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WSTĘP 

Prezentujemy Czytelnikom trzeci raport opracowany na potrzeby projektu badania turystyki gdańskiej, rea-

lizowanego przez Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka, we współpracy z Gdańską Organi-

zację Turystyczną. Niniejszy Raport stanowi podsumowanie wyników sondażu przeprowadzonego w III 

kwartale 2015 r. w formie indywidualnych wywiadów, będąc tym samym materiałem porównawczym 

dla danych uzyskanych w I i II kwartale 2015 r. Pomimo, iż dokument ten zawiera szereg wniosków, wyni-

kających z porównania danych właściwych dla poszczególnych okresów, w celu zauważenia sezonowości wystę-

powania poszczególnych zjawisk, planowane jest sporządzanie raportu końcowego (raportu rocznego), obejmu-

jącego wyniki badań, przeprowadzonych na przestrzeni czterech kwartałów.  

Głównym celem realizowanego projektu badania turystyki gdańskiej jest poprawa jakości turystycznej oferty 

produktowej Gminy Miasta Gdańsk. Cel ten realizowany jest w oparciu o dane i informacje, umożliwiające kreo-

wanie świadomej polityki produktowej gminy, korespondującej z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami róż-

nych grup odbiorców tego produktu. Podejście to opiera się o założenie, że miasto stanowi specyficzny rodzaj 

produktu turystycznego, składającego się z kompozycji towarów, produktów i usług, jak również innych walorów, 

z których korzystają turyści i odwiedzający. Docelowo realizacja polityki produktowej ukierunkowanej na potrzeby 

odbiorców, może umożliwić Gminie Miasta Gdańsk stworzenie oferty turystycznej zgodnej z bieżącymi, jak i po-

tencjalnymi oczekiwaniami gości – co z kolei w długim okresie czasu może przyczynić się do systematycznie 

zwiększającego się ruchu turystycznego na analizowanym obszarze, a co za tym idzie, generowania większych 

niż obecnie korzyści dla gospodarki lokalnej. 

Do celów szczegółowych, realizowanego projektu, należą: 

 określenie społeczno-ekonomicznego profilu turystów i odwiedzających, przyjeżdżających do 

Gdańska; 

 zbadanie stopnia zadowolenia odwiedzających i turystów z poszczególnych aspektów pobytu 

w Gdańsku oraz zależności pomiędzy wskazywaną przez nich oceną tych aspektów, a ogólnym 

zadowoleniem z pobytu; 

 dokonanie klasyfikacji turystów i odwiedzających wg. kryterium głównego celu podróży i doko-

nanie analizy różnic w cechach społeczno-ekonomicznych w tych grupach oraz w ich percepcji 

Gdańska jako produktu turystycznego; 

 oszacowanie wielkości ruchu turystycznego; 

 oszacowanie wpływu turystyki na lokalną gospodarkę. 

Ostatni z powyższych celów zrealizowany zostanie w formie kwartalnego dodatku do raportu z badania turystyki 

gdańskiej, pt. „Wpływ turystyki na gospodarkę miasta Gdańsk w III kwartale 2015 r.”. 
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ZAŁOŻENIA 

1.1. Definicje i pojęcia 

W trakcie opracowywania niniejszego Raportu, Autorzy posługiwali się szeregiem terminów, które zdefiniowali 

(podobnie, jak w przypadku poprzednich raportów) w sposób następujący:  

 populacja – ogół osób spoza Trójmiasta, przybywających do Gdańska w celach innych niż stałe zatrud-

nienie lub studia; 

 próba – ogół respondentów, którzy wzięli udział w badaniu; 

 turyści – osoby z populacji, których pobyt w Gdańsku obejmuje przynajmniej jeden nocleg; 

 odwiedzający - osoby z populacji, których pobyt w Gdańsku nie obejmuje noclegu; 

 respondent/turysta/odwiedzający biznesowy – osoba z populacji, która odpowiedziała na pytanie 

„Proszę wskazać główny cel Pana/i podróży?” – podróż w sprawach zawodowych; 

 respondent/turysta/odwiedzający eventowy - osoba z populacji, która odpowiedziała na pytanie 

„Proszę wskazać główny cel Pana/i podróży?” – wydarzenie kulturalne, rozrywkowe, sportowe, etc.; 

 respondent/turysta/odwiedzający rekreacyjny - osoba z populacji, która odpowiedziała na pytanie 

„Proszę wskazać główny cel Pana/i podróży?” – pobyt rekreacyjny; 

 respondent/turysta/odwiedzający, który przyjechał do rodziny/ znajomych - osoba z populacji, 

która odpowiedziała na pytanie „Proszę wskazać główny cel Pana/i podróży?” – wizyta u rodziny/znajo-

mych. 

1.2. Szacunek wielkości badanej populacji – liczby turystów i odwiedzających, zarówno 

krajowych, jak i zagranicznych 

Mając na względzie zauważone w poprzednich raportach trudności w przeprowadzeniu badania, dotyczącego da-

nej zbiorowości, wynikające z problemów w dotarciu do wszystkich jednostek reprezentujących tą zbiorowość, 

uznano, iż również w przypadku badania turystyki gdańskiej w III kwartale 2015 r. wyznaczona zostanie próba 

statystyczna, cechująca się możliwie jak najwyższą reprezentatywnością (umożliwiającą w jak najdokładniejszym 

stopniu odwzorowanie badanych cech w ramach tej próby). Z uwagi na fakt, iż niemożliwe jest precyzyjne zdefi-

niowanie liczby turystów i odwiedzających Gdańsk w okresie kwartalnym, w celu określenia próby badawczej 

posłużono się wielkością populacji, która została oszacowana na podstawie danych statystycznych, właściwych 

dla poprzednich okresów oraz wyników uzyskanych w trakcie przeprowadzonego badania ankietowego w I i II 

kwartale 2015 r. 

Wielkość badanej populacji, a więc liczba turystów i odwiedzających, którzy odwiedzili Gdańsk w III kwartale 

2015 roku, została oszacowana na podstawie danych statystycznych, dotyczących liczby udzielonych noclegów 

turystom w odpowiednich miesiącach 2012 r., 2013 r. oraz 2014 r. Na podstawie tych informacji wyznaczono 

średnią, roczną dynamikę zmian w tych okresach, co następnie posłużyło do prognozy liczby noclegów udzielo-

nych turystów w III kwartale 2015 r. Następnie otrzymaną liczbę skorygowano o strukturę wybieranych miejsc 

noclegowych przez turystów, wynikającą z otrzymanych rezultatów badania przeprowadzonego w II kwartale 

2015 r. – oszacowano w ten sposób łączną liczbę turystów, nie zaś wyłącznie liczbę turystów korzystających 

z obiektów noclegowych (uwzględniono turystów, którzy wybierają np. nocleg u rodziny, znajomych). Ostatecznie 

celem oszacowania wielkości badanej populacji uwzględniono także udział turystów (a więc osób korzystających 

z noclegu w Gdańsku) w ogólnej strukturze turystów i odwiedzających. Na podstawie wyżej opisanej metodyki, 

otrzymano liczebność populacji na poziomie 1 050 851 osób.  
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 krajowi zagraniczni  

 turyści odwiedzający turyści odwiedzający suma 

VII   86 668 196 201 55 191 39 168 377 228 

VIII   90 536 204 955 57 185 40 583 393 259 

IX 64 229 145 402 41 372 29 361 280 364 

SUMA 241 433 546 558 153 748 109 112 1 050 851 

1.3. Dobór próby 

Istotnym etapem procesu badawczego, którego sposób przeprowadzenia wpływa na możliwość ekstrapolacji wy-

ników badania na całą badaną populację, jest dobór próby. Etap ten to ściśle określone postępowanie badawcze, 

polegające na wyodrębnieniu z szerszego zbioru elementów o wspólnych cechach (tzw. populacja generalna), 

ograniczonej liczby ich reprezentantów, w celu oszacowania ich właściwości lub zachodzących między nimi relacji.  

Ważnym parametrem cechującym daną próbę badawczą, jest poziom jej reprezentatywności, który określa w ja-

kim stopniu próba badawcza odzwierciedla cechy całej populacji, którą zainteresowani są przeprowadzający ba-

danie. Reprezentatywność badania jest parametrem stopniowalnym, aczkolwiek wyrażenie w postaci np. procen-

towej tego parametru (stopnia reprezentatywności) jest bardzo trudne i nie należy go mylić ze współczynnikiem 

prawdopodobieństwa błędu. Charakter badanej w niniejszym opracowaniu populacji nie pozwala na przeprowa-

dzenie badania w pełni reprezentatywnego, w statystycznym rozumienia tego terminu, z uwagi na brak możliwo-

ści przeprowadzenia badania w pełni spełniającego warunki badania losowego. Ponadto, niemożliwym było wy-

korzystanie także metodologii badań stanowiących uproszczoną formę doboru losowego, np. stosujących dobór 

systematyczny, co spowodowane było realnym brakiem możliwości zastosowania odpowiedniego interwału, po-

zwalającego na statystyczne zbadanie próby na całej jej szerokości, który w tym przypadku wynosiłby 1 603 

osób, w zależności od ostatecznych założeń. W niniejszym badaniu, ze względu na specyfikę badanej populacji, 

dobór stosowanych metod był znacząco ograniczony. Z tego względu zastosowano nielosowy kwotowy sche-

mat doboru osób ankietowanych, wykorzystujący próbę okolicznościową (respondenci byli osobami dostęp-

nymi).  

Zwraca się jednak uwagę, że Autorzy opracowania dołożyli wszelkich starań, zarówno w zakresie oszacowania 

próby badawczej, jak i nadzorując sam proces przeprowadzanego badania, aby uzyskane w trakcie badania  wy-

niki charakteryzowały się możliwie jak najwyższym poziomem reprezentatywności i aby tym samym możliwe było 

świadome stosowanie założenia, że ekstrapolacja uzyskanych wyników na ogół badanej populacji obarczona bę-

dzie stosunkowo niewielkim błędem. 

Celem badania sondażowego jest określenie wielkości wybranych parametrów (frakcji) wśród populacji general-

nej. Określonymi parametrami (frakcjami) docelowo mają być osoby wchodzące w skład próby badawczej, wy-

kazujące określone preferencje oraz tendencje z zakresu turystyki w Gdańsku. W związku z powyższym, wzór na 

minimalną, niezbędną wielkość próby (nb), przy oszacowaniu frakcji elementów wyróżnionych w populacji, miał 

postać:  

               𝑛𝑏 =  
𝑁

1 +  
𝑑2 × (𝑁 − 1)
𝑧𝛼

2  × 𝑝 × 𝑞

 

Gdzie: 
N – liczność populacji;  
p – spodziewany rząd wielkości szacowanej frakcji (0,5);  
q – 1 - p;  
zα – 2,05 dla α=0,040364;  
d – dopuszczalny błąd szacunku frakcji p (0,040364). 

Ze względu na brak przeprowadzenia badania pilotażowego, spodziewany rząd wielkości szacowanej frakcji został 

zdefiniowany jako p = 0,5. Dodatkowo założono współczynnik ufności na poziomie 95,96%. Zgodnie z tablicą 
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dystrybuanty rozkładu normalnego, współczynnik zα dla tej wartości współczynnika α wynosi 2,05. W oparciu 

o powyższe założenia oraz przyjmując za wielkość populacji 1 050 851 osób, minimalna liczebność próby ba-

dawczej została oszacowana na poziomie 645 osób.  

1.4. Realizacja i przebieg badania 

Badanie turystyki gdańskiej w III kwartale 2015 r., będące podstawą do opracowania niniejszego Raportu, zostało 

przygotowane i przeprowadzone przez Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka w Gdańsku. 

Głównym celem badania było określenie profilu turystów i odwiedzających miasto Gdańsk, poznanie ich opinii 

oraz uzyskanie informacji, związanych z ich pobytem w Gdańsku podczas III kwartału 2015 roku. 

Badanie to przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankiety, stworzonego przez Pomorski Instytut Nau-

kowy im. Profesora Brunona Synaka we współpracy z Gdańską Organizacją Turystyczną oraz Referatem Badań 

i Analiz Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdańsk. 

Badanie opierało się na analizie między innymi takich zagadnień jak: miejsce zakwaterowania turystów, środki 

transportu za pomocą których respondenci nie tylko przyjechali do Gdańska, ale także poruszali się po mieście, 

charakterystyka grup towarzyszących, z którymi przyjechali do Gdańska, etc. Zweryfikowano także źródła, z któ-

rych respondenci dowiadywali się o Gdańsku oraz ich opinię na temat miasta. Wyniki badania preferencji respon-

dentów przeanalizowano w podziale na poszczególne grupy, biorąc pod uwagę takie zmienne, jak: wiek, płeć, 

wykształcenie oraz sytuację zawodową respondentów. 

Tabela 1. Zestawienie miejsc oraz zrealizowanej liczby ankiet  

Miejsce przeprowadzenia badania Liczba zrealizowanych ankiet 

Port Lotniczy Gdańsk 111 

Dworzec PKP Gdańsk Główny 149 

ul. Długi Targ 406 

Plaża w Brzeźnie 19 

RAZEM 685 

Źródło: Opracowanie własne. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych typu tablet, w okresie od 25 

sierpnia do 14 września. W każdym badaniu uczestniczyło czterech, tych samych, przeszkolonych ankieterów. 

Ankieterzy celem zachęcenia potencjalnych respondentów do wzięcia udziału w badaniu, zostali wyposażeni w ga-

dżety promocyjne (okulary przeciwsłoneczne oraz przypinki), udostępnione przez Gdańską Organizację Tury-

styczną. Każdy z ankieterów posiadał holder ze swoim imieniem i nazwiskiem. W sumie wypełniono 685 szt. 

ankiet, co umożliwiło przekroczenie ustalonego poziomu wymaganej, minimalnej próby badawczej oszacowanej 

na poziomie 645 osób.  

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

2.1. Profil demograficzno-socjologiczny respondentów  

Na wstępie analizie poddany został profil demograficzno-socjologiczny respondentów, którzy wzięli udział w ba-

daniu. Analizę przeprowadzono zbiorczo (dla całej próby badawczej) oraz w podziale na turystów i odwiedzających 

oraz na krajowych i zagranicznych uczestników gdańskiego ruchu turystycznego w III kwartale 2015 roku.  
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Tabela 2. Struktura respondentów według płci z podziałem na turystów i odwiedzających 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Kobieta 249 36,35% 151 41,71% 98 30,34% 

Mężczyzna 436 63,65% 211 58,29% 225 69,66% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W badanym okresie struktura płci respondentów cechowała się znacznym zróżnicowaniem. W badaniu udział 

wzięło 63,6% mężczyzn i 36,4% kobiet, co stanowiło znaczną rozbieżność w stosunku do struktury płci, właściwej 

dla całej populacji Polski w 2014 r. (51,6% kobiet i 48,4% mężczyzn)1. Należy podkreślić, iż rozbieżność ta, choć 

w mniejszym stopniu, widoczna była również w II kwartale 2015 r. (udział kobiet wśród respondentów wynosił 

bowiem 38,8%, zaś mężczyzn 57,2%). W III kwartale 2015 r. wśród turystów widoczny był wyższy udział męż-

czyzn, niż w przypadku całej próby badawczej. Z kolei w przypadku odwiedzających nieznacznie wyższy był udział 

kobiet, w porównaniu do całej próby poddanej badaniu. Kobiety stanowiły bowiem 41,7% odwiedzających i 30,3% 

turystów, zaś mężczyźni odpowiednio 58,3% odwiedzających i 69,7% turystów.  

Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, iż zarówno w II, jak i III kwartale 2015 r. struktura respondentów 

pod względem płci różniła się istotnie w stosunku do tej, właściwej dla I kwartału 2015 r. (w którym to struktura 

ta niemal w pełni odpowiadała strukturze właściwej dla całej populacji Polski). Największe różnice widoczne były 

przede wszystkim wśród turystów, bowiem udział kobiet zmniejszył się o 26,1 punktów procentowych, przy rów-

noczesnym wzroście o takim samym natężeniu udziału mężczyzn. Pomimo widocznych różnic w trzech analizo-

wanych okresach, należy podkreślić, iż wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących struktury płci moż-

liwe będzie dopiero na podstawie badań obejmujących co najmniej trzy pełne lata oraz wykluczeniu występowania 

zdarzeń losowych, które mogły potencjalnie wpływać na tę strukturę.  

Tabela 3. Struktura respondentów według płci z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Kobieta 249 36,35% 207 38,12% 42 29,58% 

Mężczyzna 436 63,65% 336 61,88% 100 70,42% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 r. w przeciwieństwie do poprzedniego okresu uwidoczniła się przewaga udziału mężczyzn 

nad udziałem kobiet wśród respondentów krajowych oraz zagranicznych (przy czym przewaga ta była większa 

w przypadku tych drugich). Jednak z uwagi na krótki okres prowadzonych badań, Autorzy nie byli w stanie wska-

zać konkretnego czynnika, który istotnie wpłynął na to zjawisko, przyjmując, iż jedynie wspomniany wyżej trzy-

letni okres badań może wykluczyć występowanie zdarzeń losowych, oddziałujących na otrzymywane wyniki.  

Tabela 4. Struktura respondentów według wieku z podziałem na turystów i odwiedzających 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

od 18 do 24 lat 119 17,37% 72 19,89% 47 14,55% 

od 25 do 34 lat 207 30,22% 110 30,39% 97 30,03% 

od 35 do 44 lat 174 25,40% 92 25,41% 82 25,39% 

od 45 do 54 lat 98 14,31% 22 6,08% 26 8,05% 

od 54 do 64 lat 48 7,01% 48 13,26% 50 15,48% 

65 lat i powyżej 39 5,69% 18 4,97% 21 6,50% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

                                                           
1 Zob. GUS, Bank danych lokalnych.  
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Najliczniejszą grupę, zarówno wśród respondentów ogółem, odwiedzających, jak i turystów, stanowiły osoby, 

znajdujące się w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat. Ich udział w całej badanej próbie wyniósł 30,2%, co 

stanowiło wynik lepszy o 2,5 p.p. w porównaniu do I kwartału 2015 r. oraz o 4,2 p.p. w porównaniu do II kwartału 

2015 r. Wzrost udziału tej grupy respondentów może wynikać z równoczesnego wystąpienia kilku czynników, 

wskazówkę może jednak stanowić fakt, iż w badanej próbie respondentów wzrósł udział osób, które przyjechały 

do Gdańska wraz z rodziną. Przyjmując, iż osoby w wieku od 25 do 34 lat, należą do grupy osób potencjalnie 

zakładających rodzinę, znacznie częściej i chętniej od osób w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat, mogą wybie-

rać jako destynację wakacyjną, polskie morze. Wynika to z szeregu udogodnień i swoistym ograniczaniu ryzyka 

nieprzystosowania się małych dzieci do warunków panujących w krajach egzotycznych (zbyt wysokie tempera-

tury, zmiana diety żywieniowej, etc.).   

Z kolei podobnie jak w I i II kwartale 2015 r. najmniejszy udział stanowili respondenci powyżej 65 roku życia 

(5,7% ogółu respondentów). Należy jednak podkreślić, iż liczba respondentów należących do tej grupy wzrosła 

w stosunku do poprzednich okresów (wzrost o 2 p.p. w porównaniu do I kwartału oraz wzrost o 3,7 p.p. w po-

równaniu do II kwartału), kosztem grupy badanych, znajdujących się w przedziale wiekowym od 45 do 54 lat. 

Pomimo występowania nieznacznych różnic udziału poszczególnych grup w trzech analizowanych okresach, na-

leży podkreślić, iż udział osób w wieku od 18 do 44 lat jest co do zasady zbliżony. Oznaczać to może, że bez 

względu na okres realizowanego badania, największą skłonność do przyjazdu do Gdańska wykazują respondenci 

w wieku do 44 roku życia, a aktywność turystyczna respondentów ogółem może się zmniejszać po przekroczeniu 

tej granicy wieku.  

Tabela 5. Struktura respondentów według wieku z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tu-

rystycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

od 18 do 24 lat 119 17,37% 105 19,34% 14 9,86% 

od 25 do 34 lat 207 30,22% 158 29,10% 49 34,51% 

od 35 do 44 lat 174 25,40% 140 25,78% 34 23,94% 

od 45 do 54 lat 98 14,31% 79 14,55% 19 13,38% 

od 54 do 64 lat 48 7,01% 33 6,08% 15 10,56% 

65 lat i powyżej 39 5,69% 28 5,16% 11 7,75% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Udział poszczególnych grup wiekowych zarówno wśród respondentów krajowych, jak i zagranicznych jest zbliżony 

do ogólnej struktury, cechującej badaną próbę. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat 

(29,1% respondentów krajowych oraz 34,5% respondentów zagranicznych), zaś najmniej liczną - osoby powyżej 

65 roku życia. Na uwagę zasługuje jedynie niski udział osób w wieku od 18 do 24 lat wśród zagranicznych uczest-

ników ruchu turystycznego (spadek o 6,2 p.p. w porównaniu do II kwartału 2015 r.), na rzecz osób, znajdujących 

się w przedziale wiekowym od 54 do 64 lat.  

Mając na uwadze powyższe dane, podobnie jak w przypadku II kwartału 2015 r. zagraniczni uczestnicy ruchu 

turystycznego byli starsi od krajowych respondentów. Zjawisko to może wynikać ze wzrostu udziału respondentów 

pochodzących z Niemiec (wzrost o 10,0 p.p. w porównaniu do I kwartału i o 17,1 p.p. w porównaniu do II kwar-

tału). Od dawna bowiem Gdańsk stanowi destynację bardzo często wybieraną przez niemieckich uczestników 

ruchu turystycznego, którzy statystycznie są starsi od respondentów z innych grup wiekowych. Z kolei są to 

głównie osoby, które przyjeżdżały do Gdańska w celach rekreacyjnych, co uprawnia do postawienia tezy, że 

znaczącą rolę w wyborze czasu przyjazd do Gdańska mają dla nich warunki atmosferyczne, które wydają się być 

najbardziej optymalne we wrześniu. 
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Tabela 6. Struktura respondentów według wykonywanego zawodu z podziałem na odwiedzających i turystów2 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Pracujący na własny rachunek 117 17,08% 52 14,36% 65 20,12% 

Uczeń/uczennica 16 2,34% 7 1,93% 9 2,79% 

Student/ka 112 16,35% 65 17,96% 47 14,55% 

Praca umysłowa 234 34,16% 123 33,98% 111 34,37% 

Emeryt/ka / rencista/ka 65 9,49% 30 8,29% 35 10,84% 

Praca fizyczna 111 16,20% 71 19,61% 40 12,38% 

Żadne z powyższych 30 4,38% 14 3,87% 16 4,95% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 r. respondenci najczęściej wskazywali, iż: pracują umysłowo (34,2%), pracują na własny 

rachunek (17,1%), są studentami (16,4%) oraz wykonują pracę fizyczną (16,2%). Struktura ta nieco odbiega od 

tej, właściwej dla dwóch, poprzednich okresów. W porównaniu do II kwartału 2015 r. znacząco wzrósł udział osób 

pracujących umysłowo (wzrost o 11,9 p.p.), przy równoczesnym spadku udziału studentów oraz osób pracujących 

fizycznie, w całej badanej próbie. Zjawisko to może wynikać z: 

 okresu objętego badaniem (okres wakacyjny, sprzyjający wyjazdom rekreacyjnym/turystycznym); 

 preferencji studentów do odbywania zagranicznych podróży wakacyjnych (możliwość skorzystania z roz-

budowanych ofert tanich linii lotniczych); 

 licznych wyjazdów zagranicznych, związanych z sezonowym zatrudnieniem pracowników fizycznych (np. 

do Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, etc.). 

Zarówno wśród odwiedzających, jak i turystów przeważał odsetek osób deklarujących wykonywanie pracy umy-

słowej, zaś najniższy udział stanowili uczniowie.  

Tabela 7. Struktura respondentów według wykonywanego zawodu z podziałem na krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Pracujący na własny rachunek 117 17,08% 93 17,13% 24 16,90% 

Uczeń/uczennica 16 2,34% 11 2,03% 5 3,52% 

Student/ka 112 16,35% 89 16,39% 23 16,20% 

Praca umysłowa 234 34,16% 190 34,99% 44 30,99% 

Emeryt/ka / rencista/ka 65 9,49% 50 9,21% 15 10,56% 

Praca fizyczna 111 16,20% 88 16,21% 23 16,20% 

Żadne z powyższych 30 4,38% 22 4,05% 8 5,63% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie, jak w przypadku podziału respondentów na odwiedzających oraz turystów, również wśród krajowych 

oraz zagranicznych uczestników ruchu turystycznego widoczne były zbliżone tendencje w zakresie wykonywanego 

przez respondentów zawodu. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy umysłowi (35,0% krajowych responden-

tów oraz 31,0% zagranicznych respondentów), zaś najmniej liczną - uczniowie (2,0% krajowych respondentów 

oraz 3,5% zagranicznych respondentów). Znacznie spadł odsetek krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego, deklarujących zatrudnienie, jako pracownik fizyczny.  

  

                                                           
2 W przeciwieństwie do badania sondażowego zrealizowanego w I i II kwartale 2015 r., w niniejszym badaniu pytanie, dotyczące 

wykonywanego zawodu było pytaniem jednokrotnego wyboru.  
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Tabela 8. Struktura respondentów według wykształcenia z podziałem na odwiedzających i turystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Wyższe 356 51,97% 185 51,10% 171 52,94% 

Średnie i policealne 248 36,20% 136 37,57% 112 34,67% 

Zasadnicze zawodowe 75 10,95% 37 10,22% 38 11,76% 

Gimnazjalne lub poniżej 6 0,88% 4 1,10% 2 0,62% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 r. do najliczniejszej grupy turystów i odwiedzających Gdańsk należeli ankietowani posiada-

jący wykształcenie wyższe (52,0%) oraz wykształcenie średnie (36,2%). Podobnie jak w przypadku danych, uzy-

skanych w I i II kwartale 2015 r., udział tych dwóch grup był najwyższy, co może wynikać z faktu, iż potencjalnie 

osoby z wyższym wykształceniem, mają większą możliwość podróżowania ze względu na ich statystycznie wyższe 

zarobki, w porównaniu do pozostałych wyszczególnionych grup respondentów. Udział osób z wyższym wykształ-

ceniem może w przypadku III kwartału wynikać także z dużego odsetka osób pracujących umysłowo (choć zwra-

cając uwagę na dane właściwe dla poprzednich okresów, zależność podejmowania pracy umysłowej przez osoby 

z wyższym wykształceniem nie stanowiła swoistej prawidłowości).  

