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Głównym celem badania było uzyskanie informacji pomocnych w opracowaniu strategii adaptacji Warszawy 

do zmian klimatu.

Technika
• Wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI),

realizowane w domu respondenta

Próba celowa
• Reprezentatywna, losowa próba warszawiaków w wieku 15 lat i więcej

• N=1100

Realizacja
• Termin: czerwiec 2018 r.

• Wykonawca: Danae Sp. z o.o.

• Współpraca: Biuro Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy,                                                 

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Ze względu na zaokrąglenia wartości po przecinku, w niektórych przypadkach dane na wykresach mogą się nie sumować do 100 proc. 

Zakres tematyczny • Jak warszawiacy postrzegają zmiany klimatu?

• Czy odczuwają skutki tych zmian?

• Czy mieszkańcy mają poczucie wpływu na zmiany klimatu?

• Jakie zjawiska związane ze zmianami klimatu stanowią największe zagrożenie?

• Kto w Warszawie powinien podejmować działania na rzecz przeciwdziałania 

zmianom klimatu?

• Które działania są najważniejsze dla przeciwdziałania zmianom klimatu?

• Jaka jest wśród badanych znajomość działań służących adaptacji do zmian klimatu?

• Jak ważne jest podejmowanie przez władze m.st. Warszawy działań adaptacyjnych?

• Jak mieszkańcy oceniają warunki życia w okolicy miejsca zamieszkania?
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Ogólna ocena pomysłuPercepcja zmian klimatu
• Warszawiacy niemal powszechnie zauważają zmiany klimatu i wiążą je

z szerokim spektrum zjawisk. Jedynie jeden na stu ankietowanych nie dostrzega

żadnych przejawów zmian klimatu. Nieliczni (2%) podważają istnienie tego

zjawiska.

• Najczęściej przywoływane przez mieszkańców skojarzenia ze zmianami klimatu

to susze, brak wody; fale upałów; wzrost temperatury. W dalszej kolejności

badani wymieniają zanieczyszczenie powietrza, smog; dziurę ozonową; efekt

cieplarniany; gwałtowne ulewy, nawałnice, burze; topnienie lodowców, silne

wiatry, huragany, tornada.

• Niewiele osób zmiany klimatu wiąże z wymieraniem niektórych gatunków roślin

i zwierząt czy zmniejszeniem się żyzności gleby.

• Na uwagę zasługuje również to, że na długiej liście spontanicznie udzielanych

odpowiedzi dominują zjawiska atmosferyczne: susze, fale upałów, gwałtowne

ulewy, nawałnice, burze, powodzie, silne wiatry, huragany, tornada,

nieprzewidywalne zmiany pogody, gwałtowne opady śniegu, gradu, silne mrozy.

Podsumowanie (1/5) 
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Ogólna ocena pomysłuSkutki zmian klimatu
• W ocenie większości (68%) respondentów, mieszkańcy Warszawy odczuwają

skutki zmian klimatu w bardzo dużym lub raczej dużym stopniu, choć warto

zauważyć, że w tej grupie przeważają umiarkowane oceny (stanowią one 54%).

• Co piąty badany wyraża przekonanie, że ten wpływ jest niewielki.

Znacznie mniejsza grupa (7%) nie dostrzega żadnych konsekwencji zmian

klimatu, a 5% badanych nie potrafi ocenić tej sytuacji.

• Z danych wynika, że do najgroźniejszych dla bezpieczeństwa mieszkańców

Warszawy skutków zmian klimatu należą: zanieczyszczenie powietrza, smog;

fale upałów oraz gwałtowne ulewy, nawałnice, burze.

• W dalszej kolejności badani wymieniają powodzie; susze, brak wody;

nieprzewidywalne zmiany pogody; silne wiatry, huragany; gwałtowne opady

śniegu, gradu; brak śniegu w zimie; silne mrozy; powstawanie miejskich wysp

ciepła.

• Ponad połowa (67%) ankietowanych jest zdania, że indywidualne działania

mieszkańców mają wpływ na przeciwdziałanie zmianom klimatu, choć

w większości przypadków to oddziaływanie jest oceniane jako umiarkowane.

