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1. Badania podróży i zachowań transportowych mieszkańców 

Gdańska 

1.1. Metodyka przeprowadzenia badań ankietowych 

Badanie zostanie wykonane metodą wywiadów bezpośrednich, techniką PAPI (Paper And Pencil 

Interview). Wywiady prowadzone będą w domach respondentów, na losowej próbie adresowej (baza 

PESEL) gospodarstw domowych, wybranych metodą Random Route po wyznaczeniu punktów 

startowych w każdym rejonie transportowym. Ankieterzy będą wykonywać w każdej wiązce 

zaczynającej się w punkcie startowym  wywiady ankietowe w 5 gospodarstwach domowych 

w każdym rejonie transportowym  z osobami odpowiadającymi pożądanej strukturze demograficznej. 

Wywiady realizowane będą w dni robocze nieświąteczne (od środy do piątku) wyłącznie w godzinach 

popołudniowych (17:00-21:00) lub w soboty w ciągu dnia (10:00 – 20:00) gwarantując właściwy 

udział w próbie osób podróżujących, pracujących i uczących się. Ankieterzy będą pytali o podróże 

zrealizowane w dzień poprzedzający badanie, a w  soboty o podróże zrealizowane w czwartek.  

Badaniem zostaną objęci wyłącznie członkowie gospodarstwa obecni w trakcie badania, którzy 

ukończyli 6 rok życia. Pytania dotyczące preferencji transportowych zostaną skierowane do osób, 

które ukończyły 16 rok życia. Praca ankieterów będzie kontrolowana poprzez ponowny, telefoniczny 

kontakt z respondentem. Kontrolą zostanie objętych minimum 10% zrealizowanych wywiadów. 

SPOSÓB WYBORU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

Każdy ankieter rozpoczyna pracę w punkcie startowym przydzielonego mu rejonu transportowego, 

przemieszcza się prawą stroną ulicy. Do ankietowania typujemy co piąty lokal  w przypadku 

zabudowy wielorodzinnej oraz co trzeci dom w przypadku zabudowy jednorodzinnej. W miejscu 

startowym nigdy nie wykonujemy wywiadów. W przypadku, jeśli w wytypowanym lokalu nie 

odnajdziemy osoby odpowiadającej pożądanej strukturze demograficznej, ankieter odwiedza każdy 

kolejny lokal, aż do odnalezienia odpowiedniego respondenta. Po wykonaniu wywiadu, ankieter 

poszukuje kolejnego gospodarstwa przemieszczając się o kolejne 5 lokali lub 3 domy jednorodzinne. 

W przypadku wyczerpania wszystkich możliwości po prawej stronie badanej ulicy, ankieter skręci 

w prawo w kolejną ulicę. W przypadku, jeśli na kolejnej ulicy wszystkie możliwości wyboru 

gospodarstwa zostaną wyczerpane, a nie zostanie zrealizowana wymagana w wiązce liczba 

wywiadów (w 5 gospodarstwach domowych), ankieter ponownie skręci w prawo i będzie tak 

postępował, aż do powrotu do punktu startowego. Wówczas przejdzie na drugą stronę ulicy i będzie 

postępował analogicznie poruszając się prawą stroną (jeżeli nie ma możliwości skrętu w prawo 

ankieter wróci do punktu startowego przejdzie na drugą stronę ulicy i będzie kontynuował badanie). 

Ankieterzy w trakcie realizacji badania będą wypełniać kartę realizacji badania, w której 

odnotowywać będą adresy gospodarstw, w których wywiady zostały przeprowadzone wraz 

z numerem kontaktowym do przeprowadzenia późniejszej kontroli  oraz w przypadku gdy próba 

kontaktu z respondentem zakończyła się niepowodzeniem, przyczynę braku kontaktu: odmowa 

udziału w badaniu, nie zastano respondenta odpowiadającego pożądanej strukturze demograficznej, 

nikogo nie zastano, inne. 

