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I. Metodyka badania 

 

1. Cel i założenia badania 
 

Badanie ankietowe zostało zaplanowane i przeprowadzenie w ramach opracowania Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030.  

Ankieta była skierowana do mieszkańców Płocka, oraz osób często przebywających w mieście np. z 

powodu zatrudnienia w Płocku. Głównym celem badania było zebranie opinii mieszkańców na temat 

jakości życia w mieście, problemów i potrzeb, oraz na temat preferowanych kierunków rozwoju miasta 

w przyszłości. 

Celem przeprowadzenia badania było włączenie opinii mieszkańców w proces diagnozowania sytuacji 

w mieście. Badanie zostało wykonane na próbie nielosowej i z tego względu jego wyniki nie 

odzwierciedlają poglądów całej populacji mieszkańców Płocka, niemniej na jego podstawie można 

zaobserwować główne kierunki i tendencje. 

 
2. Narzędzia badawcze i analiza danych 

 

Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety, stanowiącego załącznik do niniejszego 

raportu, opracowanego przy współpracy ekspertów Zamawiającego - Urzędu Miasta Płocka oraz 

Wykonawcy – ResPublic sp. z o.o. 

W ankiecie internetowej zamieszczono łącznie 41 pytań (w ankiecie papierowej – 35). Pytania 

merytoryczne dotyczyły następujących kwestii: 

1. Jakość jezdni, 
2. Jakość chodników, 
3. Infrastruktura rowerowa 
4. Sieci techniczne, 
5. Miejska komunikacja publiczna, 
6. Komunikacja publiczna międzymiastowa, 
7. Sieć żłobków i przedszkoli, 
8. Reforma edukacji i jakość szkolnictwa, 
9. Uczelnie wyższe, 
10. Opieka społeczna,  
11. Ochrona środowiska i jakość powietrza, 
12. Zieleń i parki, 
13. Infrastruktura i oferta sportowa, 
14. Kultura i sztuka, 
15. Opieka zdrowotna, 
16. Handel i usługi, 
17. Rozwój gospodarczy, 
18. Bezpieczeństwo, 
19. Ocena pracy obecnego Prezydenta Płocka, 
20. Obszary wymagające poprawy na obszarze miasta i osiedla Respondenta, 
21. Odczucia związane z zamieszkaniem w Płocku, 
22. Opinia na temat grup społecznych potrzebujących szerszego uwzględnienia, 
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23. Opinia na temat Płocka w kwestiach „W Płocku najbardziej podoba mi się” oraz 
„Chciałabym/chciałbym, żeby Płock”, 

24. Opinia na temat „czy Płock to dobre miasto do zamieszkania”, 
25. Główne problemy w codziennym funkcjonowaniu na terenie miasta, 
26. Opinia na temat preferowanych kierunków rozwoju miasta. 

 
Sześć ostatnich pytań służyło identyfikacji badanej zbiorowości pod względem istotnych cech 

społeczno-demograficznych (metryczka). 

 

3. Organizacja badania 
 

Przyjęto dwa sposoby zbierania wypełnionych kwestionariuszy ankietowych: 

1. Ogólnodostępny kwestionariusz ankiety on-line na platformie Cyfrowy Manager (ankieta 
internetowa): 11.07 – 02.08.2017. 

2. Za pośrednictwem ankieterów (wywiad kwestionariuszowy): 11.07 – 02.08.2017. 
 

Przed i podczas trwania badania przeprowadzono kampanię informacyjną na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Płocka oraz w lokalnej prasie. Urząd Miasta zorganizował konferencję prasową, podczas 

której Prezydent Miasta poinformował o badaniu. Informacje o badaniu były rozpowszechniane także 

przez ankieterów - wolontariuszy Urzędu Miasta oraz podczas spotkań Prezydenta z Płocczanami. 

Dzięki zastosowaniu powyższych metod w badaniu wzięło udział łącznie 1022 respondentów, w tym: 

- 350 odpowiedzi udzielono za pomocą ankiety internetowej, 
- 672 odpowiedzi udzielono za pośrednictwem ankiety papierowej. 
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II. Wyniki badań 
 

1. Wyniki badania ankietowego  
 

Pytanie 1: Infrastruktura drogowa. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odzwierciedla Pani/Pana 

opinię? 

Wykres 1. Ocena jakości jezdni. 

 

 

W pytaniu 1 Respondentów zapytano o ocenę jakości jezdni w Płocku. Respondenci wybierali spośród 

4 twierdzeń odpowiedź najbardziej zbliżoną do ich opinii. Odpowiedzi udzielone na to pytanie 

pokazują, że większość mieszkańców pozytywnie ocenia jakość jezdni w Płocku. Łącznie 55% 

Respondentów (561 wskazań)  zaznaczyło dwie pierwsze kategorie, czyli: „Płock ma bardzo dobre 

jezdnie” oraz „Większość jezdni jest w dobrym stanie, nieliczne wymagają naprawy”. Trzeba jednak 

zaznaczyć, że najwięcej Respondentów wybrało odpowiedź „Większość jezdni jest w dobrym stanie, 

nieliczne wymagają naprawy” (47%), a tylko 8% wskazało, że „Płock ma bardzo dobre jezdnie”. 42% 

Respondentów (428 wskazań) negatywnie oceniło jakość jezdni: 37% wskazało, że „Dużo jezdni 

wymaga poprawy nawierzchni, tylko niektóre są dobre”; natomiast tylko 5% wskazało, że „Prawie 

każda jezdnia wymaga podjęcia działań”. 

Na końcu pytania 1 Respondentom zadano dodatkowe otwarte pytanie: Które jezdnie wymagają 

poprawy? Respondenci mieli możliwość wpisania jednej lub wielu ulic, dlatego wyniki podano według 

ilości wskazań. 

Wykres 2. Jezdnie wymagające poprawy. 
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Najwięcej osób wskazało, że poprawy nawierzchni wymaga Aleja Tysiąclecia – 91 wskazań. Następnie 

wskazano także ulice: Łukasiewicza, Przemysłową, Wyszogrodzką, Kostrogaj i Chopina. Na wykresie 

podano tylko ulice, które wskazało co najmniej 10 Respondentów. 

 

Pytanie 2: Infrastruktura drogowa. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odzwierciedla Pani/Pana 

opinię? 

Wykres 3. Ocena jakości chodników. 
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W pytaniu 2 Respondentów zapytano o ocenę jakości chodników w Płocku. Respondenci wybierali 

spośród 4 twierdzeń odpowiedź najbardziej zbliżoną do ich opinii. Odpowiedzi udzielone na to pytanie 

pokazują, że większość mieszkańców pozytywnie ocenia jakość chodników w Płocku. Łącznie 56% 

Respondentów (571 wskazań)  zaznaczyło dwie pierwsze kategorie, czyli: „Płock ma bardzo dobre 

nawierzchnie chodników” oraz „Większość chodników jest w dobrym stanie, nieliczne wymagają 

naprawy”. Trzeba jednak zaznaczyć, że najwięcej Respondentów wybrało odpowiedź „Większość 

chodników jest w dobrym stanie, nieliczne wymagają naprawy” (48%), a tylko 8% wskazało, że „Płock 

ma bardzo dobre nawierzchnie chodników”. 40% Respondentów (416 wskazań) negatywnie oceniło 

jakość chodników: 36% wskazało, że „Dużo chodników wymaga poprawy nawierzchni, tylko niektóre 

są dobre”; natomiast tylko 4% wskazało, że „Prawie każdy chodnik wymaga podjęcia działań”. 

Na końcu pytania 2 Respondentom zadano dodatkowe otwarte pytanie: Które chodniki wymagają 

poprawy? Respondenci mieli możliwość wpisania jednej lub wielu ulic, dlatego wyniki podano według 

ilości wskazań. 

Wykres 4. Chodniki wymagające poprawy. 
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Najwięcej osób wskazało, że poprawy nawierzchni wymaga chodnik przy ul. Wyszogrodzkiej – 50 

wskazań. Następnie wskazano także chodniki przy ulicach: Kościuszki, Kilińskiego, Sienkiewicza i 

Piłsudskiego. Na wykresie podano tylko chodniki, które wskazało co najmniej 9 Respondentów. 

 

Pytanie 3: Infrastruktura drogowa. W jakim stopniu w Pani/Pana opinii Płock potrzebuje?  

Wykres 5. Potrzeby w zakresie infrastruktury rowerowej. 
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W pytaniu 3 Respondenci mieli się odnieść do czterech twierdzeń dotyczących potrzeb Płocka w zakresie infrastruktury dla rowerzystów. Dla każdego z 4 

twierdzeń należało zaznaczyć opinię z zakresu: zdecydowanie potrzebuje – zdecydowanie nie potrzebuje. Najwięcej, bo aż 84% respondentów wskazało, że 

„Płock potrzebuje budowy nowych dróg rowerowych np. magistrali wzdłuż Alei” - łącznie 854 osób wskazało odpowiedź zdecydowanie potrzebuje i raczej 

potrzebuję. Kolejną pilną potrzebą według Respondentów jest: „Więcej bezpiecznych miejsc do parkowania rowerów” (78% wskazań). Najwięcej odpowiedzi 

raczej nie potrzebuje i zdecydowanie nie potrzebuje uzyskała kwestia „wypożyczalni publicznego roweru miejskiego” (24%), chociaż 63% respondentów uważa, 

że Płock potrzebuje takich wypożyczalni. 
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Na końcu pytania 3 Respondentom zadano dodatkowe otwarte pytanie: Proszę wskazać, gdzie 

występuje potrzeba budowy ścieżki rowerowej. Respondenci mieli możliwość wpisania jednej lub 

wielu lokalizacji, dlatego wyniki podano według ilości wskazań. 

