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Szanowni Państwo!

Z nieukrywaną radością przedstawiam Państwu raport końcowy projektu Konsultacje 
Poznania. Radością ponieważ dzięki pracy zespołu fundacji przeprowadzono 
bezprecedensowe w naszym mieście badania społeczne, które pokazują aktualny obraz 
miasta oczami jego mieszkańców. Jestem dumny z zespołu Fundacji Wielkopolskiej 
Pracowni Pomysłów, razem przez kilka miesięcy odbyliśmy dziesiątki spotkań i setki 
rozmów z poznaniakami, zdecydowana większość z nich miała konstruktywny charakter.

Celem naszego przedsięwzięcia było wsparcie jednostek pomocniczych  
tj.  Rad Osiedli, poprzez przekazanie informacji zwrotnej od mieszkańców w temacie jakości 
ich codziennego życia na własnych „fyrtlach ”1. Środkiem od osiągnięcia tego celu było 
zebranie maksymalnej informacji zwrotnej od mieszkańców Poznania, uwzględniając zarówno 
wszystkie grupy wiekowe, jak i miejsce zamieszkania. Mając na względzie, toczące się dyskusje 
dotyczące potencjalnej reformy jednostek pomocniczych oraz faktyczne podobieństwo 
poszczególnych regionów wynikających z pokrewnego typu zabudowy, podzieliliśmy miasto 
na 30 subregionów. Cel osiągnęliśmy, w ramach niniejszych badań przedstawiciele każdej 
grupy wiekowej oraz każdego osiedla zabrali merytoryczny głos dotyczący ich oczekiwań 
wobec władz miasta.

Z ankiet, rozmów, spotkań wybrzmiewał jeden kluczowy i budujący wniosek, mieszkańcy 
Poznania różnią się poglądami, doświadczeniami, opiniami na temat miasta i swojego 
fyrtla, jednakże przygniatająca większość osób czuje się odpowiedzialna za nasze miasto.  
W rozmowach wybrzmiewała troska o kierunek rozwoju miasta bądź zadowolenie z aktualnej 
sytuacji. Potwierdziły to przeprowadzone badania, tylko 13% ankietowanych nie czuje się 
Poznanianka lub Poznaniakiem. 

Mam nadzieję, że wyniki badań przyczynią się do rozwoju Poznania, a wśród osób które teraz 
bądź w przyszłości będą odpowiadać za jego rozwój, wzbudzi refleksję odnośnie partycypacji 
mieszkańców w strategii rozwoju miasta. Zależy na tym, aby niniejsze opracowanie, w przeciągu 
kolejnych lat stanowiło jeden z elementów realnych zmian, poprawiającymi jakość życia  
w naszym mieście.

Rafał Leszczyński

Prezes Zarządu
Fundacji Wielkopolska Pracownia Pomysłów

 1Fyrtel - to określenie dzielnicy. Często stosowane w gwarze poznańskiej. Słowo pochodzi z niemieckiego Viertel.

Zarys historii  Poznania

Czym jest miasto Poznań? Bez wątpienia jest 
ono politycznym, naukowym, gospodarczym  
i kulturowym centrum. Sercem regionu i jednym 
z najważniejszym ośrodków kraju. Stan i kondycja 
Poznania w poszczególnych epokach nieraz świadczyła  
o sytuacji całego państwa polskiego. 
 
Etos mieszkańca miasta promował takie cnoty jak 
gospodarność, przedsiębiorczość i szacunek do ciężkiej 
pracy. Sam Poznań był częścią wielkiej sieci powiązań,  
w której od Lizbony po Sztokholm kwitło rzemiosło 
i handel, a wraz z nim wymiana idei i myśli w duchu 
współpracy oraz współuczestnictwa. To też mieszczanie 
często byli mecenasami wspierającymi artystów  
i zleceniodawcami architektów (za przykład niech posłuży 
chociażby poznański ratusz zaprojektowany przez Jana 
Baptystę Quadro) oraz inwestorami udzielającymi kapitału 
wynalazcom i naukowcom. Odpowiedni zaś ferment 
intelektualny umożliwiał powołanie w grodzie nad Wartą 
uniwersytetów i innych szkół wyższych. 

Poznań był też miejscem sporów światopoglądowych 
oraz schronieniem dla myślących inaczej niż ogół, ale  
i miejscem gdzie często nowe poglądy szybko znajdywały 
zwolenników. Stąd też przez kolejne stulecia był areną 
buntów, powstań i rewolucji. Miejscem, gdzie obalano  
i gdzie wynoszono do władzy nowe siły polityczne.

Poznań już od X i XI wieku był jednym z najważniejszych 
grodów państwa Piastów,  a w 986 roku powstało  
w nim pierwsze biskupstwo. Anonim zwany Gallem  
w swojej Kronice szczególnie podkreślał rolę tego 
ośrodka wskazując, iż stacjonowały tam wojska Bolesława 
Chrobrego w sile 1300 pancernych i 4000 tarczowników.   
W okresie rozbicia dzielnicowego w latach 1138-
1320 Poznań stał się stolicą dzielnicy Wielkopolskiej.  
W 1295 roku książę Wielkopolski Przemysł II, którego główną 
siedzibą był Poznań, koronował się na króla Polski. Został on 
jednak zamordowany rok później. Po zjednoczeniu Polski 
przez Władysława Łokietka Poznań utracił swoje znaczenie  
na rzecz innych ośrodków miejskich. Sytuacja 
zmieniła się jednak za panowania Jagiellonów. 
Poznań stał się wtedy jednym z największych  
i najzamożniejszych polskich miast. W tamtym 
okresie wybudowano wiele ważnych budynków, 
jak na przykład słynny poznański ratusz.  
O randze miasta może świadczyć fakt, iż często przebywali 
w nim królowie: Kazimierz Jagiellończyk i Jan Olbracht. 
Niestety rozwój miasta został zatrzymany w XVII wieku, gdy  
w wyniku wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą  
w jego mury wkroczyli Szwedzi i Brandenburczycy.

Całości zniszczeń dopełniły pożary i epidemie.  
Po raz kolejny Poznań poniósł poważne straty w wyniku 
III Wojny Północnej w latach 1700-1721. Dopiero koniec 
XVIII wieku stał się okresem odbudowy miasta. W wyniku 
tak zwanego II rozbioru Polski w 1793 roku Poznań 
stał się częścią Królestwa Prus. Polacy nie pogodzili 

się jednakże z utratą niepodległości i podziałem ich 
państwa przez sąsiednie mocarstwa. Kolejne powstania  
i próby walki zbrojnej w latach 1794, 1806, 1846  
i 1848 nie przynosiły upragnionej wolności. Poznań,  
na krótko, od 1806 roku został przyłączony do Księstwa 
Warszawskiego, lecz w wyniku Kongresu Wiedeńskiego  
w 1815 roku powrócił do Prus jako stolica Wielkiego 
Księstwa Poznańskiego. 

Od tego momentu pruskie władze rozpoczęły starania  
o nadaniu Poznaniowi bardziej niemieckiego charakteru. 
Rozbudowano miasto tworząc nową dzielnicę. Jej 
centralnym punktem stał się Plac Wilhelmowski 
(Wilhelmsplatz) i dwie ulice: Wilhelmowska oraz 
Fryderykowska. Rozebrano także stare mury miejskie, 
umożliwiając rozwój urbanistyczny.

Wkrótce jednak rozwój Poznania został jednak 
poważnie ograniczony. Uznano, że miasto znajdujące 
się na drodze z Warszawy do Berlina należy 
zmienić w twierdzę. Zdaniem wojskowych było 
to niezbędne na wypadek wojny między Prusami  
a Rosją. Miało także umocnić panowanie niemieckie nad 
tymi ziemiami i przeciwdziałać ewentualnym polskim 
powstaniom.

Wobec takiej przewagi militarnej i gospodarczej 
Niemców, Polacy pragnący odzyskać niepodległość, 
musieli zrezygnować z walki zbrojnej. Wkrótce pojawił się 
postulaty tak zwanej pracy organicznej. Jej prekursorem 
w Wielkopolsce był gen. Dezydery Chłapowski oraz Karol 
Marcinkowski.

Na początku XX wieku intensywnie rozwijający się 
Poznań zaczął „dusić się” w obrębie fortyfikacji. Wtedy 
też podjęto decyzję o wyburzeniu części umocnień 
militarnych i stworzeniu nowej dzielnicy na jej miejscu. 
Jej zaplanowanie powierzono wybitnemu architektowi 
Hermannowi Josephowi Stübbenowi. Najważniejszym 
obiektem, który został wybudowany w 1910 roku był 
Zamek Cesarski.

Państwo Niemieckie przegrało I Wojnę Światową. 
Spowodowało to jego znaczne osłabienie. Tę szansę 
postanowili wykorzystać Polacy. 27 grudnia 1918 roku 
w Poznaniu wybuchło Powstanie Wielkopolskie. 
Społeczeństwo polskie było do niego doskonale 
przygotowane: nie zatraciło tożsamości narodowej, 
dysponowało środkami na zaopatrzenie powstańców 
i elitami wojskowymi oraz politycznymi, które mogły 
pokierować zrywem zbrojnym. Lata doświadczeń                    
w samoorganizacji spowodowały, że w krótkim 
czasie udało się utworzyć oddziały wojskowe. Armia  
ta w przeciągu dwóch miesięcy wyzwoliła niemal całą 
Wielkopolskę. Powstanie Wielkopolskie wpłynęło  
na decyzję państw Ententy, podczas kongresu w Wersalu, 
o przyznaniu tej prowincji Polsce.  

Rysunek 1 
Ratusz poznański. 

Źródło: Domena publiczna
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Rysunek 1 Ignacy Paderewski w Poznaniu, 27 grudnia 1918. 
Źródło: Domena publiczna

W okresie międzywojennym Poznań był jednym  
z  najnowocześniejszych miast II Rzeczpospolitej. Nie 
dziwi więc fakt, że to w tym mieście odbywała się między 
innymi Powszechna Wystawa Krajowa mająca prezentować 
dziesięcioletni dorobek odrodzonego państwa polskiego. 

Niestety II Wojna Światowa przerwała dynamiczny rozwój 
grodu nad Wartą. Zniszczenia wojenne sięgały ponad połowę 
zabudowy miasta. Niemal całkowicie zniszczona została 
starówka, w tym większość zabytkowych budynków. W okresie 
okupacji zginęło też ponad 14,4 tysięcy mieszkańców Poznania.
Także okres komunistycznej dyktatury był niezwykle trudnym 
czasem dla Poznania. W czerwcu 1956 roku miastem wstrząsnęły 
strajki, które przerodziły się w walki z oddziałami Ludowego 
Wojska Polskiego.  

Jednocześnie w PRLu doszło do znaczącej rozbudowy miasta. 
Powstały takie dzielnice, jak Rataje, Winogrady i Piątkowo. Dzięki 
funkcjonowaniu Międzynarodowych Targów Poznańskich 
miasto dysponowało znaczną siecią kontaktów z zagranicą.                                         
W latach 80tych rozpoczęto budowę Poznańskiego Szybkiego 
Tramwaju, który ostatecznie oddano do użytku w 1997 roku.  
Na początku lat 90tych wydawało się, że Poznań  
ma wielowiekowy potencjał, aby stać się jedną z najważniejszych 
aglomeracji w Polsce.

Rysunek 2 Poznański Czerwiec 1956.
 Źródło: Domena publiczna.

Aglomeracja poznańska – krótka analiza stanu 
obecnego ze szczególnym uwzględnieniem 
wyników spisu powszechnego z 2021 roku

XXI wiek będzie wiekiem aglomeracji  
i metropolii. Według Banku Światowego 
do połowy stulecia 2/3 ludzkości będzie 
zamieszkiwać miasta, co jest znaczącym 
wzrostem w porównaniu do około 56% 
zamieszkujących ośrodki miejskie dzisiaj. 
Warto zaznaczyć, że na początku XIX 
stulecia tylko 3-5% globalnej populacji 
możemy nazwać mieszczanami. 

Jak w tym kontekście wygląda sytuacja 
Poznania? W Polsce mamy siedem 
aglomeracji, które mają powyżej miliona 
mieszkańców (choć w zależności przyjętych 
kryteriów liczba ta może się różnić), z czego 
jedną jest właśnie aglomeracja poznańska. 
Ta właśnie aglomeracja, w zależności od 
przyjętych wskaźników znajduje się na 
granicy miliona mieszkańców. Za jej obszar 
zasadniczo uznaje się miasto Poznań  
i powiat poznański.

Sam Poznań w 1990 roku osiągnęło swoją 
maksymalną liczbę ludności, która wynosiła 
niemal 600 tys. mieszkańców. Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 
wskazał na spadek tej liczby do poziomu 
577 117 mieszkańców. Niekorzystny trend 
wyludniania się Poznania utrzymywał 
się i spis powszechny w 2011 roku 
udokumentował 554 696 poznanianek  
i poznaniaków. Proces ten spowolnił, jednak 
i spis z 2021 roku informuje o kolejnych 
spadkach, gdyż liczba obywateli grodu 
Przemysła wyniosła w nim 546 859 osób.

Dla porównania w całym województwie 
wielkopolskim w ostatnich dziesięciu 
latach przybyło 57 138 mieszkańców, a tym 
samym liczba ludności w województwie 
wyniosła w 2021 roku dokładnie 3 504 579 
osób. Wielkopolska jest jednym z czterech 
polskich województw, których liczba 
mieszkańców rośnie. 

Jednak na tle innych ośrodków miejskich 
w Polsce sytuacja Poznania nie jest zła. 
Większość miast odnotowuje spadek 
liczby ludności. GUS wskazuje, że wzrost 
ludności zanotowało tylko osiem spośród 
trzydziestu siedmiu miast mających 

Rysunek 3 Zmiana ludności gmin pomiędzy 2011 i 2021. 
Źródło: https://www.facebook.com/kartografiaekstremalna/photos

/a.153692631483262/2009744872544686/ wgląd 10.11.2022.

Rysunek 4 Proces suburbanizacji Poznania (spadek ludności miasta i gwałtowny wzrost miesz-
kańców przedmieść) widoczny na opracowaniu GUSu. 

Źródło: https://scontent.fpoz2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/315732897_563256045808566_
2845525878561857955_n.

jpg?stp=cp0_dst-j



więcej, niż 100 tysięcy mieszkańców 
(Zielona Góra, Warszawa, Rzeszów, 
Wrocław, Kraków, Gdańsk, 
Opole i Białystok). Wiele miast 
wojewódzkich zanotowało znacznie 
większe spadki, niż Poznań.  
W najtrudniejszej sytuacji jest Łódź, 
która utraciła 8% mieszkańców,  
a tym samym przestała być trzecim 
największym miastem w Polsce. 

Liczba Poznaniaków zmniejsza 
się głównie w wyniku procesu 
suburbanizacji i przenoszenia się 
mieszkańców miasta do okolicznych, 
podmiejskich miejscowości.   
W związku z tym od początku XXI 
wieku możemy zaobserwować 
skokowy wzrost mieszkańców 
powiatu poznańskiego. O wielkości 
tego zjawiska może świadczyć 
fakt, że aż cztery z dziesięciu gmin  
o największym przyroście ludności 
według spisu powszechnego w 2021 
roku w porównaniu z tym z 2011 
roku znajduje się w aglomeracji 
poznańskiej. Są to gminy: 
Komorniki, Dopiewo, Rokietnica 
oraz Kleszczewo. Przy założeniu, że 
2011 rok = 100, to wzrosty wynoszą 

odpowiednio  177,1; 176,8; 174,7 oraz 
168,7. Należy zaznaczyć, iż wzrosty 
ludności nie są związane ze zmianami 
na przykład granic administracyjnych 
tych miejscowości. 

Do podpoznańskich gmin 
wyprowadzają się zwłaszcza ludzie 
młodzi, co wpływa na demografię 
tych ośrodków. Najniższy odsetek 
osób starszych (65 lat i więcej)  
w całej Polsce odnotowano w gminie 
Kleszczewo (powiat poznański) – 
8,9%, a także w gminie Komorniki 
(również powiat poznański) – 9,1%. 
Warto zaznaczyć, że gmin, gdzie 
odsetek osób powyżej 65 roku 
życia jest mniej, niż 10% w całej 
Rzeczpospolitej jest tylko siedem.

Intensywny rozwój podpoznańskich 
gmin widać zwłaszcza  
w mieszkalnictwie. Dwie gminy  
z dziesięciu o największym 
przyroście mieszkań w 2021 r. 
w porównaniu z 2011 r. znajdują 
się w powiecie poznańskim i 
są to: Komorniki i Kleszczewo. 
Przy założeniu, że 2011 rok = 100,  
to wzrosty wynoszą odpowiednio 

192,3 oraz 188,5. I tym razem należy 
zaznaczyć, iż wzrosty dostępnych 
mieszkań nie są związane  
ze zmianami granic administracyjnych 
tych miejscowości.

Jednocześnie dane GUSu z ostatnich 
lat (vide: rysunek nr 3) wskazywały, 
że choć rozwój mieszkalnictwa był, 
tak jak w całej Polsce, pokaźny, to 
budowa nowych hoteli i powierzchni 
biurowej na tle innych dużych 
polskich miast Poznań wypada dość 
słabo. 

Odnosząc się jeszcze do wyników 
najnowszego spisu powszechnego 
należy zaznaczyć, iż w momencie 
pisania poniższego opracowania 
(październik/listopad 2022 roku), 
część danych nie zostały jeszcze 
udostępnione przez GUS. Ich analiza 
powinna być obszarem osobnego, 
obszerniejszego opracowania2.  

Aglomeracja poznańska jest 
aglomeracją monocentryczną, co 
oznacza, iż jest w niej jeden wyraźnie 
dominujący ośrodek przewyższający 
inne liczbą ludności. Ośrodkiem tym 

Rysunek 5 Starzenie się społeczeństwa w Polsce na podstawie Spisu Powszechnego  z 2011 i 2021. 
Źródło: https://www.facebook.com/kartografiaekstremalna/

photos/a.153692631483262/2028026040716569/ wgląd 11.11.2022.

  2 https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/harmonogram-publikacji-wynikow-nsp-2021/ 

jest miasto Poznań. 

Jednak według ESPON aglomeracja 
poznańska została uznana za słabo 
wykształconą metropolię (ang. weak 
MEGA). To samo dotyczy „Koncepcji 
Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030” z 2011 r. Mimo,  
iż Poznań jest przedstawiany 
jako jeden z dziesięciu ośrodków 
metropolitalnych w Polsce, to 
w koncepcji tej zaznaczono, iż 
Poznań ma słabo rozwinięte funkcje 
metropolitalne w porównaniu do 
miast podobnej wielkości z Europy 
Zachodniej. 

Warto zaznaczyć, iż od kilku 
lat dochodzi do stopniowego 
zacieśniania współpracy  
w ramach aglomeracji poznańskiej 
pomiędzy samorządami ją 
tworzącymi. Przykładami takich 
inicjatyw może być współpraca 
w ramach organizacji transportu 
publicznego na terenie aglomeracji 
(podporządkowanie różnych firm 
transportowych pod ZTM) lub 
Porozumienie Międzygminne 
Puszczy Zielonki zrzeszające część 
gmin powiatu poznańskiego. Należy 
jednak wskazać, iż nie wszystkie 
przedsięwzięcia dotyczące większej 
integracji są udane. Można tu wskazać 

Rysunek 6 Nowe budownictwo w Polsce. 
Źródło: https://www.facebook.com/kartografiaekstremalna/

photos/a.153692631483262/2053356801516826/ wgląd 11.11.2022

Związek Międzygminny „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” 
(GOAP), z którego Miasto Poznań 
zdecydowało się wystąpić, a wraz  
z nim pozostałe gminy. 

Aglomeracja poznańska jest dużą  
i wciąż się rozwija. Jednak wydaje się, 
że na tle Polski, a zwłaszcza Europy, 
jej potencjał nie jest wystarczająco 
wykorzystany. Za jej atut możemy 
jednak uznać wciąż zwiększającą się 
i zwłaszcza w powiecie poznańskim 
stosunkowo młodą populację. 



Kapitał jakości życia

Jakość życia według definicji z Encyklopedii PWN to stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych — 
spełniania standardów lub realizacji wartości: biologicznych, psychologicznych, duchowych, społecznych i politycznych, 
kulturalnych, ekonomicznych i ekologicznych jednostek, rodzin i zbiorowości. Stopień zaspokojenia tych potrzeb wpływa 
na samopoczucie, zadowolenie i świadomość samorealizacji człowieka. Jakość życia według definicji z Encyklopedii 
PWN to stopień zaspokojenia potrzeb materialnych i niematerialnych — spełniania standardów lub realizacji wartości: 
biologicznych, psychologicznych, duchowych, społecznych i politycznych, kulturalnych, ekonomicznych i ekologicznych 
jednostek, rodzin i zbiorowości. Stopień zaspokojenia tych potrzeb wpływa na samopoczucie, zadowolenie i świadomość 
samorealizacji człowieka.  Mówiąc o jakości życia należy mieć na uwadze jej zasadnicze uwarunkowania: obiektywne  

i subiektywne. 
Na warunki obiektywne składają 
się: warunki ekonomiczne, czas 
wolny, bezpieczeństwo społeczne, 
warunki mieszkaniowe, środowisko 
naturalne człowieka, zdrowie, 
środowisko społeczne i wiele innych. 
Podejście obiektywne umożliwia 
ocenę poziomu życia w oparciu o 
zbiór ilościowych i wartościowych 
mierników obiektywnych.
Warunki subiektywne postrzegane 
są w sposób niepowtarzalny przez 
każdego człowieka, zaś składa się na 
nie samopoczucie (w tym samoocena 
warunków życia). Podejście 
subiektywne tworzy możliwości 
oceny jakości życia uwzględniając 
ocenę poziomu zadowolenia 
człowieka ze stopnia zaspokojenia 
potrzeb.

Miasto, które chce być oceniane 
pozytywnie musi umieć stworzyć 
swoim mieszkańcom dobre warunki 
życia. Wysoka jakość życia w mieście 
powoduje, że ludzie chętnie 
decydują się w nim mieszkać, 
pracować oraz uczyć się. Wysoka 
jakość życia oznacza również dumę 
i zadowolenie ze swojego miasta, 
podczas gdy niska jakość życia rodzi 
rozczarowanie i frustrację.
Na ocenę jakości życia w mieście 
składa się wiele czynników. Ważną 
rolę odgrywa stan środowiska 
naturalnego, istotna jest także 
dostępność wysokiej jakości usług 
– np. medycznych lub edukacyjnych. 
Ogromne znaczenie ma poczucie 
bezpieczeństwa. Ocena Kapitału 
Jakości Życia opiera się zazwyczaj 
na rzeczywistych doświadczeniach                                        
i spostrzeżeniach mieszkańców 
miasta i odwiedzających je gości.
 

WSKAŹNIKI OBIEKTYWNE

W 2018 r. Tygodnik „Polityka” i Akademia Górniczo-
Hutnicza sporządziły raport pt. Ranking jakości życia  
w miastach (wzięto pod uwagę tylko miasta na prawach 
powiatu). W badaniach brano pod uwagę 10 obszarów: 
edukację, pracę, mieszkania, środowisko, zdrowie, 
bezpieczeństwo, społeczność, czas wolny, samorząd 
oraz transport i łączność. Ogólny wynik rankingu:

1. SOPOT - 99,60

2. WARSZAWA - 98,96

3. KRAKÓW - 95,88

4. POZNAŃ - 94,52

5. RZESZÓW - 94,46

6. GDAŃSK - 93,88

7. WROCŁAW - 91,80

8. OPOLE - 91,23 

9. GDYNIA - 89,29

10. OLSZTYN - 81,84

Poznań w tych badaniach zajął zaszczytne 4 miejsce z 
wynikiem 94,52, ale jego wysoka pozycja nie oznacza, 
że miasto znalazło się w czołówce we wszystkich 
kategoriach. Poznań w pierwszej dziesiątce znalazł 
się zaledwie w trzech kategoriach: praca (7 miejsce), 
środowisko (4 miejsce), transport i łączność (3). W 
pozostałych poszybował w dół, poniżej pierwszej 
dziesiątki. 

RANKING CZĄSTKOWY
Ranking cząstkowy obejmuje wymienione wyżej 
10 obszarów. Na jego podstawie wyraźnie widać, że 
ogólna wysoka pozycja Poznania nie przekłada się 
na całokształt funkcjonowania miasta. W niektórych 
obszarach Poznań pozostaje daleko w tyle za znacznie 
mniejszymi miastami jak Olsztyn, Białystok, Koszalin, 
Tychy czy Ostrołęka. 