Wszystkie dane zebrane podczas wywiadów ankietowych będą wprowadzane przez osobę kodującą 

do komputerowej bazy danych i przesyłane do centrali. Wypełnione kwestionariusze oraz karty 

doboru adresów będą na bieżąco przesyłane do centrali i tam poddawane weryfikacji kompletności 

materiału oraz zgodności z zakodowanym materiałem. Do próby badawczej zostaną zakwalifikowane 

wyłącznie kwestionariusze ankietowe poprawnie wypełnione i poprawnie wprowadzone do 

komputerowej bazy danych. 



DOBÓR PRÓBY BADAWCZEJ 

Próba badawcza zostanie wylosowana z bazy PESEL w oparciu o założenia mające dać w efekcie 

reprezentatywną próbę gospodarstw oraz mieszańców Gdańska, z uwzględnieniem specyfiki badania. 

Dobór próby badawczej odbędzie się w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla 

badanej populacji z uwzględnieniem podziału na rejony transportowe. Wykonawca będzie 

uwzględniał dobór próby w 161 rejonach transportowych (zgodnie z aktualnym modelem ruchu), 

mając na uwadze, że trwają prace związane z wyznaczeniem nowych rejonów transportowych, a co 

za tym idzie liczba rejonów może ulec zwiększeniu.  

Każdy ankieter będzie posiadał imienny identyfikator zgodny ze wzorem ustalonym wspólnie z  

Zamawiającym. Wzór identyfikatora stanowi załącznik 1a. 

Populacja generalna (mieszkańcy Gdańska powyżej 6 roku życia), z której losowano listę punktów 

startowych w poszczególnych rejonach wyniosła 414 613 mieszkańców zamieszkujących. Zakładaną 

liczbę ankiet z rozbiciem na rejony przedstawiono poniżej. 

Tabela 1.1 Liczba ankiet w rejonach komunikacyjnych 

 
Lista punktów startowych została dołączona do raportu w załączniku 1b. 

  

