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Katarzyna STAŃKO 

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DOTYCZĄCY OCENY OBECNIE  

FUNKCJONUJĄCEGO PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO  

NA WYBRANYM OBSZARZE NA PRZYKŁADZIE NARAMOWIC W POZNANIU 

 

W artykule omówiony został szczegółowo kwestionariusz ankiety, który zostanie wykorzystany do zebrania oceny społe-

czeństwa na temat obecnie funkcjonującego publicznego transportu zbiorowego na wybranym obszarze – w tym przypadku 

Naramowic w Poznaniu. Założeniem stworzonej ankiety ma być jej uniwersalność, czyli możliwość wykorzystania jej (po 

wprowadzeniu koniecznych modyfikacji dotyczących np. środków transportu wykorzystywanych na danym terenie) do zbiera-

nia opinii społeczeństwa na temat funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na określonym obszarze. Dzięki zebra-

niu takiej opinii możemy wprowadzić zmiany do funkcjonującego publicznego transportu zbiorowego, który będzie bardziej 

dostosowany dla potrzeb użytkowników. 

 

WSTĘP 

Obecnie przy tworzeniu nowych miejskich projektów transpor-
towych pod uwagę brana jest opinia społeczeństwa. Uzyskanie 
takiej opinii jest czasochłonne i wymaga przygotowania odpowied-
niego formularza, by w jednym badaniu zebrać jak najwięcej danych 
od respondentów. Aby zebrana opinia była również miarodajna 
należy przeprowadzić badania na jak największej liczbie osób. 

Omawiana w tym artykule ankieta przygotowywana została w 
celu oceny rozwiązań komunikacyjnych na terenie osiedla admini-
stracyjnego Naramowice położonego w północnej części miasta 
Poznania. Planowane jest, aby badania ankietowe rozpoczęły się w 
połowie października 2016 roku oraz przeprowadzone były w okre-
sie czterech miesięcy na próbie co najmniej tysiąca osób. Ankieta 
przeznaczona jest nie tylko dla mieszkańców wybranego obszaru, w 
którym występuje problem transportowy (w tym przypadku obszar 
Naramowic), ale dla mieszkańców całego miasta Poznania oraz 
powiatu poznańskiego. 

Przygotowana ankieta ma mieć zastosowanie uniwersalne – to 
znaczy może być wykorzystywana do zbierania opinii o obecnie 
funkcjonującym publicznym transporcie zbiorowym na wybranym 
obszarze. Zestaw pytań dla każdego wybranego obszaru będzie 
taki sam – różnice będą dotyczyły konkretnych linii komunikacyjnych 
oraz wykorzystywanego taboru. 

Stworzona ankieta jest pierwszym elementem metody kształ-
towania zrównoważonego systemu transportowego w obszarze 
miejskim, która tworzona jest w ramach pracy doktorskiej autorki 
realizowanej na Politechnice Poznańskiej. 

1. OBSZAR NARAMOWIC 

Celem przygotowanej ankiety jest zebranie opinii społeczeń-
stwa na temat obecnie funkcjonującego publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Naramowic w Poznaniu. Naramowice znajdu-
ją się w północnej części Poznania, które administracyjnie w całości 
należy do miasta dopiero od 1940 roku. Wcześniej była to bardzo 
duża wieś z dworem i młynami, a także browarem, karczmą i kuźnią 
[3].  

Obecnie obszar ten charakteryzuje się stosunkowo dużym za-
ludnieniem, który posiada niewydolną infrastrukturę transportową. Z 
tego względu na drogach wewnątrz obszaru Naramowic w czasie 
porannego oraz popołudniowego szczytu komunikacyjnego tworzą 
się duże kongestie, stanowiące znaczne utrudnienie dla mieszkań-
ców oraz osób pracujących w firmach zlokalizowanych na tym 
obszarze. Dokładna lokalizacja obszaru Naramowic na terenie 
miasta Poznania została przedstawiona na rysunku 1. 

 

 
Rys. 1. Naramowice (obszar zaznaczony na czerwono) na mapie 
Poznania [2] 

 
Do przeprowadzenia badań ankietowych potrzebne było wy-

znaczenie obszaru Naramowic, którego granice określają konkretne 
trasy publicznego transportu zbiorowego. W tym przypadku są to 
trasy autobusowe, ponieważ na obszarze Naramowic wykorzysty-
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wane są obecnie tylko autobusy jako środki publicznego transportu 
zbiorowego. Na rysunku 2 przedstawiono obszar, który został wy-
znaczony do badań. 

