazuje, że mylą 

narzędzia i kanały dotarcia z samą informacją. Wymieniając trzy najważniejsze kategorie 

informacji uczestnicy badania wskazali również na następujące: dostępne mienie komunalne, 

konkurencja, uzbrojenie terenów. Również na drugim miejscu wymieniane były informacje  



 

  Strona | 18 

o ulgach, wolnych lokalach, terenach inwestycyjnych i planach zagospodarowania. Na 

trzecim miejscu pod względem istotności pojawiły się bezpośrednie kontakty z inwestorami, a 

więc nie sama informacja, a narzędzia i kanały jej przekazywania. Badani wymienili również 

informację o zwolnieniach z VASAT, koszty, prowadzone inwestycje i pomoc w załatwieniu 

formalności, a także informacje pojawiające się wcześnie (na pierwszym i drugim miejscu):  

o ulgach podatkowych, terenach inwestycyjnych i lokalach do wynajęcia. 
 

Tabela 5: Informacje oczekiwanie i poszukiwanie przez inwestorów i przedsiębiorców, odpowiedzi pojawiające się na 
pierwszym miejscu, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej 
komunikacji”, n=32. 

Oczekiwanie Liczba wskazań 

O terenach inwestycyjnych 7 

Plany inwestycyjne gminy - aktualna informacja 2 

Czy jest plan zagospodarowania przestrzennego 1 

Informacja o targach inwestycyjnych 1 

Informacja o wolnych lokalach 1 

Infrastruktura 1 

Inwestycje 1 

Konkretnych 1 

O lukach na rynku 1 

O nowych ulgach 1 

Oferta na stronie internetowej 1 

Potencjalnych pracownikach 1 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 

 

Tabela 6: Informacje oczekiwanie i poszukiwanie przez inwestorów i przedsiębiorców, odpowiedzi pojawiające się na 
drugim miejscu, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej 
komunikacji”, n=32. 

Oczekiwanie Liczba wskazań 

O ofercie ulg inwestycyjnych, zwolnieniach podatkowych i promocji gminy 6 

Targi inwestycyjne 3 

O dostępnym mieniu komunalnym 1 

Informacja o gruntach 1 

O konkurencji 1 

O pomieszczeniach na wynajem 1 

O ulgach 1 

Plany  zagospodarowania terenu 1 

Rzetelnych 1 

Uzbrojenia terenu 1 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
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Tabela 7: Informacje oczekiwanie i poszukiwanie przez inwestorów i przedsiębiorców, odpowiedzi pojawiające się na 
trzecim miejscu, na podstawie wyników ankiety „Analiza potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej 
komunikacji”, n=32. 

Oczekiwanie Liczba wskazań 

Bezpośrednie kontakty z inwestorami 2 

Informacja o zwolnieniach VAT 1 

Informacje na temat komunikacji drogowej 1 

Komunikacja z różnymi komórkami gminy 1 

Koszty 1 

O prowadzonych inwestycjach 1 

O ulgach podatkowych 1 

Pomoc w załatwieniu formalności 1 

Zasób gruntów, lokali do wynajęcia 1 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

Ostatnie pytanie dotyczyło wskazania przez respondentów działań, jakie ich zdaniem 

zapewnią gminie Mielec skuteczną komunikację z różnymi grupami docelowymi. Podobnie, 

jak w przypadku komunikacji z inwestorami na pierwszym miejscu wśród preferencji 

badanych znalazła się strona internetowa gminy Mielec (informacyjna, na bieżąco 

aktualizowana) – 87,5% wskazań. Ogłoszenia na terenie gminy zapewnią skuteczną 

komunikację zdaniem 62,5% osób, zaś bezpośredni kontakt z różnymi grupami odbiorców 

jest istotny według 50,0% badanych. Po 43,8% wskazań uzyskały publikacje promocyjne z 

rzetelnymi informacjami oraz komunikacja on-line w Internecie. Jako inne działania – kanał 

komunikacyjny wymienione zostały ogłoszenia w prasie o zasięgu krajowym. Odpowiedzi na 

to pytanie nie sumują się do 100%: respondenci mogli wybrać więcej, niż jedną odpowiedź. 