numer 

rejonu

liczba mieszkańców 

powyżej 6 roku 

życia

liczba 

ankiet

numer 

rejonu

liczba mieszkańców 

powyżej 6 roku 

życia

liczba 

ankiet

numer 

rejonu

liczba mieszkańców 

powyżej 6 roku 

życia

liczba 

ankiet

numer 

rejonu

liczba mieszkańców 

powyżej 6 roku 

życia

liczba 

ankiet

101 8 244 197 703 6 743 163 1206 0 0 2001 0 0

102 524 13 704 5 182 125 1301 0 0 2002 662 16

103 3 784 91 705 3 981 96 1302 0 0 2003 233 6

104 2 969 72 706 2 031 49 1303 0 0 2101 1 176 28

105 1 619 39 707 1 908 46 1304 0 0 2102 994 24

106 5 464 132 801 4 656 112 1305 6 0 2103 5 182 125

107 4 273 103 802 4 081 98 1306 347 8 2104 5 748 139

108 6 604 159 803 529 13 1401 3 790 91 2105 0 0

109 6 592 159 804 629 15 1402 4 590 111 2106 74 2

110 7 903 191 805 6 920 167 1403 6 028 145 2107 800 19

111 161 4 806 3 055 74 1404 1 404 34 2108 4 0

112 1 762 42 807 355 9 1405 451 11 2109 0 0

113 9 109 220 808 5 011 121 1501 368 9 2201 246 6

201 2 040 49 809 2 492 60 1502 666 16 2202 4 234 102

202 3 123 75 810 119 3 1503 38 1 2203 823 20

203 709 17 811 2 501 60 1504 172 4 2204 459 11

204 2 972 72 901 5 165 125 1601 2 372 57 2205 1 747 42

205 5 790 140 902 2 046 49 1602 553 13 2301 2 358 57

206 573 14 1001 3 504 85 1603 1 723 42 2302 3 601 87

207 2 550 62 1002 1 381 33 1604 3 068 74 2303 5 374 130

208 2 082 50 1003 3 697 89 1605 964 23 2304 1 473 36

209 1 0 1004 4 870 117 1606 2 213 53 2305 513 12

301 7 947 192 1005 5 126 124 1607 138 3 2306 0 0

302 4 127 100 1006 549 13 1701 3 454 83 2307 1 961 47

303 274 7 1101 714 17 1702 7 990 193 2401 987 24

401 191 5 1102 629 15 1703 15 127 365 2402 508 12

402 5 681 137 1103 5 054 122 1704 4 685 113 2403 837 20

403 3 680 89 1104 4 915 119 1705 12 938 312 2404 900 22

501 1 162 28 1105 4 140 100 1801 1 406 34 2501 282 7

502 1 740 42 1106 3 181 77 1802 1 411 34 2502 370 9

503 7 0 1107 1 068 26 1803 964 23 2503 31 1

504 1 009 24 1108 3 531 85 1804 9 740 235 2601 1 535 37

505 0 0 1109 1 367 33 1805 5 078 122 2602 555 13

601 334 8 1110 186 4 1806 580 14 2603 2 078 50

602 3 474 84 1111 2 466 59 1807 2 493 60 2604 107 3

603 8 472 204 1201 12 553 303 1808 1 067 26 2605 0 0

604 7 964 192 1202 5 993 145 1901 3 521 85 2701 376 9

605 5 305 128 1203 4 342 105 1902 349 8 2702 186 4

701 396 10 1204 2 614 63 1903 370 9 2703 568 14

702 2 490 60 1205 2 016 49 1904 3 002 72 2704 114 3

2801 50 1

SUMA 414 613 10 000



1.2. Wzór kwestionariusza  

Wzór kwestionariusza ankiety głównej i dzienniczka podróży stanowi załącznik 2.  

 

1.3. Harmonogram 

Szkolenie dla ankieterów odbędzie się 31 marca 2015r. w dwóch turach o godz. 11:00 oraz o godz. 

16:00. Szkolenie będzie zakończone testem wiedzy, który zostanie oceniony 1 kwietnia 2016r. W tym 

samym dniu ankieterzy, którzy zdali test pozytywnie zostaną o tym poinformowani i 6 kwietnia 

rozpocznie się realizacja badań ankietowych w terenie. 

Badania ankietowe będą realizowane przez 30 dni, w tym 23 dni robocze oraz 7 sobót w okresach, 

które przedstawia Tabela 1.2.2. 

Tabela 1.2 Harmonogram przeprowadzania badań ankietowych 

Miesiąc 
Dni przeprowadzania 

wywiadów ankietowych 

Kwiecień 

6 - 9 
13 - 16 
20 - 23 
27 - 28 

Maj 
11 - 14 
18 - 21 

Czerwiec 
1 - 4 

8 - 11 

Źródło: Opracowanie własne 

1.4. Uzgodnienia 

W celu doboru próby badawczej pozyskano bazę numerów PESEL na podstawie, której została 

wybrana reprezentatywna próba gospodarstw oraz mieszkańców Gdańska. Baza została pozyskana 

od Referatu Ewidencji Ludności z Wydziału Spraw Obywatelskich należącego do Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku. 

1.5. Instrukcje przeprowadzenia badań ankietowych 

Kwestionariusz ankietowy przygotowano z podziałem na ankietę główną i dzienniczek podróży. 

Ankieta główna została podzielona na trzy grupy zawierające dane o gospodarstwie, dane o  

respondencie i preferencje respondenta. Wzór ankiety przedstawiono w załączniku. 

Każdy z ankieterów otrzyma także instrukcję wypełniania kwestionariusza ankietowego, która 

zostanie omówiona podczas szkolenia. Instrukcja stanowi załącznik 3. 

2. Pomiary natężeń ruchu kołowego i rowerowego 

2.1. Metodyka przeprowadzenia pomiarów 

Pomiary natężenia ruchu drogowego i kołowego zostaną przeprowadzone w 19 przekrojach i na 

105 skrzyżowaniach (szczegółowa lokalizacja punktów została wskazana w punkcie 2.6). 

