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dzielnica różnorodnych potrzeb

szczęśliwy dom

Najpopularniejszy serwis nieruchomości w Polsce, co 
potwierdzają niezależne audyty Gemius/PBI. Każdego 
miesiąca trafia tu ok. 4 mln unikalnych użytkowników, by 
przeglądać i zamieszczać ogłoszenia sprzedaży i wynajmu 
nieruchomości: mieszkań, domów, inwestycji deweloperskich 
czy biur. Poza obszerną bazą ogłoszeń Otodom sprawia, że 
rynek nieruchomości jest bardziej dostępny dla wszystkich 
interesariuszy: wspiera w transakcjach, wprowadza 
nowatorskie narzędzia i dzieli się najświeższymi danymi, 
a także pozwala spełniać marzenia o szczęśliwym domu. 
Otodom jest częścią Grupy OLX, która prowadzi m.in. serwisy 
OLX, Otomoto, Fixly i obido.  
 
www.otodom.pl

Firma doradcza specjalizująca się w zmianach zachodzących 
na rynku nieruchomości. Stanowi zewnętrzny dział 
badawczo-rozwojowy, świadcząc usługi dla deweloperów, 
funduszy inwestycyjnych i samorządów. Pomaga usprawniać 
istniejące i wdrażać nowe rozwiązania biznesowe poprzez 
tworzenie kompleksowych strategii oraz dobór odpowiednich 
metod komunikacji. Od 2014 r. zrealizowała kilkadziesiąt 
działań doradczych w procesach analitycznych, projektowych 
i konsultacyjnych. Jest również autorem najbardziej 
kompleksowych raportów o polskim rynku nieruchomości.  
 
www.thinkco.pl

Projekt społeczny Otodom zwiększający pewność ludzi w zakresie 
podejmowania świadomych i trafnych decyzji na rynku nieruchomości,  
a w efekcie podnoszący poziom dobrostanu mieszkańców Polski.

http://www.otodom.pl
http://www.thinkco.pl
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badanie poziomu szczęścia mieszkańców Polski
część 2   |  wyniki dla dzielnic w największych miastach 
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część 2   |  wyniki dla dzielnic  
w największych miastach
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Dodatkowe informacje o poziomie szczęścia mieszkańców  
Polski znajdziesz w raporcie Otodom i ThinkCo  
„Szczęśliwy dom. Miasto dobre do życia”.

Badanie Otodom pokazało, że okolice, 
w których mieszkamy, są oceniane lepiej 
niż całe miasta – dotyczy to zarówno 
każdego z 12 największych ośrodków 
w kraju, jak i wyników w Polsce ogółem 
[szczegóły dot. badania znajdziesz tutaj]. 
Po przyjrzeniu się dzielnicom najwięk-
szych miast okazuje się, że również tam 
większość respondentów czuje się lepiej 
w swojej najbliższej okolicy. 

Różnice między wynikami poczucia 
szczęścia nie są duże, ale schemat my-
ślenia o przewadze okolicy nad miastem 
jest zaskakująco powszechny. Z czego 
wynika to, że tak wiele dzielnic uszczę-
śliwia nas bardziej niż miasta? Możemy 
wymienić niektóre powody:

   czasochłonne przemieszczanie się 
między różnymi częściami miasta,

   szerokie arterie i inne elementy 
oddzielające dzielnice od siebie,

   nieznajomość i nadmiernie 
negatywne postrzeganie  
innych dzielnic,

   niespełnione oczekiwania  
wobec miasta (których nie  
mamy wobec dzielnic),

   stereotypy (np. „betonowa 
Warszawa”), których nie odczuwamy 
w najbliższym otoczeniu.

Bardziej pozytywne podejście do mniej-
szych obszarów w miastach może być 
też zasługą poczucia „bycia u siebie”. 
Najbliższa okolica stanowi przedłużenie 
domu, dobrze czujemy się w miejscach, 
które świetnie znamy i które dają nam 
poczucie bezpieczeństwa. Bliskie oto-
czenie może dawać nam jednak o wiele 
więcej – gdy jest dobrze zaprojektowa-
ne, staje się przestrzenią zaspokajania 
codziennych potrzeb bez konieczności 
tracenia czasu na dojazdy.

XX
XX

Szukanie nieruchomości w konkretnych dzielnicach 
jest kluczowym aspektem doświadczenia użytkow-
nika na portalu Otodom. Z naszych badań wynika, 
że decyzja, gdzie dokładnie chcemy żyć w danym 
mieście, może być podyktowana wieloma czynnikami, 
zarówno praktycznymi jak i emocjonalnymi,  
np. bliskość do pracy, ceny nieruchomości, dostęp do 
terenów zielonych, odległość od rodziny czy szeroko 
pojęty „klimat” danego miejsca. Kryteria, którymi się 
kierujemy podczas poszukiwania okolicy, w której 
chcemy mieszkać, zależą głównie od naszych aktual-
nych okoliczności życiowych.

Zespół Otodom nieustannie analizuje zachowania 
użytkowników Otodom, aby lepiej zrozumieć ich 
potrzeby na wielu różnych poziomach. Monitorujemy 
ścieżki użytkowników i analizujemy m.in. to, jakich 
filtrów używają do wyszukiwania nieruchomości 
w danych lokalizacjach. Sprawdzamy, jakimi nazwami 
dzielnic się posługują, czy też z jakich funkcji korzystają 
do znalezienia ofert w interesujących ich lokalizacjach.

Dzięki takim badaniom i analizom możemy rozwijać 
usprawnienia w naszym serwisie, ale też w szeroki 
sposób dostarczać wiedzy i informacji, które umożli-
wiają naszym użytkownikom podejmowanie bardziej 
świadomych decyzji na drodze szukania szczęścia 
tam gdzie żyją.

Matylda Szmukier

Product Research Manager,  
OLX Group

miasto vs okolica

POZIOM SZCZĘŚCIA MIESZKAŃCÓW 
Odsetek odpowiedzi „szczęśliwy/a” i „maksymalnie szczęśliwy/a” 

WARSZAWA

KRAKÓW

ŁÓDŹ

WROCŁAW

KATOWICE

POZNAŃ

GDYNIA

SZCZECIN

BYDGOSZCZ

LUBLIN

BIAŁYSTOK

57%

61%

GDAŃSK

59%

65%

54%

64%

60%

66%

74%

63%

68%

61%

67%

63%

69%

77% 75%

76%

POLSKAw mieście w okolicy

czytaj więcej >

64%

67%

58%

61%

67%

72%

65%

69%

https://www.otodom.pl/wiadomosci/raporty/miasto-dobre-do-zycia


Większość mieszkańców Warszawy czuje 
się szczęśliwa w swoim mieście (59%). 
Najwięcej takich osób znajdziemy na 
Żoliborzu (66%), Woli (66%) i Bielanach 
(57%), najmniej – na Ursusie (46%), Pra-
dze-Północ (48%), w Śródmieściu (50%) 
oraz na Targówku (53%).

Na poczucie szczęścia w Warszawie 
pozytywnie wpływają przede wszystkim 
dobre warunki komunikacyjne i szybkość 
dojazdu. Czynnik ten szczególnie często 
podkreślają mieszkańcy w wieku 18–35 
lat. W dalszej kolejności ze szczęściem 
pozytywnie koreluje dostępność sklepów, 
rozrywki i atrakcji kulturalnych. Po 60. 
roku życia roku życia jednym z ważniej-
szych aspektów budujących szczęście jest 
także dostęp do opieki zdrowotnej.

Mieszkańcy niemal wszystkich dzielnic 
czują się szczęśliwsi we własnych okoli-
cach niż w mieście, inaczej jest jedynie na 
Woli i Pradze-Północ. Ta ostatnia dziel-

nica to też jedyny obszar w Warszawie, 
gdzie mniej niż połowa badanych jest 
szczęśliwa w swojej okolicy. Najwięk-
sze rozbieżności w postrzeganiu okolicy 
i miasta znajdziemy na Pradze-Południe, 
gdzie 57% respondentów szczęśliwych 
w mieście oznacza wynik poniżej średniej 
dla Warszawy, a aż 68% szczęśliwych 
w swojej okolicy sytuuje dzielnicę w sto-
łecznej czołówce, obok Wawra (68%) 
i Wilanowa (70%).

Czemu Wilanów zawdzięcza tak dobre 
wyniki? Badani z tej dzielnicy za pozytyw-
ne aspekty własnej okolicy uznali przede 
wszystkim zadbanie i czystość (45%) oraz 
poczucie bezpieczeństwa (35%). Częściej 
niż w innych częściach miasta zwracali też 
uwagę na dostęp do opieki zdrowotnej 
(24%) i infrastrukturę dla zwierząt (11%). 
Nie jest tam jednak idealnie – mieszkańcy 
Wilanowa narzekają głównie na koszty 
życia (52%), skomunikowanie (42%) oraz 
słabe relacje sąsiedzkie (36%).

Warszawa

N: 4723

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

1 - Bielany
2 - Białołęka
3 - Żoliborz
4 - Praga-Północ
5 - Targówek
6 - Bemowo
7 - Wola
8 - Śródmieście
9 - Praga-Południe

10 - Rembertów
11 - Ursus
12 - Włochy
13 - Ochoty
14 - Mokotów
15 - Wawer
16 - Wesoła
17 - Ursynów
18 - Wilanów

Najwięcej osób szczęśliwych w swo-
im mieście znajdziemy w grupie wie-
kowej pięćdziesięciolatków (69%).

Dostęp do kultury i rozrywki został 
wskazany jako kluczowy pozytywny 
aspekt życia w mieście przez  
41% kobiet i tylko 29% mężczyzn.

Dostępność sklepów jest często wymieniana  
na Rembertowie zarówno w pozytywnym, jak  
i negatywnym kontekście. Świadczy to o zróżnico-
wanych oczekiwaniach względem dzielnicy.

Niemal w całej Warszawie stan 
środowiska naturalnego w najbliższej 
okolicy został oceniony znacznie 
lepiej niż w mieście ogółem.

komunikacja miejska i dojazd 

dostępność sklepów

dostęp do rozrywki i kultury

koszty życia

środowisko naturalne

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

relacje sąsiedzkie / wspólnota

39%

36%

34%

54%

59%

33%

63%

24%

pozytywnie negatywnie

10

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

49%

35%

45%

23%

11%

48%

27%

24%

52%

27%

30%

16%

42%

33%

37%

15%

17%

21%

26%

38%

33%

36%

36%

63%

Praga-Północ (4)

Wilanów (18)

Wilanów (18)

Rembertów (10)

Włochy (12)

Rembertów (10)

Białołęka (2)

Wilanów (18)

Wesoła (16)

Śródmieście (8)

Rembertów (10)

Białołęka (2)

Wilanów (18)

Praga-Północ (4)

Praga-Północ (4)

Rembertów (10)

Wesoła (16)

Rembertów (10)

Rembertów (10)

Rembertów (10)

Praga-Północ (4)

Wesoła (16)

Wilanów (18)

Żoliborz (3)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY WARSZAWY? 
Odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy pozytywnie negatywnie

63%

59%

64%

65%

14

16

62%

63%

6

67%

67%

1

61%

63%

13

66%

61%

3
57%

68%

9
46%

54%

11

61%

65%

17

62%

68%

1561%

70%

18

56%

64%

12

66%

64%

7

53%

56%

5

50%

59%

8

56%

58%

10

48%

47%

4

60%

63%
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65% mieszkańców Krakowa deklaruje, 
że czują się szczęśliwi w swoim mieście. 
Najbardziej szczęśliwi czują się mieszkańcy 
Bieżanowa-Prokocimia (75%), najmniej  
– Łagiewnik-Borka Fałęckiego (49%).  
Kraków to również jedno z nielicznych 
miast w kraju, w którym młodzi w wieku 
18–24 lat to jedna z najbardziej zadowolo-
nych grup wiekowych (70%).

W żadnym innym dużym mieście dostęp 
do rozrywki i kultury nie został uznany 
za kluczowy aspekt budujący szczęście 
przez tak wysoki odsetek badanych (43%). 
Stosunkowo wysoko oceniono także do-
stępność sklepów (37%), komunikację 
po mieście (35%) oraz dostęp do miejsc 
rekreacji (23%). Jako elementy negatywne 
podkreślane są z kolei wysokie koszty życia 
(54%), jakość środowiska (48%) oraz słaba 
komunikacja i dojazd (25%). Pojawia się 
ona zatem zarówno wśród najważniejszych 
aspektów pozytywnych, jak i negatywnych, 
co pokazuje jak podzieleni są mieszkańcy 

w postrzeganiu skomunikowania miasta.
Gdzie mieszkańcy czują się najbardziej 
szczęśliwi w swojej okolicy? Zdecydowanie 
na Bronowicach (86%) – dzielnica znajduje 
się pod tym względem w ścisłej ogólno-
polskiej czołówce. Trzy aspekty mocno 
pozytywnie wyróżniają Bronowice na tle 
Krakowa – aż 57% tamtejszych badanych 
uznało komunikację i dojazd za pozytywny 
aspekt swojej okolicy, 21% wskazało na 
infrastrukturę dla dzieci, a 22% na zadba-
nie i czystość.