 

Rozkład odpowiedzi na to pytanie wskazuje na pewną konsekwencję uczestników badania: 

głównym narzędziem komunikacyjnym powinna być promocja w Internecie, a 

najważniejszym kanałem w komunikowaniu się z różnymi grupami docelowymi powinna być 

aktualna, atrakcyjna i rzetelnie prowadzona strona internetowa gminy Mielec. Wielu 

respondentów postrzega duża wagę bezpośredniej komunikacji (z mieszkańcami, 

przedsiębiorcami, inwestorami), chociaż w tym pytaniu znalazła się ona na trzecim miejscu, 

po ogłoszeniach na terenie gminy. Pozostałe narzędzia promocyjne i kanały mają zdaniem 

badanych mniejsze znaczenie, chociaż należy je również uwzględnić w działaniach 

promocyjnych gminy Mielec. 
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Rysunek 11: Działania zapewniające gminie Mielec skuteczną komunikację, na podstawie wyników ankiety „Analiza 
potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej komunikacji”, n=32. 

 

Źródło: Opracowanie 2BA doradztwo strategiczne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie 
 

Badanie potrzeb i identyfikacja problemów w zakresie skutecznej komunikacji wskazały na 

preferencje uczestników badania: mieszkańców, przedstawicieli administracji  

i inwestorów/przedsiębiorców.  

 

Dla respondentów skuteczna komunikacja wiąże się przede wszystkim z dobrym dostępem do 

tego, co się dzieje na terenie gminy. Najistotniejsze są informacje na temat przyszłego 

rozwoju gminy. Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o gminie Mielec są oficjalna 

strona internetowa i BIP. Strona została oceniona dobrze, pomimo zastrzeżeń dot. sfery 

wizualnej, aktualności informacji.  
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Komunikacja z mieszkańcami została oceniona względnie dobrze. Mieszkańcy oczekują 

najbardziej bezpośredniej komunikacji. Komunikacja z inwestorami oceniona została na 

poziomie dostatecznym, a przedsiębiorcami na poziomie dobrym. Władze gminy Mielec 

powinny skoncentrować się w promocji inwestycyjnej przede wszystkim na atrakcyjnej 

prezentacji oferty inwestycyjnej na stronie internetowej gminy, a przedsiębiorcy i inwestorzy 

poszukują i oczekują głównie informacji o terenach inwestycyjnych. Skuteczną komunikację 

gminy ze wszystkimi grupami docelowymi również zapewni strona internetowa gminy 

informacyjna, na bieżąco aktualizowana).  
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Ankieta na potrzeby opracowania: „Analizy potencjału rozwoju społeczno gospodarczego gminy 

Mielec” Analiza potrzeb identyfikacja problemów w realizacji skutecznej komunikacji 
 

1. Czym jest dla Pani/Pana skuteczna komunikacja lokalna? Proszę wybrać 3 najważniejsze odpowiedzi: 
 Dobry dostęp do informacji o tym, co dzieje się w gminie Mielec 

 Dobry dostęp do informacji, co dzieje się na terenie powiatu mieleckiego 

 Doby dostęp do informacji o obecnych działaniach Władz gminy (na rzecz mieszkańców, inwestorów) 

 Dobry dostęp do informacji o przyszłych działaniach Władz (na rzecz mieszkańców, inwestorów) 

 Stwarzanie przez Władze gminy klimatu porozumienia 

 Rzetelność informacji przekazywanej przez Władze gminy 

 Rzetelność informacji przekazywanej przez lokalne media 

 Inna odpowiedź – 
jaka?................................................................................................................................................................ 

 

Proszę uzasadnić swoją odpowiedź 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

2. Jakie informacje nt. gminy są dla Pani/Pana najważniejsze? Proszę wybrać max. 3 najważniejsze 
odpowiedzi: 
 Zmiany w lokalnych opłatach 

 Wydarzenie na terenie gminy 

 Wydarzenia na terenie powiatu 

 Działania lokalnych władz 

 Informacje nt. możliwości edukacji 

 Informacje nt. opieki medycznej 

 Informacje nt. usług handlowych 

 Informacje nt. oferty kulturalnej 

 Informacje nt. wydarzeń sportowych 

 Informacje nt. wypoczynku i rekreacji 

 Informacje nt. inwestycji realizowanych na terenie gminy 

 Informacje nt. przedsiębiorstw na terenie gminy 

 Informacje nt. prowadzenia na terenie gminy działalności gospodarczej 

 Informacje nt. przyszłego rozwoju gminy 

 Inne informacje – 
jakie?.............................................................................................................................................................. 

