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BADANIE ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH – GOM 2014 – DZIENNICZEK PODRÓŻY 

NUMER  
WIĄZKI 

 
NUMER GOSP. 

 W WIĄZCE 
 

NR RESPONDENTA  
(wg tab. skład gosp.) 

 
IMIĘ LUB INICJAŁY 

RESPONDENTA: 
 

NUMER 
ANKIETERA 

 

ADRES 
GOSPODARSTWA 

 
DATA  

WYWIADU 

DD-MM-RRRR 
Dzień, za który wypełniasz 

dzienniczek 

WT 2 

SR 3 

CZ 4 

PYTANIA PODSTAWOWE: 

Płeć: 
1.[    ] kobieta 2. [    ] 
mężczyzna 

Wiek: 
1.[    ] 13-15    2.[    ] 16-17     3.[    ] 18-24     4.[    ] 25-29     5.[    ] 30-44      6.[    ] 45-60      7.[    ] 60-64     
8.[    ]  65+] 

Wykształcenie: 
1.[    ] uczeń w szkole podstawowej    2.[    ] podstawowe     3.[    ] gimnazjalne    4.[    ] zawodowe   5.[    ] średnie       
6.[    ] policealne/pomaturalne             7.[    ] wyższe 

D1.Proszę pomyśleć ogólnie o swoich podróżach 
środkami transportu zbiorowego.   
Co najbardziej przeszkadza Panu(i) w trakcie 
korzystania ze środków transportu 
zbiorowego? max 3 odpowiedzi 

1.[    ] konieczność przesiadania się 
2.[    ] czas oczekiwania na 

przystanku 
3.[    ] czas trwania podróży 

4.[    ] zatłoczenie w pojeździe 
5.[    ] częstotliwość kursowania 
6.[    ] brak biletu 

metropolitalnego 

7.[    ] inne 
8.[    ] nic mi nie przeszkadza 
9.[    ] nie korzystam z transp. 

zbiorowego – nie zadawaj D2 

D2. Czy dojeżdżając do pracy lub szkoły  przesiada 
się Pan(i) ze środka transportu 
indywidualnego (np. samochodu, roweru, 
motoru) na środek na transportu 
zbiorowego? 

1.[    ] tak   
2.[    ] nie 

D3. Czym dojeżdża Pan(i) do środka 
transportu zbiorowego? 

1.[    ] samochodem jak kierowca 
2.[    ] samochodem jako pasażer 
3.[    ] rowerem 
4.[    ] motorem, motorowerem 
5.[    ] innym środkiem transportu 

D4. Czy przynajmniej od 
czasu do czasu korzysta 
Pan(i) z aplikacji z 
wyszukiwarki połączeń 
komunikacji miejskiej 
dostępnej na smartfony 
lub przez stronę www 
(np. jakdojade.pl)? 

1.[    ] tak  
2.[    ] nie 

D5.  

Czy jest Pan(i) 

kierowcą? 

 

1.[    ] tak  
2.[    ] nie 

D6. Czy prowadząc 
samochód, 
korzysta Pan(i)  
przynajmniej od 
czasu do czasu z 
nawigacji 
samochodowej?   

1.[    ] tak, z nawigacji Google Maps wbudowanej w telefon  
2.[    ] tak, z nawigacji AutoMapa wbudowanej w telefon 
3.[    ] tak, z nawigacji NaviExpert wbudowanej w telefon 
4.[    ] tak, z nawigacji GPS Navigation wbudowanej w 

telefon 
5.[    ] tak, z innej nawigacji wbudowanej w telefon 
6.[    ] tak, z nawigacji jako osobnego urządzenia 
7.[    ] nie 

 

BILETY 

K1. Czy korzysta Pan(i) z 
biletów okresowych na 
przejazdy komunikacją 
publiczną? 

