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Rok publikacji Organizator Uszczegółowienie

Rating międzynarodowy długoterminowy dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej

2008 – 2017 Fitch Ratings • 2008 - BBB+ z perspektywą stabilną            • 2014 - BBB z perspektywą stabilną
• 2009 - BBB+ z perspektywą stabilną            • 2015 - BBB z perspektywą stabilną   
• 2011 - BBB+ z perspektywą stabilną            • 2016 - BBB z perspektywą stabilną   
• 2012 - BBB z perspektywą stabilną              • 2017 - BBB+ z perspektywą stabilną 
• 2013 - BBB z perspektywą stabilną

Rating krajowy długoterminowy

1999 - 2017 1999-2000 - CERA SA 
od 2001 - Fitch Ratings

• 1999 - A+
• 2000 - A-
• 2001 - A-(pol) z perspektywą stabilną
• 2002 - A-(pol) z perspektywą stabilną
• 2003 - A-(pol) z perspektywą stabilną
• 2004 - A-(pol) z perspektywą stabilną
• 2005 - A-(pol) z perspektywą pozytywną
• 2006 - A+(pol) z perspektywą stabilną
• 2007 - A+(pol) z perspektywą pozytywną

• 2008 - AA-(pol) z perspektywą stabilną
• 2009 - AA-(pol) z perspektywą stabilną
• 2011 - AA-(pol) z perspektywą stabilną
• 2012 - A+(pol) z perspektywą stabilną
• 2013 - A+(pol) z perspektywą stabilną
• 2014 - A+(pol) z perspektywą stabilną
• 2015 - A+(pol) z perspektywą stabilną
• 2016 - A+(pol) z perspektywą stabilną
• 2017 - AA(pol) z perspektywą stabilną

Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego

2014 - 2018 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakres certyfikacji: Obsługa administracyjna ludności i podmiotów gospodarczych oraz 
zarządzanie przestrzenią miejską 

Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania
jakość – bezpieczeństwo i higiena pracy – bezpieczeństwo informacji

2014-2018 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Zakres certyfikacji: Obsługa administracyjna ludności i podmiotów gospodarczych oraz 
zarządzanie przestrzenią miejską z zachowaniem bezpieczeństwa informacji w 
odniesieniu do aktualnej wersji Deklaracji Stosowania



Rok publikacji Organizator Uszczegółowienie

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2017

2017 Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach Oceniono oddane w ostatniej dekadzie do użytku najlepsze inwestycje komunalne w 
ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Płock znalazł się w gronie zwycięzców za 
projekt modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej (realizowany przez 
gminę-miasto Płock oraz konsorcjum Siemens i Siemens Finance).

Plebiscyt „Lider Zmian. Samorząd 2017”

2017 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych

Wśród mazowieckich samorządów wskazano w każdym subregionie najaktywniejszych i
najskuteczniejszych urzędników w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. W 
subregionie płockim w obu kategoriach: „Najaktywniejsi” i „Najskuteczniejsi”, tytuł „Lidera
Zmian” otrzymało Miasto Płock. 

Ranking polskich bezpiecznych i otwartych miast. Raport z serii Europolis

2017 Polska Fundacja im. Roberta Schumana i 
Fundacja Konrada Adenauera w Polsce we 
współpracy z Polityką Insight

Posłużono się wskaźnikami pokazującymi liczbę i rodzaj przestępstw oraz 
uwzględniono, w jaki sposób mieszkańcy postrzegają swoją miejscowość. W kategorii 
miast na prawach powiatu Płock zajął miejsca:
• 7 wśród 14 miast o liczbie mieszkańców od 100 do 150 tys.  
• 10 w Rankingu bezpieczeństwa publicznego miast
• 13 w Rankingu otwartości na innych
• 14 wśród 20 miast o najniższej liczbie przestępstw stwierdzonych na tysiąc 
mieszkańców w latach 2013-2015
• 13 wśród 20 miast z największą liczbą kamer na km² powierzchni według stanu na 
koniec 2016 r.

