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NOTA METODOLOGICZNA 

 

W zrealizowanym na zlecenie Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w ramach projektu „LIFE+ 

Wisławarszawska.pl” badaniu w marcu 2018 roku udział wzięło udział łącznie 800 dorosłych 

mieszkańców Warszawy. 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą indywidualnych wywiadów z dorosłymi mieszkańcami 

stolicy. Metoda ta, to badanie bezpośrednie ankietowe (PAPI)  -  to najbardziej tradycyjna metoda 

badawcza wśród stosowanych technik ilościowych. Polega ona na przeprowadzeniu wywiadu 

bezpośredniego z respondentem przez ankietera, który czyta pytanie i odpowiedź respondenta na 

bieżąco zapisuje w papierowym kwestionariuszu. Ten rodzaj badań jest uważany za jeden  

z najskuteczniejszych, ponieważ respondent w sytuacji rozmowy z ankieterem face to face, czuje się 

bardziej zobligowany do udzielenia rzetelnej odpowiedzi. 

Łącznie ankieterzy przeprowadzili 800 rozmów w oparciu o ustrukturyzowany kwestionariusz 

wywiadu.  Dobór respondentów został ustalony pod względem ich miejsca zamieszkania. Respondenci 

pochodzili z dzielnic jak: 

• Śródmieście; 

• Ursynów; 

• Wilanów; 

• Praga Północ; 

• Praga Południe; 

• Wawer, Wesoła; 

• Rembertów; 

• Targówek; 

• Białołęka; 

• Żoliborz; 

• Bielany; 

• Bemowo; 
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• Ursus; 

• Włochy; 

• Wola; 

• Ochota; 

• Mokotów. 

Narzędzie badawcze składało się z 14 pytań zamkniętych (zawierających predefiniowaną kafeterię 

odpowiedzi). Dodatkowo zostały wprowadzone pytania metryczkowe określające płeć, wiek, 

wykształcenie i miejsce zamieszkania respondentów.  

ABSTRAKT 

 

W badaniu przeprowadzonym w marcu 2018 roku wzięło udział 800 respondentów, z czego prawie 

dwie trzecie (61,5%) stanowiły kobiety. Najliczniej reprezentowanymi przedziałami wiekowymi były 

dwie najmłodsze grupy wiekowe – respondenci mieszczący się w przedziale od 18 do 34 lat stanowili 

łącznie 81,9% wszystkich uczestników badania. Ankietowani deklarowali najczęściej posiadanie 

wyższego (49,6%) lub średniego (41,6%) wykształcenia. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili 

mieszkańcy dzielnicy Bielany (22,5%) i Praga Południe (18,1%), a najmniej liczną – mieszkańcy 

Wilanowa (1,0%), Włoch (1,3%) oraz Targówka (1,4%). 

Pierwsze pytanie w ankiecie sprawdzało znajomość projektu WislaWarszawska.pl wśród uczestników 

badania, spośród 15,5% badanych, która zna projekt, dominują kobiety (70,2% do 29,8% mężczyzn), 

osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (42,7%) oraz osoby z wykształceniem wyższym (54,0%). 

Osoby, które zadeklarowały znajomość projektu, były zapytane o to, skąd czerpały wiedzę na jego 

temat. Nieco ponad połowa respondentów dowiedziała się o projekcie z Internetu (52,4%). Kolejnymi 

wskazaniami były natomiast: prasa (23,4%), telewizja – wiadomości (15,3%), inne (8,9%), 

wykłady/spotkania/happeningi (7,3%), telewizja – programy przyrodnicze (5,6%) oraz radio (5,6%). 

W kategorii ,,inne” 4 osoby jako źródło wiedzy o projekcie wskazały znajomych, po 3 osoby – uczelnię 

oraz reklamy w komunikacji miejskiej i na przystankach, a jedna osoba wskazała natomiast rodzinę. 
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Kobiety częściej niż mężczyźni jako źródło wiedzy o projekcie wskazywały na Internet (61,8% do 38,2% 

mężczyzn), dla osób najmłodszych również ta forma była najczęstszym źródłem wiedzy o projekcie 

(35,4% ankietowanych w przedziale wiekowym 18-24 lata oraz 46,2% w wieku 25-34 lata) i badanych 

z wykształceniem wyższym (60,0%). Również prasę częściej wskazują kobiety (55,2%), osoby 

najmłodsze (18-24 lata - 44,8%, 25-34 lata- 37,9%) z wykształceniem wyższym (62,1%).  

Kolejne pytanie sprawdzało faktyczną wiedzę uczestników badania na temat projektu 

WislaWarszawska.pl. Trzy czwarte respondentów (74,4%) wskazało na ochronę siedlisk ptaków 

lęgnących się nad Wisłą w okolicy Warszawy, a ponad jedna trzecia ankietowanych (38,0%) – na 

program poprawy jakości wody w Wiśle w Warszawie.  

Ponad jedna trzecia respondentów (37,0%) uważa, że środowisko przyrodnicze jest objęte jakimiś 

formami ochrony – osoby te były poproszone o ich wymienienie. Chociaż wielu respondentów nie było 

w stanie podać konkretnych form ochrony przyrody, pojawiały się też odpowiedzi z przykładami 

konkretnych form ochrony przyrody, do najciekawszych wypowiedzi należały: 

• Część praskiej strony objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu; 

• Na Młocinach i na wysokości Wilanowa są obszary chronione, choć nie wiem czy w randze 

rezerwatu; 

• Natura 2000, ochrona ptasia, ochrona siedliskowa; dyrektywa siedliskowa; 

• Parki krajobrazowe i pomniki przyrody; 

• Ptasia ostoja DŚW; 

• Niektóre rośliny chronione; ochrona gatunkowa, ptaków, roślin i zwierząt; 

• Ochrona siedlisk ptaków rzecznych; ochrona zagrożonych gatunków ptaków; 

• Odpowiednimi prawami, nad Wisłą występują gatunki zwierząt objęte ochroną, ich siedliska są 

objęte ochroną; 

