
Podsumowanie ankiety 
o komunikacji miejskiej



Na pytanie ,,W jaki sposób docierasz do szkoły?''odpowiedziało:

• 64,4% osób zagłosowało na ,,pieszo''

• 40,2% osób zagłosowało na ,,samochód''

• 17,4% osób zagłosowało na ,,rower''

• 16,7% osób zagłosowało na ,,autobus''

• 4,5% osób zagłosowało na ,, hulajnogę''

• 0% osób zagłosowało na ,,pociąg''

NA PYTANIA ODPOWIADALI UCZNIOWIE KLAS 4-8



• Na pytanie ,, Czy zdarza ci się
dojeżdżać autobusem do 
szkoły?''

• Odpowiedziało

• 67,4% osób zagłosowałona
,,nie''

• 32,6% zagłosowałona ,,tak''



• Na pytanie ,, Jak często korzystasz z 
autobusów miejskich?''

• Odpowiedziało

• 42,4% osób odpowiedziało na
,,prawie w cale''

• 19,7% osób odpowiedziało na
,,rzadziej niż raz''

• 12,2% osób odpowiedziało na ,,2 
dni w tygodniu''

• 9,8% osób odpowiedziało na ,, raz
w tygodniu''

• 9,1% osób odpowiedziało na ,,3 dni
w tygodniu''

• 6,8% osób odpowiedziało na ,,5 dni
w tygodniu''



Co zmieniłbyś w komunikacji miejskiej?
ODPOWIEDZI ANKIETOWANYCH

"Punktualność, wielkość autobusu, są tak rzadko"
"Rozkład jazdy"
"Pojemność autobusów"
"więcej autobusów przed 8.00"
"Dodać więcej godzin w rozkładach"
"więcej miejsc siedzących"
"Dodałabym więcej godzin do rozkładów"
klimatyzację"

"Przydałyby się większe autobusy, ponieważ brakuje 
miejsc. W okolicy zamieszkania jest tylko jeden 
przystanek autobusowy, ale autobus którym jeżdżę nie 
zajeżdża na ten przystanek"
"Większa częstotliwość i większa sieć przystanków"



Co zmieniła komunikacja miejska w 
Twoim życiu?

Odpowiedzi ankietowanych

,,Szybciej dojeżdżam do poszczególnych miejsc.''
,,Mogę szybciej przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego.''
,, Zwiększyła mobilność, samodzielność i dała możliwość dotarcie
na zajęcia dodatkowe czy pasje.''
,, Nie muszę chodzić pieszo.'
,,bezpłatnie poruszam się autobusami co sprawia że nie marznę i nie moknę podczas
brzydkiej pogody, nie spóźniam się na zajęcia dodatkowe.''

,,Szybciej poruszam się po mieście.''
,,Zaoszczędza spóźnień.''
,, Mogę poruszać się po Mińsku samodzielnie.''
,, Dbałość o środowisko.''
,, Nie muszę w zimę iść do szkoły, a mogę jechać
W ciepłym autobusie.''
,,Szybciej dochodzę do domu.''

,,Jest czasami alternatywą dla samochodu aby dojechać 
na dworzec i pociągiem do Warszawy.''
,, Zmieniła to, że w mroźne dni nie muszę iść do szkoły 
pieszo oraz, że szybciej się do niej dostane.''
,,Poznaje nowych ludzi, muszę być punktualna,
poznaje nowe ulice i miasto.''