Nagroda za innowacyjne podejście do organizacji miejskiej strefy płatnego parkowania

2017 Portal Transport-Publiczny.pl Nagrodę przyznano w ramach oceny podejmowanych działań w przestrzeni miejskiej. 



Rok publikacji Organizator Uszczegółowienie

Ranking „Wydatki na ochronę zdrowia”

2017 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Ranking zbudowano w oparciu o analizę wydatków JST w zakresie ochrony zdrowia. 
Źródłem danych były sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych JST. 
W kategorii miast na prawach powiatu Płock zajął w rankingu ogólnym 11 miejsce.

Ranking „Liderzy inwestycji”

2005 - 2017 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Do 2014 roku w rankingu uwzględniane zostały wydatki na inwestycje skierowane na rozwój
infrastruktury technicznej, wyrażone w cenach stałych z danego roku w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca, liczone jako średnia z ostatnich trzech lat. Od 2015 roku wzięto pod 
uwagę całość wydatków majątkowych. W kategorii miast na prawach powiatu Płock zajął 
miejsca: 
               
• za 2016 rok –  8  
• za 2015 rok –  7  
• za 2014 rok –  8 
• za 2013 rok – 18
• za 2012 rok – 26    

• za 2011 rok – 31 
• za 2010 rok – 20                  
• za 2009 rok – 11                  
• za 2008 rok – 4
• za 2007 rok – 1  

• za 2006 rok – 1  
• za 2005 rok – 1
• za 2004 rok – 9
• za 2003 rok – 14

Ranking „Najbogatsze samorządy”

2005 - 2017 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Ranking tworzony w oparciu o dochody budżetu miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca.      
W kategorii „Miasta na prawach powiatu” (z wyłączeniem miast wojewódzkich) Płock 
zajął miejsca:

• za 2016 rok – 3
• za 2015 rok – 2 
• za 2014 rok – 4 
• za 2013 rok – 3                     
• za 2012 rok – 2                     
                                         

• za 2011 rok – 2    
• za 2010 rok – 2  
• za 2009 rok – 3                     
• za 2008 rok – 3                     
• za 2007 rok – 4        

• za 2006 rok – 3 
• za 2005 rok – 2     
• za 2004 rok – 2    
• za 2003 rok – 4 
• za 2001 rok – 8 



Rok publikacji Organizator Uszczegółowienie

Ranking „Zdolność kredytowa samorządów”

2006 - 2017 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Podstawowym wskaźnikiem rankingu jest wielkość zadłużenia (a od 2015 r. wyłącznie 
zadłużenia ze źródeł zagranicznych) w stosunku do rocznych dochodów samorządu. W 
kategorii miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich) Płock zajął miejsca:

• za lata 2014-2016 – 22
• za lata 2012-2014 – 31 
• za lata 2011-2013 – 31       
  

• za lata 2010-2012 – 19 
• za lata 2009-2011 – 16 
• za lata 2008-2010 – 13

• za lata 2007-2009 – 12
• za lata 2006-2008 – 7

Ranking dotacji z funduszy unijnych na finansowanie bieżących zadań w oświacie

2017 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Ranking tworzony w oparciu o dotacje pozyskane przez samorządy z funduszy unijnych na 
finansowanie bieżących zadań w oświacie w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W kategorii 
miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich) Płock za lata 2007-2015
zajął 4 miejsce

Ranking „Zadłużenie jednostek samorządowych”

2002 - 2016 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Podstawowym wskaźnikiem rankingu jest wielkość zadłużenia (a od 2015 r. wyłącznie 
zadłużenia ze źródeł zagranicznych) w stosunku do rocznych dochodów samorządu. W 
kategorii miast na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich) Płock zajął miejsca:

• za 2015 rok – 5
• za 2014 rok – 5 
• za 2013 rok – 8                     
• za 2012 rok – 19                   
• za 2011 rok – 5                     

