
Dział 4.2 - ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE W CIĄGU JEDNEGO DNIA POWSZEDNIEGO 
PODRÓŻ 

Podróż - przemieszczenie się z miejsca początkowego do miejsca docelowego w jedną stronę. Podróż może zawiera kilka przejazdów różnymi środkami transportu, wliczając dojście do środka transportu.   
Nie obejmuje: 
  ● spacer w rekreacyjnych i joggingu,  

● przemieszczeń pieszych na odległość poniżej 100 metrów, np. w celu zakupów dokonywanych w budynku ● zamieszkania;  

● przejazdów w celach służbowych osób zajmujących się zawodowo przewozem osób lub rzeczy (np. kierowców samochodów ciężarowych, autobusów i taksówek, kurierów,  

listonoszy, kontrolerów biletów, konduktorów, pilotów w statków powietrznych).  
Uwzględnia się natomiast podróże w celach prywatnych wymienionych grup zawodowych (np. dojazdy do pracy i powroty do domu po pracy).   
Proszę podać informacje w ciągu jednego wybranego dnia dla wszystkich podróży w jedną stronę , np. cel 01 dojazd do pracy (dom  praca)    i podróży powrotnych z uwzględnieniem pośrednich celów podróży (o ile 
wystąpiły) , np. cel 05 zakupy  (podróż: z pracy do miejsce zakupów) i cel 09 powrót do domu (z miejsca zakupów do domu). 

PRZEJAZDY 
Przejazd  przemieszczanie si jednym środkiem transportu  

 P1.Cel podróży 

01 dojazd do pracy  
02 podróż służbowa  
03 nauka (szkoła/uczelnia)  
04 spędzanie wolnego czasu1    
05 zakupy  
06 w charakterze osoby 

towarzyszącejb 
07 osobiste potrzeby 
09 powrót do domu  
99 inne powody (jakie?) 

P2. Rozpoczęcie 

podróży 

01 0:00   5:59  
02 6:00   6:59  
03 7:00   7:59  
04 8:00   8:59  
05 9:00  10:59  
06 11:00  13:59  
07 14:00  15:59  
08 16:00  17:59  
09 18:00  18:59  
10 19 00  19:59  
11 20:00  20:59  
12 21:00  21:59 
13 22:00  23:59 

P3A. i P3B. Gdzie 

rozpoczęła się ta podróż? 

Ankieter: pokazać ekran z mapką 
P3A. zaznaczy najpierw rejon/dzielnicę: 
 
Szczecin: 

1. Stare Miasto 
2. Centrum 
3. Nowe Miasto 
4. Śródmieście-Zachód 
5. Turzyn 
6. Śródmieście-Północ 
7. Lekno 
8. Drzetowo-Grabowo 
9. Niebuszewo-Błonie 
10. Niebuszewo 
11. Arkońskie-Niemierzyn 
12. Zawadzkiego-Klonowica 
13. Pogodno 
14. Świerczewo 
15. Gumieńce 
16. Pomorzany 
17. Międzyodrze-Wyspa Pucka 
18. Żydowce-Klucz 
19. Podjuchy 
20. Zdroje 
21. Osiedle Słoneczne 
22. Dąbie 
23. Załom-Kasztanowe 
24. Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 
25. Kijewo 
26. Majowe 
27. Bukowe-Klęskowo 
28. Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce 
29. Skolwin 
30. Stołczyn 
31. Bukowo 
32. Golęcino-Gocław 
33. Żelechowa 
34. Warszewo 
35. Osów 
36. Głębokie-Pilchowo 
37. Krzekowo-Bezrzecze 
38. Inna miejscowość w Polsce (jaka? 

zapisać nazwę miejscowość) 
39. Inna miejscowość poza Polską (jaka? 

zapisać państwo oraz nazwę 
miejscowości) 

 
 P3B: czy to miejsce to: 

1. miejsce zamieszkania 
2. miejsce pracy 
3. miejsce nauki - szkoły/uczelni 
4. inne miejsce (jakie? Opisać krótko z 
jakiego powodu Respondent znalazł się w 
tym miejscu)  

P4A. i P4B. A gdzie zakończyła 
się ta podróż?  