Pomiary w większości punktów będą prowadzone metodą wideorejestracji, a na pozostałych 

skrzyżowaniach przez obserwatorów (metodą ręczną, w terenie). Skrzyżowania, na których pomiar 

będzie realizowany przez obserwatorów to miejsca, gdzie nie ma możliwości montażu kamery, bądź 

obraz z kamery nie pozwoli na uzyskanie odpowiedniej widoczności, a w związku z tym odczytu 

danych. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, Zamawiający zostanie niezwłocznie o tym 

poinformowany. Szkolenia dla obserwatorów będą przeprowadzane w piątki, w tygodniach 



poprzedzających dni pomiarowe, w których planowane będzie wykonanie pomiaru natężenia metodą 

zliczania ręcznego. Szkolenia odbywać się będą w punkcie informacyjnym firmy VIA VISTULA, Wały 

Piastowskie 1, Biurowiec Zieleniak, piętro 5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z trzydniowym 

wyprzedzeniem o realizacji pomiarów w poszczególnych punktach pomiarowych. W przypadku 

uchybień w trakcie realizacji pomiaru, Zamawiający zostanie niezwłocznie o tym fakcie 

poinformowany, a Wykonawca zaproponuje nowy termin pomiaru.  

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego udostępni materiał wideo z realizacji pomiarów 

natężenia ruchu drogowego. 

Pomiar natężenia ruchu kołowego i rowerowego zostanie przeprowadzony w 19 punktach 

w przekrojach z rozróżnieniem kierunków ruchu, natomiast na skrzyżowaniach w 105 punktach 

z rozróżnieniem struktury kierunkowej ruchu. W przypadku węzłów zmierzone zostaną wszystkie 

relacje w ramach węzła.  

We wszystkich pomiarach wyróżnia się strukturę rodzajową pojazdów, zgodną z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia: 

 rowery, 

 motocykle, motorowery (skutery), quady, 

 samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy (do 24 miejsc z kierowcą), pickupy 

i samochody kempingowe, z przyczepą lub bez, 

 lekkie samochody ciężarowe (dostawcze) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, 

z przyczepą lub bez, 

 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t bez przyczep, 

samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep, 

 samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z jedną lub więcej 

przyczepami, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami 

standardowymi lub niskopodwoziowymi, 

 autobusy, 

 ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny wolnobieżne (walce drogowe, koparki, itp.). 

Wyniki pomiarów natężenia ruchu drogowego będą zapisywane w interwałach 15 – minutowych. 

2.2. Wzory formularzy pomiarowych 

Formularze pomiarowe, które będą wykorzystywane przez obserwatorów, stanowią Załącznik 4 – 

pomiar w przekroju oraz Załącznik 5 – pomiar na skrzyżowaniu. 

 
W przypadku punktów pomiarowych objętych pomiarem z wykorzystaniem wideorejestracji, nie 

przewidziano formularzy pomiarowych. 

2.3. Harmonogram 

Zgodnie z metodyką przeprowadzenia pomiarów, zaprezentowaną w punkcie 2.1, Wykonawca będzie 

informował Zamawiającego z trzydniowym wyprzedzeniem o realizacji pomiarów w poszczególnych 

punktach pomiarowych. Pomiary będą prowadzone w dniach: wtorek, środa, czwartek. Dokładne 

daty zestawiono w tabeli poniżej. 

 



 
Tabela 2.1 Harmonogram dni pomiarowych 

Miesiąc Dzień 

Kwiecień 
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 

26, 27, 28 

Maj 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 31 

Czerwiec 1, 2, 7, 8, 9 

 

2.4. Uzgodnienia 

W związku z planowanymi pomiarami natężenia ruchu, o ich fakcie poinformowane zostały 

następujące jednostki: 

 Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, 

 Komenda Miejska Policji w Gdańsku, 

 Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, 

 Straż Miejska w Gdańsku. 