Jednak to, co najbardziej odróżnia Brono-
wice od reszty dzielnic, to satysfakcja ze 
stanu środowiska naturalnego we własnej 
okolicy (50%). W całym Krakowie ten 
aspekt swojej okolicy za pozytywny uznało 
30% badanych. Warto przy tym zwrócić 
uwagę, że niemal we wszystkich dzielni-
cach Krakowa stan środowiska naturalnego 
we własnej okolicy jest oceniany znacznie 
pozytywniej niż w mieście ogółem.

Kraków

N: 2201

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

Aż 36% osób w wieku 70+  
uznało dostęp do miejsc rekreacji  
za pozytywny aspekt Krakowa.  
Średnia dla wszystkich grup 
wiekowych to 23%.

Komunikacja i dojazd to pozytywny 
aspekt życia w mieście dla 42% 
kobiet i jedynie 29% mężczyzn.

Bronowice to najszczęśliwsza okolica 
w mieście – dzięki wysokim ocenom 
środowiska naturalnego, skomunikowania, 
ale też infrastruktury dla zwierząt.

Na koszty życia w Krakowie 
najrzadziej narzekają badani  
z Nowej Huty (29%).

dostęp do rozrywki i kultury

dostępność sklepów

komunikacja miejska i dojazd

koszty życia

środowisko naturalne

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

komunikacja miejska i dojazd

43%

37%

35%

54%

65%

48%

68%

25%

pozytywnie negatywnie
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komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

57%

34%

30%

36%

31%

57%

46%

28%

50%

50%

32%

17%

55%

57%

35%

21%

22%

33%

23%

38%

44%

42%

38%

59%

Bronowice (2)

Swoszowice (18)

Grzegórzki (10)

Bieńczyce (6)

Bronowice (2)

Łagiewniki… (15)

Łagiewniki… (15)

Podgórze Duch. (16)

Bronowice (2)

Stare Miasto (9)

Łagiewniki… (15)

Bieńczyce (6)

Łagiewniki… (15)

Bieńczyce (6)

Bieńczyce (6)

Podgórze (14)

Swoszowice (18)

Nowa Huta (12)

Nowa Huta (12)

Bieńczyce (6)

Krowodrza (3)

Swoszowice (18)

Bronowice (2)

Podgórze Duch. (16)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY KRAKOWA? 
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy brak danych pozytywnie negatywnie

56%

66%

1

63%

68%

4

67%

67%

5

69%

64%

6

7

75%

72%

17
70%

69%

13

62%

73%

10

70%

59%

11

63%

61%

18 68%

63%

16
49%

47%

15

65%

70%

3 66%

69%

14

63%

86%

2
61%

64%

9

61%

59%

8

67%

74%

12

1 - Prądnik Biały
2 - Bronowice
3 - Krowodrza 
4 - Prądnik Czerwony
5 - Mistrzejowice
6 - Bieńczyce
7 -  Wzgórza  

Krzesławickie  
(brak danych)

8 - Zwierzyniec
9 - Stare Miasto

10 - Grzegórzki
11 - Czyżyny
12 - Nowa Huta
13 - Dębniki
14 - Podgórze
15 -  Łagiewniki 

-Borek Fałęcki
16 -  Podgórze  

Duchackie
17 - Bieżanów-Prokocim
18 - Swoszowice



Ponad połowa (54%) badanych z Łodzi 
czuje się szczęśliwa w swoim mieście, 
a 23% – nieszczęśliwa, co oznacza dużą 
grupę niezdecydowanych. We wszystkich 
grupach wiekowych odsetek osób szczę-
śliwych w mieście przewyższa 50% bada-
nych, poza najmłodszymi (poniżej 24 lat, 
49%) i najstarszymi (powyżej 70 lat, 37%).

Między dzielnicami występują duże dyspro-
porcje pod względem odsetka osób szczę-
śliwych z życia w mieście. Zdecydowanie 
najwyższy wynik znajdziemy w Retkini 
(70%), a najniższy na terenie Bałut (47%) 
i Radogoszczy (45%). Radogoszcz to też 
jedyna dzielnica, w której odsetek osób 
nieszczęśliwych w mieście jest wyższy niż 
osób szczęśliwych (46%).

Do pozytywnych aspektów życia w mieście 
łodzianie zaliczają najliczniej dostępność 
sklepów (38%), co oznacza drugi najwyż-
szy wynik spośród 12 największych miast 
w kraju. Łódź wyróżnia się ponadto stosun-

kowo wysokim odsetkiem osób docenia-
jących niskie koszty życia (24%); wyższy 
zanotowano wyłącznie w Lublinie. Wynika 
to zapewne z porównywania sytuacji do tej 
panującej w innych największych miastach 
w kraju. Trzeba zaznaczyć, że grupa osób 
uznających koszty życia w Łodzi za element 
negatywny jest liczniejsza (29%), ale nadal 
stanowi to najniższy wynik spośród dużych 
miast, na równi z Bydgoszczą.

W najbliższej okolicy łodzianie najczęściej 
doceniają dostępność sklepów oraz stan 
i dostęp do środowiska naturalnego; aspek-
ty te są odbierane znacznie bardziej pozy-
tywnie niż w mieście ogółem. We wszyst-
kich dzielnicach poza Chojnami badani 
wyżej oceniają szczęście w swojej okolicy 
niż w mieście. Największy odsetek osób 
szczęśliwych we własnej okolicy zanoto-
wano na Retkini (73%). Jej mieszkańcy jako 
pozytywne aspekty okolicy najliczniej wy-
bierają komunikację miejską i dojazd (50%) 
oraz środowisko naturalne (30%).

Łódź

N: 1438

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

1 - Bałuty
2 - Radogoszcz
3 - Teofilów
4 - Polesie
5 - Śródmieście
6 - Widzew
7 - Retkinia
8 - Górna
9 - Chojny-Dąbrowa

Łódź to jedyne polskie miasto 
powyżej 500 tys. mieszkańców, 
w którym mniej niż połowa osób 
w wieku 18–24 lat deklaruje, że czuje 
się szczęśliwa w mieście (49%).

Tylko 3% osób powyżej 70. roku 
życia wskazało dostęp do rozrywki 
i kultury jako pozytywny element 
życia w Łodzi.

Koszty życia są najczęściej 
wymieniane jako pozytywny aspekt 
życia w mieście przez badanych 
w wieku 25–30 lat (42%).

Chojny-Dąbrowa to jedyna dzielnica, 
w której więcej respondentów czuje 
się szczęśliwych w mieście niż we 
własnej okolicy.

dostępność sklepów

dostęp do rozrywki i kultury

koszty życia

zadbanie i czystość

środowisko naturalne

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

komunikacja miejska i dojazd

38%

28%

24%

39%

54%

30%

61%

30%

pozytywnie negatywnie

14

29%

29%

20%

18%

32%

53%

24%

25%

34%

28%

44%

24%

30%

30%

47%

10%

14%

20%

23%

28%

40%

41%

27%

50%

Widzew (6)

Widzew (6)

Widzew (6)

Widzew (6)

Radogoszcz (2)

Chojny-Dąbrowa (9)

Górna (8)

Radogoszcz (2)

Teofilów (3)

Śródmieście (5)

Teofilów (3)

Widzew (6)

Bałuty (1)

Teofilów (3)

Chojny-Dąbrowa (9)

Górna (8)

Bałuty (1)

Górna (8)

Śródmieście (5)

Chojny-Dąbrowa (9)

Śródmieście (5)

Radogoszcz (2)

Retkinia (7)

Retkinia (7)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY ŁODZI? 
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy pozytywnie negatywnie

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

47%

57%

1

45%

54%

2

52%

55%

3

58%

60%

5

57%

61%

666%

62%

9

58%

62%

8

70%

73%

7

56%

67%

4



Spośród badanych mieszkańców Wro-
cławia 64% deklaruje, że czuje się szczę-
śliwych w swoim mieście, a co czwarta 
osoba jest „maksymalnie szczęśliwa”. 
Najwyższy odsetek szczęśliwych znaj-
dziemy w grupie wiekowej 51–60 lat 
(74%), a najniższy – wśród osób powyżej 
70. roku życia (55%). Gdy spojrzymy na 
wyniki z podziałem na płeć, dostrzeżemy, 
że odsetek mężczyzn nieszczęśliwych we 
Wrocławiu (22%) jest znacznie wyższy 
niż odsetek kobiet (9%). 

Spytani o aspekty pozytywnie przyczynia-
jące się do poczucia szczęścia w mieście, 
badani z Wrocławia najliczniej wskazują 
dostęp do rozrywki i kultury (43%), co sta-
nowi najwyższy wynik w kraju, na równi 
z Krakowem. Również dostępności skle-
pów nigdzie nie docenia się częściej (39%). 
Wrocław to jednak jedyne obok Łodzi duże 
miasto w Polsce, gdzie odsetek osób nieza-
dowolonych z komunikacji jest wyższy niż 
uznających ten aspekt za coś pozytywnego.

Osiedla położone na Wielkiej Wyspie  
(nr 13 – Biskupin-Sępolno-Dąbie-Zacisze-
-Zalesie) to obszar, w którym badani czują 
się najszczęśliwsi w mieście (91%). Co 
więcej, nigdzie w Polsce nie ma dzielnicy 
z równie wysokim odsetkiem osób szczę-
śliwych w swoim mieście. Oznacza to 
jednak ogromne dysproporcje w postrze-
ganiu Wrocławia w różnych dzielnicach. 
W rejonie Powstańców Śląskich oraz na 
Szczepinie odsetek osób szczęśliwych 
w mieście wynosi tylko 48%.

W kategorii poczucia szczęścia w swojej 
okolicy Wielka Wyspa także pozostaje 
bezkonkurencyjna (89%). Jej mieszkańcy 
w swojej okolicy najbardziej lubią stan śro-
dowiska naturalnego oraz skomunikowanie 
z resztą miasta. Warto ponadto odnoto-
wać wysoki wynik dla Jagodna, Ołtaszyna 
i Wojszyc (85%). Tamtejsi badani jako po-
zytywne aspekty życia w okolicy wskazali 
głównie dobre relacje sąsiedzkie, dostęp do 
miejsc rekreacji oraz zadbanie i czystość.

Wrocław

N: 1659

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

1 - Leśnica-Stabłowice-Złotniki
2 - Popowice Płd.-Maślice-Pracze Odrzańskie
3 - Osobowice-Świniary (brak danych) 
4 - Różanka-Karłowice-Sołtysowice
5 - Pawłowice-Zakrzów (brak danych)
6 -  Psie Pole-Zgorzelisko-Kowale-Swojczyce 

-Strachocin-Wojnów
7 -  Strachowice-Osiniec-Jerzmanowo-Jarnołtów 

(brak danych)
8 - Muchobór-Nowy Dwór-Żerniki-Kuźniki
9 - Szczepin-Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn.
10 - Stare Miasto-Przedmieście Świdnickie
11 - Nadodrze-Ołbin-Kleczków-Pl. Grunwaldzki
12 - Przedmieście Oławskie-Bierdzany-Rakowiec
13 - Biskupin-Sępolno-Dąbie-Zacisze-Zalesie
14 - Grabiszyn-Grabiszynek
15 - Powstańców Śl.-Borek
16 - Tarnogaj-Gaj-Huby
17 - Krzyki-Partynice-Klecina-Oporów
18 - Jagodno-Ołtaszyn-Wojszyce
19 -  Opatowice-Książe Małe-Książe Wielkie 

-Brochów-Bieńkowice

Osiedla położone na Wielkiej Wyspie 
są jednymi z najszczęśliwszych 
w Polsce, zarówno w kategorii 
szczęścia w mieście, jak i w okolicy.

Najwięcej zadowolonych z kultury 
i rozrywki jest wśród osób do 24 r.ż. 
(60%), a ich odsetek spada z wiekiem 
– to pozytywny aspekt już tylko dla 
co czwartej osoby w wieku 70+.