Tabela 9. Struktura respondentów według wykształcenia z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników 

ruchu 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Wyższe 356 51,97% 277 51,01% 79 55,63% 

Średnie i policealne 248 36,20% 195 35,91% 53 37,32% 

Zasadnicze zawodowe 75 10,95% 65 11,97% 10 7,04% 

Gimnazjalne lub poniżej 6 0,88% 6 1,10% 0 0,00% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r. prezentowała się struktura respondentów krajowych oraz zagranicznych pod 

względem zatrudnienia. I tak w III kwartale 2015 r. co drugim ankietowanym z zagranicy i z kraju była osoba 

deklarująca, iż posiada wyższe wykształcenie. Zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego na drugim miejscu uplasowały się osoby posiadające średnie i policealne wykształcenie (co również 

jest tożsame z wynikami właściwymi dla II kwartału 2015 r.). Powielanie się wskazanych tendencji może świad-

czyć o tym, iż osoby z wyższym i średnim wykształceniem częściej od innych podróżują do Gdańska. Należy 

jednak podkreślić, iż w celu ustalenia prawidłowości w tym zakresie, niezbędne jest dalsze monitorowanie tego 

zjawiska.  

2.2. Miejsce zamieszkania respondentów 

Podobnie, jak w I i II kwartale 2015 r., również w III kwartale 2015 r. wśród respondentów przeważali turyści 

i odwiedzający z Polski. Stanowili oni 79,3% ogółu badanych (co oznacza nieznacznie niższy wynik, bo o 4 p.p., 

od tego, który był widoczny w II kwartale 2015 r., zaś niemal identyczny do uzyskanego w I kwartale b.r.). 

W obrębie samego III kwartału 2015 r. widoczna jest przewaga krajowych odwiedzających nad krajowymi tury-

stami, oraz zagranicznych turystów nad zagranicznymi odwiedzającymi. Zjawisko to wynika z faktu, iż zagraniczni 

uczestnicy ruchu turystycznego, wybierając jako destynację swojej podróży miasto Gdańsk, muszą pokonać 

znaczną odległość od swojego miejsca zamieszkania do wyznaczonego celu. Tym samym skłonni są w znacznie 

większym stopniu niż uczestnicy krajowi, pozostać w Gdańsku dłuższy okres czasu.  
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Tabela 10. Respondenci z Polski i zagranicy w podziale na odwiedzających i turystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Z Polski 543 79,27% 315 87,02% 228 70,59% 

Z zagranicy 142 20,73% 47 12,98% 95 29,41% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 r. największą grupę uczestników ruchu turystycznego z zagranicy stanowili respondenci 

z Niemiec (33,1%). Drugą co do wielkości grupą byli goście z Wielkiej Brytanii (19,0%), a następną Rosjanie 

(8,5%), Hiszpanie (6,3%) i Szwedzi (5,6%). Tak jak w II kwartale 2015 r. rozpatrywany łącznie dość wysoki jest 

odsetek respondentów z krajów skandynawskich (13,38%), który plasuje tę grupę na trzecim miejscu pod wzglę-

dem liczebności.  

Rysunek 1. Struktura respondentów z zagranicy według kraju pochodzenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Poddając analizie udział odwiedzających i turystów z zagranicy ze względu na kraj ich pochodzenia, wśród odwie-

dzających dominowali respondenci z Wielkiej Brytanii (28,3%) oraz Niemiec (28,3%). Z kolei wśród turystów 

zagranicznych widoczna była znaczna przewaga turystów pochodzących z Niemiec (36,0%). Drugą grupę co do 

wielkości stanowili goście z Wielkiej Brytanii (13,5%), zaś następną z Rosji (11,2%). Na uwagę zasługuje znacznie 

większe, niż w II kwartale 2015 r., rozproszenie zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, co stanowi 

korzystne zjawisko z punktu widzenia miasta, gdyż wskazuje na zainteresowanie Gdańskiem osób różnych naro-

dowości, które po powrocie do kraju, dzięki wyrażaniu pozytywnych opinii na temat miasta, mogą spowodować 

systematyczne zwiększanie się liczby turystów, pochodzących z różnych obszarów Europy oraz świata.   
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Tabela 11. Udział odwiedzających i turystów z zagranicy według kraju pochodzenia 

  Odwiedzający % Turysta % 

Belgia 1 1,22% 1 1,67% 

Wielka Brytania 19 23,17% 8 13,33% 

Niemcy 24 29,27% 23 38,33% 

Hiszpania 5 6,10% 4 6,67% 

Kanada 1 1,22% 1 1,67% 

Czechy 1 1,22% 0 0,00% 

Rosja 4 4,88% 8 13,33% 

Finlandia 2 2,44% 0 0,00% 

Szwecja 5 6,10% 3 5,00% 

Francja 1 1,22% 1 1,67% 

Szwajcaria 0 0,00% 1 1,67% 

Norwegia 4 4,88% 3 5,00% 

Portugalia 2 2,44% 1 1,67% 

Holandia 2 2,44% 0 0,00% 

Irlandia 1 1,22% 1 1,67% 

Węgry 1 1,22% 0 0,00% 

Włochy 1 1,22% 1 1,67% 

Dania 3 3,66% 1 1,67% 

Austria 1 1,22% 0 0,00% 

Litwa 1 1,22% 0 0,00% 

Ukraina  1 1,22% 1 1,67% 

Islandia 0 0,00% 1 1,67% 

Szkocja 0 0,00% 1 1,67% 

Stany Zjednoczone Ameryki 1 1,22% 0 0,00% 

Grecja 1 1,22% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzonego badania, wyznaczono także udział turystów pochodzą-

cych z wybranych państw (Niemcy, Wielka Brytania, Rosja), którzy zadeklarowali, iż ich miejscem zakwaterowa-

nia jest Gdańsk lub inne miasto. Wśród turystów z Niemiec najczęściej wskazywanym miejscem zakwaterowania 

był Gdańsk (co może wynikać ze wspominanej wcześniej dużej popularności Gdańska, jako destynacji wakacyjnej, 

wśród respondentów z tego kraju). Również goście z Wielkiej Brytanii oraz Rosji najczęściej wybierali gdańskie 

obiekty noclegowe, co może wynikać z dużej różnorodności oferty noclegowej w mieście (różny standard, różne 

ceny oraz różne lokalizacje, które można dostosować zarówno do swoich preferencji, jak i celu podróży). Przy 

czym zwłaszcza respondenci z Wielkiej Brytanii wykazywali też często jako swoje miejsce zakwaterowania Sopot. 

Żaden respondent z analizowanej grupy nie zdecydował się natomiast wybrać na miejsce zakwaterowania miej-

scowość poza Trójmiastem. 

Tabela 12. Zależność pomiędzy miastem zakwaterowania, a krajem pochodzenia respondenta zatrzymującego się 

na noc w Trójmieście 

 Niemcy Wielka Brytania Rosja 

Zatrzymujący się w Gdańsku 71,88% 66,67% 80,00% 

Zatrzymujący się poza Gdańskiem 28,12% 33,33% 20,00% 

     w tym w Sopocie 25,00% 33,33% 10,00% 

     w tym w Gdyni 3,12% 0,00% 10,00% 

     pozostałe 0,00% 0,00% 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 r. respondenci z Polski pochodzili z około 200 różnych miast. Choć zróżnicowanie to było 

nieco mniejsze, niż w II kwartale 2015 r., nadal było na tyle duże, że szczegółowej analizie podano jedynie 10 

najczęściej wskazywanych miejscowości. Zarówno w I, II i III kwartale wśród respondentów pochodzących z Pol-

ski, zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Warszawy (ponad 11,6% ogółu respondentów krajo-

wych). Kolejne grupy pod względem liczebności stanowili respondenci z Krakowa i Poznania, choć należy podkre-

ślić, iż były one zdecydowanie mniej liczne od pierwszej (osoby z Warszawy) i stanowiły łącznie ok. 8,0% ogółu 

respondentów z Polski.  
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Rysunek 2. Najliczniej reprezentowane przez respondentów miasta w Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując pochodzenie odwiedzających i turystów, w podziale na poszczególne województwa, największy ruch 

turystyczny w Gdańsku w III kwartale 2015 r. generowały osoby z województwa pomorskiego (21,1% respon-

dentów z Polski) oraz województwa mazowieckiego (16,2% respondentów z Polski). Należy zatem wskazać, iż 

łączny udział respondentów, pochodzących z tych dwóch województw, choć nadal wysoki, uległ nieznacznemu 

spadkowi w stosunku do II kwartału 2015 r.  

Tabela 13. Struktura krajowych respondentów w podziale na turystów i odwiedzających według województwa, 

z którego pochodzą 

 
Liczba re-

spondentów 
% w respon-

dentach z Polski 
Odwiedzający % Turyści % 

wielkopolskie 29 5,34% 11 3,49% 18 7,89% 

pomorskie 115 21,18% 101 32,06% 14 6,14% 

małopolskie 43 7,92% 17 5,40% 26 11,40% 

mazowieckie 87 16,02% 47 14,92% 40 17,54% 

śląskie 27 4,97% 12 3,81% 15 6,58% 

zachodniopomorskie 25 4,60% 12 3,81% 13 5,70% 

kujawsko-pomorskie 37 6,81% 25 7,94% 12 5,26% 

lubuskie 15 2,76% 6 1,90% 9 3,95% 

lubelskie 17 3,13% 9 2,86% 8 3,51% 

warmińsko-mazurskie 63 11,60% 35 11,11% 28 12,28% 

dolnośląskie 16 2,95% 9 2,86% 7 3,07% 

łódzkie 25 4,60% 11 3,49% 14 6,14% 

podlaskie 14 2,58% 4 1,27% 10 4,39% 

podkarpackie 12 2,21% 5 1,59% 7 3,07% 

świętokrzyskie 12 2,21% 7 2,22% 5 2,19% 

opolskie 6 1,10% 4 1,27% 2 0,88% 

Razem 543 100% 315 100% 228 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z kolei analizując strukturę pochodzenia w podziale na turystów i odwiedzających Gdańsk, widoczny jest przede 

wszystkim bardzo niski odsetek turystów pochodzących z województwa pomorskiego. Może wynikać z faktu, iż 

badanie turystyki gdańskiej w III kwartale 2015 r. obejmowało okres wakacyjny, w którym to osoby mieszkające 

we wskazanym województwie, z uwagi na stały dostęp do morza, znacznie chętniej wybierają inne destynacje 

urlopowe (kraje egzotyczne, czy też polskie góry). Z kolei duża liczebność turystów z województwa mazowiec-

kiego, widoczna zarówno w I, jak i II kwartale 2015 r., potwierdza istotną rolę tej grupy w rozwoju gospodarki 

turystycznej Gdańska. 
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W przypadku odwiedzających największą grupę stanowiły osoby pochodzące z województwa pomorskiego 

(32,1%), co jest zrozumiałe ze względu na relatywnie niewielkie odległości skłaniające do jednodniowych wypa-

dów.  

Tabela 14. Struktura krajowych turystów według województwa, z którego pochodzą oraz według miejsca zakwate-

rowania (Gdańsk, poza Gdańskiem) 

 
ogółem osoby prze-

bywające w Trójmie-

ście dłużej niż 1 
dzień 

miejsce zakwa-

terowania 

- Gdańsk 

% w respon-

dentach 

z danego wo-
jewództwa 

miejsce zakwatero-

wania 

- poza Gdańskiem 

% w respon-

dentach 

z danego wo-
jewództwa 

wielkopolskie 23 18 78,26% 5 21,74% 

pomorskie 19 14 73,68% 5 26,32% 

małopolskie 41 27 65,85% 14 34,15% 

mazowieckie 65 40 61,54% 25 38,46% 

śląskie 22 15 68,18% 7 31,82% 

zachodniopomorskie 16 13 81,25% 3 18,75% 

kujawsko-pomorskie 19 12 63,16% 7 36,84% 

lubuskie 13 9 69,23% 4 30,77% 

lubelskie 15 8 53,33% 7 46,67% 

warmińsko-mazurskie 34 28 82,35% 6 17,65% 

dolnośląskie 13 7 53,85% 6 46,15% 

łódzkie 19 14 73,68% 5 26,32% 

podlaskie 14 10 71,43% 4 28,57% 

podkarpackie 10 7 70,00% 3 30,00% 

świętokrzyskie 10 5 50,00% 5 50,00% 

opolskie 4 2 50,00% 2 50,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Poddając analizie miejsce zakwaterowania najczęściej wybierane przez krajowych uczestników ruchu turystycz-

nego, którzy przyjechali do Trójmiasta na dłużej niż 1 dzień, należy zauważyć znaczny spadek znaczenia Gdańska, 

jako miejsca ich kwaterunku. W I kwartale 2015 r. 74,3% respondentów z Polski zdecydowało się zamieszkać w 

Gdańsku, w II kwartale stanowili oni 72,1%, zaś w trzecim kwartale ich udział spadł do poziomu 71,6%. Równo-

cześnie najczęściej na nocleg w Gdańsku decydowały się osoby, pochodzące z województwa warmińsko-mazur-

skiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. Tym samym wyniki te znacznie odbiegały od tych, które 

uzyskane zostały w badaniu przeprowadzonym w II kwartale 2015 r., dlatego też w celu dokładnego przeanali-

zowania preferencji poszczególnych grup turystów, podzielonych ze względu na województwo z którego pochodzą, 

niezbędne jest uzyskanie szerszego zakresu danych, obejmujących kolejne okresy.  

2.3. Który raz respondenci przyjechali do Gdańska 

Traktując liczbę powrotów, jako pośredni wskaźnik zadowolenia respondentów z pobytu, miasto Gdańsk podobnie 

jak w II kwartale 2015 r., również w analizowanym okresie uzyskało bardzo korzystną notę. Wśród ogółu respon-

dentów, aż 72,9% osób przyjechało do Gdańska po raz kolejny, w tym najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które 

deklarowały, iż przyjeżdżają do Gdańska często, choć nieregularnie (39,1%). Drugą pod względem liczebności 

grupę stanowiły osoby, które były w Gdańsku drugi raz w życiu (27,2%). Tym samym uzyskane wyniki, choć 

zbliżone do tych uzyskanych w II kwartale 2015 r., wskazują na nieco większe zainteresowanie Gdańskiem osób, 

które choć już odwiedziły wcześniej Gdańsk, nie są w mieście stałymi bywalcami.  
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Tabela 15. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Jak często 

odwiedza Pan(i) Gdańsk?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Jestem po raz pierwszy 101 14,74% 61 16,85% 125 38,70% 

Jestem po raz drugi 186 27,15% 47 12,98% 54 16,72% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ niere-

gularnie 
268 39,12% 158 43,65% 110 34,06% 

Przyjeżdżam tu często /regularnie 130 18,98% 96 26,52% 34 10,53% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Mając na względzie ocenę atrakcyjności miasta oraz możliwość ewentualnego powrotu respondentów do Gdańska, 

bardzo ważną grupę respondentów stanowią osoby, które w Gdańsku były po raz pierwszy. W tym aspekcie należy 

zauważyć wyraźną dysproporcję pomiędzy odwiedzającymi a turystami - wśród turystów odsetek osób, które były 

w Gdańsku pierwszy raz jest o ponad połowę wyższy niż wśród odwiedzających. 

Tabela 16. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu na 

pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Jestem po raz pierwszy 186 27,15% 120 22,10% 66 46,48% 

Jestem po raz drugi 101 14,74% 79 14,55% 22 15,49% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregular-

nie 
268 39,12% 229 42,17% 39 27,46% 

Przyjeżdżam tu często /regularnie 130 18,98% 115 21,18% 15 10,56% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 r. wśród respondentów krajowych dominowały osoby, które przyjeżdżają do Gdańska często, 

choć nieregularnie (42,2%). Z kolei wśród respondentów zagranicznych największy udział stanowiły osoby, które 

deklarowały, iż w Gdańsku są po raz pierwszy (46,5%). Udział ten był zdecydowanie wyższy (o 18,2 p.p.) w po-

równaniu do poprzedniego okresu, co w połączeniu ze wskazywanym najczęściej rekreacyjnym celem podróży 

może wskazywać na preferencje związane z pogodą. Jednocześnie wydaje się to być satysfakcjonujący wskaźnik 

zainteresowania Gdańskiem jako destynacją turystyczną. 

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy popularności miasta Gdańska wśród gości z zagranicy, pogłębiono 

powyższe wnioski o wskazanie krajów, z których pochodzili respondenci, którzy byli w Gdańsku po raz pierwszy 

oraz dla których wizyta w mieście była kolejną z odbytych.    

Tabela 17. Struktura odpowiedzi zagranicznych respondentów według kraju pochodzenia na pytanie: „Jak często 

odwiedza Pan(i) Gdańsk?” [dwie odpowiedzi - jestem po raz pierwszy, byłem tu więcej niż raz] 

 Jestem po raz pierwszy Byłem tu więcej niż raz 

Belgia 50,00% 50,00% 

Wielka Brytania 29,63% 70,37% 

Niemcy 46,81% 53,19% 

Hiszpania 77,78% 22,22% 

Kanada 50,00% 50,00% 

Czechy 100,00% 0,00% 

Rosja 58,33% 41,67% 

Finlandia 100,00% 0,00% 

Szwecja 37,50% 62,50% 

Francja 100,00% 0,00% 

Szwajcaria 0,00% 100,00% 

Norwegia 28,57% 71,43% 

Portugalia 66,67% 33,33% 

Holandia 50,00% 50,00% 

Irlandia 0,00% 100,00% 

Węgry 100,00% 0,00% 

Włochy 50,00% 50,00% 

Dania 25,00% 75,00% 

Austria 100,00% 0,00% 
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Litwa 100,00% 0,00% 

Ukraina  100,00% 0,00% 

Islandia 0,00% 100,00% 

Szkocja 0,00% 100,00% 

Stany Zjednoczone Ameryki 0,00% 100,00% 

Grecja 0,00% 100,00% 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W przypadku gości z Hiszpanii, Czech, Finlandii, Francji, Portugalii, Węgier, Austrii, Litwy oraz Ukrainy dominowały 

osoby, które wskazały, iż są w Gdańsku po raz pierwszy. Natomiast wśród gości z pozostałych państw przeważały 

osoby, które deklarowały, iż były w Gdańsku już kilka razy.  

2.4. Długość pobytu w Trójmieście i rola Gdańska w pobycie 

Ważnym elementem badania ruchu turystycznego w Gdańsku jest deklarowana przez respondentów długość po-

bytu i główny cel ich podróży. Analiza tego zjawiska pozwala bowiem na późniejsze oszacowanie ewentualnych 

korzyści ekonomicznych płynących dla miasta Gdańska, w wyniku odbywającego się w nim ruchu turystycznego. 

Ponadto umożliwia zweryfikowanie kluczowych czynników, wpływających na podjęcie decyzji danego respondenta 

o odbyciu podróży do Gdańska, tym samym wskazując, jaki element oferty produktowej miasta stanowi istotny 

aspekt, decydujący o jego atrakcyjności i przewadze nad innymi destynacjami.  

Zgodnie z uzyskanymi danymi w III kwartale 2015 r., aż 66,0% respondentów przyjeżdżając do Gdańska decy-

dowało się na pobyt z noclegiem (w porównaniu do 49,2% respondentów, deklarujących pobyt z noclegiem w II 

kwartale 2015 r.), w tym największy udział podobnie jak w II kwartale, choć w nieco mniejszym stopniu, stanowiły 

osoby, które deklarowały, iż spędzą od 1 do 3 nocy (49,3% osób, które zadeklarowały pobyt z noclegiem). Z kolei 

najmniej liczną grupę stanowili respondenci, których pobyt w Trójmieście trwał maksymalnie 3 godziny (6,9% 

ankietowanych).   

Podobnie jak w badaniu realizowanym w I i II kwartale 2015 r. uczestnicy ruchu turystycznego z zagranicy pla-

nowali spędzić w Trójmieście zdecydowanie dłuższy czas, niż uczestnicy krajowi. Nieco odmiennie niż w przypadku 

poprzednich okresów prezentowała się jednak deklarowana przez nich długość pobytu. Równie popularny wśród 

turystów zagranicznych był bowiem pobyt 1-3 dniowy, co 4-7 dniowy.  

Tabela 18. Struktura respondentów według długości pobytu w Trójmieście 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Pobyt bez noclegu - do 3 godzin  47 6,86% 38 7,00% 9 6,34% 

Pobyt bez noclegu - od 3 do 6 godzin  81 11,82% 72 13,26% 9 6,34% 

Pobyt bez noclegu - cały dzień bez noclegu 105 15,33% 97 17,86% 8 5,63% 

Pobyt z noclegiem, w tym: 452 65,99% 336 61,88% 116 81,69% 

  Od 1 do 3 noclegów 223 32,55% 172 31,68% 51 35,92% 

  Od 4 do 7 noclegów 197 28,76% 147 27,07% 50 35,21% 

  8 i więcej noclegów 30 4,38% 15 2,76% 15 10,56% 

  Brak odpowiedzi 2 0,29% 2 0,37% 0 0,00% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnymi analizowanym aspektem był udział respondentów, dla których głównym celem podróży było odwiedze-

nie miasta Gdańska. Zgodnie z otrzymanymi danymi, w III kwartale 2015 r. niespełna połowa respondentów 

odpowiedziała, iż ich głównym celem było odwiedzenie Gdańska. Wynik ten jest nieco niższy, niż ten, który został 

uzyskany w badaniu II kwartału 2015 r., co może wynikać z faktu, iż podróże wakacyjne cechują się chęcią 

zróżnicowania odwiedzanych miast. Tym samym mając możliwość zwiedzenia kilku miast położonych obok siebie 

(Trójmiasto), respondenci mogli wskazywać, iż odwiedzenie Gdańska, jest tylko jednym z celów odbywanej przez 

nich podróży.  
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Tabela 19. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Czy głównym 

celem Pana(i) podróży jest odwiedzenie Gdańska” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Tak 336 49,05% 154 42,54% 182 56,35% 

Nie 349 50,95% 208 57,46% 141 43,65% 

Razem 685 100,00% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Poddając analizie uzyskane odpowiedzi na pytanie o cel przyjazdu w podziale na krajowych i zagranicznych re-

spondentów, wyraźnie widać, iż respondenci krajowi częściej jako główny cel podróży wskazywali odwiedzenie 

Gdańska (50,5%, co stanowiło wynik o 6,8 p.p. wyższy, niż w przypadku udziału osób z zagranicy). Zjawisko to 

może wynikać z faktu, iż znaczna część respondentów zagranicznych deklarowała, iż była w Gdańsku po raz 

pierwszy (co prawdopodobnie może się wiązać równocześnie z ich pierwszym w życiu pobytem w Trójmieście). 

Tym samym przybywając do Polski w celach urlopowych, chcą wynieść z odbytej podróży jak najwięcej, zwiedza-

jąc jak największą ilość miejsc (miast).  

Tabela 20. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego na pytanie: „Czy głównym celem Pana(i) podróży jest odwiedzenie Gdańska” [pytanie jednokrotnego 

wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Tak 336 49,05% 274 50,46% 62 43,66% 

Nie 349 50,95% 269 49,54% 80 56,34% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnym aspektem poddanym analizie była struktura odpowiedzi respondentów, w zakresie wybieranego przez 

nich miasta zakwaterowania (co najmniej na jeden nocleg). Jak wynika z otrzymanych danych, w III kwartale 

2015 r. najwięcej respondentów deklarowało korzystanie z miejsc noclegowych, zlokalizowanych w Gdańsku 

(71,7%). Nieco mniej respondentów wykazywało zainteresowanie noclegiem w Sopocie (17,0%) oraz Gdyni 

(8,6%).  

Tabela 21. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy zatrzymali się w Gdańsku i w innej miejscowości na co naj-

mniej 1 nocleg w podziale na krajowych i zagranicznych, na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) zatrzymał(a) 

(ma miejsce zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Gdańsk 324 71,68% 228 67,86% 96 82,76% 

Gdynia 39 8,63% 34 10,12% 5 4,31% 

Sopot 77 17,04% 65 19,35% 12 10,34% 

Inna miejscowość 12 2,65% 9 2,68% 3 2,59% 

Razem 452 100% 336 100% 116 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza miejsc zakwaterowania respondentów krajowych i zagranicznych wskazuje, że respondenci zagraniczni 

znacznie częściej korzystają z noclegów w Gdańsku (82,8% respondentów z zagranicy i 67,9% respondentów 

krajowych). Może to wynikać z rozbudowanej oferty obiektów noclegowych w Gdańsku, cechujących się wysokim 

standardem (najczęściej wybieranym przez zagranicznych uczestników ruchu turystycznego).  
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Tabela 22. Struktura odpowiedzi turystów, którzy zatrzymali się w Gdańsku oraz odwiedzających, którzy zatrzymali 

się w innej miejscowości na co najmniej 1 nocleg na pytanie: „Czy głównym celem Pana(i) podróży jest odwiedzenie 

Gdańska” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Tak % Nie % 

Gdańsk 182 85,45% 142 59,41% 

Gdynia 13 6,10% 26 10,88% 

Sopot 13 6,10% 64 26,78% 

Inne 5 2,35% 7 2,93% 

Razem 213 100% 239 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Co do zasady z celem podróży respondentów, ściśle związane było wybierane przez nich miejsce zakwaterowania. 

Nie dziwi więc fakt, że najwyższy odsetek respondentów, którzy na miejsce zakwaterowania wybrali Gdańsk jest 

wśród osób, dla których Gdańsk był głównym celem podróży. Z drugiej zaś strony 14,6% respondentów, którzy 

przyjechali specjalnie do Gdańska, wybrali na miejsce noclegu inne miejscowości. Osoby, które wskazywały, iż 

Gdańsk nie jest ich jedynym celem podróży, na miejsce zakwaterowania wybierały również najczęściej Gdańsk 

(59,4%), zaś w drugiej kolejności Sopot (26,8% respondentów). Zatem bez względu na cel podróży responden-

tów, usługi noclegowe oferowane przez miasto Gdańsk są dla nich najbardziej dogodne. 

