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W badaniu wzięło udział 280 osób. Odpowiedzi zostały zebrane w grudniu 2014 oraz 
styczniu 2015 roku. Badanie zostało podzielone na cztery bloki tematyczne.Czwarty blok 
dotyczy polityki lokalnej. 

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 Łuczyński
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Większość badanych (ok. 68%) opowiedziało się „za” wprowadzeniem „karty mieszkańca”. Aż 
ok. 17% nie ma zdania na ten temat,a tylko ok. 8 % było przeciwne temu rozwiązaniu.
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Najwięcej ankietowanych (ok. 36%) uważa, że konsultacje społeczne powinny odbywać się przed 
każdą inwestycją. Ok. 27% odpowiedziało, że regularnie, nie mniej niż raz na kwartał. Trzecią w 
kolejności najczęściej wskazywaną odpowiedzią (ok. 18%) była ta, że powinny odbywać się 
regularnie, nie mniej niż raz na rok. Według tylko 2% badanych nie powinny się one w ogóle 
odbywać.
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Prawie połowa ankietowanych (ok. 48%) jest zwolennikiem wprowadzenia budżetu 
partycypacyjnego w Pruszkowie, a tylko ok. 7% badanych jest przeciwnikami. Prawie 
40% (ok. 37%) nie ma zdania na ten temat, co wskazuje na to, że duża część osób nie 
ma jeszcze dostatecznej wiedzy na temat tego dość nowego rozwiązania w Polsce.
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Większość badanych (ok. 58%) nie umie powiedzieć czy w Pruszkowie działa wystarczająca ilość 
organizacji pozarządowych, a ok. 21 % przyznaje, że nie jest ich wystarczająco dużo. Ok. 15% 
uważa, że nie potrzeba więcej organizacji naszemu miastu.



www.pruszkowmowi.pl

Najwięcej badanych (ok. 31%) nie zna 
żadnej pruszkowskiej organizacji 
pozarządowej. Natomiast niewiele 
mniej niż połowa badanych (ok. 42%) 
zna od 1 do 3 organizacji. Co ciekawe, 
w przypadku kolejnych odpowiedzi 
(znajomość powyżej 3 organizacji) 
można zauważyć tendencję malejącą ( 
oprócz odpowiedzi “ 7 organizacji” ), 
natomiast ponad 10 organizacji zna  
aż ok. 3 % badanych.
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Zdecydowana większość ankietowanych (ok. 80%) nie należy do żadnej pruszkowskiej organizacji 
pozarządowej.
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Zdecydowana większość badanych (ok. 75%) wzięła udział w ostatnich wyborach 
samorządowych.
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PŁEĆ I WIEK BADANYCH

W naszej ankiecie wzięło udział więcej kobiet (55%) niż 
mężczyzn (38%). Brak danych: 7%. 

Jeśli chodzi o wiek to zdecydowana większość to ludzie 
młodzi - aż 73 % osób, które udzieliły odpowiedzi w 
naszej ankiecie to osoby od 18 roku życia (i poniżej) do 
39 roku życia. Najwięcej ankietowanych to osoby w 
przedziale wiekowym 25 - 29 lat, a najmniejszą część 
stanowiły osoby z przedziału wiekowego 56 - 59 (1%).
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WYKSZTAŁCENIE  BADANYCH

Najwięcej ankietowanych (60%) posiada 
wykształcenie wyższe, w następnej 
kolejności wskazywano na wykształcenie 
średnie ogólnokształcące (15%) i średnie 
techniczne (8%). Najmniej ankietowanych 
wskazało na zasadnicze zawodowe (1%).
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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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