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Konkurs

Każda osoba, która weźmie udział w badaniach ankietowych 
w gospodarstwie domowym lub wypełni ankietę 
internetową lub pobierze i uruchomi aplikację mobilną 
„KBR 2018”, będzie brała udział w losowaniu atrakcyjnej 
nagrody głównej jaką jest hulajnoga elektryczna!

Badania są realizowane na zamówienie Gminy Wrocław 
przez Konsorcjum firm NBC Consulting Sp. z o.o. oraz  
LPW Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu badań oraz 
ważniejszych ich wyników zamieszczane będą na stronie 
internetowej

Zachęcamy do wzięcia udziału  
w Kompleksowych Badaniach Ruchu we Wrocławiu!

Co badamy i po co?

Głównym celem badania jest uzyskanie wiarygodnych 
danych nt. podróżowania po Wrocławiu i jego okolicach. 
Wyniki umożliwią szczegółową ocenę obecnie 
wykorzystywanych środków transportu oraz poznanie 
opinii Mieszkańców na temat możliwości poruszania 
się po Wrocławiu i sąsiednich gminach. Efekty analizy 
danych posłużą w przyszłości m.in. do dostosowania 
funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz planowania 
inwestycji zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami 
Mieszkańców.

Jak będziemy badać?

W okresie od 18 kwietnia do 22 czerwca 2018 roku 
przeprowadzane będą badania ankietowe, w trakcie których 
ankieterzy odwiedzą losowo wybrane gospodarstwa 
domowe. Celem badania będzie  zebranie informacji na 
temat codziennych podróży Mieszkańców Wrocławia 
i gmin sąsiednich, takich jak częstotliwość przemieszczania 
się, wybierane środki transportu, cel i czas podróży. 

Badania ankietowe będą realizowane od środy do piątku od 
godziny 17.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 12.00 
do 20.00. Każdy ankieter posiadał będzie identyfikator. 
Państwa odpowiedzi będą chronione tajemnicą badawczą, 
a wszystkie pozyskane dane będą anonimowe. 

W razie wątpliwości tożsamość ankietera będzie można 
potwierdzić pod numerem tel. 536 000 437.
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