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Weź udział w badaniu i miej wpływ na komfort 
podróży we Wrocławiu i okolicy!

Badania na zlecenie Gminy Wrocław 
przeprowadzać będzie Konsorcjum firm:

Jak?
Badania ankietowe będą 
przeprowadzane przez 
przeszkolonych ankieterów 
wyposażonych w imien-
ne identyfikatory. Wasze 
odpowiedzi będą chronio-
ne tajemnicą badawczą, 
a wszystkie pozyskane 
dane będą anonimowe.

Gdzie?
Ankieterzy odwiedzą Wasze gospodarstwa domowe 
we Wrocławiu i w gminach sąsiednich.

Spotkacie ich również na przystankach autobuso-
wych, stacjach i dworcach kolejowych, w centrach 
handlowych, na uczelniach wyższych, w zakładach 
pracy i na lotnisku.

Po co ?
Efekty analizy danych posłużą w przyszłości m.in. do 
dostosowania funkcjonowania komunikacji zbioro-
wej oraz planowania inwestycji zgodnie z potrzebami 
i oczekiwaniami Mieszkańców.

O co będziemy pytać?
Będziemy pytać o to skąd-dokąd, kiedy i jakim środ-
kiem transportu podróżujecie.

Kiedy?
Badania przeprowadzane będą od 

18 kwietnia do 22 czerwca 2018 r.

Będziemy także liczyć ilu rowerzystów, pieszych i użytkowni-
ków samochodów znajduje się na drogach oraz ilu pasażerów 
korzysta z komunikacji zbiorowej. Dodatkowym elementem 
badań jest analiza danych z kart SIM i sygnałów GPS.

WYGRAJ NAGRODĘ!
Weź udział w badaniach ankietowych w gospodarstwie domowym albo 
wypełnij ankietę internetową lub pobierz i uruchom aplikację mobilną 
„KBR 2018”, a będziesz mógł wygrać hulajnogę elektryczną!
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