Wykres 6. Potrzeby w zakresie nowych ścieżek rowerowych. 

 

Najwięcej osób wskazało, że nowa ścieżka rowerowa powinna być wybudowana przy ul. Jachowicza – 

79 wskazań. Następnie wskazano także: Centrum miasta, ul. Piłsudskiego, Wyszogrodzką, połączenia 

rowerowe różnych rejonów Płocka z Podolszycami, a także tereny nadwiślańskie. Respondenci 

wskazywali także na generalną potrzebę rozbudowy i połączenia istniejących ścieżek rowerowych w 

sieć, tak aby ścieżki się nieoczekiwanie nie urywały. 

 

Pytanie 4: Infrastruktura techniczna. Jak Pani/Pan ocenia stan poszczególnych rodzajów sieci?  

Wykres 7. Ocena sieci technicznych. 
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W pytaniu 4 Respondenci oceniali 7 rodzajów sieci, używając skali od: jest optymalna do wymaga 

znacznej rozbudowy. Najwięcej odpowiedzi – jest optymalna – uzyskała sieć wodociągowa i 

energetyczna (odpowiednio 39% i 36% Respondentów zaznaczyło tą odpowiedź). Najwięcej wskazań 

w kategorii wymaga znacznej rozbudowy otrzymała sieć kanalizacji deszczowej – 32% ankietowanych 

(sieć kanalizacji deszczowej jest najrzadziej wskazywana jako optymalna – 19% wskazań). Kolejne dwie 

sieci wskazywane jako wymagające znacznej rozbudowy to sieć gazowa i teleinformatyczna (obie sieci 

wskazało 21% Respondentów). 

 

Pytanie 5: Komunikacja publiczna. Jak ocenia Pani/Pan komunikację publiczną w Płocku?  

Wykres 8. Ocena miejskiej komunikacji publicznej. 

 

39%

28%

19%

27%

28%

36%

27%

29%

31%

29%

26%

26%

25%

24%

7%

16%

32%

21%

17%

10%

21%

25%

25%

19%

27%

29%

29%

27%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Wodociągowa

Kanalizacyjna sanitarna

Kanalizacja deszczowa

Gazowa

Ciepłownicza

Energetyczna

Teleinformatyczna

Jak Pani/Pan ocenia stan poszczególnych rodzajów sieci?

Jest optymalna Wymaga niewielkiej rozbudowy Wymaga znacznej rozbudowy Nie potrafię powiedzieć



   

12 
 

 

W pytaniu 5 Respondenci oceniali miejską komunikację publiczną w 8 kategoriach, używając skali od: 

jest optymalna do wymaga dużych zmian. Najwięcej osób oceniło jako optymalną obsługę pasażerów 

– 41% wskazań. Kolejnymi wysoko ocenionymi kategoriami są: cena biletów oraz liczba linii 

autobusowych (po 38% wskazań). Najczęściej jako wymagającą dużych zmian wskazywano liczbę wiat 

przystankowych oraz cenę biletów (po 18% wskazań), a także częstotliwość kursów (16% wskazań). 

Częstotliwość kursów jest najrzadziej wskazywana jako optymalna, podobnie jak liczba wiat 

przystankowych (odpowiednio 24% i 27% wskazań). 

 

Pytanie 6: Komunikacja publiczna. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 

Wykres 9. Ocena komunikacji międzymiastowej. 
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W pytaniu 6 Respondenci mieli się odnieść do 4 twierdzeń dotyczących międzymiastowej komunikacji publicznej. Odnośnie każdego twierdzenia zaznaczali 

swoją opinię, na ile się zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się. Najwięcej 

ankietowanych – 90%, czyli 922 osoby, zgadza się, że „Płock powinien mieć lepszą komunikację kolejową”. Następną kwestią, z którą się zgadza duża liczba 

Respondentów jest „zwiększenie kursów wygodnymi busami do innych miast np. Łódź, Toruń” – 80% wskazań. Najmniej osób wybrało opcję zdecydowanie 

zgadzam się i zgadzam się dla kwestii „Brakuje dobrej obsługi na liniach podmiejskich” (57% wskazań), natomiast najwięcej badanych wskazało opcję nie 

zgadzam się dla twierdzenia, że „Ważnym elementem jest zwiększenie kursów wygodnymi busami/autobusami do Warszawy” - (11% wskazań).  
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Pytanie 7 i 8: Edukacja i wychowanie. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 

Wykres 10. Ocena sieci przedszkoli i żłobków. 
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W pytaniu 7 Respondentów poproszono o odniesienie się do 4 twierdzeń dotyczących sieci żłobków, natomiast w pytaniu 8 znalazły się 2 twierdzenia dotyczące 

sieci przedszkoli. Odnośnie każdego twierdzenia ankietowani zaznaczali swoją opinię, na ile się zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: 

zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się. Najwięcej osób – 76% (773 wskazania) - wybrało opcję zdecydowanie zgadzam się oraz zgadzam 

się odnośnie kwestii „Miasto powinno wspierać młode rodziny i uruchomić kolejny żłobek”. Jednocześnie 40% ankietowanych nie zgadza się z twierdzeniem, 

że „Miasto powinno mieć kolejne żłobki, ale prowadzone przez podmioty prywatne”. Podobna ilość ankietowanych zgadza się (39%) oraz nie zgadza się (34%) 

z twierdzeniem, że „Obecna sieć jest w pełni wystarczająca, ale należy ulepszyć placówki miejskie”. Twierdzeniem, z którym zgadza się 74% ankietowanych 

(755 wskazań) jest: „Miasto powinno skoncentrować się na ulepszeniu sieci przedszkoli”. 53% ankietowanych uważa, że sieć placówek przedszkolnych wymaga 

modernizacji, natomiast 48% ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że „Sieć placówek przedszkolnych jest odpowiednia”.  

Na końcu pytania 7 Respondentom zadano dodatkowe otwarte pytanie: Na którym osiedlu potrzebny jest żłobek. Respondenci mieli możliwość wpisania 

jednej lub wielu lokalizacji, dlatego wyniki na wykresie podano według ilości wskazań. 

Na poniższym wykresie widać, że najwięcej osób wskazało, że nowy żłobek potrzebny jest na osiedlu Skarpa – 61 wskazań. Następnie wskazano także: Radziwie, 

Borowiczki, Góry oraz Imielnicę. Respondenci, którzy odpowiedzieli na pytanie używali także skróconych nazw, i tak łączna suma wskazań dla kategorii 

Podolszyce, Podolszyce Północ i Podolszyce Południe wyniosła 48 wskazań – a więc także jest to osiedle dość często wskazywane.  

Wykres 11. Osiedla gdzie potrzebny jest żłobek. 
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Pytanie 9: Edukacja i wychowanie. Jak ocenia Pani/Pan ważność poniższych działań?  

Wykres 12. Ocena ważności działań w związku z reformą oświaty. 
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W pytaniu 9 Respondenci mieli ocenić ważność 4 działań związanych z reformą oświaty. Odnośnie każdego działania zaznaczali swoją ocenę, używając skali 

od: działanie najważniejsze do działanie nieistotne. Za działanie najważniejsze 39% ankietowanych uznało „Doskonalenie kadry nauczycielskiej, aby była dobrze 

przygotowana do nowych warunków”, a 45% zaznaczyło opcję działanie ważne dla tego działania. Najwięcej wskazań opcji działanie mało ważne i działanie 

nieistotne uzyskało działanie „Modernizacja infrastruktury sportowej szkół” (11%). Generalnie wszystkie 4 wymienione działania około 80% ankietowanych 

oceniło jako ważne i najważniejsze.  

 

Pytanie 10: Edukacja i wychowanie. Aby przygotować młodzież do dalszej kariery w Płocku powinno się przede wszystkim:  

Wykres 13. Działania służące przygotowaniu młodzieży do dalszej kariery w Płocku. 
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W pytaniu 10 Respondenci mieli ocenić 4 propozycje działań służących przygotowaniu młodzieży do dalszej kariery w Płocku. Odnośnie każdej propozycji 

ankietowani zaznaczali swoją opinię, na ile się zgadzają z zasadnością danego działania, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie 

zgadzam się. Najwięcej osób – 94% (960 wskazań) zaznaczyło opcję zdecydowanie się zgadzam oraz zgadzam się dla kategorii „Wprowadzić program lepszego 

dostosowania kształcenia do rynku pracy. Około 90% ankietowanych zgadza się z potrzebą wsparcia szkół zawodowych oraz potrzebą wsparcia edukacji 

poprzez zajęcia praktyczne. Najmniej osób zgadza się z propozycją „Skoncentrować się na szkołach ogólnokształcących” – 42% zaznaczyło opcję nie zgadzam 

się i zdecydowanie nie zgadzam się (tyle samo osób zgadza się z tą propozycją). 