• za 2010 rok – 3 
• za 2009 rok – 9 
• za 2008 rok – 13   
• za 2007 rok – 17     
• za 2006 rok – 16   

• za 2005 rok – 19             
• za 2004 rok – 27        
• za 2003 rok – b.d.
• za 2002 rok – 15

Ranking „Polityka podatkowa gmin”

2016 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Posłużono się średnią stawką podatków (dochody własne otrzymane jako procent możli-
wych do zebrania) w latach 2013-2015. W kategorii miast na prawach powiatu  (z wyłą-
czeniem miast wojewódzkich) Płock zajął 39 miejsce
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Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku” 

2008, 2011, 2015 Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego 
Konkursu „Modernizacja Roku” 

• w 2008 roku tytuł „Modernizacja Roku 2007” dla obiektu „Przebudowa i modernizacja ul. 
Tumskiej” w kategorii „drogi i obiekty mostowe” 
• w 2011 roku tytuł „ Modernizacja Roku 2010” za rewitalizację Parku na Wzgórzu 
Tumskim od Katedry do Hotelu Starzyński w kategorii „tereny zielone”
• w 2015 roku tytuł „Modernizacja Roku 2014”  za modernizację Liceum 
Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w kategorii „obiekty 
edukacyjne”
• w 2015 roku restauracja Wieży Ciśnień znalazła się wśród finalistów konkursu w 
kategorii „obiekty zabytkowe”

Prime Business Destinations (Najlepsze Kierunki Biznesowe)

2015 Europe Business Assembly Miasto Płock zostało wybrane przez radę ekspertów EBA jako obszar atrakcyjny 
inwestycyjnie i otrzymało nagrodę – certyfikat i flagę Prime Business Destinations

Konkurs Samorządowiec-Spółdzielca

2015 Instytut Nowoczesnego Biznesu Za wspieranie w codziennej pracy spółdzielczości tytuł otrzymał Andrzej Nowakowski - 
Prezydent Miasta Płocka

Samorządowy lider ogólnopolskiego programu zwalczania grypy

2015 Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy Tytuł „Eksperta w profilaktyce grypy” dla miasta Płocka

Ranking miast uczących się

2015 Polityka INSIGHHT na zlecenie Polskiej 
Fundacji im. Roberta Schumana i Fundacji 
Konrada Adenauera w Polsce w ramach 
projektu Europolis

Wśród 66 miast na prawach powiatu Płock sklasyfikowano na 31 miejscu w rankingu 
oceniającym, jak dobrze miasta konkurują na krajowym rynku wiedzy 
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Ranking Samorządów Rzeczpospolitej

2007, 2012 - 2015 Opublikowany przez dziennik 
„Rzeczpospolita”

W rankingu oceniono, które samorządy najbardziej dbają o rozwój i standard życia mie-
szkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym. W kategorii miast 
na prawach powiatu Płock zajął miejsca:
• w 2015 roku – 17 
• w 2014 roku - 22
• w 2013 roku - 4 
• w 2012 roku - 18 
• w 2007 roku tytuł „Najlepszego miasta w dziedzinie rozwoju inwestycji” 

Ranking Innowacyjny Samorząd

2014 - 2015 Opublikowany przez dziennik 
„Rzeczpospolita”

W rankingu brano pod uwagę m.in. dostęp do spraw urzędowych przez internet, szkolenia
pracowników, darmowe punkty dostępu do internetu, rozwiązania mobilne. W kategorii 
miast na prawach powiatu Płock zajął miejsca:
• w 2015 roku – 22 
• w 2014 roku – 13

Ranking Europejski Samorząd

2012 - 2015 Opublikowany przez dziennik 
„Rzeczpospolita”

O pozycji w rankingu decydowały punkty przyznane za wartość wykazanych w budżecie 
dochodów z funduszy unijnych i łączną wartość umów o dofinansowanie w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca oraz za liczbę podpisanych umów. W kategorii miast na 
prawach powiatu Płock zajął miejsca:

• w 2015 roku – 16 
• w 2014 roku – 22
 

• za 2013 rok – 22                                     
• za 2012 rok – 5
• za 2011 rok – 30     

Miasto Przyjazne Biznesowi 2014

2014 Instytut Nowoczesnego Biznesu Płock uzyskał tytuł, gdyż na 124 tysięcy mieszkańców przypada w nim 78 firm wyróżnionych
w konkursach Instytutu Nowoczesnego Biznesu, czyli 7 na 10 tysięcy mieszkańców.
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Ogólnopolski Program „Przyjazna Gmina 2013”
                                         

2014 Media Press – wydawca dodatku „Forum 
Biznesu” w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Tytuł „Przyjaznej Gminy 2013” przyznany w kategorii „Gmina miejska o charakterze 
przemysłowo-usługowym”

Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”

2014 „Dziennik Gazeta Prawna” Ideą konkursu jest wybór najlepszych prezydentów oraz miast wyróżniających się szcze-
gólną działalnością w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, ochrony środowiska oraz 
promocji, sportu i rekreacji. W kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców przyznano 
2 miejsce dla Płocka i 4 miejsce dla Prezydenta Płocka, Andrzeja Nowakowskiego 

PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004, PN-ISO/IEC 27001:2007, BS OHSAS 18001:2007

2012 - 2014 Urząd Dozoru Technicznego Jednostka 
Certyfikująca Systemy Zarządzania UDT-CERT

Zakres certyfikacji: Obsługa administracyjna ludności i podmiotów gospodarczych oraz 
zarządzanie przestrzenią miejską

Wielki ranking polskich miast 
Gdzie najłatwiej rozpocząć samodzielne życie? Ranking miast przyjaznych młodym ludziom

2014 Opublikowany przez dziennik „Gazeta 
Wyborcza”

Ranking powstał z porównania 23 różnych wskaźników decydujących o jakości życia w 
21 ośrodkach, w których działają lokalne redakcje „Wyborczej”. Płock zajął w finałowym 
rankingu 13. miejsce, w tym:
• 10 miejsce w rankingu miast, w których najłatwiej znaleźć pracę, zarobić pieniądze i 
zamieszkać na swoim
• 8 miejsce w rankingu miast dających szansę utrzymania i mieszkania 
• 16 miejsce w rankingu klimatu dla biznesu i warunków przetrwania firm
• 16 miejsce w rankingu miast z najlepszymi warunkami ekonomicznymi i polityką 
prorodzinną dla młodych
• 15 miejsce w kategorii miast prowadzących politykę prorodzinną
• 13 miejsce w kategorii poziomu kultury, oświaty i bezpieczeństwa

Ranking jakości miejskiego życia

2014 Tygodnik „Polityka” W kategorii miast na prawach powiatu Płock zajął 20 miejsce
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Ranking powiatów – gdzie żyje się najlepiej”

2014 Tygodnik „Newsweek” W kategorii powiatów Płock zajął 26 miejsce

Ranking „Sukces kadencji”

1998-2014 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Wśród miast na prawach powiatu Płock zajął miejsca:

• za lata 2010-2014 – 25
• za lata 2006-2010 – 46

• za lata 2002-2006 – 1
• za lata 1998-2001 – 21

Konkurs na najlepiej oświetloną gminę, miasto i osiedle

2005 - 2013 Agencja Soma, Związek Pracodawców 
Warszawy i Mazowsza, „Gazety Samorządu i 
Administracji”, Związek Pracodawców 
Warszawy i Mazowsza, dwutygodnik „Gazeta 
Samorządu i Administracji”