 

Proszę uzasadnić swoją odpowiedź 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Które z źródeł informacji nt. gminy uważa Pani/Pan za najbardziej wiarygodne 
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1-bardzo niewiarygodne, 2-niewiarygodne, 3-ani tak, ani nie, 4-wiarygodne, 5-bardzo 
wiarygodne) i wpisać wybraną odpowiedź dla każdego z ocenianych elementów. 

 

CZYNNIKI OCENA 

Lokalna prasa - powiatowa i regionalna z dodatkiem lokalnym  

Lokalne i regionalne radio   

Telewizja regionalna  

Strona internetowa gminy Mielec  

Biuletyn gminny  

Lokalne informacyjne strony internetowe  

Portale społecznościowe  

Publikacje promocyjne powiatu mieleckiego  
 

4. Jak ocenia PaniPan stronę internetową gminy Mielec? 
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1-bardzo źle, 2-źle, 3-ani dobrze, ani źle, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze) 
 

Pani/Pana ocena wraz z uzasadnieniem: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak ocenia Pani/Pan komunikowanie się Władz gminy Mielec z mieszkańcami? 
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Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1-bardzo źle, 2-źle, 3-ani dobrze, ani źle, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze) 
 

Pani/Pana ocena wraz z uzasadnieniem: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Jakie ma Pani/Pan oczekiwania wobec Władz gminy Mielec w zakresie komunikowania się z 
mieszkańcami? Proszę podać 3 najważniejsze oczekiwania, według ich istotności dla Pani/Pana: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

7. Jak ocenia Pani/Pan komunikowanie się Władz gminy Mielec z inwestorami (działania promocyjne na 
rzecz pozyskania nowych inwestorów)? 

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1-bardzo źle, 2-źle, 3-ani dobrze, ani źle, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze) 
 

Pani/Pana ocena wraz z uzasadnieniem: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Jak ocenia Pani/Pan komunikowanie się Władz gminy Mielec z przedsiębiorcami działającymi na terenie 
gminy? 

Proszę ocenić w skali od 1 do 5 (1-bardzo źle, 2-źle, 3-ani dobrze, ani źle, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze) 
 

Pani/Pana ocena wraz z uzasadnieniem: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. Jakich działań promocyjnych oczekują Pani/Pana zdaniem inwestorzy, których Władze gminy miałyby 
zachęcić do zainwestowania na terenie gminy? Proszę wybrać 3 najważniejsze według Pani/Pana: 
 Atrakcyjna oferta inwestycyjna na stronie internetowej gminy 

 Folder inwestycyjny gminy 

 Reklama z mediach specjalistycznych 

 Udział w targach inwestycyjnych 

 Bezpośrednie kontakty z inwestorami 

 Zatrudnienie eksperta ds. promocji inwestycyjnej/wynajęcie firmy zewnętrznej 

 Inne działania – 
jakie?................................................................................................................................................................... 

 

10. Jakich informacji poszukują/oczekują Pani/Pana zdaniem inwestorzy zewnętrzni przedsiębiorcy gminy 
Mielec? Proszę podać 3 najważniejsze oczekiwania, według ich istotności dla Pani/Pana: 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

11. Jakie działania zapewnią Pani/Pana zdaniem skuteczną komunikację? Proszę wybrać 3 najważniejsze 
odpowiedzi:  
 Informacyjna i na bieżąco aktualizowana strona internetowa gminy 

 Komunikacja on-line w internecie 

 Publikacja promocyjne z rzetelnymi informacjami 

 Ogłoszenia na terenie gminy 

 Bezpośrednia komunikacją z różnymi grupami odbiorców 

 Inne działania – jakie?................................................................................................................................................... 
 

Metryczka (proszę podkreślić) 

Płeć:  Mężczyzna   Kobieta 
 

Reprezentant: 

 Samorządu    Mieszkańców   Przedsiębiorców/inwestorów 
 

Zatrudnienie w sektorze 

 Publicznym    Prywatnym   Pozarządowym 
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