Wrocław i Łódź to jedyne duże 
ośrodki, w których więcej osób 
narzeka na komunikację w mieście 
niż ją docenia.

dostęp do rozrywki i kultury

dostępność sklepów

komunikacja miejska i dojazd

koszty życia 

środowisko naturalne

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

komunikacja miejska i dojazd

43%

39%

30%

54%

64%

36%

67%

34%

pozytywnie negatywnie

16

JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY WROCŁAWIA? 
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy

60%

32%

30%

23%

20%

56%

45%

27%

79%

31%

52%

26%

41%

34%

50%

20%

20%

28%

25%

53%

45%

36%

45%

74%

Szczepin… (9)

Opatowice… (19)

Jagodno… (18)

Grabiszyn… (14)

Przedmieście  
Oławskie… (12)

Psie Pole… (6)

Psie Pole… (6)

Psie Pole… (6)

Biskupin… (13)

Nadodrze… (11)

Jagodno… (18)

Powstańców 
Śląskich… (15)

Muchobór… (8)

Przedmieście  
Oławskie… (12)

Przedmieście  
Oławskie… (12)

Opatowice… (19)

Nadodrze… (11)

Tarnogaj… (16)

Stare Miasto… (10)

Biskupin… (13)

Powstańców  
Śląskich… (15)

Opatowice… (19)

Psie Pole… (6)

Biskupin… (13)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

pozytywnie negatywnie

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

60%

58%

1

65%

72%

2

48%

63%

9

69%

77%

8

48%

51%

15

55%

47%

12

58%

67%

19

7

63%

68%

4

5

3

55%

54%

6

91%

89%

13

59%

58%

11

68%

79%

14 62%

64%

10

75%

70%

17 68%

65%

16

77%

85%

18

brak danych



Poznań

N: 1501

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

Poznań to jedyne miasto powyżej 
500 tys. mieszkańców, w którym od-
setek mężczyzn szczęśliwych w mie-
ście (67%) jest wyższy niż odsetek 
kobiet (65%).

Najwyższy odsetek osób szczęśliwych 
w mieście odnotowano w grupie wie-
kowej 61–70 lat (75%), a najniższy 
wśród seniorów w wieku 70+ (47%).

Jedynie 6% osób powyżej 70 roku 
życia wskazało dostęp do miejsc 
rekreacji jako pozytywny element 
życia w mieście.

komunikacja miejska i dojazd

dostępność sklepów

dostęp do rozrywki i kultury

koszty życia

środowisko naturalne

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

relacje sąsiedzkie / wspólnota

34%

32%

31%

49%

66%

31%

69%

23%

pozytywnie negatywnie
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JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY POZNANIA? 
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy

67%

47%

35%

31%

26%

61%

36%

26%

69%

40%

33%

19%

38%

41%

36%

22%

46%

31%

35%

38%

44%

39%

61%

72%

Grunwald (11)

Główna… (6)

Grunwald (11)

Rataje (14)

Naramowice… (1)

Zawady… (6)

Łacina… (15)

Naramowice… (1)

Naramowice… (1)

Górczyn (16)

Stare Miasto… (10)

Winogrady… (5)

Strzeszyn… (2)

Grunwald (11)

Łazarz (12)

Starołęka… (17)

Zawady… (6)

Starołęka… (17)

Naramowice… (1)

Antoninek… (7)

Jeżyce (9)

Junikowo… (8)

Zawady… (6)

Zawady… (6)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

pozytywnie negatywnie

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

brak danych
Spośród badanych mieszkańców Poznania 
66% deklaruje, że czuje się szczęśliwych 
w swoim mieście. W odróżnieniu od więk-
szości miast w niemal wszystkich grupach 
wiekowych utrzymuje się podobny odsetek 
osób szczęśliwych (67–75%), choć podob-
nie jak w całym kraju znacząco spada on 
wśród osób powyżej 70. roku życia (47%). 
Najszczęśliwsi w Poznaniu czują się miesz-
kańcy Naramowic, Moraska-Radojewa  
i Umultowa (77%) oraz Rataj (74%).

Jako pozytywne elementy życia w mieście 
badani wskazywali najczęściej komuni-
kację miejską i dojazd (34%), dostępność 
sklepów (32%) oraz dostęp do rozrywki 
i atrakcji kulturalnych (31%). Na tle innych 
dużych miast Poznań wyróżnia się wyso-
kim odsetkiem osób uznających bezpie-
czeństwo za główną zaletę miasta (26%). 
Częściej niż w większości dużych polskich 
miast badani zwracają ponadto uwagę na 
zadbanie i czystość (18%) oraz dostęp do 
miejsc rekreacji (21%).

Relacje sąsiedzkie są jednym z najczęściej 
przywoływanych negatywnych aspektów 
szczęścia w mieście (23%), jednak gdy spy-
tamy poznaniaków o ocenę najbliższej okoli-
cy, częściej postrzegają wspólnotę sąsiedzką 
jako coś pozytywnego. Nieco ponad 30% 
osób uznało relacje sąsiedzkie za aspekt 
przyczyniający się do poczucia szczęścia za-
równo w starych dzielnicach śródmiejskich, 
jak i na obrzeżach – na Starym Mieście, Jeży-
cach, Junikowie i Ławicy, a także Strzeszynie, 
Antoninku i przylegających do nich osiedlach 
(nr 2 i 7 na kartogramie).

W swojej okolicy poznaniacy najbardziej 
cenią jakość środowiska naturalnego (39%); 
najwyższy wynik w tym aspekcie zanoto-
wano na Naramowicach, Umultowie i Mo-
rasku-Radojewie (69%). Najwyższy w Po-
znaniu odsetek osób szczęśliwych w swojej 
okolicy znajdziemy na Ratajach, gdzie 
częściej niż w innych dzielnicach badani 
doceniają infrastrukturę dla dzieci (31%) 
oraz dostęp do miejsc rekreacji (28%).

1 - Naramowice-Morasko-Radojewo-Umultowo
2 - Strzeszyn-Krzyżowniki-Podolany-Kiekrz
3 - Piątkowo 
4 - Sołacz-Wola-Ogrody (brak danych)
5 - Winogrady-Winiary
6 - Zawady-Miłostowo-Główna
7 - Antoninek-Szczepankowo
8 - Junikowo-Ławica-Os. Kwiatowe-Fabianowo-Kotowo
9 - Jeżyce
10 - Stare Miasto-Ostrów Tumski
11 - Grunwald
12 - Łazarz
13 - Wilda
14 - Rataje
15 - Łacina-Chartowo
16 - Górczyn
17 - Starołęka-Dębiec-Świerczewo
18 -  Głuszyna-Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo  

(brak danych)

71%

75%

2

70%

74%

3

77%

79%

1
64%

66%

5

49%

50%

6

66%

74%

7

18

61%

59%

10

68%

72%

9

4

59%

66%

8

62%

63%

11

72%

71%

15

74%

80%

14
66%

69%

12

73%

77%

16 62%

69%

13

57%

61%

17



Aż 75% mieszkańców Gdańska twier-
dzi, że są szczęśliwi w swoim mieście 
– najwięcej w kraju. Mimo to w rankingu 
szczęśliwych miast Otodom Gdańsk 
znalazł się na II miejscu, tuż za Gdynią. 
Wynika to z niższego odsetka „maksy-
malnie szczęśliwych" badanych.

Mieszkańcy najbardziej cenią sobie do-
stęp do rozrywki i kultury (37%) oraz stan 
środowiska naturalnego (37%). To drugie 
wyróżnia Gdańsk na tle kraju – spośród 
dużych miast jedynie w Białymstoku odno-
towano wyższy odsetek zadowolonych ze 
stanu środowiska. Komunikacja i transport 
również są bardzo istotne, przy czym licz-
na jest zarówno grupa osób oceniających 
ten aspekt pozytywnie (33%), jak nega-
tywnie (24%). Do aspektów nieocenianych 
pozytywnie Gdańszczanie zaliczają wyso-
kie koszty życia (56% – jeden z wyższych 
wskaźników w kraju) oraz słaby dostęp do 
opieki zdrowotnej (23%).

W większości dzielnic odsetek osób szczę-
śliwych w swojej okolicy jest zbliżony do 
odsetka osób szczęśliwych w mieście 
ogółem. Wyróżniają się przy tym obszary 
Matarnia-Osowa oraz Piecki-Migowo-Brę-
towo, z oceną okolicy wyższą nawet o 15 
pp. niż miasta. Powody są jednak różne. 
Badani z Matarni i Osowy znacznie rza-
dziej niż inni są zadowoleni z komunikacji, 
a mieszkańcy Piecek, Migowa i Brętowa 
częściej narzekają na dostęp do miejsc 
rekreacji, rozrywki i kultury.

Siedlce i Suchanino to osiedla, w których 
najczęściej w Gdańsku badani czują się 
szczęśliwi w swojej okolicy (89%), zosta-
wiając w tyle resztę dzielnic. Najczęściej 
wymienianymi tam pozytywnymi aspekta-
mi życia w okolicy są komunikacja i dojazd 
(51%), środowisko naturalne (38%) i bez-
pieczeństwo (36%).  Co więcej, nigdzie 
w mieście tak wiele osób nie jest zadowo-
lonych z relacji sąsiedzkich (31%).

Gdańsk

N: 1025

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

1 - Matarnia-Osowa
2 - Oliwa-Strzyża
3 - Przymorze-Zaspa-Żabianka 
4 - Brzeźno-Nowy Port
5 - Piecki-Migowo-Brętowo
6 - Wrzeszcz-Aniołki
7 - Stogi-Przeróbka 
8 - Wyspa Sobieszewska (brak danych)
9 - Jasień-Kokoszki 
10 - Siedlce-Suchanino
11 - Śródmieście 
12 - Chełm 
13 - Ujeścisko-Łostowice
14 - Orunia-Olszynka

Szczęśliwych z życia w Gdańsku 
czuje się aż 90% mieszkańców 
Jasienia i Kokoszek oraz zaledwie 
58% badanych z Matarni i Osowy.

Koszty życia zostały wskazane jako 
kluczowy negatywny aspekt życia 
w mieście przez 61% kobiet i 52% 
mężczyzn.

Śródmieście to jedyna dzielnica, w której 
więcej osób narzeka na stan środowiska 
naturalnego w swojej okolicy (39%),  
niż je docenia (33%).

Na komunikację miejską i dojazd 
najczęściej narzekają osoby między  
25. a 30. rokiem życia (36%), a najrzadziej 
pięćdziesięciolatkowie (17%).

dostęp do rozrywki i kultury

środowisko naturalne

komunikacja miejska i dojazd

koszty życia

komunikacja miejska i dojazd

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

dostęp do opieki zdrowotnej

37%

37%

33%

56%

75%

24%

76%

23%

pozytywnie negatywnie
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JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY GDAŃSKA? 
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy

55%

36%

23%

18%

15%

43%

39%

17%

57%

41%

31%

21%

52%

42%

44%

19%

25%

30%

21%

36%

39%

40%

33%

55%

Chełm (12)

Siedlce… (10)

Oliwa… (2)

Chełm (12)

Siedlce… (10)

Przymorze… (3)

Stogi… (7)

Siedlce… (10)

Stogi… (7)

Śródmieście (11)

Siedlce… (10)

Jasień… (9)

Matarnia… (1)

Stogi… (7)

Brzeźno… (4)

Oliwa… (2)

Przymorze… (3)

Orunia… (14)

Jasień… (9)

Stogi… (7)

Śródmieście (11)

Piecki… (5)

Stogi… (7)

Oliwa… (2)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

pozytywnie negatywnie

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

58%

70%

1

74%

74%

2

81%

81%

3

82%

78%

4
73%

67%

7
8

67%

82%

5

71%

77%

6
88%

89%

10

90%

83%

9

74%

75%

11

82%

75%

12

76%

66%

13

68%

74%

14

brak danych



Gdynia to najszczęśliwsze miasto w Pol-
sce – trzech na czterech badanych czuje 
się w niej szczęśliwych, a 42% to osoby 
„maksymalnie szczęśliwe”. Co ciekawe, 
najwyższe wyniki zanotowano nie w dziel-
nicach nadmorskich, lecz w obszarze obej-
mującym Grabówek i Działki Leśne (87%). 
Najmniej osób szczęśliwych w mieście 
spotykamy na północy i południu Gdyni 
(obszary 1, 2 i 8), lecz warto dodać, że 
wyniki na poziomie 66–67% byłyby np. 
w Warszawie jednymi z najwyższych.