Rysunek 3. Analiza zależności pomiędzy miejscem zakwaterowania turystów poza Gdańskiem a deklarowaną przez 

nich częstotliwością odwiedzenia Gdańska 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pomimo, iż udział turystów, którzy zadeklarowali, że w czasie swojego pobytu zakwaterowani będą poza Gdań-

skiem, stanowił jedynie 28,3% ogółu turystów, to w analizie oceny atrakcyjności Gdańska istotna jest deklaro-

wana przez nich częstotliwość odwiedzin miasta, podczas swojego pobytu w Trójmieście. Tylko 34,4% turystów, 

którzy zakwaterowali się poza Gdańskiem, deklarowało, iż odwiedzi to miasto jeden raz, przy czym najczęściej 

taki poziom przyjazdów wskazywali turyści zakwaterowani w Gdyni. Turyści nocujący w Sopocie oraz innych 

miejscowościach deklarowali, iż odwiedzą Gdańsk więcej niż dwa razy, co stanowi wartość dodaną dla miasta, 

które dzięki dużej częstotliwości ich przyjazdów, będzie miało możliwość wygenerowania jak największych korzy-

ści ekonomicznych.  

2.5. Osoby towarzyszące podczas podróży i pobytu  

Podobnie jak w II kwartale 2015 r., również w analizowanym okresie większość respondentów przyjechała do 

Gdańska z osobami towarzyszącymi (75,9%). Przyjazdy w towarzystwie dominowały zarówno wśród odwiedza-

jących (69,1%), jak i turystów (79,4%), choć w przypadku tych drugich, udział takich przyjazdów był znacznie 

wyższy, co może wynikać ze specyfiki odbywania wyjazdów wakacyjnych (znacznie chętniej turyści wyruszają na 

wyjazd wakacyjny z rodziną lub znajomymi, nie zaś w pojedynkę).  
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Respondenci znajdujący się w przedziale wiekowym 35-44 lata najczęściej deklarowali spędzenie pobytu w towa-

rzystwie rodziny/członka rodziny, co może wynikać z wcześniej wskazywanego okresu wakacyjnego, który sprzyja 

wyjazdom rodzinnym, a osoby młodsze w wieku od 25 do 34 lat wybierały najczęściej przyjazd ze znajomymi/zna-

jomym oraz bez osób towarzyszących.  

Tabela 23. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Czy podczas 

podróży ktoś Panu(i) towarzyszy?” i „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Odwiedzający % Turysta % 

Znajomi 120 17,52% 67 18,51% 53 16,41% 

Grupa mieszana 70 10,22% 25 6,91% 45 13,93% 

Rodzina 330 48,18% 169 46,69% 161 49,85% 

Bez osób towarzyszących 165 24,09% 101 27,90% 64 19,81% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przyjazdy w towarzystwie dominowały zarówno wśród odwiedzających i turystów, jak również wśród responden-

tów krajowych i zagranicznych. Równocześnie należy wskazać, iż udział osób wybierających wyjazdy z osobami 

towarzyszącymi wzrósł w III kwartale 2015 r. w porównaniu do poprzedniego okresu. Może to wynikać z wyżej 

wskazanej specyfiki wyjazdów wakacyjnych, które znacznie częściej odbywane są w towarzystwie znajomych lub 

członków rodziny, niż w samotności.  

Tabela 24. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego na pytanie: „Czy podczas podróży ktoś Panu(i) towarzyszy?” i „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jed-

nokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Znajomi 120 17,52% 90 16,57% 30 21,13% 

Grupa mieszana 70 10,22% 48 8,84% 22 15,49% 

Rodzina 330 48,18% 278 51,20% 52 36,62% 

Bez osób towarzyszących 165 24,09% 127 23,39% 38 26,76% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r. respondenci zagraniczni nieco częściej pojawiali się w Gdańsku sami (26,8%), 

podczas gdy w całości badanej próby odsetek takich osób stanowił 24,1%.  

Rysunek 4. Wielkość grupy w jakiej respondenci przyjechali do Gdańska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W przyjazdach ze znajomymi, grupą mieszaną lub rodziną dominowały przyjazdy w grupie 1-3 osobowej, odpo-

wiednio 80,8%, 50,0% i 93,0%. Wysoki udział tego typu przyjazdów w grupie osób, które deklarowały przyjazd 

do Gdańska z rodziną, może wynikać z tradycyjnego w dzisiejszych czasach modelu rodziny (model rodziny 2+1 
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lub 2+2). Mniejszy udział stanowiły grupy 4-7 osobowe, choć w przypadku grup mieszanych, stanowiły one niemal 

taki sam udział, jak grupy liczące 1-3 osoby.  

2.6. Wybierane przez respondentów obiekty noclegowe 

W porównaniu do wyników badania przeprowadzonego w II kwartale 2015 r. znacząco zmieniła się struktura 

miejsc noclegowych, wybieranych przez turystów. Bez zmian pozostała jedynie częstotliwość wybierania przez 

turystów obiektów typu hotelowego, których udział pozostał niemal bez zmian w porównaniu do poprzedniego 

okresu. Z kolei znaczny wzrost zainteresowania widoczny był w przypadku kwater prywatnych/agroturystycznych, 

co wynikać może ze znacznego wzrostu liczby respondentów, którzy przybyli do Gdańska w towarzystwie rodziny 

lub znajomych. Z uwagi na niski koszt jednostkowy wynajmu kwater prywatnych, stanowią one dogodne i eko-

nomiczne rozwiązanie zarówno dla rodzin z dziećmi oraz grup znajomych.  

Tabela 25. Struktura odpowiedzi turystów, którzy zakwaterowali się w Gdańsku na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ 

obiektu Pana(i) zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] z podziałem na turystów zagranicznych i kra-
jowych 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Hotel ***** 4 1,24% 4 1,75% 0 0,00% 

Hotel **** 26 8,05% 14 6,14% 12 12,63% 

Hotel *** 48 14,86% 29 12,72% 19 20,00% 

Hotel ** 20 6,19% 18 7,89% 2 2,11% 

Hotel * 2 0,62% 1 0,44% 1 1,05% 

Hostel 35 10,84% 18 7,89% 17 17,89% 

Pensjonat 23 7,12% 21 9,21% 2 2,11% 

Motel 2 0,62% 1 0,44% 1 1,05% 

Apartament 14 4,33% 10 4,39% 4 4,21% 

Kemping 10 3,10% 6 2,63% 4 4,21% 

Pole biwakowe 3 0,93% 2 0,88% 1 1,05% 

Ośrodek wczasowy 9 2,79% 9 3,95% 0 0,00% 

Schronisko młodzieżowe 7 2,17% 4 1,75% 3 3,16% 

U rodziny/znajomych 56 17,34% 38 16,67% 18 18,95% 

Kwatera prywatna/agroturystyczna 64 19,81% 53 23,25% 11 11,58% 

Razem 323 100% 228 100% 95 100% 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż zdecydowanie większy odsetek turystów zagranicznych decydował się na nocleg 

w hotelach o relatywnie wysokim standardzie: hotele *** i **** (32,6% wśród turystów zagranicznych w porów-

naniu do 18,8% wśród turystów krajowych). Należy jednak podkreślić, iż brakowało wśród turystów zagranicz-

nych wskazań, dotyczących wybierania hotelu *****, jako miejsca swojego zakwaterowania, na rzecz znacznego 

wzrostu zainteresowania tańszymi obiektami noclegowymi, jakimi są hostele (w II kwartale hostele wybrało je-

dynie 8,2% turystów zagranicznych, przy udziale na poziomie 17,9% zanotowanym w III kwartale 2015 r.). 

Dodatkowo hostele jako obiekty noclegowe zdecydowanie częściej wybierali właśnie turyści zagraniczni, co może 

wynikać z faktu, iż w Polsce jest to dalej relatywnie nowa forma zakwaterowania, a także z faktu, że turyści 

zagraniczni częściej podróżowali bez osób towarzyszących. Zarówno wśród turystów z obszaru kraju, jak i spoza 

niego, znaczną popularnością cieszył się nocleg u rodziny/znajomych oraz zakwaterowanie w kwaterach prywat-

nych lub agroturystycznych. W tych drugich jednak zdecydowanie częściej zatrzymywali się Polacy, co z kolei 

może wynikać z łatwiejszej dostępności innych form zakwaterowania dla turystów zagranicznych (portale rezer-

wacyjne z reguły mają ograniczona liczbę ofert zakwaterowania w apartamentach, a osoby oferujące pojedyncze 

kwatery albo nie mają własnych stron internetowych albo są one wyłącznie w języku polskim). 
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Rysunek 5. Częstotliwość wyboru danego rodzaju zakwaterowania przez respondentów, którzy w Trójmieście prze-

bywają dłużej niż 1 dzień według kryterium miejsca zakwaterowania i obiektu noclegowego 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r., również w analizowanym okresie struktura preferowanych obiektów noclego-

wych wśród respondentów, zatrzymujących się w różnych miejscowościach wskazała, że zwłaszcza respondenci 

zatrzymujący się poza Trójmiastem, najczęściej korzystali z noclegów u rodziny lub znajomych, kempingów oraz 

ośrodków wczasowych. Należy jednak podkreślić, iż grupa respondentów zakwaterowanych poza Trójmiastem 

była relatywnie niska, dlatego też wyniki otrzymane w jej obrębie mogą mieć niską wartość poznawczą, tym 

samym należałoby bardziej szczegółowo odnieść się do niniejszego aspektu w badaniu gdańskiej turystyki w ko-

lejnych okresach.  

Wśród osób, które za miejsce swojego zakwaterowania wybrały Gdańsk, dominowały osoby wybierające kwatery 

prywatne/agroturystyczne, choć w niemal równym stopniu także nocleg u rodziny/znajomych. Z kolei respon-

denci, którzy deklarowali zakwaterowanie w Gdyni, najczęściej wybierali nocleg u rodziny/znajomych, zaś na-

stępnie nocleg w pensjonacie, czy kwaterze prywatnej/agroturystycznej. Ostatnia wyszczególniona grupa, czyli 

respondenci zakwaterowani w Sopocie najczęściej wybierali kwatery prywatne/agroturystyczne, hostele, nocleg 

u rodziny/znajomych oraz ośrodek wczasowy.  

2.7. Miejscowości komplementarne w stosunku do Gdańska 

W niniejszym rozdziale dokonano weryfikacji na ile respondenci zagraniczni i krajowi, korzystają z oferty tury-

stycznej pozostałych miast, zlokalizowanych w Trójmieście oraz innych okolicznych miejscowości. 

Tabela 26. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych na pytanie: „Czy podczas 

Pana(i) pobytu odwiedza Pan(i) także inne miejscowości poza Gdańskiem?” 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Tak 326 47,59% 250 46,04% 76 53,52% 

Nie 359 52,41% 293 53,96% 66 46,48% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Nieco odmiennie, niż w I i II kwartale 2015 r. prezentowała się struktura odpowiedzi respondentów, na pytanie, 

czy podczas swojego pobytu planują odwiedzić inne miejscowości niż Gdańsk. Ponad połowa respondentów od-

powiedziała, iż nie planuje rozszerzać zakresu swojej podróży, przy czym zjawisko to dotyczyło głównie respon-

dentów krajowych. Zagraniczni respondenci częściej wskazywali, iż planują odwiedzić również inne miejscowości, 

zlokalizowane blisko Gdańska. Dużą liczbę turystów przyciągały takie miasta, jak Sopot i Gdynia. Nieco mniej 

popularne były takie miasta, jak Hel i Malbork.  

Wśród osób, które wskazywały, iż planują odwiedzić inne miejscowości dominowały osoby, które zadeklarowały, 

że ich pobyt w Trójmieście trwa powyżej 4 noclegów. Natomiast wśród osób, które zatrzymały się na 1-3 noclegi, 

podobny zamiar zadeklarowało niewiele ponad 2/5 respondentów. 

Osobami, które zadeklarowały, że będą odwiedzać również inne miejscowości w czasie swego pobytu byli przede 

wszystkim respondenci, którzy wskazywali, iż ich celem podróży jest pobyt rekreacyjny/turystyczny. Zdaje się 

być to naturalnym zjawiskiem, gdyż statystyczny turysta odwiedzając dany obszar stara się zazwyczaj zwiedzić 

jak najwięcej miejsc (miejscowości). Z kolei najmniej zainteresowani zwiedzeniem innych miast były osoby, które 

za cel podróży wskazywały zakupy.  

2.8. Środki transportu wykorzystywane przez respondentów 

Dostępność transportowa oraz dogodność istniejących połączeń komunikacyjnych jest ważnym czynnikiem, wpły-

wającym na atrakcyjność turystyczną danego miasta. Dlatego też kolejnym analizowanym aspektem turystyki 

gdańskiej w III kwartale 2015 r. była specyfika dokonywanych wyborów przez respondentów, w zakresie wybie-

ranego środka dotarcia do miasta oraz kolejno poruszania się po nim, w trakcie swojego pobytu.  

Tabela 27. Struktura respondentów w podziale na odwiedzających i turystów pod względem najczęściej wybiera-

nego środka transportu, za pomocą, którego przybyli do Gdańska 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Samochód  258 37,66% 152 41,99% 106 32,82% 

Samolot 104 15,18% 39 10,77% 65 20,12% 

Pociąg 244 35,62% 129 35,64% 115 35,60% 

Autobus kursowy/regularnej linii 31 4,53% 19 5,25% 12 3,72% 

Autobus wycieczkowy 19 2,77% 8 2,21% 11 3,41% 

Statek/prom 12 1,75% 11 3,04% 1 0,31% 

Żaglówka/łódź 5 0,73% 0 0,00% 5 1,55% 

Inny środek transportu 11 1,61% 3 0,83% 8 2,48% 

Brak odpowiedzi 1 0,15% 0 0,00% 1 0,31% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najczęściej wybieranym przez respondentów środkiem transportu, którym dotarli do Gdańska, był samochód 

(37,7% ogółu respondentów), przy czym znacznie częściej korzystali z niego odwiedzający (42,0%), niż turyści 

(32,8%). Kolejnymi opcjami dotarcia, wskazywanymi przez respondentów, był pociąg (35,6%) oraz samolot 

(15,2%). Tym samym w porównaniu do poprzedniego okresu, zmieniła się jedynie kolejność wybieranych środ-

ków transportu przez respondentów, gdyż w II kwartale 2015 r. najczęściej wskazywanym sposobem dotarcia 

był pociąg, zaś drugim w  kolejności – samochód. Zmiana tej tendencji może wynikać z możliwości weekendowych 

bezpłatnych przejazdów autostradą w okresie wakacyjnym, co wpływa na obniżenie kosztów odbycia podróży 

samochodem i tym samym rzutuje na wzrost atrakcyjności tego środka transportu.  

Przewaga osób podróżujących samolotem wśród turystów w porównaniu do odwiedzających wynika ze wzrostu 

w III kwartale 2015 r. w porównaniu do poprzedniego okresu liczby respondentów z zagranicy, którzy co do 

zasady przybywają do Trójmiasta na okres dłuższy, niż jeden dzień oraz dla których bardzo często samolot sta-

nowi jedyny możliwy środek dotarcia do miasta.  
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Wśród innych środków transportu, jakimi respondenci przybyli do Gdańska pojawiały się: motocykl, kamper, czy 

rower. Wybór tych środków transportu wynika w głównej mierze ze sprzyjającej pogody. 

Tabela 28. Struktura respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego pod 

względem najczęściej wybieranego środka transportu, za pomocą, którego przybyli do Gdańska 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód 258 37,66% 235 43,28% 23 16,20% 

Samolot 104 15,18% 29 5,34% 75 52,82% 

Pociąg 244 35,62% 225 41,44% 19 13,38% 

Autobus kursowy/regularnej li-

nii 
31 4,53% 25 4,60% 6 4,23% 

Autobus wycieczkowy 19 2,77% 8 1,47% 11 7,75% 

Statek/prom 12 1,75% 10 1,84% 2 1,41% 

Inny środek transportu 11 1,61% 6 1,10% 5 3,52% 

Brak odpowiedzi 1 0,15% 1 0,18% 0 0,00% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Istotnym czynnikiem, wpływającym na wybierane przez respondentów środki transportu, umożliwiające im do-

tarcie do Gdańska, jest odległość między miejscem zamieszkania danej osoby, a miejscowością docelową odby-

wanej podróży. I tak w III kwartale 2015 r. respondenci krajowi niemal równie często przyjeżdżali do Gdańska 

samochodem (43,3%), co pociągiem (41,4%), zaś jedynie 5,3% podróżnych z Polski przyleciało samolotem. 

Wzrost znaczenia samochodu, jako środka transportu umożliwiającego dotarcie, w porównaniu do II kwartału 

2015 r. może między innymi wynikać z wcześniej wskazanych bezpłatnych przejazdów weekendowych, co znacz-

nie wpłynęło na ekonomikę podróży tym środkiem transportu i tym samym skłoniło głównie odwiedzających do 

skorzystania właśnie z niego, celem odbycia podróży do Gdańska. Istotny jest również fakt, że wśród responden-

tów krajowych zdecydowanie większy odsetek stanowili odwiedzający wśród których najwięcej było natomiast 

osób z woj. pomorskiego (znaczący był też udział respondentów z warmińsko-mazurskiego), co oznacza, że dla 

nich samolot nie stanowi w ogóle opcji transportowej. 

Podobnie, jak w I i II kwartale 2015 r. respondenci zagraniczni najchętniej podróżowali samolotem (52,8%), choć 

należy podkreślić, iż odsetek respondentów w tej grupie spadł o ok. 16 p.p. w porównaniu do poprzedniego 

okresu. Drugim w kolejności środkiem transportu wybieranym przez respondentów zagranicznych był samochód 

(16,2%). Znacznie wzrósł udział respondentów zagranicznych, którzy przybyli do Gdańska pociągiem (wzrost 

o 10,6 p.p. w porównaniu do poprzedniego okresu). Wśród nich największą grupę stanowili Niemcy zapewne za 

sprawą dogodnego połączenia Gdańsk-Berlin, co w połączeniu z większym udziałem respondentów z Niemiec 

w ogóle respondentów zagranicznych wpłynęło na całościową strukturę przyjazdów. 

Kolejnym aspektem, który został poddany analizie, były środki transportu, jakimi respondenci poruszali się po 

Gdańsku, w trakcie odbywania swojej wizyty w mieście. Z uwagi na fakt, iż ankietowani mogli wskazać maksy-

malnie dwie odpowiedzi, łącznie uzyskano i poddano analizie 1 134 wskazania. 
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Tabela 29. Struktura respondentów w podziale na odwiedzających i turystów pod względem najczęściej wybiera-

nego środka transportu, jakim poruszali się podczas pobytu w Gdańsku 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Samochód 225 19,84% 145 26,13% 80 13,82% 

Komunikacja miejska 323 28,48% 134 24,14% 189 32,64% 

SKM 194 17,11% 85 15,32% 109 18,83% 

Rower 19 1,68% 9 1,62% 10 1,73% 

Motocykl 1 0,09% 0 0,00% 1 0,17% 

Pieszo 352 31,04% 177 31,89% 175 30,22% 

Inny 20 1,76% 5 0,90% 15 2,59% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 r. wśród ogółu respondentów dominowały osoby, które poruszały się po Gdańsku pieszo 

(31,0%) oraz komunikacją miejską (28,5%). Może to wynikać z dogodnych warunków atmosferycznych, które 

skłaniały do wędrówek pieszych po mieście oraz korzystania z publicznych środków transportu. Ponadto z uwagi 

na niewielką liczbę miejsc parkingowych w centrum Gdańska, w okresie wakacyjnym dwa wskazane sposoby 

poruszania się minimalizują ryzyko utraty czasu, wynikającego z konieczności poszukiwania miejsca postojowego. 

Z kolei niewielki odsetek stanowiły osoby, które deklarowały poruszanie się po mieście motocyklem, czy rowerem.  

Wśród odwiedzających największą popularnością cieszyło się piesze poruszanie się po mieście (31,9%). Z kolei 

turyści, podobnie jak w II kwartale 2015 r. najchętniej wybierali komunikację miejską (32,6%). Nieco mniej 

turystów wskazało na piesze wędrówki po Gdańsku, jako dogodny i wybierany przez nich sposób poruszania się 

po mieście. Widoczny jest za to znaczny spadek korzystania z samochodu, zarówno wśród odwiedzających, jak 

i turystów. Może to wynikać z wyżej wskazanych utrudnień, w zakresie miejsc parkingowych oraz utrudnień dro-

gowych, związanych ze wzmożonym ruchem samochodowy w okresie wakacyjnym.   

Tabela 30. Struktura respondentów w podziale na odwiedzających i turystów pod względem najczęściej wybiera-

nego środka transportu, jakim poruszali się podczas pobytu w Gdańsku 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód 225 19,84% 182 20,09% 43 18,86% 

Komunikacja miejska 323 28,48% 259 28,59% 64 28,07% 

SKM 194 17,11% 145 16,00% 49 21,49% 

Rower 19 1,68% 15 1,66% 4 1,75% 

Motocykl 1 0,09% 1 0,11% 0 0,00% 

Pieszo 352 31,04% 294 32,45% 58 25,44% 

Inny 20 1,76% 10 1,10% 10 4,39% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując środki transportu, jakimi poruszali się krajowi i zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego w Gdańsku, 

dostrzec można, iż krajowi turyści znacznie częściej wybierali piesze poruszanie się po mieście (32,5%), niż ich 

zagraniczni odpowiednicy (25,4%). Zbliżony udział respondentów krajowych oraz zagranicznych korzystał z ko-

munikacji miejskiej oraz samochodu. Najznaczniejsza różnica widoczna była w przypadku poruszania się po mie-

ście SKM. Ten środek transportu był znacznie częściej wybierany przez respondentów zagranicznych, niż krajo-

wych, co może wynikać z nawyków mieszkańców państw zachodnio- i północnoeuropejskich, którzy przyzwycza-

jeni są do korzystania z szybkich połączeń kolejowych, bądź metra.  

2.9. Cel przyjazdu i formy spędzania czasu  

Bardzo ważnym elementem, wpływającym na kształtowanie się oferty turystycznej danego miasta, jest deklaro-

wany przez respondentów cel ich przyjazdu, ściśle związany ze wskazywanymi przez nich formami spędzania 

wolnego czasu. W związku z tym w ramach badania sondażowego respondentom zadawano pytania mające na 

celu ustalenie, z jakiego powodu przyjechali oni do Gdańska oraz czy ich aktywność ograniczała się wyłącznie do 

zrealizowania pierwotnego celu podróży. Szczegółowa analiza deklarowanej przez respondentów chęci zwiedzania 
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miasta umożliwiła wskazanie, jakie obiekty i atrakcje turystyczne, stanowiące element oferty miasta Gdańsk, są 

najczęściej i najchętniej przez nich wybierane.  

Tabela 31. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Proszę wska-

zać główny cel Pana(i) podróży?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Pobyt rekreacyjny/tury-

styczny 
394 57,52% 171 47,24% 223 69,04% 

Podróż w sprawach zawodo-

wych  
102 14,89% 77 21,27% 25 7,74% 

Podróż w celach zdrowotnych 27 3,94% 19 5,25% 8 2,48% 

Wydarzenie kulturalne, roz-

rywkowe, sportowe etc. 
26 3,80% 14 3,87% 12 3,72% 

Wizyta u rodziny/znajomych 104 15,18% 53 14,64% 51 15,79% 

Zakupy 17 2,48% 16 4,42% 1 0,31% 

Inny cel 14 2,04% 12 3,31% 2 0,62% 

Brak odpowiedzi 1 0,15% 0 0,00% 1 0,31% 

Razem 685 100% 362 1 323 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z otrzymanymi wynikami badania sondażowego, w III kwartale 2015 r. dominującym celem odbywanej 

podróży przez respondentów, był pobyt rekreacyjny/turystyczny (57,5% ogółu respondentów). Zjawisko to może 

wynikać z wcześniej wskazywanej specyfiki okresu urlopowego/wakacyjnego, w czasie którego prowadzone było 

niniejsze badanie. Drugim, znacznie rzadziej wskazywanym celem pobytu była wizyta u rodziny/znajomych 

(15,2%), która co do zasady mogła być powiązana z pobytem rekreacyjnym/turystycznym. Z uwagi na okres 

urlopowy w porównaniu do II kwartału 2015 r. znacznie spadł udział respondentów, wskazujących na odbywanie 

podróży do Gdańska w sprawach zawodowych. Mając z kolei na względzie fakt, iż badanie sondażowe w analizo-

wanym okresie nie uwzględniało przeprowadzania wywiadów w bliskości obiektów, na których odbywają się wy-

darzenia kulturalne, rozrywkowe czy sportowe (co było praktykowane w badaniach, zrealizowanych w poprzed-

nich kwartałach), ten cel wyjazdu wskazywali jedynie nieliczni respondenci. 

Z kolei analizując dwie, wyróżnione grupy: odwiedzających i turystów, należy wskazać, iż obie te grupy przyje-

chały do Gdańska głównie w celach rekreacyjnych/turystycznych (kolejno: 47,2% i 69,0%). Podobnie jak w II 

kwartale 2015 r. odwiedzający częściej deklarowali pobyt w sprawach zawodowych (21,3% odwiedzających w po-

równaniu do 7,7% turystów), co może wskazywać na specyfikę odbywanych wyjazdów służbowych, jako krótkich 

podróży, zazwyczaj nie przekraczających jednego dnia i tym samym w znacznej mierze uniemożliwiających pod-

jęcie dodatkowych aktywności w obrębie miasta, poza realizacją celu głównego podróży.  

Tabela 32. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego na pytanie: „Proszę wskazać główny cel Pana(i) podróży?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Pobyt rekreacyjny/tury-

styczny 
394 57,52% 310 57,09% 84 59,15% 

Podróż w sprawach zawodo-
wych  

102 14,89% 88 16,21% 14 9,86% 

Podróż w celach zdrowotnych 27 3,94% 26 4,79% 1 0,70% 

Wydarzenie kulturalne, roz-

rywkowe, sportowe etc. 
26 3,80% 22 4,05% 4 2,82% 

Wizyta u rodziny/znajomych 104 15,18% 71 13,08% 33 23,24% 

Zakupy 17 2,48% 15 2,76% 2 1,41% 

Inny cel 14 2,04% 11 2,03% 3 2,11% 

Brak odpowiedzi 1 0,15% 0 0,00% 1 0,70% 

Razem 685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Poddając analizie motywy przyjazdu krajowych, jak i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego należy 

wskazać, iż zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie dominującym celem podróży był pobyt rekreacyjny/tury-

styczny (57,1% krajowych respondentów, 59,2% zagranicznych respondentów). Wśród respondentów z Polski 
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drugim, najczęściej podawanym motywem przyjazdu były sprawy zawodowe, zaś wśród respondentów zagranicz-

nych cel ten był wskazywany jedynie sporadycznie. Warto też zwrócić uwagę na względnie wysoki odsetek re-

spondentów zagranicznych wskazujących odwiedziny u rodziny i znajomych jako cel podróży, co może potencjal-

nie wiązać się z intensywnym zjawiskiem emigracji z Polski w ostatnich latach, niewykluczone bowiem, że część 

respondentów zagranicznych to Polacy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w okresie wakacyjnym wracają do 

kraju właśnie, aby odwiedzić rodzinę. Aby zweryfikować tę tezę w kolejnych badaniach zostanie uwzględnione 

pytanie o narodowość. 