• Prawa normujące zabezpieczanie miejsc lęgowych oraz zabezpieczanie prawne dotyczące 

ochrony środowiska; 

• Przepisy budowlane uniemożliwiają zabudowę ścisłego wybrzeża (brak decyzji o warunkach 

zabudowy i pozwoleniu na budowę); 
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• Przewidzianymi przez prawo - tworzeniem rezerwatów, parków krajobrazowych itd., a także 

ochroną i kontrolą przez odpowiednie służby - policję, straż miejską, inne służby odpowiedzialne 

za ochronę przyrody; 

• Rezerwat po wschodniej stronie Wisły, na południe od Mostu Poniatowskiego; 

• Rezerwat w Wyspach Zawadowskich, wyspy ornitologiczne, Natura 2000; 

• Ustawa o ochronie środowiska naturalnego. Konstytucyjny obowiązek ochrony środowiska; 

• Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu;  

• Wydaje mi się,  że ochroną objęte są ptaki na prawym brzegu Wisły. 

 

W kolejnym pytaniu respondenci byli proszeni o opinię na temat ochrony środowiska przyrodniczego 

nad Wisłą warszawską. Zdecydowana większość osób (97,5% - suma odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” 

i ,,raczej tak”) uważa, że warto jest chronić wskazane w pytaniu środowisko przyrodnicze. Również i w 

tym wypadku przekonane o takiej potrzebie były kobiety, najmłodsi respondenci oraz osoby z wyższym 

wykształceniem. 

97,5% ankietowanych, którzy w poprzednim pytaniu zgadzali się ze stwierdzeniem, że środowisko 

przyrodnicze nad Wisłą powinno być chronione, były pytane o to, z jakiego powodu ich zdaniem 

powinno być one chronione. Ponad trzy czwarte zapytanych osób (79,8%) uznało, że środowisko 

przyrodnicze nad Wisłą w obrębie Warszawy stanowi atrakcyjne miejsce do odpoczynku od zgiełku 

miasta. Dwie trzecie respondentów (66,3%) wskazało, że jest to siedlisko życia różnych gatunków 

zwierząt i roślin (chronionych i pospolitych), a ponad połowa, że są to ,,zielone płuca Warszawy” 

(54,3%) i że należy je zachować dla przyszłych pokoleń (52,7%).  

Kolejne pytanie w ankiecie było już skierowane do wszystkich ankietowanych i dotyczyło wiedzy na 

temat wysp lęgowo-wegetacyjnych dla ptaków w okolicy Portu Żerańskiego w ramach projektu 

WislaWarszawska.pl. 15,8% osób wskazujących na znajomość pływających wyspach lęgowo-

wegetacyjnych dla ptaków w okolicy Portu Żerańskiego częściej deklarują kobiety (66,7%), osoby 

najmłodsze (44,4% badanych w wieku 18-24 lata), z wyższym wykształceniem (46,8%). Osoby, które 

słyszały o wyspach lęgowo-wegetacyjnych dla ptaków w okolicy Portu Żerańskiego (15,8%), były 

proszone o jego ocenę. Wyspy zostały ocenione pozytywnie – 46,0% osób wskazało odpowiedź 

,,zdecydowanie wysoko” lub ,,raczej wysoko”. 
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41,7% respondentów zadeklarowało, że od 2014 roku zwiększyło się ich zainteresowanie nadwiślańską 

przyrodą. Przekonane o zwiększeniu zainteresowaniu nadwiślańską przyrodą częściej miały kobiety 

(61,0% odpowiedzi zdecydowanie tak, 61,4% odpowiedzi raczej tak), osoby najmłodsze (między 18-24 

rokiem życia – 45,1% odpowiedzi zdecydowanie tak, 41,8% odpowiedzi raczej tak). Ankietowani z 

wykształceniem wyższym częściej też uznawali, że ich zainteresowanie wzrosło (53,7% odpowiedzi 

zdecydowanie tak oraz 54,2% odpowiedzi raczej tak). Co czwarty badany ocenił wysoko swoja wiedzę 

dotycząca nadwiślańskiej przyrody, podobnie jak w wypadku zwiększenia zainteresowania przyrodą 

częściej wskazywały ją kobiety, osoby najmłodsze i z wykształceniem wyższym.  

Wzrost świadomości dotyczącej wagi nadwiślańskiej przyrody roku 2014  zadeklarowało 43,2% (suma 

odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”), zdecydowanie przekonane do wzrostu świadomości 

dotyczącej nadwiślańskiej przyrody częściej były kobiety (54,3% odpowiedzi zdecydowanie tak), osoby 

najmłodsze i z wykształceniem wyższym. Również stosunek do ekologii jest w ocenie badanych obecnie 

bardziej pozytywny niż w 2014 roku – uważa tak 72,0% respondentów (suma odpowiedzi 

,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”). 

W ostatnim pytaniu ankiety uczestnicy badania byli poproszeni o ocenę pomysłu zbudowania pawilonu 

edukacyjnego (w ramach projektu WislaWarszawska.pl) na Golędzinowie w przestrzeni między Wisłą 

a ulicą Wybrzeżem Puckim, niedaleko mostu. Pawilon w zamierzeniu będzie pełnił funkcję ośrodka 

edukacyjnego z salą wystawienniczo-wykładową. Na dwóch kondygnacjach będą mogły odbywać się 

warsztaty, wykłady czy lekcje, które przybliżą warszawiakom informacje na temat ekosystemu Wisły. 

Pomysł powstania pawilonu edukacyjnego został ciepło przyjęty przez zdecydowaną większość 

uczestników badania (78,2% - suma odpowiedzi ,,zdecydowanie wysoko” i ,,raczej wysoko”). 

Zdecydowanie wysoko oceniło ten pomysł 64,9% kobiet, zdecydowanie wysoko i raczej wysoko oceniali 

to najmłodsi badani 18-24 lata (40,7%, 52,0%)  a także osoby z wyższym wykształceniem (53,3% i 

47,1%).  