 
Ankieter: pokazać ekran z mapką 
P4A. zaznaczy najpierw rejon/dzielnicę: 
 
Szczecin: 

1. Stare Miasto 
2. Centrum 
3. Nowe Miasto 
4. Śródmieście-Zachód 
5. Turzyn 
6. Śródmieście-Północ 
7. Lekno 
8. Drzetowo-Grabowo 
9. Niebuszewo-Błonie 
10. Niebuszewo 
11. Arkońskie-Niemierzyn 
12. Zawadzkiego-Klonowica 
13. Pogodno 
14. Świerczewo 
15. Gumieńce 
16. Pomorzany 
17. Międzyodrze-Wyspa Pucka 
18. Żydowce-Klucz 
19. Podjuchy 
20. Zdroje 
21. Osiedle Słoneczne 
22. Dąbie 
23. Załom-Kasztanowe 
24. Wielgowo-Sławociesze-Zdunowo 
25. Kijewo 
26. Majowe 
27. Bukowe-Klęskowo 
28. Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce 
29. Skolwin 
30. Stołczyn 
31. Bukowo 
32. Golęcino-Gocław 
33. Żelechowa 
34. Warszewo 
35. Osów 
36. Głębokie-Pilchowo 
37. Krzekowo-Bezrzecze 
38. Inna miejscowość w Polsce (jaka? 

zapisać nazwę miejscowość) 
39. Inna miejscowość poza Polską (jaka? 

zapisać państwo oraz nazwę 
miejscowości) 

 
 P4B: czy to miejsce to: 

1. miejsce zamieszkania 
2. miejsce pracy 
3. miejsce nauki - szkoły/uczelni 
4. inne miejsce (jakie? Opisać krótko 
z jakiego powodu Respondent 
znalazł się w tym miejscu) 

P5. Czas 

podróży 
(w minutach)  
uwzględnić 
tylko czas 
przejazdu 
środkami  

transportu, a w 
przypadku  

przesiadek  
łącznie z czasem  

oczekiwania  
na kolejny środek 
transportu 

P6. Liczba 
prze- 

siadek  
w podróży  

P7. Liczba   

podróży 

Proszę powiedzieć 

jak często odbywa 

Pan/Pani taką 

podróż? 

01 Co najmniej jeden raz 
w tygodniu (zapisać 
ile razy w tygodniu 
dokładnie?) 

02 Co najmniej jeden raz 
w miesiącu (zapisać 
ile razy w miesiącu 
dokładnie?) 

03 Zdarza się to częściej 
niż raz w miesiącu, 
ale rzadziej niż raz na 
3 miesiące (zapisać 
ile razy średnio w 
okresie 3 miesięcy) 

04 Sporadycznie, jest to 
raczej jednorazowa 
podróż 
 

wybrać odpo- 
wiedni symbol  

(tylko jeden) oraz 

podać częstotliwo 
dla wskazanego okresu  

P8. Sposób podróżowania   
wybrać odpowiedni symbol w osobnym wierszu 

dla każdego przejazdu: 

 

Skrypter: wyświetlić informacyjnie dla 

Ankietera parametr celu podróży 

wskazany w P1. 

P8A. Z ilu środków transportu Pan(i) 

korzystała podczas tej podróży? 