1.[    ] tak   
2.[    ] nie 

K2. Z jakiego rodzaju 

biletów 

okresowych 

zazwyczaj Pan(i) 

korzysta? 

można zaznaczyć 

kilka odpowiedzi 

1.[    ] na miejski transport zbiorowy 
(autobus, tramwaj, SKM) 

2.[    ] na połączenia pozamiejskie 
autobusowe 

3.[    ] na połączenia pozamiejskie 
kolejowe 

4.[    ] inny 

K3. W jakie dni 
tygodnia jest 
ważny ten bilet?   

1.[    ] od poniedziałku do piątku 
2.[    ] we wszystkie dni tygodnia 

K4. Czy jest to bilet: 
1.[    ] imienny 
2.[    ] na okaziciela 

 

 

 

MIEJSCE 0:     MIEJSCE GDZIE BYŁ/A PAN/I O G. 00:01? 

Gdzie był/a Pan/i o g. 00:01? 
Dla adresów wpisanych w 
tabeli skład gosp. można 

stosować skróty DOM, 
PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz tylko  nazwę 

miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, korzystania z 

usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 
6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria handlowa, 

hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub 
znajomych, kino, teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do 

szkoły, podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

 

 
ANKIETERZE: teraz przystępujesz do opisywania podróży wykonanych przez Respondenta w całym poprzednim dniu. Pamiętaj: 

PODRÓŻĄ JEST (definicja): PODRÓŻAMI SĄ NA PRZYKŁAD PODRÓŻAMI NIE SĄ 

każde przemieszczenie się spełniające łącznie 
następujące warunki: 

• przebiega pieszo lub dowolnym środkiem 
transportu, 

• na odległość co najmniej 250 m, z 
określonej przyczyny,   

• źródło (początek), cel (koniec) lub jej 
odcinek położone są na obszarze GOM. 

• jazda do pracy 
• udanie się  po zakupy, do lekarza, fryzjera itp. 
• wyjście podczas pracy na obiad  
• wyjście podczas pracy w celu załatwienia spraw 

służbowych (np. wyjście na pocztę) 
• przejazd taksówką do znajomych 
• przejażdżka rowerem/motorem /samochodem – nawet 

bez konkretnego celu 

• spacer (z dzieckiem, z psem, ze znajomymi) 
• wizyta u sąsiadów/znajomych mieszkających 

na innym piętrze lub w  innej klatce  
• przejścia „od sklepu do sklepu” podczas 

robienia zakupów 
• podróże wykonywane przez taksówkarza w 

trakcie pracy 
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MIEJSCE 1:     PIERWSZE MIEJSCE ODWIEDZONE W CIĄGU DNIA: 

Adres 
Dla adresów wpisanych w tabeli 

skład gosp. można stosować skróty 
DOM, PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz 

tylko  nazwę miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

Godzina rozpoczęcia podróży (GG:MM)  Godzina zakończenia podróży (GG:MM)  

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, 

korzystania  
z usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 

6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria 
handlowa, hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub znajomych, kino, 
teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do szkoły, 

podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

B. Sposób dotarcia do tego miejsca: 
1) Proszę wpisać w kolejności 

występowania 1,2,3,4,5 itp. 
2) W przypadku samochodu zapisz 

liczbę osób wraz z kierowcą. 

1.[      ] pieszo 
2.[      ] samochód osobowy – jako 

kierowca  
 [l.osób: ___ ] 

3.[      ] samochód osobowy – jako 
pasażer    
[l.osób: ___ ] 

4.[      ] tramwaj 

5.[      ] trolejbus 
6.[      ] autobus komunikacji miejskiej 

(ZTM, ZKM) 
7.[      ] bus (prywatny przewoźnik) 
8.[      ] autobus regionalny (PKS i inne)  
9.[      ] autobus lub bus szkolny, zakładowy 
10.[      ] pociąg regionalny  

11.[      ] SKM 
12.[      ] taksówka 
13.[      ] rower 
14.[      ] motocykl, motorower 
15.[      ] samochód dostawczy 
16.[      ] inne 

CZAS: 

dojścia z MIEJSCE 0 do 
przystanku/samochodu 

 
jazdy 

samochodem 
 

jazdy 
komunikacją 

zbiorową 

  
 

jazdy  
rowerem 

 
dojścia z przystanku 

/samochodu do 
MIEJSCE 1 

 

Ile czasu łącznie spędził(a) Pan(i) na 
oczekiwaniu na przystankach? 

