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22-30 kwietnia 2021 r.

 1800 respondentów: Łódź i 
Wrocław n=300; Gdańsk, 
Kraków i Warszawa n=400

 Wiek: 18+ lat
 Błąd statystyczny: maks. ±5,7% 

(Łódź i Wrocław) lub ±4,9%
(pozostałe miasta)

Próba jest statystycznie 
reprezentatywna dla populacji 
dorosłych mieszkańców pięciu 
polskich miast z uwzględnieniem 
dwuwymiarowego rozkładu płci 
przez 5 kategorii wiekowych.

Wywiad internetowy wspomagany 
komputerowo (ang. Computer-
Assisted Web Interview, CAWI), n = 
1342 / wywiad telefoniczny 
wspomagany komputerowo (ang. 
Computer-Assisted Telephone 
Interview, CATI), n = 458



CECHY SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNE RESPONDENTÓW
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1. ZAINTERESOWANIE WYDARZENIAMI W 
MIEŚCIE I ŹRÓDŁA INFORMACJI



1. ZAINTERESOWANIE WYDARZENIAMI W MIEŚCIE I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Q1. W jakim stopniu jest Pan/Pani zainteresowany/a 
wydarzeniami w mieście?
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Nie wiem

Nie jestem w ogóle zainteresowany|a

Jestem raczej niezainteresowany|a

Jestem raczej zainteresowany|a

Jestem bardzo zainteresowany|a

UWAGA:

 Większe i bardziej zdecydowane zainteresowanie wydarzeniami w danym mieście deklarują osoby głosujące w nim w 
wyborach, a najmniej interesują się osoby ogólnie zniechęcone do głosowania;

 Osoby mieszkające najkrócej deklarują najczęściej mniej zdecydowane postawy (najwięcej z nich jest „raczej” zainteresowana 
lub niezainteresowana);

 Spośród miast znacząco wyróżnia się Łódź, gdzie jest najmniejsza grupa „bardzo”, ale największa „raczej” zainteresowanych.

Ok. 95% osób mieszkających 
w badanych miastach 
deklaruje zainteresowanie 
mającymi w nich miejsce 
wydarzeniami



1. ZAINTERESOWANIE WYDARZENIAMI W MIEŚCIE I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Udział w lokalnych 
wyborach zwiększa 
zainteresowanie, ale 
nawet osoby wcale nie 
głosujące w znacznej 
większości interesują się 
wydarzeniami w mieście
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…A UDZIAŁ W LOKALNYCH WYBORACH

Jestem zainteresowany|a (bardzo+raczej)
Nie jestem zainteresowany|a (raczej+wcale)
Nie wiem

Q1. Zainteresowanie wydarzeniami w mieście…



1. ZAINTERESOWANIE WYDARZENIAMI W MIEŚCIE I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Witryna internetowa miasta 
oraz reklamy w przestrzeni 
publicznej to najczęściej 
stosowane źródła informacji

UWAGA:

 Social media miasta (podobnie jak miejskich 
polityków) - są dopiero na 6. lub 7. miejscu 
jeśli chodzi o popularność (w Krakowie na 9.) + 
wszędzie są wykorzystywane znacznie częściej 
przez osoby do 39 lat, a najrzadziej przez 65+;

 Strona internetowa miasta - częściej dociera 
do osób w średnim wieku (gł. 40-65 lat, ale też 
szerzej: 30-64 lat, w części miast też 18-29);

 Broszury/gazetki urzędu miasta - relatywnie są 
najczęściej wykorzystywane przez os. 65+, ale 
też 40-64 lat (podobnie gazetki osiedlowe - w 
zależności od miasta najczęściej korzystają z 
nich osoby 50+ albo 40-64 lat);

 Lokalne gazety i radio są najczęstszym źródłem 
informacji dla os. 30-49/64 lat;

 Popularność lokalnej TV publicznej rośnie z 
wiekiem (ale w niektórych miastach trafia ona 
do największej grupy 50-64, a nawet 40-64 l.);

 Punkt informacyjny w urzędzie - najrzadziej 
wykorzystywanym źródłem informacji 
(najmniej są nim zainteresowane osoby 65+).
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5 głównych źródeł w każdym z miast + social media

Strona internetowa urzędu miasta

Powierzchnie reklamowe na przystankach i w komunikacji

Lokalne strony na portalach internetowych

Gazety lokalne lub ich wersje internetowe

Lokalne radio

Broszury/gazetki urzędu miasta

Media społecznościowe miasta

Q2. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy korzystał|a Pan|Pani z 
następujących źródeł informacji, aby dowiedzieć się, co dzieje się w 
Pana|Pani mieście?



