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Uwagi wstępne  

Niniejszy materiał jest syntetycznym podsumowaniem badania kwestionariuszowego, 
które zostało przeprowadzone w dniach 8-10 czerwca bieżącego roku. Uczestnikami badania 
byli (1) mieszkańcy oraz (2) przechodnie w obszarze ścisłego centrum Poznania. Granice 
wspomnianego obszaru zaznaczono na poniższej mapie. 

 
 

Celem badanie było – podobnie jak w przypadku badania osób prowadzących 
w centrum miasta działalność gospodarczą - poznanie opinii respondentów na temat 
poznańskiego centrum.  Badanie miało też charakter konsultacyjny – część pytań dotyczyła 
konkretnych planowanych rozwiązań. 

Badanie miało charakter dobrowolny. Kwestionariusz wywiadu dostępny był 
w Internecie oraz w punktach konsultacyjnych usytuowanych w trzech wybranych miejscach 
śródmieścia. Jak zawsze w przypadku badań organizowanych na podobnej zasadzie, 
zaznaczyć trzeba, iż nie spełnia ono restrykcyjnych wymogów reprezentatywności – 
w zrealizowanym badaniu nadreprezentowane są osoby w przedziale wiekowym 15-25 lat 
oraz osoby z wyższym wykształceniem. 

Struktura próby  

W badaniu wzięło udział 608 osób. W grupie tej znalazło się 55,2% kobiet i 44,8% 
mężczyzn. 40,0% respondentów to osoby poniżej 25 roku życia, 28,8% to osoby w przedziale 
wiekowym 26-35 lat, 10,5% to osoby w wieku 36-45 lat. Kolejnych 6,6% badanych należy do 
grupy wiekowej 46-55 lat. Taki sam odsetek próby stanowią osoby w wieku 56-65 lat to 3,8% 
próby. 3,3% badanych to osoby w wieku powyżej 65 lat. 

Ponad ¼ badanych (25,6%) to mieszkańcy ścisłego centrum Poznania. 13,1% 
respondentów to mieszkańcy Starego Miasta. Nieco ponad 10% to mieszkańcy Jeżyc. 9,8% 
respondentów mieszka na Nowym Mieście, 8,7% na Grunwaldzie, 4,5% na Wildzie. 5,6% 
uczestników badania to osoby mieszkające w powiecie poznańskim. 3,6% respondentów to 
osoby, które mieszkają poza powiatem poznańskim. Pozostali respondenci bądź to nie 
umieścili w kwestionariuszu informacji o miejscu zamieszkania bądź też wskazali jako na 
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miejsce zamieszkania mniejsze obszary administracyjne nie pokrywające z wymienionymi 
przed chwilą nazwami dzielnic. 

Pod względem wykształcenia struktura próby przedstawia się następująco: osoby 
z wykształceniem podstawowym: 1,7% próby, osoby z wykształceniem zawodowym: 1,9% 
próby, osoby z wykształceniem średnim: 25,1% próby, osoby z wykształceniem półwyższym/ 
licencjackim: 20,9% próby, osoby z wykształceniem wyższym: 50,4% próby. 
41.1% uczestników zrealizowanego badania ma stałą pracę, 18,9% pracuje dorywczo lub nie 
na etacie, 35,2% badanych to osoby uczące się. Osoby bezrobotne stanowią 2,2% próby zaś 
renciści i emeryci – 2,6%. 

Prawie połowa badanych (dokładnie 47,7%) zadeklarowała, że powodem ich 
obecności w centrum jest praca lub nauka. 52% respondentów odwiedza centrum w celach 
kulturalnych, 17,6% przyjeżdża do centrum robić zakupy. 14,7% badanych sprowadza do 
centrum oferta gastronomiczna zaś 5,9 zjawia się w nim z uwagi na usytuowane tu urzędy.1  

O poznańskim ścisłym centrum uwagi ogólne 

Na początek respondenci – uczestnicy zrealizowanego badania zostali poproszeni 
o ocenę atrakcyjności ścisłego centrum Poznania. 8,4% badanych oceniło atrakcyjność 
poznańskiego centrum jako bardzo niską, 22,7% jako niską, 46,3% jako średnią, 17,4% jako 
wysoką i 3,6% jako o bardzo wysoką. 1,6% badanych pozostawiło pytanie bez odpowiedzi. 
Średnia ocena atrakcyjności ścisłego centrum wyniosła Poznania wyniosła 2,82. 

Przeprowadzone testy statystyczne wskazują, że wyżej atrakcyjność ścisłego centrum 
Poznania oceniają osoby młode, w wieku od 15 do 25 lat, a także te, których do centrum 
sprowadza potrzeba uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych lub/ i cele rekreacyjno-
rozrywkowe.   

Najatrakcyjniejsze i najmniej atrakcyjne miejsca ścisłego centrum Poznania 

Uczestnicy badania zostali poproszeni o zaznaczenia na mapce obszarów i miejsc 
ścisłego centrum miasta, które są ich zdaniem najbardziej atrakcyjne. Wskazania nie sumują 
się do 100%, ponieważ badani mieli możliwość wskazania do trzech lokalizacji. 
W zamieszczonej niżej tabeli uwzględniono 8 najczęstszych wskazań. 
 
Tabela 1. Najatrakcyjniejsze miejsca centrum Poznania.  