• w 2005 roku wyróżnienia za całokształt działań w zakresie modernizacji oświetlenia w 
dwóch kategoriach: „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia dróg i ulic” 
oraz „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” 
• w 2006 roku III miejsce za iluminację Kościoła Farnego św. Bartłomieja
• w 2007 roku wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za 
iluminację gmachu Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pomnika 
Józefa Piłsudskiego
• w 2008 roku II miejsce w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje oświetlenia 
dróg i ulic” za Kolegialną, 1 Maja, Królewiecką i Ostatnią 
• w 2010 roku I miejsce w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za 
iluminację mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego
• w 2011 roku II miejsce w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu” za 
iluminację budynków Sądów oraz znajdujących się w pobliżu drzew 
• w 2013 roku nagroda specjalna za „oświetlenie świąteczne Rynku i ulic Starego Miasta
uwzględniające niekonwencjonalne podejście do realizacji tego przedsięwzięcia polegające 
na zaangażowaniu młodzieży szkolnej do wykonania elementów dekoracji”

Konkurs „Najpiękniejsze Parki Mazowsza”

2013 Samorząd Województwa Mazowieckiego W kategorii „Skwery” wyróżnienie dla skweru rekreacyjnego u zbiegu ulic Tysiąclecia      
i Łukasiewicza
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Konkurs „Samorząd Przyjazny Seniorom 2013 – Przyjazna Przestrzeń Publiczna”

2013 Senat RP Specjalne wyróżnienie dla miasta Płocka za podejmowane działania na rzecz seniorów

Ranking „Wykorzystanie środków zagranicznych przez samorządy”

2009 - 2013 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Ranking tworzony w oparciu o wydatki finansowane ze środków unijnych w przeliczeniu na  
1 mieszkańca. W kategorii miast na prawach powiatu Płock zajął miejsca:
• za lata 2009-2012 – 32                                     • za lata 2004-2009 – 18                          
• za lata 2007-2011 – 36
                                 

Ludzie roku „Briefu” 2013

2013 Magazyn „Brief” Nominacja dla Prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego do tytułu „Manager marketingu 
miejsc” „za pokazywanie, że warto współpracować i wspierać wydarzenia kulturalne. 
Szczególnie za działania związane z festiwalem Audioriver, który przynosi miastu zyski   
i rozgłos szerszy niż niejedna kampania reklamowa”

ISO 9001:2000, ISO 27001:2005, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007/PN-N-18001

2002 - 2012 KEMA Quality B.V. Zakres: obsługa administracyjna ludności i podmiotów gospodarczych oraz zarządzanie 
przestrzenią miejską

Liderzy wykorzystywania środków unijnych – ranking samorządów Mazowsza

2012 Mazowiecka Jednostka Wdrażania 
Programów Unijnych

Płock zajął 3. miejsce wśród miast na prawach powiatu pod względem łącznego dofinan-
sowania zatwierdzonych projektów w przeliczeniu na jednego mieszkańca

Tytuł „Samorządowy Menedżer Regionu 2011”

2012 "Puls Biznesu" i TNS Pentor Samorządy gminne w poszczególnych województwach wyłoniły spośród siebie 10 gmin -
liderów regionu. Płock znalazł się wśród wyróżnionych w województwie mazowieckim
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Ranking „Nadwyżka operacyjna”

2007 - 2010 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Ranking wskazujący kondycję finansową samorządów. W kategorii powiatów grodzkich 
Płock zajął miejsca:
• za 2005 rok – 1                                                  • za 2007 rok – 4 
• za 2006 rok – 2                                                  • za 2008 rok – 6  

Konkurs „Sportowa Gmina”

2010 Polski Klub Infrastruktury Sportowej Miasto Płock zostało wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina” za inwestycje w nowoczesną 
bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu rozwoju sportu i 
rekreacji w gminie 

Konkurs „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”

2009 - 2010 Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu 
i Usług oraz Europa 2000 Consulting               
Sp. z o.o.