• Brak poczucia wpływu na zmiany klimatu deklaruje 27% badanych. Pozostali

respondenci (5%) nie mają zdania na ten temat.

Podsumowanie (2/5) 

Przeciwdziałanie zmianom
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Ogólna ocena pomysłuPodejmowanie działań
• Wśród warszawiaków podzielone są opinie na temat tego, kto powinien

odpowiadać za przeciwdziałanie zmianom klimatu. Niemal co trzeci (31%)

badany jest zdania, że obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na władzach

miasta, dzielnic. Większa grupa (56%) podkreśla, że jest to zadanie zarówno

władz, jak i mieszkańców. Jedynie 3% badanych uważa, że tego typu działania

powinny być podejmowane wyłącznie przez obywateli.

• Z uzyskanych danych wynika, że najważniejsze działania mieszkańców

podejmowane dla przeciwdziałania zmianom klimatu polegają na likwidacji

pieców, kotłów węglowych oraz segregowaniu odpadów. Wskazuje na nie

odpowiednio 53% i 48% respondentów. Kolejne miejsca zajmują: oszczędzanie

energii elektrycznej (32%); ograniczone korzystanie z prywatnego samochodu

(28%) oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii (24%).

• Wśród mieszkańców jest dość słaba znajomość działań służących adaptacji

do zmian klimatu. Z danych wynika, że słyszało o nich 9% respondentów.

• Wśród osób deklarujących znajomość działań dostosowawczych do zmian

klimatu (n=100) wysuwa się następująca triada: korzystanie z odnawialnych

źródeł energii; wymiana pieców; oszczędzanie wody.

Podsumowanie (3/5) 

Adaptacja do zmian klimatu

Działania mieszkańców
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Ogólna ocena pomysłuAdaptacja jako  zadanie m.st.
• Niemal siedem na dziesięć osób uważa, że podejmowanie działań służących

adaptacji do zmian klimatu jest ważnym zadaniem władz m.st. Warszawy, choć

warto dodać, że w tej grupie przeważają umiarkowane noty, tj. „raczej ważnym”.

Stanowią one 48%. Co piąty respondent wyraża obojętną ocenę, a 8% twierdzi,

że nie są to ważne zadania dla władz miasta.

• Z podanych propozycji działań adaptacyjnych do zmian klimatu podejmowanych

przez władze m.st. Warszawy, mieszkańcy najwyżej oceniają następujące

rozwiązania: zwiększenia terenów zieleni; instalowanie kurtyn wodnych oraz

wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej. Wysoko w rankingu znajdują

się także takie kategorie, jak: mierzenie jakości powietrza oraz informowanie

mieszkańców o zagrożeniach związanych z jego jakością; tworzenie

zacienionych miejsc wypoczynku, np. altanek; tworzenie ogólnodostępnych

źródełek; zakaz zabudowy terenów zagrożonych powodzią; lepsze

przygotowanie służb zarządzania kryzysowego; wykorzystywanie wody

deszczowej, np. do podlewania parków, zieleni ulicznej.

• Większość badanych (86%) deklaruje zainteresowanie zmianami klimatu, choć

warto zwrócić uwagę, że w tej grupie respondentów przeważają osoby (59%)

o umiarkowanym poziomie zainteresowania.

• Wśród osób interesujących się zmianami klimatu, głównym źródłem wiedzy

o tym zjawisku jest telewizja. Na ten środek przekazu wskazuje 70% badanych.

Na drugim miejscu wymieniany jest internet (40%), a na trzecim – płatna prasa

(18%). Placówki edukacyjne (szkoły, uczelnie) to najrzadziej wskazywane źródło

informacji o zmianach klimatu (1%).

