
BADANIA I POMIARY W LICZBACH 
 
 
W badaniu telefonicznym CATI udział wzięło 1402 respondentów indywidualnych oraz 101 
firm. 
 
Badania ankietowe pasażerów publicznego transportu zbiorowego przeprowadzono na: 

� 89 przystankach tramwajowych i 73 przystankach autobusowych w Poznaniu, 
� 38 przystankach autobusowych w powiecie poznańskim, 
� 4 dworcach autobusowych w Poznaniu, 
� dworcu autobusowym PKS w Poznaniu, 
� 30 stacjach i przystankach kolejowych w Aglomeracji Poznańskiej. 

Łącznie przeprowadzono 80 783 wywiadów, w tym: 
� 56 144 na przystankach tramwajowych i autobusowych w Poznaniu, 
� 10 913 na przystankach autobusowych w powiecie poznańskim, 
� 4 715 na dworcach autobusowych w Poznaniu, 
� 749 na dworcu autobusowym PKS w Poznaniu, 
� 8 262 na stacjach i przystankach kolejowych w Aglomeracji Poznańskiej  

(1 576 na stacji Poznań Główny, 2 497 na pozostałych stacjach w Poznaniu  
oraz 4 189 na stacjach w powiecie poznańskim). 

Równocześnie prowadzono pomiary liczby pasażerów wsiadających/wysiadających z 
pojazdów transportu zbiorowego lub korzystających z stacji i przystanków kolejowych. 
 
Ankieterzy odwiedzili 4203 gospodarstw domowych i przeprowadzili wywiady z 10 429 
osobami (2847 gospodarstw w Poznaniu i 1356 w powiecie poznańskim). 
 
Badania ankietowe wykonano w 22 centrach handlowych zlokalizowanych na terenie 
Aglomeracji Poznańskiej. Przeankietowanych zostało 15 470 klientów centrów handlowych. 
 
633 uczniów i studentów brało udział w badaniach ankietowych przeprowadzonych w 28 
szkołach i uczelniach, w tym w 21 na terenie Poznania. Dodatkowo w 23 szkołach (z czego 
14 w Poznaniu) przeprowadzono badania parkowania oraz podwożenia osób samochodami. 
Dokonano także pomiaru liczby pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu 
Kampusu Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
Pomiary napełnień pojazdów publicznego transportu zbiorowego wykonane zostały w 43 
przekrojach pomiarowych w cyklach sześciogodzinnych w ciągu czterech dni roboczych. W 5 
punktach pomiarowych pomiar odbywał się w godzinach 04:00 - 24:00 przez dwa dni 
robocze. 
 
Pomiary natężenia ruchu samochodowego wykonano na 8 mostach ekranu Warty, w 31 
punktach kordonu miejskiego oraz 42 punktach zlokalizowanych na granicy powiatu 
poznańskiego. Dodatkowo zmierzone zostały potoki ruchu samochodowego w 20 punktach 
na wybranych granicach gmin powiatu poznańskiego. Na ekranie Warty przeprowadzono 
tygodniowy pomiar obejmujący całą dobę. Badanie na pozostałych punktach wykonano 
dwukrotnie w dzień roboczy dla wszystkich godzin doby.  

 
Pomiary natężenia ruchu samochodowego w 22 centrach handlowych Aglomeracji 
Poznańskiej wykonano w piątek i sobotę w godzinach 15:00 – 18:00. 
 