Celem konkursu jest wyłonienie samorządów, które poprzez ponadprzeciętny, godny 
naśladowania poziom, stwarzają najlepsze warunki do lokowania inwestycji na swoim 
terenie, posiadają zaangażowanie w rozwój gospodarczy własnego regionu oraz przes-
trzegają zasad etyki w kontaktach z inwestorami. W kategorii gmina miejska Płock zajął 
miejsca:
• w 2009 roku - 2 
• w 2010 roku - 3 

Ranking „Inwestycje w infrastrukturę sportową”

2010 Opublikowany przez Pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”

Płock zajął 5. miejsce w kategorii powiatów grodzkich z wydatkami inwestycyjnymi na 
kulturę fizyczną i sport w latach 2007-2009 w przeliczeniu na jednego mieszkańca 

Konkurs Złote Formaty

2009 - 2010 Ströer Media Sp. z o.o. • 2009 – w kategorii „Wydawnictwo promocyjne” wyróżnienie specjalne magazynu „Elle” 
dla projektu „Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku”
• 2010 – w kategorii „Event” wyróżnienie specjalne dla projektu „I love Płock”
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Konkurs „Gmina Atrakcyjna Turystycznie”

2010 Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu 
i Usług oraz Europa 2000 Consulting             
Sp. z o.o.

Płock zajął 1. miejsce w kategorii gmin pow. 30 tys. mieszkańców i otrzymał Certyfikat 
Gminy Atrakcyjnej Turystycznie, co „potwierdza nieprzeciętne walory turystyczne panujące
na terenie gminy oraz bardzo wysoki poziom usług sektora turystycznego”

Plakieta Honorowa Rady Europy

2009 Komitet ds. Środowiska, Rolnictwa 
i Stosunków Regionalnych Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy

Płock został doceniony za współpracę partnerską, wymianę kulturalno-sportową z mia-
stami partnerskimi oraz organizację imprez propagujących ideę integracji, m.in. Pikniku 
Europejskiego, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych i Europejskich Dni 
Dziedzictwa. Komitet zauważył też działalność CIFAL, uczestnictwo w Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej oraz Klubach Europejskich

Konkurs „Teraz Polska”

2009 Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Płock został wyróżniony Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii gmin miejskich. 
Celem tej edycji konkursu było wyłonienie najlepszych pod względem gospodarności i 
atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gmin w Polsce

Ranking „Atrakcyjność dla biznesu”

2008 - 2009 Miesięcznik „FORBES” • za 2008 r. - 15 miejsce za atrakcyjność dla biznesu w rankingu miast od 50 do 150 tys. 
mieszkańców 
• za 2007 r. - 17 miejsce za atrakcyjność dla biznesu i 7 miejsce za liczbę nowo powstałych 
firm w rankingu miast od 100 do 300 tys. mieszkańców 

Ogólnopolski Konkurs „Samorząd na Szóstkę”

2008 Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY Samorządy najlepiej współpracujące z podległymi im placówkami oświatowymi – Płock 
zwyciężył w województwie mazowieckim 



Rok publikacji Organizator Uszczegółowienie

Konkurs „Innowator”

2008 Firma Doradcza - KPMG Najlepsze projekty samorządowe roku 2008, czyli „Innowatory” dla projektów:
• Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej w Płocku wraz z infrastrukturą w kategorii 
„Najlepszy projekt urbanistyczno-rewitalizacyjny”
• Umocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do katedry 
wraz z budową amfiteatru w kategorii „Najlepszy projekt kulturalny”
• MTBS Sp. z o.o. w kategorii „Najlepsza spółka samorządowa”

Gmina Przyjazna Inwestorowi – certyfikowana lokalizacja inwestycji

2007 Lubelska Fundacja Rozwoju Pięć gwiazdek za „wysoki poziom kwalifikacji w sferze pomocy zagranicznym inwestorom” 

Międzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych „TOUR FILM”

2006 - 2007 Międzynarodowe Targi Poznańskie 
Sp. z o.o. w Poznaniu

• w 2007 roku wyróżnienie Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej „Zapraszamy 
do Płocka”
• w 2006 roku I nagroda za multimedialną publikacją „Płock - interaktywny spacer 
po mieście” w kategorii charakterystyka regionu

„Firma na medal”

