
Wprowadzenie

Systematycznie realizowane badania preferencji i zachowaƒ komunikacyjnych

mieszkaƒców pozwalajà na elastyczne dostosowanie oferty przewozowej komuni-

kacji miejskiej do potrzeb przewozowych, popytu oraz preferencji mieszkaƒców.

Zmiany tych kategorii analizowane w d∏u˝szym okresie czasu powinny wyznaczaç

kierunki dzia∏aƒ strategicznych przedsi´biorstw komunikacji miejskiej i polityki

transportowej miasta. 

Uniwersytet Gdaƒski i Zarzàd Komunikacji Miejskiej w Gdyni prowadzà bada-

nia marketingowe preferencji i zachowaƒ komunikacyjnych mieszkaƒców od 1994

r. Badania realizowane sà co dwa lata na losowo dobranej próbie mieszkaƒców

w gospodarstwach domowych metodà wywiadu standaryzowanego. 

W artykule uwzgl´dniono wyniki badaƒ preferencji i zachowaƒ komunikacyj-

nych mieszkaƒców Gdyni zrealizowane w 1996 r. i w Sopocie w 1995 r. oraz wyni-

ki badaƒ przeprowadzonych w 2005 r. w Sopocie i w 2006 r. w Gdyni. Umo˝liwia

to analiz´ zmian w zachowaniach i preferencjach komunikacyjnych mieszkaƒców

w okresie 10 lat. W trakcie realizacji kolejnych badaƒ ich zakres merytoryczny ule-

ga∏ pewnym modyfikacjom, a w Êlad za nim zmienia∏y si´ pytania stawiane miesz-

kaƒcom. By∏o to spowodowane koniecznoÊcià zidentyfikowania i przeanalizowa-

nia bie˝àcych problemów transportu publicznego w obu miastach. 

Charakterystyka badanej populacji i komunikacji
miejskiej w Gdyni i Sopocie

Gdynia i Sopot sà wraz z Gdaƒskiem miastami tworzàcymi g∏ówny trzon aglome-

racji gdaƒskiej, tzw. Trójmiasto. Liczba mieszkaƒców Gdyni i Sopotu wynosi od-

powiednio 252 791 i 39 441 osób (stan na dzieƒ 30.06.2005 r.), co oznacza w sto-

sunku do 1996 i 1995 r. wzrost o 0,5% w Gdyni i spadek 13,1% w Sopocie.
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Struktur´ wiekowà badanych mieszkaƒców Gdyni w 1996 r. i 2006 r. oraz Sopotu

w 1995 r. i 2005 r. przedstawiono w tabeli 1. 

Wyniki badaƒ wskazujà na podobnà tendencj´ zmian w strukturze mieszkaƒców

obu miast. W okresie 10 lat zmniejszy∏ si´ udzia∏ osób w przedziale wiekowym

16–20 lat, 31–40 lat i 41–50 lat. Udzia∏ osób w wieku 31–40 lat zmniejszy∏ si´ wy-

raêniej w Sopocie (o 7,9%) ni˝ w Gdyni (o 2,2%). Spadek udzia∏u liczby osób

w wieku 16–20 lat w obu miastach by∏ podobny (3,3% w Gdyni i 3,7% w Sopo-

cie). Dok∏adnie o 7,3% zmniejszy∏ si´ udzia∏ osób w wieku 41–50 lat w obu mia-

stach. Wzrós∏ udzia∏ osób w Gdyni i Sopocie w przedzia∏ach 21–30 lat (odpowied-

nio o 2,3% i 1,8%), 51–60 lat (odpowiednio o 8,2 i 7,7%), 60–70 lat (odpowiednio

o 0,8 i 6,5%) oraz 71–75 lat (odpowiednio o 1,4 i 2,9%). 

Wy∏àcznym organizatorem komunikacji miejskiej w Gdyni i podstawowym

Sopocie jest Zarzàd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. ZKM w Gdyni realizuje

przewozy w Sopocie w odniesieniu do 8 linii, w tym wszystkich linii wewn´trz-

nych. W Sopocie us∏ugi przewozowe organizujà ponadto Zarzàd Transportu

Miejskiego w Gdaƒsku, który organizuje przewozy w odniesieniu do 4 linii au-

tobusowych. Ponadto przewozy kolejowe organizuje w obu miastach PKP SKM

w TrójmieÊcie. 

