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Rating międzynarodowy długoterminowy
2008 - 2011

Fitch Ratings

• 2008 - BBB+ dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej z perspektywą
stabilną
• 2009 - BBB+ dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej z perspektywą
stabilną
• 2011 - BBB+ dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej z perspektywą
stabilną

Rating krajowy długoterminowy
1999 - 2011

1999-2000 CERA SA
2001-2011 Fitch Ratings

• 1999 - A+
• 2000 - A• 2001 - A- (pol) z perspektywą stabilną
• 2002 - A- (pol) z perspektywą stabilną
• 2003 - A- (pol) z perspektywą stabilną
• 2004 - A- (pol) z perspektywą stabilną
• 2005 - A- (pol) z perspektywą pozytywną
• 2006 - A+ (pol) z perspektywą stabilną
• 2007 - A+ (pol) z perspektywą pozytywną
• 2008 - AA- (pol) z perspektywą stabilną
• 2009 - AA- (pol) z perspektywą stabilną
• 2011 - AA- (pol) z perspektywą stabilną

ISO 9001:2000
ISO 27001:2005
ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2007/PN-N-18001
2002 - 2012

KEMA Quality B.V.

Zakres: obsługa administracyjna ludności i podmiotów gospodarczych oraz
zarządzanie przestrzenią miejską.
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Konkurs na najlepiej oświetloną gminę i miasto
2005 - 2011

Związek Pracodawców Warszawy i
Mazowsza, Polski Związek Producentów i
Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego
oraz redakcja „Gazety Samorządu i
Administracji”, pod patronatem Ministerstwa
Infrastruktury

• w 2005 roku wyróżnienia za całokształt działań w zakresie modernizacji
oświetlenia w dwóch kategoriach: „Kompleksowe inwestycje i modernizacje
oświetlenia dróg i ulic” oraz „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”
• w 2006 roku III miejsce za iluminację Kościoła Farnego św. Bartłomieja
• w 2007 roku wyróżnienie w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub
obiektu” za iluminację gmachu Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
oraz pomnika Józefa Piłsudskiego
• w 2008 roku II miejsce w kategorii „Kompleksowe inwestycje i modernizacje
oświetlenia dróg i ulic” za Kolegialną, 1 Maja, Królewiecką i Ostatnią
• w 2010 roku I miejsce w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”
za iluminację mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego
• w 2011 roku II miejsce w kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu”
za iluminację budynków Sądów oraz znajdujących się w pobliżu drzew

Ogólnopolski Konkurs „Modernizacja Roku”
2008, 2011

Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego
Konkursu „Modernizacja Roku”

• w 2008 roku tytuł „Modernizacja Roku 2007” dla obiektu „Przebudowa i
modernizacja ul. Tumskiej” w kategorii „drogi i obiekty mostowe”
• w 2011 roku tytuł „ Modernizacja Roku 2010” za „Rewitalizację Parku na Wzgórzu
Tumskim od Katedry do Hotelu Starzyński” w kategorii „tereny zielone”.

Ranking „Inwestycje w infrastrukturę techniczną”
2005 - 2010

Opublikowany przez Pismo Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”

W kategorii miast na prawach powiatu Płock zajął miejsca:
- z uwzględnieniem dotacji:
- bez dotacji:
• za 2009 rok – 11
• za 2009 rok – 9
• za 2008 rok – 4
• za 2008 rok – 2
• za 2007 rok – 1
• za 2007 rok – 1
• za 2006 rok – 1
• za 2006 rok – 1
• za 2005 rok – 1
• za 2005 rok – 1
• za 2004 rok – 9
• za 2004 rok – 1
• za 2003 rok – 14
• za 2003 rok – 1
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Ranking „Najzamożniejsze samorządy”
2005 - 2010

Opublikowany przez Pismo Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”

Ranking tworzony w oparciu o dochody budżetu miasta w przeliczeniu na 1
mieszkańca. W kategorii „Najzamożniejsze powiaty grodzkie” Płock zajął miejsca:
• za 2001 rok – 8
• za 2002 rok – 3
• za 2003 rok – 4
• za 2004 rok – 2
• za 2005 rok – 2
• za 2006 rok – 3
• za 2007 rok – 4
• za 2008 rok – 3
• za 2009 rok – 3

Ranking „Nadwyżka operacyjna”
2007 - 2010

Opublikowany przez Pismo Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”

Ranking wskazujący kondycję finansową samorządów. W kategorii powiatów
grodzkich Płock zajął miejsca:
• za 2005 rok – 1
• za 2006 rok – 2
• za 2007 rok – 4
• za 2008 rok – 6

Konkurs „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”
2009 - 2010

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu
i Usług oraz Europa 2000 Consulting
Sp. z o.o.