Lokalizacja 
Liczba 
wskazań 

Procent 
wskazań 

1. plac Wolności 495 88,2% 
2. CK Zamek 297 52,9% 
3. ul. 27 Grudnia. 261 46,5% 
4. Al. Marcinkowskiego 118 21,0% 
5. „Alfy” 89 15,9% 
6. ul. Gwarna 85 15,2% 
7. ul. Św. Marcin 74 13,2% 
8. ul. Ratajczaka 71 12,7% 
9. ul. Kantaka 14 2,5% 

 

                                                           
1 Odpowiedzi nie sumują się do 100% ponieważ badani mogli wskazywać na więcej niż jeden powód przebywania w centrum. 
2 Oceny dokonywano na skali od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało odpowiedź „zdecydowanie nisko”, zaś 5 – „zdecydowanie wysoko”. 
Uśrednione oceny zostały dokonane z wyłączeniem braków danych. 
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Zdecydowanie najwyżej (88,2% wskazań) oceniany jest Plac Wolności. Podobnie 
jak w przypadku badania właścicieli, najemców i zarządców działających w obszarze 
śródmiejskim wydaje się, że najważniejszym powodem tak wysokiej oceny Placu Wolności 
jest to, iż prezentuje się jako skończona inwestycja oraz to, że jest miejscem wielu miejskich 
wydarzeń artystycznych, sportowych i handlowych, które są dobrze odbierane przez 
mieszkańców Poznania). Drugie najczęściej wskazywane - jako atrakcyjne - miejsce 
poznańskiego ścisłego centrum to Centrum Kultury Zamek  (52,9% wskazań), trzecie takie 
miejsce to ul. 27 Grudnia (46,5% wskazań). W pozostałych przypadkach liczba wskazań jest 
już wyraźnie niższa. Można więc powiedzieć, ze w przypadku poznańskiego centrum tylko 
3 miejsca – lokalizacje postrzegane są jako atrakcyjne.  

Poniżej, dla uzupełnienia obrazu sytuacji jeszcze zestawienie lokalizacji, które badani 
najczęściej wskazywali jako miejsca w ich opinii najmniej atrakcyjne. 
 

Tabela 2. Najmniej atrakcyjne miejsca centrum Poznania.  

Lokalizacja Liczba 
wskazań 

Procent 
wskazań 

1. „Alfy” 364 66,9% 
2. Św. Marcin 343 63,1% 
3. ul. Gwarna 281 51,7% 
4. ul. Kantaka 140 25,7% 
5. ul. Ratajczaka 121 22,2% 
6. ul. 27 Grudnia. 119 21,9% 
7. CK Zamek 92 16,9% 
8. Al. Marcinkowskiego 63 11,6% 
9. Plac Wolności 40 7,4% 

 
Za najmniej atrakcyjne miejsce uznano zatem kompleks wieżowców na ul. Święty 

Marcin  (prawie 67% wskazań). Mało atrakcyjna jest też ul. Św. Marcin (zwłaszcza jej 
„dolna” część, tzn. rejon ul. Piekary). Trzy kolejne najmniej atrakcyjne ulice to 
(odpowiednio) Gwarna, Kantaka i Ratajczaka.   
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Jak zmieniać ścisłe centrum Poznania?  
Jakie priorytety, jakie dylematy i jakie „motory” m odernizacji?  

Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na temat przekonań i preferencji uczestników badania, 
które odnoszą się do średnio- i długofalowych scenariuszy rozwijania miasta poprosiliśmy ich 
o ustosunkowanie się do trzech pytań – dylematów. Badani mieli każdorazowo możliwość 
udzielić jednej z następujących pięciu odpowiedzi:   

1  Zdecydowanie zgadzam się z pierwszym stwierdzeniem 
2  Raczej zgadzam się z pierwszym stwierdzeniem  
3  Zgadzam się zarówno z pierwszym jak i z drugim stwierdzeniem 
4  Raczej zgadzam się z drugim stwierdzeniem 
5  Zdecydowanie zgadzam się z drugim stwierdzeniem 

 

Pierwsze z zadanych badanym pytań - dylematów brzmiało: Prosimy powiedzieć, w jakim 
stopniu zgadza się Pan/ Pani lub nie zgadza z poniższymi stwierdzeniami: 
 
(1) Należy dążyć do zmniejszenia intensywności ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta - zwężając 

jezdnie i poszerzając chodniki, wprowadzając ograniczenia prędkości, zmniejszając liczbę miejsc 
parkingowych itp. 

czy 
(2) Należy starać się zwiększyć dostępność ścisłego centrum dla kierowców – zwiększając wygodę poruszania 

się po centrum samochodem i udostępniając większą liczbę miejsc parkingowych 
 

Poniżej: rozkład odpowiedzi na pierwsze z zadanych respondentom pytań – dylematów.  
 

Tabela 3. Poziom akceptacji dla dylematu 1.  
 Liczba 

wskazań 
Procent 
wskazań 

1. Zdecydowanie zgadzam się z pierwszym stwierdzeniem 300 52,5% 

2. Raczej zgadzam się z pierwszym stwierdzeniem 118 20,7% 

3. Zgadzam się zarówno z pierwszym jak i z drugim stwierdzeniem 70 12,3% 

4. Raczej zgadzam się z drugim stwierdzeniem 31 5,4% 

5. Zdecydowanie zgadzam się z drugim stwierdzeniem 52 9,1% 
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Jak widać, zdecydowanie przeważają zwolennicy uspakajania ruchu 
samochodowego w obszarze śródmiejskim. Pod tym względem mieszkańcy i przechodnie 
zdecydowanie różnią się od właścicieli, najemców i zarządców śródmiejskich nieruchomości. 