Oferta us∏ug transportu publicznego w aglomeracji gdaƒskiej jest zdezintegro-

wana pod wzgl´dem taryfowym i organizacyjnym. Szczególnie jest to negatywnie

odczuwalne w Sopocie, którego w∏adze doprowadzi∏y jedynie do ujednolicenia po-

ziomu op∏at komunikacji komunalnej obowiàzujàcych na obszarze tego miasta. 

Wyniki badaƒ marketingowych prowadzonych przez Zarzàd Komunikacji Miej-

skiej w Gdyni w zakresie oceny funkcjonowania komunikacji komunalnej obejmu-

jà zarówno ofert´ ZTM w Gdaƒsku jak i ZKM w Gdyni. 
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16–20 10,6 7,3 11,0 7,3

21–30 17,6 19,9 17,8 19,6

31–40 19,3 17,1 23,2 15,3

41–50 24,4 17,1 24,9 17,6

51–60 13,7 21,9 12,9 20,6

60–70 11,0 11,8 7,1 13,6

71–75 3,6 5,0 3,1 6,0

Tabela 1
Struktura wiekowa obj´tych badaniami mieszkaƒców Gdyni w 1996 r. i 2006 r. 

oraz Sopotu w 1995 r. i w 2005 r. [%]

Wiek Gdynia Sopot

1995 20051996 2006

èród∏o: badania w∏asne.
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Wyniki badaƒ

Status spo∏eczno – zawodowy mieszkaƒców wyodr´bniono pos∏ugujàc si´ uprosz-

czonym zestawem trzech kryteriów (tabela 2). 

Udzia∏ osób pracujàcych w badanym okresie wzrós∏ w Gdyni (o 2,5%) i w So-

pocie (o 5,6%). Udzia∏ osób uczàcych si´ (studiujàcych) zmniejszy∏ si´ w Gdyni

o 1,9% i wzrós∏ w Sopocie o 4,6%. W obu miastach zmniejszy∏ si´ udzia∏ osób nie-

pracujàcych; w Gdyni nieznacznie, bo o 0,6%, natomiast w Sopocie o 10,2%. 

Status motoryzacyjny mieszkaƒców zbadano pos∏ugujàc si´ kryterium posiada-

nia i dost´pnoÊci samochodu w gospodarstwie domowym (tabela 3). 

W Gdyni i Sopocie w okresie 10 lat zmniejszy∏ si´ udzia∏ osób z gospodarstw

domowych bez samochodu osobowego odpowiednio o 15,3% i 12,1%. Jednocze-

Ênie wzrós∏ udzia∏ g∏ównych u˝ytkowników samochodu osobowego w obu mia-

stach odpowiednio o 12,9% i 3,2%. Zmiany wielkoÊci analizowanych segmentów

wywo∏a∏y zmiany w zachowaniach komunikacyjnych mieszkaƒców. 
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G∏ówni u˝ytkownicy 21,9 34,8 23,7 26,9

samochodu

Osoby nie b´dàce g∏ównym 26,6 29,0 22,5 31,4

u˝ytkownikiem samochodu 

w gospodarstwie domowym

Osoby z gospodarstw 51,5 36,2 53,8 41,7

bez samochodu

Status spo∏eczno zawodowy Gdynia Sopot

1995 20051996 2006

èród∏o: badania w∏asne.

Pracujàcy 50,8 53,3 38,0 43,6

Uczàcy si´ (studiujàcy) 12,4 10,5 8,2 12,8

Niepracujàcy 36,8 36,2 53,8 43,6

Status spo∏eczno zawodowy Gdynia Sopot

1995 20051996 2006

èród∏o: badania w∏asne.

Tabela 2

Status spo∏eczno-zawodowy zbadanych mieszkaƒców Gdyni w 1996 r. i 2006 r. 

oraz Sopotu w 1995 r. i 2005 r.

Tabela 3
Status motoryzacyjny mieszkaƒców Gdyni w 1996 r. i 2006 r. 

oraz Sopotu w 1995 r. i 2005 r.
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W Gdyni w okresie 10 lat zmniejszy∏ si´ udzia∏ osób deklarujàcych podró˝owa-

nie zawsze lub przewa˝nie komunikacjà zbiorowà z 65,5% do 55,2%. Jednocze-

Ênie wzrós∏ z 21,8% do 33,8% udzia∏ osób deklarujàcych zawsze lub przewa˝nie

korzystanie z samochodu osobowego w podró˝ach miejskich. 