Badani z Gdyni do pozytywnych aspektów 
życia w mieście najliczniej zaliczają komu-
nikację miejską i dojazd (39%), środowisko 
naturalne (36%) i dostępność sklepów 
(29%). Co czwarta osoba wskazała dostęp 
do rozrywki i kultury, co stanowi najwyż-
szy wynik spośród miast poniżej 500 tys. 
mieszkańców. Jednak jakość życia ma 
swoją cenę i Gdynianie to odczuwają – 
57% badanych (najwięcej w kraju) uznało 
koszty życia za główny aspekt obniżający 

poczucie szczęścia w mieście. Źle oceniane 
są również dostęp do opieki zdrowotnej 
(25%) oraz jakość komunikacji miejskiej 
i dojazdów (21%).

Na osiem analizowanych obszarów w aż 
pięciu grupa osób szczęśliwych w mieście 
jest wyższa niż grupa osób szczęśliwych 
w swojej okolicy. W większości miast pro-
porcje są odwrotne, możemy zatem przy-
puszczać, że dobra opinia, jaką cieszy się 
Gdynia wśród swoich mieszkańców, nie we 
wszystkich dzielnicach znajduje odzwiercie-
dlenie w równie wysokiej funkcjonalności, 
przyjazności czy estetyce.

Grabówek i Działki Leśne oraz Orłowo 
i Mały Kack to obszary, w których odsetek 
badanych szczęśliwych w swojej okolicy 
jest zdecydowanie najwyższy w Gdyni. 
Wśród powodów zadowolenia mieszkańcy 
najczęściej wymieniają bezpieczeństwo oraz 
zadbanie i czystość, licznie wskazują też 
relacje sąsiedzkie i środowisko naturalne.

Gdynia

N: 566

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

1 - Oksywie-Obłuże-Pogórze
2 - Chylonia-Cisowa-Leszczynki-Pustki
3 - Śródmieście-Kamienna Góra
4 - Grabówek-Działki Leśne
5 - Chwarzno-Wiczlino
6 - Witomino (brak danych)
7 - Redłowo-Wzgórze Św. Maksymiliana
8 - Dąbrowa-Karwiny-Wielki Kack
9 - Orłowo-Mały Kack

Środowisko naturalne zostało uznane 
za kluczowy pozytywny aspekt życia 
w mieście przez 44% kobiet i jedynie 
30% mężczyzn.

Dostęp do rozrywki i kultury 
w mieście najczęściej doceniają 
badani w wieku 18–24 lata (44%).

Nie wszyscy narzekają na koszty życia.  
Są one wybierane jako pozytywny aspekt 
życia w Gdyni najczęściej przez badanych  
z obszarów 1 oraz 2 (po 16%), a najrzadziej 
na Redłowie (1%). 

Komunikacja miejska i dojazd jest 
wskazywana jako element pozytywny 
w mieście przez ponad 40% 
badanych zarówno wśród osób  
do 24 lat, jak i powyżej 60. roku życia.

komunikacja miejska i dojazd 

środowisko naturalne 

dostępność sklepów

koszty życia 

dostęp do opieki zdrowotnej 

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

komunikacja miejska i dojazd 

39%

36%

29%

57%

74%

25%

77%

21%

pozytywnie negatywnie

22

JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY GDYNI? 
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy

42%

56%

47%

15%

10%

40%

41%

16%

71%

29%

31%

16%

31%

40%

29%

14%

47%

26%

23%

37%

25%

34%

22%

73%

Dąbrowa… (8)

Grabówek… (4)

Grabówek… (4)

Chylonia… (2)

Śródmieście… (3)

Śródmieście... (3)

Chwarzno… (5)

Dąbrowa… (8)

Orłowo… (9)

Orłowo… (9)

Grabówek… (4)

Oksywie… (1)

Chwarzno… (5)

Grabówek… (4)

Chylonia… (2)

Śródmieście... (3)

Grabówek… (4)

Redłowo… (7)

Chylonia… (2)

Orłowo… (9)

Śródmieście... (3)

Dąbrowa… (8)

Dąbrowa… (8)

Grabówek… (4)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

pozytywnie negatywnie

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

66%

81%

2

67%

62%

1

82%

79%

3

76%

73%

7
78%

85%

9

67%

66%

8

87%

86%

471%

80%

5

6

brak danych



Szczecinianie należą do jednych z naj-
bardziej zadowolonych mieszkańców 
Polski – szczęśliwych w swoim mieście 
czuje się tam 67% badanych, a co trzeci 
jest „maksymalnie szczęśliwy”.  Jeszcze 
wyższe wyniki – 73% szczęśliwych ogó-
łem i 41% maksymalnie szczęśliwych  
– zanotowano w Śródmieściu. 

Przy wyborze aspektów wpływają-
cych pozytywnie na poczucie szczęścia 
w mieście mieszkańcy wskazywali 
przede wszystkim na dostępność skle-
pów (36%) i środowisko naturalne 
(36%). Na trzecim miejscu znalazła się 
komunikacja miejska i dojazd (32%), 
wskazana przez ponad połowę bada-
nych powyżej 70. roku życia. Kwestie 
transportowe są również wśród najczę-
ściej wymienianych aspektów negatyw-
nie wpływających na szczęście w Szcze-
cinie (26%), co pokazuje znaczenie tego 
tematu dla mieszkańców miasta. 

Grupa osób zadowolonych ze skomunikowa-
nia miasta jest większa niż tych niezadowo-
lonych.  Wyjątkiem są badani z Prawobrzeża. 
Co ciekawe, dzielnica ta wyróżnia się też 
największą różnicą między odsetkiem osób 
szczęśliwych w mieście (67%) oraz we wła-
snej okolicy (76%). Możemy przypuszczać, 
że odległość dzieląca osiedla na Prawobrze-
żu od centrum i jakość komunikacji stanowią 
główną przeszkodę w odczuwaniu szczęścia 
w mieście przez tamtejszych mieszkańców.

Mieszkańcy Śródmieścia, czyli dzielnicy 
z największym odsetkiem badanych szczęśli-
wych we własnej okolicy (79%), najczęściej 
chwalą sobie dostępność sklepów (54%) 
i środowisko naturalne (33%), choć to drugie 
jest wskazywane nieco rzadziej niż w innych 
dzielnicach. Za to częściej niż ogół szczeci-
nian wybierają oni relacje sąsiedzkie (30%) 
oraz dostęp do rozrywki i kultury (20%) jako 
elementy pozytywnie wpływające na szczę-
ście w okolicy.

Szczecin

N: 536

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

1 - Zachód
2 - Północ
3 - Śródmieście 
4 - Prawobrzeże

Zdecydowanie najniższy odsetek 
osób szczęśliwych w mieście 
znajdziemy w grupie wiekowej  
18–24 lat (48%).

Więcej kobiet niż mężczyzn uważa 
koszty życia za aspekt wpływający 
niekorzystnie na ich poczucie 
szczęścia w mieście (odpowiednio 
52% i 35%).

We wszystkich dzielnicach bezpieczeństwo 
w okolicy jest ocenione pozytywnie znacznie 
częściej niż w mieście ogółem.

Badani ze Śródmieścia znacznie 
częściej pozytywnie oceniają 
komunikację i dojazd w mieście 
(49%) niż w swojej okolicy (24%).

środowisko naturalne

dostępność sklepów

komunikacja miejska i dojazd

koszty życia 

komunikacja miejska i dojazd

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

dostęp do rozrywki i kultury

36%

36%

32%

43%

67%

26%

72%

23%

pozytywnie negatywnie

24

JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY SZCZECINA? 
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy

29%

31%

31%

14%

13%

54%

28%

26%

49%

20%

30%

13%

31%

26%

35%

25%

21%

23%

24%

32%

16%

38%

23%

28%

Zachód (1)

Zachód (1)

Prawobrzeże (4)

Prawobrzeże (4)

Śródmieście (3)

Śródmieście (3)

Zachód (1)

Prawobrzeże (4)

Północ (2)

Śródmieście (3)

Śródmieście (3)

Zachód (1)

Prawobrzeże (4)

Śródmieście (3)

Śródmieście (3)

Śródmieście (3)

Północ (2) 

Prawobrzeże (4)

Północ (2)

Zachód (1)

Prawobrzeże (4)

Prawobrzeże (4)

Zachód (1)

Zachód (1)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

pozytywnie negatywnie

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

61%

65%

1 73%

79%

3

67%

76%

4

70%

72%

2



58% badanych z Bydgoszczy czuje się 
szczęśliwych w swoim mieście, przy czym 
różnica między odpowiadającymi tak ko-
bietami (53%) i mężczyznami (62%) jest 
duża w porównaniu z innymi miastami. 
Najwyższy odsetek szczęśliwych w mieście 
znajdziemy w grupie wiekowej 61–70 lat 
(74%), ale dla osób powyżej 70. r.ż. wynik 
gwałtownie spada (32%). 

Pod względem poczucia szczęścia w mie-
ście dzielnice możemy podzielić na trzy 
kategorie. Najwyższe wyniki (67–70%) 
odnotowano na północnych osiedlach oraz 
w rejonie obejmującym Wyżyny, Kapuści-
ska, Glinki i Wzgórze Wolności. Ok. 57% 
osób szczęśliwych w mieście znajdziemy 
na obszarach 6, 7 i 8. Najniższe wyniki 
zanotowano w Śródmieściu (43%) oraz 
w rejonie obejmującym Osową Górę, Flisy, 
Miedzyń i Jary (38%).

Relacje sąsiedzkie zostały uznane za po-
zytywny aspekt szczęścia w mieście przez 

24% badanych, co oznacza najwyższy 
wynik spośród 12 największych miast 
w Polsce. Stosunkowo często jako pozy-
tywne wskazuje się też poczucie bezpie-
czeństwa (24%); lepsze wyniki uzyskano 
jedynie w Białymstoku i Poznaniu. Jednak 
więcej niż co czwarta osoba uznała dostęp 
do rozrywki i kultury za negatywny aspekt 
życia w Bydgoszczy, co stanowi wysoki 
wynik jak na miasto tej wielkości.

Mieszkańcy we własnych okolicach najwy-
żej cenią dostęp do środowiska natural-
nego (30%), dostępność sklepów (26%), 
zadbanie i czystość (25%) oraz dostęp do 
miejsc rekreacji (25%). Ogólnie w całej 
Bydgoszczy poziom szczęścia we własnej 
okolicy jest wyższy niż w mieście. Zdecy-
dowanie najwyższy odsetek deklarujących 
je osób znajdziemy w obszarze obejmują-
cym Bartodzieje i Bielawy (79%). Tamtejsi 
mieszkańcy cenią swoją okolicę przede 
wszystkim za dostępność sklepów oraz 
dostęp do opieki zdrowotnej. 

Bydgoszcz

N: 529

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

1 - Smukała-Czyżkówko-Piaski-Okole
2 - Os. Leśne-Jachcice
3 -  Fordon-Tatrzańskie 

-Terenów Nadwiślańskich
4 - Osowa Góra-Flisy-Miedzyń-Jary
5 - Śródmieście 
6 - Bartodzieje-Bielawy
7 -  Bydgoszcz Wschód-Zimne Wody 

-Łęgnowo-Brdyujście 
8 - Górzyskowo-Szwederowo-Błonie
9 -  Wyżyny-Kapuściska- 

Wzgórze Wolności-Glinki

Najwięcej osób szczęśliwych z życia 
w Bydgoszczy znajdziemy w grupie 
wiekowej 61–70 lat (74%).

Śródmieście i obszar Osowa Góra-
Flisy-Miedzyń-Jary to dzielnice 
o najniższym odsetku osób 
szczęśliwych w mieście spośród  
12 największych ośrodków w kraju.

Zadbanie i czystość w mieście zostały 
docenione przez 14% badanych,  
ale w odniesieniu do własnych okolic 
odsetek ten rośnie do 25%.

