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INFORMACJE 
O BADANIU



TECHNIKA
Wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo (CATI) 

WYKONAWCA
Instytut Badania Rynku Kantar Polska 

TERMIN
Listopad 2018 r.

CEL
Głównym celem badania było poznanie 
postaw mieszkańców Warszawy dotyczących Wisły.

Zakres tematyczny:   
• Spędzanie czasu nad Wisłą
• Odwiedzane miejsca
• Korzystanie z atrakcji wodnych
• Charakterystyka odwiedzających
• Udział w wydarzeniach 
• „Dzielnica Wisła” – znajomość i skojarzenia 
• Bezpieczeństwo i problemy
• Opinie o spożywaniu alkoholu nad Wisłą

PRÓBA
Losowo-kwotowa reprezentatywna próba 
mieszkańców Warszawy w wieku 15+
N=1000

Ze względu na zaokrąglenia wartości po przecinku, w niektórych przypadkach dane na wykresach mogą nie sumować się do 100 proc.
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PODSUMOWANIE



73% mieszkańców stolicy w wieku 15 lat i więcej było nad Wisłą
w Warszawie w 2018 r. (między styczniem a listopadem). Pozostałe 27%
badanych, którzy nad Wisłą w tym okresie nie byli, jako przyczynę
najczęściej wymieniali brak czasu (38%), brak chęci, zainteresowania (27%)
oraz ograniczenia zdrowotne (17%).

Wśród ogółu mężczyzn odsetek osób spędzających czas nad Wisłą był
powyżej średniej i wyniósł 78%, zaś wśród kobiet poniżej – 69%. Spędzanie
czasu nad Wisłą jest najbardziej popularne wśród osób w wieku 20-24 lata
(w tej grupie było 91% odwiedzających Wisłę), 25-34 lata (84%) oraz 15-19
lat (83%). Z wiekiem spada odsetek osób bywających nad Wisłą. Wśród
osób w wieku 55-64 lata było 70% odwiedzających Wisłę, zaś wśród
najstarszych 65 lat więcej 56%.

Spędzanie czasu nad Wisłą

Wśród osób spędzających czas nad Wisłą w Warszawie jest nieco więcej
kobiet (52%) niż mężczyzn (48%). Najliczniejszą grupę wieku stanowią
osoby mające 35-44 lata (23%) oraz 25-34 lata (20%). Trzecia pod
względem liczebności jest grupa osób najstarszych (65 lat i więcej) – 18%.
Najmłodsi badani w wieku 15-24 stanowią 10% ogółu spędzających czas
nad Wisłą w Warszawie.

Wisła w większym stopniu przyciąga osoby o pewnych określonych
zainteresowaniach. Najczęściej są to osoby uprawiające sport – wśród nich
85% deklaruje, że w ostatnim roku byli nad Wisłą w Warszawie. Spędzanie
czasu nad rzeką jest też bardzo popularne wśród osób, które w czasie
wolnym najchętniej wybierają leżenie, sen i bierny odpoczynek – 84%
z nich było nad Wisłą w ostatnim roku. Wisłę wybierają często również
amatorzy spotkań ze znajomymi, rodziną (81%), spędzania czasu z rodziną,
dziećmi (80%) czy spacerów i pikników (75%). Najmniej osób spędzających
czas nad Wisłą jest wśród osób, które w czasie wolnym najchętniej
zajmują się domem, ogrodem (54%).
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Osoby spędzające czas nad Wisłą
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Odsetek mieszkańców 

Warszawy, którzy w ostatnim 

roku byli nad Wisłą 

Spośród osób, które w ostatnim roku były nad Wisłą w Warszawie, z atrakcji
wodnych skorzystało 15% badanych. Najczęściej był to prom, czyli
przeprawa między brzegami Wisły (63%) lub statek, łódka (47%).

73%

Zdecydowanie najbardziej popularne miejsce nad Wisłą w Warszawie to
bulwary i ich okolice – odwiedziło je 85% osób, spośród tych które
w ostatnim roku były nad Wisłą. Druga w rankingu jest Plaża Poniatówka
(18% odwiedzających), a trzecia Plaża Rusałka (9% odwiedzających).



98% osób spędzających czas nad Wisłą w Warszawie czuło się tam
bezpiecznie. Przeciwnego zdania było jedynie 2% badanych.