W pierwszej części raportu znalazło się stwierdzenie: „Uzyskane wyniki każą 
przypuszczać, że poziom przyzwolenia właścicieli i najemców śródmiejskich nieruchomości 
na rozwiązania mające na celu ograniczanie intensywności ruchu samochodowego 
w obszarze śródmiejskim jest i będzie w dającej się przewidzieć przyszłości znacznie mniejszy 
niż poziom oczekiwań by czynić centrum Poznania przyjaźniejszym dla kierowców”. Druga 
część badania skłania do zgoła odwrotnego wniosku: preferencje mieszkańców 
i przechodniów, którzy wzięli udział w badaniu skłaniają do zdania, że inicjatywy, których 
celem jest uspokojenie ruchu samochodowego w śródmieściu i nawet uprzywilejowywanie 
pieszych oraz rowerzystów cieszyć się będą dość szerokim poparciem.  
 

Drugie z zadanych respondentom pytań – dylematów dotyczyło ładu wizualnego 
w mieście. Respondenci zostali poproszeni o ustosunkowanie się do następujących 
stwierdzeń: 
 

(1) Należy zachować różnorodność reklam, nośników reklamowych, kolorów fasad oraz wzorów i form „mebli 
miejskich”, ponieważ różnorodność ta czyni Poznań bardziej wielkomiejskim 

czy 
(2) Należy dążyć do większego porządku wizualnego w centrum – ograniczając liczbę reklam, wprowadzając 

jasne zasady określające sposoby ich ekspozycji i ich rozmiary, ograniczając dotychczasową dowolność 
kolorystyki fasad budynków, ujednolicając wzory tzw. „mebli miejskich” (ławek, koszy na śmieci, stojaków 
na rowery itp.) 
 

W prezentowanej niżej tabeli znajduje się rozkład odpowiedzi na drugie z zadanych pytań – 
dylematów. 
 
Tabela 4. Poziom akceptacji dla dylematu 2.  
 Liczba 

wskazań 
Procent 
wskazań 

1. Zdecydowanie zgadzam się z pierwszym stwierdzeniem 32 5,6% 

2. Raczej zgadzam się z pierwszym stwierdzeniem 38 6,7% 

3. Zgadzam się zarówno z pierwszym jak i z drugim stwierdzeniem 18 3,2% 

4. Raczej zgadzam się z drugim stwierdzeniem 79 13,9% 

5. Zdecydowanie zgadzam się z drugim stwierdzeniem 400 70,5% 

 
Zdecydowanie przeważają zatem zwolennicy działań, które mają na celu 

przeciwdziałanie obecnemu chaosowi wizualnemu i doprowadzenie do większego 
uporządkowania przestrzeni miejskiej.   

Tym razem więc uczestniczący w badaniu mieszkańcy i przechodnie niewiele różnią 
się od właścicieli, najemców i zarządców śródmiejskich nieruchomości. Miażdżąca przewaga 
zwolenników opinii, iż należy dążyć do większego porządku wizualnego w centrum każe 
spodziewać się szerokiego społecznego przyzwolenia na egzekwowania przez miasto 
postanowień „ustawy krajobrazowej” i na inicjatywy, których celem będzie „wizualne 
uspokojenie” centrum. 
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Trzecie z zadanych respondentom pytań – dylematów dotyczyło ogólniejszej strategii 
urbanistycznej mogącej oznaczać przeznaczenie „miejskich nieużytków” na tereny zielone 
lub wykorzystywanie ich jako działki pod nowe inwestycje budowlane. Respondenci zostali 
poproszeni o ustosunkowanie się do następujących stwierdzeń: 
 

(1) Na niezabudowanych gruntach ścisłego centrum należy tworzyć skwery, place zabaw, miejsca odpoczynku, 
trawniki przeznaczone do wyprowadzania psów itp. 

czy 
(2) Trzeba dogęścić centrum miasta – stawiając na niezabudowanych gruntach np. nowe budynki użyteczności 

publicznej i budynki mieszkalne o ciekawej architekturze. 
 

W prezentowanej poniżej tabeli znajduje się rozkład odpowiedzi na trzecie z zadanych pytań 
– dylematów. 
 

Tabela 5. Poziom akceptacji dla dylematu 3.  
 Liczba 

wskazań 
Procent 
wskazań 

1. Zdecydowanie zgadzam się z pierwszym stwierdzeniem 61 55,0% 

2. Raczej zgadzam się z pierwszym stwierdzeniem 17 15,3% 
3. Zgadzam się zarówno z pierwszym jak i z drugim stwierdzeniem 9 8,1% 
4. Raczej zgadzam się z drugim stwierdzeniem 5 4,5% 

5. Zdecydowanie zgadzam się z drugim stwierdzeniem 19 17,1% 
 

Znów przeważają zatem zwolennicy takiego zagospodarowywania „miejskich 
nieużytków”, którego efektem będzie poprawa jakości życia w mieście i podniesienie jego 
walorów ekologicznych, estetycznych i rekreacyjnych. Strategia „dogęszczania” centrum 
nie spotkała się z aprobatą – podobnie zresztą jak w przypadku właścicieli, najemców 
i zarządców nieruchomości zlokalizowanych w obszarze ścisłego centrum. 