Kopie pism zawarto w załączniku nr 7. 

2.5. Instrukcje przeprowadzenia pomiarów 
W przypadku prowadzenia pomiaru metodą ręczną przez obserwatorów, zakłada się, że będą oni 

wyposażeni w karty pomiaru. Na karcie pomiaru po uzupełnieniu danych dotyczących punktu 

pomiarowego, każdy obserwator będzie wpisywał liczbę pojazdów przejeżdżających w danym 

kierunku i relacji poprzez stawianie kresek pionowych (jedna kreska – jeden pojazd). Grupa 5 

pojazdów to cztery kreski pionowe i jedna kreska pozioma (lub ukośna) je przekreślająca. Jeśli 

natężenie ruchu będzie bardzo duże (powyżej 100 pojazdów w ciągu 15 minut), dopuszcza się 

stosowanie znaku X oznaczającego grupę 10 pojazdów.  

 

Rysunek 2.1 Przykład zapisu 5 pojazdów 
Obserwator wykonujący pomiar w punkcie pomiarowym ma za zadanie uzupełnić arkusz zgodnie 

z informacjami, przekazanymi na szkoleniu. Zakłada się, że w punkcie pomiarowym na jednym wlocie 

znajduje się jeden obserwator, który odnotowuje liczbę pojazdów z podziałem na kierunki: lewo, na 

wprost, prawo w odpowiednich interwałach czasowych.  

2.6. Szczegółowa lokalizacja punktów pomiarowych 

Szczegółową lokalizację punktów pomiarowych zestawiono w Bazie danych w arkuszu Excel 

(Załącznik nr 6). 

  



3. Pomiary potoków pasażerskich w środkach transportu 

zbiorowego 

3.1. Metodyka przeprowadzenia pomiarów 

Pomiary potoków pasażerskich w środkach transportu zbiorowego zostaną przeprowadzone: 

 w 79 przekrojach pomiarowych – dla linii autobusowych, 

 w 34 przekrojach pomiarowych – dla linii tramwajowych, 

 w 16 przekrojach pomiarowych – dla linii SKM i PKM, 

 w 6 przekrojach pomiarowych – dla linii kolejowych obsługujących ruch regionalny 

i dalekobieżny. 

Dokładną lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono w rozdziale 3.6. 

Badania napełnień będą wykonywane we wtorki, środy, czwartki w godzinach 06:00 – 10:00 oraz 

14:00 – 18:00, a w wybranych punktach przez 24 godziny. 

Pomiary napełnień będą wykonywane przez przeszkoloną grupę obserwatorów. Do ich zadań będzie 

należało odnotowanie m.in. godziny przejazdu (lub odjazdu) analizowanego pojazdu, daty, kierunku 

ruchu, liczby pasażerów znajdujących się w pojeździe, numeru taborowego pojazdu, numeru linii 

pojazdu. 

Wykonawca pozyska od przewoźników objętych badaniem napełnień wykaz taboru, którym 

obsługiwani są pasażerowie i sporządzi wykaz taboru wraz ze zdjęciami oraz informacją o liczbie 

miejsc siedzących w wdanym typie pojazdu. Taka instrukcja zostanie przekazana osobom 

wykonującym pomiar bezpośredni.  

Obserwatorzy będą zapisywać w formularzach dokładną liczbę osób znajdujących się w pojeździe. 

Każdy obserwator będzie posiadał imienny identyfikator zgodny ze wzorem ustalonym wspólnie 

z Zamawiającym (załącznik nr 8). 

W punktach pomiarowych, w których liczba pojazdów będzie niewielka Wykonawca przygotuje dla 

obserwatora częściowo uzupełniony arkusz pomiarowy (numer linii, przewoźnik, rozkładową godzinę 

odjazdu, kierunek) oraz arkusz dodatkowy, w którym obserwator będzie mógł zapisać dane pojazdu, 

który nie został uwzględniony w wydrukowanym formularzu.  