EDUKACJA
(kryteria: średnie wyniki uczniów uzyskane na 
egzaminie gimnazjalnym z matematyki oraz liczba 
absolwentów szkół wyższych z tytułem magistra na 10 
tys. mieszkańców)
1. Sopot, 2. Kraków, 3. Gdynia, 4. Rzeszów, 5. Gdańsk, 6. 
Opole, 7. Wrocław, 8. Białystok, 9. Lublin, 10. Nowy Sącz

PRACA
(kryteria: stopa bezrobocia, a także stosunek liczby 
osób pracujących do niepracujących)

1. Warszawa, 2. Opole, 3. Sopot, 4. Katowice, 5. Rzeszów, 
6. Kraków, 7. Poznań, 8. Koszalin, 9. Wrocław, 10. Kielce

MIESZKANIA
(kryteria: standard (wielkość) mieszkań oraz ich 
dostępność)
1. Tychy, 2. Żory, 3. Jastrzębie-Zdrój, 4. Tarnobrzeg, 
5. Koszalin, 6. Rzeszów, 7. Olsztyn, 8. Łomża, 9. 
Świnoujście, 10. Ostrołęka

ŚRODOWISKO
(Kryteria: wydatki na utrzymanie zieleni)
1. Sopot, 2. Gdynia, 3. Olsztyn, 4. Poznań, 5. Warszawa, 
6. Gdańsk, 7. Białystok, 8. Rzeszów, 9. Świnoujście, 10. 
Wrocław

ZDROWIE
(kryteria: przyrost naturalny i liczba zgonów przed 65. 
rokiem życia)
1. Rzeszów, 2. Tarnów, 3. Lublin, 4. Kraków, 5. Zamość, 
6. Krosno, 7. Grudziądz, 8. Białystok, 9. Warszawa, 10. 
Piekary Śląskie

BEZPIECZEŃSTWO
(kryteria: poziom przestępczości, jej wykrywalność 
oraz przestępstwa drogowe, prowadzące do szkód na 
zdrowiu)
1. Leszno, 2. Kalisz, 3. Grudziądz, 4. Jaworzno, 5. Elbląg, 
6. Bydgoszcz, 7. Bytom, 8. Ostrołęka, 9. Żory, 10. Piekary 
Śląskie

SPOŁECZNOŚĆ
(kryteria: zaangażowanie mieszkańców w życie 
polityczne i społeczne)
1. Sopot, 2. Nowy Sącz, 3. Rzeszów, 4. Opole, 5. Kraków, 
6. Przemyśl, 7. Biała Podlaska, 8. Krosno, 9. Toruń, 10. 
Skierniewice

CZAS WOLNY
(kryteria: oferta dla mieszkańców, w celu zapewnieniaim 
rozrywki oraz podtrzymaniu kontaktów społecznych)
1. Sopot, 2. Krosno, 3. Kraków, 4. Przemyśl, 5. Toruń, 6. 
Warszawa, 7. Katowice, 8. Lublin, 9. Rzeszów, 10. Opole

SAMORZĄD
(kryteria: dochody miasta na mieszkańca oraz środki, 
jakimi miasta dysponują na nowe przedsięwzięcia)
1. Świnoujście, 2. Wrocław, 3. Kraków, 4. Gliwice, 5. 
Gdańsk, 6. Dąbrowa Górnicza,   7. Warszawa, 8. Płock, 9. 
Szczecin, 10. Gdynia

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
(kryteria: długość dróg gminnych i powiatowych o 
twardej nawierzchni)
Gdańsk, 2. Gdynia, 3. Poznań, 4. Skierniewice, 5. Sopot, 
6. Warszawa, 7. Zabrze, 8. Łódź, 9. Świnoujście, 10. 
Świętochłowice 

 



WSKAŹNIKI SUBIEKTYWNE

Czy jednak wyniki obiektywnych badań z 2018 r. pokrywają się z obecnymi nastrojami i subiektywnymi ocenami mieszkańców? 

Na to pytanie szukali odpowiedzi autorzy projektu „Konsultacje Poznania”. Badania były prowadzone od listopada 2021 do 
końca października 2022 r. Ankiety zbierane były przez Internet oraz papierowo w mobilnych punktach (30 punktów - po 
jednym w każdym subregionie). Aby uzyskać możliwie największą liczbę uczestników w badaniach uwzględniono podział na 
30 regionów (osiedli). W badaniu uwzględniono 2438 poprawnie wypełnionych ankiet.

udział w badaniu według płci

udział w badaniu według 
wykształcenia

W badaniu udział wzięło 52% kobiet i 47 % mężczyzn a także 1% osób, które zadeklarowały się jako kategoria „inna”.

7% uczestników badania zadeklarowało wykształcenie podstawowe, 1% gimnazjalne, 3% zasadnicze zawodowe, 23% średnie 
i 66% wyższe.

udział w badaniu według wieku

Podział badanych według wieku wygląda następująco: 5% zadeklarowało wiek w przedziale 16-17 lat, 19% w przedziale 18-29 
lat, 30% w przedziale 30-40 lat, 23% w przedziale 41-50 lat, 12% w przedziale 51-60 lat oraz 11% w przedziale 61 lat i więcej. 

Uczestnicy ankiet zostali poproszeni również o określenie sytuacji swojego gospodarstwa domowego. 11% badanych to osoby 
mieszkające z rodzicami, 7% to zamieszkujący samodzielnie, 3% to osoby mieszkające z sublokatorami, 16% to małżeństwa 
bez dzieci, 34% zadeklarowało się jako małżeństwa z dziećmi na utrzymaniu, 10% to małżeństwa, których dzieci są dorosłe 
i się wyprowadziły, 10% osoby w średnim wieku lub starsza osoba mieszkająca samodzielnie i 8% to osoby, które wpisały 
kategorię „inne”. 



Wśród badanych 3% to osoby bezrobotne, 9% emeryci/renciści, 12% studenci/uczący się, 2% pracujący fizycznie, 4% 
pracownicy handlu, 4% pracownicy biurowi niższego szczebla, 33% pracownicy umysłowi średniego szczebla, 8% pracownicy 
umysłowi wyższego szczebla, 8% wolne zawody, 9% właściciele małych firm oraz 8% inny zawód. 

50% badanych zadeklarowało, że w Poznaniu mieszka od urodzenia, 7% badanych mieszka w Poznaniu 0-5 lat, 9% 6-10 lat, 
9% 11-15 lat i 25% powyżej 15 lat.

JAKOŚĆ ŻYCIA - OCENA

O jakości życia w mieście niewątpliwie decyduje 
stopień przywiązania mieszkańców do swojego 
miejsca zamieszkania. 44% badanych odpowiedziało,  
że zdecydowanie (tak) czuje się przywiązany do Poznania. 
53% nie ma wątpliwości, iż czuje się poznaniakiem/
poznanianką. Jednak tylko 20% odpowiedziało 
„zdecydowanie tak” na pytanie czy mieszkanie w Poznaniu 
ma wiele zalet w porównaniu z innymi miastami w Polsce. 
Niemal 33% badanych twierdzi, że w Poznaniu czuje się 
świetnie, zaś 11% deklaruje, iż zdecydowanie poleciło 
by Poznań jako miejsce do życia. 22% respondentów 
twierdzi, iż Poznań jest dla niego osobiście zdecydowanie 

miejscem atrakcyjnym, zaś 15% że raczej jest atrakcyjny 
dla samych mieszkańców Poznania. 25% badanych uważa, 
iż jest to miasto raczej atrakcyjne dla młodzieży, zaś 14%, 
iż jest raczej atrakcyjne dla osób starszych. 21% badanych 
twierdzi, że Poznań jest atrakcyjny dla przedsiębiorców                
i inwestorów krajowych. 
Jednym z wniosków płynących z badań jest teza, że im 
dalej położone od centrum jest dane Osiedle (tzw. osiedla 
peryferyjne) tym niższe oceny badanych dotyczące jakości 
życia i poziomu zaufania do władz samorządowych. 
Natomiast samo centrum miasta, czyli tzw. Stare Miasto jest 
jednym z najbardziej krytycznych wobec władz miejskich 
miejsc. Najkorzystniej dla władz miasta wypadły osiedla 
bezpośrednio przylegające do wspomnianego Starego 
Miasta.



Ocenie badających poddane zostały również istotne 
aspekty życia w Poznaniu. Pytano m. in. o atrakcyjność 
centrum miasta, bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
dostępność miejsc parkingowych, łatwość przemieszczania 
się i organizację transportu, czystość   w  mieście, 
dostępność i jakość usług medycznych, czystość powietrza, 
czystość wody pitnej, poziom hałasu, jakość miejskiej 
zieleni, jakość edukacji oraz koszty życia. Są to wszystko 
elementy bezpośrednio wpływające na ocenę jakości 
życia. Niestety mieszkańcy nie wystawili wysokich ocen. 
Odpowiedź „znakomicie” wybrało zaledwie od 0 do 7% 
pytanych. 

Grupując nasze pytania z „Konsultacji Poznania” możemy je 
uporządkować według kategorii, które zostały wykorzystane 
w raporcie pt. Ranking jakości życia w miastach. Te kategorie 

to: CZAS WOLNY, BEZPIECZEŃSTWO, SPOŁECZNOŚĆ, 
SAMORZĄD, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, EDUKACJA, 
PRACA, MIESZKANIA, ŚRODOWISKO, ZDROWIE. 
Zestawienie to da nam materiał porównawczy, aby 
odpowiedzieć na pytanie czy obiektywne badania 
pokrywają się z subiektywnymi ocenami mieszkańców.  
A przede wszystkim jak poznaniacy oceniają swoje miasto. 
Na pytanie jak mieszkańcy Poznania oceniają 
funkcjonowanie miasta, w tym m.in. działanie komunikacji 
miejskiej, szukali odpowiedzi autorzy projektu „Konsultacje 
Poznania”. 

Przede wszystkim ankieterzy zadali pytania o ocenę 
funkcjonowania instytucji miejskich: rad osiedli, Urzędu 
Miasta Poznania, Prezydenta i Rady Miasta. Padło również 
pytanie o ogólną ocenę władz miasta.

Przypomnijmy, że Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania, w 2021 r. zajął pierwsze miejsce i został najlepszym włodarzem 
dużego miasta w prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Perły samorządu”. W tym samym plebiscycie Poznań zdobył trzecie 
miejsce w kategorii gmin powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Czy opinie mieszkańców potwierdzają wybór jakiego dokonała 
redakcja Dziennika Gazeta Prawna? Wygląda na to, że nie. Wśród ankietowanych mieszkańców przeważała opinia, że miejskie 
instytucje funkcjonują przeciętnie. Natomiast opinię, że działają znakomicie wyraziło maksymalnie 2% badanych.



Rady poznańskich osiedli 2% mieszkańców ocenia „znakomicie”, 8% - bardzo dobrze, 27% dobrze, przeciętnie ocenia je 39%, 
że rady funkcjonują słabo wypowiedziało się 24% badanych.

Funkcjonowanie Urzędu Miasta Poznania  1% ankietowanych oceniło, jako znakomite, 3% - jako bardzo dobre, 29% - jako 
dobre, 49% - jako przeciętne, a tyko 18% ocenia urząd słabo.

Nienajlepszą opinię wśród ankietowanych mieszkańców ma również Prezydent Miasta Poznania. Słabo ocenia go 33%, zaś 
przeciętnie 31%. Dobre zdanie ma 25% respondentów, zaś 10% wystawia mu ocenę bardzo dobrą. O tym, że to znakomity 
prezydent jest przekonany 1% badanych.

Rada Miasta Poznania, podobnie jak prezydent, oceniana jest przeciętnie przez 44%. 31% mieszkańców uważa, że funkcjonuje 
ona dobrze, 4%, że bardzo dobrze, zaś 20%, iż słabo. 1% badanych dało ocenę znakomitą.





CZAS WOLNY

Mieszkańcy Poznania nie oceniają dobrze atrakcyjności centrum. Bardzo dobrze oceniło je zaledwie 8,9% 
badanych, zaś dobrze 25,7% -  nie jest nawet połowa respondentów. Przeważa ocena przeciętna 32,7%. Niewiele 
mniej osób, bo 30,7% ocenia centrum słabo. 

Ocena oferty kulturalnej również jest dość powściągliwa – ocenę bardzo dobrą wystawiło zaledwie 15,8% badanych. 
34% uważa ją za dobrą, ale już 29,7% za przeciętną. Słabo oceniło ofertę kulturalną 16,8% respondentów, opinia 
ta częściej wskazywana była przez mieszkańców osiedli peryferyjnych i tylko 3%  wszystkich badanych uznało ją 
za znakomitą. 
Miłym zaskoczeniem jest ocena możliwości uprawiania sportu w Poznaniu– bardzo dobrze ten aspekt 
funkcjonowania miasta ocenia 22,8% badanych, znakomicie 5%, dobrze 41,6% co daje znacznie ponad połowę 
mieszkańców. Ocenę przeciętną wystawiło 22,8%, zaś słabą jedynie 7,9% respondentów.

BEZPIECZEŃSTWO

Mieszkańcy dobrze również mieszkańcy oceniają bezpieczeństwo w swoim mieście- 42,4% dobrze, 7,1% bardzo 
dobrze, 1% znakomicie. Ocenę przeciętną wystawiło 34,3% badanych a słabą 15,2%.

SPOŁECZNOŚĆ

Nie są niestety zaskoczeniem odpowiedzi na kolejne pytanie. Wbrew temu, co na ten temat uważają same władze 
miasta, mieszkańcy oceniają możliwość dialogu                              z włodarzami słabo, aż 42,4%. 34,3% pytanych 
ocenia ten aspekt przeciętnie, zaś tylko 19,2% dobrze, 3% bardzo dobrze i 1% znakomicie.

Odmiennie mieszkańcy oceniają działanie urzędu miasta – dobrze 39%, bardzo dobrze 8%, znakomicie 2%, 
zaś przeciętnie 35%. Słabą ocenę wystawiło 16% badanych. Warto zwrócić uwagę na to, że przeważa dobra 
ocena działania urzędu w zakresie bieżącej obsługi mieszkańców, zaś negatywna w odniesieniu do oczekiwań 
mieszkańców wymagających dialogu z urzędnikami. 

SAMORZĄD

Czystość w mieście dobrze ocenia 36,4% pytanych, zaś bardzo dobrze 8,1%, a znakomicie 1%. Ocenę przeciętną 
wystawiło 31,3% respondentów, zaś słabą 23,2%. Na pewno pod tym względem nie jest źle, ale z całą pewnością 
do ideału sporo brakuje. Tymczasem czystość i estetyka, to te elementy funkcjonowania miasta, które mocno 
wpływają na samopoczucie mieszkańców i satysfakcję z życia w danym miejscu. 

Gospodarka odpadami, to bardzo newralgiczny obszar funkcjonowania samorządów. Poznań jak widać radzi sobie 
nie najgorzej, bo 49% mieszkańców wystawiła ocenę pozytywną (10% bardzo dobrą, 38% dobrą, 1% znakomitą). 
Niestety 31% badanych uważa, że organizacja wywozu śmieci funkcjonuje przeciętnie, zaś 20%, że słabo.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Samorządy zasadniczo źle sobie radzą z kwestią parkowania i to znajduje odwzorowanie w ocenach mieszkańców. 
58% badanych słabo ocenia ten aspekt funkcjonowania Poznania, zaś przeciętnie 26%. To bardzo zły wynik. Dobre 
oceny wystawiło 12% respondentów, bardzo dobre 3%, zaś znakomite 1%. Zaskoczenia nie ma. 

Nie ma również większego zaskoczenia w ocenach transportu miejskiego. Ocena dobra (30%), bardzo dobra (14%) 
i znakomita (3%) stanowią niemal połowę udzielonych odpowiedzi. Ocenę przeciętną wystawiło 27% badanych, 
zaś słabą 26%.

EDUKACJA

Mieszkańcy Poznania pozytywnie oceniają edukację dzieci i młodzieży: dobrze 43,4%, bardzo dobrze 12,1% i 2% 
znakomicie. Ocenę przeciętną wystawiło 32,3% badanych, zaś słabą 10,1%. 

Podobnie pozytywne są oceny pozaszkolnej oferty edukacyjnej – dobrze ją ocenia 38,6% badanych, bardzo 
dobrze 11,9%, zaś 2% znakomicie. Ocena przeciętna została wystawiona przez 34,7% respondentów, natomiast 
słaba przez 12,9%.

PRACA

Koszty życia mają kluczowy wpływ na jakość życia. Tymczasem poznaniacy niestety uważają, że życie w ich mieście 
jest kosztowne. Co prawda przeważa ocena przeciętna (43%), ale ocenę słabą wystawiło aż 35% respondentów! 
Dobrze koszty życia w Poznaniu ocenia 19% mieszkańców, bardzo dobrze 3%. Ocen znakomitych nie ma. 

MIESZKANIA

Mieszkańcy są podzieleni co do oceny oferty mieszkaniowej – 33,3% ocenia ją jako dobrą i 33,3% ocenia ją jako 
przeciętną. 20,2% poznaniaków uważa ją za słabą, 12,1% za bardzo dobrą, zaś 1% za znakomitą. 

ŚRODOWISKO

Z dostępnych badań wynika, iż na przestrzeni ostatnich lat stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
Poznaniu jest coraz mniejszy. Należy podkreślić również stały trend poprawy jakości powietrza. Pytanie, czy 
mieszkańcy mają świadomość tych pozytywnych zmian?  Z badania wynika, że obiektywna ocena i subiektywne 
przekonania nie idą w parze. Dobrze jakość powietrza w mieście ocenia tylko 25,7% badanych, bardzo dobrze 3%, 
zaś znakomicie 1%. Ocenę słabą wystawiło aż 34,7% respondentów, zaś przeciętną 35,6%.

Zdania są również podzielone jeśli chodzi o ocenę jakości i ilości terenów zielonych – 51% respondentów wydało 
opinię pozytywną (33% dobrze, 15% bardzo dobrze, 3% znakomicie). Niestety aż 25% mieszkańców ocenia miejską 
zieleń przeciętnie a 24% słabo. 

ZDROWIE

Ocena dostępności usług medycznych nie jest korzystna dla Poznania. Dobrze ocenia ją 35% respondentów, 
bardzo dobrze 9%, zaś 1% znakomicie. Ocenę słabą wystawiło 19% badanych, zaś 36% uważa, że dostępność jest 
przeciętna. 



TRANSPORT PUBLICZNY

Według Raportu o stanie miasta Poznania za rok 2021 
(przygotowanym przez Urząd Miasta Poznania), miasto 
zajmuje 261,9 km2 powierzchni. W historycznym układzie 
przestrzenno-administracyjnym Poznań podzielony był 
na 5 dużych dzielnic: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, 
Stare Miasto i Wilda. Obecnie (od 1 stycznia 2011 r.) obszar 
Poznania jest podzielony na 42 jednostki pomocnicze – 
osiedla (w rozumieniu art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym).
W części centralnej Poznania koncentrują się funkcje 
metropolitalne i „centrotwórcze”. Wokół centrum,  
w zabudowie o charakterze śródmiejskim i kwartałowym 
przenikają się funkcje ogólnomiejskie i mieszkaniowe, 
zaś im dalej od centrum, tym bardziej dominujące stają 
się funkcje mieszkaniowe w postaci wielkich osiedli  
i zabudowy wolnostojącej. W części peryferyjnej dominuje 
zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca oraz zabudowa 
przemysłowa i otwarte tereny rolnicze a także przyrodnicze.

W 2021 r. długość dróg miejskich o nawierzchni 
twardej wynosiła 942 km. Zarejestrowanych było 538,9 
tys. pojazdów, w tym 424 tys. osobowych. Na 1000 
mieszkańców (przy uwzględnieniu osób zameldowanych 
na stałe i czasowo na dzień 31.12.2020 r.) przypadało 
869 samochodów osobowych. W 2021 r. Poznań zajął 33. 
miejsce na świecie w rankingu najbardziej zakorkowanych 
miast świata.

W Poznaniu istnieje i rozwija się nowoczesna, tzw. 
ekologiczna mobilność (tzw. współdzielenie pojazdów). 
Oprócz systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego 
można korzystać z komercyjnych wypożyczalni skuterów, 
samochodów i hulajnóg na minuty. Wraz z rozwojem 
systemu carsharingu w Strefie Płatnego Parkowania 
wprowadzono udogodnienia w opłatach dla systemu 
samochodów współdzielonych, zaś poznański startup 
stworzył aplikację take&drive, która umożliwia najlepszy 
wybór środka transportu do poruszania się po mieście.

6 lipca 2021 r. została przyjęta Polityka Mobilności 
Transportowej (PMT) Miasta Poznania (Uchwała Rady 
Miasta Poznania nr L/894/VIII/2021). Jest to dokument 
wyznaczający kierunki rozwoju w dziedzinie transportu. 
PMT jest dokumentem  o charakterze ogólnym, natomiast 
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta 
Poznania (PZMM), uszczegółowia zapisy PMT i jest 
dokumentem wykonawczym. PZMM został opracowany 
dla całego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Poznania (Metropolia Poznań), obejmującego terytorium 
23 samorządów, w tym Miasta Poznania, Powiatu 
Poznańskiego i 17 gmin Powiatu Poznańskiego oraz gmin: 
Śrem, Szamotuły, Skoki  i Oborniki.

W przyjętym dokumencie wyznaczono pięć zasadniczych 
celów, co oznacza, że miejski transport ma być: dostępny, 
ekologiczny, bezpieczny, zrównoważony i optymalny. 
Przyjęte dokumenty zawierają wszystkie formy i 
aspekty transportu publicznego w tym koleje, rowery, 
drogi, parkowanie, ruch pieszy, transport ładunków, 
elektromobilność  i integrację środków transportu.  

Strategia zakłada pełną integrację sieci kolejowej  
z miejskim transportem publicznym przez połączenie 
z planowaną obwodnicą kolejową i tworzenie nowych 
węzłów przesiadkowych. Priorytetem jest stworzenie 
zintegrowanego systemu transportu publicznego 
oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 
Kontynuowana ma być również wymiana taboru, tworzenie 
nowych tras i linii komunikacyjnych, niwelowanie barier 
w ruchu pieszym i rowerowym oraz rozwój Poznańskiej 
Kolei Metropolitalnej. Innymi słowy ma się zwiększyć 
dostępność transportowa.
 Funkcję organizatora w zakresie zbiorowego 
transportu publicznego na terenie Poznania pełni 
Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM), który jednocześnie 
odpowiada za organizację transportu zbiorowego w całej 
aglomeracji poznańskiej. Porozumienia międzygminne 
w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego 
są zawarte  z gminami Czerwonak, Dopiewo, Komorniki, 
Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne, 
Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo i Zaniemyśl, miastami: 
Puszczykowo i Luboń oraz miastem i gminą Kórnik, 
Murowana Goślina, Kostrzyn, Szamotuły, Pobiedziska                           
i Swarzędz. Elektronicznym narzędziem służącym 
koordynacji transportu zbiorowego w aglomeracji 
poznańskiej i głównym elementem nowoczesnego 
systemu informatycznego jest Poznańska Elektroniczna 
Karta Aglomeracyjna.

W ramach projektu „Elektryfikacja wybranych linii 
autobusowych w Poznaniu” zakupiono 37 elektrycznych 
autobusów oraz infrastrukturę do ładowania ich 
akumulatorów. Projekt ten uzyskał dofinansowanie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa VI „Rozwój 
niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach”, 
działanie 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego 
w miastach”. Jednocześnie MPK Poznań Sp. z o.o. wycofało 
z użytkowania stare autobusy spalinowe (norma emisji 
spalin EURO3).

W 2021 r. sfinalizowano prace związane z pozyskaniem 
finansowania na projekt „Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza dzięki zastosowaniu napędu 
wodorowego w taborze autobusów miejskich MPK Poznań 
Sp. z o.o.”. Na podstawie umowy podpisanej 23 grudnia 
2021 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska                                      
i Gospodarki Wodnej, dotacja w wysokości 67 960 000,00 

zł zostanie przeznaczona na zakup 25 sztuk autobusów 
tego typu.

W Poznaniu funkcjonuje 28 punktów ładowania autobusów 
elektrycznych: 20 zlokalizowanych jest na terenie 
zajezdni, 5 na terenie miasta, a 3 to mobilne ładowarki. 
W Poznaniu funkcjonuje również Centrum Sterowania 
Ruchem, które nadzoruje działanie Inteligentnego 
Systemu Transportowego (ITS). Centrum nadzoruje 
również utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i kontroluje pracę sygnalizacji świetlnej. Poznań 
rozbudowuje ponadto system informacji pasażerskiej. W 
systemie funkcjonuje 185 tablic na terenie aglomeracji 
poznańskiej, w tym 165 w Poznaniu (155 na przystankach 
i 10 na dworcach). Dostępny jest też Systemem Informacji 
Pasażerskiej AMS. Na cyfrowych ekranach w wiatach 
przystankowych – Digital Citylight AMS – pasażerowie 
mogą śledzić w czasie rzeczywistym położenie wszystkich 
autobusów i tramwajów. Jednocześnie na bieżąco 
realizowane są prace budowlano-modernizacyjne 
oraz projektowe infrastruktury publicznego transportu 
zbiorowego. Poznański system Park&Ride (P&R) – Parkuj i 
Jedź – oferuje łącznie 337 miejsc postojowych. 

Jednym z elementów opracowanej PMT są zagadnienia 
polityki parkingowej. Efektem jej wprowadzenia i realizacji 
różnych działań władz miasta, ma być zmniejszenie 
przewozów samochodami osobowymi, na rzecz 
zwiększenia przewozów pasażerskich w transporcie 

zbiorowym. Realizowany jest również projekt „Spójna 
Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego 
Aglomeracji Poznańskiej – SPPOFAP”, którego celem 
jest podniesienie spójności powiązań transportowych 
w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji. 
Polityka parkingowa powstała w ramach projektu pn. 
„Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w 
zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji Poznańskiej 
(z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów – 
SPPOFAP)”. Zadanie to współfinansowane było ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w 
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-
2013.

Pierwszym badawczym pytaniem dotyczącym komunikacji 
publicznej Miasta Poznania było to, jak często ankietowani 
korzystali z niej, w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Okazuje się, 
że aż 20% badanych nie korzysta wcale. Bardzo rzadkie 
korzystanie (mniej niż raz w miesiącu) zadeklarowało 
15,2% badanych. Mniej niż raz w tygodniu podróżuje 26,3% 
badanych, raz w tygodniu 21,2%, codziennie lub prawie 
codziennie 19,2% zaś kilka razy dziennie 13,1%. Można 
więc powiedzieć, że systematycznie i konsekwentnie                                            
z komunikacji publicznej korzysta nieco ponad 32% 
poznaniaków, zaś reszta – jak należy przypuszczać – albo 
nie podróżuje wcale, albo (co bardziej prawdopodobne) 
robi to własnym środkiem transportu. Pytanie dlaczego?



Pewne światło na przyczyny tak niewielkiej liczby stale 
korzystających z komunikacji publicznej, rzucą (być może) 
odpowiedzi na kolejne pytania.
Pierwsze dotyczy wentylacji i klimatyzacji. Dobrze, pod 
tym względem, ocenia komunikację poznańską zaledwie 
8% badanych, zaś znakomicie 2%. 37% respondentów 
daje ocenę dobrą, zaś 36% przeciętną. Słabo ocenia ten 
element podróżowania 9% poznaniaków.  

Kolejne pytanie dotyczyło czystości i estetyki.  
Tu przeważała ocena dobra (45%) i przeciętna (36%). Bardzo 
dobrze oceniło estetykę i czystość 8% badanych, zaś 2% 
bardzo dobrze. Ocenę słabą wystawiło 9% respondentów.

Kolejne pytania dotyczyły funkcjonowania komunikacji. 
W pierwszym zapytano poznaniaków jak oceniają 
częstotliwość kursowania. I tu miłe zaskoczenie – 39% 
badanych odpowiedziało, że ocenia ją dobrze, 7% bardzo 
dobrze, zaś 2% znakomicie. Ocenę przeciętną wystawiło 
35% badanych, natomiast słabą 7%.