Kolejnym analizowanym aspektem, była forma aktywności respondentów oraz analiza usług, z jakich respondenci 

korzystali podczas wolnego czasu, spędzanego w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż zazwyczaj turysta planuje w trakcie 

swojego pobytu skorzystać z kilku atrakcji, respondenci mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi, co również 

pozwoliło na szerszą analizę formy spędzania przez nich czasu wolnego.  

Rysunek 6. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził lub będzie spędzać wolny czas w Gdańsku (poza 

realizacją celu podróży)?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wyniki analizy struktury odpowiedzi krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego były zbliżone do 

wyników uzyskanych w II kwartale 2015 r. Zagraniczni respondenci znacznie częściej deklarowali chęć zwiedzania 

miasta (69,7% respondentów zagranicznych) oraz spacerowania (54,2% respondentów zagranicznych), niż kra-

jowi respondenci. Przyczyn tej prawidłowości można upatrywać w kilku czynnikach: większym odsetku respon-

dentów zagranicznych, którzy przyjechali w celach rekreacyjnych (nieodłącznie związanych ze zwiedzaniem) oraz 

większym odsetku respondentów zagranicznych, którzy przybyli do Gdańska po raz pierwszy, a także dłuższym 

pobycie respondentów zagranicznych. Analogicznie należy interpretować przyczyny większego zainteresowania 

respondentów zagranicznych właściwie wszystkimi pozostałymi aktywnościami poza aktywnym wypoczynkiem. 

Tu też znaczenie ma wysoki odsetek respondentów z woj. pomorskiego wśród respondentów krajowych, dla któ-

rych dostęp do plaży, czy oferty handlowej Gdańska nie stanowi aż tak znaczącej atrakcji.  

W ramach szerszej analizy zbadano występowanie zależności pomiędzy wybieraną przez respondentów formą 

aktywności a deklarowanym przez nich głównym celem przyjazdu do Gdańska.  
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Tabela 33. Analiza zależności pomiędzy głównym celem przyjazdu respondentów do Gdańska a wskazywaną przez 

nich formą spędzania wolnego czasu 

  Zwiedza-

nie  

Za-

kupy 

Udział w impre-

zach kultural-
nych, rozrywko-

wych, 

sportowych 

Odpoczy-
nek na 

plaży  

Aktywny wypo-

czynek (pływanie, 

rower, żagle, 
konie itp.), 

Nie mam 
czasu wol-

nego 

Spacer 

Pobyt rekreacyjny/tury-

styczny 
74,62% 33,25% 19,54% 39,34% 18,27% 4,82% 56,09% 

Podróż w sprawach zawo-

dowych  
16,67% 16,67% 8,82% 8,82% 1,96% 50,00% 32,35% 

Podróż w celach zdrowot-
nych 

59,26% 37,04% 3,70% 25,93% 14,81% 14,81% 66,67% 

Wydarzenie kulturalne, 

rozrywkowe, sportowe 
etc. 

57,69% 46,15%  23,08% 26,92% 0,00% 42,31% 

Wizyta u rodziny/znajo-

mych 
38,46% 29,81% 13,46% 21,15% 13,46% 14,42% 61,54% 

Zakupy 11,76%  0,00% 5,88% 5,88% 29,41% 47,06% 

Inny cel 42,86% 7,14% 0,00% 7,14% 14,29% 50,00% 28,57% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów, którzy przyjechali do Gdańska w celach rekreacyjnych/turystycznych, najwięcej 

osób swój pobyt wiązało ze zwiedzaniem (74,6%), spacerem (56,1%) oraz odpoczynkiem na plaży (39,3%). 

Z uwagi na fakt, iż wskazane formy aktywności ściśle korespondowały z głównym celem ich podróży, najistot-

niejszymi aktywnościami z punktu widzenia tego badania była wskazywana przez tę grupę respondentów chęć 

poświęcenia czasu na zakupy (33,3%) oraz wzięciu udziału w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych 

(19,5%). Najmniejszy procent respondentów wskazywał, iż w trakcie swojego pobytu w Gdańsku nie będzie miał 

czasu wolnego.  

Respondenci, którzy za główny cel podróży wskazali sprawy zawodowe, podobnie jak w II kwartale 2015 

r. najczęściej deklarowali brak wolnego czasu (50,0%). Nieco mniejsza liczba respondentów biznesowych wska-

zywała, iż podczas swojego pobytu w Gdańsku wybierze się na spacer (32,4%). Z kolei analizowana grupa re-

spondentów w najmniejszym stopniu zainteresowana była aktywnym wypoczynkiem, odpoczynkiem na plaży oraz 

udziałem w imprezach kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych. Pomimo, iż tendencja ta zdaje się być na-

turalnym zjawiskiem, w przypadku osób deklarujących, iż przybyli do Gdańska w celach służbowych, należy pod-

kreślić, iż zdarzają się osoby, które planują spędzić swój wolny czas zwiedzając lub robiąc zakupy.  

Respondenci, których przybyli do Gdańska w celach zdrowotnych, wskazali, iż w trakcie swojego pobytu 

będą zwiedzali miasto (59,3%) oraz spacerowali (66,7%). Analizowana grupa respondentów najmniej zaintere-

sowana była udziałem w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, co może stanowić następstwo wy-

branego przez nich głównego celu podróży.  

Z kolei respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w związku z imprezami kulturalnymi, rozrywko-

wymi lub sportowymi zamierzali poświęcić swój wolny czas na zwiedzanie miasta (57,7%) oraz w niemal po-

dobnym stopniu na zakupy (46,2%), bądź spacery (42,3%).  

Respondenci, których głównym celem podróży była wizyta u rodziny lub znajomych, deklarowali, iż swój 

wolny czas planują spędzać spacerując (61,5%) oraz zwiedzając miasto (38,5%). Pozostałe formy aktywności 

uznali za mniej interesujące.   

Kolejna grupa respondentów – osoby, które za główny cel podróży wskazały zakupy, niemal równie często 

chcieli spędzać czas na świeżym powietrzu, spacerując po mieście. Respondenci ci bardzo rzadko wskazywali na 

inne formy spędzania wolnego czasu, co może wynikać z jasno sprecyzowanego celu ich wyprawy do Gdańska.  
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Kolejnym analizowanym aspektem była struktura odpowiedzi respondentów, na pytanie z jakich obiektów i atrak-

cji turystycznych zamierzają skorzystać, bądź już skorzystali w trakcie swojego pobytu w Gdańsku. Z uwagi na 

fakt, iż pytanie to zakładało możliwość udzielenia kilku odpowiedzi, na przestrzeni całego badania sondażowego 

uzyskano łącznie 2 262 wskazania. 

Tabela 34. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Jakie obiekty 

i atrakcje turystyczne w Gdańsku zamierza Pan(i) zwiedzić lub Pan(i) już zwiedził(a)?” [pytanie wielokrotnego wy-

boru] 

  
Ogółem % Odwiedzający % Turysta % 

historyczne centrum 514 75,04% 227 62,71% 287 88,85% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 81 11,82% 31 8,56% 50 15,48% 

Molo w Brzeźnie 83 12,12% 32 8,84% 51 15,79% 

Plaża 179 26,13% 103 28,45% 76 23,53% 

PGE Arena 46 6,72% 19 5,25% 27 8,36% 

Żuraw (wejście do środka) 140 20,44% 46 12,71% 94 29,10% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 246 35,91% 89 24,59% 157 48,61% 

Europejskie Centrum Solidarności (wejście do 

środka) 
127 18,54% 37 10,22% 90 27,86% 

Dwór Artusa 121 17,66% 56 15,47% 67 20,74% 

Ratusz Głównego Miasta 198 28,91% 79 21,82% 119 36,84% 

Westerplatte 156 22,77% 53 14,64% 103 31,89% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 25 3,65% 10 2,76% 15 4,64% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 27 3,94% 4 1,10% 23 7,12% 

Gdański Teatr Szekspirowski (z wejściem czybez?) 13 1,90% 5 1,38% 8 2,48% 

Sołdek (wejście do środka) 
29 4,23% 6 1,66% 23 7,12% 

Twierdza Wisłoujście 35 5,11% 11 3,04% 24 7,43% 

Amber Expo (wejście do środka) 10 1,46% 4 1,10% 6 1,86% 

ZOO 38 5,55% 17 4,70% 21 6,50% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 24 3,50% 5 1,38% 19 5,88% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 24 3,50% 9 2,49% 15 4,64% 

Narodowe Muzeum Morskie 26 3,80% 8 2,21% 18 5,57% 

Inne - proszę podać jakie: 139 20,29% 104 28,73% 35 10,84% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród ogółu respondentów największym zainteresowaniem cechowało się historyczne centrum (75,0% ogółu 

respondentów), Bazylika Mariacka (35,9% ogółu respondentów), Ratusz Głównego Miasta (28,9% ogółu respon-

dentów) oraz plaża (26,1%). Będąc na Głównym Mieście respondenci najczęściej planowali wejść do Żurawia 

(Narodowe Muzeum Morskie; 20,4% ogółu respondentów). Odwiedzający najczęściej decydowali się zwiedzić hi-

storyczne centrum miasta (62,7% odwiedzających) oraz Bazylikę Mariacką (24,6% odwiedzających). Z kolei tu-

ryści również najbardziej zainteresowani historycznym centrum miasta (88,9% turystów), wskazywali także chęć 

odwiedzenia Bazyliki Mariackiej (48,6% turystów), Ratusza Głównego Miasta (36,8% turystów), plaży (23,5% 

turystów) oraz Westerplatte (31,9%). 

Analizując wyłącznie preferencje turystów w zakresie zwiedzanych obiektów muzealnych, najwyższy odsetek 

z nich deklarował chęć odwiedzenia Europejskiego Centrum Solidarności (18,5% ogółu respondentów, 16,9% 

odwiedzających i 20,4% turystów), co stanowi wynik o ok. 9 p.p. wyższy, niż w przypadku poprzedniego kwartału.  
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Tabela 35. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego na pytanie: „Jakie obiekty i atrakcje turystyczne w Gdańsku zamierza Pan(i) zwiedzić lub Pan(i) już zwie-

dził(a)?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

historyczne centrum 514 75,04% 404 74,40% 110 77,46% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 81 11,82% 56 10,31% 25 17,61% 

Molo w Brzeźnie 83 12,12% 64 11,79% 19 13,38% 

Plaża 179 26,13% 140 25,78% 39 27,46% 

PGE Arena 46 6,72% 30 5,52% 16 11,27% 

Żuraw (wejście do środka) 140 20,44% 98 18,05% 42 29,58% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 246 35,91% 184 33,89% 62 43,66% 

Europejskie Centrum Solidarności (wejście do 
środka) 

127 18,54% 96 17,68% 31 21,83% 

Dwór Artusa 121 17,66% 92 16,94% 31 21,83% 

Ratusz Głównego Miasta 198 28,91% 160 29,47% 38 26,76% 

Westerplatte 156 22,77% 122 22,47% 34 23,94% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 25 3,65% 20 3,68% 5 3,52% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 27 3,94% 21 3,87% 6 4,23% 

Gdański Teatr Szekspirowski 13 1,90% 12 2,21% 1 0,70% 

Sołdek (wejście do środka) 
29 4,23% 22 4,05% 7 4,93% 

Twierdza Wisłoujście 35 5,11% 32 5,89% 3 2,11% 

Amber Expo (wejście do środka) 10 1,46% 6 1,10% 4 2,82% 

ZOO 38 5,55% 28 5,16% 10 7,04% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 24 3,50% 17 3,13% 7 4,93% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 24 3,50% 13 2,39% 11 7,75% 

Narodowe Muzeum Morskie 26 3,80% 19 3,50% 7 4,93% 

Inne - proszę podać jakie: 139 20,29% 115 21,18% 24 16,90% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Krajowi uczestnicy ruchu turystycznego zamierzali zwiedzić przede wszystkim historyczne centrum miasta (74,4% 

respondentów krajowych), Bazylikę Mariacką (33,9%) oraz Ratusz Głównego Miasta (29,5%). Z kolei zagraniczni 

uczestnicy ruchu turystycznego, pomimo, iż najczęściej również wskazywali trzy, wyżej wymienione atrakcje, 

wskazywali także na zainteresowanie plażą (25,8%), Żurawiem (18,1%) oraz Westerplatte (22,5%). 

Na uwagę zasługuje fakt, iż w kwestii wybieranych obiektów i atrakcji turystycznych, krajowi respondenci znacz-

nie częściej niż zagraniczni wskazywali odpowiedź „inne – proszę podać jakie:”, przy czym wybierając tę odpo-

wiedź nie wskazywali konkretnego obiektu czy atrakcji. Można zatem stwierdzić, iż są lepiej zapoznani z ofertą 

turystyczną miasta Gdańska, co może mieć związek z faktem, że znacznie rzadziej była to dla nich pierwsza 

wizyta w Gdańsku.  

2.10. Stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku i czynniki wpływające na to zadowolenie 

W celu określenia zadowolenia z pobytu w Gdańsku, posłużono się pięciostopniową skalą, która pozwoliła na 

ocenę ogólnej atrakcyjności Gdańska oraz poziomu zadowolenia respondentów z poszczególnych elementów 

wpływających na tę atrakcyjność (możliwość przemieszczania się samochodem, transport/komunikacja miejska, 

bezpieczeństwo, różnorodność i jakoś oferty gastronomicznej, jakość usług noclegowych, ogólna atmosfera i kli-

mat miasta, oferta sklepów i dostęp do nich, oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa, czystość 

miasta oraz oznakowanie drogowe i turystyczne miasta). Ponadto w obrębie analizowanego aspektu, pozyskano 

także informacje na temat skłonności respondentów do polecenia Gdańska znajomym/rodzinie oraz atutów i man-

kamentów Gdańska. 
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Rysunek 7. Stopień zadowolenia respondentów z pobytu w Gdańsku [skala 5-stopniowa, gdzie 1-bardzo niezado-

wolony, 5-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W pierwszej kolejności zbadany został stopień zadowolenia respondentów z ich pobytu w Gdańsku. Zgodnie 

z otrzymanymi informacjami, respondenci ocenili swój pobyt w Gdańsku na bardzo wysokim poziomie, dzięki 

czemu uzyskana średnia ocen wyniosła 4,73 pkt. czyli o 2,3 pkt. więcej niż w poprzednim kwartale. Należy jednak 

pamiętać, iż istotny wpływ z punktu widzenia socjologicznego, na ocenę zadowolenia respondentów, mogła mieć 

sprzyjająca, wakacyjna pogoda.  

Aż 78,0% ogółu respondentów było bardzo zadowolonych ze swojego pobytu w Gdańsku, co również stanowi 

wynik znacznie lepszy, niż ten, który był uzyskany w II kwartale 2015 r., zaś 17,8% badanych było zadowolonych. 

W całkowitej liczbie pozyskanych ocen tylko trzy osoby przyznały oceny negatywne, przy czym żaden z respon-

dentów nie ocenił pobytu na „1”. Należy jednak zwrócić uwagę, iż nieco więcej bardzo wysokich ocen wystawiali 

turyści oraz osoby z poza obszaru kraju. 

Rysunek 8. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku a liczbą wcześniejszych pobytów w Gdańsku 

w podziale na odwiedzających i turystów [skala 5-stopniowa, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pod względem występowania zależności pomiędzy częstotliwością wizyt w Gdańsku, a oceną pobytu, najbardziej 

usatysfakcjonowaną grupą respondentów byli odwiedzający, którzy byli po raz pierwszy w Gdańsku oraz turyści, 

którzy deklarowali, iż są w mieście po raz kolejny (4,82 pkt. w pięciostopniowej skali). Najniższe noty z kolei 

przyznali odwiedzający, którzy byli w Gdańsku po raz kolejny.  
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Rysunek 9. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku a liczbą wcześniejszych pobytów w Gdańsku 

w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego [skala 5-stopniowa, gdzie 1-bardzo nie-

zadowolony, 5-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów krajowych i zagranicznych najlepiej swój pobyt oceniali respondenci z zagranicy, którzy byli 

już w Gdańsku kilka razy. Z kolei wśród respondentów krajowych najwyższe oceny przyznawały osoby, które 

deklarowały, iż są w Gdańsku po raz pierwszy. Niepokojące zdają się być niższe niż średnie noty wystawiane 

przez respondentów zagranicznych, którzy w Gdańsku są pierwszy raz, gdyż może to świadczyć o tym, że pobyt 

nie do końca sprostał oczekiwaniom tej grupy. 

Rysunek 10. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a płcią respondentów z podziałem na odwie-

dzających i turystów oraz krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego [skala 5-stopniowa, gdzie 1-

bardzo niezadowolony, 5-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r. najlepiej swój pobyt w Gdańsku oceniły kobiety-turystki. Przyznały one ana-

lizowanemu aspektowi średnio o 0,04 pkt. więcej niż mężczyźni-turyści. Największe różnice, choć nie przekracza-

jące 0,1 pkt. (tym samym relatywnie nieistotne ze statystycznego punktu widzenia) wystąpiły w obrębie grupy 

zagranicznych uczestniczek i uczestników ruchu turystycznego, w której kobiety średnio oceniały swój pobyt 

o 0,06 punktu lepiej niż mężczyźni. W przypadku grupy krajowych uczestników ruchu turystycznego, widoczna 

była nieznaczna przewaga mężczyzn, którzy przyznawali średnio lepsze noty niż kobiety. Odwiedzający płci mę-

skiej i żeńskiej ocenili swój pobyt na takim samym poziomie (4,69 pkt.).  
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Rysunek 11. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a wiekiem respondentów z podziałem na od-

wiedzających i turystów [skala 5-stopniowa, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najliczniej reprezentowane grupy w badaniu, czyli osoby w wieku od 25 do 34 lat oraz od 35 do 44 lat, oceniły 

swój pobyt w Gdańsku na poziomie, wynoszącym kolejno dla turystów: 4,68 pkt i 4,82 pkt oraz dla odwiedzają-

cych: 4,78 i 4,79. Tym samym grupa osób w wieku od 35 do 44 lat stanowiła najbardziej zadowoloną ze swojego 

pobytu grupę, zarówno wśród odwiedzających, jak i turystów. Najniższą średnią ocenę wystawili respondenci 

w wieku powyżej 65 lat (wyniosła ona 4,59 pkt.), jednocześnie w tej grupie wystąpiło duże zróżnicowanie pomię-

dzy turystami, a odwiedzającymi, ci drudzy stanowią bowiem najmniej zadowoloną grupę respondentów głównie 

za sprawą ocen wystawianych przez odwiedzających z kraju. 

Rysunek 12. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a wiekiem respondentów z podziałem na kra-

jowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego [skala 5-stopniowa, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-

bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z powyższym rysunkiem widać wyraźnie, że najniżej, aczkolwiek nadal na wysokim poziomie, pobyt 

w Gdańsku ocenili krajowi respondenci, należący do grupy wiekowej powyżej 65 lat. Ich średnia ocena różniła się 

jedynie o 0,26 pkt od najwyższej średniej oceny. Dla wskazanej grupy respondentów największym mankamentem 

Gdańska były czynniki estetyczne (głównie związane z czystością miasta), które mogły w istotny sposób wpłynąć 

na ich ostateczną ocenę zadowolenia z pobytu w analizowanym mieście.  
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Rysunek 13. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a wykształceniem respondentów z podziałem 

na odwiedzających i turystów [skala 5-stopniowa, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pod względem wykształcenia najliczniej reprezentowana grupa w badaniu, czyli osoby z wyższym wykształceniem, 

oceniły swój pobyt w Gdańsku na poziomie 4,79 pkt. (w przypadku turystów z wyższym wykształceniem) oraz na 

poziomie 4,75 pkt. (w przypadku odwiedzających z wyższym wykształceniem). Podobnie jak w II kwartale 2015 

r., największy poziom zadowolenia ze swojego pobytu wskazali odwiedzający z wykształceniem gimnazjalnym lub 

niższym, należy jednak podkreślić, iż odsetek takich osób w całej badanej próbie był nieznaczny, tym samym nie 

ma pełnej możliwości w zakresie ekstrapolowania tego wyniku na całą badaną populację osób, które deklarowały 

taki poziom wykształcenia.    

Rysunek 14. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a wykształceniem respondentów z podziałem 
na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego [skala 5-stopniowa, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 

5-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W przypadku krajowych uczestników ruchu turystycznego, największe zadowolenie ze swojego pobytu w Gdańsku 

wskazały osoby legitymujące się wykształceniem wyższym (4,76 pkt.). Odmiennie, niż w przypadku II kwartału 

2015 r., najmniej zadowoloną grupą wśród krajowych turystów i odwiedzających były osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym lub niższym (4,67 pkt.), choć należy podkreślić, iż uzyskana wśród nich średnia ocena, pomimo iż 

najniższa, nadal może być uznana za relatywnie wysoką.  
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W przypadku osób deklarujących wyższe wykształcenie oraz średnie i policealne, nieznacznie wyżej od krajowych 

uczestników ruchu turystycznego, ocenili swój pobyt turyści i odwiedzający z zagranicy. Nieco odmienna tenden-

cja widoczna była jedynie w grupie osób o wykształceniu zasadniczym. W tej grupie znacznie wyższej swój pobyt 

w Gdańsku oceniły osoby z Polski, niż z zagranicy (kolejno: 4,71 pkt. i 4,50 pkt.).  

Pomimo, iż bez względu na wiek, wykształcenie, czy płeć, respondenci, którzy wzięli udział w badaniu ocenili swój 

pobyt w Gdańsku na bardzo wysokim poziomie, badanie ankietowe przeprowadzone w III kwartale 2015 r. uzu-

pełniono o pytanie dotyczące tego, co zdaniem ankietowanych mogłoby wpłynąć na to, aby ich ocena pobytu 

w Gdańsku była jeszcze wyższa. Jedynie 27,4% respondentów ogółem skorzystało z możliwości wskazania czyn-

ników, które mogłyby wpłynąć na ich ocenę. Wśród udzielanych przez nich odpowiedzi podkreślane były nastę-

pujące aspekty: 

 lepsze oznakowanie miasta i dróg (zwiększenie punktów informacyjnych, map informacyjnych, etc.); 

 lepsza dostępność komunikacyjna (zwiększenie przepustowości miasta- mniej korków, zwiększenie 

liczby parkingów, dostosowanie komunikacji miejskiej do potrzeb turystów, etc.); 

 więcej atrakcji dla dzieci (placów zabaw, aquapark, koncerty, etc.); 

 niższe ceny (głównie w punktach handlowych zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta); 

 większa czystość miasta i plaż oraz lepsze oświetlenie miasta, poza jego centrum.  

Rysunek 15. Średnia ocena respondentów w podziale na odwiedzających i turystów oraz krajowych i zagranicznych, 

związana z pytaniem: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [w skali 

od 1 do 5, gdzie 1- zdecydowanie nie, 5- zdecydowanie tak] 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Innym, pośrednim miernikiem zadowolenia respondentów z ich pobytu w Gdańsk, jest deklarowana przez nich 

chęć polecenia przyjazdu do Gdańska swoim znajomym, czy rodzinie. W celu zmierzenia tego aspektu, posłużono 

się pięciostopniową skalą, w której 1 oznaczało zdecydowany brak chęci polecenia przyjazdu do Gdańska znajo-

mym/rodzinie, zaś 5 – zdecydowaną chęć polecenia. I tak zgodnie z otrzymanymi odpowiedziami, najwięcej osób 

zdecydowanie chętnych do polecenia wizyty w Gdańsku było wśród turystów oraz krajowych uczestników ruchu 

turystycznego, zaś najmniej wśród zagranicznych uczestników ruchu turystycznego. Należy jednak podkreślić, iż 

średnia ocena dla wszystkich respondentów wyniosła 4,80 pkt., co oznacza, że niemal 83,2% respondentów 

wskazało, iż zdecydowanie poleciłoby pobyt w Gdańsku. Mając jednak na względzie wcześniejsza nieznacznie 

niższą ocenę pobytu w Gdańsku przez respondentów zagranicznych, którzy w Gdańsku byli po raz pierwszy ta 

nieznacznie mniejsza chęć polecania (poniżej średniej) może być traktowana jako pewien sygnał, że grupa ta 

odrobinę gorzej odbiera swój pobyt w Gdańsku niż pozostali respondenci. 

4,79

4,82 4,82

4,75

O DWIE DZA JĄ C Y  TURY Ś C I KRA JO WI  ZA GRA NIC ZNI



37 

 

Badanych poproszono także o dokonanie oceny jakości poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku, posługując 

się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo słabą, a 5 bardzo dobrą. Respondenci ogółem najwyżej ocenili 

takie aspekty jak: ogólna atmosfera i klimat miasta (4,63 pkt., tym samym wynik ten był porównywalny do 

uzyskanego w poprzednim kwartale), oferta sklepów i dostęp do nich (4,53 pkt.) oraz różnorodność i jakość oferty 

gastronomicznej (4,46 pkt.). Ogólną atmosferę i klimat miasta nieco wyżej ocenili turyści, niż odwiedzający (ko-

lejno: 4,72 pkt. i 4,54 pkt.), zaś ofertę sklepów i dostęp do nich odwrotnie, wyższe oceny bowiem temu elemen-

towi oferty przypisali odwiedzający, niż turyści (kolejno: 4,56 pkt. i 4,50 pkt.).  

Tabela 36. Średnia ocena poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku z podziałem na odwiedzających i turystów 

[używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 Ogółem Odwiedzający Turyści 

Ogólna atmosfera i klimat miasta 4,63 4,54 4,72 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa 4,22 4,22 4,22 

Czystość miasta 4,20 4,17 4,24 

Bezpieczeństwo 4,37 4,28 4,47 

Jakość usług noclegowych 4,10 3,84 4,39 

Różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,46 4,44 4,49 

Oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,08 4,02 4,14 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,53 4,56 4,50 

Transport/komunikacja miejska 4,19 4,15 4,23 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,34 3,27 3,42 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z kolei najniższe oceny respondenci przyznali możliwości przemieszczania się samochodem (3,34 pkt., co stanowi 

wynik niższy, niż ten, który uzyskany został w II kwartale 2015 r.) oraz drogowe i turystyczne oznakowanie 

miasta (4,08 pkt.). Należy równocześnie podkreślić, iż zarówno odwiedzający, jak i turyści na podobnym poziomie 

ocenili aspekt, związany z możliwością przemieszczania się po mieście samochodem, co może potwierdzać wi-

doczny w poprzednich okresach problem zbyt dużego natężenia ruchu drogowego w centrum miasta (które z pew-

nością w okresie letnim jest jeszcze bardziej widoczne, niż w innych okresach roku).  

