
63-200 Jarocin, ul. Zagrodowa 50, tel. 505 13 37 09, e-mail: biuro@pracownia-ej.pl, www.pracownia-ej.pl

Informacja o badaniu 
jakości życia w opinii 
mieszkańców gminy  

Jarocin
maj 2022 rok

91% mieszkańców gminy Jarocin jest 

zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania



63-200 Jarocin, ul. Zagrodowa 50, tel. 505 13 37 09, e-mail: biuro@pracownia-ej.pl, www.pracownia-ej.pl

Spis treści

1. Nota metodologiczna 
2. Charakterystyka populacji i próby
3. Poziom satysfakcji życia w gminie 
4. Wybrane cechy jakości życia w gminie
5. Wrażliwość estetyczna i ekologiczna mieszkańców
6. Bezpieczeństwo mieszkańców
7. Opinie mieszkańców o pracy samorządu gminy 
8. Ocena przydatności planowanych inwestycji oraz obiektów i urządzeń

rekreacyjnych 
9. Kluczowe wnioski i rekomendacje
10. Spis tablic i wykresów 



63-200 Jarocin, ul. Zagrodowa 50, tel. 505 13 37 09, e-mail: biuro@pracownia-ej.pl, www.pracownia-ej.pl

Metoda badawcza: badania ilościowe, bezpośredni standaryzowany wywiad przeprowadzony techniką

kwestionariuszową.

Czas i miejsce: badania zostały zrealizowane w miejscu zamieszkania respondentów w dniach 02-12.04.2022 roku na
losowo dobranej próbie, która jest reprezentatywna dla dorosłych mieszkańców gminy Jarocin oraz dała podstawy
do wnioskowania statystycznego o populacji opartym na gruncie probabilistycznym – rachunku

prawdopodobieństwa.

Podmiot badania: dorośli mieszkańcy gminy Jarocin. Uzyskano 1050 efektywnych wywiadów kwestionariuszowych.

Metody doboru próby: do wyłonienia reprezentatywnej próby dla populacji dorosłych mieszkańców gminy Jarocin
skorzystano z danych statystycznych: GUS, PKW i gminy. Próba została dobrana w sposób losowy wśród dorosłych
mieszkańców gminy według trzech cech demograficznych: miejsca zamieszkania, płci i wieku. Do jej przygotowania
wykorzystano profesjonalne oprogramowanie analiz statystycznych, zadając liczebność próby na poziomie n= 1150
respondentów. Przyjęto, że satysfakcjonuje nas 95% pewność co do tego, że uzyskany w badaniu wynik nie odbiega
od faktycznej wartości w populacji o więcej niż 2,9%. Zwykle przyjmujemy wartość 5%. Daje nam to 95% gwarancji,
że przy innych wskaźnikach procentowych błąd oszacowania będzie mniejszy niż 3 punkty procentowe (tzw.
maksymalny błąd oszacowania). W tego typu badaniach zazwyczaj przyjmuje się błąd szacowania na poziomie 5
punktów procentowych. Wybór podmiotów do badania oparty został o procedurę random walk polegał na
dobraniu jednostek próby tak, by ustalone wcześniej parametry rozkładały się w próbie tak, jak w populacji.

Metoda analizy: ilościowe narzędzia wskaźnikowe.

Nota metodologiczna 
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Charakterystyka populacji 
i próby
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Tablica nr 1.  Dorośli mieszkańcy gminy Jarocin według płci i miejsca zamieszkania miasto -
wieś, w populacji i próbie

Miejsce zamieszkania

Płeć
Liczebność 

w populacji, próbie
Kobiety Mężczyźni

liczebność % liczebność %

Jarocin miasto
Populacja 11219 53,3 9835 46,7 21054

Próba 328 52,6 295 47,4 623

Jarocin
wieś

Populacja 7930 52,0 7316 48,0 15246

Próba 224 52,5 203 47,5 427

Ogółem
Populacja 19149 52,8 17151 47,2 36300

Próba 552 52,6 498 47,4 1050
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. *  Jednostką bazową jest populacja. W prezentacji wszędzie tam, gdzie użyto zwrotu „dorośli 
mieszkańcy”, należy rozumieć osoby, które ukończyły 18 lat.