Proszę uwzględnić również piesze 

fragmenty tej drogi. 

|__|__| 

 

P8B. Proszę określić po kolei te środki 

transportu 

 
01 pieszo  
02 samochód osobowy  

(kierowca) 
03 samochód osobowy  

(pasażer) 
04 komunikacja miejska  

(autobus) 
05 komunikacja miejska  

(tramwaj/trolejbus) 
06 komunikacja miejska  

(metro) 
07 komunikacja miejska  

(mieszane środki transportu)e 
08 taksówka  
09 poci g podmiejski/ osobowy  
10 poci g pospieszny/ przyspieszony  
11 autobus/autokar/bus   
12 samolot  
14 motocykl/skuter  
15 motorower  
16 rower  
99    inny (jaki?) 

P9. Czas trwania  
Przejazdu / 
przejścia  

(w minutach)  

P10. Przebyta 
odległość 

(w km;      z 

jednym  
miejscu po  
przecinku) 

np. na  
podstawie  

informacji na biletach,  
odległość ci przy  

planowaniu podróży 
samochodem 

osobowym 

P11. W przypadku wybrania  
korzystania       z 

samochodu  
osobowego jako kierowca 
poda :  

liczb 
miejsc w  
poje dzie  

(łącznie z  
kierow- 

cą)  

liczb 
osób  

podróżuj- 
cych w poje 

dzie  
(łącznie z 
kierowcą)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 1  
       

2       
3       
4  

      
5  

      

   

  

                                                           
1 Np. rozrywki kulturalne, towarzyskie, hobby, kino, teatr, koncert, zawody sportowe, uprawianie sportu. b Np. odbieranie lub zawożenie dzieci, osób starszych. c Np. lekarz, apteka, bank, poczta, załatwianie spraw w urzędzie. d W rozumieniu miejsca pracy/nauki, które 

zostało określone  w Dziale 1 pkt 7 lub 9. e Obejmuje przejazd więcej niż jednym środkiem transportu (przesiadki w krótkim  okresie czasu),  np. autobus i tramwaj lub autobus i metro lub tramwaj, metro i autobus. f Obejmuje wszystkie osoby niezależnie od wieku.  



Dział 5 pkt. 2.  ZACHOWANIA KOMUNIKACYJNE W CIĄGU SOBOTY I/ LUB NIEDZIELI ALBO WYJAZDY NA WEEKEND  
PODRÓŻ 

Podróż - przemieszczenie się z miejsca początkowego do miejsca docelowego w jedną stronę. Podróż może zawiera kilka przejazdów różnymi środkami transportu, wliczając dojścia do środka transportu.   
Nie obejmuje: 
  spacer w rekreacyjnych i joggingu,  

 przemieszczeń pieszych na odległość poniżej 100 metrów, np. w celu zakupów dokonywanych w budynku zamieszkania;  
  przejazdów w celach służbowych osób zajmujących się zawodowo przewozem osób lub rzeczy (np. kierowców samochodów ciężarowych, autobusów i taksówek, kurierów,  listonoszy, kontrolerów biletów, konduktorów, 

pilotów w statków powietrznych).  
Uwzględnia się natomiast podróże w celach prywatnych wymienionych grup zawodowych (np. dojazdy do pracy i powroty do domu po pracy).   
Proszę poda informacje w ciągu jednego wybranego dnia dla wszystkich podróży w jedną stronę , np. cel 01 dojazd do pracy (dom  praca)    i podróży powrotnych z uwzględnieniem pośrednich celów podróży (o ile wystąpiły) 
, np. cel 05 zakupy  (praca  miejsce zakupów) i cel 09 powrót do domu (miejsce zakup w  dom). 

PRZEJAZDY 
Przejazd  przemieszczanie si jednym środkiem transportu  

 
 
01  
 
02  
 
03  
 
04  
 
 
 