Dobrze mieszkańcy oceniają gęstość przystanków (51%), 
bardzo dobrze 15%,  a znakomicie 2%. Odpowiedź 
„przeciętnie” dało 25% pytanych, zaś 7% odpowiedziało, 
że gęstość przystanków jest słaba.

Znacznie gorsze zdanie poznaniacy mają o kosztach 
przejazdów. Słabo ocenia je aż 57% badanych, zaś 
przeciętnie 28%.  
O tym, że koszty przejazdów są „znakomite” (takie, które 
wszystkim odpowiadają), nie wypowiedział się nikt  
z ankietowanych. Jako bardzo dobre – wypowiedziało się 
2%, jako dobre – 13 %.

Dobrze bezpieczeństwo poznańskiego transportu 
zbiorowego oceniło 41,4%  ankietowanych, bardzo dobrze 
14,1%, zaś znakomicie 5,1%. Ocenę przeciętną wydało 
28,3% badanych, zaś słabą 11,1%.

Wygoda i warunki podróżowania nie zbudzają zachwytu 
wśród podróżnych – 40,6% ocenia je jako przeciętne, zaś 
11% słabe. Dobrą ocenę wydało 33,7% badanych, bardzo 
dobrą 8,9% a znakomitą 1%.

Dobrze mieszkańcy oceniają przystosowanie komunikacji 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, aż 48%. Bardzo 
dobrze 14%, zaś znakomicie 3%. Ocenę przeciętną wyraża 
24% badanych a słabą 11%.

Ocena warunków przejazdów nie zwala z nóg – 54,5% 
badanych uważa, że są słabe, zaś 30,3% iż przeciętne. 
Dobrze przejazdy ocenia 13,1%, bardzo dobrze zaś 2%.

Natomiast położenie (usytuowanie) przystanków oceniane 
jest dobrze przez 54,5% mieszkańców. Ocenę przeciętną 

wystawiło 24,8% badanych, bardzo dobrą 12,9%, znakomitą 
natomiast 2%. 5,9% respondentów uważa, że położenie 
przystanków jest słabe.

Punktualność komunikacji miejskiej zawsze budzi 
najwięcej zastrzeżeń, ale w Poznaniu 40,6% badanych 
uważa ją za dobrą, 12,9% bardzo dobrą zaś 1% znakomitą. 
Przeciętnie punktualność ocenia 30,7% natomiast słabo 
14,9%.

Czy poznańska komunikacja ma taki zasięg jakiego 
potrzebują mieszkańcy? Wygląda na to, że tak, bo 35,6% 
ocenia ja dobrze, 9,9% bardzo dobrze, a 3% znakomicie. 
Ocenę przeciętną wystawiło 34,7% badanych, a słabą 
16,8%.

Ostatnim pytaniem jakie zadali ankieterzy było pytanie 
ogólne o ocenę funkcjonowania komunikacji. Odpowiedzi 
nie była zaskoczeniem – raczej dobrze oceniło ją 
47,5% badanych, bardzo dobrze 12,1% zaś znakomicie 
5,1%. Opinię, że funkcjonuje raczej źle wyraziło 22,2% 
respondentów natomiast bardzo źle 13,1%.

Na podstawie analizy odpowiedzi na powyższe pytania 
można stwierdzić, że poznaniacy oceniają swoją 
komunikacje miejską pozytywnie - ponad 40% to była 
ocena dobra. Ponieważ jednak niemal 25% to były oceny 
słabe, więc należy uznać, że jest jeszcze wiele do zrobienia, 
zaś przed miastem stoją olbrzymie wyzwania, aby ocena 
„znakomicie” wyszła poza pułap 2%.





EDUKACJA

Mieszkańcy Poznania pozytywnie oceniają edukację dzieci i młodzieży: dobrze 43,4%, bardzo dobrze 12,1% i 2% znakomicie. 
Ocenę przeciętną wystawiło 32,3% badanych, zaś słabą 10,1%.

Podobnie pozytywne są oceny pozaszkolnej oferty edukacyjnej – dobrze ocenia ją 38,6% badanych, bardzo dobrze 11,9%, zaś 
2% znakomicie. Ocena przeciętna została wystawiona przez 34,7% respondentów, natomiast słaba przez 12,9%.

MIESZKALNICTWO

Mieszkańcy są podzieleni co do oceny oferty mieszkaniowej – 33,3% ocenia ją jako
dobrą i 33,3% ocenia ją jako przeciętną. 20,2% poznaniaków uważa ją za słabą, 12,1% za bardzo dobrą, zaś 1% za znakomitą. 

Raport o rynku mieszkaniowym w Poznaniu oraz 
kierunkach jego rozwoju.

Według „strategii rozwoju miasta Poznań 2020+” trend 
sub-urbanizacyjny będzie mieć swoje apogeum w 2030 
roku. Autorzy dokumentu wskazują na różne czynniki 
wpływające na ten stan rzeczy. Jednym z czynników 
wyludniania się miasta jest bogatsza i bardziej przystępna 
oferta nieruchomości w gminach sąsiadujących wraz  
z perspektywami ich dynamicznego rozwoju. Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego osoby 
dojeżdżające do pracy stanowią blisko 1/3 wszystkich 
pracujących w Poznaniu. Miasto wraz z gminami 
sąsiadującymi, tworzy aglomerację Poznańską, która, 
według danych Spisu Powszechnego  przeprowadzonego 
w 2021 roku posiada 978,5 tys. mieszkańców. 

Autorzy strategii rozwoju miasta Poznań 2020+ wskazują 
na powiększającą się z roku na rok (sukcesywnie) liczbę 
osób dojeżdżających codziennie do pracy i szkół  w 
Poznaniu. Nie sposób nie zgodzić się z autorami strategii, 

że przyjezdnych przyciągają dobrze płatne miejsca pracy 
jak i baza kulturalno-edukacyjna miasta. Ten stan rzeczy 
jest bezpośrednią przyczyną rosnących korków w mieście, 
spędzania w zatorach kilkuset godzin rocznie, a co za tym 
idzie - strat finansowych, związanych z paliwem, smogiem 
i zmarnowanym czasem, na które uskarżają się mieszkańcy 
miasta. Dla porównania przytoczyć tu można ilość godzin 
spędzanych w najbardziej zakorkowanych miastach  
w Polsce[1]: Poznań - 87h, Wrocław - 84h, Warszawa - 62h, 
Kraków - 61h, Łódź - 48h, Katowice - 35h, Gdańsk - 31h. 
Zacieśnianie współpracy z gminami tworzącymi 
Metropolię Poznań w zakresie komunikacji miejskiej nie 
zlikwiduje w szybkim czasie problemu,  ze względu na 
potrzebę strukturalnych zmian w transporcie w obrębie 
całej gminy. Przykładem takich problemów jest brak 
połączenia kolejowego z miastem Śrem wchodzącym  
w skład aglomeracji.   

W stolicy Wielkopolski według spisu ludności z 2021 roku 
zamieszkuje 546,9 tyś osób w 277,8 tyś. [2]nieruchomości. 
Nasycenie mieszkaniami w Poznaniu jest bliskie dolnej 



granicy wskaźnika osiąganego w państwach Europy 
Zachodniej i wynosi 527,5 na 1000 mieszkańców[3]. 
Dodatkowo jest to najniższy wskaźnik pośród badanych 
miast przez UMP[4] na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a  i art. 
28 aa ust. 9 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. Zmiana nasycenia rynku mieszkaniowego  
w Poznaniu powinna być jednym z priorytetów w zakresie 
strategii rozwoju miasta. Dorównanie średniej europejskiej 
powinno być priorytetem miasta w zakresie strategii 
rozwoju, gdyż wyeliminuje to wiele problemów trapiących 
miasto i aglomerację. Dynamiczny rozwój miasta będzie 
w dalszym ciągu przyciągać ludzi do stolicy Wielkopolski. 
Zatrzymanie ich na stałe w obrębie administracyjnym 
miasta jest korzyścią samą w sobie dla dalszego rozwoju 
celów strategicznych postawionych sobie przez UMP. Aby 
to uczynić należy skupić się zarówno na problematyce 
komunikacji w aglomeracji poznańskiej jak i na bazie 
mieszkań dostępnych na rynku. 
Jednym z ważnych czynników, który decyduje o wyborze 
stolicy Wielkopolski na miejsce zamieszkania jest baza 
mieszkaniowa. Bazę mieszkaniową pod względem potrzeb 
mieszkańców można podzielić na 3 grupy. Pierwszą z nich 
stanowią  mieszkania dostępne na rynku pierwotnym  
i wtórnym. 
W 2021 roku w Poznaniu inwestorzy indywidulani oraz 
instytucjonalni oddali do użytkowania 6519 mieszkań. 
Jest to dobry wynik na tle całego kraju, jednak ciągle nie 
zmienia znacząco poziomu nasycenia nieruchomości 
w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Taka sytuacja na 
dłuższą metę jest niekorzystna dla kupujących. Prawo 
popytu i podaży odciska swoje piętno w postaci szybko 
rosnących cen nieruchomości. Ze względu na rozrost 
aglomeracji i gmin sąsiadujących z miastem szansę na 
dalszy rozrost obszarowy miasta są ograniczone. To też 
powoduje, że potencjał inwestycyjny na terenie miasta 
z dnia na dzień się kurczy i jest kolejnym czynnikiem 
napędzającym wzrost cen. W obrębie miasta Poznań 
dzielnice, które wskazują  potencjał na znaczny 
wzrost współczynnika urbanizacyjnego to: Starołęka, 
Minikowo, Pokrzywno, Szczepankowo-Spławie-Krzesiny, 
Naramowice, Umultowo, Morasko, Radojewo, Strzeszyn 
oraz Kiekrz. 

Oczywistym jest, że sam potencjał w postaci wolnych 
terenów nie stanowi rozwiązania problemu. Ważną 
kwestią jest dostępność gruntów, obowiązujące 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz warunki zabudowy, a także pokrycie 
obszaru przez miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Inną kwestią są inwestycje poczynione 
przez miasto na rozbudowę infrastruktury miejskiej w 
zakresie mediów i komunikacji. Brak przyłączy, a także 
odległe w czasie plany inwestycyjne w zakresie węzłów 
komunikacyjnych często marginalizuje te obszary w 
zakresie potencjału inwestycyjnego.

Na dzień 20.11.2022 miasto Poznań udostępniło do zbycia 
nieruchomości gruntowe nadające się pod zabudowę 
mieszkaniową o powierzchni 76 158 m2 łącznie oraz 120 
700 m2 gruntów mających przeznaczenie do zabudowy 
usługowej lub przemysłowej o niskim stopniu uciążliwości. 
Uwalnianie gruntów przez miasto jest jednym z 
ważniejszych czynników kształtowania dostępności lokali 
oraz ich cen. System zbywania nieruchomości przez miasto 
jest oparty na procedurze przetargu[6]. Prawo zamówień 
publicznych daje pewną swobodę w zakresie ustalania 
kryteriów przetargu, jednak zazwyczaj decydującym 
czynnikiem jest cena. Miasto jako zbywca z perspektywy 
czynników ekonomicznych zachowuje się jak każdy inny 
podmiot próbując uzyskać jak najwyższą cenę. Sam fakt, 
zbycia nieruchomości za najwyższą możliwą wartość 
jest słuszny z punktu widzenia ekonomii, zauważyć 
jednak należy, że samo zbycie nieruchomości nie daje 
gwarancji realizacji funkcji miejskich. Mając na uwadze 
takie czynniki jak: konieczność poszerzenia zasobu 
mieszkań komunalnych, odnowienie zasobu posiadanych 
nieruchomości czy zwiększenie dostępności mieszkań 
dla ludności, wnioskować można, że miasto dysponuje 
większą ilością czynników przy procedurze przetargowej,  
które mogłyby decydować o dystrybucji gruntów, a 
przy tym pomóc w realizacji postawionym przez siebie 
celów. Niestety pewnym problemem w wykorzystaniu 
posiadanego potencjału w zakresie sprzedaży gruntów i 
realizacji wyżej wymiotnych celów jest prawo zamówień 
publicznych. 
Drugą grupę nieruchomości rozpatrywanych pod 
względem zmiany struktury miasta mieszkaniowej miasta 
stanowią nieruchomości komunalne oraz czynszowe, 
którymi dysponuje miasto lub podmioty zależne. 
Absolwenci uczelni wyższych, osoby mniej zamożne, 
znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej oraz te 
które mają prawo do ubiegania się o lokale mieszkalne 
należące do miasta należą do tej grupy, której  potrzeby 
może zaspokoić nie tylko miasto, ale także inwestorzy 
indywidualni i instytucjonalni oferujący bazę tanich 
mieszkań na wynajem. 

Baza mieszkań komunalnych jest zbyt mała i często w 
stanie technicznym wymagającym wysokich nakładów 
finansowych z budżetu miasta, aby zaoferować standard 
życia analogiczny do ofert na wolnym rynku. Z danych 
dostępnych w GUS oraz publikowanych przez Urząd Miasta 
Poznań wynika, że jedynie co dwudzieste mieszkanie w 
mieście jest własnością komunalną. Tym samym statystyka, 
wykazuje, że miasto poprzez podmioty takie jak: PTBS czy 
ZKZL nie radzi sobie w pełni z zaspokojeniem potrzeb 
mieszkaniowych mieszkańców Poznania. Dodatkowo 
zasób mieszkaniowy posiadany przez miasto z roku na 
rok jest coraz droższy w utrzymaniu i wymaga pilnych 
remontów, których udział znacząco obciąża budżet. Miasto 
stara się realizować inwestycje mieszkaniowe z pomocą 

programów oferowanych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego oraz Krajowy Zasób Nieruchomości, ale nie 
jest to wystarczające działanie. 

Przykładem służyć tu może inwestycja przy ul. Ceglanej, 
usytuowana pośród dynamicznie rozwijającego się osiedla. 
W drugim etapie przedsięwzięcia w postaci nieruchomości 
z dojściem do własności miasto oddało 180 lokali przy ul. 
Cegłowskiej w ramach programu – „Najem z dojściem do 
własności” .

Takie podejście jest dobrą drogą obraną przez miasto 
jednak nie do końca efektywną. Budowa całości 
infrastruktury dla osiedla realizowanego na peryferiach 
pochłania duże koszty. Tym samym miasto wpada w 
pułapkę, na którą godzą się deweloperzy w postaci rozwoju 
i budowy infrastruktury, w szczególności wszelkich 
przyłączy na własny koszt, a potem przekazanie tych 
mediów z odroczoną spłatą pomniejszoną o współczynnik 
amortyzacji do miasta. Takie czynniki niestety mają 

znaczący wpływ na koszt budowy jednego m2. Z drugiej 
strony należy tu jednak spojrzeć przez pryzmat aspektu 
socjalnego takich osiedli. Znane są przykłady z Europy 
zachodniej w których na terenach osiedl złożonych z 
mieszkań komunalnych tworzą się enklawy społeczne o 
wysokim stopniu wykluczenia społeczno-ekonomicznego. 
Jednym ze sposobów uniknięcia błędów między innymi 
z Francji jest rozproszenie lokalizacji osiedli komunalnych 
po całym mieście, w grupach mieszkań dostępnych do 
sprzedaży. 

Nie zmienia to faktu, że podejście, które umożliwia dojście 
do własności jest lepszą formą niż utrzymanie zasobu 
mieszkań. Patrząc na dane odnośnie zaległości lokatorów 
można z duża dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że 
za zaległości z 2021 roku można zbudować ok 14 200 m2 
powierzchni mieszkalnej po koszcie budowy wynoszącym 
6000zł za m2, z wyłączeniem zakupu gruntu.

Tabela zaległości czynszowych
Rok Liczba 

dłużników 
łącznie

Łączna kwota 
zadłużenia 
(zł)

w tym liczba 
zalegających 
pow. 3 miesię-
cy

 w tym łączna kwota zadłuże-
nia powyżej 3 miesięcy (zł)

2021* 4941 85 303 290,90 3114 84 497 930,13
2020 5386 94 235 677,04 3468 93 487 379,22
2019 6269 105 177 

313,61
3680 104 421 246,32

2018 7209 123 533 
467,27

4336 122 804 390,46

Źródło: https://badam.poznan.pl/2021/ii_nasza-przestrzen/07_mieszkalnictwo-i-gospodarka-nieruchomos-
ciami/zarzadzanie-zasobami-komunalnymi-3-2/

Oczywiście nie należy zapominać o funkcji, jaką miasto ma 
pełnić dla osób niemogących poradzić sobie z zakupem 
własnej nieruchomości bądź uboższą częścią mieszkańców,  
którym należy dopomóc. Poznań posiada stosowne zasoby 
które umożliwiły zwiększenie efektywności w zakresie 
własnej oferty mieszkaniowej jednak nie podejmuje 
żadnych działań w zakresie ich wdrożenia.
Ostatnią grupą nieruchomości kształtujących rozwój 
miast jest baza nieruchomości dostępnych na 
wynajem. Nieruchomości przeznaczone pod wynajem 
pomniejszają systematycznie zasób dostępnych lokali 

na rynku i przyczyniają się pośrednio do wzrostu 
cen. Zmiany poczynione przez Polski Ład w zakresie 
umożliwienia amortyzacji lokali mieszkalnych 
inwestorom indywidualnym oraz instytucjonalnym 
obniżają rentowność najmu. Z jednej strony zwiększa 
to presję cenową w zakresie ofert lokali do wynajmu,  
z drugiej zaś strony jest jednym z kroków do przywrócenia 
nieruchomościom mieszkalnym ich podstawowej funkcji 
– czyli zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Nie zmienia 
to faktu, że wszelkie podejścia są nie do końca efektywne. 
Zakup dużych grup nieruchomości przez fundusze 



inwestycyjne i firmy zajmujące się wynajmem poszerzają 
ofertę mieszkań na wynajem przy jednoczesnym 
zatrzymaniu presji cenowej najmu m2 przez chętnych. 
Natomiast z drugiej strony ów zakup przyczynia się do 
wzrostu cen na rynku nabywców. Niezależnie od punktu 
widzenia rządy wielu państw starają się powstrzymać 
zjawisko wzrostu cen czynszów mieszkań oferowanych 
na wynajem oraz dokładają starań w zakresie zwiększenia 
ich dostępności na rynku. Przykładem działań osłonowych 
podjętych przez władze Amsterdamu oraz Rotterdamu jest 
rozporządzenie, które określa, że każdy nabywca domu czy 
mieszkania o wartości poniżej 512 tys. euro (w stolicy) i 355 
tys. euro (w Rotterdamie) ma obowiązek w nim zamieszkać. 
Pomimo słuszności założenia tego rozwiązania, 
mieszkańcom miasta pozostaje jedynie możliwość zakupu 
nieruchomość. Władze takimi działaniami ograniczyły 
lub wyeliminowały rynek wynajmu z obu miast, gdyż 
zakup inwestycyjny stał się tym samym niemożliwy lub 
nielegalny. Z drugiej strony patrząc miasto zapewnia 
sobie monopol w zakresie oferty mieszkań czynszowych. 
Niezależnie od posiadanego zasobu nieruchomości przez 
Amsterdam i Rotterdam zawsze będziemy doświadczać 
pewnego niedosytu na rynku. Mamy tutaj zatem przykład 
regulacji, która nie do końca służy mieszkańcom, ponieważ 
zawęża ona możliwość wyboru, ale z drugiej strony hamuje 
wzrost cen.

W szerszej perspektywie wszelkie działania regulacyjne 
rozpatrywać można jako drogę prowadzącą donikąd. 
Zwiększenie zasobu mieszkań przez inwestorów 
instytucjonalnych  na wynajem zawsze zmniejsza zasób 
nieruchomości dostępnych do sprzedaży. Wyeliminowanie 
inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych   
z rynku najmu może spowolnić podaż, jak ma to miejsce 
na rynku niemieckim i zaważyć na ofercie lokalowej 
deweloperów. Jeden problem będzie tu generować 
kolejny, tworząc impas.  

W tym miejscu należałoby przytoczyć ekspertyzę  
na zamówienie rządu Niemiec pt.  - „Społeczna polityka 
mieszkaniowa”[8], sporządzoną pod kierunkiem prof. 
ekonomii z Uniwersytetu w Konstancji Friedricha 
Breyera. Konkluzją tej ekspertyzy jest stanowisko 
wypracowane przez jej autorów, których argumentacja 
prowadzi do zaprzestania jakichkolwiek regulacji na rynku 
nieruchomości. Autorzy  wykazują  że, na rynku niemieckim, 
który jest uregulowany w zakresie cen najmu oraz posiada 
pewien zasób lokali komunalnych,  analizy wskazują  
na wycofanie się z ingerencji Państwa w rynek 
mieszkaniowy. Autorzy sugerują powrót do gospodarki 
rynkowej w czystej postaci i dużej presji na zwiększenie 
dostępności mieszkań z rynku. 
Upatrują w tym eliminację patologii w postaci pozornie 
regulowanych cen najmu, a przede wszystkim na zwrot 
w zakresie zainteresowania inwestorów budownictwem 

mieszkaniowym. Należy przy tym wspomnieć, ze rynek 
niemiecki jest ewenementem na skalę europejską, gdyż 
jest to rynek o najmniejszym odsetku prawa własności 
do zamieszkiwanej nieruchomości. Wnioski jakie  
z niego płynna pokazują, że największa stabilność  
w zakresie kosztów, oferty i eksploatacji daje własności 
nieruchomości. 

Nie sposób się nie zgodzić ze stanowiskiem prof. 
Friedricha Breyera. Własność odbiera nam elastyczność  
w zakresie miejsca zamieszkania, jednak posiada inne 
zalety których najem nie jest w stanie dostarczyć. Patrząc 
szeroko na rynek nieruchomości unii europejskiej,  
a zatem przez pryzmat płynności w zakresie sprzedaży 
nieruchomości, argument elastyczności miejsca 
zamieszkania w ofercie nieruchomości najmowanej 
można łatwo obalić. Średni czas ekspozycji nieruchomości 
w Polsce wynosi 6 m-c. Na rynku europejskim średnia jest 
o 1m-c dłuższa. W związku z powyższym, zbycie i nabycie 
nowej nieruchomości nie stanowi przeszkody w procesie 
zmiany miejsca zamieszkania.

EKOLOGIA

Respondenci odpowiedzieli także, jakie działania 
powinny być wspierane przez miasto. Na pierwszej 
pozycji znalazła się komunikacja (73 %) na drugim (60%) 
ekologia, a na trzecim (50 %) ochrona zdrowia. Nie są to 
przypadkowe wartości. Z odpowiedzi na pytania zawarte 
w ankiecie wynika jednoznacznie, że poznaniaków 
męczą problemy z przemieszkaniem się, brak parkingów 
oraz wciąż niewystarczająca możliwość dotarcia we 
wszystkie punkty Poznania komunikacją miejską. Także 
nie kończące się remonty i inwestycje utrudniają ruch 
uliczny. Wyniki pokazują, że Poznaniacy są świadomi 
powiązania między brakiem płynności ruchu oraz 
przeładowanym samochodami osobowymi miastem  
a problemem zanieczyszczenia powietrza w centrum 
miasta. Znajdująca się na drugim miejscu ekologia 
wskazuje, że dla mieszkańców Poznania znaczenie 
ma szeroko pojęta ochrona środowiska. Z odpowiedzi 
celowych w ankiecie wynika, że większość respondentów 
życzy sobie więcej w mieście więcej zieleni (drzew, terenów 
zielonych). Jest to także zgodne z naszymi sugestiami,  
że miasto powinno wspierać utrzymywanie starych drzew  
i wieloletnich nasadzeń oraz tworzenie nowych, z naciskiem 
na gatunki rodzime oraz tworzące gęste korony i systemy 
korzeniowe. Takie gatunki są bowiem w stanie po kilku 
latach pielęgnacji same zaspokajać swoje potrzeby wodne, 
a gęste korony przyczyniają się do tworzenia mikroklimatu 
i obniżenia temperatury nawet o kilka stopni, co w dobie 
zmieniającego się klimatu i wysokich letnich temperatur 
ma niebagatelne znaczenie. Należy unikać drzew  
i krzewów sadzonych w donicach, tworzących niewielkie 
korony, ponieważ ich funkcja jest jedynie ozdobna,  
a wydatki na ciągłą pielęgnację o wiele wyższe. Należy także 
pamiętać, że nie jest rozwiązaniem wycięcie starych drzew 
i zastąpienie ich młodymi nasadzeniem lub kompensacją, 
priorytetem zawsze powinno być zachowanie starych, 
istniejących  drzewostanów i terenów zielonych. Także w 
przypadku powstających inwestycji należy uwzględniać 
już istniejące na danym terenie elementy przyrodnicze  
i jak najczęściej integrować je w nowo powstające projekty. 
Patrząc na trendy w europejskich stolicach należy 
przeprowadzać rewitalizacje polegające na usuwaniu 
jak największej ilości elementów betonowych z podłoża  
i zastępowaniu ich powierzchniami biologicznie czynnymi, 
takimi jak zielone ściany (ukorzenione w ziemi) czy nowe 
tereny zielone. Zauważamy natomiast trend odwrotny, 
władze miasta zezwalają na zabudowywanie wszelkich 
wolnych przestrzeni w mieście. Powstają tam nowe 
budynki przeznaczone jako powierzchnie biurowe lub 
usługowe, podczas gdy można zauważyć, że poprzednie 
inwestycje są już wykorzystywane w bardzo niewielkim 
stopniu. Zanim będzie za późno i ostatnia powierzchnia 
zostanie zalana betonem, miasto powinno wyznaczyć 
ww. tereny jako takie, na których powstaną zielone tereny  

o charakterze rekreacyjno- sportowym dla mieszkańców 
centrum Poznania. Także utworzone jeszcze kilkadziesiąt 
lat temu zielone płuca miasta, takie jak np. Sołacz powinny 
być otoczone specjalną troską i zagwarantowanie ich 
nietykalność, ponieważ spełniają funkcję przewietrzającą. 
Tymczasem zauważamy, że włodarze miasta, określający 
siebie jako „zieloni” nie powstrzymują lub wręcz popierają 
dewastacje takich terenów. Dodatkowo środowiska 
ekologiczne już od dawna postulują zamknięcie ścisłego 
centrum dla ruchu samochodowego, poza samochodami 
dostawczymi, utworzenie parkingów podziemnych poza 
tym obszarem oraz rozbudowanie możliwości dojazdu 
komunikacją miejską. 