 
Ile razy po drodze w to miejsce przesiadał się 
Pan/i pomiędzy środkami komunikacji? 

 

 

MIEJSCE 2:     DRUGIE MIEJSCE ODWIEDZONE W CIĄGU DNIA: 

Adres 
Dla adresów wpisanych w tabeli 

skład gosp. można stosować skróty 
DOM, PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz 

tylko  nazwę miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

Godzina rozpoczęcia podróży (GG:MM)  Godzina zakończenia podróży (GG:MM)  

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, 

korzystania  
z usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 

6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria 
handlowa, hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub znajomych, kino, 
teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do szkoły, 

podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

B. Sposób dotarcia do tego miejsca: 
1) Proszę wpisać w kolejności 

występowania 1,2,3,4,5 itp. 
2) W przypadku samochodu zapisz 

liczbę osób wraz z kierowcą. 

1.[      ] pieszo 
2.[      ] samochód osobowy – jako 

kierowca  
 [l.osób: ___ ] 

3.[      ] samochód osobowy – jako 
pasażer    
[l.osób: ___ ] 

4.[      ] tramwaj 

5.[      ] trolejbus 
6.[      ] autobus komunikacji miejskiej 

(ZTM, ZKM) 
7.[      ] bus (prywatny przewoźnik) 
8.[      ] autobus regionalny (PKS i inne)  
9.[      ] autobus lub bus szkolny, zakładowy 
10.[      ] pociąg regionalny  

11.[      ] SKM 
12.[      ] taksówka 
13.[      ] rower 
14.[      ] motocykl, motorower 
15.[      ] samochód dostawczy 
16.[      ] inne 

CZAS: 

dojścia z MIEJSCE 1 do 
przystanku/samochodu 

 
jazdy 

samochodem 
 

jazdy 
komunikacją 

zbiorową 

  
 

jazdy  
rowerem 

 
dojścia z przystanku 

/samochodu do 
MIEJSCE 2 

 

Ile czasu łącznie spędził(a) Pan(i) na 
oczekiwaniu na przystankach? 

 
Ile razy po drodze w to miejsce przesiadał się 
Pan/i pomiędzy środkami komunikacji? 
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MIEJSCE 3:     TRZECIE MIEJSCE ODWIEDZONE W CIĄGU DNIA: 

Adres 
Dla adresów wpisanych w tabeli 

skład gosp. można stosować skróty 
DOM, PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz 

tylko  nazwę miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

Godzina rozpoczęcia podróży (GG:MM)  Godzina zakończenia podróży (GG:MM)  

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, 

korzystania  
z usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 

6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria 
handlowa, hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub znajomych, kino, 
teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do szkoły, 

podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

B. Sposób dotarcia do tego miejsca: 
1) Proszę wpisać w kolejności 

występowania 1,2,3,4,5 itp. 
2) W przypadku samochodu zapisz 

liczbę osób wraz z kierowcą. 

1.[      ] pieszo 
2.[      ] samochód osobowy – jako 

kierowca  
 [l.osób: ___ ] 

3.[      ] samochód osobowy – jako 
pasażer    
[l.osób: ___ ] 

4.[      ] tramwaj 

5.[      ] trolejbus 
6.[      ] autobus komunikacji miejskiej 

(ZTM, ZKM) 
7.[      ] bus (prywatny przewoźnik) 
8.[      ] autobus regionalny (PKS i inne)  
9.[      ] autobus lub bus szkolny, zakładowy 
10.[      ] pociąg regionalny  

11.[      ] SKM 
12.[      ] taksówka 
13.[      ] rower 
14.[      ] motocykl, motorower 
15.[      ] samochód dostawczy 
16.[      ] inne 

CZAS: 

dojścia z MIEJSCE 2 do 
przystanku/samochodu 

 
jazdy 

samochodem 
 

jazdy 
komunikacją 

zbiorową 

  
 

jazdy  
rowerem 

 
dojścia z przystanku 

/samochodu do 
MIEJSCE 3 

 

Ile czasu łącznie spędził(a) Pan(i) na 
oczekiwaniu na przystankach? 