W porównaniu do poprzedniego kwartału, w którym to badani bardzo nisko ocenili czystość miasta (3,98 pkt.), 

w bieżącym kwartale aspekt ten został wyżej oceniony (4,20 pkt.).   

Tabela 37. Średnia ocena poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku z podziałem na krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystycznego [używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

  Ogółem Krajowi Zagraniczni 

Ogólna atmosfera i klimat miasta 4,63 4,63 4,61 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i 

sportowa 
4,22 4,24 4,17 

Czystość miasta 4,20 4,24 4,04 

Bezpieczeństwo 4,37 4,40 4,25 

Jakość usług noclegowych 4,10 4,03 4,36 

Różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,46 4,47 4,44 

Oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,08 4,07 4,09 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,53 4,55 4,47 

Transport/komunikacja miejska 4,19 4,19 4,18 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,34 3,29 3,54 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, widoczne jest większe zróżnicowanie 

udzielanych odpowiedzi, niż w przypadku podziału respondentów na odwiedzających i turystów. Zarówno krajowi, 

jak i zagraniczni respondenci najwyżej ocenili ogólną atmosferę oraz klimat miasta (kolejno: 4,63 pkt. i 4,61 pkt.) 

oraz ofertę sklepów i dostęp do nich (kolejno: 4,55 pkt. i 4,47 pkt.). Dla obu tych grup najbardziej problematyczna 

była możliwość przemieszczania się po mieście samochodem, przy czym aspekt ten zdecydowanie niżej ocenili 

respondenci krajowi. W większości przypadków to jednak respondenci zagraniczni surowiej oceniali poszczególne 

aspekty swojego pobytu, w tym przede wszystkim: czystość miasta i bezpieczeństwo. 
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Tabela 38. Zależność pomiędzy średnią oceną poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku, a oceną pobytu ogółem 

Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu Średnia ocena Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ogólną atmosferę i klimat miasta na 1 pkt. lub 2 pkt. n/d 
n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ogólną atmosferę i klimat miasta na 4 pkt. lub 5 pkt.  4,74 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową na 1 pkt. lub 2 pkt. 5,00 
- 0,24 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową na 4 pkt. lub 5 pkt. 4,76 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły czystość miasta na 1 pkt. lub 2 pkt. 3,83 
0,92 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły czystość miasta na 4 pkt. lub 5 pkt. 4,76 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bezpieczeństwo na 1 pkt. lub 2 pkt. 4,71 
0,03 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bezpieczeństwo na 4 pkt. lub 5 pkt. 4,74 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły jakość usług noclegowych na 1 pkt. lub 2 pkt. 5,00 
-0,26 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły jakość usług noclegowych na 4 pkt. lub 5 pkt. 4,74 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły różnorodność i jakość oferty gastronomicznej na 1 pkt. lub 2 pkt. 5,00 
- 0,27 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły różnorodność i jakość oferty gastronomicznej na 4 pkt. lub 5 pkt. 4,73 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) na 1 pkt. lub 2 pkt. 4,71 
0,02 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) na 4 pkt. lub 5 pkt. 4,73 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich na 1 pkt. lub 2 pkt. n/d 
n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich na 4 pkt. lub 5 pkt. 4,74 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły transport i komunikację miejską na 1 pkt. lub 2 pkt. 4,67 
0,08 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły transport i komunikację miejską na 4 pkt. lub 5 pkt. 4,74 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły możliwość przemieszczania się samochodem na 1 pkt. lub 2 pkt. 4,75 
0,03 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły możliwość przemieszczania się samochodem na 4 pkt. lub 5 pkt. 4,78 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badając wpływ oceny poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku na całościową ocenę pobytu udzielaną przez 

respondentów, należy stwierdzić, że największy wpływ na stopień zadowolenia z pobytu miała czystość. Osoby, 

które oceniły ten aspekt jako bardzo zły lub zły oceniały swój pobyt o prawie 1 punkt gorzej niż osoby, które 

oceniły czystość Gdańska na 5 lub 4 w pięciostopniowej skali. 

Rysunek 16. Średnia ocena dostosowania Gdańska do potrzeb turystów [skala 5-stopniowa, gdzie 1-bardzo źle, 5-

bardzo dobrze] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Stopień dostosowania Gdańska do potrzeb turystów respondenci ogółem ocenili na średnim poziomie 4,48 pkt. 

(czyli wyżej, niż w II kwartale 2015 r.), przy czym jedynie odwiedzający byli bardziej krytyczni i przyznali tej 

kategorii ocenę 4,43 pkt.  

W trakcie badania sondażowego zweryfikowano także, co z perspektywy respondentów stanowi największy atut 

lub mankament Gdańska. Umożliwiło to skontrolowanie, czy we wcześniejszych elementach analizy wyników ba-

dania, nie pominięto istotnych aspektów pobytu, które mogłyby mieć znaczenie dla turystów i odwiedzających. 
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Tabela 39. Atuty Gdańska wskazywane przez odwiedzających i turystów 

  
Ogółem % Odwiedzający % Turysta % 

Infrastruktura drogowa 3 0,44% 2 0,55% 1 0,31% 

Architektura miasta 102 14,89% 48 13,26% 54 16,72% 

Czynniki estetyczne 19 2,77% 9 2,49% 10 3,10% 

Czynniki ekonomiczne 1 0,15% 1 0,28% 0 0,00% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 47 6,86% 28 7,73% 19 5,88% 

Komunikacja miejska 17 2,48% 11 3,04% 6 1,86% 

Baza gastronomiczna 1 0,15% 1 0,28% 0 0,00% 

Lokalizacja 116 16,93% 73 20,17% 43 13,31% 

Obiekty historyczne 190 27,74% 101 27,90% 89 27,55% 

Atmosfera 112 16,35% 42 11,60% 70 21,67% 

Inne - osobiste 24 3,50% 17 4,70% 7 2,17% 

Brak odpowiedzi 53 7,74% 29 8,01% 24 7,43% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Za najważniejsze atuty Gdańska respondenci ogółem uznali przede wszystkim obiekty historyczne, lokalizację 

(nad Zatoką Gdańską), atmosferę oraz architekturę miasta. Architektura miasta oraz atmosfera były nieco czę-

ściej wskazywane przez turystów, niż odwiedzających (co może wynikać z charakteru i celu odbywanych podróży 

przez obie te grupy). Z kolei dla odwiedzających nieco większe znacznie niż dla turystów miała lokalizacja Gdań-

ska. Zgodnie z otrzymanymi wynikami badania sondażowego, atut ten, zdaje się być naturalnym następstwem 

celu ich przyjazdu do Gdańska (drugim w kolejności celem przyjazdu, wskazywanym przez odwiedzających, były 

sprawy służbowe).  

Tabela 40. Mankamenty Gdańska wskazywane przez odwiedzających i turystów 

  Ogółem % Odwiedzający % Turysta % 

Infrastruktura drogowa 105 15,33% 82 22,65% 23 7,12% 

Inne - osobiste 31 4,53% 15 4,14% 16 4,95% 

Architektura miasta 1 0,15% 1 0,28% 0 0,00% 

Czynniki estetyczne 78 11,39% 30 8,29% 48 14,86% 

Czynniki ekonomiczne 25 3,65% 15 4,14% 10 3,10% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 12 1,75% 6 1,66% 6 1,86% 

Tłok  45 6,57% 15 4,14% 30 9,29% 

Oznakowanie miasta 9 1,31% 3 0,83% 6 1,86% 

Komunikacja miejska 28 4,09% 11 3,04% 17 5,26% 

Pogoda 6 0,88% 1 0,28% 5 1,55% 

Baza gastronomiczna 2 0,29% 0 0,00% 2 0,62% 

Brak odpowiedzi 343 50,07% 183 50,55% 160 49,54% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z kolei wśród mankamentów Gdańska najczęściej wskazywane były przez respondentów ogółem: infrastruktura 

drogowa oraz czynniki estetyczne (w tym np. czystość miasta). Równocześnie należy wskazać, iż infrastruktura 

drogowa stanowiła znacznie większą wadę miasta w oczach odwiedzających, niż turystów. Z kolei turyści przy-

wiązywali większą uwagę do czynników estetycznych, które uznali za największy mankament miasta.  

W toku badania sondażowego podjęto także próbę zdefiniowania skojarzeń, jakie respondenci mają z Gdańskiem. 

W tym celu stworzono mapę skojarzeń (która została zaprezentowana poniżej), która pozwoliła na pogrupowanie 

poszczególnych pierwszych skojarzeń respondentów w większe skupiska. Przede wszystkim Gdańsk był przez 

badanych kojarzony z: morzem, Fontanną Neptun, Żurawiem, Stocznią oraz Solidarnością. Bardzo często wska-

zywane były również takie skojarzenia jak: historia, II wojna światowa, architektura, czy Stare Miasto. Należy 

tym samym zauważyć, iż Gdańsk jest kojarzony głównie z aspektami wodnymi, obiektami architektonicznymi 

oraz historią współczesną.  
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Rysunek 17. Mapa skojarzeń z Gdańskiem odwiedzających i turystów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnym analizowanym aspektem było zweryfikowanie emocji, z jakimi kojarzy się respondentom miasto 

Gdańsk. Zgodnie z otrzymanymi odpowiedziami, 51,7% respondentów ogółem nie udzieliło żadnej odpowiedzi na 

zadane pytanie, 42,2% respondentów wskazało, iż Gdańsk kojarzy im się pozytywnie, 3,6% neutralnie, zaś je-

dynie 2,5% respondentów ma negatywne skojarzenia z Gdańskiem.  

Tabela 41. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie: „Jakie emocje kojarzą się Pani/u z Gdańskiem?” 

Emocje Liczba odpowiedzi % 

Pozytywne 289 42,2% 

Neutralne 25 3,6% 

Negatywne 17 2,5% 

Brak odpowiedzi 354 51,7% 

Razem 685 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Następnym badanym elementem, wpływającym na poziom dostosowania Gdańska do potrzeb turystów i odwie-

dzających było zweryfikowanie, w jakim stopniu byli oni zadowoleni z usług świadczonych przez Gdańską Infor-

mację Turystyczną.  

Tabela 42. Udział respondentów, którzy skorzystali z informacji turystycznej z podziałem na odwiedzających i tury-

stów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Tak 139 20,29% 52 14,36% 87 26,93% 

Nie 546 79,71% 310 85,64% 236 73,07% 

Razem 685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 r. z usług Gdańskiej Informacji Turystycznej skorzystało 20,3% ogółu respondentów (w po-

równaniu do 14,0% w II kwartale 2015 r.). Analogicznie jak w I i II kwartale 2015 r. z Gdańskiej Informacji 

Turystycznej częściej korzystali turyści, niż odwiedzający.  
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Tabela 43. Udział respondentów, którzy skorzystali z informacji turystycznej z podziałem na krajowych i zagranicz-

nych uczestników ruchu turystycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Tak 139 20,29% 90 16,57% 49 34,51% 

Nie 546 79,71% 453 83,43% 93 65,49% 

Razem  685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z Gdańskiej Informacji Turystycznej częściej korzystali zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego w Gdańsku 

(34,5% w porównaniu do 16,6% krajowych respondentów), co stanowi potwierdzenie tendencji widocznej w po-

przednim kwartale. Kolejno respondenci zostali poproszeni o ocenę działania punktów informacyjnych, przy wy-

korzystaniu pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało bardzo niską jakość, 5 -bardzo wysoką jakość obsługi 

i udzielonej informacji w punkcie IT. 

Rysunek 18. Średnia ocena obsługi i jakości udzielonej informacji w punkcie IT [skala 5-stopniowa, gdzie 1-bardzo 

niska, 5-bardzo wysoka] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród wskazanych ocen przeważały bardzo dobre i dobre oceny działalności punktu. Tym samym średnia wysta-

wionych ocen przez respondentów wynosiła 4,54 pkt (tym samym była wyższa niż ta, która została uzyskana na 

podstawie odpowiedzi zebranych w II kwartale 2015 r.). Nieco lepiej usługi IT oceniali odwiedzający (4,58 pkt.), 

niż turyści  (4,52 pkt.) oraz krajowi respondenci (4,57 pkt.), niż ich zagraniczni odpowiednicy (4,49 pkt.). Jest to 

kolejny element oceny pobytu w przypadku, którego respondenci zagraniczni okazali się być najsurowsi. 

W celu poprawy jakości obsługi w punktach Gdańskiej Informacji Turystycznej respondenci wskazali na koniecz-

ność zwiększenia liczby środków przekazu informacji (mapy z potencjalnymi atrakcjami, lepsze oznakowanie 

miejsc). 

2.11. Źródła informacji o Gdańsku i promocja Gdańska 

Z punktu widzenia dostosowania efektywnych metod promocji miasta Gdańska, poddano analizie czynniki, które 

skłoniły respondentów do przyjazdu do Gdańska. Celem Autorów było ustalenie pierwotnych pobudek, które skło-

niły respondentów do przyjazdu.  
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Tabela 44. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Skąd pomysł 

żeby przyjechać właśnie do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Odwiedzający % Turysta % 

Polecenie znajomych 125 18,25% 58 16,02% 67 20,74% 

Polecenie rodziny 84 12,26% 38 10,50% 46 14,24% 

Lubię przyjeżdżać do Gdańska, nie jestem tu 

pierwszy raz 
187 27,30% 119 32,87% 68 21,05% 

Portale podróżnicze i inne 21 3,07% 6 1,66% 15 4,64% 

Media społecznościowe 57 8,32% 21 5,80% 36 11,15% 

Biuro podróży 18 2,63% 7 1,93% 11 3,41% 

Kampania promocyjna miasta 8 1,17% 1 0,28% 7 2,17% 

Telewizja 9 1,31% 1 0,28% 8 2,48% 

Czasopismo/gazeta 13 1,90% 5 1,38% 8 2,48% 

Inny 163 23,80% 106 29,28% 57 17,65% 

Razem  685 100% 362 100% 323 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami głównym motywatorem przyjazdu respondentów do Gdańska okazał się 

fakt, iż respondenci po prostu lubią przyjeżdżać do Gdańska i nie są tym samym w tym mieście pierwszy raz. 

Warto jednak zauważyć, że głównym źródłem motywacji do przyjazdu zarówno wśród odwiedzających, jak i tu-

rystów są polecenia rodziny i znajomych przy czym ten aspekt odgrywa zdecydowanie większą rolę wśród tury-

stów, z których co trzeci pojawił się w Gdańsku w związku z takim poleceniem.  

Tabela 45. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-
stycznego na pytanie: „Skąd pomysł żeby przyjechać właśnie do Gdańska?” [pytanie wielokrotnego wyboru]  

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Polecenie znajomych 125 18,25% 100 18,42% 25 17,61% 

Polecenie rodziny 84 12,26% 55 10,13% 29 20,42% 

Lubię przyjeżdżać do Gdańska, nie jestem tu 
pierwszy raz 

187 27,30% 165 30,39% 22 15,49% 

Portale podróżnicze i inne 21 3,07% 13 2,39% 8 5,63% 

Media społecznościowe 57 8,32% 43 7,92% 14 9,86% 

Biuro podróży 18 2,63% 10 1,84% 8 5,63% 

Kampania promocyjna miasta 8 1,17% 6 1,10% 2 1,41% 

Telewizja 9 1,31% 8 1,47% 1 0,70% 

Czasopismo/gazeta 13 1,90% 12 2,21% 1 0,70% 

Inny 163 23,80% 131 24,13% 32 22,54% 

Razem  685 100% 543 100% 142 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród krajowych uczestników ruchu turystycznego dominowały osoby, które podjęły decyzję odnośnie przyjazdu 

do Gdańska, na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń z wizyt w Gdańsku (30,4%). Z kolei zagraniczni 

respondenci najczęściej wskazywali na inne źródło pomysłu, odnośnie przyjazdu do Gdańska (22,5%). Wśród 

innych źródeł wymieniali oni: przyjazd w celach zawodowych, obecność lotniska oraz tanie bilety lotnicze. Ponow-

nie jednak razem największą rolę odgrywały polecenia, które w grupie respondentów zagranicznych wygenero-

wały ponad 38% odwiedzin.  

Niemal co dziesiąty respondent zagraniczny wskazał jako czynnik motywujący do przyjazdu informacje znajdujące 

się w mediach społecznościowych. Stosunkowo niewielką rolę w analizowanym aspekcie zdają się odgrywać tele-

wizja, czasopisma/gazety oraz kampanie promocyjne miasta, aczkolwiek szczegółowa analiza ich wpływu będzie 

wymagała przeprowadzenia dalszych, bardziej wnikliwych badań.   
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WYNIKI BADAŃ W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH 

3.1. Specyfikacja turystów ze względu na cel podróży oraz wpływ tego celu na zacho-

wania i opinie turystów  

Poniższy rozdział został poświęcony turystom i odwiedzającym podzielonym na grupy, zgodnie z kryterium, jakim 

jest wskazany przez nich cel przyjazdu do Gdańska. Pytanie „Proszę wskazać główny cel Pana/i podróży?” po-

zwoliło na wyodrębnienie czterech głównych grup odbiorców turystyki w Gdańsku:  

 turyści i odwiedzający o profilu biznesowym, którzy jako cel podróży wskazali odpowiedź „podróż w spra-

wach zawodowych”; 

 turyści i odwiedzający o profilu eventowym, którzy jako cel przyjazdu wskazywali odpowiedź „wydarzenia 

kulturalne, rozrywkowe, sportowe etc.”; 

 turyści i odwiedzający o profilu rekreacyjnym, którzy jako cel podróży wskazywali odpowiedź: „pobyt 

rekreacyjny”; 

 turyści i odwiedzający, którzy jako cel podróży wskazywali odpowiedź „wizyta u rodziny i znajomych”. 

Proces ten miał na celu identyfikację specyfiki oczekiwań i zachowań wyszczególnionych grup respondentów, 

które posłużyć mogą docelowo zwiększeniu dostosowania elementów oferty turystycznej miasta Gdańska do ich 

skonkretyzowanych preferencji. Analizie poddano podobieństwo tych grup respondentów pod względem metry-

kalnym, podejmowanej aktywności podczas pobytu w Gdańsku, odczuć w stosunku do ich pobytu w Gdańsku oraz 

jego poszczególnych aspektów, a także czynników które na te odczucia wpływały oraz skłonności do wydatkowa-

nia środków pieniężnych w związku z ich pobytem w Gdańsku.  

Struktura powyżej wyodrębnionych grup respondentów w całej próbie badawczej kształtuje się zgodnie z tabelą 

przedstawioną poniżej. 

Tabela 46. Udział wyodrębnionych grup respondentów w całej próbie badawczej 

  Liczba respondentów % 

Respondenci biznesowi (pobyt w sprawach zawodowych) 102 14,89% 

Respondenci rekreacyjni (pobyt rekreacyjny) 394 57,52% 

Respondenci eventowi (wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe, etc.) 26 3,80% 

Respondenci, którzy przyjechali do rodziny/znajomych 104 15,18% 

Pozostali respondenci, nigdzie niesklasyfikowani 59 8,61% 

Razem 685 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Osoby nie przyporządkowane do omawianych grupy stanowiły 8,6% ogółu badanych. Były to osoby, dla których 

głównym motywem przyjazdu była sytuacja zdrowotna respondenta oraz zakupy.  

3.2.   Turystyka biznesowa 

3.2.1. Profil respondenta biznesowego (metryczka) 

Na potrzeby prowadzonego badania turystyki gdańskiej, za respondentów biznesowych uznane zostały osoby, 

które deklarowały w trakcie badania, iż ich celem podróży były sprawy zawodowe. Na tej podstawie w badanej 

populacji (685 osób poddanych badaniu sondażowemu) w grupie respondentów biznesowych sklasyfikowano 102 

osoby.  
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Tabela 47. Podział respondentów biznesowych według płci 

 Liczba respondentów % 

Kobieta 28 27,45% 

Mężczyzna 74 72,55% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r., również w analizowanym okresie w turystyce biznesowej zdecydowanie prze-

ważali mężczyźni, którzy stanowili 72,6% badanej grupy. Pomimo znacznej dysproporcji w tym zakresie należy 

podkreślić, iż w całej badanej próbie znacznie przeważała liczba mężczyzn, która znalazła swoje odzwierciedlenie 

w widocznym udziale mężczyzn w poszczególnych grupach respondentów, poddanych szczegółowemu badaniu.  

Tabela 48. Podział respondentów biznesowych według wieku

 Liczba respondentów % 

od 18 do 24 lat 16 15,69% 

od 25 do 34 lat 20 19,61% 

od 35 do 44 lat 35 34,31% 

od 45 do 54 lat 23 22,55% 

od 54 do 64 lat 7 6,86% 

Brak odpowiedzi 1 0,98% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W grupie respondentów biznesowych przeważały osoby w wieku od 35 do 44 lat, którzy stanowili 34,3% wszyst-

kich ankietowanych, którzy odbyli podróż w celach biznesowych. Wysokie natężenie przyjazdów służbowych za-

obserwowano także wśród respondentów w wieku od 45 do 54 lat (22,6% ogółu respondentów biznesowych), w 

wieku od 25 do 34 lat (19,6% respondentów biznesowych) oraz w wieku od 18 do 24 lat (15,7% respondentów 

biznesowych). Uzasadnienia tych tendencji należy szukać w danych Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z 

którymi w 2014 r. najwięcej osób pracujących, aktywnych zawodowo, znajdowało się w przedziale wiekowym od 

30-49 lat.  

Tabela 49. Podział respondentów biznesowych według statusu zawodowego 

  Liczba respondentów % 

Uczeń/uczennica 0 0,00% 

Student(ka) 13 12,75% 

Pracujący na własny rachunek 25 24,51% 

Praca umysłowa 39 38,24% 

Praca fizyczna 19 18,63% 

Emeryt(ka)/ rencista(ka) 2 1,96% 

Żadne z powyższych 4 3,92% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami na pytanie o status zawodowy respondentów, najczęściej wskazywana była 

praca umysłowa (38,2% respondentów biznesowych), co stanowi potwierdzenie wyników uzyskanych w badaniu 

zrealizowanym w II kwartale 2015 r. Kolejną grupę pod względem wielkości stanowiły osoby deklarujące pracę 

na własny rachunek (24,5% respondentów biznesowych) oraz pracę fizyczną (18,6% respondentów bizneso-

wych).  
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Tabela 50. Podział respondentów biznesowych według wykształcenia 

  Liczba respondentów % 

Wyższe 58 56,86% 

Średnie i policealne 36 35,29% 

Zasadnicze zawodowe 8 7,84% 

Gimnazjalne lub poniżej 0 0,00% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W porównaniu do II kwartału 2015 r., w analizowanym okresie spadł udział respondentów biznesowych deklaru-

jących wyższe wykształcenie (w II kwartale 2015 r. – 69,5%, w III kwartale 2015 r. – 56,9%). Pomimo widocz-

nego spadku nadal wskazana grupa stanowiła największy udział wśród badanego typu respondentów.  

Tabela 51. Podział respondentów biznesowych według kraju pochodzenia 

 Liczba respondentów % 

Polska 88 86,27% 

Pozostałe kraje 14 13,73% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w I i II kwartale 2015 r. najczęściej podróż w celach służbowych odbywali respondenci z Polski 

(86,3%). Z uwagi na nieznaczny odsetek respondentów biznesowych z zagranicy (14 osób, stanowiących 13,7% 

respondentów biznesowych), wśród gości z zagranicy pojawiły się osoby pochodzące z Niemiec (28,6% respon-

dentów biznesowych z zagranicy), Wielkiej Brytanii (21,4% respondentów biznesowych z zagranicy) oraz Norwegii 

(14,3% respondentów biznesowych z zagranicy). W badaniu wzięli udział także pojedynczy respondenci biznesowi 

z Holandii, Portugalii, Islandii oraz Rosji.  

Tabela 52. Podział respondentów biznesowych według województw 

  Liczba respondentów % wśród gości z Polski 

Pomorskie 28 31,82% 

Mazowieckie 16 18,18% 

Kujawsko-pomorskie 8 9,09% 

Warmińsko-mazurskie 12 13,64% 

Wielkopolskie 2 2,27% 

Zachodniopomorskie 2 2,27% 

Dolnośląskie 4 4,55% 

Śląskie 0 0,00% 

Podkarpackie 0 0,00% 

Łódzkie 6 6,82% 

Podlaskie 1 1,14% 

Małopolskie 3 3,41% 

Lubelskie 4 4,55% 

Opolskie 0 0,00% 

Lubuskie 2 2,27% 

Świętokrzyskie 0 0,00% 

Razem 88 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zbliżone do wyników uzyskanych w II kwartale 2015 r. są dane dotyczące podziału respondentów biznesowych 

ze względu na województwo, z którego przyjechali do Gdańska. W III kwartale 2015 r. największy ruch turystki 

biznesowej generowały osoby z województwa pomorskiego (31,8%) oraz osoby z województwa mazowieckiego 

(18,2%). Udział respondentów z województwa mazowieckiego uległ nieznacznemu obniżeniu w porównaniu do 

poprzedniego okresu na rzecz respondentów z województwa warmińsko-mazurskiego, jednakże w celu jedno-

znacznego wskazania czynnika wpływającego na tę zmianę, należy objąć badaniem szerszy horyzont czasowy.  

W III kwartale 2015 r. całkowity brak aktywności w przyjazdach służbowych do Gdańska prezentowali respondenci 

z województwa śląskiego, województwa podkarpackiego województwa opolskiego oraz województwa świętokrzy-

skiego. Niską aktywność wykazywali ponadto respondenci z województwa podlaskiego.  
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3.2.2. Specyfika podróży respondentów biznesowych 

W trakcie badania sondażowego poddano analizie specyfikę odbywanych podróży przez respondentów bizneso-

wych. W tym celu zadawano respondentom szczegółowe pytania, dotyczące częstotliwości odbywanych przez nich 

podróży do Gdańska, długości trwania ich bieżącego pobytu w Trójmieście, środka transportu, którym dotarli do 

Gdańska oraz którym poruszali się następnie po mieście, a także miejsca ich zakwaterowania (miasto oraz obiekt).  