Liczne wyzwania wyłaniają się także z badania 
przeprowadzonego przez Wielkopolską Pracownie 
Pomysłów w ramach projektu „Konsultacje Poznania” 
realizowanym w ramach grantu Nowe FIO. 
Niepokoje dotyczące przyszłości miasta widać chociażby 
w pytaniu: „Kiedy myśli Pan/i o Poznaniu jako mieście, w 
którym żyje Pan/i na co dzień, to czy towarzyszą Panu/i 
wówczas pozytywne, czy też negatywne odczucia? Proszę 
wybrać na podstawie poniższych stwierdzeń”. Aż 1/3 
pytanych oznaczyła: „W Poznaniu coraz więcej rzeczy mi 
się nie podoba i czuję się tu coraz mniej u siebie”. Jest to 
znaczący odsetek i należałoby podjąć pogłębione badania, 
które miałyby stwierdzić co stoi za przyczyną takiego 
stanowiska. Wydaje się, że doprowadzenie do sytuacji, 
w której ta, 1/3 mieszkańców nie będzie czuła się w nim 
wyobcowana jest kluczowa.

Jednocześnie mimo pewnego pesymizmu wynikającego 
z odpowiedzi na pierwsze pytanie widzimy, że znaczna 
część poznaniaków czuje się silnie związana ze swoim 
miastem. Aż 80% pytanych osób mniej lub bardziej czuje 
się związana z miastem, a 83% czuję się poznaniakami.  
Z przeprowadzonych ankiet wyłania się obraz poznaniaków, 
którzy kochają swoje miasto, ale jednocześnie są wobec 
niego często bardzo krytyczni. 

Świadczyć mogą o tym liczne negatywne odpowiedzi na 
pytania dotyczące atrakcyjności miasta dla Poznaniaków 
(łącznie 28% „raczej nie” i „zdecydowanie nie”) oraz 
poszczególnych grup takich jak przedsiębiorcy (łącznie 
26% „raczej nie” i „zdecydowanie nie”), czy seniorzy 
(łącznie 33% „raczej nie” i „zdecydowanie nie”).  

Również zaufanie do takich instytucji, jak Prezydent 
Miasta, Rada Miasta, Urząd Miasta, Straż Miejska jest 
mocno ograniczone i nigdzie nie przekracza łącznie 50% 
odpowiedzi pozytywnych „zdecydowanie tak” i „raczej 
tak”. Ankietowani oceniają działanie tych instytucji  
w zdecydowanej mierze, jako „słabo” lub „przeciętnie”. 



Jednocześnie na pytania, czy instytucje te „dbają o moje 
sprawy”, „rzetelnie informują obywateli”, „realizują ważne 
potrzeby mieszkańców” mamy zazwyczaj przewagę 
odpowiedzi „zdecydowanie się nie zgadzam” lub 
„raczej się nie zgadzam”. Świadczyć to może o błędach 
lub problemach komunikacyjnych władz miejskich,  
a także niezadowalającej obywateli pracy z ich strony. 
Z drugiej zaś strony oznacza najprawdopodobniej 
wciąż niewystarczający kapitał społeczny Poznaniaków   
i wynikający stąd niskie zaufanie do instytucji publicznych. 
Następną sferą dużego zainteresowania ankietowanych 
i jednocześnie wyzwaniem dla zarówno samorządu, jak  

i władz państwowych są kwestie związane ze służbą 
zdrowia. Niestety wciąż nie znamy długotrwałych skutków 
i powikłań po pandemii COVID-19, ani nie potrafimy 
odpowiedzieć na pytanie, czy możemy spodziewać się 
kolejnych fal zachorowań. Jednocześnie starzejące się 
społeczeństwo będzie wymagało coraz większych nakładów 
i inwestycji w służbę zdrowia. 50% poznaniaków wskazuje 
właśnie ten obszar, jako jeden z trzech najważniejszych. 
Niestety z badań wynika też, że tylko łącznie 51% „raczej 
ma zaufanie” i „ma zdecydowane zaufanie” do poznańskiej 
służby zdrowia. 

Rysunek 7 Prognoza ludności Polski w wieku 80 lat i więcej. Źródło: Zdrowa Przyszłość. Ramy strategiczne 
rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. , s. 11.

W trakcie prowadzonych badań doszło do gwałtownych 
zmian w polityce międzynarodowej i sytuacji  
w samym mieście. Przygotowania do przeprowadzenia 
ankiety rozpoczęły się przed 24 lutego 2022 roku 
stąd też kwestia integracji Ukraińców, a także innych 
obcokrajowców, ze społeczeństwem Poznania nie mogła 
być w niej uwzględniona. W najbliższej przyszłości 

będzie to olbrzymie wyzwanie dla władz miasta. Nowi 
mieszkańcy mogliby rozwiązać dotychczasowe problemy 
demograficzne i zapobiec procesom starzenia się 
społeczeństwa. Z drugiej zaś strony pojawienie się nowych 
mniejszości może spowodować napięcia. Wydaje się, że 
powinien być to kolejny obszar badań, którym należałoby 
się zająć w najbliższej przyszłości.

Rysunek 8 Liczba numerów PESEL wydanych obywatelom Ukrainy na 1 tys. mieszkańców powiatu. Źródło: 
https://portalstatystyczny.pl/w-ktorych-powiatach-jest-najwiecej-uchodzcow-z-ukrainy-mapa/

Na ogólne pytanie o  odczucia związane z mieszkaniem 
w Poznaniu  niezależnie od płci 2/3 osób wykazało 
swoje niezadowolenie lub określiło Poznań jako miasto 
pozbawione wyrazu. Tylko 1/3 respondentów miała 
odczucia jednoznacznie pozytywne. Jako najbardziej 
niepokojące możemy uznać, że Poznań, szczycący się 
do niedawna jeszcze swoją wyjątkowością, niezwykłym 
historycznym dziedzictwem, wielką przedsiębiorczością 
oraz bogatą ofertą dla mieszkańców przez prawie 30 % 
respondentów jest określane jako pozbawione charakteru. 
Mimo tej oceny jednak ponad połowa respondentów 
czuje się Poznaniakami, czuje się z Poznaniem związana 
i poleciłaby je do mieszkania swoim znajomym, a 80% 
określa je jako miasto posiadające wiele zalet (tutaj 
zrobiłabym wykres porównawczy). Wciąż jeszcze istnieje 
przekonanie, że to dobre miejsce dla inwestorów  
i przedsiębiorców, także zagranicznych, co wyraziło 
ponad 50% respondentów. Podobna liczba osób uważa, 
że Poznań jest dobrym miastem dla wszystkich grup 
wiekowych, mimo niskiego zaufania do policji (51%), 
służby zdrowia oraz straży miejskiej (<50%). Prawie 
połowa uważa, że Poznań nie jest miastem bezpiecznym, 
podczas gdy dla ponad 90% bezpieczeństwo odgrywa 
bardzo ważną rolę.  Jako znamienne można uznać, że 49% 
respondentów nie ma zaufania do prezydenta miasta, tylko 
12 % wyraziło zdecydowane poparcie dla niego. Większość 
respondentów nie ma także zaufania do Urzędu oraz Rady 
Miasta i wyraża więcej zaufania w stosunku do swoich 
radnych dzielnicy czy osiedla. Ponad 50% uważa także, 

że jakość obsługi w urzędach jest słaba, podczas gdy 
większość respondentów uważa ten aspekt za bardzo 
ważny. Jednak zdecydowana większość Poznaniaków 
(ponad 80%) interesuje się sprawami Poznania, choć 70% 
nie uważa, że mamy realny wpływ na decyzje władz miasta, 
a 56%nie czuje się informowana o decyzjach UM. Jednak 
ponad 90% uważa dialog z włodarzami miasta za ważny.  
Z osób zapytanych jak oceniają centrum naszego miasta 
60% podaje, że jest słabe lub przeciętne, podczas gdy 
ponad 70% podaje ten aspekt jako ważny. Jest to bardzo zły 
znak, ponieważ w ostatnich latach zostały przeprowadzone 
bardzo czasochłonne i kosztowne remonty, które jednak  
w oczach większości poznaniaków najwyraźniej nie 
wniosły pozytywnych zmian w części będącej wizytówką 
naszego miasta. Także jako zmiany na gorsze można ocenić 
spadek, w mieście będącym od dziesięcioleci centrum 
życia uniwersyteckiego, oferty edukacyjnej dla młodych 
ludzi. W niedalekiej przyszłości może mieć to wpływ na 
liczbę studentów wybierających nasze miasto, co będzie 
miało odzwierciedlenie w funkcjonowaniu uczelni, a także 
liczbie absolwentów zasilających rynek. W takim przypadku 
może również ucierpieć renoma miasta jako posiadającej 
bogatą i różnorodną ofert stolicy uniwersyteckiej 
Wielkopolski. Prawie połowa respondentów ocenia źle lub 
jako przeciętną ofertę pozaszkolną dla młodzieży. Z tymi 
zmianami i odczuciami ma niewątpliwy związek wynik, 
że ponad połowa respondentów jest niezadowolona 
z oferty kulturalnej miasta, podczas gdy prawie 70% 
określiło ten aspekt jako ważny. Przeciwnie większość 



jest jednak zadowolona z oferty edukacyjnej dla dzieci 
i młodzieży, co także określiła jako ważne. Większość 
respondentów czuje się zadowolona z oferty usługowej 
Poznania, jednak oferta mieszkaniowa pozostawia wiele do 
życzenia. Przytłaczająca większość (90%) wyraziła swoje 
niezadowolenie z możliwości parkingowych w Poznaniu. 
Ponad połowa mieszkańców jest także niezadowolona 
z transportu publicznego oraz z czystości miasta, a tylko  
mniejszość określiła organizację wywozu odpadów 
(którego ważność podkreśliło ponad 90% respondentów) 
oraz funkcjonowanie transportu publicznego jako 
zadowalające, podobnie jak jakość powietrza oraz 
natężenie hałasu. Natomiast ponad 60% respondentów 
wskazało, że w Poznaniu można znaleźć dobre oferty 
pracy. Dla ponad połowy respondentów ważną rolę 
odgrywają tereny zielone, zarówno ich jakość jak i ilość. 
Osoby te określiły siebie w tej kwestii jako niezadowolone, 
a 90% uważa jakość terenów zielonych za ważne. 73% 
respondentów określiło, że terenów zieleni  w Poznaniu 
jest za mało. Także jakość powietrza i wody pitnej odgrywają 
dla poznaniaków (ponad 90% respondentów) oraz poziom 
hałasu (80%) bardzo ważną rolę. Czynnikiem wzbudzający 
niezadowolenie u 80% respondentów są także wysokie 
koszty życia i 90% uważa ten czynnik za ważny. Dla  ponad 
90% respondentów dużą rolę odgrywa także organizacja 
oraz płynność ruchu w mieście.

Z ankiety wynika także, że zdaniem Poznaniaków w mieście 
jest za mało kin i imprez rozrywkowo- kulturalnych 
co ma związek z brakiem odpowiedniej infrastruktury. 
Prawie połowa respondentów była także niezadowolona 
z liczby placów zabaw dla dzieci i ścieżek rowerowych,  
a prawie 40% respondentów oceniła liczbę targowisk jako 
niewystarczającą. Ponad 60% respondentów nie widzi 
dobrego planu rozwoju miasta oraz uważa, że władze nie 
interesują się potrzebami mieszkańców. Także większość 
uznała, że włodarze nie wykonują kompetentnie swoich 
zadań i że dbają tylko o własny interes oraz źle zarządzają 
środkami publicznymi. Ponad respondentów 60% uznało, 
że w Poznaniu mamy za dużo inwestycji deweloperskich, 
a 74%, że centrum Poznania jest za mało zielone. 68% 
uważa także, że inwestycje w mieście są źle przygotowane.  
Brak zieleni na własnych osiedlach zauważa także ponad 
połowa respondentów. Ponad 80% widzi problem smogu, 
korków oraz ocenia ilość betonowych elementów w 
mieście jako zbyt liczne. Taka sama liczba chciałaby 
zamiany parkingów na podziemne, a istniejące nadziemne 
zamienione na tereny zielone. Ponad 85% uważa, że 
należy odrestaurować i otoczyć zielenią stary dworzec, nie 
zmieniając jednak jego funkcji. 

Tylko 30% respondentów (bardzo mało) korzysta 
regularnie z komunikacji miejskiej, mimo, że ocenia 
pozytywnie różne jej elementy (czystość, punktualność, 
ilość, udogodnienia dla niepełnosprawnych i położenie 

przystanków). Bardzo negatywnie jednak oceniane są ceny 
biletów oraz możliwości dojazdu do bardziej odległych 
punktów, słabo rozwinięta sieć. Respondenci potwierdzają 
problem podkreślany przez nas od dłuższego czasu.  
W obliczu korków oraz problemów z jakością powietrza                               
w sezonie jesienno-zimowym miasto zamiast zachęcać 
mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej 
oferując tańsze bilety oraz rozbudowując siec połączeń 
na terenach znajdujących się poza centrum Poznania  
wykazuje działania odwrotne.

W 2019 r. Klub Jagielloński wydał raport Karola 
Wałachowskiego (we współpracy  z Sebastianem Królem) 
pt. Uciekające metropolie. Ranking 100 polskich miast. 
Jednym ze wskaźników rankingu była interesująca nas 
jakość życia - wśród 100 obszarów funkcjonalnych, pod 
względem jakości życia, Poznań uplasował się na 98 
pozycji z wynikiem 4,83. W zestawieniu zbiorczym zajął 16 
miejsce. 

Analiza wyników Konsultacji Poznania dowodzi 
zbieżności pomiędzy subiektywną oceną dokonaną przez 
mieszkańców Poznania a obiektywnymi wynikami badań 
opartych m.in. na danych GUS. Ani jedne, ani drugie nie 
wystawiają miastu laurki. 
 

Wyniki badań Konsultacji  Poznania  
w poszczególnych subregionach

Antoninek-Zieleniec-
Kobylepole

71

Chartowo 57
Fabianowo-Kotowo 23

Główna 62
Głuszyna 46
Górczyn 98

Grunwald 226
Jeżyce (w tym Ogrody) 114

Junikowo (w tym 
Kwiatowe)

114

Kiekrz 39
Krzesiny-Pokrzywno-

Garaszewo
46

Krzyżowniki-Smochowice 
(w tym Wola)

53

Ławica 59
Morasko-Radojewo (w 

tym Umultowo)
46

Naramowice 91
Winogrady 121
Piątkowo 151
Podolany 78

Rataje 137
Sołacz (w tym Winiary) 57

Stare Miasto (w tym 
Ostrów Tumski-Śródka-

Zawady-Komandoria)
99

Starołęka-Minikowo 62
Strzeszyn 121

Szczepankowo- Spławie- 
Krzesinki

57

św. Łazarz 69
Świerczewo 69

Warszawskie-Pomet-
Maltańskie

57

Wilda 114
Zielony Dębiec 58

Żegrze 43

Liczba ankiet z podziałem na osiedla:



Mieszkańcy tego osiedla są najmniej zadowolonymi z życia w Poznaniu, aż 63% ankietowanych wskazuje, 
że „Poznań mnie męczy – najchętniej bym wyjechał(a) z tego miasta na stałe” oraz „w Poznaniu coraz 
więcej rzeczy mi się nie podoba i czuję się tu coraz mniej u siebie”.  Jednak, aż 94% badanych czuję 
się Poznaniakiem/Poznanianką. Aż 81% mieszkańców uważa, że nie ma wpływu na funkcjonowanie  
i podejmowanie decyzji  w zakresie spraw miejskich. Poza transportem, w odróżnieniu od pozostałych 
poznaniaków, oczekują inwestycji w sport i turystykę. 

Wyniki poniżej średniej :

•	 Ocena	dostępności	miejsc	pracy,

•	 Ocena	kompetencji	władz	miejskich	i	ich	wizji	rozwoju	miasta,

•	 Konieczność	rozwoju	miejskiego	systemu	transportu	współdzielonego.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Pozytywna	ocena	komunikację	miejską,

•	 Za	mało	ogólnodostępnych	śmietników,

•	 Za	dużo	w	mieście	obiektów	handlowych,

•	 Rekordowa	liczba	wskazań	dla	działań	Prezydenta	Miasta	jako	„przeciętna”.

„Tramwaj, aż pod 
granicę Swarzędza!”
~19 letnia studentka, mieszkanka osiedla 

od urodzenia

ANTONINEK-ZIELENIEC-KOBYLEPOLE

Średnia 
dla 

Poznania

Antoninek-
Zieleniec-

Kobylepole

słabo 23% 41%

przeciętnie 36% 41%

dobrze 33% 12%

bardzo dobrze 7% 6%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 6%

przeciętnie 21% 6%

dobrze 38% 29%

bardzo dobrze 23% 41%

znakomicie 5% 18%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 35%

dobrze 42% 41%

bardzo dobrze 16% 18%

znakomicie 2% 6%

słabo 15% 24%

przeciętnie 22% 29%

dobrze 41% 24%

bardzo dobrze 19% 12%

znakomicie 4% 12%

słabo 11% 12%

przeciętnie 35% 29%

dobrze 43% 47%

bardzo dobrze 9% 12%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 12%

przeciętnie 32% 41%

dobrze 22% 29%

bardzo dobrze 6% 12%

znakomicie 2% 6%

słabo 18% 47%

przeciętnie 24% 24%

dobrze 35% 18%

bardzo dobrze 18% 12%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 29%

dobrze 32% 24%

bardzo dobrze 23% 29%

znakomicie 8% 18%

słabo 19% 6%

przeciętnie 27% 29%

dobrze 37% 24%

bardzo dobrze 14% 29%

znakomicie 3% 12%

słabo 20% 24%

przeciętnie 36% 18%

dobrze 33% 47%

bardzo dobrze 10% 12%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 29%

przeciętnie 34% 29%

dobrze 25% 18%

bardzo dobrze 8% 18%

znakomicie 2% 6%

słabo 22% 18%

przeciętnie 30% 29%

dobrze 36% 24%

bardzo dobrze 8% 12%

znakomicie 4% 18%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 6%

dobrze 36% 24%

bardzo dobrze 24% 35%

znakomicie 9% 35%

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 6%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 13%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 26%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 35%

wszędzie w dobrym stanie 4% 16%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 3%

żaden 24% 23%

bardzo mały wpływ 22% 23%

mały wpływ 35% 32%

duży wpływ 8% 6%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 16%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Mieszkańcy Chartowa są jednymi z najbardziej krytycznych osób wobec aktualnych władz miasta,  
ze szczególnym uwzględnieniem Prezydenta i Rady miasta.  Aż 40% uważa, że władze nie mają dobrego 
programu rozwoju miasta. 
Pomimo tego mieszkańcy uważają zarówno Poznań jak i swój fyrtel za atrakcyjne miejsce do życia. W tym 
regionie padło najwięcej odpowiedzi „zdecydowanie tak” na pytanie czy Poznań to atrakcyjne miasto 
dla mieszkańców oraz dla nich samych (28%). W przypadku własnego osiedla mowa o 82% wskazań jako 
dobre lub bardzo dobre miejsce do życia.
Ponad połowa badanych wskazała, że zdecydowanie ważna dla nich jest infrastruktura sportowa. 80% 
uważa, że w mieście jest za mało drzew, jednak tylko 64% uważa, że ich okolica powinna być bardziej 
zielona. 

Wyniki poniżej średniej:

•	 Najmniejsze	zaufanie	dla	Rady	Miasta	oraz	dla	Rady	Osiedla,

•	 Najmniejsze	zaufanie	do	innych	mieszkańców	miasta,

•	 Ponad	połowa	negatywnie	ocenia	atrakcyjność	centrum	Poznania,

•	 Dostępność	do	usług	medycznych,

•	 Najmniej	ważna	dostępność	oferty	edukacyjnej	i	rekreacyjnej	dla	dzieci	i	młodzieży,

•	 Rekordowa	 liczba	 nie	 zgadza	 się	 z	 opinią,	 że	 władze	 miasta	 realizują	 priorytety	

mieszkańców.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Ważna	jest	oferta	handlowo-usługowa,

•	 Największe	oczekiwania	wobec	obsługi	mieszkańca	w	urzędzie,

•	 2/3	ankietowanych	uważa	za	priorytetową	możliwość	dialogu	z	władzami	miasta,

•	 Najmniej	wskazań	na	problem	z	czystością	powietrza	w	mieście.

„Oświetlony chodnik i ścieżka 
rowerowa wzdłuż trasy kórnickiej”
~33 letnia mieszkanka osiedla

CHARTOWO

Średnia 
dla 

Poznania
Chartowo

słabo 23% 9%

przeciętnie 36% 36%

dobrze 33% 45%

bardzo dobrze 7% 9%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 0%

przeciętnie 21% 18%

dobrze 38% 55%

bardzo dobrze 23% 27%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 9%

przeciętnie 29% 18%

dobrze 42% 73%

bardzo dobrze 16% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 18%

dobrze 41% 64%

bardzo dobrze 19% 9%

znakomicie 4% 9%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 45%

dobrze 43% 36%

bardzo dobrze 9% 9%

znakomicie 2% 9%

słabo 38% 9%

przeciętnie 32% 73%

dobrze 22% 18%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 18%

dobrze 35% 64%

bardzo dobrze 18% 18%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 36%

dobrze 32% 27%

bardzo dobrze 23% 36%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 18%

przeciętnie 27% 27%

dobrze 37% 45%

bardzo dobrze 14% 9%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 18%

przeciętnie 36% 45%

dobrze 33% 36%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 0%

przeciętnie 34% 55%

dobrze 25% 18%

bardzo dobrze 8% 27%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 18%

przeciętnie 30% 36%

dobrze 36% 36%

bardzo dobrze 8% 9%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 9%

dobrze 36% 36%

bardzo dobrze 24% 55%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 8%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 4%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 60%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 24%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 4%

żaden 24% 36%

bardzo mały wpływ 22% 32%

mały wpływ 35% 24%

duży wpływ 8% 8%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 0%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Wszyscy ankietowani mieszkańcy osiedla Fabianowo-Kotowo określili, że są przywiązani do Poznania  
w sposób zdecydowany. Jednak, aż połowa wskazała, że według nich Poznań to jak jedno z wielu miast – 
nie bardzo się czymś wyróżnia – miasto, jak jedno z wielu.
W niniejszych badaniach, mieszkańcy tego regionu, najrzadziej ze wszystkich wskazywali  
w swoich odpowiedziach zwroty skrajne. Najczęściej padające odpowiedzi w pytaniach zamkniętych  
to „przeciętnie” oraz „ani ważne, ani nieważne”. Aż 80% ankietowanych z osiedla jest niezadowolonych 
z możliwości uprawiania sportu i rekreacji w Poznaniu. Ankietowani uważają, że są rzetelnie informowani 
o działaniach władz lokalnych. Wiąże się to zapewne także z faktem, że osiedle Fabianowo-Kotowo 
charakteryzuje się rekordowym w badaniach poziomem zaufania dla radnych osiedla (80% tak lub raczej 
tak). Bardzo dobrze w tej grupie badanych wypada także ocena Urzędu Miasta czy też ogólnie działania 
władz miejskich. Jedyny wyjątek dotyczy Prezydenta, który nie uzyskał w na tym terenie skrajnych 
pozytywnych ani negatywnych ocen.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Najwięcej	negatywnych	opinii	odnośnie	jakości	życia	osób	starszych	w	mieście,

•	 Najmniejsze	zaufanie	dla	poznańskiej	Służby	Zdrowia,

•	 Rekordowo	duży	odsetek	ankietowany	określa	poziom	bezpieczeństwa	tylko	jako	średni,

•	 Jedyny	region,	gdzie	nikt	nie	określił	oferty	mieszkaniowej	w	mieście	jako	bardzo	dobry	

(ocena dobra porównywalna do średniej całego miasta).

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 70%	badanych	określa,	że	miasto	jest	dla	nich	raczej	atrakcyjne,

•	 Największe	grono	niezdecydowanych	respondentów	w	kontekście	pracy	urzędu	miasta,

•	 Wysoki	poziom	zaufania	dla	Straży	Miejskiej,

•	 Najwyższy	wskaźnik	zadowolenia	z	dostępności	miejsc	parkingowych,

•	 90%	ankietowanych	uważa,	że	dyskotek	jest	odpowiednia	ilość	w	mieście,

•	 Rekordowy	wskaźnik	oceny	pracy	urzędu	miasta	–	50%	określa	jako	znakomity.

„Budowa domu kultury”
~najczęstsze wskazanie osób zamieszkujących osiedle

FABIANOWO -KOTOWO

Średnia 
dla 

Poznania

Fabianowo-
Kotowo

słabo 23% 100%

przeciętnie 36% 0%

dobrze 33% 0%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 0%

przeciętnie 21% 0%

dobrze 38% 100%

bardzo dobrze 23% 0%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 50%

dobrze 42% 50%

bardzo dobrze 16% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 50%

przeciętnie 22% 0%

dobrze 41% 0%

bardzo dobrze 19% 0%

znakomicie 4% 50%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 100%

dobrze 43% 0%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 50%

przeciętnie 32% 0%

dobrze 22% 0%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 50%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 50%

dobrze 35% 0%

bardzo dobrze 18% 50%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 50%

przeciętnie 26% 50%

dobrze 32% 0%

bardzo dobrze 23% 0%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 100%

dobrze 37% 0%

bardzo dobrze 14% 0%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 100%

przeciętnie 36% 0%

dobrze 33% 0%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 0%

przeciętnie 34% 50%

dobrze 25% 50%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 0%

przeciętnie 30% 50%

dobrze 36% 50%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 50%

dobrze 36% 0%

bardzo dobrze 24% 50%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 20%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 10%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 60%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 10%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 20%

bardzo mały wpływ 22% 0%

mały wpływ 35% 40%

duży wpływ 8% 10%

bardzo duży wpływ 2% 20%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 10%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Wyniki badań dla osiedla Główna charakteryzują się największym odsetkiem osób niezdecydowanych 
w próbie oceny atrakcyjności miasta dla nich samych. Nie mniej aż 44% uważa Poznań za atrakcyjne 
miasto dla osób młodych. Ankietowani z tego regionu uważają się za osoby dobrze poinformowane  
o działaniach miasta oraz wysoko oceniają kompetencję urzędników. Osiedle to oceniło najgorzej 
aspekty transportu oraz czystości. Aż 56% mieszkańców uważa, że ich okolica nie jest czystym miejscem, 
a 63% źle ocenia transport publiczny, ze szczególnym uwzględnieniem punktualności. W porównaniu 
do wyników ogólnomiejskich, osoby z tego osiedla wskazały na priorytet inwestycje w turystykę zamiast 
w mieszkalnictwo.