Komunikacja i dojazd zostały uznane 
za pozytywny aspekt życia w mieście 
przez 33% kobiet i tylko 15% 
mężczyzn.

dostępność sklepów

środowisko naturalne

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia 

dostęp do rozrywki i kultury

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

zadbanie i czystość

31%

28%

24%

29%

58%

26%

61%

23%

pozytywnie negatywnie

26

JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY BYDGOSZCZY? 
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy

36%

42%

53%

21%

20%

43%

47%

28%

59%

26%

49%

34%

33%

29%

28%

38%

25%

32%

36%

57%

32%

44%

28%

51%

Śródmieście (5)

Górzyskowo… (8)

Osowa Góra… (4)

Fordon… (3)

Os. Leśne… (2)

Fordon… (3)

Osowa Góra… (4)

Bartodzieje… (6)

Os. Leśne… (2)

Śródmieście (5)

Osowa Góra… (4)

Bydgoszcz Wschód… (7)

Wyżyny… (9)

Śródmieście (5)

Wyżyny… (9)

Osowa Góra… (4)

Fordon… (3)

Os. Leśne… (2)

Osowa Góra… (4

Osowa Góra… (4)

Górzyskowo… (8)

Smukała… (1)

Fordon… (3)

Fordon… (3)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

pozytywnie negatywnie

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

67%

59%

1
38%

42%

4

70%

68%

2

70%

75%

3

57%

63%

7

68%

62%

9

43%

47%

562%

66%

8

56%

79%

6



65% badanych z Białegostoku czuje się 
szczęśliwych w swoim mieście, a 33% z nich 
to osoby „maksymalnie szczęśliwe”. To też 
jedno z nielicznych dużych miast w Polsce, 
w których odsetek mężczyzn szczęśliwych 
w mieście jest wyższy niż odsetek kobiet 
(odpowiednio 67% i 63%). Najwięcej osób 
szczęśliwych z życia w Białymstoku znaj-
dziemy w obszarze obejmującym Słoneczny 
Stok, Zielone Wzgórza i Leśną Dolinę (86%), 
a najmniej na Skorupach i Mickiewicza 
(46%) oraz w centrum miasta (47%).

W wielu aspektach Białystok wypada bar-
dzo korzystnie na tle 12 największych miast 
w kraju. Nigdzie indziej tak wysoki odsetek 
osób nie uznał środowiska naturalnego 
(43%), zadbania i czystości (34%) oraz bez-
pieczeństwa (27%) za pozytywne elementy 
życia w mieście. Z drugiej strony w żadnym 
innym dużym mieście tak wiele osób nie 
narzeka na dostęp do rozrywki i kultury (jako 
aspekt negatywny wskazało go 34% bada-

nych), dostęp do opieki zdrowotnej (28%) 
oraz relacje sąsiedzkie i wspólnotę (25%).

Te ostatnie oceniane są jednak znacznie le-
piej na poziomie najbliższej okolicy. Wspól-
nota została najliczniej uznana za pozytyw-
ny aspekt okolicy w obszarze obejmującym 
Zawady, Starosielce i Bacieczki (34%). 
W ocenie swoich mieszkańców osiedla te 
wypadają też najkorzystniej w mieście pod 
względem kosztów życia (39%). 

Mimo to najszczęśliwsze okolice w Białym-
stoku znajdziemy w rejonie obejmującym 
Dziesięciny, Wysoki Stoczek, Antoniuk 
i Białostoczek. Tamtejsi mieszkańcy swoje 
okolice lubią najbardziej za dostępność 
sklepów (42%), stan i dostęp do środowi-
ska naturalnego (38%) oraz poczucie bez-
pieczeństwa (31%). Również komunikacja 
i dojazd są tam oceniane wyżej niż przecięt-
nie w mieście (29%).

Białystok

N: 414

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

1 - Zawady-Starosielce-Bacieczki

2 -  Dziesięciny-Wysoki Stoczek-Antoniuk-
-Białostoczek

3 - Wygoda-Jaroszówka 

4 -  Słoneczny Stok-Zielone Wzgórza-Leśna 
Dolina

5 - Młodych 

6 - Centrum-Przydworcowe-Piaski

7 - Piasta-Bojary-Sienkiewicza

8 - Skorupy-Mickiewicza

9 - Bema-Kawaleryjskie-Nowe Miasto

10 - Dojlidy (brak danych)

Białystok i Łódź to jedyne duże 
miasta, w których koszty życia nie 
są najczęściej przywoływanym 
aspektem negatywnym.

Środowisko naturalne jest 
wymieniane jako ważny aspekt 
pozytywny przez wszystkie grupy 
wiekowe, ale najliczniej przez 
czterdziestolatków (52%).

W żadnym innym dużym ośrodku 
tak wielu badanych nie uznało 
bezpieczeństwa za pozytywny aspekt 
swojego miasta (27%).

Dostęp do rozrywki i kultury jako 
negatywny aspekt życia w mieście 
najczęściej wskazują osoby w wieku 
25–30 lat (50%).

środowisko naturalne

zadbanie i czystość

bezpieczeństwo

dostęp do rozrywki i kultury

koszty życia

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

dostęp do opieki zdrowotnej

43%

34%

27%

34%

65%

31%

69%

28%

pozytywnie negatywnie

28

JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY BIAŁEGOSTOKU?  
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy

45%

41%

38%

24%

15%

42%

17%

22%

54%

16%

34%

39%

26%

32%

31%

26%

35%

26%

18%

42%

27%

50%

32%

32%

Piasta… (7)

Wygoda… (3)

Słoneczny Stok… (4)

Słoneczny Stok… (4)

Wygoda.. (2)

Dziesięciny… (2)

Wygoda… (3)

Skorupy… (8)

Bema… (9)

Zawady… (1)

Zawady… (1)

Zawady… (1)

Zawady… (1)

Centrum… (6)

Wygoda… (3)

Bema… (9)

Dziesięciny… (2)

Piasta… (7)

Wygoda… (3)

Bema… (9)

Zawady… (1)

Piasta… (7)

Centrum… (6)

Dziesięciny… (2)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

pozytywnie negatywnie

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

74%

72%

3

58%

60%

1

71%

82%

2

75%

73%

9

69%

74%

7

10

46%

58%

8

47%

50%

6
5

86%

72%

4

brak danych



60% badanych katowiczan wskazało, 
że czuje się szczęśliwych w swoim mie-
ście, przy czym wynik jest zdecydowanie 
wyższy wśród kobiet (65%) niż wśród 
mężczyzn (56%). W większości grup wie-
kowych odsetek osób szczęśliwych utrzy-
muje się na zbliżonym poziomie. Co cie-
kawe, dotyczy to też seniorów po 70 r.ż. 
(63%), którzy w większości innych dużych 
miast są najmniej zadowoloną grupą.

Co czwarty badany uznał miejsca rekreacji 
za pozytywny aspekt życia w mieście, 
co stanowi najwyższy wynik spośród 
największych miast w Polsce. Katowice 
wypadają korzystnie na tle kraju pod 
względem infrastruktury dla dzieci (18%), 
dostępu do opieki zdrowotnej (19%) oraz 
skomunikowania (31%). Niestety 25% 
mieszkańców narzeka na poczucie bezpie-
czeństwa – to najwyższy odsetek w kraju.

Środowisko naturalne jest przywołane 
jako pozytywny i negatywny aspekt życia 

w mieście przez porównywalnie liczne 
grupy respondentów. Za różnice w po-
strzeganiu zieloności Katowic odpowiada 
w dużej mierze miejsce zamieszkania: 
w dzielnicach takich jak Załęże i Śródmie-
ście jedynie 11% osób uznało środowisko 
za pozytywny aspekt życia w mieście, 
z kolei na obszarze obejmującym Kostuch-
nę, Podlesie i Zarzecze było to już 36%.

Tam też znajdziemy najwyższy w mie-
ście odsetek osób zadowolonych z ży-
cia we własnej okolicy (74%). Tamtejsi 
respondenci poza środowiskiem cenią 
w swoich okolicach dostęp do miejsc 
rekreacji (25%), relacje sąsiedzkie (23%) 
oraz zadbanie i czystość (22%).  
Porównywalnie wysokie wyniki szczęścia 
w mieście i okolicy znajdziemy na terenie 
Bogucic, Koszutki i Dąbu. Tam jednak 
o szczęściu w okolicy częściej decydują 
infrastruktura dla dzieci (34%), dostęp 
do opieki zdrowotnej (21%) oraz kultura 
i rozrywka (25%).

Katowice

N: 1213

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

Kostuchna, Podlesie i Zarzecze 
to osiedla, na których znajdziemy 
najwięcej katowiczan szczęśliwych 
w swoich okolicach (74%).

Szczęśliwych w Katowicach czuje 
się 65% badanych kobiet i 56% 
mężczyzn. Również w najbliższej 
okolicy to kobiety są szczęśliwsze.

Dostęp do rozrywki i kultury jest 
najczęściej wskazywany jako 
pozytywny aspekt życia w mieście 
przez osoby w wieku 25–30 lat (41%).

dostępność sklepów

komunikacja miejska i dojazd

środowisko naturalne

koszty życia

zadbanie i czystość

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

środowisko naturalne

32%

31%

25%

37%

60%

30%

63%

28%

pozytywnie negatywnie

30

JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY KATOWIC? 
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy

50%

46%

22%

34%

18%

59%

37%

22%

43%

30%

29%

26%

35%

34%

36%

16%

20%

22%

28%

44%

36%

41%

35%

50%

Załęże… (6)

Dąbrówka Mała (2)

Kostuchna… (13)

Bogucice… (4)

Brynów… (10)

Załęże… (6)

Wełnowiec… (1)

Śródmieście (7)

Kostuchna… (13)

Śródmieście (7)

Giszowiec… (9)

Bogucice… (4)

Kostuchna… (13)

Os. Tysiąclecia (3)

Ligota… (11)

Giszowiec… (9)

Kostuchna… (13)

Dąbrówka Mała (2)

Giszowiec… (9)

Dąbrówka Mała (2)

Szopienice … (5)

Brynów… (10)

Dąbrówka Mała (2)

Bogucice… (4)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

pozytywnie negatywnie

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

58%

53%

2

12

70%

74%

13

63%

57%

11

58%

61%

5

55%

54%

9

55%

59%

3

51%

63%

1

70%

72%

4

8

57%

63%

6
63%

71%

10

50%

50%

7

1 -  Wełnowiec-Józefowiec
2 - Dąbrówka Mała
3 - Os. Tysiąclecia
4 -  Bogucice -Dąb-Koszutka
5 -  Szopienice-Burowiec-Zawodzie
6 - Załęże-Os. Witosa
7 - Śródmieście
8 -  Os. Paderewskiego-Muchowiec (brak danych)
9 -  Giszowiec-Janów-Nikiszowiec
10 -  Brynów-Os. Zgrzebnioka 

-Załęska Hałda-Brynów
11 -  Ligota-Panewniki-Piotrowice-Ochojec
12 - Murcki  (brak danych)
13 -  Kostuchna-Podlesie-Zarzecze

brak danych



64% badanych z Lublina czuje się szczęśli-
wych w swoim mieście, przy czym odsetek 
deklarujących to mężczyzn (67%) jest nieco 
wyższy niż kobiet (61%). Najlepiej w Lubli-
nie czują się pięćdziesięciolatkowie (79%), 
najgorzej – osoby powyżej 70. roku życia 
(50%). Największy odsetek responden-
tów szczęśliwych w Lublinie mieszka na 
Bronowicach i Kośminku (82%), Kalinow-
szczyźnie oraz Dziesiątej (po 80%). Z kolei 
obszary z najmniejszą liczbą osób szczę-
śliwych z życia w mieście to Rury (45%), 
Śródmieście (49%) oraz Felin (51%).

W żadnym innym dużym mieście odsetek 
osób zadowolonych z kosztów życia nie 
jest równie wysoki (29%), co tłumaczyć 
można głównie odniesieniem do kosztów 
utrzymania w innych ośrodkach w kraju. 
Nadal jednak jest to grupa mniejsza od 
grupy osób nieszczęśliwych z tego samego 
powodu (35%). Na tle 12 największych 
miast w Polsce Lublin wypada niekorzyst-
nie pod kątem poczucia bezpieczeństwa 

– 25% respondentów uznało je za jed-
ną z głównych przeszkód dla szczęścia 
w mieście, co stanowi wynik porównywal-
ny tylko z Katowicami.

W ośmiu na jedenaście analizowanych ob-
szarów poziom szczęścia w swojej okolicy 
jest wyższy niż w mieście ogółem. Zdecy-
dowanie najszczęśliwsi we własnej okolicy 
czują się mieszkańcy rejonu obejmującego 
Dziesiątą i Głusk (85%). Doceniają oni 
przede wszystkim stan środowiska natu-
ralnego (63%) oraz koszty życia (52%). 
Bardzo duże znaczenie ma też dostęp do 
opieki zdrowotnej (43%), a więcej niż co 
czwarty mieszkaniec uznaje bezpieczeń-
stwo za jedną z kluczowych przyczyn 
poczucia szczęścia w swojej okolicy. Wy-
soko ocenione zostały również okolice 
w obszarze obejmującym Węglin Północny 
i Południowy oraz Konstantynów (80%), 
niemniej tam badani częściej zwracają 
uwagę na relacje sąsiedzkie i wspólnotę 
(43%) oraz zadbanie i czystość (31%). 