 

 
Rys. 2. Wyznaczony do badań ankietowych obszar Naramowic [1] 

2. DANE OGÓLNE RESPONDENTÓW 

W pierwszej sekcji ankiety respondenci zostaną zapytani o 
wiek, wykształcenie oraz aktualne miejsce zamieszkania. Na pyta-
nie dotyczące wykształcenia ankietowani mogą udzielić jednej z 
następujących odpowiedzi: w trakcie nauki szkolnej, podstawowe, 
zawodowe, średnie oraz wyższe. Natomiast na pytanie dotyczące 
wieku respondenci mogą udzielić odpowiedzi: 
– 16 lat i mniej, 
– 17-19 lat, 
– 20-24 lata, 
– 25-30 lat, 
– 31-40 lat, 
– 41-69 lat, 
– 70 i więcej lat. 

Kryterium to zostało podzielone w ten sposób ze względu na 
poszczególne etapy nauki szkolnej oraz zachowania związane z 
wykorzystywaniem publicznego transportu zbiorowego. Młodzież do 
16 roku życia to uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, którzy 
często są jeszcze dowożeni do szkół przez swoich rodziców. Mło-
dzież w wieku licealnym (17-19 lat) oraz studenci (20-24 lata) sa-
modzielnie wykonują podróże na terenie miasta, często z wykorzy-
staniem środków transportu zbiorowego. Osoby w wieku 25-30 lat 
są osobami zaraz po studiach i życiowo są najczęściej na etapie 
zakładania rodziny i ich zachowania komunikacyjne są już inne niż 
w poprzednich grupach wiekowych. Osoby mające 31-40 lat posia-
dają najczęściej już własne rodziny – męża/żonę oraz dzieci w 

wieku szkolnym (najczęściej uczniowie szkoły podstawowej). Osoby 
w wieku 41-69 lat są najczęściej osobami, które mają już „odchowa-
ne” dzieci, które nie muszą być dowożone do szkoły, przez co za-
chowania komunikacyjne tych osób są różne od tych z przedziału 
wiekowego 31-40 lat. Zaś osoby po 70 roku życia mogą podróżo-
wać za darmo środkami transportu zbiorowego na terenie Poznania 
i gmin ościennych, które podpisały porozumienie międzygminne 
dotyczące wykonywania usług transportowych w tym zakresie. 

Następne pytanie zadane respondentom dotyczy aktualnego 
miejsca zamieszkania. Ankietowani mają do wyboru: miasto Poznań 
oraz poszczególne gminy powiatu poznańskiego: Buk, Czerwonak, 
Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, 
Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Stę-
szew, Suchy Las, Swarzędz lub Tarnowo Podgórne. Jeżeli ankieto-
wany wybierze, iż mieszka w Poznaniu, to do wyboru ma kolejną 
opcję, w której zaznacza dokładnie w jakiej części miasta zamiesz-
kuje – np. Strzeszyn, Podolany czy Starołęka. Podział miasta jest 
bardzo szczegółowy i został opisany na podstawie spisu najważ-
niejszych poznańskich osiedli. Po tym pytaniu respondenci prze-
chodzą do kolejnej grupy pytań.  

3. KOMUNIKACYJNE ZACHOWANIA RESPONDENTÓW 
NA OBSZARZE NARAMOWIC 

Następna grupa pytań związana jest z komunikacyjnym za-
chowaniem respondentów na obszarze Naramowic. W tej sekcji 
pytań ankietowani przepytani zostaną o cel podróży na badany 
obszar – pytanie to będzie wielokrotnego wyboru. Do wyboru będą 
mieli następujące odpowiedzi: 
– nauka, 
– praca, 
– zakupy, 
– miejsca rekreacji i rozrywki, 
– odwiedziny przyjaciół/rodziny, 
– miejsca kultu religijnego, 
– inne. 

Następnie respondenci zostaną przepytani o częstotliwość wy-
konywanych podróży do/z rejonu Naramowic. Tutaj będą mogli 
udzielić jednej z poniższych odpowiedzi: 
– bardzo często (kilka razy w tygodniu), 
– często (kilka razy w miesiącu), 
– rzadko (kilka razy na kwartał), 
– okazjonalnie (kilka razy do roku). 