2007 Polski Klub Infrastruktury Sportowej Wyróżnienie dla miasta za liczne inwestycje o charakterze sportowym. Do wybudowanych
obiektów należą: boiska sportowe przy LO im. Władysława Jagiełły; sala gimnastyczna z
zapleczem przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2; boiska, urządzenia 
sportowe i tereny zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18, Gimnazjum nr 5 i Gimnazjum 
nr 8 oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego przy kąpielisku Sobótka

Grunt na medal
Najlepszy grunt pod inwestycje w województwie mazowieckim

2007 Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych we współpracy z Marszałkami 
Województw

Tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje - Płocki Park Przemysłowo-Techno-
logiczny, Strefy III - VI. Oceniano atrakcyjność działek inwestycyjnych i kompleksowość 
ich wyposażenia w media



Rok publikacji Organizator Uszczegółowienie

Konkurs na wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki

2007 Minister Budownictwa Nagroda III stopnia za realizację projektu „Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej”. 
Wybitne osiągnięcia twórcze, tworzące nowy ład przestrzenny, z wykorzystaniem najno-
wszych osiągnięć technologicznych i łączących badania naukowe z praktyką

Flaga Honorowa

2005 Komitet ds. Środowiska, Rolnictwa 
i Stosunków Regionalnych Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy

Dowód uznania dla wysiłków w propagowaniu idei jedności europejskiej, wspieranie 
solidarności europejskiej oraz wzajemnych relacji pomiędzy obywatelami Europy 
(nagroda II stopnia Rady Europy)

Gmina Fair Play
Certyfikowana lokalizacja inwestycji

2005 Instytut Badań nad Demokracją 
i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Główną ideą konkursu jest wskazanie polskim i zagranicznym firmom miejsca inwestowania 
bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i mogą liczyć na pomoc
oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu, których etyka nie jest kwestionowana 

Ranking „Złota setka samorządów”

2001-2005 „Rzeczpospolita” i Centrum Badań 
Regionalnych

Za wysokie nakłady na inwestycje komunalne miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 
kategorii miast na prawach powiatu:
• w 2001 roku – 19 miejsce                                • w 2004 roku – 1 miejsce
• w 2002 roku – 2 miejsce                                  • w 2005 roku – 1 miejsce
• w 2003 roku – 2 miejsce

Medal pro Memoria

2005 Urząd ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

Uhonorowani mogą być uczestnicy walk na wszystkich frontach oraz osoby fizyczne 
i prawne szczególnie zasłużone w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce   
o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu



Rok publikacji Organizator Uszczegółowienie

Przejrzysta gmina
Certyfikat dla Urzędu Miasta Płocka

2005 Akcja zorganizowana przez „Gazetę 
Wyborczą”

Gmina zrealizowała zasady: przejrzystości, przeciw korupcji, partycypacji, przewidywalności,
fachowości, rozliczalności

Dyplom Europejski

2004 Komitet ds. Środowiska, Rolnictwa 
i Stosunków Regionalnych Zgromadzenia 
Parlamentarnego Rady Europy

Dowód uznania dla wysiłków w propagowaniu idei jedności europejskiej, wspieranie 
solidarności europejskiej oraz wzajemnych relacji pomiędzy obywatelami Europy 
(nagroda I stopnia Rady Europy)

Budowa Roku

2004 Związek Inżynierów i Techników Budownictwa
we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury 
i Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

Nagroda II stopnia za nową siedzibę Muzeum Mazowieckiego przy ul. Tumskiej 8 – za 
wysoką jakość robót, organizację budowy, czas jej realizacji oraz formę finansowania 
i udział inwestora w realizacji obiektu

Nasza Gmina w Europie

2003 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

II miejsce w kategorii gmin miejskich za osiągnięcia w gospodarce odpadami

Polska Nagroda Jakości

2002 Polska Izba Gospodarcza w Warszawie Płock finalistą VIII edycji konkursu


	• za 2005 rok – 1 • za 2007 rok – 4
	• za 2006 rok – 2 • za 2008 rok – 6