Bezpieczeństwo i problemy nad Wisłą

Spośród wydarzeń odbywających się nad Wisłą w 2018 r. najbardziej
rozpoznawalne są Wianki – przynajmniej ze słyszenia zna je 94%
warszawiaków, w tym 10% brało w nich udział. 54% mieszkańców słyszało
o Otwarciu Sezonu Letniego na Wisłą, w tym 5% w nim uczestniczyło.
Święto Wisły jest znane przynajmniej ze słyszenia 51% badanych, w tym
3% brało w nim udział.
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Wydarzenia odbywające się nad Wisłą
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Odsetek osób, które spędzając 

czas nad Wisłą czuły się 

bezpiecznie

W opinii mieszkańców Warszawy największy problem nad Wisłą stanowi
śmiecenie (27%). Nieco częściej problem ten wskazują osoby, które
w ostatnim roku były nad rzeką (29%).
Kolejna bolączka to brak infrastruktury, przejść, dróg, zagospodarowania
przestrzeni i remonty (12%). Na trzecim miejscu znalazło się spożywanie
alkoholu (7%). Następnie wymieniano m.in. brak bezpieczeństwa (5%) i
toalet (5%).

35% mieszkańców Warszawy zetknęło się ze sformułowaniem „Dzielnica
Wisła”. Najczęściej kojarzy się ono z obszarem nad Wisłą (21%), nową
dzielnicą Warszawy (15%) oraz kampanią samorządową i postulatami
jednego z kandydatów – Patryka Jakiego (13%).

Znajomość „Dzielnicy Wisła”
98%

Odsetek warszawiaków, którzy 

zetknęli się ze sformułowaniem 

„Dzielnica Wisła”

35%



Ograniczenia spożywania alkoholu częściej chciały kobiety (37%) niż
mężczyźni (20%). Z kolei mężczyźni częściej postulowali by spożywanie
alkoholu nad Wisłą było całkowicie dozwolone (22% vs 8% kobiet).
Obecne rozwiązanie ma największe poparcie wśród osób wieku 20-24 lata
(67%) oraz 25-34 lata (68%). Zaostrzenia przepisów najczęściej domagają
się warszawiacy w wieku 65 lat i więcej (56%), zaś złagodzenia osoby
w wieku 15-19 lat (32%) oraz 20-24 lata i 24-34 lata (po 23%).

Opinie o spożywaniu alkoholu nad Wisłą różnią się między osobami, które
deklarowały, że były nad Wisłą w ostatnim roku, a tymi które nie były.
Bardziej liberalne podejście mają osoby spędzające czas nad rzeką – 57%
odpowiada obecne rozwiązanie, 26% chciałoby zaostrzenia przepisów, a
17% ich załagodzenia.
Wśród warszawiaków, którzy w ostatnim roku nie byli nad Wisłą 51%
uważa, że obecnych regulacji nie należy zmieniać, 41% chciałoby
całkowitego zakazu spożywania alkoholu nad Wisłą lub ograniczenia go do
klubokawiarni, a 7% opowiada się za całkowitym zniesieniem zakazu.
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55% mieszkańców Warszawy uważa, że obecne rozwiązanie dotyczące
spożywania alkoholu nad Wisłą w Warszawie (dozwolone częściowo, czyli
na bulwarach i w klubokawiarniach) powinno zostać utrzymane.
Zaostrzenia regulacji chciałoby 30% warszawiaków (6% całkowitego zakazu
i 24% ograniczenia spożywania alkoholu do klubokawiarni). Za całkowitym
zniesieniem zakazu spożywania alkoholu nad Wisłą opowiedziało się 14%
mieszkańców.

Opinie o spożywaniu alkoholu nad Wisłą 

30% 55% 14%

Zaostrzyć Nie zmieniać Złagodzić



WYNIKI 
BADANIA
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27

tak nie

38

27

17
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4

13

brak czasu

brak chęci, zainteresowania

ograniczenia zdrowotne

za daleko

inny powód

trudno powiedzieć
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Dane w %. Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

n=265 (osoby, które w 2018 r. nie były nad Wisłą w Warszawie).

Czy w tym roku był(a) Pan(i) nad Wisłą w Warszawie? 
Dlaczego w tym roku nie był(a) Pan(i) nad Wisłą w Warszawie?

Dane w %. N=1000

Spędzanie czasu nad Wisłą

73% mieszkańców stolicy w wieku 15 lat i więcej było nad Wisłą w Warszawie 
w 2018 r. (między styczniem a listopadem). Pozostałe 27% badanych, którzy nad 
Wisłą w tym okresie nie byli, jako przyczynę najczęściej wymieniali brak czasu 
(38%), brak chęci, zainteresowania (27%) oraz ograniczenia zdrowotne (17%).