Należy odnotować, że różnica próby do populacji według płci wyniosła ± 0,2 punktu procentowego,
natomiast miejsca zamieszkania Jarocin miasto i płci wynosi ±0,7 punktu, z kolei miejsca zamieszkania
Jarocin wieś i płci wynosi ±0,5 punktu procentowego. Analiza danych wykazuje, że próba i populacja są
strukturalnie, maksymalnie do siebie podobne, pod względem płci i miejsca zamieszkania i mieszczą się
w granicach przyjętego błędu statystycznego (±2,9 punktów procentowych). Takie odchylenie pozwala
stwierdzić, że została zachowana reprezentatywność próby do populacji dorosłych mieszkańców gminy
Jarocin i upoważnia do wnioskowania statystycznego.
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Lp.
Grupa 

wiekowa

Populacja w % N= 36300 Próba w % N=1050
Odchylenia

±
w %

Kobiety Mężczyźni Ogółem Kobiety Mężczyźni Ogółem

liczby % liczby % liczby % liczby % liczby % liczby %

1 18-24 1528 4,2 1658 4,6 3186 8,8 45 4,3 48 4,6 93 8,9 +0,1

2 25-34 3096 8,5 3130 8,6 6226 17,2 88 8,4 92 8,8 180 17,1 -0,1

3 35-44 3606 9,9 3654 10,1 7260 20,0 106 10,1 102 9,7 208 19,8 -0,2

4 45-54 2907 8,0 2891 8,0 5798 16,0 84 8,0 86 8,2 170 16,2 +0,2

5 55-64 3087 8,5 2591 7,1 5678 15,6 93 8,9 71 6,8 164 15,6 0,0

6 65 i więcej 4925 13,6 3227 8,9 8152 22,5 136 13,0 99 9,4 235 22,4 -0,1

Ogółem 19149 52,7 17151 47,3 36300 100,1 552 52,6 498 47,4 1050 100,0

Tablica nr 2. Dorośli mieszkańcy gminy Jarocin ze względu na wiek i płeć 
w populacji (n= 36300) i próbie (n=1050)

Analiza danych z tablicy nr 5 wykazuje, że próba i populacja są strukturalnie, maksymalnie do siebie
podobne, pod względem przedziałów wiekowych i płci. Należy odnotować, że różnica populacji do próby
według płci wyniosła ± 0,1 punktu procentowego, natomiast według grup wiekowych ± 0,2 punktu
procentowego.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r.
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47,4
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Kobieta Mężczyzna

Wykres nr 1. Struktura próby według wieku i płci w % n=1050

Tablica krzyżowa dwóch zmiennych ze względu na wiek i płeć wykazuje różnice w poszczególnych
przedziałach wiekowych, przy czym największe występują w grupie wiekowej 65 i więcej lat, w której
kobiet jest więcej od mężczyzn o 4,7 punkty procentowe, natomiast mężczyzn w grupie wiekowej 25-34
lata jest więcej o 2,6 punktów procentowych od kobiet .

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r.
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40,0%
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51,5%
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57,7% 54,0%

0,0%

76,2%

41,4%
60,0%

39,5%
48,5% 56,5%

42,3% 46,0%

100,0%

23,8%

Kobieta Mężczyzna

Wykres nr 2. Struktura próby według wykształcenia i płci n=1050

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r.

W badanej próbie kobiety dominują w grupie osób z wykształceniem wyższym licencjackim i stanowią
60,5% wszystkich respondentów posiadających to wykształcenie oraz wyższym magisterskim (58,6%).
Natomiast mężczyźni dominują w grupie respondentów legitymujących się wykształceniem wyższym
inżynierskim (60,0%) i średnim zawodowym (56,5%).
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Uczniowie

Bezrobotni

Rolnicy

Urzędnicy

Studenci

Nauczyciele

Renciści

Wolne zawody

Prywatni przedsiębiorcy

Pracownicy administracyjno-biurowi

Gospodynie domowe

Pracownicy handlu i usług

Robotnicy

Emeryci

0,5
1,7
2,0
2,1
2,1

2,4
4,5

5,6
6,5

8,8
9,2

13,7
15,8

25,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r.