 

Pytanie 11: Edukacja i wychowanie. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  

Wykres 14. Ocena uczelni wyższych. 
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W pytaniu 11 Respondenci mieli się odnieść do 4 twierdzeń dotyczących szkół wyższych. Odnośnie każdego twierdzenia zaznaczali swoją opinię, na ile się 

zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się. Najwięcej ankietowanych zgadza się z 

twierdzeniem: „Uważam, że szkoły wyższe powinny wzmocnić swoją ofertę studiów stacjonarnych” – 81%, tj. 828 wskazań (zdecydowanie zgadzam się i 

zgadzam się). Nieco mniej – 65%, zgadza się, że „W Płocku powinna zostać uruchomiona nowa szkoła np. uniwersytet”, natomiast 22% ankietowanych nie 

zgadza się z tym twierdzeniem. Najwięcej osób nie zgadza się z twierdzeniem „Jest zbyt dużo szkół wyższych” – 67% wskazań, natomiast 51% ankietowanych 

nie zgadza się z twierdzeniem „W Płocku jest wystarczająca liczba uczelni i każdy kto chce uzyska dobrą edukację”.  

 

Pytanie 12: Opieka społeczna. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  

Wykres 15. Ocena opieki społecznej. 
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W pytaniu 12 Respondenci mieli się odnieść do 4 twierdzeń dotyczących opieki społecznej. Odnośnie każdego twierdzenia zaznaczali swoją opinię, na ile się 

zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się. Najwięcej osób zgadza się z twierdzeniem: 

„Miasto powinno przede wszystkim wspierać powstawanie nowych miejsc pracy” – opcję zdecydowanie zgadzam się zaznaczyło 73% badanych, a opcję 

zgadzam się kolejne 23%, co łącznie daje 96%, czyli 976 wskazań. Drugim twierdzeniem, z którym zgadza się najwięcej ankietowanych jest „Miasto przede 

wszystkim powinno wspierać wyżywienie przez stołówki szkolne i pomoc żywnościową” (82% wskazań). Najwięcej ankietowanych nie zgadza się z 

twierdzeniem „Pomoc społeczna wymaga zwiększania nakładów finansowych” – 25% badanych zaznaczyło nie zgadzam się i zdecydowanie nie zgadzam się. 

 

Pytanie 13 i 14: Środowisko. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  

Wykres 16. Ocena działań na rzecz ochrony środowiska i terenów zieleni. 
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W pytaniu 13 i 14 Respondenci mieli się odnieść do 8 twierdzeń dotyczących działań na rzecz ochrony środowiska oraz terenów zieleni. Odnośnie każdego 

twierdzenia zaznaczali swoją opinię, na ile się zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam 

się. Najwięcej ankietowanych zgadza się z twierdzeniem „Powinien być prowadzony szczegółowy monitoring powietrza na terenie miasta, z bieżącą publikacją 

wyników online największych firm” – 94% czyli 956 wskazań. Niemal tyle samo badanych (93%) zgadza się z twierdzeniem „Przedsiębiorstwa powinny 

zwiększyć środki na ochronę powietrza”. Najwięcej osób nie zgadza się z twierdzeniem „Uważam, że działalność przemysłu nie ma wpływu na zdrowie moje i 

mojej rodziny” – 81% wskazań opcji nie zgadzam się i zdecydowanie nie zgadzam się.  

W kwestii terenów zielonych najwięcej ankietowanych zgadza się z twierdzeniem „W mieście powinno się dążyć do zwiększenia powierzchni zieleni przy 

budowanych obiektach” – 92% wskazań. Natomiast 87% badanych zgadza się z twierdzeniem „Powinny zostać podjęte działania ograniczające emisję 

szkodliwych substancji z palenisk/pieców domów jednorodzinnych, to będzie najlepsze dla środowiska” – 87% wskazań. Najrzadziej zgadzano się z 

twierdzeniem „Obecne grunty rolne powinny zostać przekształcone z uwzględnieniem dużych obszarów parków”. 

 

Pytanie 15 i 16: Sport i Rekreacja. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  

W pytaniu 15 i 16 Respondenci mieli się odnieść do 8 twierdzeń dotyczących działań na rzecz sportu oraz rekreacji. Odnośnie każdego twierdzenia zaznaczali 

swoją opinię, na ile się zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się. Na poniższym 

wykresie widać, że najwięcej ankietowanych zgadza się z twierdzeniem „Płock potrzebuje nowoczesnego basenu sportowo-rekreacyjnego” – 77% wskazań. 

Niemal tyle samo wskazań otrzymało twierdzenie „Mieszkańcy potrzebują nowych dużych placów zabaw dla dzieci” – 76%. Najwięcej osób nie zgadza się z 

twierdzeniem „Nowy Stadion dla Nafciarzy” to ekstraklasowa konieczność dla Wisły Płock” – 32% wskazań, niemal tyle samo wskazań opcji nie zgadzam się 

oraz zdecydowanie nie zgadzam się otrzymało twierdzenie „W mieście przede wszystkim brakuje boisk sportowych” – 31%. 

 

Wykres 17. Ocena działań na rzecz sportu i rekreacji. 
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Pytanie 17: Kultura i sztuka. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  

Wykres 18. Ocena działań na rzecz kultury i sztuki. 

 

W pytaniu 17 Respondenci mieli się odnieść do 4 twierdzeń dotyczących działań na rzecz kultury i sztuki. Odnośnie każdego twierdzenia zaznaczali swoją 

opinię, na ile się zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się. Najwięcej ankietowanych 

– 76% zgadza się z twierdzeniem „Płock potrzebuje skoncentrować się na wzmocnieniu funkcjonowania istniejących instytucji – więcej działań aktywizujących”. 

Niemal tyle samo wskazań otrzymało twierdzenie „Warto unowocześnić Książnicę Płocką i jej filie” – 75%. Najwięcej osób nie zgadza się z twierdzeniem 

„Brakuje szerszej oferty koncertów zarówno muzyki rozrywkowej jak i koncertów orkiestry symfonicznej” – 23% badanych zaznaczyło nie zgadzam się i 

zdecydowanie nie zgadzam się (61% zgadza się z tym twierdzeniem).  
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Pytanie 18: Opieka zdrowotna. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  

Wykres 19. Ocena opieki zdrowotnej. 

 

W pytaniu 18 Respondenci mieli się odnieść do 4 twierdzeń dotyczących opieki zdrowotnej. Odnośnie każdego twierdzenia zaznaczali swoją opinię, na ile się 

zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się. Najwięcej - 91% ankietowanych zgadza się 

z twierdzeniem „W Płocku potrzeba zwiększyć liczbę bezpłatnych porad dentystycznych na terenie placówek szkolnych”. Ponad 80% osób zgadza się także z 

twierdzeniami: „Konieczna jest szersza oferta programów profilaktyki zdrowotnej w tym dla seniorów” oraz „Samorząd powinien obejmować szczególnym 

systemem wsparcia osoby starsze”. Natomiast 78% badanych nie zgadza się z twierdzeniem „Dostęp do lekarzy specjalistów uważam za bardzo dobry”. 
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Na końcu pytania 18 Respondentom zadano dodatkowe otwarte pytanie: Jakiej poradni 

specjalistycznej najbardziej brakuje w Płocku? Respondenci mieli możliwość wpisania jednej lub wielu 

odpowiedzi, dlatego wyniki podano według ilości wskazań. 

Wykres 20. Poradnie, których brakuje w Płocku. 

 

Najwięcej osób wskazało, że w Płocku brakuje poradni onkologicznej – 100 wskazań. Następnie 

wskazano także poradnie: pediatryczną, geriatryczną, ortopedyczną, kardiologiczną oraz okulistyczną. 

Część respondentów wskazała, że problemem jest zbyt mała liczba specjalistów w istniejących 

poradniach, co przekłada się na długie, wielomiesięczne kolejki. Na wykresie podano tylko poradnie, 

które wskazało co najmniej 10 Respondentów. 

 

Pytanie 19: Handel i usługi. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  

Wykres 21. Ocena oferty handlowo-usługowej. 
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W pytaniu 19 Respondenci mieli się odnieść do 4 twierdzeń dotyczących oferty handlowo-usługowej. Odnośnie każdego twierdzenia zaznaczali swoją opinię, 

na ile się zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się. Najwięcej ankietowanych – 87% 

zgadza się z twierdzeniem „Płock posiada wystarczającą ilość sklepów”. Najwięcej ankietowanych nie zgadza się z twierdzeniem „Miasto powinno wzbogacić 

się o dodatkowe obiekty handlowo-usługowe tzw. osiedlowe” – 48% badanych zaznaczyło nie zgadzam się i zdecydowanie nie zgadzam się. Około 65% osób 

zgadza się z pozostałymi dwoma twierdzeniami: „W Płocku brakuje usług komercyjnych oferujących możliwość atrakcyjnego spędzania czasu z rodziną” i „W 

mieście przydałby się nowy duży targ/rynek z produktami sprzedawanymi od lokalnych rolników”. 
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Na końcu pytania 19 Respondentom zadano dodatkowe otwarte pytanie: W którym miejscu potrzebny 

byłby nowy targ/rynek? Respondenci mieli możliwość wpisania jednej lub wielu odpowiedzi, dlatego 

wyniki podano według ilości wskazań. 

Wykres 22. W którym miejscu potrzebny byłby nowy targ/rynek? 

