
NAZWA BADANIA OPIS BADANIA TERMIN WYNAGRODZENIE 
Ankietowe badania 
podróży i zachowań 
komunikacyjnych – 
krótkie ankiety w 
autobusach i pociągach 

Ankieter w określonych 

godzinach odbywa 

podróże wskazanym 

środkiem transportu 

pomiędzy dwoma 

przystankami (tam i z 

powrotem). Podczas 

przejazdu wykonuje 

krótkie ankiety z 

pasażerami autobusów i 

pociągów. Notujemy 

wiek, płeć, cel podróży, 

źródło podróży, relację 

np. dom – praca, rodzaj 

biletu i ewentualnej ulgi 

na przejazd. 

  

  

Wymagane jest 

ankietowanie nie mniej 

niż 5% podróżnych w 

danym pojeździe. 

 

od 15.05.2018 do 

22.06.2018 

  

Tylko wtorek, środa, 

czwartek w godzinach:  

6:00 – 10:00 i 14:00 – 
18:00 

15 zł brutto za godzinę 

pracy 

 

LUB 

 

17 zł brutto za godzinę 
pracy i wpisaniem 
wyników do excela 

Ankietowe badania 
podróży i zachowań 
komunikacyjnych – 
krótkie ankiety na 
dworcach kolejowych, w 
centrach handlowych 
oraz na lotniskach 

Ankieter będzie pracował 
na wskazanej stacji 
kolejowej, centrum 
handlowym lub na 
lotnisku, gdzie  będzie 
wykonywał krótkie 
ankiety z osobami które 
przebywają na terenie 
wskazanego obiektu. 

od 15.05.2018 do 

22.06.2018 

  

Tylko wtorek, środa, 

czwartek w godzinach:  

6:00 – 10:00 i 14:00 – 
18:00 

4 zł brutto za jedną 

osobę z którą 

przeprowadzono ankietę  

 

LUB 

 

5 zł brutto za jedną 

osobę z którą 

przeprowadzono ankietę 

wraz z przepisaniem 

ankiety  

 
Pomiar liczby pasażerów 

korzystających ze stacji i 

dworców kolejowych 

oraz dworców 
autobusowych 

Ankieter pracuje na 

wskazanej stacji 

kolejowej lub dworcu 

autobusowym na terenie 

Wrocławia.  

  

Badanie polega na 

pomiarze liczby osób 

wsiadających i 

wysiadających na danym 

dworcu / stacji 

 

od 15.05.2018 do 

22.06.2018 

  

Tylko wtorek, środa, 

czwartek w godzinach:  

6:00 – 22:00 

  

15 zł brutto za godzinę 

pracy 

 

LUB 

 

17 zł brutto za godzinę 

pracy i wpisaniem 

wyników do excela 
 

Pomiary liczby 
pasażerów w pojazdach 
komunikacji zbiorowej 

Ankieter w określonych 

godzinach: 

- odbywa podróże 

pociągiem pomiędzy 

dwoma przystankami 

(tam i z powrotem) 

od 15.05.2018 do 

22.06.2018 

  

Tylko wtorek, środa, 

czwartek w godzinach:  

15 zł brutto za godzinę 

pracy 

 

LUB 

 



notując liczbę osób 

wchodzących, 

wychodzących i 

pozostających w pociągu. 

- szacuje liczbę osób 

wchodzących, 

wychodzących i 

pozostających w 

pojeździe. Jest to 

szacunek określany na 

podstawie obserwacji 

(bez wchodzenia do 

pojazdu) 

 

6:00 – 10:00 i 14:00 – 

18:00 

  

Wybrane linie w sobotę 
10:00 – 14:00 

17 zł brutto za godzinę 
pracy i wpisaniem 
wyników do excela 

 

Zapewniamy ankieterom: 

- wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot kosztów dojazdu (na podstawie 

rachunków/biletów/kilometrówki) 

- dodatkowe wynagrodzenie w wys. 100 zł na rękę za każdą nową osobę którą przyprowadzi 

zainteresowana osoba, pod warunkiem, że ta osoba przepracuje co najmniej 6 pełnych dni roboczych 

- szkolenie na miejscu (centrum Wrocławia) 

- mapę z zaznaczonym punktem (przystanek lub punkt w którym następuje spowolnienie pojazdu 

komunikacji miejskiej) na którym musi przeprowadzić pomiar  

- instrukcję jak prawidłowo przeprowadzić badanie/pomiar/ankietę 

- ankiety, podkładkę, długopisy, kamizelkę odblaskową z logiem projektu, imienny identyfikator 

- opiekę merytoryczną i stały kontakt z koordynatorami (w wybrane dni także na miejscu) 

 