Wykres nr 3. Struktura próby według kategorii społeczno-zawodowej w %

Najliczniejszą grupę w kategorii społeczno-zawodowej stanowią respondenci nieaktywni zawodowo (43,1%),

w tym: co czwarty ankietowany jest emerytem (25,1%), gospodynie domowe (9,2%) oraz 4,5% to renciści.
Natomiast w grupie respondentów aktywnych zawodowo najwięcej jest robotników (15,8%), pracowników
handlu i usług (13,7%) oraz pracowników administracyjno-biurowych (8,8%).
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Płeć

Kategoria społeczno-zawodowa w %

Prywatni przedsiębiorcy Urzędnicy Wolne zawody Nauczyciele Rolnicy Robotnicy
Pracownicy 

administracyjno-biurowi

Kobieta 42,6 45,5 54,2 72,0 28,6 16,3 62,0

Mężczyzna 57,4 54,5 45,8 28,0 71,4 83,7 38,0

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Płeć
Kategoria społeczno-zawodowa w %

Pracownicy 

handlu i usług
Emeryci Renciści

Gospodynie 

domowe
Bezrobotni Uczniowie Studenci

Kobieta 46,5 61,0 66,0 93,8 55,6 20,0 54,5

Mężczyzna 53,5 39,0 34,0 6,2 44,4 80,0 45,5

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Z rozkładu w kategorii społeczno-zawodowej ze względu na płeć wynika, że do zawodów kobiecych
można zaliczyć następujące kategorie zawodowe: gospodynie domowe (93,8%), nauczyciele (72,0%)
i renciści (66,0%). Natomiast do zdecydowanie męskich kategorii społeczno-zawodowych zaliczyć
można: robotników (83,7%), rolników (71,4%) i prywatnych przedsiębiorców (57,4%).

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r.

Tablica nr 3. Struktura próby według kategorii społeczno-zawodowej i płci w %
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Wybrane cechy jakości 
życia w gminie
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Placówki handlowe

Kanalizacja sanitarna

Bezpieczeństwo mieszkańców

Placówki gastronomiczne

Stan środowiska naturalnego

Czystość i estetyka miasta

Kanalizacja deszczowa

Dostęp do sportu i rekreacji

Stan ulic i chodników

Jakość wody

Dostęp do kultury i rozrywki

Niepubliczna opieka zdrowotna (przychodnie, lekarze rodzinni)

Publiczna opieka zdrowotna (szpital)

Opieka społeczna

Komunikacja miejska

Bezpieczeństwo na lokalnym rynku pracy

88,4
87,1

81,0
79,2

75,6
69,1

65,5
64,4
63,4

61,3
54,0

50,3
40,3

34,1
31,7

23,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r.

Wykres nr 9. Opinie pozytywne mieszkańców gminy  Jarocin o jakości życia w 2022 roku w % 

Ankietowani zdecydowanie najwyżej ocenili: „placówki handlowe” (88,4%), „kanalizację sanitarną”
(87,1%), „bezpieczeństwo mieszkańców” (81%) i „placówki gastronomiczne (79,2%). Z kolei najmniej
pozytywnych opinii uzyskały: „komunikacja miejska” (31,7%) i „bezpieczeństwo na lokalnym rynku
pracy” (23,7%).
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3,5
5,2
6,3
7,6

13,4

16,3
33,0

63,0
63,6

68,4

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Hałas wewnątrz budynku

Mały metraż

Uciążliwy sąsiad

Stan techniczny mieszkania (instalacje, ściany, podłogi, okna)

Brak własnościowego mieszkania

Wysoki czynsz

Wysokie opłaty za podatek od nieruchomości

Wysokie opłaty za odpady komunalne

Wysokie opłaty za wodę i ścieki

Wysokie opłaty za energię elektryczną

Wykres nr 11. Hierarchia czynników obniżających zadowolenie z sytuacji mieszkaniowej w %
Pytanie 6. Które z wymienionych czynników przede wszystkim obniżają Pana/Pani zadowolenie z sytuacji 

mieszkaniowej? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. Nie sumuje się do 100, można było wybrać trzy odpowiedzi