 

Najwięcej osób wskazało, że nowy targ/rynek byłby potrzebny na osiedlu Podolszyce – 157 wskazań. 

Następnie wskazano także następujące lokalizacje: okolice Nowego Mostu, Borowiczki, Piłsudskiego, 

Bielską oraz Centrum miasta. Część respondentów wskazała, że należy zmodernizować obecne 

targowiska oraz sprawić aby pojawiło się więcej towarów od lokalnych rolników.  

 

Pytanie 20: Rozwój gospodarczy. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  

Wykres 23. Ocena warunków rozwoju gospodarczego. 
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W pytaniu 20 Respondenci mieli się odnieść do 4 twierdzeń dotyczących rozwoju gospodarczego. Odnośnie każdego twierdzenia zaznaczali swoją opinię, na 

ile się zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się. Najwięcej ankietowanych zgadza się 

z twierdzeniem „Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny powinien zwiększyć zasięg działania” – 66% wskazań. Podobną ilość wskazań – 62% - otrzymało 

twierdzenie „Starówka wymaga preferencyjnych ofert na prowadzenie działalności gospodarczej”. Najwięcej osób nie zgadza się z twierdzeniem „Płock jest 

atrakcyjny inwestycyjnie” – 29% badanych zaznaczyło opcję nie zgadzam się i zdecydowanie się nie zgadzam. W przypadku twierdzenia „Urząd Miasta ułatwia 

prowadzenie działalności gospodarczej” – aż 48% osób nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie, (32% osób się zgadza, 19% osób się nie zgadza). 

 

Pytanie 21: Bezpieczeństwo. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami?  
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Wykres 24. Ocena poziomu bezpieczeństwa. 

 

W pytaniu 21 Respondenci mieli się odnieść do 4 twierdzeń dotyczących bezpieczeństwa. Odnośnie każdego twierdzenia zaznaczali swoją opinię, na ile się 

zgadzają z danym twierdzeniem, używając skali od: zdecydowanie zgadzam się do zdecydowanie nie zgadzam się. Najwięcej ankietowanych zgadza się z 

twierdzeniem „Uważam, że większa ilość patroli Policji zmniejszy pospolite chuligaństwo” - 82% wskazań. Podobną liczbę wskazań zgadzam się i zdecydowanie 

zgadzam się otrzymało twierdzenie „Powinno zwiększyć się bezpieczeństwo komunikacyjne np. nowe wyniesione przejścia dla pieszych, sygnalizacje” (80%). 

Najwięcej osób nie zgadza się z twierdzeniem „Nie czuję zagrożenia w moim miejscu zamieszkania” – 31% wskazań, a 23% badanych nie zgadza się z 

twierdzeniem” Czuję się bezpieczny w środkach komunikacji miejskiej”. 
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Pytanie 22: Prezydent. Jak ocenia Pani/Pan pracę obecnego prezydenta Płocka Andrzeja 

Nowakowskiego?  

Wykres 25. Ocena pracy Prezydenta. 

 

W pytaniu 22 Respondentów poproszono o ocenę pracy obecnego prezydenta Płocka Andrzeja 

Nowakowskiego. Odpowiedzi udzielone na to pytanie pokazują, że większość mieszkańców pozytywnie 

ocenia pracę Prezydenta – 71,4% osób (730 wskazań) zaznaczyło łącznie ocenę zdecydowanie dobrze 

oraz raczej dobrze, przy czym 40% zaznaczyło ocenę raczej dobrze. Mała liczba ankietowanych – 10,8% 

zaznaczyła oceny negatywne (raczej źle i zdecydowanie źle). Prawie 18% badanych nie potrafiło 

odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Pytanie 23: Proszę wybrać 5 aspektów wymagających najpilniejszej poprawy na obszarze całego 

miasta.  

Wykres 26. Aspekty wymagające pilnej poprawy na obszarze miasta. 
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W pytaniu 23 Respondentów poproszono o wskazanie 5 aspektów (spośród 19) wymagających 

najpilniejszej poprawy na obszarze Płocka. Najwięcej ankietowanych – 47,9% - wskazało stan 

środowiska naturalnego, a niemal tyle samo osób – 47,8% - wskazało stan dróg i ulic. Kolejnymi 

najczęściej wskazywanymi aspektami są: infrastruktura rowerowa (42,6%), stan chodników i 

udogodnienia dla pieszych (36,7%) oraz możliwość zatrudnienia w mieście (33,9%). Najmniej osób 

wskazało warunki do prowadzenia działalności organizacji społecznych (pozarządowych) – 2,9%, oraz 

dostępność placówek handlowych i usługowych (3,5%).  

 

Pytanie 24: Proszę wybrać 5 aspektów wymagających najpilniejszej poprawy na obszarze Pani/Pana 

osiedla.  
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Wykres 27. Aspekty wymagające pilnej poprawy na obszarze osiedli. 

 

W pytaniu 24 Respondentów poproszono o wskazanie 5 aspektów (spośród 19) wymagających 

najpilniejszej poprawy na obszarze ich osiedla. Najwięcej ankietowanych – 41,2% - wskazało stan 

chodników i udogodnienia dla pieszych, a niemal tyle samo osób – 40,0% - wskazało stan dróg i ulic. 

Kolejnymi najczęściej wskazywanymi aspektami są: stan środowiska naturalnego (36,3%), 

infrastruktura rowerowa (35,2%), oraz oferta sportowo-rekreacyjna (34,0%). Najmniej osób wskazało 

warunki do prowadzenia działalności organizacji społecznych (pozarządowych) – 3,7%.  
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Pytanie 25: Jak mieszka się Pani/Panu w Płocku? 

Wykres 28. Ocena odczuć związanych z zamieszkaniem w Płocku. 

 

W pytaniu 25 Respondentów zapytano jak im się mieszka w Płocku. Większość badanych ma 

pozytywne odczucia odnośnie zamieszkania w Płocku. Ocenę dobrze i bardzo dobrze zaznaczyło łącznie 

84,6% badanych, czyli 864 osoby. Najwięcej wskazań zaznaczono w kategorii dobrze – 64,6%. Ocenę 

źle i bardzo źle zaznaczyło łącznie tylko 7,8% ankietowanych. Odrębną grupę stanowią Respondenci, 

którzy nie zamieszkują w granicach Płocka, jednak przebywają często na terenie miasta. Odpowiedź 

mieszkam poza miastem zaznaczyło 5,3% badanych. 

Na końcu pytania 25 Respondentom zadano dodatkowe otwarte pytanie: Mieszkam poza miastem, 

ponieważ?  

Wykres 29. Powody zamieszkiwania poza Płockiem. 
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Respondenci mieli możliwość wpisania swobodnej wypowiedzi, skorzystało z tej możliwości około 40 

osób. Najczęściej podawanym powodem mieszkania poza Płockiem był stan powietrza – 12 wskazań. 

Ponadto wymieniono wyjazd na studia, ciszę i spokój oraz ceny mieszkań. 

 

Pytanie 26: Jakie grupy mieszkańców powinny być Pani/Pana zdaniem w większym niż dotychczas 

stopniu uwzględniane w działaniach władz miasta? 

Wykres 30. Grupy mieszkańców, które potrzebują szerszego uwzględnienia. 

 

W pytaniu 26 Respondentów poproszono o wskazanie 3 grup mieszkańców, które powinny być bardziej 

uwzględnione w działaniach władz miasta. Najwięcej ankietowanych wskazało osoby starsze – 47% 

wskazań. Kolejne najczęściej wskazywane grupy to młodzież (42%), osoby z niepełnosprawnościami 

(35%) i rodziny z małymi dziećmi (32%). Najmniej osób wskazało osoby niedostosowane społecznie, 

bezradne życiowo – 14% wskazań. W sekcji Inne wskazywano studentów oraz osoby przedsiębiorcze. 

 

Pytanie 27: Proszę dokończyć zdania: „W Płocku najbardziej podoba mi się” oraz 

„Chciałabym/chciałbym, żeby Płock”. 

Wykres 31. Opinia na temat walorów miasta. 
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W ramach otwartego pytania 27 Respondenci proszeni byli o dokończenie dwóch zdań. Powyższy 

wykres obrazuje najczęściej udzielane odpowiedzi na pytanie „W Płocku najbardziej podoba mi się. 

Najwięcej, bo 144 osoby wskazały Wzgórze Tumskie, nieco mniej – 88 osób wskazało Starówkę, 73 

osoby wskazały położenie miasta natomiast 67 osób wskazało Wisłę i nabrzeże. Najczęściej 

wskazywano na walory geograficzne, widokowe i historyczno-architektoniczne. Pojawiły się także 

odpowiedzi wskazujące na ciągły rozwój miasta oraz jego kameralność i spokój.  

 

Wykres 32. Opinia na temat potrzeb rozwojowych miasta. 
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W ramach otwartego pytania 27 Respondenci proszeni byli o dokończenie dwóch zdań. Powyższy 

wykres obrazuje najczęściej udzielane odpowiedzi na pytanie „Chciał(a)bym, żeby Płock”. Najwięcej 

badanych wskazało kwestię zapewnienia miejsc pracy, w tym dla młodych ludzi po studiach – 84 

wskazania. Kolejne wskazane kategorie to rozwój i inwestycje (54 osoby), parki, zieleń (53), 

komunikacja międzymiastowa (51) oraz dbałość o jakość powietrza (49). Wskazywano zarówno 

kwestie kluczowe dla mieszkańców (bezpieczeństwo, czystość), ale także kwestie wizerunku miasta w 

kraju oraz nastawienie na nowoczesność i otwartość. 