Lublin

N: 652

JAKIE SĄ NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE ELEMENTY 
WPŁYWAJĄCE NA POCZUCIE SZCZĘŚCIA W MIEŚCIE?

1 - Sławin-Sławinek-Szerokie-Wieniawa
2 - Czechów Płn.-Czechów Płd.
3 - Śródmieście-Stare Miasto
4 - Kalinowszczyzna-Ponikwoda
5 - Tatary 
6 - Hajdów-Zadębie
7 - Węglin Płn.-Węglin Płd.-Konstantynów
8 - Czuby Płn.-Czuby Płd.
9 - Rury 
10 - Wrotków-Za Cukrownią
11 - Dziesiąta-Głusk 
12 - Bronowice-Kośminek 
13 - Felin
14 - Zemborzyce-Abramowice

Najszczęśliwszą grupą wiekową 
w Lublinie są osoby między 51. a 60. 
rokiem życia (79%).

Lublin to rzadki na tle dużych miast 
przypadek: środowisko naturalne 
jako aspekt pozytywny wskazują  
tu częściej mężczyźni niż kobiety 
(33% i 23%).

Kobiety są zdecydowanie częściej 
zadowolone z oferty rozrywkowej 
i kulturalnej miasta (27%; dla 
mężczyzn odsetek ten wynosi 14%).

komunikacja miejska i dojazd 

środowisko naturalne 

dostępność sklepów

koszty życia 

dostęp do opieki zdrowotnej 

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swojej okolicy

mieszkańców czuje się 
szczęśliwych  
w swoim mieście

komunikacja miejska i dojazd 

35%

29%

28%

35%

64%

26%

67%

25%

pozytywnie negatywnie

32

JAK SZCZĘŚLIWI W SWOIM MIEŚCIE 
CZUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY LUBLINA? 
odsetek odpowiedzi “szczęśliwy/a”  
i “maksymalnie szczęśliwy/a”

w mieście w okolicy

35%

37%

31%

25%

29%

67%

20%

43%

63%

35%

46%

52%

62%

30%

55%

32%

23%

29%

22%

36%

52%

61%

42%

44%

Bronowice… (12)

Sławin… (1)

Węglin… (7)

Śródmieście… (3)

Śródmieście… (3)

Bronowice… (12)

Czuby… (8)

Dziesiąta… (11)

Dziesiąta… (11)

Rury (9)

Węglin… (7)

Dziesiąta… (11)

Dziesiąta… (11)

Czechów… (2)

Śródmieście… (3)

Wrotków… (10)

Węglin… (7)

Sławin… (1)

Kalinowszczyzna… (4)

Czuby… (8)

Bronowice… (12)

Dziesiąta… (11)

Dziesiąta… (11)

Czuby… (8)

GDZIE DANY ASPEKT JEST WYMIENIANY 
JAKO ISTOTNY DLA POCZUCIA SZCZĘŚCIA 
W OKOLICY PRZEZ NAJWIĘKSZY  
ODSETEK BADANYCH?

pozytywnie negatywnie

komunikacja miejska i dojazd

bezpieczeństwo

zadbanie i czystość

infrastruktura dla dzieci

infrastruktura dla zwierząt

dostępność sklepów

miejsca rekreacji

dostęp do opieki zdrowotnej

środowisko naturalne

dostęp do rozrywki i kultury

relacje sąsiedzkie / wspólnota

koszty życia

64%

70%

1
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71%
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77%
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49%

43%

3

5 51%

55%

13

45%

57%
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70%

10

82%

71%

12

80%

85%
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63%

72%

8

72%

80%

7

brak danych
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dzielnica 
różnorodnych potrzeb

Co decyduje o tym, że w niektórych dzielnicach tych samych miast żyje  
się lepiej niż w innych? Poznaj wiodące trendy w tworzeniu kompaktowych  
i przyjaznych obszarów miejskich.

fot. Nomadic Julien,  
Unsplash
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miasto 15-minutowe

Im większe miasto, tym większa potrze-
ba zarządzania nim przez sieć mniej-
szych jednostek. Chodzi tu nie tylko 
o bardziej rozwiniętą samorządność czy 
kształtowanie lokalnych tożsamości, lecz 
także o projektowanie dużego miasta 
jako sieci możliwie samowystarczalnych, 
dobrze połączonych ze sobą dzielnic. 

Policentryczne układy urbanistyczne 
zyskały w ostatnich dekadach na popu-
larności, a prowadzone w nich badania 
pokazują, że taki model może przynosić 
liczne korzyści – skracać przeciętny czas 
dojazdu do pracy1, przeciwdziałać segre-
gacji społecznej2 czy ograniczać emisję 
CO2, głównie dzięki krótszym podróżom 

i mniejszej ich liczbie3. Wszystko to 
jednak pod bardzo istotnym warunkiem: 
każda dzielnica musi być zwarta, gęsta 
i  połączona z innymi na tyle dobrze, żeby 
mogły się wspierać funkcjonalnie. 

Pandemia COVID-19 ujawniła słabości 
w planowaniu urbanistycznym – ogra-
niczony obszar ruchu doprowadził do 
wzrostu znaczenia jakości własnego 
sąsiedztwa. Przyniosło to rozkwit 
pojawiających się już wcześniej teorii 
kompaktowych, policentrycznych miast, 
spośród których największą karierę 
zrobiła idea miasta 15-minutowego. 
To  model rozwoju miejskiego opraco-
wany przez profesora Sorbony Carlosa 
Moreno i wypromowany przez mer Pary-
ża Anne Hidalgo. Ma na celu zapewnie-
nie mieszkańcom możliwości dostępu 
do sześciu podstawowych funkcji miasta 
(mieszkania, pracy, handlu, zdrowia, 
edukacji i rozrywki) w odległości krótkie-
go spaceru lub przejażdżki rowerem od 
domu. Ramy tego modelu składają się 
z czterech elementów: gęstości, blisko-
ści, różnorodności i cyfryzacji.

Istotą miasta 15-minutowego nie jest 
zamknięcie ludzi w swoich dzielnicach, 
lecz ograniczanie konieczności codzien-
nych dalekich dojazdów przynajmniej dla 
części mieszkańców, co wydaje się mieć 
same zalety. Ludzie spędzający mniej 
czasu na przemieszczaniu się zyskują go 
więcej na odpoczynek, czas z rodziną 
i pracę. Mniej pasażerów w komunikacji 
miejskiej to mniejszy tłok, a na krótszych 
trasach mniejszym problemem staje się 
np. konieczność jazdy na stojąco. Mniej 
samochodów oznacza mniejsze korki, 
niższe poziomy hałasu i zanieczyszczeń. 
Rozproszony rozwój miasta tworzy też 
większe możliwości prowadzenia biznesu 
w lokalizacjach, które wcześniej żyły jedy-
nie w standardowych godzinach pracy lub 
jedynie poza nimi. A to dopiero początek 
listy zalet społecznych, środowiskowych 
i ekonomicznych budowania miast zorien-
towanych na wielofunkcyjne dzielnice.

XX
XX

Miasto 15-minutowe to postulat życia dobrej jakości. 
Nie chodzi jednak wyłącznie o wygodę, lecz o poczucie 
podstawowego bezpieczeństwa, że w razie kolejnego 
kryzysu będziemy mieć wszystko, czego potrzebuje-
my, blisko siebie. Wyzwaniem staje się więc nie tylko 
dobra urbanistyka, ale również pytanie o to, jak najlepiej 
wykorzystywać dostępne nam zasoby. Chodzi zarów-
no o potencjał drzemiący w ludzkiej współpracy, jak 
i o możliwość wymieniania się tym, co posiadamy. Aby 
móc elastycznie reagować na wyzwania, przed którymi 
stajemy, potrzebujemy dostępnych przestrzeni – fizycz-
nych i cyfrowych.

Inteligentne miasto wychylone w przyszłość to mia-
sto stawiające na budowanie odporności. To miasto 
hybrydowe, w którym przestrzeń cyfrowa i fizyczna 
wzajemnie się uzupełniają, zaś my mamy kontrolę nad 
tym, w jaki sposób one działają. To mogą być prze-
strzenie publiczne albo te, których to my – mieszkanki 
i mieszkańcy miast – jesteśmy współwłaścicielkami 
i współwłaścicielami. Tę drugą możliwość dają miejskie 
spółdzielnie rozwojowe, czyli wehikuły inwestycyjne, 
do których udziały mogą wnosić zarówno indywidualne 
osoby, jak i organizacje społeczne, inne spółdzielnie czy 
prywatne instytucje.

Joanna Erbel

socjolożka, działaczka 
społeczna, liderka klubu 
samorządowego CoopTech Hub

opracowanie ThinkCo na 
podstawie: 1) Allam Z. i in., 
Proximity-Based Planning 
and the „15-Minute City”: 
a Sustainable Model for 
the City of the Future, 
2021; 2) Micaël Dessin, 
Paris en Commun

Miasto  
15-minutowe

gęstość

edukacja

gastronomia

efektywny 
transport

opieka  
zdrowotna

współdzielone  
i wielorazowe

podstawowe 
zakupy

praca

dostęp do 
natury

rozwój 
osobisty i za-
angażowanie 

społeczne

sport  
i rekreacja

różnorodność bliskość

digitalizacja

MODEL MIASTA 
15-MINUTOWEGO
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MIEJSKIE SUPERBLOKI W BARCELONIE

Tworzenie kompaktowych miast to już 
prawdziwie globalny trend. Każde miasto 
jest jednak unikalne i wymaga rozwiązań 
dopasowanych do własnego kontekstu 
społecznego, przestrzennego i ekono-
micznego.

   By zbliżyć się do modelu miasta 
15-minutowego, w Paryżu realizuje 
się lub planuje m.in.: szeroko zakrojo-
ną rozbudowę systemu dróg rowe-
rowych, ograniczanie parkowania na 
ulicach, tworzenie miejsc pracy w ty-
powo mieszkaniowych dzielnicach, 
dodawanie nowych funkcji budyn-
kom i zamianę szkolnych podwórek 
w małe parki, otwarte dla mieszkań-
ców poza czasem lekcji.

   Portland w stanie Oregon wyznaczył 
sobie cel, by do 2030 r. 80% miesz-
kańców miasta żyło w tzw. komplet-
nej okolicy (complete neighborhood), 
czyli miało łatwy pieszy lub rowerowy 
dostęp do wszystkich podstawowych 
codziennych potrzeb, z wyjątkiem 
pracy. Priorytetem objęte są dzielnice 
o niskich dochodach i niepokojącym 
stanie społecznym. 

   Chińskie Chengdu przyjęło podejście 
policentryczne. Tamtejszy masterplan 
polega na tworzeniu na obrzeżach 
miast dzielnic wyłączonych z ruchu 
samochodowego, w których wszyst-
ko, co potrzebne na co dzień, znajduje 
się w zasięgu krótkiego spaceru; 
dojazd do centrum metropolii jest za-
pewniony przez transport szynowy.

   Plan rozwoju Melbourne na lata 
2017–2050 opiera się na zasadzie 
tzw. 20-minutowych sąsiedztw, czyli 
tworzeniu dobrze zintegrowanych, 
zdrowych lokalnych społeczności. 
Kompaktowe dzielnice są wygodne 
dla mieszkańców, którzy stają się 
w zamian bardziej zaangażowani 
w życie swoich społeczności.

   Korzystając z wyjątkowo regularnej 
siatki ulic, Barcelona od kilku lat roz-
wija system superbloków. W ramach 
większych dzielnic wyznacza kwartały 
o wymiarach 400 na 400 metrów, 
w środku których ruch samochodowy 
jest ograniczony, a miasto inwestuje 
w jakość przestrzeni publicznej do 
wypoczynku i aktywności społecznej.

złoty środek?  
średniej wielkości 
miasta

JAK SZCZĘŚLIWY/SZCZĘŚLIWA 
CZUJESZ SIĘ W SWOIM MIEŚCIE? 

Respondenci mogli udzielić odpowiedzi od 
1 (zupełnie nieszczęśliwy/nieszczęśliwa) 
do 5 (zupełnie szczęśliwy/szczęśliwa)

Najbardziej uszczęśliwia nas ży-
cie w dużych, ale nie największych 
miastach. Co  tak wyjątkowego jest 
w ośrodkach liczących między 200 
a 500 tys. mieszkańców? Patrząc na 
wyniki badania Otodom, łatwo dostrze-
żemy, że poczucie szczęścia rośnie wraz 
z wielkością miasta, ale zatrzymuje się 
właśnie na tym poziomie.