CHARAKTERYSTYKA  BADANEJ GRUPY 

W badaniu wzięło udział 800 respondentów, z czego prawie dwie trzecie (61,5%) stanowiły kobiety. 

Najliczniej reprezentowanymi przedziałami wiekowymi były dwie najmłodsze grupy wiekowe – 

respondenci mieszczący się w przedziale od 18 do 34 lat stanowili łącznie 81,9% wszystkich 
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uczestników badania. Ankietowani deklarowali najczęściej posiadanie wyższego (49,6%) lub średniego 

(41,6%) wykształcenia. Najliczniejszą grupę respondentów stanowili mieszkańcy dzielnicy Bielany 

(22,5%) i Praga Południe (18,1%), a najmniej liczną – mieszkańcy Wilanowa (1,0%), Włoch (1,3%) oraz 

Targówka (1,4%). 

Tabela 1. Podstawowe informacje o uczestnikach badania. N=800 

Kategorie Zmienne Odsetek 

Płeć Kobieta 61,5 

Mężczyzna 38,5 

Wiek 18-24 44,8 

25-34 37,1 

35-44 8,1 

45-54 4,7 

55-64 4,6 

65+ 0,8 

Wykształcenie Podstawowe 6,1 

Zawodowe 2,6 

Średnie 41,6 

Wyższe 49,6 

Miejsce zamieszkania Śródmieście 4,8 

Ursynów 7,4 

Wilanów 1,0 

Praga Północ 1,9 

Praga Południe 18,1 

Wawer, Wesoła 7,6 

Rembertów 1,6 

Targówek 1,4 

Białołęka 2,4 

Żoliborz 7,3 

Bielany 22,5 

Bemowo 7,8 
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Ursus 2,4 

Włochy 1,3 

Wola 4,5 

Ochota 3,1 

Mokotów 5,1 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO 

 

Pierwsze pytanie w ankiecie sprawdzało znajomość projektu WislaWarszawska.pl wśród uczestników 

badania. Spośród 15,5% badanych, która zna projekt, dominują kobiety (70,2% do 29,8% mężczyzn), 

osoby w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (42,7%) oraz osoby z wykształceniem wyższym (54,0%).  

Wykres 1. Znajomość projektu WislaWarszawska.pl, N=800. 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

 

Osoby, które zadeklarowały znajomość projektu, były zapytane o to, skąd czerpały wiedzę na jego 

temat. Nieco ponad połowa respondentów dowiedziała się o projekcie z Internetu (52,4%). Kolejnymi 

wskazaniami były natomiast: prasa (23,4%), telewizja – wiadomości (15,3%), inne (8,9%), 

wykłady/spotkania/happeningi (7,3%), telewizja – programy przyrodnicze (5,6%) oraz radio (5,6%). 

W kategorii ,,inne” 4 osoby jako źródło wiedzy o projekcie wskazały znajomych, po 3 osoby – uczelnię 

oraz reklamy w komunikacji miejskiej i na przystankach, a jedna osoba wskazała natomiast rodzinę. 
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Kobiety częściej niż mężczyźni jako źródło wiedzy o projekcie wskazywały na Internet (61,8% do 38,2% 

mężczyzn), dla osób najmłodszych również ta forma była najczęstszym źródłem wiedzy o projekcie 

(35,4% ankietowanych w przedziale wiekowym 18-24 lata oraz 46,2% w wieku 25-34 lata) i badanych 

z wykształceniem wyższym (60,0%). Również prasę częściej wskazują kobiety (55,2%), osoby 

najmłodsze (18-24 lata - 44,8%, 25-34 lata- 37,9%) z wykształceniem wyższym (62,1%).  

Wykres 2. Żródło wiedzy o projekcie WislaWarszawska.pl,N=124 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

 

Kolejne pytanie sprawdzało faktyczną wiedzę uczestników badania na temat projektu 

WislaWarszawska.pl. Trzy czwarte respondentów (74,4%) wskazało na ochronę siedlisk ptaków 

lęgnących się nad Wisłą w okolicy Warszawy, a ponad jedna trzecia ankietowanych (38,0%) – na 

program poprawy jakości wody w Wiśle w Warszawie.  

Około co piąta osoba (21,5%) odpowiadała, że projekt ma na celu stworzenie nowoczesnych kąpielisk 

i plaż na warszawskim odcinku Wisły, a co dziesiąta (10,7%) – że w ramach projektu zostaną 

wybudowane mosty tylko dla pieszych i rowerzystów przez Wisłę w Warszawie.  
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Ochronę siedlisk ptaków lęgnących się nad Wisłą w okolicy Warszawy najczęściej wskazywały kobiety 

(63,3%), badani w wieku 25-34 lata (47,8%) z wykształceniem wyższym (58,9%).  

Wykres 3. Znajomość specyfiki projektu, N=124 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

 

Kolejne pytanie sprawdzało wiedzę respondentów na temat ochrony środowiska przyrodniczego nad 

Wisłą warszawską. Prawie połowa respondentów (48,0%) nie ma wiedzy na ten temat, a 15,0% osób 

sądzi, że środowisko przyrodnicze nad Wisłą warszawską nie jest objęte żadnymi formami ochrony. 