Wyniki poniżej średniej :

•	 Najgorsza	w	badaniach	ocena	jakości	obsługi	w	Urzędzie	Miasta,

•	 Najmniej	ważna	jest	czystość	w	mieście,

•	 Małe	przywiązanie	wagi	do	czystości	powietrza	i	ilości	terenów	zielonych,

•	 Najmniejsze	oczekiwania	wobec	zazielenienia	miasta.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Aż	55%	mieszkańców	dobrze	ocenia	ofertę	mieszkaniową	w	mieście,

•	 Dobrze	oceniana	 jest	 dostępność	 i	 jakość	 służby	 zdrowia,	 jednocześnie	 określana	

jako zdecydowanie ważna dla mieszkańców,

•	 Bardzo	dobra	ocena	działania	Rady	Osiedla,	przy	czym	priorytetem	dla	mieszkańców	

jest dostępność radnych.

„Budowa trasy tramwajowej na 
ul. Główną i PKP Poznań Wschód”
~ wskazanie kilkunastu osób zamieszkujących osiedle

GŁÓWNA

Średnia 
dla 

Poznania
Główna

słabo 23% 22%

przeciętnie 36% 56%

dobrze 33% 22%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 33%

przeciętnie 21% 22%

dobrze 38% 44%

bardzo dobrze 23% 0%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 44%

przeciętnie 29% 11%

dobrze 42% 44%

bardzo dobrze 16% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 33%

przeciętnie 22% 33%

dobrze 41% 33%

bardzo dobrze 19% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 22%

przeciętnie 35% 33%

dobrze 43% 44%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 44%

przeciętnie 32% 44%

dobrze 22% 11%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 22%

przeciętnie 24% 56%

dobrze 35% 22%

bardzo dobrze 18% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 33%

dobrze 32% 44%

bardzo dobrze 23% 22%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 44%

przeciętnie 27% 22%

dobrze 37% 33%

bardzo dobrze 14% 0%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 44%

przeciętnie 36% 22%

dobrze 33% 33%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 44%

przeciętnie 34% 22%

dobrze 25% 33%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 11%

przeciętnie 30% 22%

dobrze 36% 56%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 11%

słabo 12% 22%

przeciętnie 19% 22%

dobrze 36% 33%

bardzo dobrze 24% 22%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 4%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 19%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 37%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 41%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 15%

bardzo mały wpływ 22% 15%

mały wpływ 35% 37%

duży wpływ 8% 19%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 15%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Osiedle to, podobnie jak inne osiedla peryferyjne, wykazało się w badaniach niską oceną jakości życia 
w Poznaniu. 55% mieszkańców nie jest zadowolonych z niego, a 35% wprost mówiło, że miasto nie jest 
atrakcyjne dla swoich mieszkańców.  Ankietowani mieszkańcy przywiązuje istotną wagę do oceny centrum 
miasta. Priorytet atrakcyjności centrum ma tu najwyższy wynik. Uzyskano tu rekordowe, negatywne 
wyniki jeżeli chodzi o komunikację i dotrzymywanie słowa przez włodarzy miejskich. Nikt z badanych 
nie zgodził się ze zdaniem, że władze miejskie dobrze i rozsądnie zarządzają środkami publicznymi.  
W tym osiedlu najmniejszy priorytet przyznano ochronie środowiska – najmniejsze oczekiwania związane 
z rozbudową zielonych obszarów, natomiast bardzo duży budownictwu mieszkaniowemu i handlowo 
usługowemu. Rejon boryka się z wykluczeniem komunikacyjnym, uzyskano rekordowe negatywne wyniki 
oceny transportu publicznego aż 70%

Wyniki poniżej średniej :

•	 Najmniej	zaufania	dla	Prezydenta	Miasta	(20%	raczej	tak,	0%	zdecydowanie	tak),

•	 Najwięcej	zdecydowanych	negatywnych	odpowiedzi	wobec	urzędu	miasta,

•	 Aż	80%	źle	ocenia	ofertę	mieszkaniową	w	mieście,

•	 Mieszkańcy	wskazują,	że	w	mieście	jest	za	mało	kin,

•	 Połowa	ankietowanych	przeciętnie	ocenia	działania	Policji,

•	 Najmniejsze	 poparcie	 dla	 budowy	 parkingów	 podziemnych,	 wobec	 propozycji	

zamiany obecnych w tereny zielone.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Pozytywnie	oceniana	jest	Straż	Miejska,

•	 60%	dobrze	ocenia	porządek	i	bezpieczeństwo,

•	 Wysoka	ocena	dostępności	i	jakości	służby	zdrowia,

•	 Największa	waga	problemu	atrakcyjności	już	posiadanych	terenów	zielonych,

•	 Wysoki	poziom	zadowolenia	z	jakości	powietrza.

„Ścieżki pieszo-rowerowe na terenie 
osiedla Głuszyna i Starołęka Minikowo, 
drogi wewnętrzne i chodniki”
~54 letni mieszkaniec z dziećmi na wychowaniu

GŁUSZYNA

Średnia 
dla 

Poznania
Głuszyna

słabo 23% 54%

przeciętnie 36% 23%

dobrze 33% 23%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 15%

przeciętnie 21% 15%

dobrze 38% 69%

bardzo dobrze 23% 0%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 8%

przeciętnie 29% 31%

dobrze 42% 54%

bardzo dobrze 16% 8%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 69%

przeciętnie 22% 31%

dobrze 41% 0%

bardzo dobrze 19% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 31%

przeciętnie 35% 46%

dobrze 43% 23%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 15%

przeciętnie 32% 54%

dobrze 22% 23%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 8%

słabo 18% 62%

przeciętnie 24% 31%

dobrze 35% 8%

bardzo dobrze 18% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 8%

przeciętnie 26% 31%

dobrze 32% 38%

bardzo dobrze 23% 23%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 8%

przeciętnie 27% 15%

dobrze 37% 69%

bardzo dobrze 14% 8%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 62%

przeciętnie 36% 23%

dobrze 33% 15%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 8%

przeciętnie 34% 31%

dobrze 25% 38%

bardzo dobrze 8% 23%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 46%

przeciętnie 30% 8%

dobrze 36% 31%

bardzo dobrze 8% 8%

znakomicie 4% 8%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 8%

dobrze 36% 38%

bardzo dobrze 24% 23%

znakomicie 9% 31%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 5%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 15%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 50%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 25%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 5%

żaden 24% 15%

bardzo mały wpływ 22% 10%

mały wpływ 35% 45%

duży wpływ 8% 15%

bardzo duży wpływ 2% 5%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 10%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Połowa ankietowanych nie darzy zaufaniem swojej Rady Osiedla, przy 21% poparciu, tylko Prezydent 
Miasta ma niższe notowania z badanych instytucji miejskich – 56%.  Badani z tego rejonu rekordowo 
nisko oceniali jakość i ilość terenów zielonych, aż 86% uważa, że jest za mało lokalnych parków, skwerów 
i terenów zielonych. Co może też być powiązane ze wskazaniem, że aż 86% negatywnie ocenia czystość 
powietrza. 60% badanych uważa, że nie ma wpływu na swoją Radę Osiedla. 

Wyniki poniżej średniej :

•	 Najwięcej	wskazań	określających	centrum	miasta	jako	przeciętne,

•	 Najniższa	ocena	oferty	edukacyjnej	dla	dzieci	(ex	aequo	z	Zawadami),	przy	

czym nie jest to istotny problem dla połowy badanych (średnia miejska 36%),

•	 Najmniej	ważna	jest	dostępność	miejsc	parkingowych,

•	 93%	mieszkańców	przeszkadzają	korki	w	mieście,

•	 Rekordowe	wskazania	związane	z	brakiem	dostępnych	koszów	na	śmieci	

oraz ogólną czystością rejonu.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Poziom	kosztów	życia	wskazywany	 jako	„ważny”	dla	ankietowanych	 jest	

najwyższy	(ex	aequo	z	Starołęka-Minikowo),

•	 Najwięcej	 pozytywnych	 wskazań	 odnośnie	 rozwijania	 transportu	

współdzielonego,

•	 Mało	istotny	problem	hałasu,

•	 Wszyscy	badani	oznajmili,	że	czują	czuję	się	Poznaniakiem/Poznanianką.

„Utworzenie parku na śladzie kolei staroberlińskiej 
oraz parków kieszeniowych w miejscach wskazanych 
przez mieszkańców we wniosku, który wpłynął do Rady 
Osiedla Górczyn w listopadzie ubiegłego roku”
~40 letni mieszkaniec osiedla od urodzenia

GÓRCZYN

Średnia 
dla 

Poznania
Górczyn

słabo 23% 35%

przeciętnie 36% 35%

dobrze 33% 26%

bardzo dobrze 7% 4%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 39%

przeciętnie 21% 30%

dobrze 38% 22%

bardzo dobrze 23% 9%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 39%

przeciętnie 29% 43%

dobrze 42% 9%

bardzo dobrze 16% 9%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 13%

przeciętnie 22% 13%

dobrze 41% 48%

bardzo dobrze 19% 17%

znakomicie 4% 9%

słabo 11% 13%

przeciętnie 35% 26%

dobrze 43% 39%

bardzo dobrze 9% 17%

znakomicie 2% 4%

słabo 38% 39%

przeciętnie 32% 30%

dobrze 22% 26%

bardzo dobrze 6% 4%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 13%

przeciętnie 24% 26%

dobrze 35% 35%

bardzo dobrze 18% 17%

znakomicie 4% 9%

słabo 11% 22%

przeciętnie 26% 43%

dobrze 32% 17%

bardzo dobrze 23% 9%

znakomicie 8% 9%

słabo 19% 48%

przeciętnie 27% 35%

dobrze 37% 13%

bardzo dobrze 14% 4%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 9%

przeciętnie 36% 57%

dobrze 33% 22%

bardzo dobrze 10% 9%

znakomicie 1% 4%

słabo 31% 43%

przeciętnie 34% 30%

dobrze 25% 22%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 4%

słabo 22% 22%

przeciętnie 30% 30%

dobrze 36% 48%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 43%

przeciętnie 19% 22%

dobrze 36% 17%

bardzo dobrze 24% 13%

znakomicie 9% 4%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 12%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 14%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 51%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 23%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 35%

bardzo mały wpływ 22% 26%

mały wpływ 35% 26%

duży wpływ 8% 7%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 7%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



W niniejszych badaniach, mieszkańcy osiedla Grunwald, w żadnym pytaniu nie wskazali najwięcej wskazań 
pozytywnych oraz negatywnych. Większość odpowiedzi była zbliżona do średniej ogólnomiejskiej. 
Można więc zaryzykować twierdzenie, że Grunwald jest częścią miasta najbardziej reprezentatywną dla 
ogółu. Badani tego osiedla wyżej oceniają działania Rady Miasta od działań Prezydenta czy też Policji 
bądź Rady Osiedla.

Wyniki poniżej średniej :

•	 Niski	poziom	zaufania	dla	służby	zdrowia	przy	stosunkowo	dużym	priorytecie	dla	niej,

•	 Niski	poziom	rozpoznawalności	radnych	osiedlowych,

•	 Słaba	ocena	bezpieczeństwa	i	porządku	publicznego	w	mieście,

•	 Problemem	istotnym	jest	brak	miejsc	do	parkowania.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Pozytywnie	ocena	atrakcyjności	oferty	mieszkaniowej	miasta,

•	 1/3	mieszkańców	dobrze	ocenia	czystość	powietrza	(dla	całego	miasta	to	¼),

•	 Wysoka	ocena	jakości	wody	pitnej.

Usunięcie kontrapasów dla rowerzystów 
na drogach jednokierunkowych gdy ulice 
równolegle są blisko siebie”
~51 letni mieszkaniec mieszkający w dzielnicy od urodzenia

GRUNWALD

Średnia 
dla 

Poznania
Grunwald

słabo 23% 15%

przeciętnie 36% 38%

dobrze 33% 47%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 6%

przeciętnie 21% 32%

dobrze 38% 38%

bardzo dobrze 23% 21%

znakomicie 5% 3%

słabo 11% 18%

przeciętnie 29% 32%

dobrze 42% 38%

bardzo dobrze 16% 9%

znakomicie 2% 3%

słabo 15% 6%

przeciętnie 22% 29%

dobrze 41% 44%

bardzo dobrze 19% 15%

znakomicie 4% 6%

słabo 11% 15%

przeciętnie 35% 32%

dobrze 43% 44%

bardzo dobrze 9% 6%

znakomicie 2% 3%

słabo 38% 50%

przeciętnie 32% 38%

dobrze 22% 6%

bardzo dobrze 6% 3%

znakomicie 2% 3%

słabo 18% 12%

przeciętnie 24% 21%

dobrze 35% 41%

bardzo dobrze 18% 12%

znakomicie 4% 15%

słabo 11% 24%

przeciętnie 26% 26%

dobrze 32% 38%

bardzo dobrze 23% 9%

znakomicie 8% 3%

słabo 19% 9%

przeciętnie 27% 29%

dobrze 37% 50%

bardzo dobrze 14% 12%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 12%

przeciętnie 36% 47%

dobrze 33% 24%

bardzo dobrze 10% 15%

znakomicie 1% 3%

słabo 31% 35%

przeciętnie 34% 38%

dobrze 25% 24%

bardzo dobrze 8% 3%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 18%

przeciętnie 30% 47%

dobrze 36% 35%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 15%

przeciętnie 19% 26%

dobrze 36% 38%

bardzo dobrze 24% 18%

znakomicie 9% 3%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 5%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 20%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 36%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 33%

wszędzie w dobrym stanie 4% 4%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 1%

żaden 24% 22%

bardzo mały wpływ 22% 29%

mały wpływ 35% 32%

duży wpływ 8% 4%

bardzo duży wpływ 2% 2%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 10%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Badani mieszkający na Jeżycach i Ogrodach pozytywnie oceniają swój region jako miejsce do życia. 
Wpływ na to ma wysoki poziom zadowolenia z dostępności oferty handlowo-usługowej,  bezpieczeństwo 
czy transport publiczny. Na osiedlu istotnym wskazanym problemem był hałas oraz niska jakość terenów 
zielonych. Padł tutaj rekord negatywnych wskazań przy ocenach związanych z włodarzami miasta. 
Najwięcej w badaniach ankietowanych z tego terenu wskazywało, że władze miasta nie dbają właściwie 
o sprawy mieszkańców oraz nie orientują się w problemach mieszkańców. Analogicznie 56% badanych 
uważa, że lokalni samorządowcy nie dotrzymują swoich zobowiązań.

Wyniki poniżej średniej :

•	 32%	ankietowanych	uważa,	że	miasto	nie	jest	dla	nich	atrakcyjne,

•	 48%	badanych	nie	ufa	swojej	Radzie	Osiedla	(najsłabszy	wynik	po	Chartowie),

•	 Najwięcej	negatywnych	wskazań	dla	aspektu	dostępności	mieszkań	oraz	dostępności	pracy,

•	 Najwięcej	osób	stwierdziło	że	w	Poznaniu	jest	za	mało	placów	zabaw	dla	dzieci	(70%),

•	 Dla	 połowy	 badanych	 jeżdżących	 na	 rowerze	 problemem	 jest	 złe	 rozdzielenie	 ścieżek	

rowerowych od chodników dla pieszych.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Rekordowe	76%	badanych	uważa	aspekt	ochrony	zdrowia	jako	zdecydowanie	ważny,

•	 Bardzo	dobrze	oceniany	transport	zbiorowy.

„Ograniczenie bezsensownych modyfikacji dróg, które 
prowadzą do konieczności jeżdżenia w kółko. Co prowadzi 
do znacznej emisji smogu, zanieczyszczeń i CO2 przez 
samochody”
~62 letni mieszkaniec osiedla od urodzenia, właściciel małego biznesu

JEŻYCE (w tym OGRODY)

Średnia 
dla 

Poznania

JEŻYCE (w 
tym 

OGRODY)

słabo 23% 18%

przeciętnie 36% 47%

dobrze 33% 35%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 12%

przeciętnie 21% 24%

dobrze 38% 41%

bardzo dobrze 23% 18%

znakomicie 5% 6%

słabo 11% 6%

przeciętnie 29% 29%

dobrze 42% 47%

bardzo dobrze 16% 18%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 18%

dobrze 41% 53%

bardzo dobrze 19% 29%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 47%

dobrze 43% 41%

bardzo dobrze 9% 6%

znakomicie 2% 6%

słabo 38% 53%

przeciętnie 32% 35%

dobrze 22% 6%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 6%

słabo 18% 12%

przeciętnie 24% 29%

dobrze 35% 24%

bardzo dobrze 18% 29%

znakomicie 4% 6%

słabo 11% 18%

przeciętnie 26% 24%

dobrze 32% 29%

bardzo dobrze 23% 24%

znakomicie 8% 6%

słabo 19% 18%

przeciętnie 27% 24%

dobrze 37% 41%

bardzo dobrze 14% 12%

znakomicie 3% 6%

słabo 20% 6%

przeciętnie 36% 29%

dobrze 33% 47%

bardzo dobrze 10% 18%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 29%

przeciętnie 34% 35%

dobrze 25% 24%

bardzo dobrze 8% 12%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 47%

przeciętnie 30% 24%

dobrze 36% 29%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 18%

przeciętnie 19% 29%

dobrze 36% 29%

bardzo dobrze 24% 18%

znakomicie 9% 6%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 6%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 24%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 40%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 28%

wszędzie w dobrym stanie 4% 2%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 30%

bardzo mały wpływ 22% 22%

mały wpływ 35% 24%

duży wpływ 8% 10%

bardzo duży wpływ 2% 4%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 10%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Badani mieszkający na tym terenie, są najbardziej rozczarowani władzą samorządową w mieście. 
Najgorzej oceniają działania zarówno pracy Rady Osiedla (rekordowe wręcz 60% źle, 40% przeciętnie) 
jak i Urzędu Miasta czy Prezydenta. W tym rejonie pojawił się największy poziom nieznajomości Radnych 
Osiedlowych. Natomiast w pytaniach dokładniej oceniających np. program rozwoju miasta, realizacja 
potrzeb i interesów mieszkańców badani z tego osiedla najwięcej razy wskazywali odpowiedź „nie wiem” 
(około 25%).

Wyniki poniżej średniej :

•	 70%	badanych	nie	rozmawiało		w	okresie	ostatnich	3	lat	

z radnym miejskim, bądź osiedlowym,

•	 Rekordowa	liczba	badanych	źle	ocenia	poziom	kosztów	

życia w mieście – 94%,

•	 Najwięcej	niezdecydowanych	odpowiedzi	w	badaniu.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Najmniej	negatywnych	wskazań	zaufania	dla	Policji

•	 Najwięcej	 wskazań	 jako	 „raczej	 ważne”	 dla	 aspektu	

czystego powietrza,

•	 Najmniejszy	 problem	 korków	 samochodowych	 (obok	

Krzyżowniki-Smochowice-Wola),

•	 Wysoka	ocena	komunikacji	miejskiej.

„W najbliższej okolicy zwiększyłabym 
zadrzewienie wokół ulic i zlikwidowała “dzikie 
parkingi” na terenach, które ewidentnie nie są 
przeznaczone do parkowania”
~31 letnia mieszkanka osiedla 

JUNIKOWO (w tym KWIATOWE)

Średnia 
dla 

Poznania

Junikowo 
(w tym 

Kwiatowe)
słabo 23% 0%

przeciętnie 36% 100%

dobrze 33% 0%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 20%

przeciętnie 21% 0%

dobrze 38% 20%

bardzo dobrze 23% 40%

znakomicie 5% 20%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 20%

dobrze 42% 40%

bardzo dobrze 16% 40%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 40%

dobrze 41% 20%

bardzo dobrze 19% 40%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 20%

dobrze 43% 60%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 20%

słabo 38% 60%

przeciętnie 32% 0%

dobrze 22% 20%

bardzo dobrze 6% 20%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 40%

dobrze 35% 20%

bardzo dobrze 18% 40%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 20%

dobrze 32% 60%

bardzo dobrze 23% 20%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 60%

dobrze 37% 0%

bardzo dobrze 14% 40%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 0%

przeciętnie 36% 60%

dobrze 33% 20%

bardzo dobrze 10% 20%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 40%

przeciętnie 34% 20%

dobrze 25% 0%

bardzo dobrze 8% 40%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 40%

przeciętnie 30% 0%

dobrze 36% 40%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 20%

słabo 12% 20%

przeciętnie 19% 40%

dobrze 36% 40%

bardzo dobrze 24% 0%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 4%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 12%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 36%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 38%

wszędzie w dobrym stanie 4% 10%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 26%

bardzo mały wpływ 22% 16%

mały wpływ 35% 36%

duży wpływ 8% 10%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 12%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Osiedle to ze względu na największą odległość od centrum miasta, wykazuje się odmiennymi priorytetami 
od pozostałych regionów. W najmniejszym stopniu w badaniu deklarują swoje zainteresowani sprawami 
Poznania. Badani z tego osiedla nadają wyraźnie mniejszy  priorytet dla transportu publicznego i 
infrastruktury sportowej czy kosztów życia w mieście. W znacznie mniejszym stopniu dotyczą ich 
problemy jakości powietrza, korków samochodowych, wody czy zieleni miejskiej. Badani uważają, że 
są dobrze poinformowani o działaniach miasta i w porównaniu do innych regionów wysoko oceniają 
kompetencje włodarzy miejskich, którzy orientują się w ich lokalnych problemach. 

Wyniki poniżej średniej :

•	 aż	30%	badanych	uważa	Poznań	za	miejsce	nieatrakcyjne	do	życia	dla	siebie	i	dla	młodzieży,

•	 Najmniejszy	poziom	zainteresowania	sprawami	Poznania,

•	 Najwięcej	negatywnych	wskazań	dla	atrakcyjności	centrum	miasta,	przy	czym	problem	ten	ma	dla	

mieszkańców najmniejsze znaczenie,

•	 Najniższa	ocena	jakości	edukacji	dzieci	i	młodzieży,

•	 Najwięcej	wskazań	określających		jako	„za	małą”	ilość	muzeów,	teatrów	i	galerii	sztuki	w	Poznaniu,

•	 Aż	76%	osób	uważa,	że	w	Poznaniu	jest	za	mało	ścieżek	rowerowych,

•	 Najwięcej	wskazań	dla	opinii,	że	w	Poznaniu	jest	za	dużo	inwestycji	deweloperskich.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Rekordowy	poziom	zaufania	do	służby	zdrowia	oraz	do	innych	mieszkańców,

•	 Najmniej	skrajnie	negatywnych	wskazań	dla	Prezydenta	Miasta,

•	 Najwyższa	 ocena	 jakości	 bezpieczeństwa	 i	 porządku	 publicznego	 (60%),	 organizacji	 wywozu	

śmieci (60%) oraz oferty handlowo-usługowej (82%),

•	 Wysoka	ocena	oferty	kulturalnej	miasta,

•	 Najmniejszy	problem	hałasu.

„Budowa kanalizacji”
~kilkoro mieszkańców osiedla pomiędzy 30 a 40 rokiem życia

KIEKRZ

Średnia 
dla 

Poznania
Kiekrz

słabo 23% 40%

przeciętnie 36% 20%

dobrze 33% 40%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 40%

przeciętnie 21% 20%

dobrze 38% 0%

bardzo dobrze 23% 40%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 40%

przeciętnie 29% 0%

dobrze 42% 20%

bardzo dobrze 16% 20%

znakomicie 2% 20%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 20%

dobrze 41% 40%

bardzo dobrze 19% 40%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 20%

przeciętnie 35% 0%

dobrze 43% 40%

bardzo dobrze 9% 40%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 0%

przeciętnie 32% 60%

dobrze 22% 20%

bardzo dobrze 6% 20%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 20%

przeciętnie 24% 20%

dobrze 35% 40%

bardzo dobrze 18% 20%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 20%

przeciętnie 26% 0%

dobrze 32% 20%

bardzo dobrze 23% 60%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 20%

przeciętnie 27% 20%

dobrze 37% 20%

bardzo dobrze 14% 40%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 0%

przeciętnie 36% 60%

dobrze 33% 0%

bardzo dobrze 10% 40%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 20%

przeciętnie 34% 20%

dobrze 25% 20%

bardzo dobrze 8% 40%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 0%

przeciętnie 30% 40%

dobrze 36% 40%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 20%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 0%

dobrze 36% 60%

bardzo dobrze 24% 20%

znakomicie 9% 20%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 29%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 18%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 24%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 29%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 24%

bardzo mały wpływ 22% 12%

mały wpływ 35% 35%

duży wpływ 8% 12%

bardzo duży wpływ 2% 12%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 6%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Wszyscy ankietowani z tego osiedla zaznaczyli odpowiedź „raczej tak” przy pytaniu określający ich 
przywiązanie do miasta i polecenie go jako miejsca do życia swoim znajomym. Zapewne z racji odległości 
od lotniczej bazy wojskowej, w badaniu pojawiło się tam najwięcej negatywnych ocen hałasu. Wysokie 
znaczenie w tym regionie ma pozaszkolna oferta edukacyjna i rekreacyjna dla dzieci i młodzieży, kultura 
oraz  kwestia miejsc parkingowych, mniejsze natomiast ma aspekt oferty handlowo-usługowej, czy 
transportu publicznego. Podobnie jak pozostałe badane regiony peryferyjne występuje tu negatywna 
ocena władz miejskich. 100% ankietowanych określiło, że raczej nie jest poinformowana o działaniach 
samorządu miejskiego i przeciętnie oceniają praktycznie wszystkie organy administracji samorządowej. 
Wyżej oceniana natomiast jest praca Straży Miejskiej od Policji.