Ośrodki takie jak Szczecin czy Białystok 
dysponują znacznie bardziej satysfak-
cjonującą ofertą usługową, kulturalną, 
rozrywkową i komunikacyjną niż mniej-
sze miasta. Jednocześnie w porównaniu 
z większymi metropoliami mniejszy 
odsetek mieszkańców narzeka w nich na 
koszty życia, a stan środowiska natural-
nego jest znacznie częściej uważany za 
pozytywny aspekt życia.

źródło: Ajuntament 
de Barcelona, Urban 
Mobility Plan of 
Barcelona 2013–2016

transport publiczny

ogólnodostępne  
drogi dla aut

główne drogi rowerowe drogi tylko dla aut 
mieszkańców

pojazdy usług publicznych  
i uprzywilejowane

obszar dostaw

ograniczenie wjazdu

podstawowa siatka 
transportowa priorytet dla pieszych

dostawy

kontrapasy rowerowe

swobodny dostęp  
rowerem

wcześniejszy układ przestrzenny

model superbloku

32,0%
dostępność sklepów

26,1% 

dostęp do rozrywki  
i kultury

31,1% 
komunikacja miejska  
i dojazd

30,7% 

środowisko naturalne

powyżej 500 tys.200-500 tys.100-200 tys.50-100 tys.do 50 tys.

kobiety

3,66
 

mężczyźni

3,55

kobiety

3,78
 

mężczyźni

3,74

kobiety

3,39
 

mężczyźni

3,48

kobiety

3,28
 

mężczyźni

3,45

kobiety

3,34
 

mężczyźni
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TOP 5 POZYTYWNYCH 
ASPEKTÓW ŻYCIA 
W MIASTACH LICZĄCYCH 
200–500 TYS. 
MIESZKAŃCÓW: 
respondenci mogli wybrać  
trzy najważniejsze

20,1%
dostęp do miejsc rekreacji i sportu



przyjazne  
dogęszczanie  
miasta

Przez ostatnie kilka pokoleń wypróbo-
waliśmy wiele sposobów tworzenia 
tkanki urbanistycznej – od bardzo gęstej 
zabudowy kamienicznej po wielkie bloki 
tonące w zieleni, od utopii miasta ogrodu 
po wielkie monofunkcyjne dzielnice. 
Wydaje się, że wyciągnęliśmy wnioski 
z dotychczasowych sukcesów i porażek, 
a dobre miasto powinno łączyć gęstość 
z przyjaznością dla ludzi i przyrody. 
Dziewięć kryteriów przyjaznego dogęsz-
czania miasta zaczerpnęliśmy z książki 
Davida Sima „Miasto życzliwe”.

Gęsto zabudowane miasto powinno mieć 
harmonijny, ale nie jednorodny charakter. 
Dlatego mile widziane są różnorodne 
typologie, kształty oraz wymiary budynków, 
niewielkie działki i urozmaicone elewacje. 

Przestrzeń poza budynkami powinna być maksy-
malnie wykorzystana – tereny prywatne, publiczne 
i półpubliczne mogą zaspokajać szerokie spektrum 
potrzeb życia społecznego. Istotne jest wykorzy-
stanie potencjału ulicy jako przestrzeni publicznej.

Nic nie jest dane raz na zawsze – budynki 
i przestrzenie w gęstym mieście powinny być 
przygotowane do zmian funkcji, wielkości i wy-
glądu w perspektywie przyszłości oraz możliwie 
wielofunkcyjne na co dzień, by były jak najefek-
tywniej wykorzystywane.

Dobrze czujemy się wśród obiektów, które nie 
przytłaczają nas swoją wielkością, zarówno 
horyzontalnie, jak i wertykalnie. Wysokość fron-
tów budynków powinna być dostosowana do 
szerokości ulicy, a fasady spójne jakościowo na 
poziomie wzroku.

Oznacza szerokie chodniki wyznaczane tam, 
gdzie naprawdę są wydeptywane, liczne wejścia 
i przejścia dla skrócenia drogi oraz rozwiązania 
ułatwiające przechodzenie przez jezdnię. Istotne 
są też jakość nawierzchni oraz drzewa, podcienia 
i daszki chroniące od deszczu i słońca.

Odpowiednie planowanie ułatwia ludziom poczucie się 
pewnie w znajomej przestrzeni i orientację w terenie. 
Dużą rolę odgrywają tu narożniki i punkty charak-
terystyczne. Hierarchia publicznych i coraz bardziej 
prywatnych przestrzeni daje za to poczucie odpowie-
dzialności za swoje (współdzielone) otoczenie.

Możemy rozproszyć lub skupić wiatr w koryta-
rzach, zwiększyć lub zmniejszyć penetrację przez 
promienie słoneczne, a przed deszczem chronić 
się np. wzdłuż krawędzi budynków. Zieleń wpły-
wa oczywiście na filtrowanie powietrza i niweluje 
zjawisko wyspy ciepła. Dzięki temu wszystkiemu 
możemy więcej czasu spędzać na zewnątrz.

Niemal wszystko, co miejskie, niesie za sobą presję 
ekologiczną. Możemy ją zmniejszać np. przez 
naturalne nasłonecznienie i wentylację budynków, 
ułatwianie pieszej i rowerowej mobilności, maksy-
malnie efektywne wykorzystanie przestrzeni.

Miasto może być domem dla fauny i flory dzięki jak 
największej obecności zieleni i wody, przemyślanym 
nasadzeniom dobrze współżyjących ze sobą gatunków 
roślin oraz łączeniu mniejszych przestrzeni zielonych 
w systemy. Ogromną rolę odgrywa strefa przejściowa 
między terenami zurbanizowanymi i naturalnymi.

4140

Gęste miasto XXI wieku musi być zielone.  
A które polskie dzielnice już teraz goszczą 
 najwięcej natury? Dowiesz się tego dzięki  
Rankingowi zielonych dzielnic  
Otodom i Heksagonu.

1

Ranking
zielonych
dzielnic
Otodom

czytaj więcej >

Różnorodność  
form zabudowy

Większa 
bioróżnorodność

Różnorodność 
przestrzeni 
zewnętrznych

Dostępność  
dla pieszych

Ludzka skala Ograniczony  
ślad węglowy

Elastyczność Poczucie kontroli 
i przynależności

Przyjemny 
mikroklimat

https://www.otodom.pl/wiadomosci/raporty/ranking-zielonych-dzielnic-otodom-i-heksagonu
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projekty miastotwórcze, 
czyli mixed-use  
w praktyce

najmniej dwie funkcje muszą być istotne 
w skali założenia i odpowiadać na po-
trzeby niezależnych grup użytkowników.

Biura, mieszkania i handel to niemal 
zawsze funkcje dominujące. To one 
przynoszą największe dochody, lecz 
nie mniej ważne są funkcje dodatkowe. 
Choć zajmują mniej miejsca i często nie 
przynoszą znaczących przychodów, 
wpływają na wizerunek kompleksu, 
budują wartość dodatkową i wzmagają 
przepływ ludzi. Konsekwencje społeczne 
i finansowe projektów mixed-use nie są 
jedynie sumą zaprojektowanych funkcji. 
Ich relacja może bowiem rodzić synergię 
i przekładać się na wzrost atrakcyjności 
poszczególnych składowych. 

Założenia mixed-use cechuje daleko 
idąca integracja przestrzenna, komuni-
kacyjna, organizacyjna i tożsamościo-
wa. Wszystkie ich składowe powinny 
być postrzegane przez pryzmat jednej 
marki miejsca. W końcu „mixed” oznacza 
dosłownie coś wymieszanego. Do klu-
czowych aspektów tego typu projektów 
możemy też zaliczyć szeroko rozumianą 
dywersyfikację użytkowników, produk-
tów, usług i najemców. 

Obecnie w kraju funkcjonuje ok. 40 
kompleksów tego typu, nie tylko w naj-
większych miastach. Pierwszymi in-
westycjami mixed-use w Polsce były 
obiekty o dominującej funkcji handlowej, 
w których jednak hotele, kultura lub część 
gastronomiczna i rozrywkowa zyskiwały 
na tyle duże znaczenie, że pozwoliło to 
określić je mianem wielofunkcyjnych. 
Dobrymi przykładami są Manufaktura 
w Łodzi i Stary Browar w Poznaniu, które 
cechują się wysokiej jakości przestrzenia-
mi publicznymi i stanowią silną markę. 

Prawdziwe zainteresowanie mixed-use 
przyszło dopiero po 2016 r., kiedy rok po 
roku zaczęły się otwierać projekty takie 
jak Hala Koszyki w Warszawie czy Ovo 
we Wrocławiu. Obecnie duże postindu-
strialne działki położone w pobliżu cen-
trów miast stanowią atrakcyjne podłoże 

Przyzwyczailiśmy się do uzupełniania 
inwestycji o dodatkowe usługi – nie 
wyobrażamy sobie biurowca bez 
kawiarni czy osiedla mieszkaniowego 
bez sklepów w parterach. Nie wystar-
czy to jednak do określenia ich mianem 
wielofunkcyjnych. Są to bowiem funkcje 
jedynie uzupełniające, a cały projekt traci 
rację bytu w momencie wyeliminowania 
jego podstawowej składowej, czyli części 
mieszkaniowej, biurowej lub handlowej. 
W projektach o funkcji mieszanej co 

Więcej o projektach mixed-use 
przeczytasz w raporcie ThinkCo 
„Wielofunkcyjne. Mixed-use 
w Polsce i na świecie”.

czytaj więcej >

do tworzenia całych kwartałów zróżni-
cowanej zabudowy, w których dużą rolę 
odgrywają mieszkania i/lub biura. Do 
najlepszych przykładów w tej kategorii 
należą Browary Warszawskie, SOHO by 
Yareal, Fabryka Norblina i Elektrownia 
Powiśle w stolicy czy łódzka Fuzja.

Browary Warszawskie,  
Echo Investment

KORZYŚCI  
SPOŁECZNE  

PŁYNĄCE  
Z PROJEKTÓW 

WIELOFUNKCYJNYCH

opracowanie ThinkCo na 
podstawie: A. Coupland, 
A History of Mixed Uses, 
Reclaiming the City, 1997

skoncentrowanie 
różnorodnych funkcji

witalność

bezpieczniejsze  
otoczenie

centra lokalne   
wysokiej jakości

rzadsze i krótsze  
podróże

mniejsze  
uzależnienie  

od samochodu

wzrost znaczenia   
transportu  

publicznego

Korzyści społeczne,  
ekonomiczne  

i środowiskowe

 

https://thinkco.pl/wielofunkcyjne-raport-mixed-use/
https://www.otodom.pl/wiadomosci/magazyn-lighthouse/happy-city-charles-montgomery-wywiad
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mobilność miejska
Kompaktowe miasto powinno sprzyjać 
nisko- i zeroemisyjnej mobilności. Najbar-
dziej zrównoważonym środkiem trans-
portu są nasze nogi, ale jazda na rowerze 
nie pozostaje za nimi daleko w tyle. Choć 
obecnie jest zdecydowanie powszech-
niejsza niż jeszcze dekadę temu, w przy-
padku polskich miast trudno mówić 

Realizowane przez nas projekty edukacyjne począt-
kowo skupiały się na zajęciach w klasie w formie 
prezentacji o tematyce rowerowej. Później zostały 
one rozszerzone o innowacyjne zajęcia praktyczne 
w ruchu drogowym. Edukacja rowerowa w prawdzi-
wych warunkach, przy obecności samochodów, innych 
rowerzystów czy pieszych, to duże wyzwanie, ale i je-
dyna realna możliwość nauczenia zarówno dzieci, jak 
i dorosłych zasad bezpiecznej jazdy, unikania zagrożeń 
i rozumienia przepisów. Jest to całkowite przeciwień-
stwo krajowego systemu edukacji rowerowej, opartego 
na archaicznej karcie rowerowej, którą dzieci uzyskują 
bez spędzenia nawet minuty w prawdziwym ruchu 
drogowym.

Polska karta rowerowa jest ewenementem w skali Eu-
ropy i powinna zostać zniesiona nie tylko ze względu 
na mnożenie formalności podczas jazdy na rowerze do 
18. roku życia, ale i kluczową barierę w prowadzeniu 
nowoczesnej edukacji w ruchu drogowym. O tym, czy 
ktoś potrafi jeździć bezpiecznie na rowerze, nie świad-
czy posiadanie dokumentu, lecz realne umiejętności, 
będące wynikiem wielokrotnego powtarzania ćwiczeń 
przy wsparciu trenerów posiadających wieloletnie 
doświadczenie w jeździe na rowerze. Właśnie taka 
idea przyświeca nam podczas realizowania zadań 
w ramach „Edukacji rowerowej 2.0”, kampanii na rzecz 
nowoczesnej edukacji rowerowej zarówno dla dzieci, 
jak i dla dorosłych.