1. ZAINTERESOWANIE WYDARZENIAMI W MIEŚCIE I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Facebook jest najczęściej 
wykorzystywanym medium 
społecznościowym, by 
uzyskać informacje o mieście
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Q3. Jak często korzysta Pan|Pani z następujących mediów 
społecznościowych, aby uzyskać dostęp do informacji o 
wydarzeniach w mieście lub pracy jego władz?

UWAGA:

 Na częstotliwość korzystania ze wszystkich social
mediów wpływa wiek – znacznie częściej sięgają 
do nich najmłodsi badani i osoby <39 lat;

 Jedynie z Linkedin najczęściej korzystają osoby w 
wieku 30-39 lat;

 Facebook, YouTube i Instagram mogą być 
najlepszymi platformami, by dotrzeć do nowych 
przyjezdnych (mieszkających w mieście <3 lat);

 Linkedin i Twitter docierają częściej do osób 
mieszkających w mieście 5-10 lat (co może się 
wiązać z ich wiekiem i statusem zawodowym).



1. ZAINTERESOWANIE WYDARZENIAMI W MIEŚCIE I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Ponad 2/3 mieszkańców 
/nek jest zadowolonych z 
tego jak ich miasto się z 
nimi komunikuje

Q4. W jakim stopniu jest Pan|Pani zadowolony|a lub 
niezadowolony|a z komunikacji miasta z jego 
mieszkańcami|mieszkankami ? 
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Nie wiem

Całkowicie niezadowolony|a

Raczej niezadowolony|a

Raczej zadowolony|a

Całkowicie zadowolony|a

UWAGA:

 Największa grupa osób całkowicie 
zadowolonych z komunikacji miasta 
mieszka w Gdańsku, a najmniejsza w Łodzi;

 W Łodzi mieszka też największa grupa 
osób niezadowolonych z komunikacji 
miasta oraz takich, które nie posiadają na 
ten temat zdania.



1. ZAINTERESOWANIE WYDARZENIAMI W MIEŚCIE I ŹRÓDŁA INFORMACJI

Bardziej zadowolone z 
komunikacji miasta są osoby 
młodsze oraz kobiety. Także 
nowi osadnicy lepiej oceniają 
działania informacyjne miast

Q4. W jakim stopniu jest Pan|Pani zadowolony|a lub 
niezadowolony|a z komunikacji miasta z jego 
mieszkańcami|mieszkankami? [pominięto odpowiedzi „Nie wiem”]
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2. ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE – STAN 
OBECNY I OCZEKIWANIA



Q5. Czy angażował|a się Pan|i w ten sposób w okresie od 
ostatnich wyborów samorządowych z jesieni 2018 roku?

Podpisanie petycji, udział w 
budżecie partycypacyjnym 
oraz w dyskusji w sieci to 
najczęściej stosowane 
formy aktywności 
publicznej w miastach

UWAGA:

 W budżet partycypacyjny najchętniej 
angażują się 30-49 latkowie oraz osoby 
dłużej mieszkające w mieście i głosujące 
w nim w lokalnych wyborach, a najmniej 
osoby mające 18-29 lat;

 Osoby 30-49 lat są najbardziej 
zainteresowane zaangażowaniem się w 
konsultacje społeczne w przyszłości, a 
osoby 30-39 lat skomunikowaniem się z 
urzędem miasta przez miejską stronę lub 
social media;

 Konsultacjami i kontaktem z radnymi 
najbardziej interesują się też osoby 
głosujące w danym mieście od lat;

 Najmłodsi (18-39 lat) najczęściej 
zabierają głos w dyskusji w sieci, ale też 
biorą udział w lokalnych demonstracjach 
i planują to w przyszłości.

2. ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE
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Nie wiem



Q6. Czy jako mieszkaniec|ka tego miasta chciał(a)by Pan|i, 
by konsultowano z Panem|ią dalsze działania władz miasta 
w następujących obszarach? UWAGA:

 Osoby, które zadeklarowały udział w 
wyborach (też w rodzinnym mieście) 
częściej interesują się udziałem w 
konsultacjach (dot. większości tematów);

 Często porównywalny poziom 
zainteresowania mają osoby, które nie 
głosowały z powodu braku odpowiedniego 
kandydata – one najbardziej interesują się 
polityką społeczną, służbą zdrowia, 
transportem publicznym, ruchem 
drogowym, zagospodarowaniem 
przestrzeni wspólnych i bezpieczeństwem;

 Głosujących w rodzinnej miejscowości 
mniej interesuje edukacja i polityka społ., a 
relatywnie bardziej ekologia, transport, 
bezpieczeństwo, wypoczynek i rozrywka;

 Nowi osadnicy bardziej niż inni interesują 
się wypoczynkiem i rozrywką, a 
mieszkający od urodzenia służbą zdrowia 
(tu na równi co mieszkający >10 lat), 
polityką społ., bezpieczeństwem, 
zagospodarow. przestrzeni wspólnych i 
ruchem drogowym, a mieszkający 5-10 lat 
edukacją i ruchem drogowym.

2. ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE
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Q7. Kiedy zastanawia się Pan|i nad problemami istotnymi w mieście, który 
wydaje się Panu|i najważniejszy (z problemów, o których była mowa wcześniej)?

2. ZAANGAŻOWANIE PUBLICZNE

UWAGA:

 Każde z miast ma własne 
dominujące problemy 
zdaniem mieszkańców: 
Gdańsk – zagospodarowanie 
przestrzeni wspólnych i 
transport publiczny, Kraków –
niską jakość powietrza i 
transport; Łódź – ruch 
drogowy; Wrocław – transport 
publiczny i jakość powietrza, a 
Warszawa – służbę zdrowia, a 
w mniejszym stopniu niż inne 
miasta transport publiczny;

 Ale są też tematy wyraźnie 
ważne wszędzie – m.in. 
poprawa jakości powietrza, 
transport publiczny i służba 
zdrowia.
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Polityka społeczna i usługi socjalne, w tym działanie placówek
opiekuńczych, wsparcie dla rodzin lub seniorów

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego

Polityka dotycząca ruchu drogowego

Zagospodarowanie przestrzeni wspólnych – w tym: placy zabaw, 
targowisk, domów kultury, parków

Działanie lokalnej służby zdrowia

Transport publiczny, w tym lokalizacja przystanków, planowanie
nowych połączeń, opłaty za korzystanie

Polityka proekologiczna, w tym poprawa jakości powietrza, rozwój
terenów zielonych, transportu ekologicznego, odzysk odpadów,…

Odsetek wskazań na poszczególne problemy w każdym z miast
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Wrocław
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Gdańsk



3. OCENA PRACY MIASTA (W 
KONTEKŚCIE WŁĄCZENIA MIESZKAŃCÓW)



Q8. Czy od ostatnich wyborów samorządowych w 2018 roku władze 
miasta próbowały jakoś rozwiązać ten najważniejszy problem, który 
Pan|Pani właśnie wymienił|a?

Takie same grupy osób 
dostrzegają starania władz 
by rozwiązać problemy 
najbardziej doskwierające 
mieszkańcom, co są 
przeciwnego zdania

UWAGA:

 Najbardziej pozytywnie działania 
władz oceniają osoby mieszkające 
w danym mieście do 3 lat, a 
najbardziej negatywnie 
mieszkające 3-5 lat;

 Wszystkie grupy osób, które 
głosowały w wyborach (niezależnie 
od miejsca) bardziej pozytywnie 
oceniają działania władz od nie 
głosujących;

 Najwięcej osób dostrzegających 
próby rozwiązania problemów 
przez władze jest w Gdańsku i 
Krakowie, a najmniej w Łodzi (tu 
jest też największy odsetek osób o 
zdecydowanie negatywnej opinii).

3. OCENA PRACY MIASTA
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Q9. Czy Pana/Pani zdaniem jest miejsce na cięcia wydatków w 
następujących obszarach działania miasta?

Ponad połowa mieszkańców jest 
skłonna przystać na cięcia w 
wydatkach na partycypację i ofertę 
kulturalną, a oszczędności w 
pozostałych obszarach budzą 
sprzeciw większości badanych

UWAGA:

 Na oszczędności w wydatkach na ekologię chętniej 
godzą się osoby mieszkające w mieście <10 lat oraz 
głosujące w nim 1. raz w 2018 r.;

 Na oszczędności w usługach społecznych bardziej 
gotowe są osoby mieszkające 3-10 lat oraz 
głosujące w mieście 1. raz w 2018;

 Na oszczędności w wydatkach na angażowanie 
mieszkańców chętniej przystają nowi osadnicy 
(mieszkający do 3 lat), osoby głosujące w mieście 1. 
raz w 2018, głosujące w mieście rodzinnym oraz nie 
głosujące z braku ciekawych kandydatów; 
natomiast najmniej chętnie oszczędzaliby na tym 
samym wieloletni wyborcy z danego miasta;

 Na oszczędności w edukacji chętniej zgadzają się 
mieszkający 3-5 lat, głosujący po raz 1. w 2018 i nie 
zainteresowani wyborami;

 Na ograniczenie nowych inwestycji chętniej 
przystają nowi osadnicy oraz głosujący 1. raz, a ci 
ostatni są też najbardziej skłonni do cięć w 
wydatkach na ofertę kulturalną.
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Q10. Proszę wymienić jedno najważniejsze osiągnięcie władz miasta 
aktualnej kadencji? [PYT. OTWARTE – najczęstsze wskazania w miastach]

3. OCENA PRACY MIASTA

UWAGA:

 Każde z miast może się 
pochwalić jakimś docenianym 
przez mieszkańców/nki
osiągnięciem;

 Przynajmniej część ze 
wskazywanych przez 
mieszkańców/nki sukcesów 
wydaje się trafiać w 
deklarowane w innym miejscu 
przez mieszkańców potrzeby;

 Ale są też znaczne grupy ludzi, 
którzy nie dostrzegają żadnych 
osiągnięć (zdecydowanie 
największa w Warszawie, a 
najmniejsza w Łodzi).