Celem konkursu jest wyłonienie samorządów, które poprzez ponadprzeciętny,
godny naśladowania poziom, stwarzają najlepsze warunki do lokowania inwestycji
na swoim terenie, posiadają zaangażowanie w rozwój gospodarczy własnego
regionu oraz przestrzegają zasad etyki w kontaktach z inwestorami. W kategorii
gmina miejska Płock zajął miejsca:
• w 2009 roku - 2
• w 2010 roku - 3
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Konkurs „Sportowa Gmina”
2010

Polski Klub Infrastruktury Sportowej

Miasto Płock zostało wyróżnione tytułem „Sportowa Gmina” za inwestycje
w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie programu
rozwoju sportu i rekreacji w gminie.

Ranking „Inwestycje sportowe”
2010

Opublikowany przez Pismo Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”

Płock zajął 5. miejsce w kategorii powiatów grodzkich z wydatkami inwestycyjnymi
na kulturę fizyczną i sport w latach 2007-2009 w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Ströer Media Sp. z o.o.

• 2009 – w kategorii „Wydawnictwo promocyjne” wyróżnienie specjalne magazynu

Konkurs Złote Formaty
2009 - 2010

„Elle” dla projektu „Gwiazdy w Wiśle. Baśnie i legendy o Płocku”
• 2010 – w kategorii „Event” wyróżnienie specjalne dla projektu „I love Płock”
Konkurs „Gmina Atrakcyjna Turystycznie”
2010

Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu
i Usług oraz Europa 2000 Consulting
Sp. z o.o.

Miasto Płock zajęło pierwsze miejsce w kategorii gmin powyżej 30 tys.
mieszkańców i otrzymało Certyfikat Gminy Atrakcyjnej Turystycznie, co
„potwierdza nieprzeciętne walory turystyczne panujące na terenie gminy oraz
bardzo wysoki poziom usług sektora turystycznego”.

Plakieta Honorowa Rady Europy
2009

Komitet ds. Środowiska, Rolnictwa
i Stosunków Regionalnych Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy

Płock został doceniony za współpracę partnerską, wymianę kulturalno-sportową
z miastami partnerskimi oraz organizację imprez propagujących ideę integracji,
m.in. Pikniku Europejskiego, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Turystycznych
i Europejskich Dni Dziedzictwa. Komitet zauważył też działalność CIFAL,
uczestnictwo w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz aktywność dzieci i młodzieży,
działających w Klubach Europejskich.
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Konkurs „Teraz Polska”
2009

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

Płock został wyróżniony Godłem Promocyjnym „Teraz Polska” w kategorii gmin
miejskich. Celem tej edycji konkursu było wyłonienie najlepszych pod względem
gospodarności i atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców gmin w Polsce.

Ranking „Atrakcyjność dla biznesu”
2008 - 2009

Miesięcznik „FORBES”

• 15 miejsce za atrakcyjność dla biznesu. Ranking miast od 50 do 150 tys.
mieszkańców za 2008 r.
• 17 miejsce za atrakcyjność dla biznesu i 7 za liczbę nowo powstałych firm.
Ranking miast o liczbie ludności 100 - 300 tys. za 2007 r.

Ogólnopolski Konkurs „Samorząd na Szóstkę”
2008

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY

Samorządy najlepiej współpracujące z podległymi im placówkami oświatowymi –
Płock zwyciężył w województwie mazowieckim.

Firma Doradcza - KPMG

Najlepsze projekty samorządowe roku 2008, czyli Innowatory dla projektów:
• Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej w Płocku wraz z infrastrukturą w
kategorii Najlepszy projekt urbanistyczno-rewitalizacyjny
• Umocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do
katedry wraz z budową amfiteatru w kategorii Najlepszy projekt kulturalny
• Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kategorii Najlepsza
spółka samorządowa.

Konkurs „Innowator”
2008

Gmina Przyjazna Inwestorowi – certyfikowana lokalizacja inwestycji
Pięć gwiazdek
2007
Lubelska Fundacja Rozwoju
Wysoki poziom kwalifikacji w sferze pomocy zagranicznym inwestorom.

Rok

Organizator

Uszczegółowienie

Ranking Samorządów Rzeczpospolitej
2007

Opublikowany przez dziennik
„Rzeczpospolita”

W kategorii miast na prawach powiatu Płock otrzymał tytuł Najlepszego miasta
w dziedzinie rozwoju inwestycji.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Turystycznych „TOUR FILM”
2006 - 2007

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Sp. z o.o. w Poznaniu

• w 2007 roku wyróżnienie Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej „Zapraszamy
do Płocka”
• w 2006 roku I nagroda za multimedialną publikacją „Płock - interaktywny spacer
po mieście” w kategorii charakterystyka regionu.