Dla kogo ścisłe centrum Poznania? 

Respondenci – uczestnicy badania zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czyje przede 
wszystkim potrzeby powinny być uwzględnione przy projektowaniu nowego, bardziej 
atrakcyjnego oblicza poznańskiego ścisłego centrum?  
 
 
 
 
 

Tabela 6. Podmioty, których potrzeby powinny być uwzględnione przy projektowaniu nowego centrum Poznania. 

Czyje przede wszystkim potrzeby powinny być 
uwzględnione przy projektowaniu nowego, bardziej 
atrakcyjnego oblicza poznańskiego ścisłego centrum? 

Zdecydo-
wanie nie 

Raczej 
nie 

Raczej 
tak 

Zdecydo-
wanie tak 

Trudno 
powie-
dzieć 

Średnia 
ocena3 

a) Młodzież szkolna i studenci  2,2% 8,6% 47,8% 38,0% 3,4% 3,3 

b) Osoby, które mieszkają w śródmieściu 0,7% 5,6% 35,9% 56,3% 1,5% 3,5 

c) Turyści odwiedzający Poznań  1,4% 6,0% 36,2% 53,1% 3,4% 3,5 
d) Mieszkańcy innych dzielnic Poznania, którzy chcą 

„zaszaleć” w modnych miejscach centrum 
14,4% 29,8% 36,2% 13,2% 6,4% 2,5 

e) Dzieci  7,1% 17,6% 41,9% 27,5% 5,9% 2,9 

f) Seniorzy  3,8% 11,3% 45,5% 34,1% 5,3% 3,2 

g) Osoby, które pracują w centrum 4,0% 21,9% 43,2% 25,5% 5,4% 2,9 
h) Osoby, które przyjeżdżają do centrum aby 

załatwić coś w którymś ze zlokalizowanych tu 
urzędów 

10,2% 29,6% 32,6% 19,3% 8,2% 2,7 

                                                           
3 Oceny dokonywano na skali od 1do 4, gdzie 1 oznaczało odpowiedź „zdecydowanie nisko”, zaś 4 – „zdecydowanie tak”. 
Uśrednione oceny zostały dokonane z wyłączeniem odpowiedzi „trudno powiedzieć” i braków danych. Taka procedura 
analityczna stosowana jest wobec wszystkich pytań, w których uśredniano oceny. 
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Czyje przede wszystkim potrzeby powinny być 
uwzględnione przy projektowaniu nowego, bardziej 
atrakcyjnego oblicza poznańskiego ścisłego centrum? 

Zdecydo-
wanie nie 

Raczej 
nie 

Raczej 
tak 

Zdecydo-
wanie tak 

Trudno 
powie-
dzieć 

Średnia 
ocena3 

i) Osoby szukające w mieście ciekawej oferty 
kulturalnej  

1,4% 3,4% 30,8% 62,5% 1,9% 3,6 

j) Osoby przyjeżdżające do centrum na zakupy 19,5% 30,1% 28,7% 15,8% 5,9% 2,4 

 
Jak widać, w opiniach respondentów ścisłe centrum Poznania powinno być zmieniane 

przede wszystkim z uwzględnieniem potrzeb, interesów i oczekiwań osób, które szukają 
w mieście ciekawej oferty kulturalnej  (średnia ocena 3,6), osób, które mieszkają 
w śródmieściu oraz osób, które odwiedzają Poznań jako tury ści (w obu wypadkach średnia 
ocena 3,5). 

Czyje potrzeby i oczekiwania nie powinny być brane pod uwagę – przynajmniej nie 
jako kluczowe? Dwóch kategorii „użytkowników” miasta: po pierwsze tych, którzy chcą 
zabawić się w modnych miejscach centrum (średnia ocena 2,5). Po drugie, tych, którzy 
przyjeżdżają do centrum na zakupy. 

Centralna część miasta jawi się zatem jako obszar, który jest (który powinien być) 
najeżony atrakcjami turystycznymi. To po pierwsze. Po wtóre, centrum miasta powinno tętnić 
wydarzeniami artystycznymi i kulturalnymi. Znacznie mniej zwolenników ma obraz centrum 
jako „mekki imprezowiczów”. Nie przekonuje też wizja centrum podporządkowanego funkcji 
handlowej. Być może wynika to z przekonania, że funkcję tę wzięły na siebie i pełnią dziś 
liczne galerie handlowe.  

Badani, którzy tak właśnie rozumują mają poniekąd rację. Warto jednak próbować 
uświadomić im, że obszar śródmiejski może znakomicie służyć celom handlowo-usługowym, 
tyle, że niekoniecznie tym samym, którym służą wielkie galerie handlowe (mogą w nim 
świetnie działań np. sklepy hobbystyczne i specjalistyczne kierujące swoją ofertę do bardziej 
niszowych grup klientów). 
 