Podsumowanie (4/5) 

Zainteresowanie zmianami

Oczekiwane działania 

Źródła informacji



Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Marketingu Miasta 10

Ogólna ocena pomysłuWarunki życia w sąsiedztwie
• W badaniu poproszono respondentów o ocenę warunków życia w okolicy

miejsca zamieszkania. Pomiar zadowolenia z życia w sąsiedztwie został

przeprowadzony przy uwzględnieniu 8 kategorii analitycznych: liczba terenów

zieleni; stan, wygląd terenów zieleni; czystość powietrza; jakość wody

z kranu; poziom hałasu w pobliżu domu; czas dojazdu do szkoły, pracy; liczba

miejsc parkingowych; liczba ścieżek rowerowych.

• Najwyższy średni poziom zadowolenia odnotowano przy ocenie następujących

obszarów: jakość wody z kranu; liczba oraz stan, wygląd terenów zieleni.

• Jak wynika z przeprowadzonej analizy ćwiartkowej, wysoko ocenianymi

kategoriami są: liczba terenów zieleni; jakość wody z kranu oraz czas dojazdu

do szkoły, pracy. W związku z tym rekomendowane jest utrzymanie standardu

jakości w tych obszarach na obecnym poziomie.

• Czystość powietrza; poziom hałasu oraz liczba miejsc parkingowych to

kategorie, które uzyskały niski poziom zadowolenia. Wymagają one poprawy,

przy czym wskazane jest, aby w pierwszej kolejności skupić uwagę na tych

obszarach, które mają wysokie znaczenie dla mieszkańców, tj. zadbać

o czystość powietrza oraz ograniczyć poziom hałasu.

Podsumowanie (5/5) 

Ogólna ocena pomysłuOcena plakatu kampanii
• Z plakatem kampanii „Piknik z klimatem” zetknęło się 24% warszawiaków

w wieku 15 lat i więcej.

• Grafika bardzo spodobała się 16% ogółu badanych, kolejnych 17% stwierdziło,

że w bardzo dużym stopniu przyciąga ona uwagę. Podobna grupa (14%)

oceniła, że przekaz plakatu jest całkowicie zrozumiały.



Wyniki badania
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Percepcja zmian klimatu – spontaniczne skojarzenia

Jakie zjawiska kojarzą się Panu(i) z określeniem „zmiany klimatu”? (znajomość spontaniczna*) 

33%

32%

28%

26%

26%

22%

19%

18%

16%

15%

15%

15%

14%

13%

13%

12%

10%

10%

9%

7%

4%

3%

2%

1%

0%

Susze, brak wody

Fale upałów

Globalne ocieplenie klimatu, wzrost temperatury

Zanieczyszczenie powietrza, smog

Dziura ozonowa

Efekt cieplarniany

Gwałtowne ulewy, nawałnice, burze

Topnienie lodowców

Silne wiatry, huragany, tornada

Powodzie

Emisja gazów cieplarnianych, dwutlenku węgla

Brak śniegu w zimie

Powstawanie miejskich wysp ciepła

Zmiany w porach roku (krótsze zimy, dłuższe lata)

Nieprzewidywalne zmiany pogody

Gwałtowne opady śniegu, gradu

Silne mrozy

Podnoszenie się poziomu wód, np. mórz, oceanów

Wycinanie lasów

Postęp techniczny

Wymieranie niektórych gatunków roślin i zwierząt

Zmniejszenie się żyzności gleb

Nie ma zmian klimatu, nie wierzę w zmiany klimatu

Żadne

Inne

Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci 

mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

N=1100 *Znajomość spontaniczna, tj. bez odczytywania, pokazywania listy odpowiedzi.
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14

54

21

7

5

W bardzo dużym

W raczej dużym

W raczej niewielkim

W ogóle nie odczuwają
skutków zmian klimatu

Nie wiem, trudno
powiedzieć

Jak Pan(i) sądzi, w jakim stopniu mieszkańcy Warszawy odczuwają skutki zmian klimatu? 

Ponad połowa badanych (68%) 

twierdzi, że warszawiacy 

odczuwają skutki zmian klimatu 

w bardzo dużym lub raczej 

dużym stopniu.

Wpływ zmian klimatu na warszawiaków 

N=1100 
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12

55

20

7

5

Zdecydowanie tak

Raczej tak

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Nie wiem, trudno
powiedzieć

Czy, Pana(i) zdaniem, działania poszczególnych osób – takich jak Pan(i) – mają wpływ na przeciwdziałanie 

zmianom klimatu?