Tabela 53. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Jestem po raz pierwszy 5 4,90% 

Jestem po raz drugi 6 5,88% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregularnie 50 49,02% 

Przyjeżdżam tu często/ regularnie 41 40,20% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Turystyka biznesowa cechuje się znaczną częstotliwością odbywanych wizyt, dlatego też w III kwartale 2015 r. 

aż 89,2% respondentów wskazało, iż przyjeżdża do Gdańska często, w tym 49,0% z nich nieregularnie, a 40,2% 

regularnie.  

Tabela 54. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trój-

mieście (łącznie od przyjazdu do wyjazdu)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Do trzech godzin 18 17,65% 

Od 3 do 6 godzin 21 20,59% 

Cały dzień bez noclegu 30 29,41% 

Pobyt z noclegiem 33 32,35% 

Od 1 do 3 noclegów 23 22,55% 

Od 4 do 7 noclegów 4 3,92% 

8 i więcej noclegów 6 5,88% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pomimo dużej częstotliwości odbywanych podróży przez respondentów biznesowych, należy wskazać, iż ich pobyt 

w większości trwał nie dłużej niż 1 dzień (67,7% respondentów biznesowych), co stanowi niższy wynik, od tego, 

który wynikał z badania zrealizowanego w II kwartale 2015 r. (74,3%). Zmiana ta może wynikać z faktu, z uwagi 

na sezon urlopowy, osoby które przyjechały do Gdańska w celach służbowych mogły połączyć ten wyjazd z krót-

kim pobytem rekreacyjnym/turystycznym. Potwierdzenia tego można szukać w udziale respondentów bizneso-

wych, którzy zadeklarowali, iż ich pobyt w Gdańsku będzie trwać od 1 do 3 noclegów (22,6% respondentów 

biznesowych).  
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Tabela 55. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytania: „Czy podczas podróży ktoś Panu(i) towa-

rzyszy?”, „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Z osobami towarzyszącymi 34 33,33% 

 Grupa turystyczna/zorganizowana 0 0,00% 

 Rodzina/członek rodziny 16 15,69% 

 Znajomi/znajomy 14 13,73% 

 Grupa mieszana 4 3,92% 

Bez osób towarzyszących 68 66,67% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Większość respondentów biznesowych przyjechała do Gdańska bez osób towarzyszących (66,7%). Pozostali an-

kietowani przyjechali głównie w towarzystwie rodziny (47,1% respondentów biznesowych, którzy przyjechali 

w towarzystwie) oraz towarzystwie znajomych (41,2% respondentów biznesowych, którzy przyjechali w towa-

rzystwie). Zgodnie z uzyskanymi informacjami, 30,0% respondentów biznesowych, którzy przybyli do Gdańska 

z członkiem rodziny lub znajomym, deklarowało, iż pracuje na własny rachunek, zaś 23,3% z nich, wskazywało 

na zatrudnienie, w formie pracownika umysłowego.  

Tabela 56. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Samochód 33 32,35% 

Samolot 17 16,67% 

Pociąg 44 43,14% 

Autobus kursowy/regularnej linii 7 6,86% 

Autobus wycieczkowy 0 0,00% 

Żaglówka/łódź 0 0,00% 

Statek/prom 0 0,00% 

Inny środek transportu 1 0,98% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Kolejnym analizowanym aspektem, był sposób dotarcia respondentów biznesowych do Gdańska. Najwięcej osób 

należących do tej grupy przyjechało do Gdańska pociągiem (43,1%), co stanowi wynik nieznacznie wyższy od 

deklarowanego przez badanych w II kwartale 2015 r. Wśród krajowych respondentów biznesowych, ze wskaza-

nego środka transportu najczęściej korzystali respondenci z województwa pomorskiego (27,3% respondentów 

biznesowych, którzy przybyli pociągiem) oraz województwa mazowieckiego (25,0% respondentów biznesowych, 

którzy przybyli pociągiem). Tym samym III kwartał 2015 r. stanowi kolejny okres, w którym potwierdzona została 

przewaga pociągu, nad innymi środkami transportu, umożliwiającymi respondentom dotarcie do Gdańska. Po-

zwala to na wstępne zdiagnozowanie, iż jakość połączeń kolejowych uległa w ostatnim czasie znacznej poprawie, 

głównie za sprawą uruchomienia szybkich połączeń kolejowych pomiędzy Gdańskiem a Warszawą oraz Krakowem, 

co widocznie wpływa na podejmowane przez uczestników ruchu turystyki biznesowej decyzje, odnośnie wybiera-

nego środka transportu.    

Poza pociągiem, wielu respondentów biznesowych przybyło do Gdańska również samochodem (32,4% respon-

dentów biznesowych) oraz samolotem (16,7%), przy czym z tej drugiej opcji chętniej korzystali respondenci 

z zagranicy (64,7% respondentów biznesowych, którzy przybyli do Gdańska samolotem), niż krajowi respondenci. 

Z kolei wśród krajowych uczestników turystyki biznesowej, z samochodu, jako środka dotarcia do Gdańska naj-

częściej korzystali respondenci z województwa pomorskiego, co może wynikać z bliskiej odległości, jaka dzieliła 

ich od celu podróży.   
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Tabela 57.  Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jakim środkiem transportu porusza się 

Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru, max 2 odpowiedzi] 

  Liczba wskazań/respondentów %* 

Samochód 41 40,20% 

Komunikacja miejska 39 38,24% 

SKM 13 12,75% 

Rower 1 0,98% 

Motocykl 0 0,00% 

Pieszo 49 48,04% 

Inny 6 5,88% 

*udział liczby wskazań/respondentów w sumie respondentów biznesowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z uwagi na fakt, iż na pytanie dotyczące środków transportu jakimi poruszają się respondenci biznesowi po 

Gdańsku, możliwe było udzielenie dwóch odpowiedzi, łączna liczba uzyskanych wskazań wyniosła 149 (47 re-

spondentów biznesowych skorzystało z możliwości wskazania dwóch odpowiedzi na zadane im pytanie). Najczę-

ściej wybieranym sposobem przemieszczania się po Gdańsku wśród respondentów biznesowych, było spacero-

wanie (przemieszczanie się pieszo), które wskazało 48,0% respondentów biznesowych. Taką formę poruszania 

po mieście najchętniej wybierały osoby, które przyjechały do Gdańska pociągiem (65,3% respondentów bizneso-

wych, którzy wybierali piesze przemieszczanie się po mieście) oraz samochodem (22,4% respondentów bizneso-

wych, którzy wybierali piesze przemieszczanie się po mieście). 

Pod względem popularności, drugim, najczęściej wybieranym sposobem poruszania się po Gdańsku było korzy-

stanie z samochodu (40,2% respondentów biznesowych) oraz komunikacji miejskiej (38,2% respondentów biz-

nesowych). Co istotne tylko dwie osoby, które wskazały, iż przybyły do Gdańska samochodem, zdecydowały się 

nie korzystać z tego środka transportu poruszając się po mieście.  

Tabela 58. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) zatrzy-

mał(a) (ma miejsce zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Gdańsk 25 75,76% 

Gdynia 1 3,03% 

Sopot 6 18,18% 

Inne 1 3,03% 

Razem 33* 100% 

*liczba respondentów biznesowych, którzy wskazali, iż ich pobyt w Gdańsku obejmować będzie przynajmniej jeden nocleg (turyści 
biznesowi). 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W Gdańsku zakwaterowało się 75,8% respondentów biznesowych, co wskazuje na spadek zainteresowania za-

trzymywaniem się w Gdańsku tego typu respondentów w porównaniu do poprzedniego okresu. W drugiej kolej-

ności respondenci biznesowi wybierali Sopot, jako docelowe miejsce zakwaterowania (18,2% respondentów biz-

nesowych), przy czym należy podkreślić, iż 50,0% tej grupy badanych wskazało, iż planują odwiedzić Gdańsk 2 

lub więcej razy w trakcie swojego pobytu.   
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Tabela 59. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) za-

kwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Hotel * 0 0,00% 

Hotel * 0 0,00% 

Hotel *** 11 33,33% 

Hotel **** 5 15,15% 

Hotel ***** 2 6,06% 

Hostel 0 0,00% 

Pensjonat 0 0,00% 

Motel 0 0,00% 

Apartament 2 6,06% 

Kemping  0 0,00% 

Pole biwakowe 0 0,00% 

Ośrodek wczasowy 0 0,00% 

Schronisko młodzieżowe 1 3,03% 

U rodziny/znajomych 5 15,15% 

Kwatera prywatna/agroturystyczna 7 21,21% 

Razem 33* 100% 

*liczba respondentów biznesowych, którzy wskazali, iż ich pobyt w Trójmieście obejmować będzie przynajmniej jeden nocleg. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Znaczna część respondentów biznesowych (56,6% respondentów biznesowych, którzy deklarowali pobyt w Trój-

mieście obejmujący min. jeden nocleg) poszukiwała zakwaterowania o wyższym standardzie, wybierając jako 

miejsce swojego zakwaterowania obiekty hotelowe (w tym ***, **** i *****). W 88,9% przypadków były to 

osoby, które na miejsce swojego pobytu wybierały miasto Gdańsk.  

W III kwartale 2015 r. respondenci biznesowi poza obiektami hotelowymi bardzo często wybierali także nocleg 

u rodziny/znajomych (15,2% nocujących w Trójmieście respondentów biznesowych) oraz kwaterę pry-

watną/agroturystyczną (21,2% nocujących w Trójmieście respondentów biznesowych).  

3.2.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta biznesowego 

W trakcie badania sondażowego poddano również analizie zainteresowanie respondentów biznesowych atrakcjami 

oraz obiektami turystycznymi, znajdującymi się w Gdańsku. Pierwsze z zadanych pytań, związanych z analizowa-

nym aspektem, dotyczyło sposobu spędzania przez nich wolnego czasu, w trakcie swojego pobytu w Gdańsku. 

Umożliwiało ono udzielenie max 4 odpowiedzi, tym samym suma wskazań respondentów biznesowych wyniosła 

łącznie 145. Pomimo, iż cel przyjazdu tej grupy respondentów determinuje w znacznym stopniu aktywność przez 

nich podejmowaną (aż 50,0% respondentów biznesowych wskazało, iż w trakcie pobytu w Gdańsku nie będzie 

miało czasu wolnego), gros z nich deklarowało, iż spędzi swój wolny czas na spacerze (32,4% respondentów 

biznesowych), zwiedzając (16,7% respondentów biznesowych) oraz robiąc zakupy (16,7% respondentów bizne-

sowych).  

Tabela 60. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził lub 

będzie spędzał czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru, max 4 odpowiedzi] 

  Liczba wskazań/re-

spondentów 
%* 

Do 3 go-

dzin 

Od 3 do 6 

godzin 

Cały dzień bez 

noclegu 

Pobyt z noc-

legiem 

Zwiedzanie 17 16,67% 1 2 4 10 

Zakupy 17 16,67% 1 1 6 9 

Udział w imprezach kulturalnych, roz-
rywkowych, sportowych 

9 8,82% 0 2 1 6 

Odpoczynek na plaży 9 8,82% 0 1 3 5 

Aktywny wypoczynek (pływanie, ro-
wer, żagle, koniec, itp.) 

2 1,96% 1 0 0 1 

Nie mam wolnego czasu 51 50,00% 12 14 15 10 

Spacer 33 32,35% 4 3 11 15 

Inaczej 7 6,86% 1 1 0 5 

*udział liczby wskazań/respondentów w sumie respondentów biznesowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Należy zwrócić uwagę, iż aktywność respondentów biznesowych jest zależna przede wszystkim od długości ich 

pobytu w mieście. Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, długość pobytu w Gdańsku deklarowana przez respon-

dentów biznesowych jest bowiem wprost proporcjonalna do deklarowanego braku wolnego czasu. Co więcej aż 

69,7% respondentów biznesowych, których pobyt trwał dłużej niż 1 dzień, deklarowało, iż czas wolny przeznaczą 

na podjęcie choć jednej ze wskazanych aktywności (przy czym najczęściej wskazywali na chęć spacerowania, 

zwiedzania oraz robienia zakupów).   

Tabela 61. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jakie obiekty i atrakcje turystyczne 

w Gdańsku zamierza Pan(i) zwiedzić lub Pan(i) już zwiedził(a)?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba wskazań/respondentów %* 

historyczne centrum 50 49,02% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 4 3,92% 

Molo w Brzeźnie 7 6,86% 

Plaża 11 10,78% 

PGE Arena 3 2,94% 

Żuraw (wejście do środka) 7 6,86% 
Bazylika Mariacka (wejście do środka) 7 6,86% 

Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka) 5 4,90% 

Dwór Artusa 8 7,84% 

Ratusz Głównego Miasta 9 8,82% 

Westerplatte 6 5,88% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 0 0,00% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 1 0,98% 

Gdański Teatr Szekspirowski (z wejściem czy bez?) 4 3,92% 

Sołdek (wejście do środka) 2 1,96% 
Twierdza Wisłoujście 0 0,00% 

Amber Expo (wejście do środka) 4 3,92% 

ZOO 2 1,96% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 0 0,00% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 2 1,96% 

Narodowe Muzeum Morskie 0 0,00% 

Inne  43 42,16% 

*udział wskazań w liczbie respondentów biznesowych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Respondenci biznesowi wykazywali nieznaczne zainteresowanie odwiedzeniem konkretnych obiektów i atrakcji 

turystycznych w Gdańsku. Z uwagi, iż badany aspekt przewidywał możliwość wskazania więcej niż jednej odpo-

wiedzi, łączna liczba uzyskanych wskazań wyniosła aż 175.  

Podobnie jak respondenci eventowi, rekreacyjni oraz respondenci, którzy przyjechali z wizytą do rodziny/znajo-

mych wśród obiektów i atrakcji turystycznych, jakie zamierzali zwiedzić wskazywali głównie historyczne centrum 

miasta (49,0% badanej grupy respondentów). Warte odwiedzenia okazały się również: plaża (10,8% badanej 

grupy respondentów), Ratusz Głównego Miasta (8,8% badanej grupy respondentów) oraz Dwór Artusa (7,8% 

badanej grupy respondentów).  

Tabela 62. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Z oferty których instytucji kulturalnych 

w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar skorzystać?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba wskazań/ respondentów %* 

Teatr 17 16,67% 
Muzeum 13 12,75% 

Opera 5 4,90% 

Kino 0 0,00% 

Galeria sztuki 10 9,80% 

Filharmonia 7 6,86% 

Inna instytucja 0 0,00% 

Z żadnej 67 65,69% 

*udział liczby wskazań/respondentów w sumie respondentów biznesowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnym badanym aspektem była chęć korzystania przez respondentów biznesowych z oferty instytucji kultural-

nych w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż na pytanie dotyczące tego aspektu, respondenci mieli możliwość wskazania 

kilku odpowiedzi, suma uzyskanych wskazań wyniosła 119. Mając na względzie znaczny udział respondentów 

biznesowych, którzy deklarowali brak wolnego czasu, w trakcie swojego pobytu w Gdańsku, aż 65,7% badanej 
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grupy nie była zainteresowana odwiedzeniem żadnej ze wskazanych instytucji kulturalnych. Pomimo braku wol-

nego czasu 16,7% respondentów biznesowych wskazywało na chęć odwiedzenia teatru, 12,8% chęć planowaną 

wizytę w muzeum, zaś 9,8% na chęć odbycia wizyty w galerii sztuki. Można zatem wskazać, iż pomimo specyfiki 

celu przyjazdu respondentów biznesowych, wykazują oni relatywnie dużą chęć spędzenia czasu na poznaniu 

atrakcji i obiektów turystycznych Gdańska.  

3.2.4. Ocena pobytu przez respondenta biznesowego  

Zgodnie ze wskazaniami, znajdującymi się w poprzednich podrozdziałach, respondenci biznesowi, pomimo iż co 

do zasady nie mają wiele wolnego czasu w trakcie swojego pobytu w Gdańsku, relatywnie często deklarują chęć 

skorzystania z różnych form aktywności. Zjawisko to może sprzyjać ich ewentualnym powrotom, zarówno w ce-

lach służbowych, jak i innych (np. rekreacyjnych/turystycznych), o ile wrażenia z ich pobytu będą pozytywne.  

Tabela 63. Jak respondent biznesowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 5-stopniowej, 

gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzo zadowolony] 

 Liczba respondentów % 

Bardzo zadowolony (5 pkt.) 66 64,71% 

Zadowolony (4 pkt.) 30 29,41% 

Trudno powiedzieć (3 pkt.) 5 4,90% 

Niezadowolony (2 pkt.) 1 0,98% 

Bardzo niezadowolony (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w celach biznesowych, ocenili pobyt w Gdańsku na średnim poziomie 

wynoszącym 4,58 pkt., przy czym należy podkreślić, iż zdecydowanie lepiej ocenili swój pobyt respondenci biz-

nesowi, którzy deklarowali, iż w trakcie swojego pobytu w Gdańsku poświęcą swój wolny czas na spacerowanie 

(średnia ocena na poziomie 4,73 pkt.) i zwiedzanie (średnia ocena na poziomie 4,71 pkt.), niż respondenci biz-

nesowi, którzy wskazali, że nie mają wolnego czasu, który umożliwiłby im podjęcie innej aktywności, niż tej, która 

związana jest z celem ich przyjazdu (średnia ocena na poziomie 4,53 pkt.).  

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, iż możliwość poświęcenia czasu na zwiedzanie atrakcji i obiektów 

turystycznych oraz spacerowanie po mieście, istotnie wpływa na poziom zadowolenia respondentów biznesowych 

z ich pobytu w Gdańsku. Z drugiej strony natomiast w tej grupie należy mieć na względzie, że na wrażenia 

z pobytu złożą się również czynniki niekoniecznie związane z miastem jako produktem turystycznym np. wynik 

odbytych spotkań, czy zakończonych transakcji. Istotne jest również, iż zdecydowana większość turystów bizne-

sowych (94,1%) była bardzo, bądź zadowolona ze swojego pobytu. Uzyskany wynik był niemal o 10 p.p. wyższy 

od tego, który został uzyskany w II kwartale 2015 r. Co więcej żaden respondent biznesowy nie ocenił swojego 

pobytu bardzo negatywnie.  

Tabela 64. Jak zdaniem respondentów biznesowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

 Liczba respondentów % 

Bardzo dobrze (5 pkt.) 40 39,22% 

Dobrze (4 pkt.) 52 50,98% 

Średnio (3 pkt.) 10 9,80% 

Źle (2 pkt.) 0 0,00% 

Bardzo źle (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Podobnie jak w II kwartale 2015 r. respondenci biznesowi niżej niż swoje zadowolenie z pobytu w Gdańsku ocenili 

stopień przystosowania miasta do potrzeb turystów. Średnia ocena tego aspektu wyniosła w przypadku analizo-

wanej grupy 4,29 pkt. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż wynik ten był wyższy o ok. 0,2 pkt. od zanotowanego 

w poprzednim okresie oraz to, iż w uzyskanych odpowiedziach nie odnotowano wskazań, świadczących o złym 

lub bardzo złym dostosowaniu Gdańska do potrzeb turystów.  

Co ciekawe, zbliżone oceny przyznawały osoby, które poświęciły swój wolny czas na spacerowaniu (średnia ocena 

na poziomie 4,39 pkt.) oraz te, które wskazywały, iż w trakcie swojego pobytu w Gdańsku nie będą miały wolnego 

czasu, na podjęcie dodatkowych aktywności (średnia ocena na poziomie 4,33 pkt.). Oznacza to, iż w odczuciu 

respondentów biznesowych na ocenę dostosowania Gdańska do potrzeb turystów mają wpływ aspekty, które 

można dostrzec przebywając w mieście w krótkim okresie czasu, nie związanych bezpośrednio z usprawnieniami 

typowo turystycznymi (np. jakość usług noclegowych, czy jakość oferty gastronomicznej, etc.).  

Tabela 65. Główne atuty Gdańska zdaniem respondentów biznesowych 

 Liczba respondentów % 

Infrastruktura drogowa 1 0,98% 

Atmosfera 13 12,75% 

Architektura miasta 13 12,75% 

Czynniki estetyczne 0 0,00% 

Czynniki ekonomiczne 1 0,98% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 8 7,84% 

Tłok  0 0,00% 

Oznakowanie miasta 0 0,00% 

Komunikacja miejska 1 0,98% 

Pogoda 0 0,00% 

Baza gastronomiczna 0 0,00% 

Lokalizacja 25 24,51% 

Obiekty historyczne 25 24,51% 

Inne - osobiste 7 6,86% 

bo 8 7,84% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zdaniem respondentów biznesowych najważniejszymi atrybutami Gdańska jest jego lokalizacja (24,5% respon-

dentów biznesowych wskazało tę odpowiedź) oraz obiekty historyczne (24,5% respondentów biznesowych wska-

zało tę odpowiedź). Dla analizowanej grupy respondentów istotna była również atmosfera miasta oraz jego ar-

chitektura.  

Tabela 66. Główne mankamenty Gdańska zdaniem respondentów biznesowych 

  Liczba respondentów % 

Infrastruktura drogowa 35 34,31% 

Architektura miasta 1 0,98% 

Czynniki estetyczne 10 9,80% 

Czynniki ekonomiczne 1 0,98% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 1 0,98% 

Tłok  3 2,94% 

Oznakowanie miasta 1 0,98% 

Komunikacja miejska 5 4,90% 

Pogoda 0 0,00% 

Baza gastronomiczna 0 0,00% 
Inne - osobiste 5 4,90% 

bo 40 39,22% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Bezwzględnie za najsłabszą stronę miasta respondenci biznesowi uznali infrastrukturę drogową (w I i II kwartale 

2015 r. aspekt ten również został wskazany za największy mankament). Pozostałe aspekty były wskazywane 

jedynie sporadycznie.  
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Tabela 67. Jak respondent biznesowy ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

  Średnia ocena  

Ogólna atmosfera i klimat miasta 4,40 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i 

sportowa 
4,11 

Czystość miasta 4,00 

Bezpieczeństwo 4,15 

Jakość usług noclegowych 4,07 

Różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,45 

Oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 3,86 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,50 

Transport/komunikacja miejska 4,20 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pod względem oceny poszczególnych aspektów pobytu, respondenci biznesowi najgorzej ocenili: możliwość prze-

mieszczania się samochodem (3,20 pkt.) oraz oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) (3,86 pkt.). Po-

zostałe aspekty uzyskały średnią ocenę powyżej 4,00 pkt., przy czym najwyżej oceniona została oferta sklepów 

i dostęp do nich (4,50 pkt.) oraz różnorodność i jakość oferty gastronomicznej (4,45 pkt.).  

Należy zaznaczyć, iż turystyka biznesowa stawia relatywnie najwyższe wymagania, gdyż respondenci przypo-

rządkowani do tego segmentu z reguły przyznawali niższe oceny w porównaniu do respondentów należących do 

pozostałych wyodrębnionych grup. Bardziej krytyczni od innych byli w takich aspektach jak: ogólna atmosfera 

i klimat miasta, oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa, bezpieczeństwo oznakowanie miasta oraz 

możliwość przemieszczania się samochodem.  

Kolejnym etapem badania była analiza zależności, występujących pomiędzy stopniem spełnienia oczekiwań przez 

poszczególne aspekty pobytu w Gdańsku a ogólną oceną z pobytu. W tym celu zbadano siłę zależności pomiędzy 

negatywnymi ocenami (oceny 1 i 2) oraz pozytywnymi ocenami (oceny 5 i 4) poszczególnych aspektów pobytu, 

a zadowoleniem z całego pobytu. 

Tabela 68. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu respondenta 

biznesowego 

Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu 
Średnia 

ocena 
Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ogólną atmosferę i klimat miasta n/d 
n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ogólną atmosferę i klimat miasta 4,67 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową n/d 
n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową 4,62 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 4,33 
0,33 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,66 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 4,33 
0,32 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,65 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych n/d 
n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług noclegowych 4,64 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły różnorodność i jakość oferty gastronomicznej n/d 
n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,66 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 3,83 
0,84 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,68 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich n/d 
n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 4,66 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację miejską 2,00 
2,58 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikację miejską 4,58 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,55 
0,22 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,77 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że największy wpływ na stopień zadowolenia z pobytu respondentów bizneso-

wych ma jakość transportu i komunikacji miejskiej. Prawidłowość tę zauważono także w II kwartale 2015 r., przy 

czym należy mieć na względzie, iż zjawisko to może mieć charakter sezonowy lub losowy, dlatego wymaga pod-

dania szczegółowej analizie także w kolejnych okresach. Istotny wpływ na ogólną ocenę pobytu w Gdańsku miało 
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także oznakowanie miasta (drogowe i turystyczne). Co istotne, pomimo, iż możliwość przemieszczania się samo-

chodem po mieście została najgorzej oceniona przez respondentów biznesowych, aspekt ten nie wpływa istotnie 

na ocenę ich pobytu w mieście.   

Tabela 69. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Zdecydowanie tak (5 pkt.) 86 84,31% 

Tak (4 pkt.) 15 14,71% 

Raczej tak (3 pkt.)  1 0,98% 

Nie (2 pkt.) 0 0,00% 

Zdecydowanie nie (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 102 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

 

Podsumowując wymagania stawiane przez respondentów biznesowych, należy zwrócić uwagę, iż respondenci 

przyporządkowani do tego segmentu turystyki w 84,3% przypadków poleciliby swoim znajomym/rodzinie pobyt 

w Gdańsku, co może świadczyć o ich zadowoleniu z pobytu w Gdańsku i dostosowaniu miasta do potrzeb, sta-

wianych przez uczestników tego segmentu turystyki.  

3.2.5. Wydatki respondenta biznesowego 

W niniejszym podrozdziale analizie poddane zostały wydatki respondentów biznesowych, w podziale na odwie-

dzających i turystów, krajowych oraz zagranicznych. Zgodnie z uzyskanymi informacjami, biznesowi odwiedza-

jący z Polski, wydawali w czasie swojego pobytu w Gdańsku średnio o 446,46 zł, mniej niż odwiedzający zagra-

niczni.  