Ponad jedna trzecia respondentów (37,0%) uważa jednak, że środowisko przyrodnicze jest objęte 

jakimiś formami ochrony – osoby te były poproszone o ich wymienienie. Chociaż wielu respondentów 

nie było w stanie podać konkretnych form ochrony przyrody, pojawiały się też odpowiedzi 

z przykładami konkretnych form ochrony przyrody np. : 

• Część praskiej strony objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu i obszarem Natura 2000; 

• Część terenu objęta jest programem Natura 2000, istnieją programy mające zapewnić 

bezpieczny byt zwierzętom żyjącym nad Wisłą (np. ptakom); 
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• Myślę że jest, ale chyba nie wiem jakimi. Jakiś rezerwat. I wydaje mi się że są miejsca gdzie nie 

można wchodzić, przebywać przy brzegu Wisły; 

• Myślę, że są tam chronione niektóre z gatunków zwierząt i roślin. Słyszałem też o ochronie 

ptaków; 

• Na Młocinach i na wysokości Wilanowa są obszary chronione, choć nie wiem czy w randze 

rezerwatu; 

• Natura 2000 ochrona ptasia, ochrona siedliskowa; dyrektywa siedliskowa; 

• Parki krajobrazowe i pomniki przyrody; 

• Ptasia ostoja DŚW; 

• Nie można śmiecić; 

• Niektóre rośliny chronione; Ochrona gatunkowa, ptaków, roślin i zwierząt; 

• Ochrona siedlisk ptaków rzecznych; 

• Ochrona zagrożonych gatunków ptaków; 

• Odpowiednimi prawami, nad Wisłą występują gatunki zwierząt objęte ochroną, ich siedliska są 

objęte ochroną; 

• Okresy wylęgowe, strefy ochronne; 

• Park Krajobrazowy; 

• Prawa normujące zabezpieczanie miejsc lęgowych oraz zabezpieczanie prawne dotyczące 

ochrony środowiska; 

• Prawną ochroną ptasich lęgów; 

• Przepisami prawnymi; 

• Przepisy budowlane uniemożliwiają zabudowę ścisłego wybrzeża (brak decyzji o warunkach 

zabudowy i pozwoleniu na budowę); 

• Przewidzianymi przez prawo - tworzeniem rezerwatów, parków krajobrazowych itd., a także 

ochroną i kontrolą przez odpowiednie służby - policję, straż miejską, inne służby odpowiedzialne 

za ochronę przyrody; 

• Rezerwat po wschodniej stronie Wisły, na południe od Mostu Poniatowskiego; 

• Rezerwat przy Bielanach; 

• Rezerwat w Wyspach Zawadowskich, wyspy ornitologiczne; 
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• Ustawa o ochronie środowiska naturalnego. Konstytucyjny obowiązek ochrony środowiska; 

• Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu; NATURA 2000; 

• Wydaje mi się,  że ochroną objęte są ptaki na prawym brzegu Wisły. 

 

Wykres 4. Świadomość form ochrony, którymi objęte jest środowisko przyrodniczne nad Wisłą 

warszawską, N=786 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

 

W kolejnym pytaniu respondenci byli proszeni o opinię na temat ochrony środowiska przyrodniczego 

nad Wisłą warszawską. Zdecydowana większość osób (97,5% - suma odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” 

i ,,raczej tak”) uważa, że warto jest chronić wskazane w pytaniu środowisko przyrodnicze. Również i  

w tym wypadku przekonane o takiej potrzebie były kobiety, najmłodsi respondenci oraz osoby  

z wyższym wykształceniem. 

Osoby, które były przeciwnego zdania, były pytane o powody swojego stanowiska. Na podstawie 

odpowiedzi można wywnioskować, że mają one sceptyczne podejście do skuteczności działań 

podejmowanych na rzecz ochrony środowiska: 

• Lepiej tworzyć nowe zabudowania; 

• Nic to nie zmieni, za duże miasto; 
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• Nie ma zadbanych terenów; 

• Postęp idzie do przodu. Zagrożenie powodziowe; 

• To Warszawa, tutaj nie da się chronić środowiska. 

 

Wykres 5. Przekonanie o potrzebie ochrony środowiska przyrodniczego nad Wisłą warszawską,N=800 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

 

97,5% ankietowanych, którzy w poprzednim pytaniu zgadzali się ze stwierdzeniem, że środowisko 

przyrodnicze nad Wisłą powinno być chronione, były pytane o to, z jakiego powodu ich zdaniem 

powinno być one chronione. Ponad trzy czwarte zapytanych osób (79,8%) uznało, że środowisko 

przyrodnicze nad Wisłą w obrębie Warszawy stanowi atrakcyjne miejsce do odpoczynku od zgiełku 

miasta. Dwie trzecie respondentów (66,3%) wskazało, że jest to siedlisko życia różnych gatunków 

zwierząt i roślin (chronionych i pospolitych), a ponad połowa, że są to ,,zielone płuca Warszawy” 

(54,3%) i że należy je zachować dla przyszłych pokoleń (52,7%).  

2,9% respondentów wskazało inny powód: 

• Bo to jest chyba ostatnia nieuregulowana rzeka w stolicy europejskiej (i niech tak pozostanie); 
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• Jest to znak rozpoznawalny Warszawy - zniszczenie tego ekosystemu będzie miało większy 

wpływ na przyrodę Warszawy; 

• Jest ewenementem w skali Europy (bardzo atrakcyjne siedlisko pod względem przyrodniczym, 

znajdujące się  prawie w centrum miasta); 

• Jest to coś czym może chwalić się Warszawa, miejsce spotkań dla młodzieży; 

• Jest to świetne miejsce na spotkania ze znajomymi w długie letnie wieczory; 

• Korytarz ekologiczny i klin nawietrzający; mało wielkich miast europejskich może się poszczycić 

"dzika", nieuregulowaną rzeka w centrum - czyni Warszawę unikalną, wartą odwiedzenia 

• Stanowi źródło wody dla filtrów na Placu Starynkiewicza; 

• Sympatyczne miejsce; 

• To korytarz ekologiczny dla zwierząt; 

• Trzeba chronić przyrodę; dbać o estetykę Warszawy; 

• Unikatowe siedliska łęgowe niespotykane w miastach; 

• Z uwagi na znaczenie tych terenów w ochronie przeciwpowodziowej. 
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Wykres 6. Przyczyny przekonania o ochronie środowiska przyrodniczego nad Wisłą w obrębie 

Warszawy,N=780 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

 