KOMENTARZ
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Miejsca odwiedzane nad Wisłą
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Które miejsca nad Wisłą w Warszawie odwiedziła Pan(i) w tym roku?
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Bulwary w Śródmieściu, okolice Centrum
Nauki Kopernik, fontanny multimedialne

Plaża Poniatówka przy Stadionie
Narodowym

Plaża Rusałka przy ZOO i klubie La Playa

Okolice Portu Czerniakowskiego wraz z
plażą przy Płycie Desantu

Plaża Romantyczna w Wawrze

Plaża Żoliborz

Plaża Saska na Saskiej Kępie

Plaża w Wilanowie przy Wale
Zawadowskim

Inne miejsce

trudno powiedzieć

Zdecydowanie najbardziej popularne miejsce 
nad Wisłą w Warszawie to bulwary i ich 
okolice – odwiedziło je 85% osób, spośród 
tych które w ostatnim roku były nad Wisłą. 
Druga w rankingu jest Plaża Poniatówka 
(18% odwiedzających), a trzecia Plaża 
Rusałka (9% odwiedzających).

KOMENTARZ

Dane w %. Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać 

więcej niż jedną odpowiedź. n=731 (osoby, które w 2018 r. były nad Wisłą w Warszawie).
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Dane w %. Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

n=113 (osoby, które w 2018 r. skorzystały na warszawskim odcinku Wisły z atrakcji wodnych).

Czy w tym roku skorzystał(a) Pan(i) na warszawskim odcinku Wisły? Rodzaje wykorzystanych atrakcji

Korzystanie z atrakcji wodnych nad Wisłą

Spośród osób, które w ostatnim roku były nad Wisłą w Warszawie, z atrakcji wodnych 
skorzystało 15% badanych. Najczęściej był to prom, czyli przeprawa miedzy brzegami 
Wisły (63%) lub statek, łódka (47%).

KOMENTARZ

Dane w %. n=731 (osoby, które w 2018 r. były nad Wisłą w Warszawie).
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kobiety mężczyźni

Mieszkańcy, którzy byli nad Wisłą
(n=731)

Mieszkańcy ogółem
(N=1000)

5

5

20

23

14

14

18

4

4

18

22

13

15

24

15-19 lat

20-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55-64 lata

65 lat i więcej
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Dane w %. Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

n=265 (osoby, które w 2018 r. nie były nad Wisłą w Warszawie).Dane w %. N=1000

Wśród osób spędzających czas nad 
Wisłą w Warszawie jest nieco więcej 
kobiet (52%) niż mężczyzn (48%). 
Najliczniejszą grupę wieku stanowią 
osoby mające 35-44 lata (23%) oraz 
25-34 lata (20%). Trzecia pod 
względem liczebności jest grupa osób 
najstarszych (65 lat i więcej) – 18%. 
Najmłodsi badani w wieku 15-24 
stanowią 10% ogółu spędzających 
czas nad Wisłą w Warszawie.

KOMENTARZ
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Osoby spędzające czas nad Wisłą – płeć i wiek

Płeć Wiek



Osoby spędzające czas nad Wisłą a ogół mieszkańców Warszawy – płeć i wiek
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Dane w %. 

Czy w tym roku był(a) Pan(i) nad Wisłą w Warszawie?
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OGÓŁEM
(n=1000)

. mężczyzna
(n=450)

kobieta
(n=550)

, 15-19
(n=41)

20-24
(n=43)

25-34
(n=177)

35-44
(n=219)

45-54
(n=131)

55-64
(n=151)

65+
(n=238)

tak nie trudno powiedzieć

73% wszystkich mieszkańców stolicy 
było nad Wisłą w Warszawie 
w 2018 r. (między styczniem 
a listopadem). Wśród ogółu 
mężczyzn odsetek ten był powyżej 
średniej i wyniósł 78%, zaś wśród 
kobiet poniżej – 69%.
Spędzanie czasu nad Wisłą jest 
najbardziej popularne wśród osób 
w wieku 20-24 lata (w tej grupie było 
91% odwiedzających Wisłę), 25-34 
lata (84% odwiedzających) oraz 
15-19 lat (83% odwiedzających).
Z wiekiem spada odsetek osób 
bywających nad Wisłą. Wśród osób 
w wieku 55-64 lata było 70% 
odwiedzających Wisłę, zaś wśród 
najstarszych 65 lat więcej 56%.