W Sopocie sposób realizacji podró˝y miejskich okreÊlono na podstawie faktycz-

nie zrealizowanych podró˝y, z uwzgl´dnieniem statusu motoryzacyjnego miesz-

kaƒców. Udzia∏ samochodu osobowego w realizacji podró˝y miejskich wzrós∏

w Sopocie w okresie 10 lat o 14,6%. Wzrost udzia∏u samochodu osobowego w re-

alizacji podró˝y odnotowano w odniesieniu do ka˝dego segmentu wyodr´bnione-

go na podstawie kryterium statusu motoryzacyjnego. Na uwag´ zas∏uguje fakt

wzrostu udzia∏u podró˝y realizowanych samochodem osobowym o 4,9% przez

osoby nie posiadajàce samochodu w gospodarstwie domowym. 

Dla mieszkaƒców Gdyni w ciàgu 10 lat nie zmieni∏y si´ trzy podstawowe przy-

czyny decydujàce o wyborze samochodu osobowego w podró˝ach miejskich. Naj-

wa˝niejszà przyczynà pozosta∏ krótszy czas podró˝y samochodem osobowym.

JednoczeÊnie o 9% wzrós∏ odsetek osób, dla których krótszy czas podró˝y samo-

chodem sta∏ si´ g∏ównym powodem korzystania z tego Êrodka transportu w podró-

˝ach miejskich. O prawie 10% zwi´kszy∏ si´ udzia∏ osób, które wybierajà podró˝

samochodem ze wzgl´du na lepsze warunki jazdy. Zmniejszy∏ si´ natomiast udzia∏

osób, które korzystajà z samochodu osobowego ze wzgl´du na wykorzystywanie

samochodu jako narz´dzia pracy. 

W Sopocie g∏ówne przyczyny wyboru samochodu osobowego zamiast komuni-

kacji miejskiej w podró˝ach nie zmieni∏y si´ w zasadniczy sposób (zmianie uleg∏o

brzmienie wariantów odpowiedzi na skali pomiarowej w kwestionariuszu). 

• W 1995 roku trzema podstawowymi przyczynami by∏y w kolejnoÊci: 

1. ucià˝liwoÊç oczekiwania na pojazdy komunikacji miejskiej; 

2. d∏ugi czas podró˝y komunikacjà miejskà; 

3. koniecznoÊç przesiadania si´. 
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zawsze komunikacjà zbiorowà 40,0 28,7

przewa˝nie komunikacjà zbiorowà 25,5 26,5

w równym stopniu samochodem osobowym i komunikacjà 12,7 11,0

zbiorowà

przewa˝nie samochodem osobowym 13,4 16,1

zawsze samochodem osobowym 8,4 17,7

Tabela 4

Sposób realizacji podró˝y miejskich w Gdyni w 1996 i 2006 r. [%]

Realizacja podró˝y
1996 2006

Procent podró˝y

èród∏o: badania w∏asne.
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• W 2005 r. do trzech g∏ównych przyczyn zaliczono: 

1. krótszy czas podró˝y samochodem; 

2. lepsze warunki jazdy samochodem; 

3. brak koniecznoÊci oczekiwania. 

• Mieszkaƒcy Gdyni dysponujàcy samochodem osobowym i korzystajàcy w po-

dró˝ach miejskich z komunikacji miejskiej w 1996 r. wskazali trzy najwa˝niej-

sze przyczyny wyboru sposobu podró˝y: 

1. zat∏oczenie dróg; 

2. trudnoÊci ze znalezieniem miejsca parkowania w miejscu docelowym; 

3. z∏y stan techniczny samochodu. 

• W 2006 r. do trzech najwa˝niejszych przyczyn gdynianie zaliczyli: 

1. trudnoÊci ze znalezieniem miejsca parkowania w miejscu docelowym; 

2. niedyspozycje psychofizyczne; 

3. z∏y stan techniczny samochodu. 

• W Sopocie w 1995 r. do trzech najwa˝niejszych przyczyn wyboru komunikacji

miejskiej w sytuacji dysponowania samochodem zaliczono: 

1. z∏y stan dróg; 

2. zat∏oczenie dróg; 

3. trudnoÊci ze znalezieniem miejsca parkowania. 