Kolejne pytanie było już skierowane do wszystkich ankietowanych i dotyczyło wiedzy na temat wysp 

lęgowo-wegetacyjnych dla ptaków w okolicy Portu Żerańskiego w ramach projektu 

WislaWarszawska.pl. Zdecydowana większość respondentów (84,3%) nigdy nie słyszała o tych 

wyspach. 15,8% osób wskazujących na znajomość pływających wyspach lęgowo-wegetacyjnych dla 

ptaków w okolicy Portu Żerańskiego częściej deklarują kobiety (66,7%), osoby najmłodsze (44,4% 

badanych w wieku 18-24 lata), z wyższym wykształceniem (46,8%).  
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Wykres 7. Znajomość pływających wyspach lęgowo-wegetacyjnych dla ptaków w okolicy Portu 

Żerańskiego, w ramach projektu WislaWarszawska.pl,N=800 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

 

Osoby, które słyszały o wyspach lęgowo-wegetacyjnych dla ptaków w okolicy Portu Żerańskiego 

(15,8%), były proszone o jego ocenę. Wyspy zostały ocenione pozytywnie – 46,0% osób wskazało 

odpowiedź ,,zdecydowanie wysoko” lub ,,raczej wysoko”. Negatywną ocenę wystawiło łącznie 19,8% 

ankietowanych (suma odpowiedzi ,,raczej nisko” i ,,zdecydowanie nisko”), a jedna trzecia 

respondentów (34,1%) powstrzymała się od oceny i wskazała odpowiedź ,,nie wiem, trudno 

powiedzieć”. Wysokie odpowiedzi częściej wskazywały kobiety, osoby najmłodsze i z wyższym 

wykształceniem. 
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Wykres 8. Ocena powstałych wysp lęgowo-wegetacyjne dla ptaków w okolicy Portu Żerańskiego w 

ramach projektu WislaWarszawska.pl,N=126 

 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

 

Kolejny blok pytań dotyczył nadwiślańskiej przyrody i ekologii. 

Połowa respondentów (50,4%) zadeklarowała, że od 2014 roku nie zwiększyło się ich zainteresowanie 

nadwiślańską przyrodą. Wzrost swojego zainteresowania stwierdziło natomiast 41,7% ankietowanych, 

a 8,0% osób wskazało na odpowiedź ,,trudno powiedzieć/nie wiem”.  

Przekonane o zwiększeniu zainteresowania nadwiślańską przyrodą częściej miały kobiety (61,0% 

odpowiedzi zdecydowanie tak, 61,4% odpowiedzi raczej tak), osoby najmłodsze (między 18-24 rokiem 

życia – 45,1% odpowiedzi zdecydowanie tak, 41,8% odpowiedzi raczej tak). Ankietowani z 

wykształceniem wyższym częściej też uznawali, że ich zainteresowanie wzrosło (53,7% odpowiedzi 

zdecydowanie tak oraz 54,2% odpowiedzi raczej tak). 
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Wykres 9. Ocena zwiększenia zainteresowanie nadwiślańską przyrodą od roku 2014, N=800 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

Pomimo tego, że zainteresowanie przyrodą wzrosło wśród 41,7% ankietowanych, wiedza na temat 

nadwiślańskiej przyrody w porównaniu do 2014 roku jest oceniana przez respondentów raczej nisko. 

Dwie trzecie osób (66,2%) ocenia swoją wiedzą jako raczej niską lub zdecydowanie niską, a 9,4% 

uczestników badania nie umiało ocenić swojego poziomu wiedzy (9,4%).  Zdecydowanie wysoko lub 

raczej wysoko swoją wiedzą ocenia łącznie 24,5% ankietowanych.  

Podobnie jak w wypadku zwiększenia zainteresowania przyrodą częściej wskazywały ją kobiety, osoby 

najmłodsze i z wykształceniem wyższym.  

Wykres 10. Ocena wiedzy na temat nadwiślańskiej przyrody w porównaniu do roku 2014,N=800 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 
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Wzrost świadomości dotyczącej wagi nadwiślańskiej przyrody od 2014 roku zadeklarowało 43,2% 

(suma odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”), a brak wzrostu świadomości – 49,5% (suma 

odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,zdecydowanie nie”). Odpowiedź ,,trudno powiedzieć/nie wiem” wskazało 

7,4%.  

Zdecydowanie przekonane do wzrostu świadomości dotyczącej nadwiślańskiej przyrody częściej były 

kobiety (54,3% odpowiedzi zdecydowanie tak), osoby najmłodsze i z wykształceniem wyższym. 

Wykres 11. Wzrost świadomości dotyczącej wagi nadwiślańskiej przyrody od roku 2014,N=800 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

 

Stosunek do ekologii jest w ocenie badanych obecnie bardziej pozytywny niż w 2014 roku – uważa tak 

72,0% respondentów (suma odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”). Przeciwnego zdania jest 

natomiast 20,7% ankietowanych (suma odpowiedzi ,,raczej nie” i ,,zdecydowanie nie”). Odpowiedź 

,,trudno powiedzieć/nie wiem” wskazało 7,3% osób uczestniczących w badaniu.  

Również i w tym wypadku pozytywne nastawienie częściej miały kobiety, najmłodsi uczestnicy badania 

i ankietowani z wykształceniem wyższym. 
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Wykres 12. Ocena zwiększenia pozytywnego stosunku do ekologii od roku 2014,N=800 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

W ostatnim pytaniu ankiety uczestnicy badania byli poproszeni o cenę pomysłu zbudowania pawilonu 

edukacyjnego (w ramach projektu WislaWarszawska.pl) na Golędzinowie w przestrzeni między Wisłą 

a ulicą Wybrzeżem Puckim, niedaleko mostu. Pawilon w zamierzeniu będzie pełnił funkcję ośrodka 

edukacyjnego z salą wystawienniczo-wykładową. Na dwóch kondygnacjach będą mogły odbywać się 

warsztaty, wykłady czy lekcje, które przybliżą warszawiakom informacje na temat ekosystemu Wisły.  

Pomysł powstania pawilonu edukacyjnego został ciepło przyjęty przez zdecydowaną większość 

uczestników badania (78,2% - suma odpowiedzi ,,zdecydowanie wysoko” i ,,raczej wysoko”). 