Wpływ indywidualnych działań na przeciwdziałanie zmianom klimatu

N=1100 

2/3 respondentów wyraża 

przekonanie, że ich indywidualne 

działania mają wpływ na 

przeciwdziałanie zmianom klimatu.
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Najgroźniejsze dla bezpieczeństwa mieszkańców skutki zmian klimatu

Które z prezentowanych zjawisk, związanych ze zmianami klimatu, stanowią w Pana(i) ocenie największe 

zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy? (wybór z listy maks. 3 działań)

35%

31%

29%

26%

25%

21%

20%

16%

14%

12%

9%

2%

0%

0%

Zanieczyszczenie powietrza, smog

Fale upałów

Gwałtowne ulewy, nawałnice, burze

Powodzie

Susze, brak wody

Nieprzewidywalne zmiany pogody

Silne wiatry, huragany

Gwałtowne opady śniegu, gradu

Brak śniegu w zimie

Silne mrozy

Powstawanie miejskich wysp ciepła

Trudno powiedzieć

Żadne z nich

Inne

Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci 

mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

N=1100 
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3

31

56

7

3

Przede wszystkim
mieszkańcy

Przede wszystkim
władze miasta, dzielnic

Zarówno mieszkańcy,
jak i władze miasta,

dzielnic

Nikt, nie ma takiej
potrzeby

Nie wiem, trudno
powiedzieć

Jak Pan(i) sądzi, kto w Warszawie powinien podejmować działania na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu?

Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu

N=1100 

Najbardziej rozpowszechniona opinia.
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Najistotniejsze działania mieszkańców dla przeciwdziałania

zmianom klimatu 

Które działania mieszkańców Warszawy są, według Pana(i), najważniejsze dla przeciwdziałania 

zmianom klimatu? (wybór z listy maks. 3 działań)

53%

48%

32%

28%

24%

18%

16%

2%

0%

0%

Likwidacja pieców, kotłów węglowych

Segregowanie odpadów

Oszczędzanie energii elektrycznej

Ograniczone korzystanie z prywatnego samochodu

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii,
np. paneli, kolektorów słonecznych

Kupowanie tylko niezbędnych rzeczy
(ograniczenie zakupów)

Ochrona mieszkań przed przegrzaniem,
np. poprzez rolety, żaluzje, zasłony

Trudno powiedzieć

Inne

Żadne nie mają znaczenia

Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci 

mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

N=1100 
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Znajomość działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Czy słyszał(a) Pan(i) o jakichś działaniach służących 

dostosowaniu (adaptacji)  do zmian klimatu?

9%

83%

8%

Tak Nie Nie wiem, trudno powiedzieć

N=1100 

O jakich działaniach służących dostosowaniu 

(adaptacji) do zmian klimatu Pan(i) słyszał(a)? 

(znajomość spontaniczna)

n=100 (osoby deklarujące znajomość działań adaptacyjnych) 

25%

22%

16%

12%

12%

9%

6%

5%

2%

13%

Korzystanie z OZE

Wymiana pieców

Oszczędzanie wody

Segregacja odpadów

Oszczędzanie prądu

Ekologia

Ograniczenie emisji spalin

Ochrona powietrza

Sadzenie drzew

Inne działania

Tak

Kategoria „inne działania” zawiera m.in. następujące wskazania: 

wielokrotne używanie torebek jednorazowych, instalowanie 

kurtyn wodnych, tworzenie „ekologicznego” prawa. 

Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci 

mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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21%

48%

21%

8%

0%

2%

Bardzo ważnym

Raczej ważnym

Ani ważnym, ani
nieważnym

Raczej mało ważnym

Zupełnie nieważnym

Nie wiem, trudno
powiedzieć

Jak ważnym zadaniem Miasta Stołecznego Warszawy, według Pana(i), jest podejmowanie działań służących 

dostosowaniu (adaptacji) do zmian klimatu?