Zadowolenie z sytuacji mieszkaniowej najbardziej obniżają: „wysokie opłaty za energię elektryczną”
(68,4%), „wysokie opłaty za wodę i ścieki” (63,6%) oraz „wysokie opłaty za odpady komunalne” (63%).
Natomiast najmniejszy wpływ na obniżenie satysfakcji z sytuacji mieszkaniowej mają: „hałas wewnątrz
budynku” (3,5%), „mały metraż” (5,2%) oraz „uciążliwy sąsiad” (6,3%).
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Hałas przemysłowy

Źle zabezpieczone i nieestetyczne punkty odbioru odpadów
komunalnych

Linie energetyczne wysokiego napięcia

Hałas samochodowy

Zanieczyszczenia powietrza

Dym z domowych kotłowni węglowych

Wykres nr 14. Hierarchia czynników oddziaływania na środowisko najbardziej uciążliwych 
w miejscu zamieszkania w %. Pytanie 7. Które z wymienionych czynników oddziaływania na środowisko uważa 

Pan/Pani za najbardziej uciążliwe w swoim miejscu zamieszkania? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. Nie sumuje się do 100, można było wybrać trzy odpowiedzi

Prawie dla pięciu ósmych (61,8%) ankietowanych najbardziej uciążliwym czynnikiem oddziaływania na
środowisko w miejscu zamieszkania jest: „dym z domowych kotłowni węglowych”, „zanieczyszczenia
powietrza” (57,7%) oraz „hałas samochodowy” (37,9%). Ankietowani do najmniej uciążliwych czynników
zaliczają: „hałas przemysłowy” (13,1%) oraz „źle zabezpieczone i nieestetyczne punkty odbioru odpadów
komunalnych” (18,8%).
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Zakup elektrycznych autobusów miejskich

Kontrole w zakresie jakości stosowanego opału w…

Pomiary termowizyjne budynków

Pomiary zanieczyszczenia powietrza

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne

Dotacja do montażu instalacji fotowoltaicznych

Dotacja do wymiany pieców węglowych

Wykres nr 15. Priorytety działań gminy w obszarze ograniczania emisji CO2 i zanieczyszczenia 
powietrza w opinii mieszkańców %. Pytanie 8. Jakie działania przede wszystkim Pana/Pani zdaniem powinien 

podjąć samorząd gminy w celu ograniczenia emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza?  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. Nie sumuje się do 100, można było wybrać trzy odpowiedzi

Mieszkańcy gminy w pytaniu 7. za najbardziej uciążliwy czynnik oddziaływania na środowisko w miejscu
zamieszkania uznali „dymy z domowych kotłowni węglowych” (61,8%), natomiast w pytaniu 8. o działania,
jakie powinien podjąć samorząd gminy w zakresie ograniczania emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza,
konsekwentnie wskazali na „dotacje do wymiany pieców węglowych” (82,4%). Na kolejnych miejscach
znalazły się: „dotacje do montażu instalacji fotowoltaicznych” (51,3%) oraz „wymiana oświetlenia ulicznego
na energooszczędne” (47,2%). Wybory te mogą świadczyć o istotnej wrażliwości ekologicznej mieszkańców.
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Bezpieczeństwo
mieszkańców
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15,6%

73,8%

5,4% 5,1% 0,1%Zdecydowanie tak

Raczej tak

Nie mam zdania

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. 

Wykres nr 16. Poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Jarocin
Pytanie nr 9. Czy w mieście czuje się Pan/Pani bezpiecznie?  

Zdecydowana większość mieszkańców gminy Jarocin czuje się bezpiecznie w mieście (89,4%).

Nie podziela tej opinii 5,2% ankietowanych oraz 5,4% wybrało odpowiedź „nie mam zdania”.
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Utworzenie Straży Miejskiej ponownie

Rozbudowa systemu monitoringu w mieście

Surowe egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu…

Współdziałanie Policji ze społeczeństwem

Większa liczba patroli policyjnych

Utworzenie miejsc rozrywki i rekreacji dla młodzieży

Odpowiednie oświetlenie ulic i chodników

Wykres nr 22. Priorytety działań gminy w celu zwiększenia bezpieczeństwa w gminie w % 
Pytanie 13. Jakie działania powinny być podjęte przede wszystkim Pana/Pani zadaniem 

w celu zwiększenia bezpieczeństwa w mieście/gminie?  