Przeprowadzone testy statystyczne wskazują, że: 

− opinię, że modernizując centrum należy uwzględniać głównie oczekiwania i potrzeby 
turystów odwiedzających Poznań najczęściej wyrażają osoby w wieku powyżej 56 lat, 
pracujący na stałe, mające wykształcenie wyższe,  

− opinię, że modernizując centrum należy uwzględniać głównie oczekiwania i potrzeby 
osób, które przyjeżdżają do centrum aby załatwić coś w którymś ze zlokalizowanych 
tu urzędów najrzadziej wyrażają osoby w przedziale wiekowym 15-25 lat, 

− opinię, że modernizując centrum należy uwzględniać głównie oczekiwania i potrzeby 
osób, które przyjeżdżają do centrum na zakupy najczęściej wyrażają wskazują osoby 
w wieku powyżej 36 lat a także takie, których do centrum najczęściej sprowadzają 
zakupy nie zaś wydarzenia kulturalne i cele rekreacyjne. 

Pomysły na lepsze ścisłe centrum Poznania 

W poniższej tabeli przedstawiono procentowy rozkład odpowiedzi i średnią ocen wybranych 
pomysłów mających uatrakcyjnić ścisłe centrum Poznania. 
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Tabela 7. Ocena pomysłów na lepsze, bardziej atrakcyjne ścisłe centrum Poznania. 
Prosimy ocenić następujące pomysły na lepsze, 
bardziej atrakcyjne ścisłe centrum Poznania: 

Zdecydo-
wanie nie 

Raczej 
nie 

Raczej 
tak 

Zdecydo-
wanie tak 

Trudno 
powie-
dzieć 

Średnia 
ocena4 

a) Większa różnorodność oferty handlowo-
usługowej (sklepy, usługi, kluby, restauracje dla 
wielu różniących się między sobą klientów). 

8,3% 18,5% 39,5% 29,2% 4,6% 2,9 

b) Więcej miejsc, terenów służących 
wypoczynkowi i rekreacji (zieleń, ławki, małe 
place zabaw). 

1,2% 2,8% 24,8% 69,9% 1,3% 3,7 

c) Program dotacji miejskich dla prywatnych 
przedsięwzięć, które są dziś nierentowne (np. 
jak kluby muzyczne, galerie sztuki czy 
księgarnie literackie) lecz które pełnią ważna 
funkcje kulturotwórczą. 

3,3% 8,9% 32,6% 52,0% 3,2% 3,4 

d) Jednolity wzór chodników na większości ulic. 8,0% 15,7% 28,0% 39,5% 8,7% 3,1 
e) Wymiana oświetlenia na bardziej kameralne 

i stonowane. 
7,3% 23,2% 29,4% 28,2% 11,9% 2,9 

f) Budowa kolejnych zlokalizowanych w 
śródmieściu wielopoziomowych parkingów 
podziemnych i naziemnych, które zwiększą 
dostępność centrum dla kierowców. 

21,2% 22,9% 28,2% 21,3% 6,4% 2,5 

g) Zmniejszenie bałaganu przestrzenno-
wizualnego (np. usuwanie nieprofesjonalnych 
reklam, szpecących krajobraz miejski 
prowizorek budowlanych). 

2,3% 2,2% 11,1% 83,6% 0,8% 3,8 

h) Budowa trasy tramwajowej w ulicy Ratajczaka 
w celu usprawnienia połączenia centrum z 
Wildą i Dębcem. 

18,1% 15,9% 24,8% 27,3% 13,8% 2,7 

i) Wprowadzenie na ul. F. Ratajczaka pasów 
rowerowych i torowiska tramwajowego przy 
jednoczesnym zachowaniu i uspokojeniu ruchu 
samochodowego. 

12,9% 12,2% 24,6% 40,5% 9,9% 3,0 

j) Przekształcenie przestrzeni między 
Okrąglakiem a ulicą Gwarną w 
pełnowartościowy plac nieograniczony 
barierkami utrudniającymi przejście. 

6,0% 11,4% 24,4% 50,1% 8,2% 3,3 

k) Wprowadzenie na placu przed Zamkiem 
nowych funkcji zamiast istniejącego tam 
parkingu. 

4,9% 8,7% 24,8% 54,4% 7,2% 3,4 

l) Lokalizacja ogródków gastronomicznych przed 
niektórymi lokalami przy ulicach św. Marcin i 
27 Grudnia. 

6,1% 8,1% 34,6% 44,9% 6,3% 3,3 

m) Poszerzenie przestrzeni dla pieszych 
i wyznaczenie miejsc na ogródki 
gastronomiczne przed wieżowcami „Alfy”. 

7,7% 10,3% 29,3% 43,9% 8,8% 3,2 

n) Zabudowa podcieni przy ul. Gwarnej. 24,4% 20,9% 17,9% 18,8% 17,9% 2,4 
o) Nowy przystanek tramwajowy przy 

skrzyżowaniu ulic św. Marcin i Ratajczaka. 
10,7% 17,9% 26,3% 31,3% 13,7% 2,9 

p) Zielony skwer przed kościołem św. Marcina 
zamiast istniejącego parkingu lub planowanej 
zabudowy. 