W przypadku przeprowadzania pomiaru potoków pasażerskich na dworcach i przystankach 

kolejowych oraz na przystankach autobusowych i tramwajowych, z których odjeżdża większa liczba 

pojazdów – pomiarowi będą zapisywać wszystkie elementy na pustym formularzu. Wykonawca 

zapewni również w takich punktach co najmniej 2 osoby na 1 kierunek ruchu. 

W przypadku zliczania osób w na dworcach i przystankach kolejowych pomiaru będą dokonywać co 

najmniej 2 osoby dla jednego składu (1 osoba na 1 wagon w przypadku SKM). Obserwatorzy 

otrzymają listę taboru kolejowego realizującego przewozy na terenie miasta Gdańsk wraz z liczbą 

miejsc siedzących w każdym wagonie.  

Wykonawca będzie informował Zamawiającego w każdy piątek o szczegółowym harmonogramie 

realizacji pomiarów potoków pasażerskich planowanych na następny tydzień. Zamawiający zostanie 



niezwłocznie poinformowany, gdy pomiar nie będzie się odbywał lub zostanie przerwany z powodu 

nierzetelności obserwatora. 

Wykonawca przewiduje co najmniej dwie kontrole pracy obserwatorów napełnień w ciągu 1 dnia w  

każdym punkcie pomiarowych.    

W wybranych punktach pomiary napełnień w środkach transportu zbiorowego zostaną wykonane za 

pomocą wideorejestracji. Warunkiem będzie poprawna widoczność wszystkich elementów 

koniecznych do objęcia pomiarem w różnych warunkach atmosferycznych (dzień, noc, słońce, 

deszcz). W przypadku wybrania takich punktów Wykonawca powiadomi Zamawiającego o takim 

sposobie przeprowadzenia pomiaru. 

  

3.2. Wzory formularzy pomiarowych 

 

W pomiarze potoków pasażerskich zostanie uwzględniona: 

 godzina pomiaru 

 numer linii pojazdu/pociągu/tramwaju, 

 rodzaj i typ pojazdu/pociągu/tramwaju, 

 liczbę osób w pojeździe/pociągu/tramwaju, 

 kierunek ruchu, 

 przedział czasowy pomiaru. 

 

Wzór formularza pomiarowego przedstawiono w Załączniku 11. 

 

Arkusz pomiarowy będzie składał się z następujących pozycji: 

 Liczba porządkowa 

 Rozkładowa godzina odjazdu z przystanku 

 Rzeczywista godzina odjazdu z przystanku 

 Numer boczny  

 Typ pojazdu (minibus, autobus standardowy, autobus przegubowy, inne) 

 Liczba osób w pojeździe (odjeżdżających lub przyjeżdżających) 

 Stopień napełnienia pojazdu 

o A – pusty, mniej niż 10 osób, 

o B – ¼ miejsc siedzących zajęta, 

o C – ½ miejsc siedzących zajęta, 

o D – większość lub wszystkie miejsca siedzące zajęte, 

o E – wszystkie miejsca siedzące zajęte, kilka osób stojących, 

o F – wszystkie miejsca siedzące zajęte, kilkanaście osób stojących, 

o G – pojazd pełny 

Z uwagi na fakt różnej interpretacji stopnia zapełnienia pojazdu (według skali od A do G) 

obserwatorzy będą zobowiązani wpisać w pierwszej kolejności dokładną liczbę pasażerów 

w odjeżdżającym pojeździe. Każda z osób będzie wyposażona w arkusz zawierający wykaz taboru 

wraz z liczbą miejsc siedzących w pojeździe, co znacznie ułatwi mu zliczanie ogólne. 



Pomiar potoków pasażerskich realizowany jest dla wszystkich pojazdów transportu zbiorowego, dla 

których utworzenie częściowo wypełnionego arkusza byłoby obarczone dużym błędem. Dlatego 

obserwatorzy otrzymają pustą kartę, w której mają za zadanie uzupełnić wszystkie pola, 

a w kolumnie „typ taboru” określić rodzaj pojazdu według przekazanych wytycznych.  