Wyniki poniżej średniej :

•	 Niezadowolenie	z	organizacji	wywozu	śmieci,

•	 Połowa	ankietowanych	niezadowolona	z	jakości	wody	pitnej	(ex	aequo	z	św.	Łazarz),

•	 Najgorsza	w	badaniach	ocena	zieleni	miejskiej	(ex	aequo	z	Rataje),

•	 90%	badanych	uważa,	że	jest	za	dużo	inwestycji	deweloperskich	w	mieście,

•	 Wszyscy	 ankietowani	 negatywnie	 oceniają	 czas	 przejazdu	 komunikacją	miejską	 oraz	 częstotliwość	 jej	

kursowania.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Jedyne	osiedle,	gdzie	nikt	nie	zgłosił	skrajnie	negatywnych	ocen	wobec	Straży	Miejskiej,

•	 95%	mieszańców	pozytywnie	ocenia	ofertę	handlowo-usługową	w	mieście,

•	 Rekordowy	poziom	zadowolenia	z	możliwości	uprawiania	sportu	i	rekreacji	w	Poznaniu,

•	 Najwyższe	wskazanie	priorytetu	inwestycyjnego	na	ochronę	środowiska	wypoczynek	oraz	rekreację,

•	 Rekordowa	wartość	deklaracji	kontaktu	z	politykiem	lub	radnym	osiedlowym	w	ostatnich	3	latach	(75%).

„Budowa chodników, bezpiecznych przejść 
dla pieszych w szczególności na Pokrzywnie”
~emeryt/rencista mieszkający na osiedlu powyżej 15 lat

KRZESINY-POKRZYWNO -GORASZEWO

Średnia 
dla 

Poznania

Krzesiny-
Pokrzywno-
Goraszewo

słabo 23% 0%

przeciętnie 36% 100%

dobrze 33% 0%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 0%

przeciętnie 21% 0%

dobrze 38% 100%

bardzo dobrze 23% 0%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 100%

dobrze 42% 0%

bardzo dobrze 16% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 100%

dobrze 41% 0%

bardzo dobrze 19% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 100%

dobrze 43% 0%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 0%

przeciętnie 32% 0%

dobrze 22% 100%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 0%

dobrze 35% 100%

bardzo dobrze 18% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 0%

dobrze 32% 100%

bardzo dobrze 23% 0%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 100%

dobrze 37% 0%

bardzo dobrze 14% 0%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 100%

przeciętnie 36% 0%

dobrze 33% 0%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 0%

przeciętnie 34% 100%

dobrze 25% 0%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 100%

przeciętnie 30% 0%

dobrze 36% 0%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 100%

dobrze 36% 0%

bardzo dobrze 24% 0%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 30%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 35%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 15%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 15%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 5%

żaden 24% 5%

bardzo mały wpływ 22% 20%

mały wpływ 35% 45%

duży wpływ 8% 20%

bardzo duży wpływ 2% 5%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 5%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Pomimo peryferyjnego położenia tego osiedla, oceny miasta jakie uzyskano wśród jej mieszkańców 
stanowią jedne z najkorzystniejszych w całym badaniu. Ponad 75% badanych w każdym pytaniu oceniającym 
jakość życia w Poznaniu wraz z przywiązaniem do niego wskazywało jednoznacznie pozytywną postawę. 
Szczególnie widoczne jest to, że 100% ankietowanych czuje się „zdecydowanie” przywiązanych do miasta 
– jest to skrajnie pozytywna odpowiedź do wyboru. Umiejscowienie determinuje także fakt, że badani 
z tego osiedla większy niż w innych regionach, wręcz rekordowy priorytet przyznają aspektowi rozwoju 
transportu publicznego i ofercie mieszkaniowej,  znacznie niższy natomiast atrakcyjności centrum 
miasta, komunikacji z władzami miasta, czy też infrastrukturze związanej z aktywnym wypoczynkiem. 
Nie ma wobec tego dodatkowych oczekiwań związanych z zwiększeniem obszarów zieleni miejskiej, 
upłynnieniem transportu indywidualnego czy budynków handlowo-usługowych. Widoczne natomiast 
oczekiwania związane z kulturotwórczą działalnością miasta tj. ofertą teatrów, sali koncertowych, 
muzeów etc.  Badani rozdzielają działania urzędników miejskich od polityków, pomad 70% dobrze 
ocenia Prezydenta oraz radnych, natomiast Urząd Miasta już tylko 50%. Pozytywna ocena widoczna jest 
także w innych pytaniach wartościujących pracę samorządu lokalnego.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Niezadowolenie	z	jakości	służby	zdrowia,

•	 Niskie	zaufanie	do	Rady	Osiedla,

•	 Aż	65%	badanych	określa,	iż	w	Poznaniu	jest	za	mało	sal	i	hal	koncertowych,

•	 Rekordowe	75%	ankietowanych	nie	zabierało	głosu	podczas	zebrań	i	spotkań	publicznych	w	ostatnich	3	latach.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Rekordowa	pozytywna	ocena	miasta	Poznania	w	pytaniu	o	porównanie	do	innych	dużych	miast,

•	 Najwięcej	wskazań	na	miasto	jako	przyjazne	młodym	osobom	oraz	przedsiębiorcom,

•	 Wysoki	ocena	bezpieczeństwa	i	porządku	(ex	aequo	ze	Świerczewo),

•	 Pozytywna	ocena	oferty	mieszkaniowej,	która	jednocześnie	ma	wśród	ankietowanych	jest	wartością	priorytetową,

•	 Rekordowy	poziom	zadowolenia	z	komunikacji	z	władzami	miasta	oraz	w	ocenie	pracy	Rady	Miasta	(75%),

•	 Najwyższy	poziom	zadowolenia	z	czystości	własnej	okolicy.

„Stworzenie miejsca spotkania mieszkańców, 
np. dom kultury w pobliżu jeziora”
~mieszkanka osiedla w średnim wieku (30-40 lat)

KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
(w tym WOLA)

Średnia 
dla 

Poznania

Krzyżowniki-
Smochowice 
(w tym Wola)

słabo 23% 0%

przeciętnie 36% 75%

dobrze 33% 25%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 25%

przeciętnie 21% 0%

dobrze 38% 50%

bardzo dobrze 23% 25%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 25%

dobrze 42% 75%

bardzo dobrze 16% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 50%

dobrze 41% 50%

bardzo dobrze 19% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 75%

dobrze 43% 25%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 0%

przeciętnie 32% 0%

dobrze 22% 75%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 25%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 25%

dobrze 35% 75%

bardzo dobrze 18% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 0%

dobrze 32% 0%

bardzo dobrze 23% 100%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 25%

dobrze 37% 75%

bardzo dobrze 14% 0%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 0%

przeciętnie 36% 0%

dobrze 33% 100%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 25%

przeciętnie 34% 0%

dobrze 25% 75%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 25%

przeciętnie 30% 25%

dobrze 36% 50%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 25%

przeciętnie 19% 0%

dobrze 36% 0%

bardzo dobrze 24% 75%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 13%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 22%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 39%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 26%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 30%

bardzo mały wpływ 22% 9%

mały wpływ 35% 43%

duży wpływ 8% 0%

bardzo duży wpływ 2% 4%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 13%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Pomimo lokalizacji lotniska, ankietowani z tego osiedla są jedną z grup, którą najmniej dotyka problem 
hałasu w mieście. Wyniki tego regionu najkorzystniej wypadają w ocenie sposobu komunikacji władz  
z mieszkańcami, ponad połowa badanych jest z niej zadowolona. Jedna czwarta ankietowanych uznała, 
że w Poznaniu jest za mało dyskotek i ogródków piwnych. Mniejsze znaczenie dla tego regionu  
ma aspekt zieleni, parkingów czy transportu publicznego, większe natomiast problem braku mieszkań 
czy służby zdrowia.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Niski	poziom	atrakcyjności	Poznania	dla	przedsiębiorców,

•	 Rekordowo	niska	ocena	poruszania	się	po	mieście	komunikacją	zbiorową,	która	ma	jednak	nieco	

mniejsze znaczenie niż dla mieszkańców innych osiedli,

•	 Największa	wartość	negatywnych	wskazań	przy	 zdaniu	„Władze	 rzetelnie	 informują	obywateli	 

o swoich działaniach”,

•	 Wysoki	odsetek	niezdecydowanych	przy	ocenie	sposobu	zarządzania	miastem	przez	włodarzy.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Najwyższy	poziom	wskazania	atrakcyjności	miasta	dla	osób	starszych,

•	 Największy	odsetek	skrajnie	pozytywnych	opinii	dla	oceny	Prezydenta	Miasta,

•	 Bardzo	wysoka	ocena	jakości	powietrza	i	jakości	wody,

•	 Rekordowy	poziom	zadowolenia	z	jakości	i	ilość	terenów	zielonych,

•	 Najwyższe	zadowolenie	z	poziomu	edukacji	i	oferty	edukacyjnej	dla	dzieci	i	młodzieży,

•	 Najmniejsze	oczekiwanie	na	budowę	parkingów	i	remontów.

„Budowa ulic - część osiedla Ławica nadal ma klepiska 
zamiast porządnych ulic. Remontuje się kolejny raz stare, 
a o niewybudowanych się nie myśli”
~33 letni mieszkaniec osiedla, pracujący w wolnym zawodzie

ŁAWICA

Średnia 
dla 

Poznania
Ławica

słabo 23% 20%

przeciętnie 36% 40%

dobrze 33% 20%

bardzo dobrze 7% 10%

znakomicie 1% 10%

słabo 13% 10%

przeciętnie 21% 30%

dobrze 38% 50%

bardzo dobrze 23% 0%

znakomicie 5% 10%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 30%

dobrze 42% 60%

bardzo dobrze 16% 10%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 10%

przeciętnie 22% 10%

dobrze 41% 70%

bardzo dobrze 19% 10%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 10%

przeciętnie 35% 20%

dobrze 43% 70%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 10%

przeciętnie 32% 10%

dobrze 22% 70%

bardzo dobrze 6% 10%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 20%

przeciętnie 24% 30%

dobrze 35% 40%

bardzo dobrze 18% 10%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 10%

przeciętnie 26% 20%

dobrze 32% 40%

bardzo dobrze 23% 20%

znakomicie 8% 10%

słabo 19% 20%

przeciętnie 27% 20%

dobrze 37% 50%

bardzo dobrze 14% 10%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 10%

przeciętnie 36% 30%

dobrze 33% 40%

bardzo dobrze 10% 20%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 40%

przeciętnie 34% 20%

dobrze 25% 20%

bardzo dobrze 8% 20%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 60%

przeciętnie 30% 10%

dobrze 36% 20%

bardzo dobrze 8% 10%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 10%

dobrze 36% 50%

bardzo dobrze 24% 30%

znakomicie 9% 10%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 0%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 19%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 42%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 23%

wszędzie w dobrym stanie 4% 8%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 8%

żaden 24% 15%

bardzo mały wpływ 22% 15%

mały wpływ 35% 50%

duży wpływ 8% 12%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 8%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Tylko połowa badanych z tego osiedla określiła miasto jako przyjazne swoim mieszkańcom. Osiedle 
to bardzo dobrze ocenia Prezydenta oraz Radę Miasta (rekordowe 60% zaufania), niżej natomiast 
instytucje, takie jak Policja, Straż Miejska czy Urząd. Rekordowe 96% mieszkańców, analogicznie jak 
Sołacz, interesuje się sprawami miasta. Wskazano w badaniach problemy związane z miejscami pracy  
i infrastrukturą handlową, jednakże w ocenie priorytetów dla miasta, przygniatającą większość wskazań 
zebrał aspekt poprawienia systemu transportu, zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. Jeden  
z najniższych w mieście wskaźników aktywności obywatelskich, m.in. 80% badanych nie rozmawiało  
z radnym bądź innym politykiem w ostatnich 3 latach.

Wyniki poniżej średniej :

•	 Rekordowa	ilość	wskazań	na	Poznań	jako	miasto	nieprzyjazne	młodzieży,

•	 Niska	ocena	jakości	służby	zdrowia	oraz	poziomu	edukacji	dzieci	i	młodzieży,

•	 Najwyższy	90%	poziom	zaufania	do	innych	mieszkańców,

•	 Rekordowo	niska	ocena	systemu	wywozu	śmieci	oraz	dostępności	pracy	w	mieście,

•	 80%	badanych	negatywnie	ocenia	poziom	kosztów	życia	w	Poznaniu.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Wysoka	ocena	oferty	kulturalnej	miasta,

•	 Bezpieczeństwo	i	porządek	publiczny	ze	wszystkich	osiedli	ma	tu	najwyższy	priorytet,	

•	 Wysoka	ocena	podróży	transportem	publicznym	(z	wyjątkiem	jego	zasięgu),

•	 Rekordowa	 liczba	 uznania	 dla	 twierdzenia,	 że	 w	 Poznaniu	 jest	 za	 dużo	 betonowych	

elementów architektury.

„Lepsza infrastruktura drogowa, 
przemieszczają się tędy mieszkańcy 
ościennych gmin, co powoduje korki”
~40 letni mieszkaniec, właściciel małego biznesu

MORASKO -RADOJEWO 
(w tym UMULTOWO)

Średnia 
dla 

Poznania

Morasko-
Radojewo (w 

tym 
Umultowo)

słabo 23% 80%

przeciętnie 36% 0%

dobrze 33% 20%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 0%

przeciętnie 21% 0%

dobrze 38% 40%

bardzo dobrze 23% 40%

znakomicie 5% 20%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 0%

dobrze 42% 40%

bardzo dobrze 16% 40%

znakomicie 2% 20%

słabo 15% 60%

przeciętnie 22% 40%

dobrze 41% 0%

bardzo dobrze 19% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 20%

przeciętnie 35% 40%

dobrze 43% 40%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 40%

przeciętnie 32% 0%

dobrze 22% 40%

bardzo dobrze 6% 20%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 60%

przeciętnie 24% 20%

dobrze 35% 20%

bardzo dobrze 18% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 20%

dobrze 32% 0%

bardzo dobrze 23% 20%

znakomicie 8% 60%

słabo 19% 20%

przeciętnie 27% 0%

dobrze 37% 20%

bardzo dobrze 14% 20%

znakomicie 3% 40%

słabo 20% 80%

przeciętnie 36% 20%

dobrze 33% 0%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 0%

przeciętnie 34% 40%

dobrze 25% 20%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 40%

słabo 22% 0%

przeciętnie 30% 0%

dobrze 36% 20%

bardzo dobrze 8% 20%

znakomicie 4% 60%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 0%

dobrze 36% 20%

bardzo dobrze 24% 20%

znakomicie 9% 60%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 15%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 30%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 25%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 25%

wszędzie w dobrym stanie 4% 5%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 15%

bardzo mały wpływ 22% 30%

mały wpływ 35% 40%

duży wpływ 8% 5%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 10%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Ankietowani z tego osiedla wykazali się wysokim przywiązaniem do miasta oraz uważają, że miasto rozwija 
się prawidłowo, padł tu największy wynik pozytywnych wskazań. Badani pozytywnie oceniają prace 
instytucji miejskich, najniżej z nich oceniono Prezydenta, uzyskano tam największy odsetek wskazań 
na odpowiedź „raczej tak” w całych badaniach. Wysoka zgoda z tezą, że wykonują swoje zadania, mając 
na uwadze interes mieszkańców. Na tym osiedlu nadano wysoki priorytet rozwoju oferty kulturalnej  
i rozrywkowej Poznania np. wskazano zbyt mała ilość bibliotek, imprez, festynów i brak hali widowiskowo-
sportowej.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Przeciętna	 ocena	 oferty	 handlowo-usługowej	 blisko	

miejsca zamieszkania,

•	 Niska	ocena	dostępności	usług	medycznych.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Wysoka	ocena	aktualnej	oferty	mieszkaniowej	w	mieście,

•	 Wysoka	ocena	służby	zdrowia,

•	 Przeważa	poprawna	opinia	o	terenach	zielonych,

•	 Rekordowy	poziom	zadowolenia	z	wody	pitnej,	czystości	

i porządku oraz dostępności miejsc pracy w mieście.

„Nowy park, więcej terenów zielonych 
zamiast betonowych osiedli, nowe 
miejsca aktywnego wypoczynku”
~48 letni mieszkaniec osiedla, pracownik umysłowy wyższego szczebla

NARAMOWICE

Średnia 
dla 

Poznania
Naramowice

słabo 23% 24%

przeciętnie 36% 35%

dobrze 33% 29%

bardzo dobrze 7% 12%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 6%

przeciętnie 21% 18%

dobrze 38% 29%

bardzo dobrze 23% 41%

znakomicie 5% 6%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 24%

dobrze 42% 47%

bardzo dobrze 16% 24%

znakomicie 2% 6%

słabo 15% 12%

przeciętnie 22% 47%

dobrze 41% 29%

bardzo dobrze 19% 12%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 24%

dobrze 43% 53%

bardzo dobrze 9% 24%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 41%

przeciętnie 32% 29%

dobrze 22% 24%

bardzo dobrze 6% 6%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 29%

przeciętnie 24% 24%

dobrze 35% 24%

bardzo dobrze 18% 18%

znakomicie 4% 6%

słabo 11% 6%

przeciętnie 26% 18%

dobrze 32% 18%

bardzo dobrze 23% 35%

znakomicie 8% 24%

słabo 19% 6%

przeciętnie 27% 35%

dobrze 37% 24%

bardzo dobrze 14% 24%

znakomicie 3% 12%

słabo 20% 29%

przeciętnie 36% 41%

dobrze 33% 29%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 18%

przeciętnie 34% 47%

dobrze 25% 29%

bardzo dobrze 8% 6%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 6%

przeciętnie 30% 35%

dobrze 36% 29%

bardzo dobrze 8% 24%

znakomicie 4% 6%

słabo 12% 18%

przeciętnie 19% 6%

dobrze 36% 29%

bardzo dobrze 24% 35%

znakomicie 9% 12%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 3%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 13%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 43%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 38%

wszędzie w dobrym stanie 4% 5%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 25%

bardzo mały wpływ 22% 13%

mały wpływ 35% 45%

duży wpływ 8% 8%

bardzo duży wpływ 2% 3%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 8%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



W tym osiedlu badani wykazali się najniższym poziomem zainteresowania sprawami miejskimi. 
Dominuje w tym regionie zabudowa wielorodzinna projektowana w latach 60 i 70 ubiegłego wieku.  
W związku z tym badani wywodzący się z tego regionu są zadowoleni z układu przestrzennego, zieleni, 
jakości powietrza, oferty handlowej i komunikacji miejskiej. Widoczny jest tam problem związany 
brakiem kolejnych, być może większych mieszkań oraz atrakcji kulturalnych. Przy próbie powiązania tych 
zagadnień z demografią widać pewną nadreprezentację osób młodych bez dzieci oraz seniorów. Osiedle 
to wykazuje duży poziom nieufności wobec władz miasta i lokalnych radnych osiedlowych.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Najniższa	ocena	atrakcyjności	Poznania	dla	przedsiębiorców,

•	 Rekordowo	 niska	 ocena	 oferty	 kulturalnej	 miasta	 oraz	 dostępności	 miejsc	

parkingowych	(ex	aequo	z	Starołęką-Minikowo),

•	 Najmniejszy	w	badaniu	priorytet	na	edukację	dzieci	i	młodzieży,

•	 Największy	odsetek	badanych	wskazał,	że	występuje	za	dużo	placów	zabaw,

•	 Niska	ocena	dostosowania	miasta	do	potrzeb	seniorów,

•	 42%	negatywnie	ocenia	atrakcyjność	centrum	Poznania.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Wysoka	ocena	komunikacji	miejskiej,

•	 Ponad	połowa	badanych	konsultowała	się	w	ostatnich	latach	z	radnym,	politykiem	

bądź urzędnikiem,

•	 Wysoki	poziom	oczekiwań	wobec	tworzenia	kolejnych	inwestycji	mieszkaniowych,	

•	 Bardzo	dobra	ocena	bezpieczeństwa	i	porządku	w	okolicy	oraz	jakości	powietrza.

„Rozważenie sensownego planu rozwoju osiedla, zmiana 
polityki wynajmu pomieszczeń administracji, współpraca 
z lokalną społecznością, sensowne inwestycje”
~30-40 letnia mieszkanka osiedla od urodzenia

WINOGRADY

Średnia 
dla 

Poznania
Winogrady

słabo 23% 8%

przeciętnie 36% 25%

dobrze 33% 50%

bardzo dobrze 7% 17%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 17%

przeciętnie 21% 8%

dobrze 38% 33%

bardzo dobrze 23% 33%

znakomicie 5% 8%

słabo 11% 8%

przeciętnie 29% 17%

dobrze 42% 42%

bardzo dobrze 16% 33%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 33%

dobrze 41% 17%

bardzo dobrze 19% 42%

znakomicie 4% 8%

słabo 11% 17%

przeciętnie 35% 50%

dobrze 43% 17%

bardzo dobrze 9% 17%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 42%

przeciętnie 32% 33%

dobrze 22% 17%

bardzo dobrze 6% 8%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 25%

dobrze 35% 25%

bardzo dobrze 18% 42%

znakomicie 4% 8%

słabo 11% 8%

przeciętnie 26% 0%

dobrze 32% 25%

bardzo dobrze 23% 50%

znakomicie 8% 17%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 50%

dobrze 37% 33%

bardzo dobrze 14% 17%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 17%

przeciętnie 36% 25%

dobrze 33% 33%

bardzo dobrze 10% 25%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 25%

przeciętnie 34% 17%

dobrze 25% 33%

bardzo dobrze 8% 25%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 25%

przeciętnie 30% 17%

dobrze 36% 33%

bardzo dobrze 8% 17%

znakomicie 4% 8%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 8%

dobrze 36% 33%

bardzo dobrze 24% 33%

znakomicie 9% 25%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 4%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 8%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 43%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 38%

wszędzie w dobrym stanie 4% 8%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 26%

bardzo mały wpływ 22% 21%

mały wpływ 35% 38%

duży wpływ 8% 6%

bardzo duży wpływ 2% 2%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 8%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Osiedle to osiągnęło porównywalne wyniki jak pokrewne pod względem rodzaju zabudowy osiedla 
Winogrady. Jednakże bardziej krytycznie podchodzą badani do własnej okolicy. Badani z tego osiedla, 
większą wagę od innych osiedli, przywiązywały do rozwoju gospodarczego miasta, zwiększenia miejsc 
pracy i liczby punktów handlowo-usługowych ze szczególnym uwzględnieniem małych placówek.  
Analogicznie jak do osiedli z zabudową wielorodzinną  dobrze oceniają komunikację w mieście, jakość 
powietrza i czystość okolicy. Ponad 22% ankietowanych wskazało swoją sytuację życiową jako osoby 
w średnim wieku lub starsza osoba mieszkająca samodzielnie. Osiedle to również pokazuje problem 
komunikacji władz miasta z mieszkańcami, 80% ankietowanych ocenia ją negatywnie i twierdzi,  
że włodarze nie mają dobrego programu rozwoju i nie orientują się w potrzebach mieszkańców.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Jedna	trzecia	ankietowanych	uważa,	że	w	Poznaniu	jest	za	mało	muzeów,

•	 Niska	ocena	działania	Rady	Osiedla,

•	 Wysokie	niezadowolenie	wobec	polityki	parkingowej	miasta	i	systemu	wywozu	śmieci,

•	 Niska	ocena	służby	zdrowia,

•	 Ponad	 połowa	 badanych	 negatywnie	 ocenia	 lokalną	 dostępność	 punktów	 handlowo-

usługowych oraz dostosowanie miasta do potrzeb seniorów.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Najmniejszy	odsetek	wskazań	na	problem	hałasu,

•	 Wysoki	poziom	przywiązania	do	miasta	i	pozytywnej	oceny	w	zestawieniu	z	innymi	miastami,

•	 Wysoki	odsetek	ankietowanych	deklaruje	zainteresowanie	sprawami	miasta,

•	 Duży	priorytet	dla	polityki	mieszkaniowej	miasta.

„Zatrzymanie patodeweloperki, 
zabudowywania każdej wolnej 
przestrzeni”
~47 letni mieszkaniec, pracownik umysłowy wyższego szczebla

PIĄTKOWO

Średnia 
dla 

Poznania
Piątkowo

słabo 23% 21%

przeciętnie 36% 31%

dobrze 33% 41%

bardzo dobrze 7% 7%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 3%

przeciętnie 21% 28%

dobrze 38% 48%

bardzo dobrze 23% 17%

znakomicie 5% 3%

słabo 11% 3%

przeciętnie 29% 14%

dobrze 42% 66%

bardzo dobrze 16% 14%

znakomicie 2% 3%

słabo 15% 3%

przeciętnie 22% 7%

dobrze 41% 66%

bardzo dobrze 19% 24%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 7%

przeciętnie 35% 34%

dobrze 43% 41%

bardzo dobrze 9% 14%

znakomicie 2% 3%

słabo 38% 28%

przeciętnie 32% 41%

dobrze 22% 28%

bardzo dobrze 6% 3%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 7%

przeciętnie 24% 3%

dobrze 35% 55%

bardzo dobrze 18% 28%

znakomicie 4% 7%

słabo 11% 3%

przeciętnie 26% 34%

dobrze 32% 45%

bardzo dobrze 23% 10%

znakomicie 8% 7%

słabo 19% 3%

przeciętnie 27% 24%

dobrze 37% 59%

bardzo dobrze 14% 10%

znakomicie 3% 3%

słabo 20% 7%

przeciętnie 36% 45%

dobrze 33% 45%

bardzo dobrze 10% 3%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 10%

przeciętnie 34% 48%

dobrze 25% 31%

bardzo dobrze 8% 7%

znakomicie 2% 3%

słabo 22% 3%

przeciętnie 30% 38%

dobrze 36% 55%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 3%

słabo 12% 3%

przeciętnie 19% 28%

dobrze 36% 48%

bardzo dobrze 24% 14%

znakomicie 9% 7%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 5%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 9%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 35%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 45%

wszędzie w dobrym stanie 4% 6%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 32%

bardzo mały wpływ 22% 30%

mały wpływ 35% 23%

duży wpływ 8% 9%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 6%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Ankietowani z tego osiedla wykazują rekordowy poziom zaufania do lokalnej Rady Osiedla i  bardzo 
pozytywnie ocenia jej pracę (drugi wynik). Jednocześnie bardzo krytycznie podchodzą do aktywności 
Prezydenta, Urzędu i Rady Miasta, co jest charakterystyczne dla osiedli peryferyjnych. Dominuje poczucia 
braku informacji o ich działaniach. Pomimo tego, dominuje optymistyczne spojrzenie na rozwój miasta, 
tylko 26% jest z niego niezadowolonych. Widoczny jest problem dostępność i jakość usług medycznych 
w okolicy miejsca zamieszkania, ponad 70% badanych wskazuje krytycznie.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Najmniej	ważny	aspekt	dostępności	miejsc	pracy	i	kosztów	życia	w	mieście,

•	 76%	badanych	uważa,	że	Poznaniowi	brakuje	wydarzeń	kulturalnych	np.	festiwale	czy	koncerty,

•	 Istotny	 jest	 dla	 tego	 osiedla	 problem	 braku	 miejsc	 parkingowych	 w	 Poznaniu,	 szczególnie	 

w centrum miasta,

•	 Aż	20%	badanych	nie	czuje	się	Poznaniakami,

•	 Negatywna	ocena	lokalnej	oferty	rekreacyjnej,	sportowej	oraz	mieszkaniowej.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Jedna	trzecia	ankietowanych	nie	potrafiła	określić	atrakcyjności	miasta	dla	przedsiębiorców,	

•	 Wysoka	poziom	zaufania	do		Urzędu	Miasta,	Rady	Miasta	oraz	Policji,

•	 Rekordowy	poziom	zaufania	do	Rady	Osiedla,

•	 Dobra	ocena	oferty	kulturalno-	rozrywkowej	miasta	oraz	komunikacji	publicznej,

•	 Wysoka	ocena	bezpieczeństwa	i	porządku,

•	 Problem	z	czystością	powietrza	i	jakością	terenów	zielonych.