Grupę pytań związanych z zachowaniem komunikacyjnym na 
obszarze Naramowic zamyka pytanie dotyczące wykorzystywanego 
rodzaju transportu. Tutaj również respondenci mogą udzielić tylko 
jednej odpowiedzi, a od udzielonej w tym pytaniu odpowiedzi uza-
leżnione są kolejne sekcje pytań przeznaczone dla respondentów. 
Na rysunku 3 przedstawiono schematycznie możliwe odpowiedzi na 
to pytanie wraz z kolejnymi sekcjami pytań, na które respondenci 
będą udzielali odpowiedzi. 

4. SEKCJA PYTAŃ: TRANSPORT INDYWIDUALNY 

Ankieta skupiona skupia się przede wszystkim na ocenie obec-
nie funkcjonującego publicznego transportu zbiorowego na określo-
nym obszarze. Ważne są też jednak powody, dla których respon-
denci rezygnują z usług publicznego transportu na rzecz transportu 
indywidualnego (samochód, rower, motocykl). 

W tej sekcji pytań ankietowani zostają zapytani o powody nie-
korzystania bądź też rzadkiego korzystania z usług publicznego 
transportu zbiorowego do wykonywania podróży do/z rejonu Nara-
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mowic. Na to pytanie respondenci mogą udzielić więcej niż jednej 
odpowiedzi, mając do wyboru z poniższych: 
– brak wystarczającej liczby połączeń publicznego transportu 

zbiorowego, 
– duża liczba koniecznych przesiadek (brak połączeń bezpośred-

nich do miejsca docelowego), 
– brak odpowiedniego przebiegu tras publicznego transportu 

zbiorowego, 
– wysoki koszt biletów, 
– niski komfort podróży, 
– opóźnienia w przyjazdach środków transportu publicznego 

transportu zbiorowego, 
– dłuższy czas przejazdu środkiem transportu publicznego trans-

portu zbiorowego niż transportem indywidualnym, 
– inne – proszę napisać jakie są powody. 

Drugim (i ostatnim) pytaniem w tej sekcji jest pytanie otwarte 
do respondentów. Ankietowani proszeni są w nim o podanie zmian 
w funkcjonowaniu publicznego transportu publicznego na określo-
nym obszarze, które spowodowałyby, że zaczęliby w ogóle korzy-
stać lub korzystać częściej z usług publicznego transportu zbioro-
wego. 

Po udzieleniu odpowiedzi na to pytanie kończą ankietę ci re-
spondenci, którzy wcześniej zaznaczyli, że do/z rejonu Naramowic 
podróżują tylko z wykorzystaniem transportu indywidualnego. Ankie-
towani, którzy odpowiedzieli iż korzystają z publicznego transportu 
zbiorowego oraz transportu indywidualnego będą odpowiadali teraz 
na pytania z sekcji publiczny transport zbiorowy.  

5. SEKCJA PYTAŃ: PUBLICZNY TRANSPORT  
ZBIOROWY 

Sekcja pytań związana z publicznym transportem zbiorowym 
jest najważniejszą częścią ankiety. To w tej części respondenci 
będą szczegółowo odpowiadali na pytania związane z funkcjono-
waniem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Naramo-
wic. 

W pierwszym pytaniu ankietowani poproszeni są o ocenę w 
skali 1-5 (gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą, a 5 bardzo dobrą) 
funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na obszarze 
Naramowic pod kątem następujących kryteriów: 
– komfort podróży, 
– bezpieczeństwo, 
– czystość autobusów, 
– liczba linii autobusowych, 
– liczba połączeń bezpośrednich (bez przesiadek), 
– liczba połączeń pośrednich (z przesiadkami), 
– synchronizacja połączeń komunikacyjnych, 
– wykorzystanie Inteligentnych Systemów Transportowych w 

autobusach 
– wyposażenie autobusów w biletomaty. 

W wyżej wymienionych kryteriach oceny uwzględniono tylko 
autobusy jako środki publicznego transportu zbiorowego, ze wzglę-
du na to, iż po rejonie Naramowic tylko nimi można podróżować. 
Ponadto te kryteria zostały wyszczególnione jako ogólne kryteria 
oceny funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, ponie-
waż po obszarze Naramowic kursują autobusy zbliżone do siebie 
pod względem wyposażenia. Dzięki temu możliwa jest ogólna oce-
na niektórych parametrów funkcjonowania publicznego transportu 
zbiorowego.  