W trakcie badania ankietowego respondenci mieli możliwość wskazania jedynie wydatków nie uwzględniających 

wydatków, związanych z noclegiem. Tym samym w celu oszacowania łącznych wydatków, poniesionych przez 

turystów w Gdańsku, niezbędne było zestawienie wskazanych przez respondentów obiektów noclegowych, ze 

średnią ceną za dobę noclegową, obowiązującą w danym typie obiektów. Dzięki temu wydatki wskazane przez 

respondentów w badaniu sondażowym zestawiono z oszacowanym, średnim wydatkiem za nocleg i otrzymano 

średni, dzienny poziom wydatki turystów zagranicznych w wysokości 380,90 zł, czyli o 22,34 zł mniej niż turyści 

krajowi. Z kolei podczas całego pobytu, ze względu na dłuższy czas jego trwania, wydawali w III kwartale 2015 

roku średnio o 317,78 zł więcej, niż turyści z Polski.  

Tabela 70. Średnie wydatki turystów i odwiedzających biznesowych z podziałem na krajowych i zagranicznych  

Podróż w sprawach zawodowych 
dzienne wydatki wydatki podczas całego pobytu 

krajowy zagraniczny krajowy zagraniczny 

odwiedzający 142,39 zł 588,85 zł 142,39 zł 588,85 zł 

turysta 403,24 zł 380,90 zł 907,05 zł 1 224,83 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 r. turyści i odwiedzający biznesowi w czasie całego pobytu w Gdańsku wydali średnio w prze-

liczeniu na jedną osobę kwotę kolejno: 945,19 zł i 206,17 zł. Zestawiając te wartości z długością pobytu poszcze-

gólnych respondentów, dzienne wydatki turystów, należących do badanej grupy wyniosły średnio 402,63 zł. 

Tabela 71. Średnie wydatki turystów i odwiedzających biznesowych w I, II i III kwartale 2015 roku 

Podróż w sprawach zawo-

dowych 

dzienne wydatki wydatki podczas całego pobytu 

I kwartał 

2015 

II kwartał 

2015 

III kwartał 

2015 

I kwartał 

2015 

II kwartał 

2015 

III kwartał 

2015 

odwiedzający - - 206,17 189,90 282,48 206,17 
turysta 341,77 651,76 402,63 768,98 690,87 945,19 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Zgodnie z danymi pochodzącymi z przeprowadzonego badania, w III kwartale 2015 roku średnie wydatki turystów 

uległy zmniejszeniu aż o 38% w porównaniu do poprzedniego okresu, natomiast ze względu na dłuższy czas 

trwania pobytu, ponoszone przez tę grupę respondentów wydatki łączne wzrosły o 37%. Powyższa tendencja 

może wynikać z wpływu okresu wakacyjnego na preferencje turystów, przejawiające się większą skłonnością do 

kontrolowania dziennych wydatków ze względu na perspektywę dłuższego pobytu. 

3.2.6. Podsumowanie 

W IIII kwartale 2015 r. statystyczny respondent biznesowy był mężczyzną w wieku od 35 do 44 lat, deklarującym 

posiadanie wykształcenia wyższego, które wykorzystuje pracując umysłowo. Przyjechał do Gdańska z Polski, 

z województwa pomorskiego. W podróż wybrał się samotnie pociągiem, natomiast w obrębie Gdańska poruszał 

się głównie pieszo lub samochodem. Bywa w Gdańsku często, lecz nieregularnie, a na bieżący pobyt w Gdańsku 

planuje przeznaczyć niecały 1 dzień. Jeżeli jednak decyduje się na nocleg to zatrzymuje się z reguły w Gdańsku, 

w hotelu o wyższym standardzie. Ze względu na krótki czas pobytu, nie miał czasu wolnego na zwiedzanie atrakcji 

i obiektów turystycznych Gdańska, a jeżeli go znalazł, to ograniczył się do spacerowania i zwiedzania głównych 

atrakcji miasta.  

Statystyczny turysta biznesowy był bardzo zadowolony z pobytu w Gdańsku i zdecydowanie zarekomendowałby 

przyjazd rodzinie/znajomym. Stopień przystosowania Gdańska do potrzeb turystów ocenił na poziomie 4,29 pkt., 

a więc nieco gorzej niż swoje zadowolenie z pobytu ogółem. Jako największy atut Gdańska wskazał lokalizację 

miasta i obiekty historyczne, zaś największym mankamentem jego zdaniem była istniejąca infrastruktura dro-

gowa. Mając powyższe na uwadze, ze wszystkich aspektów miasta, najgorzej ocenił właśnie możliwość przemiesz-

czania się po nim samochodem. Z kolei docenił ofertę sklepów i dostęp do nich oraz różnorodność i jakość oferty 

gastronomicznej. Na jego ocenę pobytu największy wpływ miała ocena komunikacji miejskiej oraz oznakowania 

miasta. 

Podczas pobytu, decydując się na nocleg, wydaje w Gdańsku kwotę 402,63 zł w ciągu doby, co przekłada się 

na łączne wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na średnim poziomie 945,19 zł.  

3.3. Turystyka eventowa 

3.3.1. Profil respondenta eventowego (metryczka) 

W grupie respondentów eventowych sklasyfikowano te osoby, dla których głównym celem przyjazdu do Gdańska 

było wzięcie udziału w konkretnym wydarzeniu o charakterze kulturalnym, rozrywkowym bądź sportowym. Na 

tej podstawie, z badanej próby, obejmującej 685 ankietowanych osób, wyodrębniono 26 respondentów evento-

wych. Z uwagi na fakt, iż badanie sondażowe w III kwartale 2015 r. nie było realizowane w dniu i miejscu 

odbywania się konkretnego wydarzenia, tak jak miało to miejsce w pozostałych okresach, liczba respondentów 

sklasyfikowanych w tej grupie jest zdecydowanie niższa, niż w I i II kwartale 2015 r.  

Tabela 72. Podział respondentów eventowych według płci 

 Liczba respondentów % 

Kobieta 5 19,23% 

Mężczyzna 21 80,77% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W grupie respondentów eventowych zdecydowanie przeważali mężczyźni (80,8% ogółu respondentów evento-

wych), nad kobietami (19,2% ogółu respondentów eventowych). Z uwagi na fakt, iż badanie sondażowe nie było 

realizowane w powiązaniu z żadnym wydarzeniem rozrywkowym, czy sportowym odbywającym się w III kwartale 
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2015 r. w Gdańsku, co mogłoby wpłynąć na analizowany podział, należy uznać, że uzyskana struktura respon-

dentów według płci jest odzwierciedleniem ogólnej struktury, widocznej w całej badanej próbie.   

Tabela 73. Podział respondentów eventowych według wieku 

 Liczba respondentów % 

od 18 do 24 lat 11 42,31% 

od 25 do 34 lat 8 30,77% 

od 35 do 44 lat 3 11,54% 

od 45 do 54 lat 2 7,69% 

od 55 do 64 lat 1 3,85% 

65 lat i powyżej 1 3,85% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Turyści eventowi to przede wszystkim osoby w wieku od 18 do 24 lat (42,3%), a także osoby starsze pomiędzy 

25 a 34 rokiem życia (30,8%). Zdecydowanie mniejszą część uczestników imprez stanowiły osoby w wieku po-

wyżej 45 lat (15,4%). Można zatem wskazać, iż otrzymana struktura pod względem wieku jest zbliżona do tej, 

właściwej dla I i II kwartału 2015 r. 

Tabela 74. Podział respondentów eventowych według statusu zawodowego 

 Liczba respondentów % 

Uczeń/uczennica 3 11,54% 

Student(ka) 11 42,31% 

Pracujący na własny rachunek 3 11,54% 

Praca umysłowa 5 19,23% 

Praca fizyczna 2 7,69% 

Emeryt(ka)/ rencista(ka) 1 3,85% 

Żadne z powyższych 1 3,85% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Analizując strukturę respondentów eventowych ze względu na wiek respondentów, naturalnym zdaje się być fakt, 

iż największy udział wśród respondentów eventowych stanowiły osoby, które deklarowały, iż są studentami 

(42,3% respondentów eventowych). Tym samym przewaga studentów w II kwartale 2015 r. została potwierdzona 

także w analizowanym okresie. Kolejną największą grupę wśród badanego typu respondentów stanowiły osoby 

pracujące umysłowo (19,2% respondentów eventowych).  

Tabela 75. Podział respondentów eventowych według wykształcenia 

 Liczba respondentów % 

Wyższe 9 34,62% 

Średnie i policealne 12 46,15% 

Zasadnicze zawodowe 3 11,54% 

Gimnazjalne lub poniżej 2 7,69% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analogicznie, jak w II kwartale 2015 r. respondent eventowy to głównie osoba ze średnim wykształceniem (46,2% 

respondentów eventowych) lub wykształceniem wyższym (34,6% respondentów eventowych), co może poniekąd 

stanowić wynik deklarowanego przez badanych respondentów, statusu zawodowego (największy udział wśród 

respondentów eventowych stanowiły osoby pracujące umysłowo oraz studenci).    
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Tabela 76. Podział respondentów eventowych według kraju pochodzenia 

 Liczba respondentów % 

Polska 22 84,62% 

Pozostałe kraje 4 15,38% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w I i II kwartale 2015 r. najwyższy odsetek respondentów eventowych stanowiły osoby z Polski 

(84,6% respondentów eventowych). Z kolei respondenci z zagranicy wskazywali, iż pochodzą jedynie z Niemiec 

(3 osoby) oraz Wielkiej Brytanii (1 osoba). Tym samym uzyskane wyniki stanowią potwierdzenie tezy postawionej 

w II kwartale 2015 r., iż turystyka eventowa jedynie w ograniczony sposób dotyczy respondentów zagranicznych. 

Tabela 77. Podział respondentów eventowych według województw 

  Liczba respondentów % wśród gości z Polski 

Pomorskie 7 31,82% 

Mazowieckie 4 18,18% 

Kujawsko-pomorskie 1 4,55% 

Warmińsko-mazurskie 1 4,55% 

Wielkopolskie 1 4,55% 

Zachodniopomorskie 0 0,00% 

Dolnośląskie 1 4,55% 

Śląskie 1 4,55% 

Podkarpackie 0 0,00% 

Łódzkie 1 4,55% 

Podlaskie 1 4,55% 

Małopolskie 1 4,55% 

Lubelskie 1 4,55% 

Opolskie 2 9,09% 

Lubuskie 0 0,00% 

Świętokrzyskie 0 0,00% 

Razem 22 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w poprzednim okresie, znaczący udział w turystyce eventowej stanowili respondenci z województwa 

pomorskiego (31,8% respondentów eventowych) oraz województwa mazowieckiego (18,2% respondentów even-

towych). Za wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego, podkarpackiego, lubuskiego oraz świętokrzyskiego, 

z których nie przybył do Gdańska żaden z ankietowanych respondentów eventowych, pozostałe regiony stanowiły 

jedynie nieznaczny odsetek w całości badanej grupy. Zatem należy wskazać, iż struktura w ramach poszczegól-

nych województw była w tej grupie zdecydowanie bardziej skoncentrowana niż w przypadku np. respondentów 

biznesowych.  

3.3.2. Specyfika podróży respondentów eventowych  

Kolejnym analizowanym aspektem w przypadku grupy respondentów eventowych była specyfika ich podróży, 

a mianowicie długość ich pobytu w Gdańsku, dotychczasowa częstotliwość odwiedzania tego miasta, sposób do-

tarcia, a także wybierane środki transportu w trakcie pobytu w mieście, miejsce ich zakwaterowania, a także 

obiekt noclegowy, który wybrali w trakcie swojej podróży.  
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Tabela 78. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trójmie-

ście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Do trzech godzin 0 0,00% 

Od 3 do 6 godzin 2 7,69% 

Cały dzień bez noclegu 5 19,23% 

Pobyt z noclegiem 19 73,08% 

Od 1 do 3 noclegów 11 42,31% 

Od 4 do 7 noclegów 7 26,92% 

8 i więcej noclegów 1 3,85% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 r. uczestnicy wydarzeń kulturalno-rozrywkowo-sportowych swój przyjazd do Gdańska trak-

towali przede wszystkim jako pobyt długoterminowy (73,1% respondentów eventowych), co stanowi swoistą 

zmianę tendencji widocznej w II kwartale 2015 r. (w tym okresie respondenci eventowi najczęściej decydowali 

się na pobyt krótkoterminowy, bez noclegu). Najczęściej wskazywaną opcją pobytu, był pobyt obejmujący od 1 

do 3 noclegów (42,3% respondentów eventowych).  

Tabela 79. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” [py-

tanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Jestem po raz pierwszy 7 26,92% 

Jestem po raz drugi 7 26,92% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregularnie 9 34,62% 

Przyjeżdżam tu często/ regularnie 3 11,54% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.   

W porównaniu do II kwartału 2015 r., w analizowanym okresie większym zróżnicowaniem cechowały się odpo-

wiedzi respondentów eventowych na pytanie o częstotliwość odwiedzania Gdańska. Co prawda znów największą 

grupę stanowiły osoby, które deklarowały częste, acz nieregularne przyjazdy do Gdańska, jednak w porównaniu 

do poprzedniego okresu znacznie wzrósł udział respondentów eventowych, którzy byli w Gdańsku po raz pierwszy 

(26,9% respondentów eventowych) oraz po raz drugi (26,9% respondentów eventowych).  

Tabela 80. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytania: „Czy podczas podróży ktoś Panu(i) towa-

rzyszy?”, „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jednokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Z osobami towarzyszącymi 21 80,77% 

 Grupa turystyczna/ zorganizowana 0 0,00% 

 Rodzina/ członek rodziny 9 34,62% 

 Znajomi/ znajomy 9 34,62% 

 Grupa mieszana 3 11,54% 

Bez osób towarzyszących 5 19,23% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

W przeciwieństwie do respondentów biznesowych, a podobnie do respondentów rekreacyjnych oraz responden-

tów, którzy przybyli do Gdańska w celu odwiedzenia rodziny/znajomych, respondenci eventowi zwykle decydowali 

się na przyjazd z osobami towarzyszącymi (80,8% respondentów eventowych), przy czym w III kwartale 2015 r. 

towarzyszyli im równie często członkowie rodziny, jak i znajomi. Osobom tym towarzyszyły średnio 2 osoby.  
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Tabela 81. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu przy-

był(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Samochód 10 38,46% 

Samolot 2 7,69% 

Pociąg 9 34,62% 

Autobus kursowy/regularnej linii 3 11,54% 

Autobus wycieczkowy 1 3,85% 

Żaglówka/łódź 0 0,00% 

Statek/prom 0 0,00% 

Inny środek transportu 1 3,85% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

W porównaniu do poprzednich okresów, pomimo, iż samochód nadal stanowił najczęściej wybierany przez re-

spondentów eventowych środek transportu umożliwiający dotarcie do Gdańska, jego udział w całej strukturze 

wskazywanych odpowiedzi uległ znacznemu spadkowi. I tak w III kwartale 2015 r. tylko 38,5% respondentów 

eventowych zdecydowało się na przyjazd do Gdańska samochodem, przy udziale na poziomie 48,5% w I kwartale 

i 60,3% w II kwartale 2015 r. Spadek popularności tego środka transportu spowodował większe zainteresowanie 

podróżowaniem pociągiem, na które zdecydowało się 34,6% respondentów eventowych (dla porównania w II 

kwartale 2015 r. na taką formę przyjazdu zdecydowało się 28,8% respondentów eventowych) oraz podróżowanie 

autobusem kursowym/regularnej linii, które wybrało aż 11,5% respondentów eventowych (dla porównania w II 

kwartale 2015 r. na taką formę przyjazdu zdecydowało się 1,4% respondentów eventowych).  

Tabela 82. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jakim środkiem transportu porusza się 
Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba wskazań/ respondentów %* 

Samochód 7 26,92% 

Komunikacja miejska 12 46,15% 

SKM 4 15,38% 

Rower 2 7,69% 

Motocykl 0 0,00% 

Pieszo 19 73,08% 

Inny 0 0,00% 

*udział liczby wskazań/respondentów w sumie respondentów eventowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z uwagi na fakt, iż pytanie dotyczące środków transportu jakimi przemieszczali się respondenci eventowi po 

Gdańsku umożliwiało udzielenie kilku odpowiedzi, łączna liczba uzyskanych wskazań wyniosła 44. Podobnie jak 

w II kwartale 2015 r. ze względu na mniejszą potrzebę przemieszczania się po mieście, turyści eventowi najczę-

ściej wybierali piesze wędrówki po Gdańsku (73,1% respondentów eventowych). Co istotne, 30,0% respondentów 

eventowych, którzy przybyli do Gdańska samochodem, decydowało się na zupełną rezygnację poruszania się po 

mieście tym środkiem transportu. Z kolei 85,7% osób, które pozostawały przy tym środku transportu, wskazało, 

iż będzie także wybierało piesze poruszanie się po mieście. 

Największy udział stanowiły osoby, które deklarowały, iż będą korzystały w Gdańsku z komunikacji miejskiej 

(46,2% respondentów eventowych). W połowie były to osoby, które przyjechały do Gdańska pociągiem, nieco 

mniejszy udział bo niemal 20,0% stanowiły z kolei zarówno osoby, które przybyły do Gdańska samolotem, jak 

i osoby podróżujące autobusem kursowym/regularnej linii.  
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Tabela 83. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „W jakiej miejscowości Pan(i) się zatrzy-

mała (ma miejsce zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Gdańsk 12 63,16% 

Gdynia 5 26,32% 

Sopot 2 10,53% 

Inna 0 0,00% 

Razem 19* 100% 

*liczba respondentów eventowych, którzy wskazali, iż ich pobyt obejmuje nocleg. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Podobnie jak w poprzednich okresach poddanych badaniu, najwięcej respondentów eventowych zdecydowało się 

na zakwaterowanie w Gdańsku (63,2% respondentów eventowych). Na uwagę zasługuje fakt, iż spośród czterech 

wyodrębnionych grup respondentów (biznesowi, eventowi, rekreacyjni i odwiedzający rodzinę/znajomych), re-

spondenci eventowi najrzadziej w III kwartale 2015 r. decydowali się na nocleg w obiektach zlokalizowanych 

w Gdańsku (tym samym osoby te zostały sklasyfikowane w niniejszym badaniu jako turyści eventowi).  

Najrzadziej w badanej grupie ankietowanych wskazywane było zakwaterowanie w Sopocie, co również stanowi 

najniższy wynik, spośród wszystkich analizowanych grup respondentów. Z uwagi na fakt, iż badanie sondażowe 

nie było realizowane w trakcie konkretnych wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, czy sportowych, a uzyskana 

próba badawcza, w przypadku respondentów eventowych ma relatywnie niski potencjał statystyczny, nie ma 

możliwości potwierdzenia tez, postawionych w poprzednich kwartałach, w zakresie wybieranego miejsca zakwa-

terowania. Niezbędne jest zatem weryfikowanie kluczowych aspektów związanych ze specyfiką odbywanych po-

dróży przez respondentów eventowych w kolejnych kwartałach.  

Tabela 84. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) za-

kwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Hotel * 1 5,26% 

Hotel ** 3 15,79% 

Hotel *** 2 10,53% 

Hotel **** 1 5,26% 

Hotel ***** 0 0,00% 

Hostel 2 10,53% 

Pensjonat 2 10,53% 

Motel 1 5,26% 

Apartament 0 0,00% 

Kemping  1 5,26% 

Pole biwakowe 0 0,00% 

Ośrodek wczasowy 0 0,00% 

Schronisko młodzieżowe 1 5,26% 

U rodziny/znajomych 2 10,53% 

Kwatera prywatna/agroturystyczna 3 15,79% 

Razem 19* 100% 

*liczba respondentów eventowych, którzy wskazali, iż ich pobyt obejmuje nocleg. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W porównaniu do poprzednich okresów badawczych, znacznie spadł udział respondentów eventowych, którzy 

wybierali nocleg u rodziny/znajomych (w II kwartale 2015 r. wynosiło on 42,7%, zaś w III kwartale 2015 r. – 

10,5%). Z kolei wzrosło zainteresowanie noclegiem w kwaterach prywatnych/agroturystycznych oraz hotelach 

**. Równie często wybierane były takie obiekty jak: hotel ***, hostel i pensjonat. W III kwartale 2015 r. na 

uwagę zasługuje przede wszystkim duże zróżnicowanie wybieranych przez respondentów eventowych obiektów 

noclegowych. Wynika to przede wszystkim z małej próby badawczej, której odpowiedzi często bardzo trudno 

ekstrapolować na całą badaną populację. 
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3.3.3. Korzystanie z atrakcji turystycznych przez respondenta eventowego 

Kolejnym aspektem analizowanym w trakcie badania sondażowego, było korzystanie przez respondentów even-

towych z atrakcji turystycznych. Badaniu poddane zostały: sposób spędzania wolnego czasu w Gdańsku, skore-

lowany z długością pobytu respondentów w Gdańsku oraz korzystanie z poszczególnych obiektów i innych atrakcji 

turystycznych.  

Tabela 85. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził lub 

będzie spędzał czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru, max 4 odpowiedzi] 

  Liczba wskazań/re-

spondentów 
%* 

Do 3 go-

dzin 

Od 3 do 6 

godzin 

Cały dzień bez 

noclegu 

Pobyt z noc-

legiem 

Zwiedzanie 15 57,69% 0 1 1 13 

Zakupy 12 46,15% 0 1 2 9 

Udział w imprezach kulturalnych, 

rozrywkowych, sportowych 
8 30,77% 0 0 0 8 

Odpoczynek na plaży 6 23,08% 0 0 1 5 

Aktywny wypoczynek (pływanie, ro-

wer, żagle, koniec, itp.) 
7 26,92% 0 0 0 7 

Nie mam wolnego czasu 0 0,00% 0 0 0 0 

Spacer 11 42,31% 0 2 4 5 

Inaczej 0 0,00% 0 0 0 0 

*udział liczby wskazań/respondentów w sumie respondentów eventowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z uwagi na znaczny udział respondentów eventowych, którzy deklarowali pobyt w Gdańsku obejmujący przy-

najmniej jeden nocleg, znaczny udział stanowiły osoby, wyrażające chęć spędzenia wolnego czasu na zwiedzaniu 

miasta (57,7% respondentów eventowych), zakupach (46,2% respondentów eventowych) oraz spacerowaniu 

(42,3% respondentów eventowych). Co istotne żaden z badanej grupy ankietowanych nie wskazał, iż w trakcie 

swojego pobytu w Gdańsku nie będzie miał czasu wolnego.  

Tabela 86. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jakie obiekty i atrakcje turystyczne 

w Gdańsku zamierza Pan(i) zwiedzić lub Pan(i) już zwiedził(a)?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba wskazań/respondentów %* 

historyczne centrum 24 92,31% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 3 11,54% 

Molo w Brzeźnie 1 3,85% 

Plaża 3 11,54% 

PGE Arena 4 15,38% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 8 30,77% 

Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka) 5 19,23% 

Dwór Artusa 8 30,77% 

Ratusz Głównego Miasta 11 42,31% 
Westerplatte 4 15,38% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 3 11,54% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 2 7,69% 

Gdański Teatr Szekspirowski (z wejściem czy bez?) 2 7,69% 

Twierdza Wisłoujście 1 3,85% 

ZOO 2 7,69% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 2 7,69% 

Narodowe Muzeum Morskie 2 7,69% 

Inne  1 3,85% 

*udział liczby wskazań/respondentów w sumie respondentów eventowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z uwagi na fakt, że pytanie dotyczące obiektów i atrakcji turystycznych, jakie respondenci eventowi zwiedzili lub 

planują zwiedzić, umożliwiało udzielenie kilku odpowiedzi, łączna suma wskazań wyniosła 86. I tak w III kwartale 

2015 r. (podobnie jak w poprzednich okresach) respondenci eventowi byli przede wszystkim zainteresowani zwie-

dzeniem historycznego centrum miasta (92,3% respondentów eventowych). Ponadto będąc na Starym Mieście, 

42,3% badanych zadeklarowało chęć zobaczenia Ratusza Głównego Miasta, 30,7% Dworu Artusa i 30,7% Bazylikę 

Mariacką. Dużą popularnością w tej grupie respondentów cieszyło się również Europejskie Centrum Solidarności, 

Westerplatte, plaża i Park Oliwski (katedra w Oliwie).  
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Tabela 87. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Z oferty których instytucji kulturalnych 

w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar skorzystać?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  
Liczba wskazań/ respondentów %* 

Teatr 1 3,85% 

Muzeum 6 23,08% 

Opera 0 0,00% 

Kino 0 0,00% 
Galeria sztuki 0 0,00% 

Filharmonia 1 3,85% 

Inna instytucja 5 19,23% 

Z żadnej 13 50,00% 

*udział liczby wskazań/respondentów w sumie respondentów eventowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnym badanym aspektem była chęć korzystania przez respondentów eventowych z oferty poszczególnych 

instytucji kulturalnych w Gdańsku. Pomimo, iż żaden z respondentów eventowych nie deklarował braku wolnego 

czasu w trakcie swojego pobytu w Gdańsku, aż 50,0% analizowanej grupy nie wyrażała chęci skorzystania z ja-

kiejkolwiek ze wskazanych instytucji kulturalnych. Jedynie muzea w Gdańsku przyciągnęły 23,1% respondentów 

eventowych, co zgodnie z powyższymi wnioskami może wynikać z zainteresowania głównie Europejskim Centrum 

Solidarności. Zgodnie z uzyskanymi danymi można przyjąć, iż respondenci eventowi, o ile zainteresowani są 

zwiedzaniem i spacerowaniem po mieście, to co do zasadny nie planują wchodzić i oglądać poszczególnych za-

bytków od środka oraz uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez instytucje kulturalne. 

3.3.4.Ocena pobytu przez respondenta eventowego  

Kolejnym analizowanym aspektem w ramach badania sondażowego była ocena zadowolenia respondentów even-

towych z pobytu w Gdańsku, ocena dostosowania miasta do potrzeb turystów, wskazania mankamentów i atutów 

miasta, oceny poszczególnych elementów oferty miasta oraz wynikającej z tych aspektów chęci polecenia pobytu 

w Gdańsku rodzinie i znajomym.   