„Utworzenie trasy tramwajowej 
łączącej Podolany z centrum miasta”
~mieszkanka w młodym wieku (18-29 lat) mieszkająca na osiedlu powyżej 6 lat

PODOLANY

Średnia 
dla 

Poznania
Podolany

słabo 23% 40%

przeciętnie 36% 10%

dobrze 33% 30%

bardzo dobrze 7% 20%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 20%

przeciętnie 21% 10%

dobrze 38% 50%

bardzo dobrze 23% 20%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 20%

dobrze 42% 40%

bardzo dobrze 16% 40%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 30%

przeciętnie 22% 20%

dobrze 41% 40%

bardzo dobrze 19% 10%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 50%

dobrze 43% 40%

bardzo dobrze 9% 10%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 40%

przeciętnie 32% 20%

dobrze 22% 40%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 30%

przeciętnie 24% 40%

dobrze 35% 20%

bardzo dobrze 18% 10%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 20%

przeciętnie 26% 50%

dobrze 32% 20%

bardzo dobrze 23% 10%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 10%

przeciętnie 27% 20%

dobrze 37% 50%

bardzo dobrze 14% 20%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 40%

przeciętnie 36% 30%

dobrze 33% 10%

bardzo dobrze 10% 20%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 70%

przeciętnie 34% 10%

dobrze 25% 10%

bardzo dobrze 8% 10%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 0%

przeciętnie 30% 40%

dobrze 36% 40%

bardzo dobrze 8% 20%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 20%

przeciętnie 19% 40%

dobrze 36% 20%

bardzo dobrze 24% 20%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 3%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 24%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 41%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 29%

wszędzie w dobrym stanie 4% 3%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 12%

bardzo mały wpływ 22% 21%

mały wpływ 35% 44%

duży wpływ 8% 9%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 15%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



W porównaniu do Piątkowa czy Winograd, jako dzielnic o pokrewnym typie zabudowy, nie jest istotny 
tutaj problem polityki mieszkaniowej czy braku infrastruktury kulturotwórczej. Większe znaczenie  
ma aspekt poprawy bezpieczeństwa, organizacji wywozu śmieci czy transportu publicznego, który 
negatywnie ocenia, aż 63% ankietowanych. W związku z tym negatywnie oceniania jest Straż Miejska 
czy też Służba Zdrowia. Dominuje krytyczne spojrzenie na wszystkie instytucje miejskie oraz brak 
poczucia wpływu na sposób funkcjonowania osiedla, aż 87%. Trzy czwarte badanych jest zadowolona  
z atrakcyjności swojego miejsca zamieszkania.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Wysoki	poziom	niezadowolenia	z	jakości	obsługi	mieszkańców	w	urzędzie,

•	 Najgorsza	 w	 badaniach	 ocena	 zieleni	 miejskiej	 (ex	 aequo	 z	 osiedlem	 Krzesiny-	

Pokrzywno-Garaszewo),

•	 Negatywna	ocena	dostosowania	miasta	do	potrzeb	seniorów,

•	 Rekordowo	niska	ocena	czystości	powietrza	w	mieście,

•	 Występuje	problem	hałasu.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Wysoki	poziom	zainteresowania	sprawami	miasta,

•	 Zadowolenie	z	lokalnej	oferty	handlowo-usługowej	i	możliwości	uprawiania	sportu.

„Miejsce w którym mieszkam jest dobre  
i przyjazne mieszkańcom. Główny mankament to 
letnie koncerty przy Malcie. Akustyczna zgroza”
~40 letni mężczyzna, mieszkający w Poznaniu powyżej 15 lat

RATAJE

Średnia 
dla 

Poznania
Rataje

słabo 23% 14%

przeciętnie 36% 41%

dobrze 33% 36%

bardzo dobrze 7% 5%

znakomicie 1% 5%

słabo 13% 5%

przeciętnie 21% 23%

dobrze 38% 36%

bardzo dobrze 23% 32%

znakomicie 5% 5%

słabo 11% 9%

przeciętnie 29% 32%

dobrze 42% 36%

bardzo dobrze 16% 18%

znakomicie 2% 5%

słabo 15% 9%

przeciętnie 22% 9%

dobrze 41% 45%

bardzo dobrze 19% 36%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 14%

przeciętnie 35% 23%

dobrze 43% 59%

bardzo dobrze 9% 5%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 64%

przeciętnie 32% 18%

dobrze 22% 14%

bardzo dobrze 6% 5%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 9%

przeciętnie 24% 27%

dobrze 35% 41%

bardzo dobrze 18% 23%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 5%

przeciętnie 26% 14%

dobrze 32% 45%

bardzo dobrze 23% 27%

znakomicie 8% 9%

słabo 19% 27%

przeciętnie 27% 18%

dobrze 37% 32%

bardzo dobrze 14% 23%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 18%

przeciętnie 36% 27%

dobrze 33% 45%

bardzo dobrze 10% 9%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 45%

przeciętnie 34% 32%

dobrze 25% 18%

bardzo dobrze 8% 5%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 36%

przeciętnie 30% 23%

dobrze 36% 27%

bardzo dobrze 8% 14%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 14%

przeciętnie 19% 9%

dobrze 36% 45%

bardzo dobrze 24% 27%

znakomicie 9% 5%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 2%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 12%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 52%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 28%

wszędzie w dobrym stanie 4% 5%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 2%

żaden 24% 32%

bardzo mały wpływ 22% 30%

mały wpływ 35% 25%

duży wpływ 8% 7%

bardzo duży wpływ 2% 2%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 5%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



W świetle niniejszych badań, ankietowani z tego osiedla są najbardziej zadowoleni z życia w mieście. 
80% poleciłoby mieszkanie w Poznaniu swoim znajomym i uznaje swój fyrtel za atrakcyjny, a praktycznie 
wszyscy mniej lub bardziej, ale czują się poznaniakami. Zaufanie do władz miasta nie jest tak wysokie 
jak na innych badanych osiedlach, jednak występuje zgodność w ocenie wszystkich badanych instytucji 
ponad połowa ocenia je negatywnie – chociaż badani zgadzają się z programem rozwoju miasta przez 
władze i ich diagnozą lokalnej sytuacji, to krytycznie podchodzą do jego realizacji.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Aż	25%	ankietowanych	nie	potrafiło	ocenić	atrakcyjności	miasta	dla	osób	starszych,

•	 Najwięcej	wskazań,	iż	problem	ilości	miejsc	parkingowych	jest	„przeciętny”,	choć	

dla mieszkańców nie jest to priorytetowa sprawa, 

•	 Rekordowy	 wskaźnik	 odpowiedzi	 „raczej	 nie”	 na	 pytanie	 o	 ocenę	 możliwości	

wpływu na podejmowanie decyzji odnośnie spraw miejskich,

•	 Niskie	poczucie	wpływ	na	sposób	funkcjonowania	Osiedla.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Rekordowy	poziom	zaufania	do	Policji,	Służby	Zdrowia	

•	 88%	ocenia	pozytywnie	możliwość	uprawiania	sportu	i	rekreacji	w	Poznaniu	przy	

dużej randze tego priorytetu,

•	 Wysoka	 ocena	 poziomu	 edukacji	 dzieci	 i	 młodzieży,	 bezpieczeństwa	 i	 oferty	

handlowo-usługowej,

•	 Mały	problem	poziomu	kosztów	życia,

•	 Większość	pozytywnych	odpowiedzi	wobec	rozwoju	transportu	współdzielonego,

•	 Wysoka	ocena	komunikacji	publicznej,	czystości	oraz	terenów	zielonych.

„Ochrona terenów zielonych i powstrzymanie 
dalszej zabudowy w okolicach Parków Wodziczki 
i Sołackiego”~72 letnia mieszkanka osiedla

SOŁACZ (w tym WINIARY)

Średnia 
dla 

Poznania

Sołacz (w 
tym Winiary)

słabo 23% 30%

przeciętnie 36% 40%

dobrze 33% 20%

bardzo dobrze 7% 10%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 0%

przeciętnie 21% 20%

dobrze 38% 50%

bardzo dobrze 23% 10%

znakomicie 5% 20%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 10%

dobrze 42% 70%

bardzo dobrze 16% 20%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 20%

dobrze 41% 60%

bardzo dobrze 19% 20%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 40%

dobrze 43% 60%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 20%

przeciętnie 32% 60%

dobrze 22% 0%

bardzo dobrze 6% 20%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 0%

dobrze 35% 70%

bardzo dobrze 18% 30%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 10%

przeciętnie 26% 0%

dobrze 32% 70%

bardzo dobrze 23% 10%

znakomicie 8% 10%

słabo 19% 10%

przeciętnie 27% 20%

dobrze 37% 50%

bardzo dobrze 14% 20%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 0%

przeciętnie 36% 50%

dobrze 33% 40%

bardzo dobrze 10% 10%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 10%

przeciętnie 34% 60%

dobrze 25% 20%

bardzo dobrze 8% 10%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 10%

przeciętnie 30% 60%

dobrze 36% 20%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 10%

słabo 12% 10%

przeciętnie 19% 30%

dobrze 36% 40%

bardzo dobrze 24% 10%

znakomicie 9% 10%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 8%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 4%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 60%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 28%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 12%

bardzo mały wpływ 22% 24%

mały wpływ 35% 52%

duży wpływ 8% 8%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 4%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Jest to osiedle zawierające w sobie centrum miasta. Badani z tego osiedla wykazali się najmniejszym 
przywiązaniem do miasta – 65% ankietowanych miasto „męczy” i czuję się tu coraz mniej jak u siebie, 
a ponad połowa nie poleciła by Poznania jako miasta do codziennego życia. Nie mniej 83% badanych 
czuje przywiązanie do swojej małej ojczyzny. Rekordowo niskie zaufanie społeczne notuje tu Prezydent 
Miasta, Urząd Miasta, Rada Miasta i Straż Miejska, jedynymi porównywalnymi do innych osiedli, choć  
i tak niskim wskaźnikami jest ocena pracy radnych osiedlowych i Policji, które pozytywnie ocenia prawie 
połowa badanych. 
Pomimo centralnego położenia i licznej infrastruktury komunikacyjnej, badani bardzo nisko oceniają 
transport publiczny – negatywnie 67%. Występuje tu także najgorszy w całym badaniu wynik wskaźnika 
oceniającego możliwość dialogu z władzami miasta oraz wpływu na politykę miejską. Na tym terenie 
znajdują się liczne obiekty kulturalne i  rozrywkowe, szczególnie odwiedzane wieczorową porą, to tylko 
45% badanych uważa, że występuje tu za dużo dyskotek i ogródków piwnych. Oprócz tych trudności 
oraz wynikających z historycznej zabudowy wielorodzinnej, problemem jest także aspekt braku miejsc 
parkingowych, czystości oraz jakości powietrza. Atutem natomiast jest dostęp do usług oraz Służby 
Zdrowia. Przy czym cena wspomnianych parkingów nie stanowi tak istotnego zagadnienia.

Wyniki poniżej średniej:
•	 Rekordowa	negatywna	ocena	Urzędu	Miasta	oraz	Straży	Miejskiej,

•	 Najniższa	ocena	bezpieczeństwa	i	porządku	publicznego,	a	także	nadmiaru	betonowej	architektury	

w najbliższej okolicy,

•	 Istotny	problem	hałasu,

•	 Dominuje	 poczucie,	 że	 władze	 miasta	 nie	 dbają	 o	 sprawy	 mieszkańców	 i	 niekompetentnie	

wykonują swoje zadania,

•	 Negatywna	ocena	rozwoju	transportu	współdzielonego.

Wyniki powyżej średniej dla:
•	 Rekordowy	wskaźnik	zainteresowania	sprawami	miejskimi,	

•	 Najniższa	ocena	atrakcyjności	centrum	miasta,

•	 Wysoka	ocena	dostępu	do	oferty	handlowo-usługowej,

•	 Bardzo	dobra	ocena	stanu	chodników	w	miejscu	zamieszkania.

„Spowolnienie ruchu samochodowego. Montaż dostatecznie 
wysokich progów spowalniających, obecne są ignorowane”
~30-40 letni mieszkaniec osiedla od urodzenia

STARE MIASTO (w tym OSTRÓW TUMSKI-
ŚRÓDKA-ZAWADY-KOMANDORIA)

Średnia 
dla 

Poznania

Stare Miasto 
(w tym Ostrów 

Tumski-
Śródka-
Zawady-

Komandoria)

słabo 23% 25%

przeciętnie 36% 33%

dobrze 33% 33%

bardzo dobrze 7% 8%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 25%

przeciętnie 21% 50%

dobrze 38% 17%

bardzo dobrze 23% 8%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 17%

przeciętnie 29% 58%

dobrze 42% 17%

bardzo dobrze 16% 8%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 42%

przeciętnie 22% 17%

dobrze 41% 25%

bardzo dobrze 19% 17%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 17%

przeciętnie 35% 50%

dobrze 43% 33%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 42%

przeciętnie 32% 33%

dobrze 22% 25%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 42%

dobrze 35% 33%

bardzo dobrze 18% 25%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 17%

przeciętnie 26% 50%

dobrze 32% 25%

bardzo dobrze 23% 8%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 67%

przeciętnie 27% 8%

dobrze 37% 17%

bardzo dobrze 14% 8%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 33%

przeciętnie 36% 17%

dobrze 33% 33%

bardzo dobrze 10% 17%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 58%

przeciętnie 34% 17%

dobrze 25% 25%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 42%

przeciętnie 30% 25%

dobrze 36% 25%

bardzo dobrze 8% 8%

znakomicie 4% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

słabo 12% 25%

przeciętnie 19% 33%

dobrze 36% 33%

bardzo dobrze 24% 8%

znakomicie 9% 0%

wszędzie w złym stanie 6% 9%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 16%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 42%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 23%

wszędzie w dobrym stanie 4% 9%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 30%

bardzo mały wpływ 22% 28%

mały wpływ 35% 19%

duży wpływ 8% 9%

bardzo duży wpływ 2% 2%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 12%

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



75% ankietowanych stwierdziło, że czuje się przywiązane do miasta i w sposób umiarkowany poleciłoby 
życie w Poznaniu innym osobom, wskazując odpowiedź „możliwe”.  Mieszkańcy tego osiedla wskazali 
najniższy poziomu zaufania dla Prezydenta Miasta, korzystniej wypada zaufanie dla Urzędu i Rady 
Miasta. Natomiast jeżeli chodzi o ocenę pracy tych podmiotów samorządowych to poza Policją tylko 
Rada Osiedla uzyskuje około połowy pozytywnych wskazań. 
W tym osiedlu występuje charakterystyczna dla osiedli peryferyjnych potrzeba poprawienia w mieście 
oferty kulturalnej i dialogu z władzami miasta, wskazali to wszyscy ankietowani, na żadnym innym osiedlu 
nie uzyskano 100%. 75% badanych negatywnie ocenia sposób komunikacji władz oraz ich program,  
a aż 85% uważa, że władze nie orientują się w ich najważniejszych problemach. Komunikacja publiczna 
jest oceniana raczej pozytywnie, problematyczny jest czas podróży i częstotliwość podróżowania. 
Wśród ankietowanych z tego osiedla (oraz osiedla Zielony Dębiec) jest najwięcej, bo aż 70% osób 
mieszkających tam od urodzenia. Co niepokojące, żaden z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi 
dotyczącej atrakcyjności okolic miejsca zamieszkania jako „bardzo dobrą” lub „znakomitą”.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Najniższa	ocena	pracy	dla	Straży	Miejskiej,

•	 Rekordowo	niska	ocena	dostępnych	miejsc	parkingowych	w	mieście,

•	 Najwięcej	wskazań	dotyczących	konieczności	budowy	parkingów,	szczególnie	

podziemnych  – 81%,

•	 Najwyższy	poziom	niezadowolenia	z	jakości	chodników,

•	 Rekordowo	 niska	 ocena	 oferty	 kulturalnej	miasta	 oraz	 dostępności	miejsc	

parkingowych		(ex	aequo	z	osiedlem	Winogrady).

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Dobra	 ocena	 infrastruktury	 sportowej	 i	 rekreacyjnej,	 terenów	 zielonych	 

a także czystości i porządku,

•	 Największy	w	badaniach	priorytet	na	miejsca	pracy	w	Poznaniu	i	koszt	życia,

•	 Najwyższa	ocena	liczby	ścieżek	rowerowych	w	mieście,

•	 Prawie	wszyscy	ankietowani	podpisywali	petycje	w	ostatnich	3	latach,

•	 Waga	kosztów	życia	jest	najwyższa	(ex	aequo	z	osiedlem	Górczyn).

„Budowa bezkolizyjnego przejazdu 
kolejowego na Starołęce”
~18 letnia uczennica szkoły ponadpodstawowej i mieszkanka osiedla

STAROŁĘKA-MINIKOWO

Średnia 
dla 

Poznania

Starołęka-
Minikowo

słabo 23% 0%

przeciętnie 36% 50%

dobrze 33% 50%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 25%

przeciętnie 21% 25%

dobrze 38% 50%

bardzo dobrze 23% 0%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 50%

dobrze 42% 50%

bardzo dobrze 16% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 25%

przeciętnie 22% 0%

dobrze 41% 25%

bardzo dobrze 19% 50%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 50%

przeciętnie 35% 25%

dobrze 43% 25%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 50%

przeciętnie 32% 50%

dobrze 22% 0%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 25%

przeciętnie 24% 25%

dobrze 35% 25%

bardzo dobrze 18% 25%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 25%

przeciętnie 26% 25%

dobrze 32% 25%

bardzo dobrze 23% 25%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 50%

dobrze 37% 25%

bardzo dobrze 14% 25%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 25%

przeciętnie 36% 50%

dobrze 33% 25%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 25%

przeciętnie 34% 50%

dobrze 25% 0%

bardzo dobrze 8% 25%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 25%

przeciętnie 30% 25%

dobrze 36% 25%

bardzo dobrze 8% 25%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 25%

dobrze 36% 75%

bardzo dobrze 24% 0%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 15%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 33%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 37%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 11%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 4%

żaden 24% 11%

bardzo mały wpływ 22% 30%

mały wpływ 35% 41%

duży wpływ 8% 15%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 4%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Badani z tego osiedla, najrzadziej ze wszystkich badanych, wskazywali skrajne negatywne oraz skrajne 
pozytywne opinie. Przeważająca większość ankietowanych z tego osiedla jest zadowolonych z życia  
w mieście i poleciłoby mieszkanie tu innym osobom. Małą liczba skrajnych ocen dotyczy także poziomu 
zaufania oraz oceny efektywności w pracy instytucji miejskich, wyjątkowo pozytywnym wskaźnikiem jest 
50% zaufanie do radnych osiedlowych. 

Wyniki poniżej średniej:

•	 Aż	43%	badanych	nie	wie	jak	ocenić	Radę	Miasta	Poznania,

•	 Połowa	ankietowanych	negatywnie	ocenia	organizację	transportu	miejskiego,

•	 Najmniejszy	w	badaniach	priorytet	na	możliwość	dialogu	z	władzami	miasta,

•	 Ponad	połowa	osób	jeżdżących	na	rowerze	wskazuje	na	niebezpieczne	miejsca	

na trasie ścieżek rowerowych,

•	 Niezadowolenie	z	lokalnej	oferty	handlowo-usługowej.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Dobra	ocena	aspektów	miejsc	parkingowych	w	mieście	oraz	oferty	mieszkaniowej,

•	 Najwyższa	w	badaniach	ocena	jakość	obsługi	mieszkańców	w	urzędzie	(ex	aequo	

z osiedlem Świerczewo),

•	 Pozytywna	ocena	czystości	osiedla	oraz	infrastruktury	rekreacyjnej.

„Kolej podmiejska obecnie jedzie raz 
na kilka godzin i jest bezużyteczna”
~mieszkaniec w średnim wieku (30-40 lat) z dziećmi na utrzymaniu

STRZESZYN

Średnia 
dla 

Poznania
Strzeszyn

słabo 23% 13%

przeciętnie 36% 19%

dobrze 33% 56%

bardzo dobrze 7% 13%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 0%

przeciętnie 21% 19%

dobrze 38% 38%

bardzo dobrze 23% 31%

znakomicie 5% 13%

słabo 11% 19%

przeciętnie 29% 19%

dobrze 42% 38%

bardzo dobrze 16% 25%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 38%

przeciętnie 22% 13%

dobrze 41% 44%

bardzo dobrze 19% 6%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 6%

przeciętnie 35% 19%

dobrze 43% 56%

bardzo dobrze 9% 19%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 31%

przeciętnie 32% 25%

dobrze 22% 38%

bardzo dobrze 6% 6%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 50%

przeciętnie 24% 31%

dobrze 35% 19%

bardzo dobrze 18% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 31%

dobrze 32% 19%

bardzo dobrze 23% 31%

znakomicie 8% 19%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 38%

dobrze 37% 38%

bardzo dobrze 14% 13%

znakomicie 3% 13%

słabo 20% 25%

przeciętnie 36% 56%

dobrze 33% 19%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 13%

przeciętnie 34% 38%

dobrze 25% 44%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 6%

słabo 22% 0%

przeciętnie 30% 19%

dobrze 36% 63%

bardzo dobrze 8% 13%

znakomicie 4% 6%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 19%

dobrze 36% 31%

bardzo dobrze 24% 25%

znakomicie 9% 25%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 4%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 9%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 36%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 42%

wszędzie w dobrym stanie 4% 8%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 2%

żaden 24% 19%

bardzo mały wpływ 22% 19%

mały wpływ 35% 45%

duży wpływ 8% 6%

bardzo duży wpływ 2% 4%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 8%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Badani z tego osiedla bardzo nisko ocenili atrakcyjność swojego osiedla. Połowa uznała je za „słabo” 
a druga połowa „przeciętnie”, a prawie wszyscy nie poleciliby Poznania jako miejsca do życia innym 
bliskim osobom. Połowa także nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie czy czują się przywiązani do miasta, 
jedynie w określeniu atrakcyjności Poznania dla młodzieży i osób starszych padło 60% pozytywnych 
odpowiedzi. Charakterystycznie dla osiedli peryferyjnych, ponad połowa negatywnych ocen pojawia 
się przy instytucjach miejskich, chociaż osoba Prezydenta jest lepiej oceniana niż Rady czy Urząd 
Miasta. Znacząco poniżej średniej ogólnomiejskiej wypada także zainteresowanie badanych sprawami 
miasta. Trzy czwarte ankietowanych uważa, że władze nie realizują ważnych potrzeby mieszkańców  
i źle zarządzają finansami publicznymi, jednocześnie w przewrotnie sformułowanym pytaniu dotyczącym 
tego czy włodarze miejscy dbają tylko o swoje partykularne interesy, największa liczba  ankietowanych ze 
wszystkich osiedli, właśnie tu podważyła tę opinię. Większy odsetek badanych wskazał także konieczność 
zazielenienia centrum miasta (91%) aniżeli zazielenienia własnego rejonu (56%). Badani z tego regionu 
najrzadziej korzystają z komunikacji zbiorowej, jako wady tego sposobu podróżowania wskazują mały 
zasięg, przeciętne położenie przystanków i niską częstotliwość kursowania.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Ponad	połowa	ankietowanych	uważa	Poznań	za	miasto	nieatrakcyjne	

dla przedsiębiorców,

•	 Widoczny	problem	czystości	powietrza	oraz	złego	stanu	chodników,

•	 Bardzo	niska	oceny	pracy	Straży	miejskiej,

•	 Problem	kosztów	życia	w	mieście	oraz	braku	ścieżek	rowerowych.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Wysoko	oceniana	organizacja	wywozu	śmieci,

•	 Największe	 z	 osiedli	 wskazanie	 priorytetu	 na	 ofertę	 edukacyjną	 

i rekreacyjną dla dzieci oraz młodzieży.

•	 Wysoka	ocena	działań	Policji.