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. Nie sumuje się do 100, można było wybrać trzy odpowiedzi

Największe poczucie bezpieczeństwa dają mieszkańcom gminy „odpowiednie oświetlenie ulic
i chodników” (62,1%). W następnej kolejności są prewencyjne działania, do których można zaliczyć:
„utworzenie miejsc rozrywki i rekreacji dla młodzieży” (47,9%), które wydaje się kluczowe dla
poprawienia bezpieczeństwa. Ponadto, „większa liczba patroli policyjnych” (46%), „współdziałanie Policji
ze społeczeństwem” (45%) oraz „surowe egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim” (42,2%).
Mieszkańcy gminy Jarocin nie chcą ponownego utworzenia Straży Miejskiej, tylko 7,1% zaakceptowało
takie rozwiązanie.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. 

Wykres nr 25. Ocena funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Jarocinie
Pytanie 15. Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Urząd Miejski w Jarocinie? 

Pozytywnie funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Jarocinie ocenia 53,4% ankietowanych.

Natomiast przeciwnego zdania jest 12,3% respondentów oraz więcej niż jedna trzecia
(34,3%) badanych nie potrafiła zająć w tej sprawie stanowiska i wybrała odpowiedź „nie
mam zdania”.



63-200 Jarocin, ul. Zagrodowa 50, tel. 505 13 37 09, e-mail: biuro@pracownia-ej.pl, www.pracownia-ej.pl

5,7%

47,3%

35,4%

9,8%
1,8%Zdecydowanie tak

Raczej tak

Nie mam zdania

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. 

Wykres nr 27. Ocena funkcjonowania Rady Miejskiej w Jarocinie
Pytanie 16. Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Rada Miejska w Jarocinie? 

Prawie trzy piąte (59,1%) ankietowanych pozytywnie ocenia funkcjonowanie Rady
Miejskiej w Jarocinie. Nie podziela tej opinii 11,6% respondentów oraz 35,4% badanych
wybrało odpowiedź „nie mam zdania”.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. 

Wykres nr 29. Ocena funkcjonowania Burmistrza Jarocina
Pytanie 17. Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Burmistrz Jarocina? 

65,3% mieszkańców gminy Jarocin dobrze ocenia funkcjonowanie Burmistrza Jarocina. Nie zgadza się z tą opinią

14,7% respondentów oraz co piąty (20%) ankietowany nie potrafił zająć w tej sprawie stanowiska i wybrał odpowiedź
„nie mam zdania”. Warto wspomnieć, że w badaniu opinii mieszkańców gminy Jarocin w 2009 roku funkcjonowanie
Burmistrza dobrze oceniło 45,4% respondentów oraz źle 24,7% ankietowanych (przy wielkości próby n=737
ankietowanych).
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Wykres nr 37. Priorytety e-usług w Urzędzie Miejskim w Jarocinie w opinii mieszkańców w %
Pytanie 24. Które z wymienionych e-usług w Urzędzie Miejskim w Jarocinie są dla Pana/i najważniejsze? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. Nie sumuje się do 100, można było wybrać dowolną liczbę odpowiedzi 

Mieszkańcy gminy wybrali cztery priorytetowe e-usługi w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, do których
zaliczyli: „powiadomienia elektroniczne” (35,3%), „możliwość umówienia wizyty przez Internet
z kalendarzem” (32,4%), „płatności online” (30,6%) oraz „system e-kolejki w urzędzie” (30,1%).
Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem cieszył się „Chatbot” (3,6%), czyli program
komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji z udziałem komputera.
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Lp Cechy postaw Pozytywnie  Nie mam zdania Negatywnie

