
 Numer Ankietera

:

Numer:

1. osobowy prywatny
3. osobowy z 

"kratką"

5. dostawczy prywatny 

(do 3,5t)
7. ciężarowy

2. osobowy pożyczony
4. osobowy 

służbowy
6. dostawczy służbowy 8. inny

1. kobieta 3. gimnazjalne 5. średnie 7. wyższe

2. mężczyzna 2. podstawowe 4. zawodowe
6. pomaturalne /

policealne

3. uczeń szkoły 

średniej

5. pracujący poza 

domem
7. rencista/emeryt 9. pozostali

2. uczeń gimnazjum 4. student 6. pracujący w domu 8. bezrobotny

1. uczeń
3. pracujący poza 

domem
5. rencista/emeryt 7. brak

2. student 4. pracujący w domu 6. inne

W jakim trybie 

się Pan/i uczy?
1. dziennie 2. zaocznie 3. wieczorowo

1. tak 2. nie

 1. większa wygoda
3. krótszy czas 

podróży

5. brak konieczności 

oczekiwania

7. brak konieczności 

przesiadania

9. przewóz 

dzieci

 2. przewóz rzeczy 

(zakupów)

4. brak dojścia do 

przystanku
6. niezbędny do pracy 8. bezpieczeństwo 10.niższy koszt

1. trudności z 

parkowaniem 

3. opłaty za 

parkowanie

7. niedyspozycje 

psychofizyczne
9. zły stan dróg

2. korzystanie z auta 

przez inną osobę
4. zatłoczenie dróg

8. warunki 

atmosferyczne

10. bilet 

metropolitalny

1. bezpośredniość 3. częstotliwość
5. wyczerpująca 

informacja
7. czas podróży 9. rytmiczność

2. punktualność 4. dostępność
6. niezawodność 

dojazdu
8. komfort podróży 10. niski koszt

1. rozbudowa linii 

tramwajowych

3. rozbudowa tras 

rowerowych

5. zwiększenie oferty 

przewozowej

2. rozbudowa układu 

ulicznego

4. budowa systemu 

roweru miejskiego

6. zwiększenie strefy 

płatnego parkowania

1. TAK A. liczba podróży 

2. NIE  A. choroba C. zła pogoda
E. praca w miejscu 

zamieszkania
G. inne

powód
B. brak potrzeby

D. dzień wolny od 

pracy/ nauki

F. przebywanie poza 

Gdańskiem

6. wysoka jakość 

transportu zbiorowego

5. niższy koszt podróży 

transportem zbiorowym

 

Numer:

Czy pracuje Pan/i w trybie zmianowym?

GDAŃSKIE BADANIA RUCHU 

BADANIE ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH MIESZKAŃCÓW GDAŃSKA - KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY

Dzień dobry, nazywam się ... . Jestem ankieterem firmy VIA VISTULA, która na zlecenie Urzędu Miasta Gdańska wykonuje badanie dotyczące codziennych podróży 

mieszkańców. Celem badania jest usprawnienie systemu transportowego miasta i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców. Proszę o poświęcenie mi około 20 minut                      

na przeprowadzenie anonimowej ankiety, której wyniki wykorzystane zostaną wyłacznie w zbiorczych zestawieniach statystycznych.

Imię i Nazwisko Ankietera  Data wywiadu

 Godzina  

rozpoczęcia 

wywiadu

Adres gospodarstwa

Dzielnica Ulica:

Ile osób należy do  gospodarstwa?                                                                            

(razem z respondentem)

Ile osób w wieku 6 lub więcej lat należy do 

gospodarstwa?  (razem z respondentem) 

Jakie jest Pan/i 

dodatkowe 

zajęcie?

Ile rowerów jest do dyspozycji członków 

gospodarstwa?

Ile samochodów jest do dyspozycji 

członków gospodarstwa?  

Numer rejonu  

transportowego

 Nr punktu startowego 

(wiązki)
 Nr gospodarstwa w wiązce (1 do 5)
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Proszę podać 

ukończone 

wykształcenie?

 Czy posiada Pan/i 

prawo jazdy?
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Jakie typy samochodów są użytkowane     

w gospodarstwie?                                                                                                                             

(wpisz liczbę samochodów danego typu)

Numer rejonu 

transportowego

Numer osoby badanej w gosp.

Miasto

 

Miasto Dzielnica Ulica:

Dzielnica

Proszę podać adres 

miejsca pracy

Numer rejonu 

transportowego

Proszę podać adres 

miejsca nauki

Jakie jest Pan/i podstawowe zajęcie? 
(zajmujące najwięcej czasu w tygodniu)
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Jeżeli w codziennych podróżach miejskich 

wybiera Pan/Pani samochód, jakie są 

przyczyny tego wyboru?

Jeżeli  w codziennych podróżach miejskich 

wybiera Pan/Pani transport zbiorowy, jaki 

są przyczyny tego wyboru?

Czy w ostatnich 5 latach dokonał(a) 

Pan/Pani zmiany środków transportu 

w codziennych podróżach miejskich?

Które z podanych cech transportu 

zbiorowego są najistotniejsze?