 
Ile razy po drodze w to miejsce przesiadał się 
Pan/i pomiędzy środkami komunikacji? 

 

 

MIEJSCE 4:     CZWARTE MIEJSCE ODWIEDZONE W CIĄGU DNIA: 

Adres 
Dla adresów wpisanych w tabeli 

skład gosp. można stosować skróty 
DOM, PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz 

tylko  nazwę miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

Godzina rozpoczęcia podróży (GG:MM)  Godzina zakończenia podróży (GG:MM)  

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, 

korzystania  
z usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 

6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria 
handlowa, hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub znajomych, kino, 
teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do szkoły, 

podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

B. Sposób dotarcia do tego miejsca: 
1) Proszę wpisać w kolejności 

występowania 1,2,3,4,5 itp. 
2) W przypadku samochodu zapisz 

liczbę osób wraz z kierowcą. 

1.[      ] pieszo 
2.[      ] samochód osobowy – jako 

kierowca  
 [l.osób: ___ ] 

3.[      ] samochód osobowy – jako 
pasażer    
[l.osób: ___ ] 

4.[      ] tramwaj 

5.[      ] trolejbus 
6.[      ] autobus komunikacji miejskiej 

(ZTM, ZKM) 
7.[      ] bus (prywatny przewoźnik) 
8.[      ] autobus regionalny (PKS i inne)  
9.[      ] autobus lub bus szkolny, zakładowy 
10.[      ] pociąg regionalny  

11.[      ] SKM 
12.[      ] taksówka 
13.[      ] rower 
14.[      ] motocykl, motorower 
15.[      ] samochód dostawczy 
16.[      ] inne 

CZAS: 

dojścia z MIEJSCE 3 do 
przystanku/samochodu 

 
jazdy 

samochodem 
 

jazdy 
komunikacją 

zbiorową 

  
 

jazdy  
rowerem 

 
dojścia z przystanku 

/samochodu do 
MIEJSCE 4 

 

Ile czasu łącznie spędził(a) Pan(i) na 
oczekiwaniu na przystankach? 

 
Ile razy po drodze w to miejsce przesiadał się 
Pan/i pomiędzy środkami komunikacji? 
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MIEJSCE 5:     PIĄTE MIEJSCE ODWIEDZONE W CIĄGU DNIA: 

Adres 
Dla adresów wpisanych w tabeli 

skład gosp. można stosować skróty 
DOM, PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz 

tylko  nazwę miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

Godzina rozpoczęcia podróży (GG:MM)  Godzina zakończenia podróży (GG:MM)  

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, 

korzystania  
z usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 

6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria 
handlowa, hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub znajomych, kino, 
teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do szkoły, 

podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

B. Sposób dotarcia do tego miejsca: 
1) Proszę wpisać w kolejności 

występowania 1,2,3,4,5 itp. 
2) W przypadku samochodu zapisz 

liczbę osób wraz z kierowcą. 

1.[      ] pieszo 
2.[      ] samochód osobowy – jako 

kierowca  
 [l.osób: ___ ] 

3.[      ] samochód osobowy – jako 
pasażer    
[l.osób: ___ ] 

4.[      ] tramwaj 

5.[      ] trolejbus 
6.[      ] autobus komunikacji miejskiej 

(ZTM, ZKM) 
7.[      ] bus (prywatny przewoźnik) 
8.[      ] autobus regionalny (PKS i inne)  
9.[      ] autobus lub bus szkolny, zakładowy 
10.[      ] pociąg regionalny  

11.[      ] SKM 
12.[      ] taksówka 
13.[      ] rower 
14.[      ] motocykl, motorower 
15.[      ] samochód dostawczy 
16.[      ] inne 

CZAS: 

dojścia z MIEJSCE 4 do 
przystanku/samochodu 

 
jazdy 

samochodem 
 

jazdy 
komunikacją 

zbiorową 

  
 

jazdy  
rowerem 

 
dojścia z przystanku 

/samochodu do 
MIEJSCE 5 

 

Ile czasu łącznie spędził(a) Pan(i) na 
oczekiwaniu na przystankach? 