KOMENTARZ
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uprawianie sportu (n=284)

leżenie, sen, bierny odpoczynek (n=64)

spotkania ze znajomymi/rodziną w domu (n=182)

spędzanie czasu z rodziną/ dziećmi (n=104)

spacery, pikniki (n=252)

udział w wydarzeniach kulturalnych (n=142)

podróże (n=124)

twórczość artystyczna, rzemiosło (n=70)

oglądanie telewizji lub filmów w domu (n=146)

czytanie książek lub prasy (n=358)

zajmuję się domem/ ogrodem (n=138)

byli nad Wisłą nie byli nad Wisłą trudno powiedzieć

Osoby spędzające czas nad Wisłą – ulubione zajęcia w czasie wolnym
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Co najchętniej robi Pan(i) w czasie wolnym? 
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Biorąc pod uwagę aktywności, które mieszkańcy 
Warszawy najchętniej podejmują w czasie wolnym, 
można zauważyć, iż Wisła w większym stopniu 
przyciąga osoby o pewnych określonych 
zainteresowaniach. Najczęściej są to osoby uprawiające 
sport – wśród nich 85% deklaruje, że w ostatnim roku 
byli nad Wisłą w Warszawie. 
Spędzanie czasu nad rzeką jest też bardzo popularne 
wśród osób, które w czasie wolnym najchętniej 
wybierają leżenie, sen i bierny odpoczynek – 84% z nich 
było nad Wisłą w ostatnim roku.
Wisłę wybierają często również amatorzy spotkań ze 
znajomymi, rodziną (81%), spędzania czasu z rodziną, 
dziećmi (80%) czy spacerów i pikników (75%).
Najmniej osób spędzających czas nad Wisłą jest wśród 
osób, które w czasie wolnym najchętniej zajmują się 
domem, ogrodem (54%).

KOMENTARZ

Dane w %. 



Poczucie bezpieczeństwa nad Wisłą

98% osób spędzających czas nad Wisłą 
w Warszawie czuło się tam bezpiecznie. 
Przeciwnego zdania było jedynie 2% 
badanych.
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Czy, ogólnie rzecz biorąc, czuł(a) się Pan(i) bezpiecznie spędzając w tym 
roku czas nad Wisłą w Warszawie?

68
30

2

zdecydowanie tak

raczej tak

raczej nie

zdecydowanie nie

trudno powiedzieć

Dane w %. n=731 (osoby, które w 2018 r. były nad Wisłą w Warszawie).

98%



Problemy nad Wisłą
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Co Pana(i) zdaniem jest największym problemem nad Wisłą w Warszawie?
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śmiecenie

brak infrastruktury, przejść, dróg,
zagospodarowania przestrzeni, remonty

spożywanie alkoholu

brak bezpieczeństwa

brak toalet

brak koszy na śmieci

tłok

brak parkingu

trudność z dojazdem/ dojściem

czystość wody

trudno powiedzieć

żaden

Mieszkańcy, którzy byli nad Wisłą
(n=731)

Mieszkańcy ogółem
(N=1000)

W opinii mieszkańców Warszawy największy 
problem nad Wisłą stanowi śmiecenie (27%). 
Nieco częściej problem ten wskazują osoby, które 
w ostatnim roku były nad rzeką (29%). 
Kolejna bolączka to brak infrastruktury, przejść, 
dróg, zagospodarowania przestrzeni i remonty 
(12%). Na trzecim miejscu znalazło się spożywanie 
alkoholu (7%). Następnie wymieniano m.in. brak 
bezpieczeństwa (5%) i toalet (5%). 

KOMENTARZ

Dane w %. 
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Wydarzenia odbywające się nad Wisłą – znajomość i udział
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Dane w %. N=1000

Otwarcie Sezonu Letniego nad Wisłą
(5 maja)

Wianki nad Wisłą
(23 czerwca)

Święto Wisły
(8 września)

Spośród wydarzeń odbywających się nad Wisłą w 2018 r. najbardziej rozpoznawalne 
są Wianki – przynajmniej ze słyszenia zna je 94% warszawiaków, w tym 10% brało 
w nich udział. 54% mieszkańców słyszało o Otwarciu Sezonu Letniego na Wisłą, w tym 
5% w nim uczestniczyło. Święto Wisły jest znane przynajmniej ze słyszenia 51% 
badanych, w tym 3% brało w nim udział.

KOMENTARZ

Wymienię kilka wydarzeń, które odbyły się w tym roku nad Wisłą w Warszawie. 
Proszę powiedzieć, czy zna je Pan(i) choćby ze słyszenia?