05  
 
06  
 
07  
 
08  
 
09  
 
99  

Cel podróży 
 
dojazd do pracy  
 
podróż służbowa  
 
nauka (szkoła/uczelnia) 

spędzanie wolnego czasu / 
krótkie wakacje (< 4 dni b  

 

zakupy 
 
w charakterze osoby 
towarzyszącej 
 
osobiste potrzeby c 

 
wakacje (>=4 dni)  
 
powrót do domu   

 
inne powody  

Miejsce  rozpoczęcia podróży 

zaznaczy   
gmina miejsca  
zamieszkania                    lub 

miejsced pracy           lub  

miejsced nauki   
lub  
podać nazwę województwa, powiatu, 
gminy dla gminy  innej ni miejsce 
zamieszkania/ pracy/ nauki  
lub  

podać nazwę kraju i miejscowości dla 
podróży zagranicznej 

Miejsce          
 zakończenia podróży   

zaznaczy   
gmina miejsca  
zamieszkania                     lub 

miejsced pracy           lub  

miejsced nauki  
lub  
podać nazwę województwa, powiatu, 
gminy  dla gminy  innej ni miejsce 
zamieszkania/ pracy/ nauki  
lub  

podać nazwę kraju i miejscowości dla 
podróży zagranicznej 

Czas 

podróży 
(w minutach)  
uwzględnić 
tylko czas 
przejazdu 
środkami  

transportu, a w 
przypadku  
przesiadek  
łącznie z czasem  

oczekiwania  
na kolejny środek 
transportu 

łączna liczba osób  
podróżujących razem2 

Liczba prze- 
siadek  
w podróży 

Liczba   

podróży 

02 w miesiącu 
03 w ciągu  

ostatnich   3 

miesięcy 
wybrać odpo- 
wiedni symbol  
(tylko jeden) oraz 

podać częstotliwo 
dla wskazanego 
okresu  

Sposób podróżowania   
wybrać odpowiedni symbol w osobnym wierszu 

dla ka dego przejazdu: 
01 pieszo  
02 samochód osobowy  

(kierowca) 
03 samochód osobowy  

(pasa er) 
04 komunikacja miejska  

(autobus) 
05 komunikacja miejska  

(tramwaj/trolejbus) 
06 komunikacja miejska  

(metro) 
07 komunikacja miejska  

(mieszane środki transportu)3 
08 taksówka  
09 poci g podmiejski/ osobowy  
10 poci g pospieszny/ przyspieszony  
11 autobus/autokar/bus   
12 samolot  
13 statek/prom  
14 motocykl/skuter  
15 motorower  
16 rower  
99    inny 

Czas trwania  
przejazdu 
(w minutach) 

Przebyta 
odległość 

(w km;      z 

jednym  
miejscu po  
przecinku) 

np. na  
podstawie  

informacji na 
biletach,  
odległość ci przy  

planowaniu 
podróży 
samochodem 

osobowym 

W przypadku wybrania  
korzystania        

z samochodu  
osobowego jako kierowca 

poda :  

liczb 
miejsc w  

pojeździe  
(łącznie z  

kierow- 
cą)  

liczb 
 osób  

podróżuj- 
cychg  w   

pojeździe  
(łącznie z  
kierow- 

cą)  

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

1  
  gmina miejsca zamieszkania   miejsce 
pracy   miejsce nauki 

  gmina miejsca zamieszkania   miejsce 
pracy   miejsce nauki     1  

        
2       
3       
4       
5  

      
2  

  gmina miejsca zamieszkania   miejsce 
pracy   miejsce nauki 

  gmina miejsca zamieszkania   miejsce 
pracy   miejsce nauki     1         

2  
      

3  
      

4       
5       

 

                                                           
2  Obejmuje tylko osoby z gospodarstwa domowego w wieku  16 lat i więcej. Wspólne podróże obejmujące kilka osób z gospodarstwa domowego (np. cała rodzina) należy wykazywać tylko w jednym kwestionariuszu indywidualnym, podając łączną liczbę osób podróżujących razem dla osoby nr 1.  
3  Obejmuje przejazd więcej niż jednym środkiem transportu (przesiadki w krótkim  okresie czasu),  np. autobus i tramwaj lub autobus i metro lub tramwaj, metro i autobus. g Obejmuje wszystkie osoby niezależnie od wieku.  