3,5% 5,6% 19,4% 65,8% 5,6% 3,6 

 

Najlepiej oceniane pomysły/ rozwiązania to jak widać: 

(1) działania na rzecz zmniejszenia bałaganu przestrzenno-wizualnego 
(średnia ocena 3,8); 

(2) dążenie do zwiększenia liczby miejsc, terenów służących wypoczynkowi i rekreacji 
(średnia ocena 3,7); 

(3) pomysł utworzenia zielonego skweru przed kościołem św. Marcina (zamiast 
istniejącego tam obecnie parkingu i zamiast ewentualnego zabudowania tego miejsca) 
(średnia ocena : 3,6). 

                                                           
4 Oceny dokonywano na skali od 1do 4, gdzie 1 oznaczało odpowiedź „zdecydowanie nisko”, zaś 4 – „zdecydowanie tak”. 
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Z kolei pomysły ocenione najgorzej to (1) zabudowa podcieni przy ul. Gwarnej 
(średnia ocena 2,4) oraz budowa kolejnych zlokalizowanych w śródmieściu 
wielopoziomowych parkingów podziemnych i naziemnych, które zwiększą dostępność 
centrum dla kierowców (średnia ocena 2,5). 
 

Przeprowadzone testy wskazują, że: 

− za większą różnorodność oferty handlowo-usługowej (sklepy, usługi, kluby, 
restauracje dla wielu różniących się między sobą klientów) częściej niż kobiety 
opowiadają się mężczyźni, najczęściej zaś osoby w wieku 36-45 lat, 

− za zwiększaniem liczby miejsc, terenów służących wypoczynkowi i rekreacji 
najczęściej opowiadają się osoby, które do ścisłego centrum sprawdzają cele 
turystyczne, 

− za zmniejszeniem bałaganu przestrzenno-wizualnego najczęściej opowiadają się osoby 
posiadające co najmniej średnie wykształcenie średnie, 

− za wprowadzeniem na ul. F. Ratajczaka pasów rowerowych i torowiska 
tramwajowego przy jednoczesnym zachowaniu i uspokojeniu ruchu samochodowego 
znacznie najczęściej opowiadają się osoby w wieku 15-25 lat oraz ci respondenci, 
których do ścisłego centrum Poznania najczęściej sprowadzają wydarzenia kulturalne/ 
rozrywka (niż tych, którzy tu pracują), 

− za lokalizacją ogródków gastronomicznych przed niektórymi lokalami przy ulicach 
św. Marcin i 27 Grudnia najczęściej opowiadają się osoby w wieku 15-25 lat, 

− za zabudową podcieni przy ul. Gwarnej najczęściej opowiadają się osoby 
z wykształceniem wyższym i pracujące na stałe. 

Czego w ścisłym centrum Poznania za dużo, czego za mało?  

Uczestniczący w badaniu osoby zostały poproszone o wskazanie, jakich elementów, 
rozwiązań, miejsc i obiektów powinno być ich zdaniem w poznańskim obszarze śródmiejskim 
więcej niż obecnie. 
 
Tabela 8. Elementy, które pozytywnie wpłyną na lepsze i bardziej atrakcyjne centrum Poznania.  

Czy w ścisłym centrum Poznania, które uznał(a) by 
Pan/ Pani za lepsze i bardziej atrakcyjne od 
dzisiejszego powinno być według Pana/Pani? 

Zdecydo-
wanie nie 

Raczej 
nie 

Raczej 
tak 

Zdecydo-
wanie tak 

Trudno 
powie-
dzieć 

Średnia 
ocena5 

a) Więcej restauracji i pubów  8,5% 25,6% 36,2% 22,7% 7,0% 2,8 

b) Więcej miejsc parkingowych  33,1% 30,5% 17,8% 12,7% 5,9% 2,1 
c) Więcej miejsc związanych z kulturą (muzeów, kin, 

teatrów, klubów muzycznych, galerii itp.) 
1,3% 5,1% 32,3% 58,2% 3,0% 3,5 

d) Więcej eleganckich sklepów sprzedających 
markowe towary  

22,1% 32,7% 20,4% 15,8% 8,9% 2,3 

e) Więcej hoteli i hosteli  13,1% 35,5% 25,8% 11,4% 14,3% 2,4 

f) Więcej skwerów i terenów zielonych 1,3% 3,9% 23,2% 69,3% 2,3% 3,6 

 

Więcej powinno być – jak widać – miejsc związanych z kulturą. Więcej powinno 
być również terenów zielonych (w pierwszym przypadku średnia ocena 3,5, w drugim 3,6). 

                                                           
5 Oceny dokonywano na skali od 1do 4, gdzie 1 oznaczało odpowiedź „zdecydowanie nisko”, zaś 4 – „zdecydowanie tak”. 
Uśrednione oceny zostały dokonane z wyłączeniem odpowiedzi „trudno powiedzieć” i braków danych. 
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Najmniejsze uznanie znalazł pomysł zwiększania liczby miejsc parkingowych 
(średnia ocena 2,1). 
Przeprowadzone testy wskazują, że na: 

− za zwiększeniem liczby restauracji i pubów opowiadają się najczęściej osoby w wieku 
26-35 lat, najrzadziej osoby w wieku powyżej 56 lat, częściej są za tym rozwiązaniem 
najemcy, rzadziej właściciele nieruchomości, 

− za większą liczbą eleganckich sklepów sprzedających markowe towary najczęściej 
opowiadają się osoby w wieku powyżej 46 la, najrzadziej – osoby w przedziale 
wiekowym 15-35 lat, 

− za większą liczbą skwerów i terenów zielonych najczęściej optują kobiety, natomiast 
najrzadziej: osoby bezrobotne i te, których do ścisłego centrum Poznania sprowadza 
cel turystyczny. 

