BADANIE ZACHOWAŃ TRANSPORTOWYCH – GDAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY 2014
Dzień dobry nazywam się ……………. Jestem ankieterem firmy PBS i przeprowadzam badanie na zlecenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (GOMu) dotyczące sposobów codziennego
podróżowania. Celem badania jest poprawa systemu transportowego i dostosowanie go do potrzeb mieszkańców. Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wyniki będą wykorzystane
jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych.
Data wywiadu
Godzina rozpoczęcia
Nr wiązki:
Nr
Imię i nazwisko
Nr
(DD-MM-RRRR):
wywiadu (GG:MM):
gospodarstwa
Ankietera:
Ankietera:
Miejscowość:

Ulica (nie jest konieczna dla wywiadów na wsi)

Numer budynku (nie jest
konieczny dla wywiadów na wsi)

Adres
gospodarstwa:

A1 SAMOCHODY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

zaznacz dzień, za który
wypełniasz dzienniczek
podróży

[ ] WT – wtorek
[ ] SR – środa
[ ] CZ - czwartek

A2. ROWERY W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

Ile jest w Pana(i) gospodarstwie samochodów osobowych ogółem

Ile jest w Pana(i) gospodarstwie samochodów:

A1a. osobowych prywatnych zarejestrowanych na osobę z gospodarstwa

A1e. dostawczych do 3,5 ton prywatnych

A1b. osobowych prywatnych (zarejestrowanych na osobę z poza
gospodarstwa)

A1f. dostawczych do 3,5 ton . służbowych/firmowych

A1c. osobowych „z kratką”

A1g. ciężarowych powyżej 3,5 tony (prywatnych lub
służbowych/firmowych)

A1d. osobowych służbowych/firmowych (będących w dyspozycji w
gospodarstwie)

A1h. innych będących w dyspozycji w dniu badania (np. pożyczonych)

Ile jest w Pana(i) gospodarstwie
A2a. rowerów dla dorosłych lub dzieci w wieku
13 lub więcej lat:

A2b. rowerów dla dzieci w wieku poniżej 13 lat:

W kolejnej części chciał(a)bym zapytać o wszystkich członków Pana(i) gospodarstwa domowego. Proszę, aby odpowiadał(a) Pan(i) o wszystkich osobach kolejno, począwszy od Pana(i), a następnie według wieku pozostałych członków – od
najstarszego do najmłodszego. Jeśli w Pana(i) gospodarstwie są osoby urodzone w 2002 roku lub później (czyli w wieku 12 lat lub młodsze), prosimy tylko o podanie ich imienia, płci i roku urodzenia.

B1. Zapisz imię lub inicjały respondenta

B6a. Jakie jest zajęcie podstawowe osoby?

B1a Zaznacz, czy osoba jest w domu podczas badania

Ankieter: zajęcie podstawowe to takie, które
zajmuje respondentowi relatywnie więcej czasu
w ciągu tygodnia, niż pozostałe zajęcia.

B2. Zaznacz płeć respondenta

B6b. Jakie jest zajęcie dodatkowe osoby?

Dopilnuj, aby każda osoba mała swoje unikalne oznaczenie

B3. Wpisz pełny rok urodzenia osoby
B4. Jakie osoba posiada wykształcenie ukończone?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

uczeń w szkole podstawowej
podstawowe
gimnazjalne
zawodowe
średnie
policealne/pomaturalne
wyższe

B5. Czy ta osoba posiada prawo jazdy kategorii
B, C, D lub T?
1. tak
2. nie

Ankieter: zajęcie dodatkowe to takie, które
zajmuje respondentowi relatywnie dużo czasu w
ciągu tygodnia, ale mniej niż podstawowe
zajęcie (np. dodatkowa praca, dodatkowe studia
itp.)
0. brak zajęcia dodatkowego
1. uczeń szkoły podstawowej
2. uczeń gimnazjum
3. uczeń szkoły średniej (ponadgimnazjalnej)
4. student
5. pracujący poza domem
6. pracujący w domu
7. emeryt / rencista
8. bezrobotny
9. pozostali

B7. W jakim miejscu osoba pracuje?

C1. Czy ta osoba odbyła w ciągu wczorajszej doby

wpisz w tabeli miejscowość, ulicę oraz
numer budynku lub ewentualnie
miejscowość i nazwę firmy

(czyli od godziny 00:00 do godziny 23:59) jakieś
podróże?
Ankieter: Odczytaj powoli i dokładnie definicję
podróży zamieszczona w dzienniczku, pokaż ją
respondentowi
1. osoba odbyła jakąś podróż
2. osoba nie odbyła żadnej podróżyzadaj C2

B8. Jaki typ pracy wykonuje osoba?
1. praca w stałych godzinach
2. praca zmianowa

B9. W jakim miejscu osoba się uczy?
wpisz w tabeli miejscowość, ulicę oraz
numer budynku lub ewentualnie
miejscowość i nazwę szkoły

B10. W jakim trybie osoba się uczy?
1. dziennie
2. wieczorowo
3. zaocznie

Ankieter: po uzupełnieniu tabeli przejdź do wypełniania dzienniczka

C2. Dlaczego osoba nie odbył(a) żadnej podróży
wczorajszej doby?
1. choroba
2. brak potrzeby
3. praca w domu
4. zła pogoda
5. przebywanie poza miejscem zamieszkania
6. inne

1
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Miejscowość,
ulica

nr
budynku

B9: Miejsce nauki
(jeśli nauka w kilku miejscach wpisz to, w
którym zajęcia odbywają się najczęściej)
Miejscowość,
ulica

Nr
budynku

B10
Typ
nauki

C2. Powód

B7: Miejsce pracy
(jeśli pracuje kilku miejscach wpisz to, w którym
B8
najczęściej)
Typ pracy

BLOK C.
PODRÓŻE

C1. Podróże

B6b: Zajęcie
dodatkowe

B6a: Zajęcie
podstawowe

B5: Prawo jazdy
(kat. B, C, D T)

B3: Rok
urodzenia

Ankieter: Zapisz wszystkie osoby w gospodarstwie. Każdej osobie przypisz numer i zgodnie z nim uzupełniaj poniższe tabele. Te same numery
przypisuj osobom w dzienniczkach podróży. Dla osób urodzonych w 2002 roku lub później wypełnij do B3
B4: wykształcenie

(1=Respondent)

B2: Płeć (K/M)

B1: Imię /
inicjały

B1a. Obecność
(T/N)

B0: nr osoby

INFORMACJE O CZŁONKACH GOSPODARSTWA