1 Są uprzejmi i kulturalni 59,9 31,4 8,7
2 Posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje 57,5 35,6 6,9
3 Wypowiadają się jasno i zrozumiale 55,6 30,8 13,6
4 Dostęp do informacji, formularzy i ich czytelność były bardzo pomocne 52,9 32,7 14,4
5 Okazują zainteresowanie klientom 49,2 32,7 18,1
6 Chętnie pomagają w wypełnieniu formularzy 47,6 34,5 17,9
7 Czas oczekiwania na załatwienie sprawy był satysfakcjonujący 46,7 31,5 21,8

Tablica nr 12. Stopień akceptacji postaw pracowników urzędu gminy (w %) 
Pytanie 25. W jakim stopniu Pan/Pani zgadza się lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami dotyczącymi 

pracowników urzędu miejskiego?

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r

Respondenci pozytywnie ocenili postawy pracowników urzędu miejskiego, przy czym należy odnotować
ponad trzyipółkrotną przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi. Najwyżej zostały ocenione
następujące cechy postaw urzędników: uprzejmość i kultura (59,9%), wiedza i kompetencja (57,5%) oraz
jasne i zrozumiałe komunikaty (52,9%). Należy odnotować, że według średniej arytmetycznej prawie jedna
trzecia ankietowanych nie potrafiła zająć stanowiska w tej sprawie i wybrała odpowiedź „nie mam zdania”.
Można przypuszczać, że do tej grupy zaliczają się ankietowani, którzy do tej pory osobiście nie korzystali
z usług urzędu miejskiego. Natomiast mniej niż co czwarty (21,8%) respondent negatywnie ocenił czas
oczekiwania na załatwienie sprawy przez urzędników.
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Tablica  nr 13. Ocena funkcjonalności budynku urzędu miejskiego w %
Pytanie 28. W jakim stopniu Pan/Pani zgadza się lub nie zgadza się z poniższymi stwierdzeniami

dotyczącymi funkcjonalności budynku Urzędu Miejskiego w Jarocinie?

Mieszkańcy gminy najwyżej ocenili lokalizację urzędu miejskiego (67,4%), czystość i porządek w budynku
urzędu (66,7%), jakość pracy Biura Obsługi Klienta (58,1%) oraz dogodne godziny otwarcia (55,2%).
Największe trudności mieli respondenci w ocenie spełnienia dogodnych warunków dla osób
niepełnosprawnych i wybrali odpowiedź nie mam zdania (59,2%). Prawie połowa (49,8%) ankietowanych nie
zgodziła się z twierdzeniem, że „przed budynkiem Urzędu Miejskiego znajduje się wystarczająca liczba miejsc
parkingowych”.

Lp Powód Akceptacja  
Nie mam 
zdania 

Brak 
akceptacji 

1 Siedziba urzędu miejskiego położona jest w dogodnym dla mnie miejscu 67,4 23,3 9,3
2 W budynku panuje czystość i porządek 66,7 32,4 0,9
3 Biuro Obsługi Klienta spełnia moje oczekiwania 58,1 35,5 6,4
4 Urząd ma dogodne dla mnie godziny otwarcia 55,2 25,8 19,0

5
Czas oczekiwania na przyjęcie przez pracowników można spędzić 
w komfortowych warunkach (np. są miejsca do siedzenia, stoliki, toalety)

52,6 33,9 13,5

6 Budynek posiada udogodnienia dla osób niepełnosprawnych 36,5 59,2 4,3

7
Przed budynkiem Urzędu Miejskiego znajduje się wystarczająca liczba miejsc 
parkingowych  

20,1 30,1 49,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, kwiecień 2022 r. 

Wykres nr 40. Stopień poinformowania o pracy samorządu gminy 
Pytanie 32. W jakim stopniu uważa się Pan/Pani doinformowana o pracy samorządu gminy?  