Kiedy możemy spodziewać się pierwszych zmian na lepsze? 

Respondenci zostali zapytani także o to, kiedy, po upłynięciu jakiego okresu czasu 
spodziewać się można – ich zdaniem – w poznańskim śródmieściu pierwszych pozytywnych 
oznak zmian na lepsze. 
  

Tabela 9. Prognozy dotyczące pojawienia się pierwszych pozytywnych zmian.  

Kiedy Pana/Pani zdaniem pojawią się pierwsze pozytywne 
zmiany w poznańskim ścisłym centrum 

Liczba 
wskazań 

Procent 
wskazań 

Średnia 
ocena6 

1. jeszcze w tym roku 34 5,8% 
2. za rok - dwa lata 197 33,6% 
3. za trzy - cztery lata 176 30,0% 
4. z pięć lat lub później 131 22,3% 
5. nigdy 49 8,3% 

2,9 

 
Odsetek pesymistów, którzy są zdania, że nie doczekamy się pozytywnych zmian 

w obszarze poznańskiego centrum jest na szczęście stosunkowo niewielki (8,3). Jest on, 
dodajmy, ponad dwukrotnie niższy niż odsetek negujących możliwość pozytywnych zmian 
w obszarze centralnym właścicieli, najemców i zarządców. 

Hurraoptymistów jest (poniekąd na szczęście) równie mało (5,8%). Najwięcej 
badanych zakłada, iż pierwsze pozytywne zmiany w obszarze centrum mają szansę 
nastąpić w ciągu 3-5 lat lub nawet później (łącznie to ponad 52% respondentów).  

Przeprowadzone testy statystyczne wskazują, że najbardziej sceptycznie do szybkiego 
tempa zmian w obszarze śródmiejskim odnoszą się osoby w wieku powyżej 56 lat.  

Od czego zacząć naprawianie ścisłego centrum? 

Pytanie, od czego powinno się rozpocząć program modernizacji i rewitalizacji poznańskiego 
centrum jest z jednej strony pytaniem „technicznym”. Z drugiej strony – to pytanie 
o preferencje i priorytety badanych. 
 

Tabela 10. Elementy, od których należałoby rozpocząć program modernizacji i rewitalizacji w poznańskim ścisłym centrum.7  

                                                           
6
 Oceny dokonywano na skali od 1do 5, gdzie 1 oznaczało odpowiedź „jeszcze w tym roku”, zaś 5 – „nigdy”. Uśrednione 

oceny zostały dokonane z wyłączeniem odpowiedzi „trudno powiedzieć” i braków danych. 
7 Pytanie miało charakter otwarty. 
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Od czego według Pana/Pani powinno się rozpocząć program modernizacji i rewitalizacji w 
poznańskim ścisłym centrum? (pytanie otwarte) 

Liczba 
wskazań 

Procent 
wskazań 

1. więcej miejsc zielonych, rekreacyjnych i kulturalnych 110 22,5% 
2. modernizacja nawierzchni chodników/likwidacja barier/przebudowa ulic i wdrożenie 

koncepcji rewitalizacji 
101 20,7% 

3. uporządkowanie chaosu wizualnego (nie zaklejanie witryn, uporządkowanie reklam 
itp.) 

98 20,1% 

4. uspokojenie ruchu samochodowego 90 18,4% 

5. zmiany na ul. Św. Marcin 83 17,0% 

6. remonty/renowacje kamienic i budynków 66 13,5% 

7. udogodnienia dla rowerzystów i pieszych 64 13,1% 

8. dbałość o czystość, porządek i bezpieczeństwo na ulicach 61 12,5% 

9. inne 48 9,8% 

10. lepsze warunki wynajmu (np. niższe czynsze, preferencje dla małych przedsiębiorców) 26 5,3% 

11. usprawnienie transportu publicznego 24 4,9% 

12. wprowadzenie zróżnicowanych/wielofunkcyjności działalności 23 4,7% 

13. zmiany na ul. Gwarna/ na placu Gwarnym 17 3,5% 

14. zmniejszenie liczby mniej parkingów 15 3,1% 

15. zwiększenie dostępności parkingowej 15 3,1% 

16. zmiany na ul. 27 Grudnia /na placu przed Teatrem Polskim 8 1,6% 

17. zmiany na ul. Ratajczaka 8 1,6% 

 
Najpilniejsze według badanych zadanie to dążenie do wzrostu liczby terenów 

zielonych, rekreacyjnych i służących uczestnictwu w kulturze (22,5% wskazań). Dwa 
kolejne priorytety to modernizacja nawierzchni chodników/likwidacja 
barier/przebudowa ulic i wdrożenie koncepcji rewitalizacji (20,7% wskazań) 
i uporządkowanie chaosu wizualnego - nie zaklejanie witryn, uporządkowanie reklam itp. 
(20,1% wskazań). Niewiele mniej ważny okazał się kolejny, ulokowany na miejscu czwartym 
priorytet – uspokojenie ruchu samochodowego (18,4% wskazań).  