 
Ile razy po drodze w to miejsce przesiadał się 
Pan/i pomiędzy środkami komunikacji? 

 

 

MIEJSCE 6:     SZÓSTE MIEJSCE ODWIEDZONE W CIĄGU DNIA: 

Adres 
Dla adresów wpisanych w tabeli 

skład gosp. można stosować skróty 
DOM, PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz 

tylko  nazwę miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

Godzina rozpoczęcia podróży (GG:MM)  Godzina zakończenia podróży (GG:MM)  

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, 

korzystania  
z usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 

6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria 
handlowa, hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub znajomych, kino, 
teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do szkoły, 

podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

B. Sposób dotarcia do tego miejsca: 
1) Proszę wpisać w kolejności 

występowania 1,2,3,4,5 itp. 
2) W przypadku samochodu zapisz 

liczbę osób wraz z kierowcą. 

1.[      ] pieszo 
2.[      ] samochód osobowy – jako 

kierowca  
 [l.osób: ___ ] 

3.[      ] samochód osobowy – jako 
pasażer    
[l.osób: ___ ] 

4.[      ] tramwaj 

5.[      ] trolejbus 
6.[      ] autobus komunikacji miejskiej 

(ZTM, ZKM) 
7.[      ] bus (prywatny przewoźnik) 
8.[      ] autobus regionalny (PKS i inne)  
9.[      ] autobus lub bus szkolny, zakładowy 
10.[      ] pociąg regionalny  

11.[      ] SKM 
12.[      ] taksówka 
13.[      ] rower 
14.[      ] motocykl, motorower 
15.[      ] samochód dostawczy 
16.[      ] inne 

CZAS: 

dojścia z MIEJSCE 5 do 
przystanku/samochodu 

 
jazdy 

samochodem 
 

jazdy 
komunikacją 

zbiorową 

  
 

jazdy  
rowerem 

 
dojścia z przystanku 

/samochodu do 
MIEJSCE 6 

 

Ile czasu łącznie spędził(a) Pan(i) na 
oczekiwaniu na przystankach? 

 
Ile razy po drodze w to miejsce przesiadał się 
Pan/i pomiędzy środkami komunikacji? 

 

 

  



5 

 

MIEJSCE 7:     SIÓDME MIEJSCE ODWIEDZONE W CIĄGU DNIA: 

Adres 
Dla adresów wpisanych w tabeli 

skład gosp. można stosować skróty 
DOM, PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz 

tylko  nazwę miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

Godzina rozpoczęcia podróży (GG:MM)  Godzina zakończenia podróży (GG:MM)  

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, 

korzystania  
z usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 

6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria 
handlowa, hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub znajomych, kino, 
teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do szkoły, 

podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

B. Sposób dotarcia do tego miejsca: 
1) Proszę wpisać w kolejności 

występowania 1,2,3,4,5 itp. 
2) W przypadku samochodu zapisz 

liczbę osób wraz z kierowcą. 