Przeciwnego zdania było 12,7% osób (suma odpowiedzi ,,raczej nisko” i ,,zdecydowanie nisko”). Od 

oceny projektu powstrzymało się 9,1% osób (odpowiedź ,,nie wiem, trudno powiedzieć”). 

Zdecydowanie wysoko oceniło ten pomysł 64,9% kobiet, zdecydowanie wysoko i raczej wysoko oceniali 

to najmłodsi badani 18-24 lata (40,7%, 52,0%)  a także osoby z wyższym wykształceniem (53,3% i 

47,1%).  
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Wykres 13. Ocena pomysłu powstania pawilonu edukacyjnego na Golędzinowie w ramach projektu 

WislaWarszawska.pl, N=800 

Źródło: Instytut Badawczy IPC, badanie własne 

PORÓWNANIE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ (ROK 2011, 2014 I 2018) 

  

W badaniu zrealizowanym na zlecenie Stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo Ochrony 

Ptaków i Zarządu Zieleni m.st. Warszawy w ramach projektu „LIFE+ Wisławarszawska.pl”, zarówno w 

w sierpniu 2014 roku, jak i marcu 2018 roku wzięło udział ok. 800 mieszkańców Warszawy. W obu 

badaniach próba odzwierciedlała strukturę populacji Miasta Stołecznego Warszawa, kobiety stanowiły 

większość, w poprzedniej fali badania 62,0% stanowiły kobiety, w obecnej 61,5%.  W pierwszym 

ulicznym sondażu przeprowadzonym w roku 2011 na przełomie listopada/grudnia wzięło udział 612 

dorosłych mieszkańców Warszawy i 210 uczniów warszawskich szkół.  

We wszystkich falach badań podobnie jak płeć respondentów, próba badawcza odzwierciedlała 

również udział w populacji mieszkańców Warszawy poszczególnych grup wiekowych. W ostatniej fali 

badania (2018 rok) najliczniej reprezentowanymi przedziałami wiekowymi były dwie najmłodsze grupy 

wiekowe – respondenci mieszczący się w przedziale od 18 do 34 lat stanowili łącznie 81,9% wszystkich 

uczestników badania. 
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WIZYTY NAD WISŁĄ WARSZAWSKĄ ORAZ OCENA JEJ ZAGOSPODAROWANIA 

Podczas badania w roku 2011 ankietowani deklarowali, że nad Wisłę chodzą najczęściej kilka razy  

w roku - wskazywało tą odpowiedź 25,0% dorosłych mieszkańców Warszawy oraz 43,0% uczniów,  

w roku 2014 odpowiedź tą wskazywał już większy procent badanych - 35,7%. Mniejszy procent 

badanych niż w roku 2011 zadeklarował również, że w ogóle nie chodzi nad Wisłę (35,0% dorosłych 

mieszkańców i 11,0% warszawskich uczniów), w roku 2011 wskazywało na tą odpowiedź już tylko 

17,3% ankietowanych. Zakłada się więc, że realizowany projekt przyczynił się do zwiększenia 

zainteresowania spędzaniem wolnego czasu przez mieszkańców Warszawy w obrębie Wisły i okolic. 

W 2014 roku nieznacznie ponad połowa badanych (50,4% - suma odpowiedzi bardzo dobrze i dobrze) 

uznała, że prawy brzeg Wisły (strona praska) jest dobrze zagospodarowany, jako słabe uznało je 31,0% 

badanych, 9,6% uznało, że jest wręcz bardzo słabo zagospodarowane.   

 

ZNAJOMOŚĆ PROJEKTU, ŚWIADOMOŚĆ JEGO ZAKRESU ORAZ ŹRÓDŁA WIEDZY NA JEGO TEMAT 

Podczas II fali badania (rok 2014) co piąty badany deklarował znajomość projektu WisłaWarszawska.pl 

(suma odpowiedzi zdecydowanie i raczej tak). Obecne badania (rok 2018) wykazały, że znajomość 

projektu deklaruje 15,5% respondentów. Nie jest to znaczny spadek świadomości mieszkańców 

Warszawy na temat przeprowadzanych działań i spowodowany być może przeminięciem efektu 

nowości projektu oraz mniej intensywnej kampanii promującej projekt (mniejszym nagłaśnianiu go  

w mediach). Warto zaznaczyć, że świadomość projektu nadal ma prawie co piąty mieszkaniec 

Warszawy. 

Niezmiennie od roku 2014 do podstawowego źródła wiedzy o projekcie wisławarszawska.pl należy 

Internet - 22,8% wskazań w roku 2014 oraz 52,4% w roku 2018, wskazanie na Internet wzrosło od roku 

2014 dwukrotnie. Wybieranie przez respondentów tego źródła informacji skłania do przekonania  

o właściwym i prawidłowym wykorzystywaniu  tej formy komunikacji z mieszkańcami Warszawy 

przez osoby odpowiedzialne za projekt.  
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Warte podkreślenia jest również to, że od roku 2014 wzrosła świadomość respondentów dotycząca 

tematyki projektu WisłaWarszawska.pl, w roku 2014 podczas II tury badań 62,7% badanych 

wskazywało na ochronę siedlisk ptaków lęgnących się nad Wisłą, w roku bieżącym już 74,4%.  

 

ŚWIADOMOŚĆ MIESZKAŃCÓW O POTRZEBIE OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NAD 

WISŁĄ ORAZ WADZE NADWIŚLAŃSKIEJ PRZYRODY 

Przekonanie o potrzebie ochrony środowiska przyrodniczego nad Wisłą warszawską jest niezmiennie 

wysokie wśród mieszkańców Warszawy, w II turze badań oraz III turze było przekonanych do tego po 

98,0% i 97,5% ankietowanych - suma odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”. W I turze badań 

odpowiedzi te wskazywał równie duży procent dorosłych mieszkańców (90,0%) oraz uczniów 89,0%.  