„Chodnik na ul. Bobrownickiej - to cud, że ludzie 
tam nie giną. Utwardzenie dróg gruntowych”
~ mieszkaniec osiedla z dziećmi na wychowaniu

SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI

Średnia 
dla 

Poznania

Szczepankow
o- Spławie- 
Krzesinki

słabo 23% 50%

przeciętnie 36% 50%

dobrze 33% 0%

bardzo dobrze 7% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 50%

przeciętnie 21% 50%

dobrze 38% 0%

bardzo dobrze 23% 0%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 50%

dobrze 42% 50%

bardzo dobrze 16% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 50%

przeciętnie 22% 50%

dobrze 41% 0%

bardzo dobrze 19% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 50%

dobrze 43% 50%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 0%

przeciętnie 32% 0%

dobrze 22% 50%

bardzo dobrze 6% 50%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 100%

dobrze 35% 0%

bardzo dobrze 18% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 50%

dobrze 32% 50%

bardzo dobrze 23% 0%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 50%

dobrze 37% 50%

bardzo dobrze 14% 0%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 50%

przeciętnie 36% 50%

dobrze 33% 0%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 0%

przeciętnie 34% 100%

dobrze 25% 0%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 0%

przeciętnie 30% 50%

dobrze 36% 50%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 0%

dobrze 36% 50%

bardzo dobrze 24% 50%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 12%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 16%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 56%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 16%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 16%

bardzo mały wpływ 22% 24%

mały wpływ 35% 48%

duży wpływ 8% 8%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 4%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



80% ankietowanych z tego regionu czuje się przywiązanych do miasta, natomiast 40% uważa, że nie 
jest widoczny prawidłowy rozwój Poznania. Negatywnie wygląda informacja, że aż 40% odradziłoby 
zamieszkanie w Poznaniu swoim znajomym, co jest najwyższym wynikiem we wszystkich badanych 
osiedlach. Tylko 30% badanych z tego osiedla dobrze ocenia działania władz miejskich. Interesujące jest 
jednoznaczna deklaracja badanych wobec priorytetów w rozwoju miasta, najwyższe priorytety spośród 
wszystkich osiedli padły tu na atrakcyjność centrum miasta, szerokiej oferty handlowo-usługowej, 
transportu miejskiego a także oferty mieszkaniowej w Poznaniu. Bardzo negatywnie wypada ocena władz 
miejskich, krytycznie do działań Urzędu Miasta podchodzi rekordowe 80% badanych, niewiele niższa 
jest ocena pozostałych organów miejskich. Nie pociesza również ocena lokalnej Rady Osiedla, która jest 
druga najniższa w całym mieście, zaraz po osiedlu Junikowo.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Niezadowolenie	z	wysokiego	poziomu	hałasu,

•	 Wysoki	poziom	nieufności	wobec	Policji,	Służby	Zdrowia,	

•	 Niska	ocena	komunikacji	miejskiej,

•	 Połowa	 ankietowanych	 niezadowolona	 z	 jakości	 wody	 pitnej	 (ex	 aequo	 z	 Krzesiny-

Pokrzywno- Garaszewo).

•	 Rekordowo	niska	ocena	wysokości	opłat	strefy	płatnego	parkowania,	

•	 Jedna	trzecia	badanych	nie	przywiązuje	wagi	do	jakości	obsługi	klienta	w	urzędzie.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Aż	70%	badanych	brało	udział	w	publicznych	demonstracjach,

•	 Wysokie	oczekiwanie	zazielenienia	własnego	osiedla,

•	 Dominacja	opinii	o	konieczności	wspierania	przez	miasto	transportu	współdzielonego,

•	 Wysoki	poziom	zadowolenia	z	dostępności	miejsc	parkingowych.

„Nowe tereny zielone, park w miejscu dawnych 
ogródków działkowych przy ul. Krauthofera”
~ 55 letnia mieszkanka reprezentująca grupę wolnych zawodów

ŚW. ŁAZARZ

Średnia 
dla 

Poznania
Św. Łazarz

słabo 23% 30%

przeciętnie 36% 0%

dobrze 33% 40%

bardzo dobrze 7% 20%

znakomicie 1% 10%

słabo 13% 40%

przeciętnie 21% 10%

dobrze 38% 30%

bardzo dobrze 23% 20%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 10%

przeciętnie 29% 50%

dobrze 42% 30%

bardzo dobrze 16% 10%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 10%

przeciętnie 22% 20%

dobrze 41% 50%

bardzo dobrze 19% 10%

znakomicie 4% 10%

słabo 11% 10%

przeciętnie 35% 50%

dobrze 43% 30%

bardzo dobrze 9% 10%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 60%

przeciętnie 32% 30%

dobrze 22% 10%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 30%

przeciętnie 24% 20%

dobrze 35% 40%

bardzo dobrze 18% 10%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 30%

przeciętnie 26% 10%

dobrze 32% 40%

bardzo dobrze 23% 20%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 50%

przeciętnie 27% 30%

dobrze 37% 10%

bardzo dobrze 14% 10%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 20%

przeciętnie 36% 40%

dobrze 33% 20%

bardzo dobrze 10% 20%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 70%

przeciętnie 34% 20%

dobrze 25% 10%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 30%

przeciętnie 30% 50%

dobrze 36% 20%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 30%

przeciętnie 19% 30%

dobrze 36% 40%

bardzo dobrze 24% 0%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 3%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 20%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 37%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 40%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 30%

bardzo mały wpływ 22% 7%

mały wpływ 35% 47%

duży wpływ 8% 7%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 10%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Osiedle to należy do jednych z najbardziej korzystnych miejsc do mieszkania w mieście w ocenie 
ankietowanych, pomimo peryferyjnego położenia. Tylko 20% badanych ostrożnie bądź negatywnie 
oceniało jakość życia w mieście, co jest jednym z najniższych wyników.  80% poleciłoby miasto  
do życia swoim znajomym, zaś 20% by to tylko rozważyło. Ponad połowa ankietowanych wykazuje duże 
zaufanie do instytucji miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Miasta i Rady Osiedla, której 
nikt nie przyznał skrajnie negatywnej oceny. Także komunikacja władz miasta z mieszkańcami została 
wysoko oceniona, co ciekawe obsługę klientów w urzędzie, aż trzy czwarte badanych ocenia wysoko. 
Negatywnym wyjątkiem jest niska ocena działań Policji i Straży Miejskiej, które są niżej oceniane  
od organów w których zasiadają obieralni radni czy prezydent. W rejonie tym najmniej badanych wskazało 
na problem jakości powietrza a najwięcej pozytywnie oceniło jakość i ilość terenów zielonych, zarówno 
w mieście jak i na terenie najbliższej okolicy. Badani nadali ponadprzeciętny priorytet dla aspektów 
edukacji oraz spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Zdania mówiące, że władze samorządowe 
kompetentnie wykonują swoje zadania oraz dobrze i rozsądnie zarządzają środkami publicznymi, w tym 
osiedlu uzyskały rekordowe 60% poparcie.

Wyniki poniżej średniej :

•	 Najmniej	wskazań	za	zwiększeniem	obszarów	zieleni	w	mieście,

•	 Niska	 ocena	 komunikacji	 miejskiej,	 problemem	 jest	 częstotliwość	 kursów,	

położenie przystanków, natomiast atutem kultura kierowców i punktualność,

•	 Niska	ocena	stanu	lokalnych	chodników.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Rekordowo	wysoki	w	badaniach	poziom	zaufania	do	innych	mieszkańców	miasta,

•	 Najwyższy	wśród	osiedli	poziom	zaufania	do	Rady	Miasta,

•	 Aż	70%	pozytywnie	ocenia	bezpieczeństwo	i	porządek	publiczny	w	Poznaniu,

•	 Rekordowo	wysokie	oceny	dla	czystości	miasta.

„Dokończenie realizacji ścieżek na 
szachtach - dostępnych dla wszystkich”
~ mieszkanka osiedla od urodzenia, przedstawicielka wolnych zawodów

ŚWIERCZEWO

Średnia 
dla 

Poznania
Świerczewo

słabo 23% 0%

przeciętnie 36% 20%

dobrze 33% 60%

bardzo dobrze 7% 20%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 20%

przeciętnie 21% 0%

dobrze 38% 20%

bardzo dobrze 23% 40%

znakomicie 5% 20%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 0%

dobrze 42% 40%

bardzo dobrze 16% 60%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 40%

dobrze 41% 40%

bardzo dobrze 19% 0%

znakomicie 4% 20%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 20%

dobrze 43% 60%

bardzo dobrze 9% 20%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 0%

przeciętnie 32% 0%

dobrze 22% 40%

bardzo dobrze 6% 60%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 20%

przeciętnie 24% 20%

dobrze 35% 40%

bardzo dobrze 18% 20%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 0%

dobrze 32% 60%

bardzo dobrze 23% 20%

znakomicie 8% 20%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 0%

dobrze 37% 60%

bardzo dobrze 14% 20%

znakomicie 3% 20%

słabo 20% 0%

przeciętnie 36% 20%

dobrze 33% 60%

bardzo dobrze 10% 20%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 40%

przeciętnie 34% 0%

dobrze 25% 60%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 0%

przeciętnie 30% 0%

dobrze 36% 40%

bardzo dobrze 8% 60%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 0%

dobrze 36% 20%

bardzo dobrze 24% 80%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 7%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 20%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 50%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 23%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 20%

bardzo mały wpływ 22% 33%

mały wpływ 35% 23%

duży wpływ 8% 10%

bardzo duży wpływ 2% 3%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 10%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Wszyscy badani dobrze albo bardzo dobrze oceniają atrakcyjność swojego miejsca zamieszkania, nikt 
jednak nie wybrał określenia „znakomicie”. Analogicznie w obszarze polecania Poznania znajomym  
do życia i zestawieniu go z innymi miastami – nikt nie użył negatywnych odpowiedz, dominowały neutralne 
i pozytywne. Na terenie tego osiedla uzyskano interesujący wynik dotyczący zaufania dla instytucji 
miejskich, Prezydentowi Miasta i Radnym miejskich ufa tylko 20% badanych, przy czym poziom zaufania 
do Urzędu Miasta Poznania wynosi 44%, a do Radnych Osiedlowych 56% co jest jednym z najwyższych 
wyników wśród osiedli. Wysokim priorytetem w rozwoju miasta jest tu oferta kulturalna,  rozwój małych 
placówek handlowych oraz niski poziom hałasu, dużo mniej ważny jest zaś aspekt edukacji czy ścieżek 
rowerowych.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Niski	poziom	zaufania	do	Służby	Zdrowia,

•	 Największy	poziom	osób	niezdecydowanych	w	określeniu	oceny	zarządzania	miastem	(między	

12% a 40% w zależności od pytania),

•	 Niska	ocena	edukacji	w	okolicy	zamieszkania,	stanu	chodników	oraz	oferty	mieszkaniowej,

•	 Poczucie	 niezadowolenia	 ze	 sposobu	 prowadzenia	 remontów	 w	 mieście	 oraz	 zarządzania	

środkami publicznymi.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Najwyższe	oczekiwanie	aby	starego	dworca	PKP	nie	wykorzystywać	na	cele	handlowe,

•	 Wysoka	 ocena	 komunikacji	 publicznej,	 lokalnej	 zieleni	 oraz	 możliwości	 uprawiania	 sportu	 

i rekreacji blisko miejsca zamieszkania,

•	 Rekordowo	wysoki	wynik	poczucia	wpływu		na	sposób	funkcjonowania	Osiedla.

„Brak domu kultury dla dzieci i młodzieży  
z kółkami zainteresowań, większe osiedla 
mają takie domy z naszego osiedla dzieci 
muszą dojeżdżać”~ 75 letnia mieszkanka na emeryturze

WARSZAWSKIE-POMET-MALTAŃSKIE

Średnia 
dla 

Poznania

Warszawskie-
Pomet-

Maltańskie

słabo 23% 40%

przeciętnie 36% 40%

dobrze 33% 0%

bardzo dobrze 7% 20%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 0%

przeciętnie 21% 0%

dobrze 38% 80%

bardzo dobrze 23% 20%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 20%

dobrze 42% 60%

bardzo dobrze 16% 20%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 60%

dobrze 41% 40%

bardzo dobrze 19% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 20%

przeciętnie 35% 40%

dobrze 43% 40%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 20%

przeciętnie 32% 40%

dobrze 22% 40%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 0%

dobrze 35% 80%

bardzo dobrze 18% 20%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 0%

dobrze 32% 40%

bardzo dobrze 23% 60%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 20%

dobrze 37% 60%

bardzo dobrze 14% 20%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 0%

przeciętnie 36% 20%

dobrze 33% 80%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 40%

przeciętnie 34% 20%

dobrze 25% 20%

bardzo dobrze 8% 20%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 0%

przeciętnie 30% 40%

dobrze 36% 40%

bardzo dobrze 8% 20%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 20%

dobrze 36% 40%

bardzo dobrze 24% 40%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 4%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 20%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 52%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 16%

wszędzie w dobrym stanie 4% 8%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 12%

bardzo mały wpływ 22% 12%

mały wpływ 35% 52%

duży wpływ 8% 4%

bardzo duży wpływ 2% 4%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 16%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Odpowiedzi na temat Wildy w badaniach są bardzo zróżnicowane, trudno wyróżnić jednoznaczne opinie 
na wskazane pytania, jednak niewielką przewagę wykazują wskazania negatywne. Badani wysoko oceniają 
pracę Urzędu Miasta, Prezydenta i Rady Miasta – około 60%, co ciekawe niskie oceny obok Straży 
Miejskiej ma lokalna Rada Osiedla, tylko 36% pozytywnych wskazań. Wiąże się to także z dominującym 
poczuciem zadowolenia wobec oceny informowania obywateli przez władze o swoich działaniach  
i umiarkowanym poczuciem wpływu na lokalną społeczność.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Największy	odsetek	ankietowanych,	którzy	nie	mieli	kontaktu	z	lokalnym	radnym	–	76%,

•	 Rekordowy	wysoki	problem	braku	miejsc	parkingowych,

•	 Negatywna	ocena	bezpieczeństwa	i	porządku	oraz	jakości	powietrza.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Najwyższa	ocena	szerokiej	oferty	handlowo-usługowej	w	mieście,

•	 Wysoka	ocena	jakości	wody	pitnej	oraz	dostępności	miejsc	pracy,

•	 Najwyższe	oczekiwanie	związane	z	kolejnymi	inwestycjami	mieszkaniowymi.

„Likwidacja pustostanów, zalegających 
śmieci, wygląd dzielnicy jak w slumsach”
~ 33 letni mieszkaniec, właściciel małego biznesu

WILDA

Średnia 
dla 

Poznania
Wilda

słabo 23% 11%

przeciętnie 36% 50%

dobrze 33% 28%

bardzo dobrze 7% 11%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 22%

przeciętnie 21% 28%

dobrze 38% 17%

bardzo dobrze 23% 33%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 22%

przeciętnie 29% 56%

dobrze 42% 17%

bardzo dobrze 16% 6%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 28%

przeciętnie 22% 11%

dobrze 41% 22%

bardzo dobrze 19% 33%

znakomicie 4% 6%

słabo 11% 22%

przeciętnie 35% 28%

dobrze 43% 39%

bardzo dobrze 9% 6%

znakomicie 2% 6%

słabo 38% 83%

przeciętnie 32% 11%

dobrze 22% 6%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 22%

przeciętnie 24% 17%

dobrze 35% 17%

bardzo dobrze 18% 28%

znakomicie 4% 17%

słabo 11% 17%

przeciętnie 26% 28%

dobrze 32% 22%

bardzo dobrze 23% 22%

znakomicie 8% 11%

słabo 19% 61%

przeciętnie 27% 17%

dobrze 37% 22%

bardzo dobrze 14% 0%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 17%

przeciętnie 36% 33%

dobrze 33% 39%

bardzo dobrze 10% 11%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 50%

przeciętnie 34% 39%

dobrze 25% 11%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 33%

przeciętnie 30% 28%

dobrze 36% 39%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 22%

przeciętnie 19% 11%

dobrze 36% 50%

bardzo dobrze 24% 11%

znakomicie 9% 6%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 0%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 22%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 46%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 28%

wszędzie w dobrym stanie 4% 4%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 22%

bardzo mały wpływ 22% 28%

mały wpływ 35% 28%

duży wpływ 8% 10%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 12%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Zielony Dębiec to osiedle, które podobnie jak sąsiednie Świerczewo, wykazuje bardzo dobre wyniki  
w badaniach oceniających jakość życia w Poznaniu. Nikt z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi 
„nie” oraz „zdecydowanie nie” na pytania o poczucie związania z miastem i polecania go znajomym. 
96% uznaje miasto za atrakcyjne dla siebie. Stosunkowo wysokie zaufanie notuje tu Policja, Straż 
Miejska oraz działacze samorządowi – nie padają tu także skrajnie negatywne określenia. Wyjątek 
stanowi ocena radnych osiedlowych, którzy uzyskali tylko 40% pozytywnych odpowiedzi, a aż 50% 
określa ich „przeciętnie”. Wiąże się to być może także z rekordowo wysokim poczuciem braku wpływu  
na funkcjonowanie własnego osiedla – 92%.
Aspekt komunikacji miejskiej w Poznaniu zdobył najlepszą ocenę właśnie tu, tylko 8% uznało ją za słabą. 
Nie jest tak wysokim priorytetem jak w innych subregionach, bezpieczeństwo i porządek publiczny czy 
jakość terenów zielonych, wyższym jest natomiast szeroka oferta handlowo-usługowa, mieszkaniowa 
oraz najwyższa liczba wskazań na ochronę zdrowia.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Największy	w	badaniach	problem	wysokich	kosztów	życia	w	mieście,

•	 Rekordowa	liczba	wskazań,	iż	w	Poznaniu	brakuje	hal	koncertowo	–	widowiskowych,	

•	 Najwyższa	liczba	wskazań	określających	pracę	Urzędu	Miasta	jako	„dobrze”	–	67%,

•	 Wysoki	odsetek	wskazania	hałasu	jako	problemu	oraz	wysokich	kosztów	parkowania	w	Poznaniu,

•	 Niska	ocena	możliwość	uprawiania	sportu	i	rekreacji	blisko	miejsca	zamieszkania	oraz	czystości	osiedla.

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Wysoka	ocena	pracy	Straży	Miejskiej	i	Policji,

•	 Najwyższa	w	badaniach	ocena	atrakcyjności	centrum	miasta	oraz	oferty	edukacyjnej,

•	 Dobra	ocena	oferty	handlowo-usługowej,	jakości	powietrza	i	terenów	zielonych,

•	 64%	badanych	uważa,	że	władze	nie	orientują	się,	jakie	są	najważniejsze	problemy	mieszkańców,

•	 Ponad	połowa	badanych	pozytywnie	ocenia	kompetencje	i	politykę	informacyjną	włodarzy	miasta,

•	 Najwyższy	spośród	osiedli	wynik	pozytywnie	 lub	neutralnie	oceniający	 inwestycje	deweloperskie	oraz	

wskazujący możliwość wykorzystania starego dworca PKP jako budynku handlowo-usługowego.

„Aktywne włączenie się w trwające prace nad miejscowym 
planem zagospodarowania “węzeł Dębiec” i dążenie  
do stworzenia planów na pozostałe tereny osiedla”
~ 33 letnia mieszkanka osiedla od urodzenia

ZIELONY DĘBIEC

Średnia 
dla 

Poznania

Zielony 
Dębiec

słabo 23% 0%

przeciętnie 36% 50%

dobrze 33% 33%

bardzo dobrze 7% 17%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 0%

przeciętnie 21% 33%

dobrze 38% 50%

bardzo dobrze 23% 17%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 50%

dobrze 42% 33%

bardzo dobrze 16% 17%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 17%

dobrze 41% 50%

bardzo dobrze 19% 33%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 17%

przeciętnie 35% 33%

dobrze 43% 50%

bardzo dobrze 9% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 50%

przeciętnie 32% 17%

dobrze 22% 0%

bardzo dobrze 6% 33%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 17%

przeciętnie 24% 17%

dobrze 35% 67%

bardzo dobrze 18% 0%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 17%

przeciętnie 26% 50%

dobrze 32% 17%

bardzo dobrze 23% 17%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 17%

przeciętnie 27% 67%

dobrze 37% 0%

bardzo dobrze 14% 17%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 50%

przeciętnie 36% 33%

dobrze 33% 17%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 33%

przeciętnie 34% 33%

dobrze 25% 33%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 50%

przeciętnie 30% 33%

dobrze 36% 0%

bardzo dobrze 8% 17%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 17%

dobrze 36% 33%

bardzo dobrze 24% 50%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 8%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 16%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 56%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 20%

wszędzie w dobrym stanie 4% 0%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 32%

bardzo mały wpływ 22% 24%

mały wpływ 35% 36%

duży wpływ 8% 8%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 0%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?



Choć na terenie tego osiedla nikt nie wskazał odpowiedzi „znakomicie” przy określaniu atrakcyjności 
miejsca zamieszkania, to aż 88% badanych dobrze albo bardzo dobrze ocenia swoje najbliższe otoczenie. 
Najwyższe zaufanie w mieście notuje tu Policja, a co za tym idzie widoczny też jest stosunkowo 
niski priorytet na poprawę bezpieczeństwa i porządku w mieście. W zestawieniu z innymi osiedlami, 
mieszkańcy Żegrza mniejszą uwagę zwracają na problemy braku miejsc parkingowych, jakości powietrza, 
oferty handlowo-usługowej czy oferty mieszkaniowej. Istotniejszy jest dla nich problem czystości 
(95%) i organizacji wywozu śmieci (89%). Na terenie tego osiedla 84% osób wypełniających ankietę 
posiadało wykształcenie wyższe. Pozytywnym wynikiem jest także wysoki, w zestawieniu do średniej 
ogólnomiejskiej, wynik poczucia wpływu badanych na sposób funkcjonowania Osiedla.

Wyniki poniżej średniej:

•	 Najniższy	poziom	zaufania	do	innych	mieszkańców	–	53%,

•	 Wysoka	negatywna	ocena	obsługi	klienta	w	Urzędzie	Miasta,

•	 Największy	odsetek	wskazań	na	zbyt	dużą	liczbę	dyskotek	w	mieście,

Wyniki powyżej średniej dla:

•	 Najwyższa	 liczba	 wskazań	 oceniających	 Poznań	 jako	 miasto	 przyjazne	 przedsiębiorcom	 

i młodzieży,

•	 Bardzo	dobra	ocena	stanu	chodników	na	ternie	osiedla	oraz	komunikacji	miejskiej,

•	 Mały	problem	hałasu	a	także	jakości	i	ilości	terenów	zielonych	w	okolicy	miejsca	zamieszkania.

„Rady Osiedli powinni być bliżej mieszkańców/
os. St.Żegrze i Polan-przewodniczący nieuchwytny  
nie wiadomo kto to jest, pomimo wyznaczonych dyżurów/ 
brak reakcji na pytanie o organizację ruchu/idź pan sobie 
do wydziału” ~ mieszkaniec na emeryturze mieszkający w mieście Poznaniu od urodzenia

ŻEGRZE

Średnia 
dla 

Poznania
Żegrze

słabo 23% 13%

przeciętnie 36% 38%

dobrze 33% 38%

bardzo dobrze 7% 13%

znakomicie 1% 0%

słabo 13% 0%

przeciętnie 21% 13%

dobrze 38% 38%

bardzo dobrze 23% 50%

znakomicie 5% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 29% 13%

dobrze 42% 63%

bardzo dobrze 16% 25%

znakomicie 2% 0%

słabo 15% 0%

przeciętnie 22% 0%

dobrze 41% 63%

bardzo dobrze 19% 38%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 35% 50%

dobrze 43% 38%

bardzo dobrze 9% 13%

znakomicie 2% 0%

słabo 38% 25%

przeciętnie 32% 50%

dobrze 22% 25%

bardzo dobrze 6% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 18% 0%

przeciętnie 24% 13%

dobrze 35% 50%

bardzo dobrze 18% 38%

znakomicie 4% 0%

słabo 11% 0%

przeciętnie 26% 25%

dobrze 32% 50%

bardzo dobrze 23% 25%

znakomicie 8% 0%

słabo 19% 0%

przeciętnie 27% 25%

dobrze 37% 50%

bardzo dobrze 14% 25%

znakomicie 3% 0%

słabo 20% 13%

przeciętnie 36% 25%

dobrze 33% 63%

bardzo dobrze 10% 0%

znakomicie 1% 0%

słabo 31% 13%

przeciętnie 34% 38%

dobrze 25% 50%

bardzo dobrze 8% 0%

znakomicie 2% 0%

słabo 22% 25%

przeciętnie 30% 38%

dobrze 36% 25%

bardzo dobrze 8% 13%

znakomicie 4% 0%

słabo 12% 0%

przeciętnie 19% 25%

dobrze 36% 38%

bardzo dobrze 24% 38%

znakomicie 9% 0%

niski poziom hałasu w okolicy 
miejsca zamieszkania

jakość i ilość terenów 
zielonych w okolicy miejsca 

zamieszkania

dostępność miejsc 
parkingowych w okolicy 

miejsca zamieszkania

łatwość przemieszczania się/ 
organizacja transportu 
miejskiego w okolicy

możliwość uprawiania sportu i 
rekreacji blisko miejsca 

zamieszkania

czystość w okolicy miejsca 
zamieszkania

dostępność i jakość usług 
medycznych w okolicy 
miejsca zamieszkania

czystość powietrza w okolicy 
miejsca zamieszkania

Pytanie: Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty 
mieszkania w przypadku Pana/i Osiedla 

(dzielnicy)?

pozaszkolna oferta 
edukacyjna i rekreacyjna dla 
dzieci i młodzieży w okolicy 

zamieszkania

atrakcyjność okolic miejsca 
zamieszkania

bezpieczeństwo i porządek 
publiczny w okolicy miejsca 

zamieszkania

szeroka oferta handlowo-
usługowa blisko miejsca 

zamieszkania

bogata oferta mieszkaniowa w 
okolicy miejsca zamieszkania

wszędzie w złym stanie 6% 0%
w większości w złym 

stanie, ale nie wszędzie
16% 11%

częściowo w dobrym, a 
częściowo w złym stanie

42% 32%

w większości w dobrym 
stanie, choć zdarzają się 

usterki
30% 53%

wszędzie w dobrym stanie 4% 5%

nie wiem/ trudno 
powiedzieć

1% 0%

żaden 24% 21%

bardzo mały wpływ 22% 16%

mały wpływ 35% 37%

duży wpływ 8% 16%

bardzo duży wpływ 2% 0%
nie wiem/ trudno 

powiedzieć
9% 11%

Pytanie: Jak oceniłby/aby 
Pan/i ogólny stan chodników i 
ulic w okolicy Pana/i miejsca 

zamieszkania? Czy są one:

Pytanie: Jaki Pan/i zdaniem 
jest Pan/i wpływ na sposób 
funkcjonowania Osiedla, w 

którym Pan/i mieszka?
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