W porównaniu z priorytetami właścicieli, najemców i zarządców śródmiejskich 
nieruchomości priorytety mieszkańców i przechodniów wydają się być nieco bardziej 
postmaterialistyczne (w rozumieniu R. Ingleharta). Owa orientacja na wartości 
postmaterialistyczne nie jest jednak ani „totalna” ani też wolna od konsekwencji. 
Przykładowo – mało istotne dla badanych okazują się być losy transportu publicznego 
(dopiero 11-te miejsce na liście priorytetów i najpilniejszych spraw do załatwienia, od których 
należałoby rozpocząć modernizowanie centrum). 

Kolejna uwaga. Bardzo podobnie jak w przypadku badania obejmującego właścicieli, 
najemców i zarządców nieruchomości zlokalizowanych w centrum Poznania gros 
uczestniczących w badaniu mieszkańców i przechodniów wyraźnie stroni od „punktowego” 
myślenia o śródmieściu nakazującego koncentrować się na którymś z jego konkretnych 
obszarów/ na którejś z konkretnych ulic lub na którymś z najbardziej palących śródmiejskich 
problemów. Równocześnie jednak, wydaje się, że trochę specjalnie traktowana jest przez nich 
ulica Św. Marcin (de facto piąta pozycja na liście priorytetów i spraw do załatwienia).  

Najważniejsze wnioski  

Większość wniosków, jakie można wysnuć na podstawie badania mieszkańców 
i przechodniów (w zasadzie) pokrywa się z wnioskami z badania obejmującego właścicieli, 
najemców i zarządców śródmiejskich nieruchomości. Z obu badań wynika, że: 
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(1) perspektywa czasowa oczekiwanych zmian w obszarze śródmiejskim Poznania to okres 
3 – 5 lat. Jeśli w okresie tym nie zajdą w śródmieściu odczuwalne i zauważalne zmiany na 
lepsze, nastąpi najprawdopodobniej kryzys zaufania do rządzących miastem (z coraz 
większą intensywnością będzie się im zarzucać, że nie potrafią poradzić sobie z jednym 
z największych problemów Poznania jakim jest postępująca degradacja sfery 
śródmiejskiej (a przynajmniej jej istotnej części), 

(2) warunkiem większej atrakcyjności poznańskiej strefy śródmiejskiej jest w opiniach 
badanych (1) jej mniejszy chaos wizualny, (2) zwiększenie liczby terenów zielonych 
o przeznaczeniu rekreacyjno-wypoczynkowym, (3) zagęszczenie centrum instytucjami 
kultury i wprowadzenie w obszar centrum możliwie jak największej liczby atrakcyjnych 
wydarzeń kulturalnych i artystycznych mogących zaspokoić możliwie szerokie spektrum 
potencjalnych odbiorców, 

(3) centrum Poznania ma być w nadchodzących latach magnesem dla turystów, ma być tą 
częścią miasta, która stanowi o jego turystycznej atrakcyjności. Obszar śródmiejski ma 
być też postrzegany jest jako naturalna lokalizacja dla instytucji kultury i jako to miejsce, 
w którym życie kulturalno-artystyczne jest szczególnie intensywne. Mniej entuzjazmu 
budzi wizja centrum – „imprezowni” i wizja centrum – miejsca, do którego przyjeżdża się 
na zakupy, 

(4) priorytetowe jest dla respondentów podniesienie jakości estetycznej centrum (poprawione, 
ujednolicone chodniki, przeciwdziałanie bałaganowi za które odpowiada nadmiar reklam, 
remonty i renowacje budynków, nowe skwery i nowe tereny zielone). Tym wiec co 
najbardziej obniża dziś atrakcyjność centrum Poznania jest ogólnie niekorzystne wrażenie 
estetyczne jakie wywołuje obszar śródmiejski. 

Respondenci rekrutujący się spośród mieszkańców i przechodniów nie 
we wszystkim są jednak zgodni z respondentami wyłonionymi z grupy właścicieli, 
najemców i zarządców śródmiejskich nieruchomości.  

 
Różni ich choćby nastawienie do kierowców (i zarazem do pieszych oraz do 

rowerzystów). Respondenci rekrutujący się spośród mieszkańców i przechodniów są znacznie 
większymi zwolennikami takiej polityki miejskiej, w rezultacie której centrum miasta stawać 
się będzie coraz bardziej otwarte na potrzeby pieszych, rowerzystów i użytkowników 
komunikacji publicznej (nawet jeśli miałoby to naruszać interesy kierowców). 

W grupie respondentów rekrutujących się spośród mieszkańców i przechodniów 
istotną zmienną różnicującą okazuje się wiek. Respondenci młodsi bardziej są skłonni myśleć 
o centrum jako o „zagłębiu rozrywkowym”. Z kolei osoby starsze widziałyby raczej centrum 
jako strefę atrakcji turystycznych. 

I ostatnia uwaga. Właściciele, najemcy i zarządcy śródmiejskich nieruchomości 
wydają się być w swoich opiniach i oczekiwaniach – mimo wszystko – bardziej jednorodni 
niż respondenci, którzy wzięli udział w drugiej części badania. Skądinąd – nie powinno to 
zaskakiwać. Choćby dlatego, że kryteria przekwalifikujące do badania „mieszkańców 
i przechodniów” były znacznie bardziej liberalne.  