54% 51%94%
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Dane w %. Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

N=1000

Czy zetknął(ęła) się Pan(i) ze sformułowaniem Dzielnica Wisła? Z czym kojarzy się Panu(i) sformułowanie Dzielnica Wisła?

„Dzielnica Wisła” – znajomość i skojarzenia

35% mieszkańców Warszawy zetknęło się ze sformułowaniem „Dzielnica Wisła”. 
Najczęściej kojarzy się ono z obszarem nad Wisłą (21%), nową dzielnicą Warszawy 
(15%) oraz kampanią samorządową i postulatami jednego z kandydatów – Patryka 
Jakiego (13%).

KOMENTARZ

Dane w %. N=1000
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PŁEĆ

kobieta (n=550)

mężczyzna (n=450)

WIEK

15-19 (n=41)

20-24 (n=43)

25-34 (n=177)

35-44 (n=219)

45-54 (n=131)

55-64 (n=151)

65+ (n=238)

powinno być całkowicie zakazane

powinno być dozwolone jedynie w
znajdujących się tam
klubokawiarniach

powinno być dozwolone częściowo,
czyli na bulwarach i w
klubokawiarniach, tak jak jest
obecnie

powinno być całkowicie dozwolone

trudno powiedzieć

Opinie o spożywaniu alkoholu nad Wisłą a płeć i wiek
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Co Pana(i) sądzi na temat spożywania alkoholu nad Wisłą w Warszawie?

m.st. Warszawa | Postawy mieszkańców Warszawy wobec Wisły

55% mieszkańców Warszawy uważa, że obecne 
rozwiązanie dotyczące spożywania alkoholu nad 
Wisłą w Warszawie (dozwolone częściowo, czyli 
na bulwarach i w klubokawiarniach) powinno 
zostać utrzymane. Zaostrzenia regulacji 
chciałoby 30% warszawiaków (6% całkowitego 
zakazu i 24% ograniczenia spożywania alkoholu 
do klubokawiarni).
Za całkowitym zniesieniem zakazu spożywania 
alkoholu nad Wisłą opowiedziało się 14% 
mieszkańców.
Ograniczenia spożywania alkoholu częściej 
chciały kobiety (37%) niż mężczyźni (20%). 
Z kolei mężczyźni częściej postulowali by 
spożywanie alkoholu nad Wisłą było całkowicie 
dozwolone (22% vs 8% kobiet).
Obecne rozwiązanie ma największe poparcie 
wśród osób wieku 20-24 lata (67%) oraz 25-34 
lata (68%). Zaostrzenia przepisów najczęściej 
domagają się warszawiacy w wieku 65 lat 
i więcej (56%), zaś złagodzenia osoby w wieku 
15-19 lat (32%) oraz 20-24 lata i 24-34 lata (po 
23%).

KOMENTARZ

Dane w %. 

zaostrzyć złagodzić
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byli nad Wisłą (n=731)
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powinno być całkowicie zakazane

powinno być dozwolone jedynie w znajdujących się
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bulwarach i w klubokawiarniach, tak jak jest obecnie

powinno być całkowicie dozwolone

trudno powiedzieć

Opinie o spożywaniu alkoholu nad Wisłą a spędzanie czasu nad Wisłą
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Co Pana(i) sądzi na temat spożywania alkoholu nad Wisłą w Warszawie?

m.st. Warszawa | Postawy mieszkańców Warszawy wobec Wisły

Opinie o spożywaniu alkoholu nad Wisłą różnią się między osobami, które deklarowały, że były nad Wisłą 
w ostatnim roku, a tymi które nie były. Bardziej liberalne podejście mają osoby spędzające czas nad rzeką – 57% 
odpowiada obecne rozwiązanie, 26% chciałoby zaostrzenia przepisów, a 17% ich załagodzenia.
Wśród warszawiaków, którzy w ostatnim roku nie byli nad Wisłą 51% uważa, że obecnych regulacji nie należy 
zmieniać, 41% chciałoby całkowitego zakazu spożywania alkoholu nad Wisłą lub ograniczenia go do 
klubokawiarni, a 7% opowiada się za całkowitym zniesieniem zakazu.

KOMENTARZ

Dane w %. 

zaostrzyć złagodzić
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PŁEĆ WIEK DZIELNICA ZAMIESZKANIA

Informacja o respondentach
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Dane w %. N=1000. Reprezentatywna próba mieszkańców Warszawy.
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