1.[      ] pieszo 
2.[      ] samochód osobowy – jako 

kierowca  
 [l.osób: ___ ] 

3.[      ] samochód osobowy – jako 
pasażer    
[l.osób: ___ ] 

4.[      ] tramwaj 

5.[      ] trolejbus 
6.[      ] autobus komunikacji miejskiej 

(ZTM, ZKM) 
7.[      ] bus (prywatny przewoźnik) 
8.[      ] autobus regionalny (PKS i inne)  
9.[      ] autobus lub bus szkolny, zakładowy 
10.[      ] pociąg regionalny  

11.[      ] SKM 
12.[      ] taksówka 
13.[      ] rower 
14.[      ] motocykl, motorower 
15.[      ] samochód dostawczy 
16.[      ] inne 

CZAS: 

dojścia z MIEJSCE 6 do 
przystanku/samochodu 

 
jazdy 

samochodem 
 

jazdy 
komunikacją 

zbiorową 

  
 

jazdy  
rowerem 

 
dojścia z przystanku 

/samochodu do 
MIEJSCE 7 

 

Ile czasu łącznie spędził(a) Pan(i) na 
oczekiwaniu na przystankach? 

 
Ile razy po drodze w to miejsce przesiadał się 
Pan/i pomiędzy środkami komunikacji? 

 

 

MIEJSCE 8:    ÓSME MIEJSCE ODWIEDZONE W CIĄGU DNIA: 

Adres 
Dla adresów wpisanych w tabeli 

skład gosp. można stosować skróty 
DOM, PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz 

tylko  nazwę miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

Godzina rozpoczęcia podróży (GG:MM)  Godzina zakończenia podróży (GG:MM)  

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, 

korzystania  
z usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 

6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria 
handlowa, hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub znajomych, kino, 
teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do szkoły, 

podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

B. Sposób dotarcia do tego miejsca: 
1) Proszę wpisać w kolejności 

występowania 1,2,3,4,5 itp. 
2) W przypadku samochodu zapisz 

liczbę osób wraz z kierowcą. 

1.[      ] pieszo 
2.[      ] samochód osobowy – jako 

kierowca  
 [l.osób: ___ ] 

3.[      ] samochód osobowy – jako 
pasażer    
[l.osób: ___ ] 

4.[      ] tramwaj 

5.[      ] trolejbus 
6.[      ] autobus komunikacji miejskiej 

(ZTM, ZKM) 
7.[      ] bus (prywatny przewoźnik) 
8.[      ] autobus regionalny (PKS i inne)  
9.[      ] autobus lub bus szkolny, zakładowy 
10.[      ] pociąg regionalny  

11.[      ] SKM 
12.[      ] taksówka 
13.[      ] rower 
14.[      ] motocykl, motorower 
15.[      ] samochód dostawczy 
16.[      ] inne 

CZAS: 

dojścia z MIEJSCE 7 do 
przystanku/samochodu 

 
jazdy 

samochodem 
 

jazdy 
komunikacją 

zbiorową 

  
 

jazdy  
rowerem 

 
dojścia z przystanku 

/samochodu do 
MIEJSCE 8 

 

Ile czasu łącznie spędził(a) Pan(i) na 
oczekiwaniu na przystankach? 

 
Ile razy po drodze w to miejsce przesiadał się 
Pan/i pomiędzy środkami komunikacji? 

 

 

  



6 

 

MIEJSCE 9:     DZIEWIĄTE MIEJSCE ODWIEDZONE W CIĄGU DNIA: 

Adres 
Dla adresów wpisanych w tabeli 

skład gosp. można stosować skróty 
DOM, PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz 

tylko  nazwę miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

Godzina rozpoczęcia podróży (GG:MM)  Godzina zakończenia podróży (GG:MM)  

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, 

korzystania  
z usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 

6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria 
handlowa, hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub znajomych, kino, 
teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do szkoły, 

podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

B. Sposób dotarcia do tego miejsca: 
1) Proszę wpisać w kolejności 

występowania 1,2,3,4,5 itp. 
2) W przypadku samochodu zapisz 

liczbę osób wraz z kierowcą. 