53,6% ankietowanych jest dobrze poinformowana o pracy samorządu gminy. Nie podziela tej

opinii 18,5% respondentów, więcej niż co czwarty (27,9%) ankietowany nie potrafił ocenić tej
sytuacji i wybrał odpowiedź „trudno powiedzieć”.
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Wykres nr 41. Ranking źródeł wiedzy mieszkańców gminy Jarocin o działaniach podejmowanych 
przez samorząd gminy w %.  Pytanie 33. Z jakich źródeł najczęściej pochodzi Pana/Pani wiedza o działaniach 

podejmowanych przez samorząd gminy? 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań przeprowadzonych w gminie Jarocin, 
kwiecień 2022 r. Nie sumuje się do 100, można było wybrać dowolną liczbę odpowiedzi 

Zdecydowanym liderem w dostarczaniu wiedzy mieszkańcom o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy jest
medium drukowane - dwutygodnik „Jarociński Przegląd Informacji „JAPI”, który otrzymał 63,6% wskazań. Natomiast była
wieloletnia liderka tego rankingu „Gazeta Jarocińska” otrzymała mniejsze wskazania o 15 punktów procentowych. Znaczna
grupa (56,4%) ankietowanych informacje o działaniach samorządu uzyskuje z portalu „Facebook (www.facebook.com/)” oraz
49,2% respondentów „z przekazu ustnego „od sąsiadów”.

http://www.facebook.com/
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Kluczowe wnioski 
i rekomendacje
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5. Mieszkańcy wykazali wrażliwością ekologiczną i wskazali trzy główne działania, jakie samorząd
gminy powinien podjąć dla ograniczenia emisji CO2 i zanieczyszczenia powietrza: 1. dotacja do
wymiany pieców węglowych, 2. dotacja do montażu instalacji fotowoltaicznych, 3. wymiana
oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
6. Mieszkańcy gminy czują się bezpiecznie, lecz dla zwiększenia bezpieczeństwa wskazują
następujące działania:1. odpowiednie oświetlenie ulic i chodników, 2. utworzenie miejsc rozrywki i
rekreacji dla młodzieży, które wydaje się kluczowe dla poprawienia bezpieczeństwa, 3. zwiększenie
liczby patroli policyjnych i współdziałanie Policji z mieszkańcami. Respondenci dla poprawienia
bezpieczeństwa nie chcą ponownego utworzenia Straży Miejskiej.
7.Respondenci wykazali się niskim poczuciem estetyki przestrzeni publicznej w mieście, w tym
szczególnie niską wrażliwość okazali mieszkańcy wsi. Być może dlatego, że mieszkańcy wsi nie
przebywają w mieście na co dzień, dlatego ich optyka postrzegania nie ma u nich takiej ostrości, jak
w przypadku mieszkańców miasta.
8. Respondenci pozytywnie ocenili postawy pracowników urzędu miejskiego, przy czym należy
odnotować ponad trzyipółkrotną przewagę opinii pozytywnych nad negatywnymi. dobrze oceniają
pracę Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
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9. Mieszkańcy wysoko ocenili pracę Burmistrza Jarocina (65,3%) i Rady Miejskiej (54,4%)
10. Zdecydowanym liderem w dostarczaniu wiedzy mieszkańcom o działaniach podejmowanych
przez samorząd gminy jest medium drukowane - dwutygodnik „Jarociński Przegląd Informacji „JAPI”,
który otrzymał 63,6% wskazań. Natomiast była wieloletnia liderka tego rankingu „Gazeta Jarocińska”
otrzymała mniejsze wskazania o 15 punktów procentowych. Znaczna grupa (56,4%) ankietowanych
informacje o działaniach samorządu uzyskuje z portalu „Facebook (www.facebook.com/)” oraz 49,2%
respondentów „z przekazu ustnego „od sąsiadów”.
11. Mieszkańcy gminy wysoko ocenili ocen przydatności zrealizowanych inwestycji w ostatnich pięciu
latach w gminie.
12. Należy odnotować, że wszystkie z 14 planowanych inwestycji otrzymały od mieszkańców wysoki
stopień akceptacji. Średnia arytmetyczna dla tych inwestycji wynosi 81,2 punktów. Tylko 10,8%
respondentów uznało budowę lądowiska w Ciświcy za niepotrzebną, przy akceptacji prawie połowy
ankietowanych (47,8%).
13. Mieszkańcy gminy Jarocin wysoko ocenili dotychczasowe obiekty i urządzenia rekreacyjne.
Według średniej arytmetycznej obiekty te uzyskały akceptację na poziomie 69,2 punktów.