• W 2005 r. do trzech najwa˝niejszych przyczyn wyboru komunikacji miejskiej w re-

alizacji podró˝y w sytuacji dysponowania samochodem osobowym zaliczono: 

1. korzystanie z samochodu przez innà osob´; 

2. ni˝szy koszt podró˝y komunikacjà zbiorowà; 

3. zat∏oczenie dróg. 
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Ogó∏em 38,4 61,6 53,0 47,0

G∏ówni u˝ytkownicy samochodu 74,2 25,8 93,8 7,2

Osoby nie b´dàce g∏ównymi u˝ytkownikami 17,4 82,6 23,9 76,1

samochodu

Osoby z gospodarstw domowych 1,6 98,4 6,5 93,5

bez samochodu

Tabela 5

Podzia∏ zadaƒ przewozowych na podstawie liczby podró˝y mieszkaƒców Sopotu w 1995 i 2005 r.

Wyszczególnienie

1995

samochód
osobowy

[%]

transport

zbiorowy

[%]

samochód
osobowy

[%]

transport

zbiorowy

[%]

2005

èród∏o: badania w∏asne.
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Zmieni∏y si´ preferencje komunikacyjne mieszkaƒców Gdyni i Sopotu z punktu

widzenia znaczenia postulatów przewozowych. 

Wyniki badaƒ wskazujà na zmiany znaczenia poszczególnych postulatów prze-

wozowych dla mieszkaƒców Gdyni i Sopotu. W 1996 r. w Gdyni najwa˝niejszy-

mi postulatami przewozowymi by∏y w Gdyni: punktualnoÊç, bezpoÊrednioÊç

i cz´stotliwoÊç, natomiast w i 1995 r. w Sopocie: punktualnoÊç cz´stotliwoÊç i ni-

ski koszt. 10 lat póêniej dla gdynian wzros∏a ranga bezpoÊrednioÊci, która sta∏a si´

najwa˝niejszym postulatem przewozowym. Tak˝e dla mieszkaƒców Sopotu bez-

poÊrednioÊç sta∏a si´ najwa˝niejszym postulatem przewozowym, awansujàc

w rankingu z 4 miejsca. Nie zmieni∏o si´ znaczenie cz´stotliwoÊci – dla gdynian

pozosta∏a 3 z kolei postulatem, dla sopocian 2. Wzros∏o natomiast w Sopocie zna-

czenie dost´pnoÊci, która zaj´∏a wÊród trzech najwa˝niejszych postulatów miej-

sce, które wczeÊniej zajmowa∏ niski koszt. Zarówno wzrost znaczenia bezpoÊred-

nioÊci po∏àczeƒ, jak i wzrost znaczenia dost´pnoÊci mo˝na uznaç za zmiany

spowodowane wzrostem stopnia zmotoryzowania mieszkaƒców obu miast, dla

których te postulaty decydujà w najwi´kszym stopniu o alternatywach wyboru

Êrodka transportu. 

G∏ównymi przejawami dezintegracji transportu publicznego w aglomeracji

gdaƒskiej sà ró˝ne systemy taryfowe i biletowe. Mieszkaƒcy Gdyni i Sopotu sà

konsekwentnie co dwa lata pytani o swój stosunek do taryfy czasowej. Odsetek

przeciwników taryfy czasowej w przekroju poszczególnych segmentów w odst´-

pie 10 lat przedstawiono w tabeli 7. 
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PunktualnoÊç 1 2 1 4

Cz´stotliwoÊç 3 3 2 2

Niski koszt 5 5 3 5

BezpoÊrednioÊç 2 1 4 1

Dost´pnoÊç 4 4 5 3

Wygoda 6 6 6 8

PewnoÊç 7 8 7 7

Pr´dkoÊç 8 7 8 6

RytmicznoÊç 9 9 9 9

Wyczerpujàca informacja 10 10 10 10

Postulat

Gdynia

1996
miejsce

2006
miejsce

1996
miejsce

2006
miejsce

Sopot

èród∏o: badania w∏asne.