Przykładowy arkusz został przedstawiony w załączniku nr 11 oraz 12. 

3.3. Harmonogram 

Harmonogram realizacji pomiarów napełnień będzie na bieżąco przesyłany Zamawiającemu.  

3.4. Uzgodnienia 

W związku z faktem, że pomiary wykonywane będą na przystankach i dworcach kolejowych, 

uzgodnienia nie są wymagane, niemniej jednak Wykonawca poinformuje wszystkich zarządców 

(Zarząd Transportu Miejskiego oraz spółki Grupy PKP) o planowanych badaniach. 

Kopie pism stanowią załącznik nr 13. 

3.5. Instrukcje przeprowadzenia pomiarów 

Osoby dokonujące pomiaru napełnienia w pojazdach komunikacji miejskiej lub w pociągach 

wykonują badania na przystanku lub dworcu (ewentualnie w przekroju jezdni) wskazanym przez 

Wykonawcę w określonych przedziałach czasowych. Pomiarowi otrzymają od Wykonawcy arkusze 

pomiarowe uzupełnione o następujące dane: 

 Numer linii 

 Kierunek 

 Rozkładowa godzina odjazdu z przystanku 

Zadaniem Pomiarowych będzie wpisanie numeru bocznego pojazdu, rzeczywistej godziny odjazdu 

środka transportowego oraz liczby osób w pojeździe (przyjeżdżających, odjeżdżających lub 

przejeżdżających). W przypadku braku kursu, osoba dokonująca pomiaru zaznacza „X” 

w wyznaczonym miejscu. 

Szczegółowa instrukcja wykonywania pomiarów potoków pasażerskich została przedstawiona 

w załączniku nr 9. 

4. Badania ankietowe w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy 

 

4.1. Metodyka przeprowadzenia badań ankietowych 

Głównym celem wykonania badań ankietowych jest zebranie informacji o rozkładzie przestrzennym 

osób odwiedzających lotnisko – uzyskanie więźby podróży. Badanie zostanie przeprowadzone 

w formie wywiadów bezpośrednich z użytkownikami Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku – 

pasażerami i pracownikami. Badaniem zostanie objętych 1000 osób wybranych losowo spośród 

pasażerów hali przylotów, odlotów i pracowników portu.  

Odnotowywane będą podróże do portu lotniczego osób planujących odlecieć, poprzez szczegółowe 

określenia źródła podróży „miejsce początku podróży”, koniec podróży w tym wypadku to zawsze 

„lotnisko”, jakimi środkami transportu respondenci dotarli do lotniska, w jakiej motywacji oraz 

w jakim czasie)  oraz z portu lotniczego osób które przyleciały (początkiem podróży zawsze będzie 



„lotnisko”). Ankieterzy będą zbierać szczegółowe informacje o miejscu zakończenia podróży, dla 

podróży poza Gdańsk ważnym będzie zapisanie miejscowości oraz numeru wylotu z Gdańska, środek 

transportu jakim odbędzie się podróż. 

Ankieterzy zostaną wyposażeni w kwestionariusz ankietowy i identyfikator, a przed przystąpieniem 

do pracy przejdą szczegółowe szkolenie, które odbędzie się w Krakowie 27.05.2016r. 

4.2. Wzór kwestionariusza  

Wzór kwestionariusza stanowi Załącznik nr 14. 

4.3. Harmonogram 

Realizacja ankiet odbędzie się 31 maja, 1 oraz 2 czerwca. W przypadku nie otrzymania w tym czasie 

wystarczającej liczby prawidłowo uzupełnionych ankiet, wyznacza się termin dodatkowy: 

7-9 czerwca 2016r. 

4.4. Uzgodnienia 

Wykonawca uzgodnił z Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy, że istnieje możliwość realizacji badań 

ankietowych w hali przylotów i odlotów.  