Znaczenie adaptacji do zmian klimatu dla władz miasta

N=1100 

Wśród badanych dominuje 

przekonanie, że  podejmowanie 

działań adaptacyjnych                         

do zmian klimatu jest ważnym 

zadaniem m.st. Warszawy. 
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Najistotniejsze działania adaptacyjne do zmian klimatu dla władz 

Które działania władz Miasta Stołecznego Warszawy są, według Pana(i), najważniejsze dla dostosowania 

(adaptacji) do zmian klimatu? (wybór z listy maks. 3 działań)

32%

28%

27%

26%

24%

24%

23%

22%

21%

17%

3%

0%

Zwiększanie terenów zielonych, np. tworzenie parków, skwerów,
sadzenie drzew

Rozstawianie w upalne dni kurtyn wodnych

Wzmocnienie infrastruktury przeciwpowodziowej

Mierzenie jakości powietrza oraz informowanie o zagrożeniach
związanych z zanieczyszczeniem powietrza

Tworzenie zacienionych miejsc wypoczynku, np. altanek

Tworzenie ogólnodostępnych źródełek, poidełek
z darmową wodą do picia

Zakaz zabudowy terenów zagrożonych powodzią

Lepsze  przygotowanie służb zarządzania kryzysowego
do występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych

Wykorzystywanie wody deszczowej, np. do podlewania parków,
zieleni ulicznej

Tworzenie ogrodów na dachach, zewnętrznych ścianach budynków,
np. urzędów, szkół

Trudno powiedzieć

Żadne nie mają znaczenia

Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci 

mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

N=1100 
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Zainteresowanie zmianami klimatu

Jak określił(a)by Pan(i) swoje zainteresowanie 

zagadnieniami związanymi ze zmianami klimatu? 

2%

25%

59%

13%

1%

Bardzo duże – szczegółowo i dokładnie śledzę wiadomości na ten temat

Dość duże – staram się śledzić informacje na ten temat

Umiarkowane – zwracam uwagę tylko na niektóre informacje

Żadne, w ogóle się tym nie interesuję

Trudno powiedzieć

N=1100 

Większość badanych (86%) 

deklaruje zainteresowanie 

zmianami klimatu, choć odsetek 

osób szczegółowo i dokładnie 

śledzących wiadomości na ten 

temat jest niewielki (2%).
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Źródła wiedzy o zmianach klimatu

Skąd czerpie Pan(i) informacje na temat zmian klimatu? 

n=950 (pytanie skierowane do osób  deklarujących zainteresowanie zmianami klimatu). 

70%

40%

18%

17%

16%

11%

11%

8%

8%

1%

1%

Z telewizji

Z internetu

Z płatnej prasy

Od rodziny, znajomych

Z radia

Z bezpłatnej prasy lokalnej lub
ogólnowarszawskiej

Z ulotek, broszur

Z ekranów w wagonach metra,
tramwajach, autobusach

Z billboardów

Ze szkoły, uczelni

Trudno powiedzieć

Dominującym źródłem informacji                 

o zmianach klimatu jest telewizja.

Dane nie sumują się do 100 proc., ponieważ respondenci 

mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Poziom zadowolenia z wybranych aspektów życia w sąsiedztwie 

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) lub niezadowolony(a) z następujących aspektów życia w Pana(i) 

okolicy miejsca zamieszkania?

*Suma odsetków odpowiedzi „raczej zadowolony(a)” oraz 

„zdecydowanie zadowolony(a)”.

N=1100 

**Przy tej kategorii z analiz wyłączono odpowiedzi „nie dotyczy”, n=1010.

1

1

2

2

3

5

7

10

12

10

11

14

8

17

19

23

11

18

18

17

23

18

24

22

55

49

47

39

45

42

34

33

20

21

21

27

17

17

11

12

1

1

1

1

4

1

4

 Z jakości wody z kranu

Ze stanu, wyglądu terenów zielonych, np.
parków, skwerów, trawników

Z liczby terenów zielonych, np. parków,
skwerów, trawników

Z czasu dojazdu do szkoły, pracy**

 Z liczby ścieżek rowerowych

Z poziomu hałasu w pobliżu domu

Z liczby miejsc parkingowych

Z czystości powietrza

Zdecydowanie niezadowolony(a) Raczej niezadowolony(a)

Ani zadowolony, ani niezadowolony(a) Raczej zadowolony(a)

Zdecydowanie zadowolony(a) Trudno powiedzieć

Top2box*

75

70

68

66

62

59

45

45
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Ocena ważności wybranych aspektów życia w sąsiedztwie

Na ile ważne lub nieważne są dla Pana(i) następujące aspekty życia w Pana(i) okolicy miejsca zamieszkania?  