Po pytaniu pierwszym respondenci oceniają poszczególne linie 
komunikacyjne. Na obszarze Naramowic kursuje ich 161 – w tym 

                                                 
1 Stan na 3 października 2016 r. 

dwie linie nocne. Schemat pytań tej części ankiety jest następujący: 
najpierw ankietowani zostają zapytani o wykonywanie podróży do/z 
rejonu Naramowic konkretną linią komunikacyjną. Jeśli ich odpo-
wiedź jest negatywna, to przechodzą do zapytania o podróże kolej-
ną linią komunikacyjną. Jeśli natomiast odpowiedź o wykonywanie 
podróży konkretną linią komunikacyjną jest twierdząca, respondenci 
poproszeni są o ocenę w skali 1-5 (gdzie 1 oznacza ocenę bardzo 
złą, a 5 bardzo dobrą) funkcjonowania tej linii komunikacyjnej pod 
względem czterech kryteriów: 
– punktualności, 
– częstotliwości kursowania, 
– synchronizacji z innymi połączeniami komunikacyjnymi, 
– liczby przystanków na trasie. 

Po udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące konkretnych li-
nii komunikacyjnych respondenci zostaną zapytani o częstotliwość 
korzystania z konkretnych przystanków. Na wyznaczonym do badań 
ankietowych obszarze Naramowic (rysunek 2) znajduje się obecnie 
25 przystanków autobusowych. Ankietowani odpowiedzi na to pyta-
nie udzielą w następującej skali: 
– codziennie (bardzo często), 
– kilka razy w tygodniu (często), 
– kilka razy w kwartale (rzadko), 
– kilka razy do roku (bardzo rzadko), 
– w ogóle. 

W następnym pytaniu respondenci poproszeni są o ocenę w 
skali 1-5 (gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą, a 5 bardzo dobrą) 
istniejącej obecnie infrastruktury przystankowej i okołoprzystanko-
wej pod względem: 
– istnienia wiaty przystankowej, 
– czystości wiaty przystankowej, 
– funkcjonalności wiaty przystankowej, 
– wyposażenia w ławki przystankowe, 
– rozmieszczenia przystanków na trasach autobusowych, 
– liczby przystanków na terenie Naramowic, 
– poziomu wykorzystania Inteligentnych Systemów Transporto-

wych na przystankach, 
– rozmieszczenia i czytelności rozkładu jazdy, 
– rozmieszczenia i czytelności informacji pasażerskiej, 
– wyposażenia przystanków w biletomaty.  

Sekcję pytań zamyka pytanie otwarte, w którym respondenci 
mogą zaproponować zmiany dotyczące funkcjonowania publiczne-
go transportu zbiorowego oraz istniejącej infrastruktury przystanko-
wej i okołoprzystankowej. 

Następne pytania związane są również z funkcjonowaniem pu-
blicznego transportu zbiorowego na obszarze Naramowic, ale prze-
znaczone są dla osób podróżujących z dziećmi do lat 6 oraz dla 
osób niepełnosprawnych. Ankietowani, którzy swoje podróże do/z 
rejonu Naramowic odbywają z dziećmi do lat 6 poproszeni zostaną 
o ocenę skali 1-5 (gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą a 5 bardzo 
dobrą) udogodnień skierowanych do nich w publicznym transporcie 
zbiorowym pod względem: 
– ilości miejsca w autobusie przeznaczonego na wózek dziecięcy, 
– rozmieszczenia miejsca w autobusie przeznaczonego na wózek 

dziecięcy, 
– polityki biletowej, 
– wsiadania/wysiadania z autobusu z dzieckiem/wózkiem dziecię-

cym, 
– miejsc siedzących w autobusie przeznaczonych dla dzieci. 

Po tym pytaniu respondenci mogą (lecz nie są do tego zobli-
gowani) podzielić się swoimi pomysłami na kolejne udogodnienia 
skierowane dla osób podróżujących z dziećmi do lat 6. 