1.[      ] pieszo 
2.[      ] samochód osobowy – jako 

kierowca  
 [l.osób: ___ ] 

3.[      ] samochód osobowy – jako 
pasażer    
[l.osób: ___ ] 

4.[      ] tramwaj 

5.[      ] trolejbus 
6.[      ] autobus komunikacji miejskiej 

(ZTM, ZKM) 
7.[      ] bus (prywatny przewoźnik) 
8.[      ] autobus regionalny (PKS i inne)  
9.[      ] autobus lub bus szkolny, zakładowy 
10.[      ] pociąg regionalny  

11.[      ] SKM 
12.[      ] taksówka 
13.[      ] rower 
14.[      ] motocykl, motorower 
15.[      ] samochód dostawczy 
16.[      ] inne 

CZAS: 

dojścia z MIEJSCE 8 do 
przystanku/samochodu 

 
jazdy 

samochodem 
 

jazdy 
komunikacją 

zbiorową 

  
 

jazdy  
rowerem 

 
dojścia z przystanku 

/samochodu do 
MIEJSCE 9 

 

Ile czasu łącznie spędził(a) Pan(i) na 
oczekiwaniu na przystankach? 

 
Ile razy po drodze w to miejsce przesiadał się 
Pan/i pomiędzy środkami komunikacji? 

 

 

MIEJSCE 10:     DZIESIĄTE MIEJSCE ODWIEDZONE W CIĄGU DNIA: 

Adres 
Dla adresów wpisanych w tabeli 

skład gosp. można stosować skróty 
DOM, PRACA, SZKOŁA 

MIEJSCOWOŚĆ 
Uwaga!: jeśli adres spoza GOM zapisz 

tylko  nazwę miejscowości i województwo 

ULICA 
Uwaga!: dla wsi zapisz tylko nazwę miejscowości 

NR 
BUDYNKU 

   

Godzina rozpoczęcia podróży (GG:MM)  Godzina zakończenia podróży (GG:MM)  

A. To miejsce to: 

1.[    ] dom 
2.[    ] praca  
3.[    ] szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum 
4.[    ] wyższa uczelnia 
5.[    ] miejsca dokonywania drobnych zakupów, 

korzystania  
z usług (sklep, poczta, fryzjer, urzędy itp.) 

6.[    ] centrum handlowo-usługowego, galeria 
handlowa, hipermarket, 

7.[    ] wypoczynek, rozrywka (sport, odwiedziny rodziny lub znajomych, kino, 
teatr), 

8.[    ] załatwianie spraw służbowych w ramach wykonywanej pracy  
(ale nie dojazd do /z miejsca pracy) 

9.[    ] podwożenie innych osób (np. odbieranie, zawożenie dzieci do szkoły, 

podwożenie żony/męża do pracy) 

10.[    ] inne 

B. Sposób dotarcia do tego miejsca: 
1) Proszę wpisać w kolejności 

występowania 1,2,3,4,5 itp. 
2) W przypadku samochodu zapisz 

liczbę osób wraz z kierowcą. 

1.[      ] pieszo 
2.[      ] samochód osobowy – jako 

kierowca  
 [l.osób: ___ ] 

3.[      ] samochód osobowy – jako 
pasażer    
[l.osób: ___ ] 

4.[      ] tramwaj 

5.[      ] trolejbus 
6.[      ] autobus komunikacji miejskiej 

(ZTM, ZKM) 
7.[      ] bus (prywatny przewoźnik) 
8.[      ] autobus regionalny (PKS i inne)  
9.[      ] autobus lub bus szkolny, zakładowy 
10.[      ] pociąg regionalny  

11.[      ] SKM 
12.[      ] taksówka 
13.[      ] rower 
14.[      ] motocykl, motorower 
15.[      ] samochód dostawczy 
16.[      ] inne 

CZAS: 

dojścia z MIEJSCE 9 do 
przystanku/samochodu 

 
jazdy 

samochodem 
 

jazdy 
komunikacją 

zbiorową 

  
 

jazdy  
rowerem 

 
dojścia z przystanku 

/samochodu do 
MIEJSCE 10 

 

Ile czasu łącznie spędził(a) Pan(i) na 
oczekiwaniu na przystankach? 

 
Ile razy po drodze w to miejsce przesiadał się 
Pan/i pomiędzy środkami komunikacji? 

 

 

 