*Suma odsetków odpowiedzi „raczej ważne”                                        

oraz „bardzo ważne”.

N=1100 

1

1

1

2

2

1

2

2

4

3

7

7

7

7

9

9

14

17

35

36

46

45

42

44

40

47

56

55

45

45

46

44

40

29

1

1

2

1

2

Czystość powietrza

Jakość wody z kranu

Stan, wygląd terenów zielonych,
np. parków, skwerów, trawników

Liczba terenów zielonych,
np. parków, skwerów, trawników

Poziom hałasu w pobliżu domu

Czas dojazdu do szkoły, pracy

Liczba miejsc parkingowych

 Liczba ścieżek rowerowych

Zupełnie nieważne Raczej mało ważne Ani ważne, ani nieważne

Raczej ważne Bardzo ważne Trudno powiedzieć

Top2box*

91

91

91

90

88

88

80

76
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1
2 3

4

5

6

7

8

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

50 55 60 65 70 75 80

średnia

ś
re

d
n

ia

A

BC

D

Aspekty uwzględnione w analizie ćwiartkowej:

Co należy zrobić, aby poprawić zadowolenie mieszkańców Warszawy 

z życia w okolicy miejsca zamieszkania?

niska OCENA wysoka

d
u

ż
a

W
A

Ż
N

O
Ś

Ć
m

a
ła

A Utrzymać na obecnym poziomie

3 Liczba terenów zielonych

7 Jakość wody z kranu

8 Czas dojazdu do pracy, szkoły

B Monitorować

5 Liczba ścieżek rowerowych

6 Stan, wygląd terenów zielonych

C Poprawić w dalszej kolejności

4 Liczba miejsc parkingowych

D Poprawić w pierwszej kolejności

1 Czystość powietrza

2 Poziom hałasu

STRATEGICZNE ZALETY                                                           STRATEGICZNE WADY

WADY O MNIEJSZYM 
ZNACZENU

ZALETY O MNIEJSZYM 
ZNACZENIU          

Analiza ćwiartkowa – wyniki
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3,81

3,79

3,77

3,76

3,68

3,50

3,25

3,15

1 2 3 4 5

Jakość wody z kranu

Stan, wygląd terenów zielonych

Liczba terenów zielonych

Czas dojazdu do pracy, szkoły

Liczba ścieżek rowerowych

Poziom hałasu

Liczba miejsc parkingowych

Czystość powietrza

Średnie arytmetyczne na 5-cio stopniowej skali, gdzie „1” – ocena najniższa, a „5” – ocena najwyższa. 

Z analiz wyłączono odpowiedzi „trudno powiedzieć”. N=~1100.

Zestawienie średniej oceny wybranych obszarów 

Kategorie, które uzyskały 

najwyższe średnie oceny 

zadowolenia.

W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) lub niezadowolony(a) z następujących aspektów życia w Pana(i) 

okolicy miejsca zamieszkania?
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Znajomość wspomagana plakatu kampanii – Piknik z klimatem

Czy gdzieś widział(a) Pan(i) ten plakat?

N=1100

24%TAK

73%NIE

3%TRUDNO POWIEDZIEĆ
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Znajomość wspomagana plakatu kampanii według wieku

Czy gdzieś widział(a) Pan(i) ten plakat? 

N=1100, *różnica istotna statystycznie

25% 25%

28%

23%

20%*

15-34 35-44 45-54 55-64 65
i więcej

Odpowiedzi twierdzące

Wiek

Najrzadziej z tym plakatem spotkały się osoby 

najstarsze, powyżej 65 r.ż.
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Ocena plakatu – Piknik z klimatem

*Średnie arytmetyczne na 10-cio stopniowej skali, gdzie „1” – ocena najniższa (wcale), a „10” – ocena najwyższa (bardzo). 