Gdańsk Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Żadne | brak osiągnięć 27% 27% 21% 34% 24%
Budowa | remont dróg | ulic | 
tunelów| wiaduktów

13% 5% 13% 3% 9%

Budowa| remont linii 
tramwajowej

5% 5% 0% 1% 13%

Budowa metra 0% 0% 2% 15% 0%
Rewitalizacja miasta 1% 1% 9% 0% 0%
Dofinansowanie do wymiany 
pieców

0% 9% 0% 1% 1%

Budowa | remont parków | 
terenów zielonych

1% 8% 1% 5% 3%

Poprawa jakości powietrza 0% 7% 0% 0% 1%

Remont | odnowa domów | 
kamienic

1% 1% 7% 1% 0%

Budowa ścieżek rowerowych 3% 4% 0% 3% 5%

Transport publiczny 5% 4% 1% 3% 6%
Budowa | remont dworca| kolei 1% 2% 5% 0% 1%

Rozwój | rozbudowa miasta| 
infrastruktury

4% 2% 5% 1% 3%

Inne 3% 1% 6% 3% 5%
Nie wiem | trudno powiedzieć 16% 15% 21% 14% 17%



Q12. Czy Pana|Pani zdaniem ogólnie sytuacja w mieście 
poprawia się czy pogarsza?

Zdaniem prawie 6 na 10 
mieszkańców/ek miast 
sytuacja w nich ulega 
poprawie
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UWAGA:

 Najbardziej pozytywny wizerunek sytuacji w 
mieście mają osoby mieszkające w nim 
poniżej 3 lat oraz głosujące w wyborach 
lokalnych (niezależnie gdzie);

 Największy odsetek mieszkańców 
dostrzegających pozytywne zmiany w 
mieście mieszka w Gdańsku, Łodzi i 
Wrocławiu;

 Najwięcej negatywnie nastawionych do 
sytuacji w mieście osób mieszka w Krakowie 
i Warszawie (choć ciągle jest ich mniej niż 
dostrzegających pozytywne zmiany).
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4. PODSUMOWANIE / WNIOSKI



4. PODSUMOWANIE / WNIOSKI

 Mieszkańcy i mieszkanki dużych miast są b. zainteresowani/e wydarzeniami w ich mieście, niezależnie od 
wieku oraz długości zamieszkania. Około 70% jest zadowolona z komunikacji miasta z mieszkańcami.

 Ciekawość zaspokajają częściej sięgając do oficjalnych źródeł informacji, na których zawartość wpływ 
mają władze poszczególnych miast – ich stron internetowych oraz reklam w przestrzeni publicznej. 
Jednak planując dotarcie z informacją do konkretnych grup wiekowych warto pamiętać, że mają one 
preferowane przez siebie źródła informacji – o ile najmłodsi dorośli znacznie chętniej korzystają z 
mediów społecznościowych, to osoby starsze (40-64 i 65+) chętniej zaglądają do broszur i gazetek 
urzędu miasta oraz gazetek wydawanych przez różne podmioty aktywne na osiedlach czy dzielnicach; 
osoby w średnim wieku (przede wszystkim 40-65 lat) najchętniej korzystają z miejskich stron internet.

 Wiek oraz staż mieszkania w mieście wpływają też na sposób zaangażowania w sprawy publiczne. 
Konsultacjami i kontaktem z radnymi najbardziej interesują się osoby głosujące w danym mieście od lat. 
One także najmniej chętnie oszczędzałyby na działaniach z zakresu partycypacji publicznej, która może w 
rezultacie okazać się dobrym narzędziem budowania więzi z wieloletnimi mieszkańcami. Do włączenia 
się w konsultacje w przyszłości najłatwiej może być przekonać osoby 30-49 lat. Najmłodsi (18-39 lat) 
najczęściej dyskutują w sieci oraz biorą udział w lokalnych demonstracjach.

 Większą grupę mieszkańców może być łatwiej zaangażować w dyskusję nad wybranymi tematami. Są 
obszary ważne dla wszystkich, niezależnie od stażu zamieszkania w danym mieście, też dla osób 
głosujących ciągle w mieście rodzinnym – to m.in. poprawa jakości powietrza, transport publiczny 
bezpieczeństwo oraz wypoczynek i rozrywka. Ten ostatni obszar jest ważny dla nowych mieszkańców (<3 
lat), a dbanie o ofertę w nim może pomóc utrzymać ich widoczną pozytywną ocenę sytuacji w mieście.