W roku 2011 dorośli mieszkańcy Warszawy byli najczęściej przekonani, że Wisła to zielona płuca 

Warszawy (56,8%) oraz miejsce odpoczynku od zgiełku miasta (58,8%), uczniowie wskazywali na 

zachowanie jej dla przyszłych pokoleń w większym procencie – 58,6%. W roku 2014 częściej 

wskazywano na zachowanie jej dla przyszłych pokoleń (31,1%), miejsce odpoczynku od zgiełku miasta 

(26,8%).  Ostatnia tura badań pokazała, że środowisko przyrodnicze nad Wisłą w obrębie Warszawy 

stanowi nie tylko atrakcyjne miejsce do odpoczynku od zgiełku miasta (79,8%), ale i siedlisko życia 

różnych gatunków zwierząt i roślin (chronionych i pospolitych - dla 66,3% ankietowanych).  

 

WYSPY LĘGOWO - WEGETACYJNE 

Podczas II i III tury badań ankietowanych zapytano o ich wiedzę na temat wysp lęgowo – wegetacyjnych 

w okolicy Portu Żerańskiego, ich znajomość w obu turach zadeklarował podobny procent badanych – 

16,3% oraz 15,8%. Podczas ostatniej tury badania mieszkańców Warszawy poproszono dodatkowo o 

ocenę wysp lęgowo – wegetacyjnych, mimo że co piąty badany nie był zdecydowany w te kwestii, 

prawie połowa respondentów oceniła je pozytywnie.  
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OCENA PROJEKTU WISŁAWARSZAWSKA.PL I WPŁYW NA ZAINTERESOWANIE NADWIŚLAŃSKĄ 

PRZYRODĄ, WZROST ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I WIEDZY 

Podczas II tury badania prawie połowa badanych (49,5%) uznała, że projekt WisławWarszawska.pl 

wpłynął na ich zainteresowanie nadwiślańską przyrodą, przeciwnego zdania było 33,8% badanych, 

16,6% nie było zdecydowanych w tej kwestii.  

Sposób w jaki projekt wpłynął na zainteresowanie respondentów nadwiślańską przyrodą to przede 

wszystkim : 

• Zwiększenie zainteresowania obserwacją Wisły; 

• Zwiększenie zainteresowania spacerami i przebywaniem nad Wisłą; 

• Przekonanie o potrzebie ochrony przyrody nadwiślańskiej; 

• Poznanie projektu i zainteresowanie się nim; 

• Poszerzenie wiedzy na temat nadwiślańskiej przyrody. 

 

Badanie przeprowadzone w roku bieżącym (2018) wykazało, że mieszkańcy Warszawy nadal uznają 

wpływ projektu na ich zainteresowanie nadwiślańską przyrodą - wzrost swojego zainteresowania 

zadeklarowało 41,7% ankietowanych mieszkańców Warszawy. Przekonane o zwiększeniu 

zainteresowaniu nadwiślańską przyrodą częściej miały kobiety (61,0% odpowiedzi zdecydowanie tak, 

61,4% odpowiedzi raczej tak), osoby najmłodsze (między 18-24 rokiem życia – 45,1% odpowiedzi 

zdecydowanie tak, 41,8% odpowiedzi raczej tak). Ankietowani z wykształceniem wyższym częściej też 

uznawali, że ich zainteresowanie wzrosło (53,7% odpowiedzi zdecydowanie tak oraz 54,2% odpowiedzi 

raczej tak). 

Dodatkowo warto wspomnieć, że obecnie (rok 2018) co czwarty badany ocenił poziom swojej wiedzy 

na temat nadwiślańskiej przyrody wyżej w porównaniu z rokiem 2014, a 43,2% uznało, że wzrosła 

ich świadomość dotycząca wagi nadwiślańskiej przyrody od poprzedniej tury badania.  

Dość istotnym wynikiem ostatniej tury badań jest również wysokie przekonanie respondentów , że 

ich stosunek do ekologii obecnie bardziej pozytywny niż w 2014 roku – uważa tak 72,0% z nich (suma 

odpowiedzi ,,zdecydowanie tak” i ,,raczej tak”).   
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Uczestników badania przeprowadzonego w ramach podsumowania projektu,  poproszono o ocenę 

pomysłu zbudowania pawilonu edukacyjnego (w ramach projektu WislaWarszawska.pl) na 

Golędzinowie w przestrzeni między Wisłą a ulicą Wybrzeżem Puckim. Pomysł powstania pawilonu 

edukacyjnego został ciepło przyjęty przez zdecydowaną większość uczestników badania (78,2% - 

suma odpowiedzi ,,zdecydowanie wysoko” i ,,raczej wysoko”). Przeciwnego zdania było 12,7% osób 

(suma odpowiedzi ,,raczej nisko” i ,,zdecydowanie nisko”). Od oceny projektu powstrzymało się 9,1% 

osób (odpowiedź ,,nie wiem, trudno powiedzieć”). 

Ostatnia tura badań wykazała również, że podstawową grupą odbiorców dla przedmiotowego 

projektu są przede wszystkim najmłodsi respondenci z wykształceniem wyższym, w przeważającej 

mierze kobiety. To te grupy respondentów najczęściej wskazywały pozytywne odpowiedzi dotyczące 

świadomości wagi nadwiślańskiej przyrody, potrzeby jej ochrony, wzrostu swojej wiedzy na ten temat 

oraz świadomości ekologicznej, a także wiedzy na temat zrealizowanego projektu. 
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NARZĘDZIE BADAWCZE 

 

Instytut Badawczy IPC w ramach projektu „LIFE+ Wisławarszawska.pl” realizuje badanie na temat 

ochrony środowiska na zlecenie Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Czy może Pan/i poświęcić 

chwilkę czasu na wypełnienie ankiety? Zapewniam Panią/Pana, że ankieta jest anonimowa i posłuży 

tylko i wyłącznie zbiorczym zestawieniom statystycznym.  