Z analiz wyłączono odpowiedzi „trudno powiedzieć”. N=~1100.

7,65

7,64

7,52

Jego przekaz jest zrozumiały

Przyciąga on uwagę

Podoba się on Panu(i)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Porównanie średnich wyników pokazuje, że wszystkie trzy wymiary oceniane są podobnie.*

Średnie oceny są raczej wysokie. 

We wszystkich analizowanych 

przypadkach wynik 

występujący z największą 

częstotliwością to 8. 
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Ocena plakatu – Piknik z klimatem (1/3)

*Średnie arytmetyczne na 10-cio stopniowej skali, gdzie „1” – ocena najniższa (wcale), a „10” – ocena najwyższa (bardzo). 

Z analiz wyłączono odpowiedzi „trudno powiedzieć”. N=~1100.

W jakim stopniu podoba się lub nie podoba Panu(i) ten plakat? 

1%

3%

11%

27%

42%

16%

[1] Wcale mi się nie
podoba

[2-3]

[4-5]

[6-7]

[8-9]

[10] Bardzo mi się
podoba

*ŚREDNIA               7,52

Suma rang od 6 do 10             

85%
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Ocena plakatu – Piknik z klimatem (2/3)

*Średnie arytmetyczne na 10-cio stopniowej skali, gdzie „1” – ocena najniższa (wcale), a „10” – ocena najwyższa (bardzo). 

Z analiz wyłączono odpowiedzi „trudno powiedzieć”. N=~1100.

W jakim stopniu przyciąga on uwagę? 

1%

4%

8%

25%

45%

17%

[1] Wcale

[2-3]

[4-5]

[6-7]

[8-9]

[10] Bardzo
*ŚREDNIA               7,64

Suma rang od 6 do 10             

87%
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Ocena plakatu – Piknik z klimatem (3/3)

*Średnie arytmetyczne na 10-cio stopniowej skali, gdzie „1” – ocena najniższa (wcale), a „10” – ocena najwyższa (bardzo). 

Z analiz wyłączono odpowiedzi „trudno powiedzieć”. N=~1100.

W jakim stopniu jego przekaz jest zrozumiały? 

1%

3%

8%

25%

49%

14%

[1] Wcale

[2-3]

[4-5]

[6-7]

[8-9]

[10] Bardzo
*ŚREDNIA               7,65

Suma rang od 6 do 10             

88%
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Porównanie średnich ocen w zależności od poziomu wykształcenia 

Średnie arytmetyczne na 10-cio stopniowej skali, gdzie „1” – ocena najniższa (wcale), a „10” – ocena najwyższa (bardzo). 

Z analiz wyłączono odpowiedzi „trudno powiedzieć”. N=~1100. *różnice istotne statystycznie.

7,59 7,62 7,80*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

zasadnicze
zawodowe i niższe

średnie wyższe

W jakim stopniu plakat przyciąga uwagę? 

7,44 7,43
7,86*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

zasadnicze
zawodowe i niższe

średnie wyższe

W jakim stopniu podoba się on Panu(i)? 

7,53 7,59 7,98*

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

zasadnicze
zawodowe i niższe

średnie wyższe

W jakim stopniu jego przekaz jest zrozumiały? 

Na osobach z wyższym 

wykształceniem plakat 

wywiera nieco większe 

wrażenie. 
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Informacje o respondentach

34
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4%

4%

18%

21%

13%

15%

24%

15-19 lat

20-24 lata

25-34 lata

35-44 lata

45-54 lata

55-64 lata

65 i więcej lat

55%

45%

Kobieta Mężczyzna

N=1100

Informacja o respondentach 

Płeć Wiek

N=1100



badanie@um.warszawa.pl

badanie@um.warszawa.pl
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Biuro Marketingu Miasta

Urząd m.st. Warszawy

tel. 22 44 33 400, e-mail: 