1. tak, w przeszłości częściej podróżowałem 

samochodem

Proszę podać 

rok urodzenia

1. uczeń szkoły 

podstawowej

1. uczeń szkoły 

podstawowej

1. tak

2. nie

Numer:Ulica:

3. tak, w przeszłości częściej podróżowałem 

transportem zbiorowym
5. nie, nic się nie zmieniło

11.nie 

dotyczy

11.nie 

dotyczy

 Czy w dniu wczorajszym

 (w sobotę pytamy o czwartek) 

wykonał(a) Pan/Pani jakąś podróż?

PRZEJDŹ DO DZIENNICZKA PODRÓŻY

KONIEC ANKIETY

2. tak, w przeszłości częściej podróżowałem 

rowerem
4. tak, w przeszłości częściej podróżowałem pieszo

 powód zmiany środka transportu

Jakie kierunki działań w zakresie rozwoju 

systemu transportu powinny podejmować  

władze miasta?



Etap 1 
(przemieszczenie 

piesze)

START

KONIEC

START  

KONIEC

START

KONIEC

START

KONIEC

START

KONIEC

START  

KONIEC

START

KONIEC

 

B - mikrobus

R - rower

M - motocykl, skuter

X - taxi

I - inne

SKM - Szybka Kolej Miejska/Pomorska Kolej Metropolitalna

T - tramwaj

AKM - autobus komunikacji miejskiej

A - autobus regionalny (np.PKS)

ASZ - autobus szkolny lub zakładowy

7

2

3

4

5

6

Numer identyfikacyjny ankiety

Liczba osób 

podróżujących 

samochodem    

(z kierowcą)

UWAGA!

Pisz czytelnie. Jeśli respondent nie jest w stanie podać adresu celu podróży, opisz możliwie najdokładniej to miejsce. Wpisz charakterystyczne miejsca - 

nazwę galerii handlowej, nazwę placu, ronda, kina, urzędu, na podstawie których będzie możliwe ustalenie dokładnego adresu wskazanej lokalizacji.

Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5 Etap 6

Przebieg podróżyGodzina 

zakończenia 

podróży

 

Nr 

podróży

PODRÓŻ to każde przemieszczenie się pieszo lub dowolnym środkiem transportu, na odległość co najmniej 250m w określonym celu.

1

Symbol dnia, za który wypełniany jest 

dzienniczej podróży
WT - wtorek, ŚR - środa, CZW - czwartek

Początek

/koniec 

podróży

Miejscowość Ulica Numer

Rejon 

komunikacyjny/

nr wylotu                  

z miasta

Motywacja 

początku i 

końca  podróży

* udanie się do urzędu, na pocztę

* załatwianie spraw służbowych w trakcie pracy, np. wyjście na pocztę

* jazda w odwiedziny do rodziny, znajomych

* przejażdżka rowerem/motorem 

PODRÓŻAMI NIE SĄ:PODRÓŻAMI SĄ:

* jazda do pracy lub szkoły, udanie się do sklepu, fryzjera, lekarza
* podwożenie do szkoły, pracy, na przystanek transportu zbiorowego

*spacer w obrębie miejsca zamieszkania

* wizyta u najbliższych sąsiadów

* podróże wykonywane regularnie w ramach pracy zawodowej (np. 

listonosz, taksówkarz)

* przejście od sklepu do sklepu w trakcie robienia zakupów                         

(poniżej 250 m i w obrębie jednego centrum handlowego lub galerii)

Godzina zakończenia wywiadu

Podpis ankietera

Motywacja podróży Środki transportu

CZAS PODRÓŻY

LUB DOJŚCIA PIESZEGO

CZAS OCZEKIWANIA 

NA PRZESIADKĘ LUB 

POSZUKIWANIA 

MIEJSCA 

POSTOJOWEGO

SPOSÓB UZUPEŁNIANIA PRZEBIEGU PODRÓŻY

I - inne                                                                                                                                  

..................................................

......................                                                               

podwożenie/odprowadzanie:

POD S. - do szkoły, przedszkola

POD P.  - do pracy

POD K.  - do przystanku 

komunikacji

POD I.  - do innych miejsc              

P - pieszo (cała podróż powyżej 250m)

SK - samochód osobowy jako kierowca

SP - samochód osobowy jako pasażer

SD - samochód dostawczy

K - kolej - pociąg regionalny

D - dom

P - praca

S - szkoła podstawowa, gimnazjalna, średnia

U  - wyższa uczelnia

Z  - zakupy, usługi (sklep, fryzjer, poczta, urząd)

C  - centrum handlowe, galeria

R - rozrywka, wypoczynek (kino, teatr, sport, 

odwiedziny)

PS - załatwianie spraw służbowych w czasie 

pracy 

Godzina 

rozpoczęcia 

podróży

ŚRODEK 
TRANSPORTU 

WPISUJ KOLEJNE ŚRODKI 
TRANSPORTU JAKICH 
ANKIETOWANY UŻYWAŁBY 
DOTRZEĆ DO CELU

WPISZ CZAS JAZDY DANYM 
ŚRODKIEM  LUB CZAS 
DOJŚCIA PIESZEGO DO 
PRZYSTANKU, PARKINGU

JEŚLI  ANKIETOWANY 
DOKONUJE PRZESIADKI, 
WPISZ JAKI BYŁ CZAS 
OCZEKIWANIA;



GDAŃSKIE BADANIA RUCHU 2016

imię i nazwisko

nr ankietera

Twój głos jest ważny

via vistula

INFOLINIA:
787 058 412

czynna codziennie
10.00 - 22.00

ankieter legitymuje się dowodem osobistym

W z ó r