Polski Klub Infrastruktury Sportowej

Wyróżnienie w VIII edycji konkursu za wykonanie przez miasto dużej liczby
inwestycji o charakterze sportowym, które mogą być wykorzystane także przez
odwiedzających Płock turystów. Do wybudowanych obiektów należy zaliczyć:
boiska sportowe przy LO im. Władysława Jagiełły, salę gimnastyczną z zapleczem
przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, boiska, urządzenia
sportowe i tereny zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18, Gimnazjum nr 5 i
Gimnazjum nr 8 oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego przy kąpielisku Sobótka.

„Firma na medal”
2007

Grunt na medal
Najlepszy grunt pod inwestycje w województwie mazowieckim
2007
Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych we współpracy z
Marszałkami Województw

Tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje - Płocki Park PrzemysłowoTechnologiczny, Strefy III - VI. Oceniano atrakcyjność działek inwestycyjnych
i kompleksowość ich wyposażenia w media.

Konkurs na wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie architektury, budownictwa, planowania przestrzennego i urbanistyki
2007

Minister Budownictwa

Nagroda III stopnia za realizację projektu „Przebudowa i modernizacja ulicy
Tumskiej”. Wybitne osiągnięcia twórcze, tworzące nowy ład przestrzenny, z
wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych i łączących badania
naukowe z praktyką.
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Ranking „Sukces kadencji”
2006

Opublikowany przez Pismo Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”

Wśród miast na prawach powiatu Płock zajął 1 miejsce w kategorii „sukces
kadencji”, a w pozostałych kategoriach:
• sukces finansowy – 1 miejsce
• sukces ekonomiczny – 1 miejsce
• sukces infrastrukturalny – 8 miejsce.

Komitet ds. Środowiska, Rolnictwa
i Stosunków Regionalnych Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy

Dowód uznania dla wysiłków w propagowaniu idei jedności europejskiej,
wspieranie solidarności europejskiej oraz wzajemnych relacji pomiędzy
obywatelami Europy (nagroda II stopnia Rady Europy).

Flaga Honorowa
2005

Ranking „Złota setka samorządów”
W kategorii miast na prawach powiatu
2001-2005
„Rzeczpospolita” i Centrum Badań
Regionalnych

Przejrzysta gmina
Certyfikat dla Urzędu Miasta Płocka
2005
Akcja zorganizowana przez „Gazetę
Wyborczą”
Gmina Fair Play
Certyfikowana lokalizacja inwestycji
2005
Instytut Badań nad Demokracją
i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Za wysokie nakłady na inwestycje komunalne miasta w przeliczeniu na 1 mieszkańca:
• w 2001 roku – 19 miejsce
• w 2002 roku – 2 miejsce
• w 2003 roku – 2 miejsce
• w 2004 roku – 1 miejsce
• w 2005 roku – 1 miejsce.

Gmina zrealizowała zasady: przejrzystości, przeciw korupcji, partycypacji,
przewidywalności, fachowości, rozliczalności.

Główną ideą konkursu jest wskazanie polskim i zagranicznym firmom miejsca
inwestowania bez obaw, gdzie inwestorzy obsługiwani są w przyjaznej atmosferze i
mogą liczyć na pomoc oraz doradztwo ze strony pracowników urzędu, których
etyka nie jest kwestionowana.
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Medal pro Memoria
2005

Urząd ds. Kombatantów i Osób
Represjonowanych

Uhonorowani mogą być uczestnicy walk na wszystkich frontach oraz osoby
fizyczne i prawne szczególnie zasłużone w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich
czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej
zakończeniu.

Komitet ds. Środowiska, Rolnictwa
i Stosunków Regionalnych Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy

Dowód uznania dla wysiłków w propagowaniu idei jedności europejskiej,
wspieranie solidarności europejskiej oraz wzajemnych relacji pomiędzy
obywatelami Europy (nagroda I stopnia Rady Europy).

Związek Inżynierów i Techników
Budownictwa we współpracy z
Ministerstwem Infrastruktury
i Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego

Nagroda II stopnia za nową siedzibę Muzeum Mazowieckiego przy ul. Tumskiej 8 –
za wysoką jakość robót, organizację budowy, czas jej realizacji oraz formę
finansowania i udział inwestora w realizacji obiektu.

Dyplom Europejski
2004

Budowa roku
2004

Nasza Gmina w Europie
2003

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

II miejsce w kategorii gmin miejskich za osiągnięcia w gospodarce odpadami.

Polska Nagroda Jakości
2002

Polska Izba Gospodarcza w Warszawie

Płock finalistą VIII edycji konkursu.