Aleksander Wiącek

prezes Fundacji Mobilności Aktywnej

fot. Arthur Edelmans, 
Unsplash

   Do zmiany potrzebny był szok. 
W latach 70. Holandia stała się 
obiektem embarga naftowego 
OPEC, a dramatyczny wzrost ceny 
paliwa zatrzymał i odwrócił rosnący 
dotychczas trend dostosowywania 
miast do potrzeb coraz większej 
liczby kierowców.

   Przestawienie się na jazdę na rowerze 
było możliwe dzięki bardzo zwartemu 
charakterowi miast, niwelującemu dłu-
gie podróże do szkoły, pracy i usług. 

   Rower traktowany jest jako peł-
noprawny środek transportu, a nie 
jedynie rekreacji.

   Ciągnie to za sobą inwestycje 
w rozbudowaną infrastrukturę 
dostosowaną do zróżnicowanych 
użytkowników.

   Rower stanowi dopełnienie trans-
portu publicznego. Szczególnie 
ważne jest zintegrowanie go z infra-
strukturą kolejową.

   Kluczowy element to wpajanie 
powyższej filozofii poruszania się po 
mieście od dziecka.

o rozwiniętej kulturze jazdy na rowerze. 
Autorzy książki „Building the Cycling City: 
The Dutch Blueprint for Urban Vitality”, 
Melissa Bruntlett i Chris Bruntlett, na 
przykładzie Holandii przekonują, że nie 
bierze się ona znikąd, a ze splotu elemen-
tów, które mogą być powtórzone również 
gdzie indziej.
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Współdzielone hulajnogi elektryczne szybko zyskały 
na popularności ze względu na prostotę użytkowa-
nia – nie wymagają stacji dokujących, a rejestracja 
i pobór opłat nie stanowią problemu. Do poruszania 
się nimi nie są też potrzebne żadne dokumenty, wy-
starczy ściągnąć aplikację i można jechać.

Brak odpowiedniej infrastruktury i regulacji ruchu 
drogowego, brak wiedzy potencjalnych użytkow-
ników, brak przyzwyczajenia ze strony innych 
użytkowników ulic – wszystko to sprawia, że 
mikropojazdy mogą być niebezpieczne.

Mikromobilność, jak sama nazwa wskazuje, 
opiera się na naprawdę małych pojazdach. Dzięki 
swoim rozmiarom są one znacznie mniej inwa-
zyjne niż samochody i mogą sprawdzić się na 
wąskich ulicach, a do zaparkowania ich nie jest 
potrzebny duży teren.

Pojazdy dostępne w ramach platform e-sharingo-
wych zarządzane są przez liczne podmioty, często 
o nie do końca jasnej sytuacji prawnej w danym 
państwie. Utrudnia to sprawowanie nad nimi kontroli 
przez władze publiczne, ale też wywieranie wpływu 
na tworzenie warunków do bezpiecznego rozwoju 
mikromobilności.

Małe pojazdy mogą sprawić, że nawet nieco oddalone 
od pracy czy domu przystanki stają się łatwiej dostępne. 
W miejscach z ograniczonym ruchem samochodów  
mogą również być wykorzystywane przez firmy  
transportowe w doręczaniu przesyłek.

Skutery, hulajnogi i rowery bez stacji dokujących, 
choć niewielkie, stały się realnym problemem wielu 
miast, ponieważ użytkownicy zostawiają je w nie-
odpowiednich miejscach. W najlepszym wypadku 
może to budzić irytację na chaos estetyczny, w naj-
gorszym – prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, 
zwłaszcza dla osób o ograniczonej mobilności.

KORZYŚCI: WYZWANIA:

MIKROMOBILNOŚĆ

Rower to nie wszystko – nowoczesne miasto coraz mocniej kojarzy nam się z mikromobilnością, czyli 
elektrycznymi hulajnogami, rowerami czy skuterami, które poruszają się z prędkością poniżej 25 km/h.  
Choć możemy posiadać je na własność, wielu z nas łączy je przede wszystkim z ekonomią współdzielenia.  
Czy mikromobilność to dobre rozwiązanie dla miast?

JAKOŚĆ KOMUNIKACJI  
PO MIEŚCIE MA ZNACZENIE

% respondentów, którzy uważają komunikację 
miejską i dojazd za pozytywny element poczucia 
szczęścia w swoim mieście 

do 50 tys. 

13,6%

50-100 tys.

21,7%

100-200 tys. 

23,8%

200-500 tys. 

31,1%

Powyżej 500 tys.

35,2%

Spośród 12 największych miast w Polsce  
komunikacja miejska i dojazd uważane są za pozytywny 
aspekt życia w mieście…

najczęściej w 

najrzadziej w 

Wygoda

Zajmują  
niewiele miejsca

Uzupełnienie 
transportu publicznego 
i komunikacji last mile

Kwestie 
bezpieczeństwa

Parkowanie

Skomplikowana 
komunikacja
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fot. Okai Vehicles, 
Unsplash

42%
Gdyni

23%
Łodzi

39%
Warszawie

24%
Bydgoszczy

36%
Krakowie

28%
Białymstoku



Zrównoważone budownictwo 
 to już nie tylko przyszłość,  
ale też coraz częściej  
teraźniejszość. Wszystko co 
najważniejsze w tym temacie 
znajdziesz w raporcie ThinkCo 
“Odpowiedzialne inwestycje”.

dzielnice na miarę  
XXI wieku
W XIX i XX wieku miasta niemal eksplo-
dowały w wyniku uprzemysłowienia. 
Oznacza to, że tak naprawdę dopiero 
od kilku pokoleń metodą prób i błędów 
uczymy się, jak duże miasto powinno 
wyglądać i działać, by być dobrym miej-
scem do życia. Tego trudnego zadania nie 
ułatwiają stale zmieniające się potrzeby 
mieszkańców oraz niezależne od nas 
czynniki zewnętrzne. 

Hammarby Sjöstad  
– spokojne miejsce do życia 

Sztokholm, Szwecja

Wdrożono tam zintegrowane podejście 
obejmujące projektowanie skupione na 
ludzkiej skali, zrównoważone wyko-
rzystanie zasobów, ekologię i transport 
niskoemisyjny. Cele środowiskowe po-
dyktowały formę urbanistyczną: obniżoną 
gęstość zabudowy, ograniczenie ruchu 
samochodów i przede wszystkim zacho-
wanie naturalnych ekosystemów. Umoż-
liwiło to stworzenie środowiska życia 
o niskim poziomie hałasu, dzięki czemu 
mieszkańcom towarzyszą dźwięki wody 
i ptaków. Jednym z ciekawszych rozwią-
zań technicznych jest system próżniowe-
go odsysania odpadów domowych, które 
transportowane są do stacji na obrze-
żach. Podnosi to wydajność i ogranicza 
nieprzyjemne zapachy śmietników oraz 
całkowicie eliminuje obecność ciężaró-
wek. Choć w dzielnicy nie ma grodzonych 
osiedli, manipulacja ustawieniem budyn-
ków względem ulic pozwoliła na wydzie-
lenie przestrzeni publicznych o zróżnico-
wanym poziomie prywatności4, 5, 6.

Nordhavn  
– budowa w trudnych 
warunkach
Kopenhaga, Dania

Plan rozwoju nowej dzielnicy rozłożony 
jest na kolejne 40–50 lat. Po pełnym 
zagospodarowaniu będzie stanowić 
przestrzeń dla 40 tys. mieszkańców i 40 
tys. pracowników. Dzielnica oferuje bez-
pośredni dostęp do morza oraz mnogość 
przestrzeni rekreacyjnych i obiektów 
użyteczności publicznej położonych 
wzdłuż nowych kanałów. Koncepcja sieci 
wysepek pozwala na stworzenie wyraź-
nych osobnych sąsiedztw i etapowanie 
budowy całej dzielnicy. Teren będzie ob-
sługiwany przez wyniesioną linię metra 
i sieć rowerową, a estakada metra będzie 
stanowiła osłonę dla trasy rowerowej, 
chroniącą użytkowników przed desz-

czem i słońcem. Nowa tkanka miejska 
jest zaprojektowana w sposób, który nie 
tylko zapewnia przestrzenie atrakcyjne ze 
społecznego punktu widzenia, lecz także 
minimalizuje ekspozycję na silne morskie 
wiatry7, 8, 9.

fot. Joakim Aglo,  
Unsplash

źródło: COBE

czytaj więcej >

odpowiedzialne 
inwestycje
ESG na rynku nieruchomości
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Poniżej prezentujemy przykłady dzielnic 
godnych do naśladowania w obliczu 
współczesnych wyzwań i oczekiwań. 
Choć różnią się między sobą, we wszyst-
kich znajdziemy troskę o przyjazne, 
bezpieczne i możliwie naturalne środowi-
sko życia. W tym celu wykorzystywane 
są tam zarówno nowoczesne technologie, 
jak i pozornie proste planistyczne triki 
wzmacniające lokalne społeczności.

https://thinkco.pl/raport-odpowiedzialne-inwestycje/
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Dzielnica ma 5 tys. mieszkańców i ponad 
600 miejsc pracy. Ścieżki dla pieszych 
i rowerzystów tworzą dobrze skomuni-
kowaną sieć transportową, a z każdego 
domu można szybko dojść do przystanku, 
szkół i sklepów. Wszystkie budynki mają 
panele słoneczne, 42 spełniają standar-
dy domu pasywnego, a 100 produkuje 
więcej energii, niż zużywa, i sprzedaje 
nadwyżki do sieci miejskiej. Odpady 
organiczne są przetwarzane w osiedlowej 
komorze fermentacyjnej. Ciekawy jest 
też system kanalizacji – zasysane rurami 
próżniowymi fekalia są transportowane 
do komory fermentacyjnej, gdzie wytwa-
rzają biogaz służący do gotowania. Z kolei 
szara woda jest oczyszczana w zakła-
dach z biofilmem i zawracana do obiegu. 
Wydatki związane z tymi rozwiązaniami 
są od początku monitorowane przez in-
teligentne systemy, dzięki czemu wiemy, 
że koszt zaadaptowania budynków do 
ekologicznych standardów zwrócił się 
w ciągu 10 lat od ich powstania10, 11, 12.

Kalasatama  
– smart city w praktyce
Helsinki, Finlandia

Kalasatama to jedna z najszybciej rozwi-
jających się dzielnic Helsinek. Ten dawny 
port jest obecnie domem dla ponad  
3 tys. mieszkańców, a do 2040 r. liczba 
ta ma wzrosnąć do 25 tys. Obszar na-
leżał w całości do miasta, dzięki czemu 
mógł zostać wykorzystany jako pole 
do licznych pilotażowych projektów 
w zakresie zrównoważonego rozwoju. 
W ramach projektu Smart Kalasatama 
poprawie mają ulec przede wszystkim 
wykorzystanie przestrzeni wspólnych, 
zarządzanie energią elektryczną oraz 
gospodarka odpadami. Mieszkańcy dziel-
nicy współdzielą samochody i miejsca 
parkingowe za pomocą aplikacji, a in-
teligentne zamki w nowych budynkach 
umożliwiają udostępnianie ich ograni-
czonej liczbie osób bez potrzeby stałego 
nadzoru. Inteligentna sieć elektryczna 
zapewnia z kolei pomiary w czasie rze-
czywistym, system stacji ładowania dla 
samochodów i nowe rozwiązania w za-
kresie magazynowania energii13, 14, 15.

źródło: FWTM 
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Vauban  
– przede wszystkim ekologia
Freiburg, Niemcy
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W badaniu Otodom między wrześniem 2021 a lutym 2022 r. wzięło udział  
35 897 mieszkańców Polski. Przeprowadzono je na reprezentatywnej liczbie kobiet 
i mężczyzn oraz poszczególnych grup wiekowych. Informacja o miejscu zamieszkania 
respondentów została zaczerpnięta z podanych przez nich kodów pocztowych.  
Dla przeprowadzenia analiz na poziomie dzielnic w przypadku większości miast  
konieczne było połączenie istniejących jednostek administracyjnych w większe obszary. 
Zostało to dokonane w ramach konsultacji z lokalnymi ekspertami i w oparciu o podo-
bieństwa poszczególnych osiedli pod względem funkcjonalnym i przestrzennym.

przypisy

badanie
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