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Metodologia

W badaniu wzięło udział 280 osób. Odpowiedzi zostały zebrane w grudniu 2014 oraz styczniu 2015 
roku. Badanie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne. Pierwszy blok dotyczy zagadnień 
związanych z infrastrukturą miasta, drogami, chodnikami i  udogodnieniami dla mieszkańców.  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonej ankiety. Mamy nadzieję, że 
uzyskane wyniki pomogą nam w rozwiązywaniu problemów naszego miasta, oraz będą naszym 
kolejnym argumentem dla władz miasta i powiatu. 

Zespół opracowujący badanie: Angelika Sobańska i Piotr Łuczynski 
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Przeciwko wprowadzeniu strefy płatnego parkowania jest większość badanych - 58%  ankietowanych. 
Prawie 30% (dokładnie 29%) opowiedziało się “za” jej wprowadzeniem. Natomiast 11% nie ma zdania w 
tej kwestii. 



Zdecydowana większość badanych 
(77%) ocenia funkcjonowanie 
gminnego transportu miejskiego na 
ocenę nie większą niż 5 w skali 10-
stopniowej. W tym prawie połowa 
(43%) ocenia na nie więcej niż 3. 
Tylko 20% w pytaniu o 
funkcjonowanie gminnego 
transportu miejskiego dało ocenę w 
przedziale ocen 6 - 10 i w tym tylko 
1% badanych dał najwyższą ocenę 
skali. 



Większość badanych (66%) używałaby publicznej linii autobusowej z Pruszkowa do Warszawy. 
31% twierdzi, ze nie korzystałoby z takiej możliwości dojazdu do Warszawy.
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Zdecydowana większość - 69% - respondentów przyznało, że miewa problemy ze znalezieniem 
miejsca parkingowego w Pruszkowie. 12% takich problemów nie ma. Pozostali badani nie używają 
samochodu. 
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22% badanych potrzebuje najwyżej 3 minuty na znalezienie miejsca parkingowego na terenie 
Pruszkowa. Najwięcej ankietowanych (34%) odpowiedziało, że potrzeba im od 4 do 7 minut. 20% 
potrzebuje od 8 min. do 15 min. Natomiast tylko 2% odpowiedziało, że zaparkowanie samochodu 
zajmuje im ponad kwadrans. 16% nie używa samochodu.



www.pruszkowmowi.pl

Zdecydowana 
większość ankietowanych 
nisko ocenia stan 
pruszkowskiej infrastruktury 
rowerowej. Aż 75% 
respondentów oceniło  ich 
stan na mniej niż 5 punktów w 
naszej skali. 

Jak ocenia Pan/Pani stan pruszkowskiej infrastruktury rowerowej?
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Większość ankietowanych (64%) jest za stworzeniem w Pruszkowie  kontrapasów i śluz rowerowych. 
Jedynie 15% opowiedziało się przeciwko temu pomysłowi.
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Ponad połowa - 63% ankietowanych - uważa, że na ul. Kraszewskiego powinien powstać deptak. 
26% nie widzi takiej potrzeby. 9% wybrało odpowiedź “nie wiem”. 
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Aż 86% osób uważa, że na Torze BGŻ Arena miasto powinno organizować swoje wydarzenia. Tylko 8% 
ankietowanych uważa przeciwnie. 
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Ponad połowa ankietowanych (69%) twierdzi, że w Pruszkowie powinny powstać szalety miejskie, a 16% 
nie widzi takiej potrzeby. 13% odpowiedziało: “nie wiem”. 
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Na pytanie o przyjazność 
Pruszkowa dla osób 
niepełnosprawnych, zdecydowana 
większość, aż 87% dało ocenę nie 
większą niż 5 w skali 10-
stopniowej. W tym ponad połowa 
badanych (53%) badanych dało 
ocenę najwyżej 3. Tylko 10% dało 
ocenę w przedziale 6 - 10. 
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Pruszków nie jest przyjazny dla 
młodych matek, tak uważa - 79 
% badanych na pytanie o te 
przyjazność nie dało oceny 
większej niż 5 w skali 10 - 
stopniowej. Tylko 20% dało 
ocenę w przedziale 6 - 10, w tym 
tylko 2% dało najwyższe oceny, 
czyli 9 i 10. 
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Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.pruszkowmowi.pl 

oraz na facebooka 

www.facebook.com/pruszkowmowi

kontakt: pruszkowmowi@gmail.com
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