1. Czy znany jest Panu/i projekt WislaWarszawska.pl?  

 

a) Zdecydowanie tak 

b) Raczej tak  

c) Raczej nie (zakończ ankietę)  

d) Zdecydowanie nie (zakończ ankietę)  

e) Trudno powiedzieć/nie wiem (zakończ ankietę)  

 

2. Skąd dowiedział/a się Pan/i o projekcie? 

 

a) Z prasy  

b) Z radia  

c) Z telewizji – wiadomości  

d) Z Telewizji – programy przyrodnicze  

e) Z Internetu  

f) Z Wykładów, spotkań, happeningów 

g) Inne – jakie?.......................................................................................................................... 

 

3. Czego wg Pana/i dotyczył projekt WislaWarszawska.pl? 

 

a) Stworzenia nowoczesnych kąpielisk i plaż na warszawskim odcinku Wisły  

b) Ochrony siedlisk ptaków lęgnących się nad Wisłą w okolicy Warszawy, m.in. rybitw 

białoczelnych i rybitw rzecznych  

c) Programu poprawy jakości wody w Wiśle w Warszawie  

d) Budowy mostu wyłącznie dla pieszych i rowerzystów przez Wisłę w Warszawie  

e) Inne – jakie? …........................................................................................................................ 

 

4. Czy  Pana/i zdaniem środowisko przyrodnicze nad Wisłą warszawską jest objęte jakimiś 

formami ochrony?  
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a) Tak (jakimi?...........................................................................................................................) 

b) Nie  

c) Nie wiem, trudno powiedzieć  

 

5. Czy Pana/i zdaniem warto chronić środowisko przyrodnicze nad Wisłą warszawską?  

 

a) Zdecydowanie tak (przejdź do pyt. 6) 

b) Raczej tak (przejdź do pyt.6)  

c) Raczej nie (z jakiego 

powodu?.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................) 

d) Zdecydowanie nie (z jakiego 

powodu?......................................................................................................................................) 

e) Nie wiem, trudno powiedzieć (z jakiego 

powodu?.......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................) 

 

6. Z jakiego powodu warto chronić środowisko przyrodnicze nad Wisłą w obrębie Warszawy? 

 

a) Należy zachować je dla przyszłych pokoleń  

b) Stanowi atrakcyjne miejsce do odpoczynku od zgiełku miasta  

c) Są to "zielone płuca Warszawy"  

d) Jest to siedlisko życia różnych gatunków zwierząt i roślin (chronionych i pospolitych) 

e) Inny powód, proszę podać…………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Jak ocenia Pan/i zagospodarowanie brzegów Wisły?  

 

Odpowiedź Prawy brzeg (strona praska) Lewy brzeg (strona 

śródmiejska) 

Bardzo dobrze   

Dobrze   

Słabo   

Nie wiem, trudno powiedzieć   

 

8. Czy słyszał/a Pan/i o pływających wyspach lęgowo-wegetacyjnych dla ptaków w okolicy Portu 

Żerańskiego, w ramach projektu WislaWarszawska.pl?  
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a) Tak  

b) Nie (przejdź do pytania 10)  

 

9. Jak Pan/i ocenia powstałe wyspy wysp lęgowo-wegetacyjne dla ptaków w okolicy Portu 

Żerańskiego, w ramach projektu WislaWarszawska.pl? 

 

a) Zdecydowanie wysoko 

b) Bardzo wysoko 

c) Raczej nisko 

d) Zdecydowanie nisko 

e) Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

10. Czy od roku 2014 zwiększyło się Pana/i zainteresowanie nadwiślańską przyrodą? 

 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak  

c) Raczej nie  

d) Zdecydowanie nie  

e) Trudno powiedzieć/nie wiem  

 

11. Jak ocenia Pan/i swoją wiedzę na temat nadwiślańskiej przyrody w porównaniu do roku 2014? 

 

a) Zdecydowanie wysoko 

b) Raczej wysoko 

c) Raczej nisko 

d) Zdecydowanie nisko 

e) Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

12. Czy od roku 2014 wzrosła Pana/i świadomość dotycząca wagi nadwiślańskiej przyrody?  

 

a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak  

c) Raczej nie  

d) Zdecydowanie nie  

e) Trudno powiedzieć/nie wiem  

 

13. Czy od roku 2014 Pana/i stosunek do ekologii stał się bardziej pozytywny? 
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a) Zdecydowanie tak  

b) Raczej tak  

c) Raczej nie  

d) Zdecydowanie nie  

e) Trudno powiedzieć/nie wiem  

 

14. W ramach projektu WislaWarszawska.pl na Golędzinowie w przestrzeni między Wisłą a ulicą 

Wybrzeżem Puckim, niedaleko mostu Gdańskiego powstanie Pawilon edukacyjny, który będzie 

pełnił funkcję ośrodka edukacyjnego z salą wystawienniczo-wykładową. Na dwóch 

kondygnacjach będą mogły odbywać się warsztaty, wykłady czy lekcje, które przybliżą 

warszawiakom informacje na temat ekosystemu Wisły. Jak ocenia Pan/i ten pomysł? 

 

a) Zdecydowanie wysoko 

b) Bardzo wysoko 

c) Raczej nisko 

d) Zdecydowanie nisko 

e) Nie wiem/trudno powiedzieć 

 

METRYCZKA  

Płeć  

a) Kobieta  

b) Mężczyzna 

Wiek  

a) 18-24  

b) 25-34  

c) 35-44  

d) 45-54  

e) 55-64  

f) Powyżej 65 lat  

Wykształcenie  

a) Podstawowe  

b) Zawodowe  

c) Średnie  

d) Wyższe  

Miejsce zamieszkania  

a) Śródmieście 
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b) Żoliborz 

c) Bielany 

d) Bemowo  

e) Ursus  

f) Włochy  

g) Wola 

h) Ochota 

i) Mokotów 

j) Ursynów  

k) Wilanów  

l) Praga Północ 

m) Praga Południe  

n) Wawer, Wesoła  

o) Rembertów  

p) Targówek  

q) Białołęka  

 

To było już ostatnie pytanie - bardzo dziękuję za poświęcony czas! Życzę miłego dnia! 

 

 

 

 

 