Ostatnie pytania w ankiecie przeznaczone są dla osób niepeł-
nosprawnych. Najpierw ankietowani poproszeni są o ocenę skali 1-5 



I Efektywność transportu 
 

 

   

726 AUTOBUSY 12/2016 
 

(gdzie 1 oznacza ocenę bardzo złą, a 5 bardzo dobrą) udogodnień 
skierowanych do nich w publicznym transporcie zbiorowym pod 
względem: 
–  liczby miejsc siedzących w autobusie, 
– informacji o miejscu przeznaczonym dla osoby niepełnospraw-

nej w autobusie, 
– ilości miejsca przeznaczonej w autobusie na wózek inwalidzki, 
– polityki biletowej, 
– procesu wsiadania/wysiadania z autobusu, 
– przystosowania infrastruktury przystankowej i okołoprzystanko-

wej dla osób niepełnosprawnych. 
Po tym pytaniu respondenci mogą (lecz nie są do tego zobli-

gowani) podzielić się swoimi pomysłami na kolejne udogodnienia 
skierowane dla osób niepełnosprawnych, którzy podróżują do/z 
rejonu Naramowic publicznym transportem zbiorowym. 

PODSUMOWANIE 

Udział społeczeństwa w podejmowaniu publicznych decyzji jest 
coraz większy – w ciągu ostatnich 40 lat obywatele na całym świe-
cie domagali się zwiększenia poziomu partycypacji w procesach 
decyzyjnych [4]. Trend zwiększenia udziału społeczeństwa w po-
dejmowaniu decyzji publicznych jest zauważalny również w Polsce. 
Przy kształtowaniu wielu projektów (transportowych, ale nie tylko) 
przeprowadzane są konsultacje społeczne, dzięki którym możliwe 
jest dopasowanie rozwiązania problemu odpowiadającego na po-
trzeby społeczeństwa. 

Zdaniem autorki przy tworzeniu nowych rozwiązań transporto-
wych opinia społeczeństwa jest najważniejsza. Z tego względu o 
ocenę obecnie funkcjonującego publicznego transportu zbiorowego 
w ankiecie zostaną zapytani jego użytkownicy, a nie osoby decydu-
jące z Urzędu Miasta czy innych instytucji. Dzięki zebranej od spo-
łeczeństwa opinii możliwe będzie uzyskanie odpowiedzi na temat 

najsłabszych punktów związanych z funkcjonowaniem publicznego 
transportu zbiorowego i wprowadzenia w nim zmian. 
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Survey questionnaire of evaluation of currently operating 
public transport in the selected area –  

example of Naramowice in Poznań 

Paper discusses a survey questionnaire, which will be 

used to collect the data related to the assessment of the  pub-

lic transport currently operating in the selected area - in this 

case Naramowice in Poznan. The main assumption of the 

questionnaire is its versatility - possibility of using it (after 

any necessary modifications) to assess public transport in the 

selected area. Collection of such an opinion enables changes 

in public transport, in order to make it more adapted to the 

needs of users. 

 
Autorzy: 

mgr inż. Katarzyna Stańko – Politechnika Poznańska, Wydział 
Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Maszyn Roboczych i 
Pojazdów Samochodowych, Zakład Systemów Transportowych, 
katarzyna.w.stanko@doctorate.put.poznan.pl 

 

P
y

tan
ie z m

o
żliw

y
m

i o
d

p
o

w
ied

ziam
i 

S
ek

cje z p
y

tan
iam

i 

Rys. 3. Możliwe odpowiedzi na zadane w ankiecie pytanie „Jaki rodzaj transportu wykorzystuje Pan/Pani do wykonywania podróży do/z 
rejonu Naramowic?” oraz dalsze sekcje pytań, które uzależnione są od odpowiedzi udzielonej przez respondenta [opracowanie własne] 

 

Jaki rodzaj transportu 
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do wykonywania 
podróży do/z rejonu 

Naramowic? 

Tylko transport indywi-
dualny (samochód, 

rower, motocykl) 

Tylko publiczny trans-
port zbiorowy (auto-

bus, tramwaj) 

Transport indywidualny 
i publiczny transport 
zbiorowy – częściej 

jednak transport indy-

widualny 

Transport indywidualny 
i publiczny transport 
zbiorowy – z takim 

samym udziałem 

Transport indywidualny 
i publiczny transport 
zbiorowy – częściej 

jednak publiczny 

transport zbiorowy 

Sekcja: Transport 
indywidualny 

 
Następnie – Koniec 

ankiety 

Sekcja: Publiczny 
transport zbiorowy 

 
Następnie – Koniec 

ankiety 

Sekcja: Transport 
indywidualny 

 
Następnie - Sekcja: 
Publiczny transport 

zbiorowy 
u 
 

Sekcja: Publiczny 
transport zbiorowy 

 
Następnie - Sekcja: 

Transport indywidualny 

 

Sekcja: Transport 
indywidualny 

 
Następnie - Sekcja: 
Publiczny transport 

zbiorowy 
 