 

Pytanie 28: Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem: Płock to dobre miasto do zamieszkania?  

Wykres 33. Opinia na temat czy Płock to dobre miasto do zamieszkania. 
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W pytaniu 26 Respondentów poproszono o ocenę na ile się zgadzają ze stwierdzeniem: Płock to dobre 

miasto do zamieszkania. Łącznie opcję w pełni się zgadzam oraz raczej się zgadzam zaznaczyło 80% 

ankietowanych (815 osób), w tym 57% osób zaznaczyło opcję raczej się zgadzam. Mała liczba badanych 

nie zgadza się z twierdzeniem: Płock to dobre miasto do zamieszkania – 18% zaznaczyło raczej się nie 

zgadzam i nie zgadzam się, w tym tylko 5% wskazało opcję nie zgadzam się. 

 

Pytanie 29: Jakie są Pani/Pana główne problemy w codziennym funkcjonowaniu na terenie miasta? 

Wykres 34. Główne problemy w codziennym funkcjonowaniu na terenie miasta. 
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W ramach otwartego pytania 29 Respondenci proszeni byli o podanie 3 głównych problemów, których 

doświadczają w codziennym funkcjonowaniu w mieście. Najwięcej ankietowanych wskazało kwestię 

zanieczyszczonego powietrza i uciążliwego zapachu zakładów petrochemicznych – 141 wskazań. 

Kolejne najczęściej wskazywane problemy to: duży ruch samochodowy i zatory/korki drogowe (137), 

niska jakość świadczeń medycznych i trudność z dostępem do lekarzy specjalistów (120), 

niewystarczająca sieć i jakość dróg (99) oraz zanieczyszczenie środowiska w mieście (95). Podobną ilość 

wskazań (85) otrzymały problemy z infrastrukturą parkingową, komunikacją miejską i zbyt małą ilością 

ofert pracy (brak ofert pracy dla ludzi młodych został ujęty osobno). 

 

Wykres 35. Pozostałe problemy w codziennym funkcjonowaniu na terenie miasta. 
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Aby wzbogacić analizę powyższy wykres pokazuje także rzadziej wskazywane problemy, jakich 

doświadczają badani w codziennym funkcjonowaniu na terenie miasta. Do tej grupy zaliczają się 

problemy z kanalizacją deszczową, hałas oraz zbyt mało wybiegów dla psów (oraz inne). 

 

Pytanie 30: Jakim miastem powinien być Płock w przyszłości? 

Wykres 36. Preferowane kierunki rozwoju miasta. 
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W pytaniu 30 Respondentów poproszono o wybór 3 najbardziej pożądanych kierunków rozwoju miasta 

– Jakim miastem powinien być Płock w przyszłości. Najwięcej badanych wskazało kategorię 

innowacyjnego rozwoju (49% wskazań). Kolejne najczęściej wskazywane kategorie to: nowoczesnego 

przemysłu (42%) oraz turystyki (35%). Najmniej ankietowanych wskazało kategorię handlu i usług – 

15%. Wśród osób, które zaznaczyły kategorię inne pojawiły się odpowiedzi: akademickim i sportów 

wodnych.  

 

Dodatkowe uwagi 

 

Ostatnią kwestią, o którą poproszono Respondentów w tej części ankiety było podanie dodatkowych 

uwag do tematów poruszanych w ankiecie. Ankietowani wykorzystali to pole aby jeszcze raz wskazać 

niektóre pilne potrzeby oraz problemy, których doświadczają mieszkając w mieście. Kwestie te często 

były wskazywane wcześniej przy okazji innych pytań ankiety. 

Wykres 37. Dodatkowe uwagi i komentarze na temat potrzeb i problemów w mieście. 
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2. Analiza próby badawczej badanej zbiorowości. 

 

M1. Płeć badanych. 

Wykres 38. Płeć badanych. 

 

W badaniu wzięło udział: 

 588 kobiet, co stanowiło 57,50% wszystkich badanych, 

 414 mężczyzn, co stanowiło 40,50% wszystkich badanych, 

 20 osób nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. 
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M2. Wiek badanych. 

Wykres 39. Wiek badanych. 

 

Najliczniejszą grupą badanych byli respondenci w wieku 35-44 lata - łącznie taki wiek zadeklarowało 

255 badanych, tj. 25%. Drugą pod względem liczebności była grupa badanych w wieku 45-54 lata. 

Grupę tę reprezentowało 216 badanych, tj. 21%. Podobną liczebność ma grupa badanych w wielu 25-

34 lata – 203 osoby, 20%. Mniejszą liczebnością charakteryzowały się grupy wiekowe: 

 Poniżej 25 lat – 97 badanych, tj. 9%, 

 55-64 lata – 157 badanych, tj. 15% 

 powyżej 65 lat – 85 badanych, tj. 8%. 
 

M3. Miejsce zamieszkania – osiedle. 

Wykres 40. Osiedla zamieszkania badanych. 
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Najwięcej respondentów wskazało jako miejsce zamieszkania dzielnicę Wyszogrodzka – 96 osób, tj. 

9,4% osób badanych. Drugą dzielnicą, pod względem liczby wskazań, były Podolszyce Północ – 84 

wskazania, tj. 8,2%, trzecim osiedlem jest Podolszyce Południe – 83 wskazania, 8,1%. 9 dzielnic 

odznaczało się poziomem reprezentacji między 45 a 75 osób (Miodowa, Dworcowa, Kochanowskiego, 

Kolegialna, Łukasiewicza, Międzytorze, Skarpa, Stare Miasto, Tysiąclecia). Kolejne 9 dzielnic 

reprezentowało poniżej 30 osób (Borowiczki, Ciechomice, Góry, Imielnica, Pradolina Wisły, Radziwie, 

Trzepowo, Winiary i Zielony Jar). Najmniej respondentów zadeklarowało, iż mieszka w dzielnicy 

Pradolina Wisły i Trzepowo (odpowiednio 2 i 4 osoby). Tylko 64 badanych (6,3%) wskazało, iż mieszka 

poza Płockiem. 

 

M4. Czas zamieszkiwania w Płocku. 

Wykres 41. Czas zamieszkania w Płocku. 
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Najliczniejsza grupa, czyli 602 osoby badane zadeklarowały, iż w Płocku mieszkają od urodzenia – jest 

to 58,90%. Pozostali badani zostali podzieleni 4 grupy, dotyczące okresu zamieszkania w mieście: 

 powyżej 15 lat – 225 respondentów, tj. 22,02% wszystkich ankietowanych, 

 11-15 lat – 44 respondentów, tj. 4,31% wszystkich ankietowanych, 

 5-10 lat – 45 respondentów, tj. 4,40% wszystkich ankietowanych, 

 poniżej 5 lat – 28 respondentów, tj. 2,74% wszystkich ankietowanych. 
Osobną grupą są osoby, które nigdy nie zamieszkiwały w granicach miasta – 31 wskazań (3,03%). 47 

badanych nie podało odpowiedzi – stanowi to 4,60% badanych. 

 

M5. Wykształcenie badanych. 

Wykres 42. Wykształcenie badanych. 
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W badaniu wzięło łącznie udział 552 osoby z wykształceniem wyższym, co stanowi  54,01% badanych. 

Drugą pod względem liczebności była grupa ankietowanych z wykształceniem średnim – 322 osoby, tj. 

31,51%. Kolejną grupę stanowili respondenci z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 92 

badanych, tj. 9,00% ogółu próby badawczej. Najmniejsze grupy to osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i podstawowym (odpowiednio 16 i 19 wskazań).  

 

M6. Status na rynku pracy. 

Wykres 43. Status badanych na rynku pracy. 

 

Najliczniejszą grupą wg statusu zawodowego była grupa pracujących – 624 osób, tj. 61,06% wszystkich 

badanych. Drugą pod względem liczebności grupą, były osoby na emeryturze/rencie – 140 badanych, 

tj. 13,70% wszystkich ankietowanych. Pozostałe grupy reprezentowane były w następującym stopniu: 

 własna działalność gospodarcza – 42 osoby, tj. 4,11%, 

 bezrobocie – 60 osób, tj. 5,87%, 

 nauka – 71 osób, tj. 6,95%, 

 prowadzenie domu – 42 osoby, tj. 4,11%. 
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3. Wnioski z badania ankietowego  

 

Aspekty pozytywne: 

 80% respondentów biorących udział w badaniu ankietowym zgadza się z twierdzeniem: 
„Płock to dobre miasto do zamieszkania”,  

 84,6% badanych ma pozytywne odczucia w związku z zamieszkaniem w Płocku (odpowiedź 
dobrze i raczej dobrze, w pytaniu: Jak mieszka się Pani/Panu w Płocku), 

 Badani bardzo wysoko oceniają walory turystyczne Płocka, zabytki architektury, położenie 
na skarpie nad Wisłą, ciągły rozwój miasta oraz jego kameralność i spokój, co uwidoczniło 
się w odpowiedziach na pytanie „W Płocku najbardziej podoba mi się”, 

 71,4% badanych pozytywnie ocenia pracę obecnego Prezydenta Płocka 
 Mieszkańcy Płocka dużą wagę przywiązują do troski o grupy defaworyzowane 

(niepełnosprawni, młodzież, osoby starsze), 
 Najczęściej ankietowani wskazywali, iż chcą, aby Płock był miastem innowacyjnego 

rozwoju, nowoczesnego przemysłu oraz turystyki, 
 56% badanych pozytywnie ocenia jakość nawierzchni chodników w Płocku, 
 55% badanych pozytywnie ocenia jakość nawierzchni jezdni w mieście,  
 Mieszkańcy dużą wagę przywiązują do poprawy jakości życia w mieście, o czym świadczy 

liczny udział w ankiecie rdzennych Płocczan (mieszkających w mieście od urodzenia) oraz 
liczne odpowiedzi na otwarte pytanie „Chciał(a)bym żeby Płock”. Najczęściej wskazywane 
kwestie to: więcej miejsc pracy, w tym dla młodych, dalszy rozwój miasta, więcej zieleni, 
lepsza komunikacja międzymiastowa i poprawa jakości powietrza. 