Tabela 6

Ranga postulatów przewozowych wed∏ug mieszkaƒców Gdyni w 1996 r. i 2006 r. oraz Sopotu

w 1995 i 2005 r. 
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Mieszkaƒcy obu miast sà przeciwni wprowadzeniu taryfy czasowej. Mo˝na

przyjàç, ˝e udzia∏ przeciwników taryfy czasowej nie zmieni∏ si´ (zmiana mieÊci si´

w granicach b∏´du statystycznego). Niezale˝nie od preferencji mieszkaƒców

w kwestii rodzaju obowiàzujàcej taryfy nale˝y stwierdziç, ˝e taryfa czasowa jest

rozwiàzaniem niekorzystnym ekonomicznie. Wyniki badaƒ marketingowych prze-

prowadzonych w Gdyni w 1997 r. pozwoli∏y stwierdziç, ˝e wprowadzenie taryfy

czasowej mo˝e zmniejszyç przychody ze sprzeda˝y biletów o 11–17%1. 

Zmieni∏a si´ percepcja rozwiàzaƒ z zakresu polityki transportowej. W Gdyni

wzrós∏ w ciàgu ostatnich 10 lat o 22,3% odsetek zwolenników wprowadzania za-

kazów parkowania. Jest to niewàtpliwie wynikiem biernej polityki w∏adz miasta

odnoszàcej si´ do parkowania i zaniechanie wprowadzenia p∏atnego parkowania

w centrum Gdyni. O 2% zmniejszy∏ si´ udzia∏ zwolenników ograniczeƒ w ruchu

samochodów osobowych i o 9% zmniejszy∏ si´ udzia∏ zwolenników tworzenia

stref ruchu pieszego. 

W 1995 r. 57,8% mieszkaƒców Sopotu opowiedzia∏o si´ za wprowadzeniem

op∏at za parkowanie, 22,0% by∏o przeciwnych i 20,2% by∏o niezdecydowanych.
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Tabela 7
Przeciwnicy taryfy czasowej w Gdyni w 1996 r. i 2006 r. oraz w Sopocie w 1995 i 2005 r. 

Odsetek przeciwników taryfy czasowej
Gdynia Sopot

1996 2006 1995 2005
68,9 68,5 19,8 20,1

èród∏o: badania w∏asne.

1 K. Grzelec, O. Wyszomirski, Intensyfikacja wp∏ywów ze sprzeda˝y biletów, „Biuletyn Komunika-

cji Miejskiej” nr 39, Warszawa 1998, s. 7–10. 

Mieszkaƒcy ogó∏em 3,86 4,18 3,81 3,90

G∏ówni u˝ytkownicy samochodu 3,78 4,19 3,94 3,91

Osoby nie b´dàce g∏ównymi u˝ytkownikami 3,82 4,18 3,73 3,84

samochodu w gospodarstwie domowym

Osoby z gospodarstw bez samochodu 3,91 4,18 3,81 3,90

Tabela 8
Ocena komunikacji miejskiej w skali ocen od 2 do 5 wed∏ug mieszkaƒców Gdyni w 1996 r. i 2006 r.

oraz Sopotu w 1995 r. i 2005 r.

Status spo∏eczno zawodowy
Gdynia Sopot

1996 2006 1995 2005

èród∏o: badania w∏asne.
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Wprowadzony przez w∏adze Sopotu system p∏atnego parkowania zosta∏ poddany

ocenie w 2005 r. Dobrze system ten oceni∏o 25,9% mieszkaƒców, êle 45,8%, i do-

brze i jednoczeÊnie êle 13,0%, nie mia∏o zdania na ten temat 15,3%. Mieszkaƒcy

pozytywnie oceniajàcy system p∏atnego parkowania wskazali przede wszystkim na

uporzàdkowanie zasad parkowania samochodów. Wskazano tak˝e na zmniejszenie

ucià˝liwoÊci ruchu samochodów na ulicach miasta w centrum Sopotu. Przeciwni-

cy p∏atnego parkowania przede wszystkim domagajà si´ wprowadzenia bezp∏at-

nych abonamentów dla mieszkaƒców Sopotu, narzekajà na zbyt ma∏à liczb´ miejsc

parkingowych i kierowców pozostawiajàcych samochody poza miejscami parkin-

gowymi w sposób utrudniajàcy „˝ycie mieszkaƒców”. 

Komunikacja miejska w Sopocie zosta∏a w 1995 i 2005 r. poddana ocenie przez

mieszkaƒców w sali ocen szkolnych od 2 do 5. Podobnie komunikacja miejska

w Gdyni w latach 1996 r. i 2006 r. (tabela 8). 