4.5. Instrukcja przeprowadzenia badań ankietowych 
Osoby przeprowadzające wywiady ankietowe, będą typowały respondentów w hali przylotów  

i odlotów Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Każdy z ankieterów otrzyma instrukcję 

wypełniania kwestionariusza ankietowego, która zostanie omówiona podczas szkolenia. 

ANKIETA  

1. Należy wpisać numer ankiety oraz numer ankietera (będzie to unikalny numer identyfikujący 

ankietę) 

2. Należy wpisać swoje Imię i Nazwisko oraz numer Ankietera 

3. Należy wpisać datę wywiadu 

4. Należy uzupełnić dane o respondencie: płeć (K lub M), rok urodzenia oraz informację czy 

posiada prawo jazdy. 

5. Wypełnianie dzienniczka podróży 

 

DZIENNICZEK PODRÓŻY 

1. Zapisz: 

 

a) miejsce startowe, z którego respondent rozpoczął podróż 

b) wpisz numer rejonu transportowego w którym znajduje się to miejsce (możesz 

odnaleźć je i uzupełnić po zakończeniu ankietowania) 

c)  podaj motywację podróży (źródło jej rozpoczęcia np. dom)  

d) godzinę rozpoczęcia podróży 

 

2. Zapisz:  

a) adres miejsca zakończenia podróży 

b) wpisz numer rejonu transportowego w którym znajduje się to miejsce (możesz 

odnaleźć je i uzupełnić po zakończeniu ankietowania) 

c) podaj motywację podróży (cel realizowanej podróży np. praca)  

d) godzinę zakończenia podróży 



 

3. Zapisz po kolei: 

a) jakimi środkami transportowymi przemieszczał się ankietowany 

b)  ile trwał czas podróży, lub dojścia pieszego oraz ile trwał czas oczekiwania na 

przesiadkę – w przypadku jeśli respondent korzystał z więcej niż jednego środka 

transportu zbiorowego 

c) jeżeli podróż była realizowana samochodem nie zapomnij wpisać ile osób nim 

podróżowało 

d) PAMIĘTAJ: podwożenie lub podprowadzanie stanowi jeden z etapów konkretnej 

podróży 

e) w przypadku, gdy podróż będzie się składała z więcej niż 5 kolejnych przemieszczeń 

należy kontynuować zapisy w kolejnym wierszu, narysować strzałkę łączącą ostatnia 

i pierwszą strzałkę z obu wierszy oraz przekreślić nie wypełniane komórki 

dotyczących miejsca początku i końca podróży. 

UWAGA: Jeśli respondent rozpoczął lub zakończył podróż poza granicami miasta Gdańsk 

zamiast numeru rejonu komunikacyjnego zapisz numer wylotu, którym opuścił obszar miasta 

(możesz go znaleźć na mapie z rejonami komunikacyjnymi) 

 

4. Powtarzaj kroki od 3 do 5 dla kolejnych podróży deklarowanych przez respondenta 

5. Kolejno zapytaj o przyczyny wyboru poszczególnych środków transportu. Możesz zaznaczyć 

maksymalnie trzy odpowiedzi. Jedna z trzech części ankiety musi zostać uzupełniona. 

6. Po zapisaniu wszystkich podróży zrealizowanych przez respondenta zapisz godzinę 

zakończenia wywiadu. 

7. Po zakończeniu ankiety podpisz się w odpowiednim miejscu.  

8. Należy zanotować przyczynę wyboru przez respondenta środka transportowego, którym 

podróżował z/do lotniska. 

9. W celu zapewnienia możliwości ponownego kontaktu z respondentem (w przypadku 

konieczności uzupełnienia ewentualnych braków w kwestionariuszu ankietowym)  należy 

zanotować Jego numer telefonu. 

10. Wyniki przeprowadzonych ankiet wprowadź do bazy z wynikami zgodnie z załączoną do niej 

instrukcją kodowania wyników.  
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