 

Sprawy problemowe: 

 90% badanych uważa, że Płock powinien mieć lepszą komunikację kolejową, 
 81% badanych uważa, że płockie uczelnie powinny wzmocnić ofertę studiów, 
 96% badanych uważa, że miasto powinno wesprzeć powstawianie nowych miejsc pracy, 
 81% badanych uważa, że przemysł ma negatywny wpływ na ich zdrowie, 
 78% badanych ocenia negatywnie dostęp do lekarzy specjalistów w Płocku, 
 Ankietowani wskazali jako aspekty wymagające pilnej poprawy: stan środowiska 

naturalnego, stan dróg, ulic i chodników, infrastrukturę rowerową, możliwość zatrudnienia 
w mieście i ofertę sportowo-rekreacyjną, 

 Kwestiami, które najczęściej utrudniają codzienne funkcjonowanie w mieście są: 
zanieczyszczenie powietrza i uciążliwy zapach z zakładów petrochemicznych, zatory 
drogowe, niska jakość świadczeń medycznych i w/w trudny dostęp do lekarzy specjalistów 
oraz niska jakość dróg, braki miejsc parkingowych i zanieczyszczenie miasta. 

 Kwestią, która pojawiała się w kilku pytaniach ankiety była niewystarczająca ilość 
atrakcyjnych miejsc pracy, w tym pracy dla osób wykształconych, oferującej rozwój 
zawodowy i lepsze zarobki.  
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III. Załącznik 

 

Szanowni Państwo!  

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się prace nad opracowaniem nowej Strategii 

Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku. W związku z tym zapraszamy Państwa 

do udziału w badaniu społecznym prowadzonym na potrzeby opracowania tego dokumentu. 

Strategia będzie się odnosiła do najważniejszych aspektów rozwoju miasta i warunków życia 

mieszkańców w perspektywie długookresowej. Dlatego też tak ważny jest udział Państwa w 

tworzeniu tego dokumentu. Będziemy wdzięczni za czas poświęcony na wypełnienie ankiety. 

Ankieta jest w pełni anonimowa.  

Z góry dziękujemy za udział w badaniu. 
 

Infrastruktura drogowa 
W Płocku sieć drogowa obejmuje ponad 280 km dróg (jezdni i chodników). 

1. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odzwierciedla Pani/Pana opinię? 
 Płock ma bardzo dobre jezdnie. 
 Większość jezdni jest w dobrym stanie, nieliczne wymagają naprawy. 
 Dużo jezdni wymaga poprawy nawierzchni, tylko niektóre są dobre. 
 Prawie każda jezdnia wymaga podjęcia działań. 
Które jezdnie wymagają poprawy………………………………………………………………………………. 

Ważnym elementem drogi są chodniki, miasto to przede wszystkim obszar intensywnej zabudowy. W ostatnim 
czasie zostały zrealizowane nowe drogi, w których są nowe chodniki (np. Dobrzykowska, Chopina, Szpitalna, 
Dobrzyńska, Kazimierza Wielkiego, Harcerska, Borowicka) jak również wymiany samych chodników np.: 
Piłsudskiego, Sienkiewicza. Chodniki ulicy Sienkiewicza z racji staromiejskiego charakteru zyskały nawierzchnię 
granitową, a ich powierzchnia przebudowy w 2016 r wyniosła 1.272 m2. 

2. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odzwierciedla Pani/Pana opinię? 
 Płock ma bardzo dobre nawierzchnie chodników. 
 Większość chodników jest w dobrym stanie, nieliczne wymagają naprawy. 
 Dużo chodników wymaga poprawy nawierzchni, tylko niektóre są dobre. 
 Prawie każdy chodnik wymaga podjęcia działań. 
Które chodniki wymagają poprawy……………………………………………………………………………… 

Rower to pojazd najbardziej przyjazny: nie emituje spalin, jest cichy, sprzyja dobrej kondycji zdrowotnej, dlatego 
też w Płocku w ostatnich latach rozwija sieć dróg rowerowych, których długość wynosi już 50 kilometrów. W 
ostatnim czasie zostały oddane do użytku drogi rowerowe w ulicach Dobrzykowska, Chopina, Szpitalna, 
Dobrzyńska, Kazimierza Wielkiego, Harcerska, Borowicka, Traktowa.  

3. W jakim stopniu w Pani/Pana opinii Płock potrzebuje?  
Prosimy zaznaczyć swoją opinię w odniesieniu do każdego z poniższych stwierdzeń. 

 Zdecydowanie 
potrzebuje 

Raczej 
potrzebuje 

Raczej nie 
potrzebuje 

Zdecydowanie 
nie 

potrzebuje 

Nie potrafię 
powiedzieć 

Budowy nowych dróg 
rowerowych np. magistrala 
rowerowa wzdłuż alei  
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Zmiany organizacji ruchu 
sprzyjającym rowerzystom 
np. śluzy rowerowe, kontra-
ruch 

     

Wypożyczalni publicznego 
roweru miejskiego 

     

Więcej bezpiecznych miejsc 
do parkowania rowerów 

     

Proszę wskazać gdzie występuje potrzeba budowy ścieżki rowerowej:………………………………. 
Infrastruktura techniczna 

W Płocku notowany jest wysoki wskaźnik wyposażenia w infrastrukturę: wodociągową – 96,3%, kanalizacyjną – 
90,6%, gazową – 63,7%. Miejska sieć ciepłownicza obsługuje 2284 węzły cieplne, a sieć energetyczna niskiego 
napięcia ma około 50 tysięcy przyłączeń. Dostawcy telekomunikacyjni na terenie miasta zapewniają dostęp do 
sieci telekomunikacyjnej o wysokich parametrach. Takie wyniki są charakterystyczne dla miast, największe 
zróżnicowanie dotyczy jednak kanalizacji i gazu. Z kanalizacji korzystają prawie wszyscy w Tychach i Gorzowie 
Wielkopolskim, ale np. Zielona góra ma wynik 84,2%, a Dąbrowa Górnicza 86,9%. Z gazu korzysta natomiast 84% 
mieszkańców  Zielonej Góry mimo, iż mają mniejszą sieć rozdzielczą niż Płock o 36 kilometrów.   

4. Jak Pani/Pan ocenia stan poszczególnych rodzajów sieci? 
W poniższej tabeli Prosimy o dokonanie oceny każdej z sieci. 

Sieć Jest optymalna 
Wymaga 

niewielkiej 
rozbudowy 

Wymaga znacznej 
rozbudowy 

Nie potrafię 
powiedzieć 

Wodociągowa     

Kanalizacyjna 
sanitarna 

    

Kanalizacja 
deszczowa 

    

Gazowa     

Ciepłownicza     

Energetyczna      

Teleinformatyczna     

Inne uwagi …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
Komunikacja publiczna 

W Płocku oferta transportu zbiorowego świadczona jest przez Komunikację Miejską Sp. z o.o., która ma 116 
autobusów. W ramach świadczonych usług wprowadzona została możliwość zakupu biletu poprzez automat 
biletowy w każdym autobusie i dwa stacjonarne. Dynamiczna informacja pasażerska wyświetla faktyczną 
informację o godzinie przyjazdu autobusu na kluczowych przystankach miejskich. Nowe wiaty przystankowe 
poprawiają warunki oczekiwania na autobus. 

5. Jak ocenia Pani/Pan komunikację publiczną w Płocku? 
W poniższej tabeli prosimy o dokonanie oceny każdego z aspektów komunikacji publicznej. 

 
Jest optymalna 

Wymaga 
niewielkiej 

zmiany 

Wymaga dużych 
zmian 

Nie potrafię 
powiedzieć 

Liczba linii 
autobusowych 

    

Przebieg istniejących 
linii 

    

Częstotliwość kursów     

Jakość autobusów     
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Czystość w 
autobusach 

    

Cena biletów     

Obsługa     

Liczba wiat 
przystankowych 

    

Inne uwagi …..………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prezydent miasta podjął działania aby stary zniszczony dworzec kolejowy przeobraził się w nowoczesną bramę do 
Miasta. Z tego miejsca realizowane są połączenia regionalne i krajowe, to ważny element mobilności 
mieszkańców korzystających z autobusów oraz z kolei.  

6. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Płock powinien mieć lepszą 
komunikację kolejową  

     

Ważnym elementem jest zwiększenie 
kursów wygodnymi 
busami/autobusami do Warszawy  

     

Ważnym elementem jest zwiększenie 
kursów wygodnymi 
busami/autobusami do innych miast 
np. Łódź, Toruń  

     

Brakuje dobrej obsługi na liniach 
podmiejskich 

     

Inne uwagi………………………………………………………………………………………………………………………… 
Edukacja i wychowanie 

W Płocku działają miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, a w szczególności 4 miejskie żłobki na osiedlu Międzytorze, 
Łukasiewicza, Podolszyce Południe i Podolszyce Północ.  

7. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Miasto powinno wspierać 
młode rodziny i uruchomić 
kolejny żłobek 

     

Miasto powinno mieć kolejne 
żłobki, ale prowadzone przez 
podmioty prywatne 

     

Obecna sieć jest w pełni 
wystarczająca, ale należy 
ulepszyć placówki miejskie 

     

Miasto powinno skoncentrować 
się na ulepszeniu sieci 
przedszkoli 

     

Na którym osiedlu potrzebny jest żłobek ……………………………………………………………………………… 
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Płock zapewnia miejsce w przedszkolach dla swoich małych mieszkańców. 25 placówek prowadzonych przez 
Miasto zapewnia niemal dla wszystkich chętnych rodziców opiekę nad ich dzieckiem – w ostatnim naborze tylko 
0,5% chętnych szukało miejsca w placówkach prywatnych. 

8. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
Prosimy o zaznaczenie swojej opinii. 

a) Sieć placówek przedszkolnych jest odpowiednia  

 W pełni się zgadzam 

 Raczej się zgadzam 

 Raczej się nie zgadzam 

 Nie zgadzam się 
b) Sieć placówek przedszkolnych nie wymaga modernizacji 

 W pełni się zgadzam 

 Raczej się zgadzam 

 Raczej się nie zgadzam 

 Nie zgadzam się 
Inne uwagi …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
Reforma oświaty wprowadzona od najbliższego roku szkolnego wprowadza nową sieć szkół podstawowych. 
Dzieci będą uczyły się w szkole podstawowej przez 8 lat, dlatego najbliższe lata wymagają dostosowań zarówno 
infrastruktury jak i doskonalenia nauczycieli. 

9. Jak ocenia Pani/Pan ważność poniższych działań? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdego z 4 działań. 

 Działanie 
najważniejsze 

Działanie 
ważne 

Działanie 
mało ważne 

Działanie 
nieistotne 

Nie potrafię 
powiedzieć 

Doskonalenie kadry 
nauczycielskiej, aby była dobrze 
przygotowana do nowych 
warunków 

     

Przygotowanie infrastruktury 
szkolnej dla najmłodszych dzieci 
(klas 1-3) 

     

Modernizacja infrastruktury 
sportowej szkół 

     

Zwiększenie wsparcia dla szkół 
podstawowych w najbliższych 
latach 

     

Inne uwagi …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
Wprowadzona reforma oświaty likwiduje gimnazja, a rozszerza edukację w szkołach ponadpodstawowych. W 
Płocku funkcjonująca sieć szkół stanowi bazę edukacyjną nie tylko dla mieszkańców, ale również najbliższego 
otoczenia.  

10. Aby przygotować młodzież do dalszej kariery w Płocku powinno się przede wszystkim: 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdego z 4 działań. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Wprowadzić program lepszego 
dostosowania kształcenia do 
rynku pracy 
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W sposób szczególny wesprzeć 
szkoły zawodowe z uwagi na 
występujące deficyty 

     

Wprowadzić dodatkowe środki 
na edukację w ramach zajęć 
praktycznych 

     

Skoncentrować się na szkołach 
ogólnokształcących 

     

Inne uwagi …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
W Płocku funkcjonują szkoły wyższe, które zapewniają kształcenie zarówno na kierunkach technicznych jak i 
humanistycznych.  

11. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

W Płocku jest wystarczająca 
liczba uczelni i każdy kto chce 
uzyska dobrą edukację 

     

Uważam, że szkoły wyższe 
powinny wzmocnić swoją ofertę 
studiów stacjonarnych 

     

W Płocku powinna zostać 
uruchomiona nowa szkoła np. 
uniwersytet 

     

Jest zbyt dużo szkół wyższych      

Inne uwagi …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
Opieka społeczna 

Miasto ma za zadanie nieść wsparcie dla swoich mieszkańców. Wśród tych zadań znajdują się między innymi 
wsparcie w poszukiwaniu pracy (Miejski Urząd Pracy) czy udzielanie wsparcia materialnego i pieniężnego (Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej).  

12. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Miasto powinno przede 
wszystkim wspierać 
powstawanie nowych miejsc 
pracy 

     

Pomoc miasta jest 
szczególnie istotna dla 
rodzin z dziećmi, potrzebne 
są intensywniejsze działania  

     

Miasto przede wszystkim 
powinno wspierać 
najsłabszych przez stołówki 
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szkolne i pomoc 
żywnościową  

Pomoc społeczna wymaga 
zwiększania nakładów 
finansowych  

     

Inne uwagi …..……………………………………………………………………………………………………………………… 
Środowisko 

Płock to miasto, które funkcjonuje w sąsiedztwie zakładu produkcyjnego PKN Orlen, zajmuje on prawie 9% 
powierzchni miasta. Kombinat petrochemiczny to ważny podmiot życia gospodarczego regionu. W tym rejonie 
działają również inne przedsiębiorstwa produkcyjne i przemysłowe o mniejszej skali działalności.   

13. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Przedsiębiorstwa powinny 
zwiększyć środki na ochronę 
powietrza 

     

Powinien być prowadzony 
szczegółowy monitoring 
powietrza na terenie miasta, z 
bieżącą publikacją wyników 
online największych firm 

     

Firmy powinny bardziej włączyć 
się w życie miasta, obecne 
zaangażowanie jest zbyt małe 

     

Uważam, że działalność 
przemysłu nie ma wpływu na 
zdrowie moje i mojej rodziny 

     

Inne uwagi …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
Zrównoważony rozwój to również dbanie o środowisko naturalne. Zwiększa ilość zieleni urządzonej (parki, 
zieleńce). W tym roku rozpoczną się prace nad przebudową Alei Roguckiego, planowane są prace budowlane dla 
centralnego parku rekreacji na Osiedlu Dobrzyńska i nowego skweru z placem zabaw na Starym Mieście. 

14. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

W Płocku brakuje parków 
wypoczynkowych, powinno się 
je realizować kosztem innych 
przestrzeni 

     

W mieście powinno się dążyć 
do zwiększenia powierzchni 
zieleni przy budowanych 
obiektach 

     

Obecne grunty rolne powinny 
zostać przekształcone z 
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uwzględnieniem dużych 
obszarów parków 

Powinny zostać podjęte 
działania ograniczające emisję 
szkodliwych substancji z 
palenisk/pieców domów 
jednorodzinnych, to będzie 
najlepsze dla środowiska  

     

Inne uwagi …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
Sport i Rekreacja 

Płock jest również doskonałym miejscem rekreacji. W Płocku funkcjonuje 6 boisk sportowych Orlik, z których 
korzystają tysiące mieszkańców. Otwarte przestrzenie miejskie: parki, tereny nabrzeża wraz z Zalewem Wiślanym, 
skwery zielone, 26 siłowni miejskich zapewniają możliwość aktywności ruchowej Płocczanom. 

15. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Mieszkańcy potrzebują 
nowych atrakcyjnych 
placów zabaw dla dzieci  

     

W mieście przede wszystkim 
brakuje boisk sportowych  

     

Jar Brzeźnicy z nowym 
zagospodarowaniem 
powinien zostać 
udostępniony mieszkańcom  

     

Priorytetem powinno być 
zwiększenie żeglowności 
Wisły 

     

Inne uwagi …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
Płock posiada również bazę sportową większych obiektów: 52 sale gimnastyczne (w tym 8 hal), 3 pływalnie 
miejskie, 3 stadiony, skate park. W klubach sportowych regularnie ćwiczy prawie 3 tysiące osób, a sukcesy Płoccy 
sportowcy osiągają zarówno w sportach zespołowych np. Wisła Płock, jak i indywidualnych pływanie, sporty 
walki.  

16. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 
kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Płock potrzebuje 
nowoczesnego basenu 
sportowo-rekreacyjnego  

     

Wśród sportów indywidualnych 
warto wzmocnić ofertę o nowe 
korty tenisowe  
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„Nowy Stadion dla Nafciarzy” to 
ekstraklasowa konieczność dla 
Wisły Płock 

     

W Płocku powinno pojawić się 
nowe lodowisko  

     

Inne uwagi …..……………………………………………………………………………………………………………………… 
Kultura i Sztuka 

Bogata oferta kulturalna oferowana jest przez funkcjonujące biblioteki, muzea, kina, teatr, orkiestrę symfoniczną, 
MDK, POKIS czy galerię sztuki. Liczba uczestników imprez masowych w Płocku systematycznie rośnie, zgodnie z 
danymi GUS w imprezach artystyczno-rozrywkowych w 2015 roku w Płocku uczestniczyło 126,5 tysiąca ludzi.  

17. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 
kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Płock potrzebuje 
skoncentrować się na 
wzmocnieniu 
funkcjonowania istniejących 
instytucji – więcej działań 
aktywizujących 

     

Brakuje szerszej oferty 
koncertów zarówno muzyki 
rozrywkowej jak i 
koncertów orkiestry 
symfonicznej  

     

Nowoczesny obiekt 
prezentujący 
popularnonaukowe 
doświadczenia byłby 
dobrym projektem  

     

Warto unowocześnić 
Książnicę Płocką i jej filie 

     

Inne uwagi …..……………………………………………………………………………………………………………………… 
Opieka zdrowotna 

Usługi zdrowotne w mieście są realizowane przede wszystkim przez zakłady opieki zdrowotnej, których w Płocku 
jest 62. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej lekarze udzielili prawie 566 tysięcy porad w 2015 roku. 

18. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 
kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

W Płocku potrzeba 
zwiększyć liczbę 
bezpłatnych porad 
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dentystycznych na terenie 
placówek szkolnych 

Dostęp do lekarzy 
specjalistów uważam za 
bardzo dobry  

     

Konieczna jest szersza 
oferta programów 
profilaktyki zdrowotnej w 
tym dla seniorów  

     

Samorząd powinien 
obejmować szczególnym 
systemem wsparcia osoby 
starsze 

     

Jakiej poradni specjalistycznej najbardziej brakuje w Płocku…………………………………………………. 
Handel i usługi 

Płock posiada ponad 3000 podmiotów klasyfikowanych do handlu. Istniejące placówki handlowe modernizują 
swoje obiekty, a nowopowstałe obiekty oferują dodatkowe produkty i usługi.  

19. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 
kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Płock posiada wystarczającą 
ilość sklepów 

     

W Płocku brakuje usług 
komercyjnych oferujących 
możliwość atrakcyjnego 
spędzania czasu z rodziną  

     

Miasto powinno wzbogacić 
się o dodatkowe obiekty 
handlowo-usługowe tzw. 
osiedlowe  

     

W mieście przydałby się 
nowy duży targ/rynek z 
produktami sprzedawanymi 
od lokalnych rolników 

     

W którym miejscu potrzebny byłby nowy targ/rynek……………………………………………………………. 
Rozwój Gospodarczy 

Płock to ponad 12 tysięcy zarejestrowanych/działających podmiotów gospodarczych. Miasto posiada miejscowe 
plany przestrzennego zagospodarowania przewidziane przede wszystkim pod obiekty produkcyjne. W Płocku 
działa również Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. PPPT to około 200 hektarów terenów inwestycyjnych, w 
tym około 130 ha terenów uzbrojonych w infrastrukturę techniczną i materialną. 

20. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 
kwestii. 
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 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Urząd Miasta ułatwia 
prowadzenie działalności 
gospodarczej 

     

Płock jest atrakcyjny 
inwestycyjnie 

     

Płocki Park Przemysłowo-
Technologiczny powinien 
zwiększyć zasięg działania  

     

Starówka wymaga 
preferencyjnych ofert na 
prowadzenie działalności 
gospodarczej 

     

Inne uwagi …..……………………………………………………………………………………………………………………… 
Bezpieczeństwo 

W zakresie bezpieczeństwa publicznego w mieście w najnowszym rankingu Europolis Płock plasuje się na 10 
miejscu spośród 66 miast na prawach powiatu. Płock to również miasto z jednym z największych wskaźników 
ilości kamer na 1 km2. 

21. W jakim stopniu zgadza się Pani/Pan z poniższymi stwierdzeniami? 
W poniższej tabeli prosimy o zaznaczenie swojej opinii w odniesieniu do każdej z 4 
kwestii. 

 Zdecydowanie 
zgadzam się 

Zgadzam 
się 

Nie 
zgadzam 
się 

Zdecydowanie 
nie zgadzam 

się 

Nie 
potrafię 

powiedzieć 

Nie czuję zagrożenia w moim 
miejscu zamieszkania 

     

Uważam, że większa ilość 
patroli Policji zmniejszy 
pospolite chuligaństwo  

     

Powinno zwiększyć się 
bezpieczeństwo komunikacyjne 
np. nowe wyniesione przejścia 
dla pieszych, sygnalizacje 

     

Czuję się bezpieczny w 
środkach komunikacji 
publicznej 

     

Inne uwagi …..………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prezydent 

22. Jak ocenia Pani/Pan pracę obecnego prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego? 

 Zdecydowanie dobrze 

 Raczej dobrze 

 Raczej źle 

 Zdecydowanie źle 

 Nie potrafię powiedzieć 
 

Osiedla 
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23. Proszę wybrać aspekty wymagające najpilniejszej poprawy: 5 aspektów na obszarze 

całego miasta, oraz 5 aspektów na obszarze Pani/Pana osiedla.  
 

Aspekty Na obszarze Płocka 
Na obszarze mojego 

osiedla 
Stan dróg i ulic     

Stan chodników i udogodnienia dla 

pieszych 

    

Infrastruktura rowerowa     

Edukacja     

Opieka społeczna     

Stan środowiska naturalnego     

Dostęp do przedszkoli i placówek 

opiekuńczych dla dzieci 

    

Oferta sportowo-rekreacyjna     

Oferta kulturalna     

Bezpieczeństwo publiczne     

Komunikacja miejska     

Parki, zieleńce, tereny rekreacyjne     

Estetyka i czystość w mieście     

Możliwość zatrudnienia w mieście     

Dostęp do opieki zdrowotnej     

Dostosowanie przestrzeni publicznych 

do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami,  poruszających 

się wózkami 

    

Dostępność placówek handlowych i 

usługowych 

    

Warunki do prowadzenia działalności 

gospodarczej 

    

Warunki do prowadzenia działalności 

organizacji społecznych 

(pozarządowych) 

    

 
Zamieszkanie 

24. Jak mieszka się Pani/Panu w Płocku? 
 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Źle 
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 Bardzo źle 

 Mieszkam poza miastem, ponieważ…………………………………………………………………………… 

25. Jakie grupy mieszkańców powinny być Pani/Pana zdaniem w większym niż dotychczas 
stopniu uwzględniane w działaniach władz miasta?  
Prosimy o zaznaczenie maksymalnie trzech najważniejszych. 
 Osoby starsze 

 Osoby z niepełnosprawnościami 

 Młodzież 

 Rodziny z małymi dziećmi 

 Samotne matki/ojcowie 

 Osoby bezrobotne 

 Osoby niedostosowane społecznie, bezradne życiowo 

 Osoby pracujące 

 Inne (bardzo prosimy podać jakie: …………………………………………………………………………..) 

26. Proszę dokończyć zdania: 
(możliwe wypowiedzi do 500 znaków ze spacjami) 
 W Płocku najbardziej podoba mi się 

………………………………………………………………………………………………... 
 Chciałabym/chciałbym, żeby Płock 

…………………………………………………………………………………………………… 
27. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem: Płock to dobre miasto do zamieszkania? 

 W pełni się zgadzam 
 Raczej się zgadzam 
 Raczej się nie zgadzam 
 Nie zgadzam się 

28. Jakie są Pani/Pana główne problemy w codziennym funkcjonowaniu na terenie 
miasta?  
Prosimy podać trzy najważniejsze (możliwa wypowiedź do 500 znaków ze spacjami). 
 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

Jakie miasto 
29. Jakim miastem powinien być Płock w przyszłości?  

Prosimy zaznaczyć nie więcej, niż 3 określenia. 
 Centrum logistycznym i komunikacyjnym 
 Handlu i usług 
 Innowacyjnego rozwoju 
 Kultury i sztuki 
 Nowoczesnego przemysłu 
 Regionalnym ośrodkiem edukacji zawodowej 
 Sportu i rekreacji 
 Turystyki 
 Innym 
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Jeżeli innym, to jakim? ………………………………………………………………………………………………….. 

Metryczka 
Płeć 

 Kobieta 

 Mężczyzna 
 

Wiek 

 Poniżej 25 lat 

 25-34 lata 

 35-44 lata 

 45-54 lata 

 55-65 lat 

 Powyżej 65 lat 

Miejsce zamieszkania - osiedle: 

 Borowiczki 

 Ciechomice 

 Miodowa (dawniej Dobrzyńska) 

 Dworcowa 

 Góry 

 Imielnica 

 Kochanowskiego 

 Kolegialna 

 Łukasiewicza 

 Międzytorze 

 Podolszyce Południe 

 Podolszyce Północ 

 Pradolina Wisły 

 Radziwie 

 Skarpa 

 Stare Miasto 

 Trzepowo 

 Tysiąclecia 

 Winiary 

 Wyszogrodzka 

 Zielony Jar 
____________________ 

 Mieszkam poza miastem 

Czas zamieszkiwania w Płocku 

 Poniżej 5 lat 

 5-10 lat 

 11-15 lat 

 Powyżej 15 lat (ale nie od urodzenia) 

 Od urodzenia 

 Nigdy nie mieszkałam/mieszkałem w 
Płocku 

 

Wykształcenie 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Zasadnicze zawodowe 

 Średnie (ogólnokształcące i zawodowe) 

 Wyższe 
 

Status respondenta 

 Uczę się 

 Pracuję (umowa o pracę, umowa 
cywilna) 

 Prowadzę działalność gospodarczą 

 Nie pracuję zawodowo, zajmuję się 
domem 

 Jestem bezrobotny/a 

 Jestem emerytką/em, rencistką/tą 
 

 