W okresie 10 lat zdecydowanie poprawi∏a si´ ogólna ocena gdyƒskiej komunikacji

miejskiej. W tym okresie ZKM w Gdyni doprowadzi∏ do unowoczeÊnienia taboru

(pod koniec 2006 r. 77% taboru stanowi∏y proekologiczne pojazdy niskopod∏ogowe). 

Ocena komunikacji miejskiej w Sopocie jest ni˝sza ni˝ w Gdyni. W ciàgu ostat-

nich 10 lat wzros∏a o 0,09 punktu. Nale˝y jednak stwierdziç, ˝e ogólna ocena ko-

munikacji miejskiej w Sopocie obejmowa∏a tak˝e us∏ugi Êwiadczone przez innego

organizatora. 

Podsumowanie

• W strukturze mieszkaƒców Gdyni i Sopotu nastàpi∏y podobne zmiany tzn.

zmniejszy∏ si´ udzia∏ osób w przedzia∏ach wiekowych 16–20 lat, 31–40 lat

i 41–50 lat. 

• Udzia∏ osób pracujàcych zwi´kszy∏ si´ w obu miastach, przy czym w wi´kszym

stopniu w Sopocie. W Gdyni wzrostowi udzia∏u osób pracujàcych towarzyszy∏

spadek udzia∏u osób uczàcych si´, natomiast w Sopocie osób niepracujàcych. 

• W okresie 10 lat zmniejszy∏ si´ udzia∏ osób z gospodarstw domowych bez sa-

mochodu osobowego w Gdyni o 15,3%, a w Sopocie o 12,1%. JednoczeÊnie

wzrós∏ udzia∏ g∏ównych u˝ytkowników samochodu. 

• Zmniejszy∏ si´ udzia∏ osób deklarujàcych podró˝owanie zawsze komunikacjà

zbiorowà w Gdyni z 40% do 28,7% przy jednoczesnym wzroÊcie z 8,4% do

17,7% osób deklarujàcych podró˝owanie zawsze samochodem osobowym. 

• Metoda „fotografii dnia” pozwala stwierdziç, ˝e w Sopocie udzia∏ samochodu

osobowego w realizacji podró˝y miejskich wzrós∏ w okresie 10 lat o 14,6%. 

• Przyczyny decydujàce o wyborze samochodu osobowego w podró˝ach miej-

skich w Gdyni w okresie 10 lat nie zmieni∏y si´. Najwa˝niejszymi sà krótszy

czas podró˝y samochodem i lepsze warunki jazdy. 

• Przyczyny wyboru samochodu osobowego w Sopocie uleg∏y nieznacznym

zmianom i w 2005 r. by∏y identyczne z okreÊlonymi przez mieszkaƒców Gdy-

ni w 2006 r. 
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• Zmieni∏y si´ preferencje komunikacyjne mieszkaƒców Gdyni i Sopotu. W obu

miastach wzros∏a ranga bezpoÊrednioÊci, która sta∏a si´ najwa˝niejszym postu-

latem przewozowym. 

• Mieszkaƒcy obu miast sà przeciwni wprowadzeniu taryfy czasowej. 

• Zmieni∏a si´ percepcja rozwiàzaƒ z zakresu polityki transportowej. W Gdyni

wzrós∏ w ciàgu 10 lat o 22,3% odsetek zwolenników wprowadzenia zakazów

parkowania. 

• Ocena funkcjonujàcego w Sopocie systemu p∏atnego parkowania by∏a w 2005

r. pozytywna w 25,5% przypadkach a negatywna w 45,8%. 

• Ogólna ocena komunikacji miejskiej (w klasycznej skali ocen szkolnych od

2 do 5) wykazuje tendencj´ rosnàcà w obu miastach, osiàgajàc w 2006 r.

w Gdyni poziom 4,18 a w 2005 r. w Sopocie 3,9. 

Summary

CHANGES IN THE COMMUNICATIONS BEHAVIOUR AND

PREFERNCES OF SOPOT AND GDYNIA INHABITANTS

ZKM in Gdynia together with University of Gdansk provides research devoted to

the problem of preferences and mobility behavior of citizens of Gdynia and Sopot. 

In the article the results of research carried out in Gdynia and Sopot for 10 years

were compared. 

It allowed to show changes in mobility behavior and preferences of inhabitant of

Gdynia and Sopot for 10 years. 

119Zmiany w zachowaniach i preferencjach komunikacyjnych...

geografia_konferencja  25/9/08  0:52  Page 119



geografia_konferencja  25/9/08  0:52  Page 120