Tabela 88. Jak respondent eventowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 5-stopniowej, 

gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzo zadowolony] 

  Liczba respondentów % 

Bardzo zadowolony (5 pkt.) 19 73,08% 

Zadowolony (4 pkt.) 4 15,38% 

Trudno powiedzieć (3 pkt.) 2 7,69% 

Niezadowolony (2 pkt.) 1 3,85% 

Bardzo niezadowolony (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Na podstawie przyjętej, pięciostopniowej skali, w której 1 pkt. oznaczał bardzo duże niezadowolenie z pobytu, 

a 5 pkt. bardzo duże zadowolenie z pobytu, respondenci ocenili swój pobyt średnio na 4,58 pkt., czyli o 0,11 pkt. 

lepiej niż w poprzednim kwartale. Tym samym respondenci eventowi ocenili swój pobyt na takim samym pozio-

mie, co respondenci biznesowi, zaś niższym od respondentów rekreacyjnych (4,77 pkt.) i respondentów, którzy 

przyjechali odwiedzić rodzinę/znajomych (4,77 pkt.).   

Tabela 89. Jak zdaniem respondentów eventowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

  Liczba respondentów % 

Bardzo dobrze (5 pkt.) 17 65,38% 

Dobrze (4 pkt.) 6 23,08% 

Średnio (3 pkt.) 2 7,69% 

Źle (2 pkt.) 1 3,85% 

Bardzo źle (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.   
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Z kolei stopień dostosowania Gdańska do potrzeb turystów respondenci eventowi ocenili na nieco niższym pozio-

mie, który wyniósł 4,50 pkt. W odpowiedziach respondentów dominowały odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”, 

pojawiła się też jedna odpowiedź „źle”, udzielona przez respondenta z województwa opolskiego, który pozytywnie 

ocenił jedynie jakość usług noclegowych, a negatywnie odniósł się do wszystkich innych elementów swojej po-

dróży.  

Tabela 90. Główne atuty Gdańska zdaniem respondentów eventowych 

  Liczba respondentów % 

Infrastruktura drogowa 0 0,00% 

Atmosfera 6 23,08% 

Architektura miasta 4 15,38% 

Czynniki estetyczne 1 3,85% 

Czynniki ekonomiczne 0 0,00% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 2 7,69% 

Tłok  0 0,00% 

Oznakowanie miasta 0 0,00% 

Komunikacja miejska 1 3,85% 

Pogoda 0 0,00% 

Baza gastronomiczna 0 0,00% 

Lokalizacja 3 11,54% 

Obiekty historyczne 5 19,23% 

Inne - osobiste 2 7,69% 

Brak odpowiedzi 2 7,69% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Respondenci eventowi jako główny atut miasta wskazali jego ogólną atmosferę (23,1% respondentów evento-

wych), obiekty historyczne (19,2% respondentów eventowych) oraz architekturę miasta (15,4% respondentów 

eventowych). Tym samym uzyskane odpowiedzi nie potwierdziły tezy, wskazanej w poprzednim raporcie z bada-

nia, która mówiła o tym, iż respondenci eventowi uznają za największy atut ofertę kulturalno-rozrywkową, 

w związku z którą odbywali podróż do Gdańska. Należy jednak podkreślić, iż ta różnorodność podejść do mocnych 

stron oferty miasta, może oznaczać, iż respondenci eventowi doceniają nie tylko jakość wydarzeń, w związku 

z którymi przyjechali do Gdańska, a także inne aspekty miasta. Należy też zwrócić uwagę, że również respondenci 

eventowi mogą nie być jednorodną grupą, a ponieważ dotychczasowe badania prowadzono w trakcie wybranych 

wydarzeń rozrywkowo-sportowych uzyskane wyniki mogły być bardziej reprezentatywne dla uczestników tych 

wydarzeń niż całości badanej populacji eventowej. 

Tabela 91. Główne mankamenty Gdańska zdaniem respondentów eventowych 

  Liczba respondentów % 

Infrastruktura drogowa 4 15,38% 

Architektura miasta 0 0,00% 

Czynniki estetyczne 4 15,38% 

Czynniki ekonomiczne 0 0,00% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 1 3,85% 

Tłok  5 19,23% 
Oznakowanie miasta 0 0,00% 

Komunikacja miejska 0 0,00% 

Pogoda 0 0,00% 

Baza gastronomiczna 0 0,00% 

Brak odpowiedzi 12 46,15% 

Inne - osobiste 0 0,00% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Z kolei najczęściej wskazywanym mankamentem przez respondentów eventowych był tłok (19,2% respondentów 

eventowych), infrastruktura drogowa (15,4% respondentów eventowych) oraz czynniki estetyczne, w tym przede 

wszystkim czystość miasta (15,4%). Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż aż 46,2% respondentów eventowych 

zrezygnowało z możliwości wskazania jakiegokolwiek mankamentu miasta, co może świadczyć, iż mankamentów 

takich nie zauważają w ogóle lub że istniejące niedostatki nie są na tyle dotkliwe, aby konieczne było ich uwypu-

klanie.  
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Tabela 92. Jak respondent eventowy ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku [używając skali 5-

stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

  Średnia ocena 

Ogólna atmosfera i klimat miasta 4,50 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa 4,46 

Czystość miasta 3,96 
Bezpieczeństwo 4,42 

Jakość usług noclegowych 4,08 

Różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,31 

Oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 3,92 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,23 

Transport/komunikacja miejska 3,96 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,35 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci eventowi najwyżej ocenili ogólną atmosferę oraz klimat miasta (4,50 pkt), lecz co najistotniejsze 

z punktu widzenia analizowanej grupy respondentów, bardzo wysoką ocenę uzyskała również oferta kulturalna, 

rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa (4,46 pkt.). Aspekt ten został przez nich oceniony najwyżej ze wszystkich 

grup respondentów (biznesowych, rekreacyjnych, osób, które przyjechały do rodziny/znajomych). Respondenci 

eventowi docenili także bezpieczeństwo (4,42 pkt.), różnorodność i jakość oferty gastronomicznej (4,31 pkt.), 

ofertę sklepów i dostęp do nich (4,23 pkt.) i jakość usług noclegowych (4,08 pkt.).  

Z kolei najniżej przez respondentów eventowych ocenione zostały takie aspekty jak: możliwość przemieszczania 

się samochodem (3,35 pkt.), oznakowanie miasta (3,92 pkt.), transport i komunikacja miejska (3,96 pkt.) oraz 

czystość miasta (3,96 pkt.). Wszystkie te kategorie zostały ocenione lekko poniżej oceny dobrej. Dwa ostatnie 

elementy wskazane powyżej zostały przez analizowaną grupę ocenione najniżej spośród wszystkich grup respon-

dentów wyszczególnionych na potrzeby prowadzonych analiz. Stanowią one również efekt wskazanych przez re-

spondentów eventowych mankamentów miasta, wśród których podkreślano czynniki estetyczne (ściśle związane 

z czystością miasta) oraz tłok (który może być związany z transportem i komunikacją miejską).  

Następnie dokonano analizy na ile ocena negatywna lub pozytywna poszczególnych aspektów pobytu wpływa na 

całościową ocenę pobytu. Tym samym pośrednio zweryfikowano na ile ważne przy ocenie produktu turystycznego 

jakim jest miasto są wybrane zagadnienia. W tym celu zbadano zależność, występującą pomiędzy negatywnymi 

ocenami (oceny 1 i 2) oraz pozytywnymi ocenami (oceny 5 i 4), przyznawanymi przez respondentów eventowych 

dla poszczególnych aspektów funkcjonowania miasta a całościową oceną ich pobytu w Gdańsku. 

Tabela 93. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu respondenta 

eventowego 

 Średnia ocena Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ogólną atmosferę i klimat miasta 4,00  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ogólną atmosferę i klimat miasta 4,78 0,78 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową 2,67  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, spor-

tową 
4,82 2,15 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 3,00  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,82 1,82 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 2,00  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,81 2,81 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych n/d  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług noclegowych 4,47 n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły różnorodność i jakość oferty gastronomicznej n/d  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,71 n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 3,00  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,94 1,94 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 3,50  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 4,86 1,36 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację miejską 3,00  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikację miejską 4,88 1,88 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 3,33  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,90 1,57 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Największy wpływ na ocenę pobytu w Gdańsku dla respondentów eventowych, miał niski poziom bezpieczeństwa 

w mieście oraz brak zadowolenia z oferty kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i sportowej, czyli niska jakość 
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realizacji celu, w jakim respondenci ci przyjechali do Gdańska. Istotny wpływ miały także takie aspekty jak: złe 

oznakowanie w mieście oraz jakość transportu i komunikacji miejskiej. Należy jednak mieć na względzie, iż od-

setek osób, które źle i bardzo źle oceniły poszczególne aspekty nie zapewniły możliwości uzyskania wysokiego 

stopnia reprezentatywności wyników.  

Tabela 94. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 
znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Zdecydowanie tak (5 pkt.) 18 69,23% 

Tak (4 pkt.) 5 19,23% 

Raczej tak (3 pkt.)  1 3,85% 

Nie (2 pkt.) 2 7,69% 

Zdecydowanie nie (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 26 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W porównaniu do innych, wyszczególnionych grup respondentów, ankietowani eventowi byli najmniej entuzja-

stycznie nastawieni do polecenia przyjazdu do Gdańska swoim znajomym, czy rodzinie. Tylko 69,2% z nich 

wskazało, iż zdecydowanie poleciłoby przyjazd, przy 84,3% respondentów biznesowych, 82,2% respondentów 

rekreacyjnych oraz 87,5% respondentów, którzy przyjechali w odwiedziny do rodziny, czy znajomych.  

3.3.5. Wydatki respondentów eventowych  

W niniejszym podrozdziale analizie poddane zostały wydatki odwiedzających i turystów eventowych, pochodzą-

cych z Polski i z zagranicy, które ponieśli w trakcie swojego pobytu w Gdańsku. I tak zgodnie z uzyskanymi 

danymi, odwiedzający krajowi wydali średnio 176,79 zł (w badanej grupie respondentów nie wystąpili odwiedza-

jący z zagranicy).  

Na podstawie danych dotyczących struktury obiektów, w których respondenci decydowali się na zakwaterowanie, 

oszacowano średni koszt doby hotelowej, który poniósł turysta eventowy w Gdańsku. Zestawiając tę informację 

z uzyskanymi danymi, dotyczącymi średniego wydatku poniesionego przez turystę w Gdańsku, oszacowano śred-

nie łączne wydatki turystów eventowych. Turyści krajowi zakwalifikowani do grupy respondentów eventowych, 

wydawali w czasie swojego pobytu w Gdańsku średnio o 76,09 zł mniej niż turyści zagraniczni. W kategorii wy-

datków dziennych, różnica pomiędzy turystami krajowymi i zagranicznymi wyniosła 183,42 zł na niekorzyść tu-

rystów krajowych. 

Tabela 95. Średnie wydatki turystów i odwiedzających eventowych podziałem na krajowych i zagranicznych  

Wydarzenie kulturalne, rozrywkowe, sportowe etc. 
dzienne wydatki wydatki podczas całego pobytu 

krajowy zagraniczny krajowy zagraniczny 

odwiedzający 176,79 brak 176,79 brak 

turysta 197,48 380,90 600,94 676,83 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W lipcu, sierpniu i wrześniu 2015 r. turyści i odwiedzający eventowi w czasie swojego pobytu w Gdańsku wydali 

średnio w przeliczeniu na jedną osobę kwotę kolejno 619,92 zł i 286,17 zł. Dzienne wydatki turystów z tej grupy 

wyniosły 232,72 zł. 
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Tabela 96. Średnie wydatki turystów i odwiedzających eventowych w I, II i III kwartale 2015 roku 

Wydarzenie kulturalne, rozryw-

kowe, sportowe etc. 

dzienne wydatki wydatki podczas całego pobytu 

I kwartał 

2015 

II kwartał 

2015 

III kwartał 

2015 

I kwartał 

2015 

II kwartał 

2015 

III kwartał 

2015 

odwiedzający - - 286,17 308,98 162,62 286,17 

turysta 332,54 277,21 232,72 631,83 299,39 619,92 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 roku średnie wydatki odwiedzających z grupy respondentów eventowych wzrosły o około 

76% w porównaniu do poprzedniego okresu. W przypadku turystów, ich średnie dzienne wydatki uległy zmniej-

szeniu o 16%, natomiast ze względu na dłuższy czas trwania pobytu, ponoszone przez tę grupę respondentów 

wydatki łączne wzrosły aż o 207%. Powyższa tendencja, analogicznie do wniosku z analizy wydatków responden-

tów biznesowych, wynika najprawdopodobniej z wpływu okresu wakacyjnego na preferencje turystów, przejawia-

jące się większą skłonnością do kontrolowania dziennych wydatków ze względu na perspektywę dłuższego po-

bytu. 

3.3.6. Podsumowanie 

W analizowanym okresie, statystyczny respondent eventowy był mężczyzną w wieku od 18 do 24 lat, o wykształ-

ceniu średnim. Pochodził z Polski z województwa pomorskiego. Przyjechał do Gdańska samochodem lub pocią-

giem, zaś najchętniej poruszał się po mieście pieszo. Zatrzymał się w Gdańsku, w hotelu  na 1 do 3 nocy. Na 

wydarzenia kulturalno-rozrywkowo-sportowe odbywające się w Gdańsku przyjeżdża często, aczkolwiek nieregu-

larnie, zazwyczaj w towarzystwie rodziny lub znajomych. Pomimo, iż był głównie nastawiony na udział w impre-

zach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych, w związku z którymi przybył do Gdańska, deklarował również 

chęć zwiedzania obiektów i atrakcji turystycznych (w tym przede wszystkim odwiedzenia historycznego centrum), 

robienia zakupów oraz spacerowania po mieście.  

Statystyczny respondent eventowy był bardzo zadowolony z pobytu w Gdańsku oraz uznał, iż Gdańsk jest bardzo 

dobrze przystosowany do potrzeb turystów i zdecydowanie zarekomendowałby przyjazd do Gdańska rodzinie/zna-

jomym. Respondent ten najwyżej ocenił ogólną atmosferę i klimat miasta oraz jego ofertę kulturalną, rozrywkową 

i rekreacyjną. Z kolei największym mankamentem miasta był w jego opinii tłok, infrastruktura drogowa oraz 

czynniki estetyczne.  

Podczas pobytu decydując się na nocleg wydaje w Gdańsku kwotę 232,72 zł w ciągu doby, co przekłada się 

na łączne wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na średnim poziomie 619,92 zł. 

3.4. Turystyka rekreacyjna 

3.4.1. Profil respondenta rekreacyjnego (metryczka) 

Kolejną badaną grupą respondentów byli respondenci rekreacyjni, którzy w trakcie badania ankietowego zade-

klarowali, iż ich celem podróży do Gdańska był pobyt rekreacyjny/turystyczny. Tym samym wśród badanej próby, 

obejmującej 685 ankietowanych osób, do grupy respondentów rekreacyjnych przyporządkowano 394 osoby.  

Tabela 97. Podział respondentów rekreacyjnych według płci 

  Liczba respondentów % 

Kobiety 139 35,28% 

Mężczyźni 255 64,72% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.   

Struktura respondentów rekreacyjnych według płci była bardzo zbliżona do struktury właściwej dla całej badanej 

próby respondentów. Tym samym w III kwartale 2015 r. mężczyźni stanowili 64,7%, zaś kobiety - 35,3% r. 

respondentów rekreacyjnych.  
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Tabela 98. Podział respondentów rekreacyjnych według wieku 

  Liczba respondentów % 

od 18 do 24 lat 74 18,78% 

od 25 do 34 lat 131 33,25% 

od 35 do 44 lat 96 24,37% 

od 45 do 54 lat 47 11,93% 

od 54 do 64 lat 25 6,35% 

65 lat i powyżej 21 5,33% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Wśród respondentów rekreacyjnych przeważał odsetek osób w wieku od 25 do 34 lat (33,3% respondentów 

rekreacyjnych). W porównaniu do innych grup respondentów analizowanych w niniejszym badaniu, osoby we 

wskazanym przedziale wiekowym stanowiły najwyższy udział. Kolejną liczną grupą w przyjazdach rekreacyjnych 

były osoby w wieku od 35 do 44 lat (18,8%). Należy zwrócić uwagę, iż co do zasady wraz ze wzrostem wieku 

zmniejszał się udział danej grupy wiekowej wśród respondentów rekreacyjnych (począwszy od osób w wieku 25 

lat), i tak najmniejszy udział stanowiły osoby w wieku od 54 lat do 64 lat i powyżej 65 lat, łączny udział obu tych 

grup wiekowych w przyjazdach rekreacyjnych wyniósł 11,7%.  

Tabela 99. Podział respondentów rekreacyjnych według statusu zawodowego 

 Liczba wskazań % 

Uczeń/uczennica 11 2,79% 

Student(ka) 75 19,04% 

Pracujący na własny rachunek 70 17,77% 

Praca umysłowa 138 35,03% 

Praca fizyczna 49 12,44% 

Emeryt(ka)/ rencista(ka) 36 9,14% 

Żadne z powyższych 15 3,81% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

W przeciwieństwie do II kwartału 2015 r., w badanym okresie wśród respondentów rekreacyjnych dominowały 

osoby wykonujące pracę umysłową (35,0% respondentów rekreacyjnych). Kolejne duże grupy stanowili studenci 

(19,0% respondentów rekreacyjnych) oraz osoby pracujące na własny rachunek (17,8% respondentów rekrea-

cyjnych). Z kolei w porównaniu do poprzedniego okresu widoczny jest przede wszystkim spadek udziału osób 

pracujących fizycznie (12,4% respondentów rekreacyjnych w III kwartale, przy 22,8% zanotowanych w II kwar-

tale 2015 r.). Jedynie 15 osób (3,8% respondentów rekreacyjnych) zadeklarowało, iż żadna z możliwych odpo-

wiedzi nie opisuje ich sytuacji zawodowej.  

Tabela 100. Podział respondentów rekreacyjnych według wykształcenia 

  Liczba respondentów % 

Wyższe 215 54,57% 

Średnie i policealne 137 34,77% 

Zasadnicze zawodowe 40 10,15% 

Gimnazjalne lub poniżej 2 0,51% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.   

Z uwagi na fakt, iż dwoma największymi grupami respondentów rekreacyjnych pod względem statusu zawodo-

wego były osoby pracujące umysłowo oraz studenci, w III kwartale 2015 r. w porównaniu do poprzedniego okresu 

znacząco wzrósł odsetek osób, deklarujących posiadanie wyższego wykształcenia (54,6% w III kwartale w po-

równaniu do 40,6% w II kwartale 2015 r.). Kolejną grupę stanowili respondenci o wykształceniu średnim lub 

policealnym (34,8% respondentów rekreacyjnych). Z kolei nieznaczny udział stanowili respondenci o wykształce-

niu zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym lub niższym.  
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Tabela 101. Podział respondentów rekreacyjnych według kraju pochodzenia 

  Liczba respondentów % 

Polska 312 79,19% 

Pozostałe kraje 82 20,81% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

W III kwartale 2015 r. większość respondentów rekreacyjnych pochodziła z Polski (79,2%), co oznacza, że ich 

udział w porównaniu do poprzedniego okresu w zasadzie nie uległ zmianie (w II kwartale 2015 r. odsetek respon-

dentów rekreacyjnych z Polski wyniósł 79,5%). Co istotne, udział respondentów z zagranicy wśród grupy ankie-

towanych, których celem przybycia do Gdańska był wyjazd rekreacyjny/turystyczny, choć relatywnie wysoki, nie 

był najwyższy spośród wszystkich grup, wyszczególnionych na potrzeby analizy (w przypadku respondentów, 

którzy przyjechali w odwiedziny do rodziny/znajomych zanotowano wyższy odsetek gości z zagranicy).  

Zagraniczni respondenci rekreacyjni przyjechali do Gdańska głównie z Niemiec (40,2% respondentów rekreacyj-

nych z zagranicy). Zgodnie ze strukturą wiekową respondentów rekreacyjnych z tego kraju są to głównie osoby 

w wieku od 54 do 64 lat oraz powyżej 64 roku życia (niemal 50%). Duży udział wśród zagranicznych responden-

tów rekreacyjnych stanowili także goście z Wielkiej Brytanii (13,4% respondentów rekreacyjnych z zagranicy) 

oraz Rosji (11,0% respondentów rekreacyjnych z zagranicy).  

Tabela 102. Podział respondentów rekreacyjnych według województw 

  Liczba respondentów %* 

Pomorskie 38 12,18% 

Mazowieckie 56 17,95% 

Kujawsko-pomorskie 19 6,09% 

Warmińsko-mazurskie 30 9,62% 

Wielkopolskie 21 6,73% 

Zachodniopomorskie 20 6,41% 

Dolnośląskie 10 3,21% 

Śląskie 22 7,05% 

Podkarpackie 11 3,53% 

Łódzkie 16 5,13% 

Podlaskie 3 0,96% 

Małopolskie 36 11,54% 

Lubelskie 9 2,88% 

Opolskie 2 0,64% 

Lubuskie 12 3,85% 

Świętokrzyskie 7 2,24% 

Razem 312 100% 

*udział w ogóle krajowych respondentów rekreacyjnych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród krajowych respondentów rekreacyjnych, podobnie jak w II kwartale 2015 r., najwyższy odsetek stanowili 

respondenci z województwa mazowieckiego (18,0%) i pomorskiego (12,2%) oraz małopolskiego (11,5%). Na 

uwagę zasługuje fakt, iż respondenci rekreacyjni przyjechali ze wszystkich województw, tak więc ich pochodzenie 

jest najbardziej zróżnicowane spośród wszystkich grup respondentów poddanych badaniu. 

3.4.2. Specyfika podróży respondentów rekreacyjnych   

Posiadając informacje na temat podstawowych cech respondentów rekreacyjnych, kolejno badaniu poddane zo-

stały szczegółowe aspekty, związane ze specyfiką odbywanych przez nich podróży rekreacyjnych/turystycznych. 

Do analizowanych obszarów należały: długość pobytu w Trójmieście, częstotliwość odbywanych podróży do Gdań-

ska, środek transportu jakim przybyło się do Gdańska oraz jakim się po mieście poruszało, miejsce zakwatero-

wania oraz wybierany obiekt noclegowy.  
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Tabela 103. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trój-

mieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Do 3 godzin 8 2,03% 

Od 3 do 6 godzin 32 8,12% 

Cały dzień bez noclegu 51 12,94% 

Pobyt z noclegiem 303 76,90% 

Od 1 do 3 noclegów 136 34,52% 

Od 4 do 7 noclegów 154 39,09% 

8 i więcej noclegów 13 3,30% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Podróże rekreacyjne cechują się relatywnie długim czasem pobytu, który w III kwartale 2015 r. wyniósł 3,4 doby 

i był niższy jedynie od wyników, uzyskanego w grupie respondentów, którzy przyjechali w celu odwiedzenia ro-

dziny/znajomych (3,61 doby). Wpływ na ten wynik miał wysoki udział respondentów rekreacyjnych, którzy de-

cydowali się na pobyt obejmujący od 1 do 3 noclegów (34,5% respondentów rekreacyjnych) oraz od 4 do 7 

noclegów (39,1% respondentów rekreacyjnych).  

Tabela 104. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Jestem po raz pierwszy 154 39,09% 

Jestem po raz drugi 75 19,04% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregularnie 134 34,01% 

Przyjeżdżam tu często/ regularnie 31 7,87% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najliczniej reprezentowaną grupą wypoczywającą w Gdańsku były osoby, które przyjechały do miasta po raz 

pierwszy (39,1% respondentów rekreacyjnych), aczkolwiek bardzo zbliżony udział stanowiły również osoby, które 

deklarowały, iż były w Gdańsku już kilka razy, aczkolwiek ich wizyty są zazwyczaj nieregularne (34,0% respon-

dentów rekreacyjnych). Wśród krajowych respondentów rekreacyjnych największy udział stanowiły osoby, któ-

rych przyjazdy do Gdańska są częste, lecz nieregularne (38,8% krajowych respondentów rekreacyjnych), zaś 

wśród zagranicznych respondentów rekreacyjnych dominowały osoby, które deklarowały, iż w Gdańsku są po raz 

pierwszy (63,4% zagranicznych respondentów rekreacyjnych) lub drugi (19,5% zagranicznych respondentów re-

kreacyjnych).  

Tabela 105. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytania: „Czy podczas podróży ktoś Panu(i) to-

warzyszy?”, „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Z osobami towarzyszącymi 357 90,61% 

 Grupa turystyczna/zorganizowana 0 0,00% 

 Rodzina/członek rodziny 227 57,61% 

 Znajomi/Znajomy 72 18,27% 

 Grupa mieszana 58 14,72% 

Bez osób towarzyszących 37 9,39% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejno analizie poddano to, czy respondenci rekreacyjni podróżowali w towarzystwie innych osób, czy w poje-

dynkę. Zdecydowanie najwyższy udział stanowiły osoby, które deklarowały, iż przyjechały do Gdańska z osobami 

towarzyszącymi (90,6% respondentów rekreacyjnych), przy czym najczęściej towarzyszyli im członkowie rodziny. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż znacznie częściej na towarzystwo innych osób w trakcie swojej podróży decydowały 
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się osoby z Polski (91,7% krajowych respondentów rekreacyjnych), niż osoby spoza kraju (86,6% zagranicznych 

respondentów rekreacyjnych).  

Tabela 106. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Samochód 156 39,59% 

Samolot 59 14,97% 

Pociąg 126 31,98% 

Autobus kursowy/regularnej linii 13 3,30% 

Autobus wycieczkowy 16 4,06% 

Żaglówka/łódź 5 1,27% 

Statek/prom 11 2,79% 

Inny środek transportu 8 2,03% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Z uwagi na dużą próbę badawczą respondentów rekreacyjnych, pod względem wybieranego środka transportu w 

celu dotarcia do Gdańska zdecydowanie wyróżniają się oni na tle innych grup respondentów poddanych szczegó-

łowej analizie. Największy udział wśród respondentów rekreacyjnych stanowiły osoby, które deklarowały przyby-

cie do Gdańska samochodem (39,6% respondentów rekreacyjnych). Co istotne udział respondentów rekreacyj-

nych, którzy wybrali ten środek transportu był znacznie wyższy, niż w przypadku respondentów biznesowych, 

eventowych oraz tych, którzy przybyli w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych. Może to wynikać z faktu, że 

częściej podróżowali oni w towarzystwie, a liczba osób towarzyszących wpływa na obniżenie kosztu transportu 

samochodem. 

Respondenci rekreacyjni często korzystali także z połączeń kolejowych, przy czym były to przede wszystkim osoby 

z Polski, z województwa mazowieckiego (19,0% respondentów rekreacyjnych, którzy przybyli do Gdańska pocią-

giem) oraz województwa małopolskiego (12,7% respondentów rekreacyjnych, którzy przybyli do Gdańska pocią-

giem), co może wynikać z dogodnych (pod względem częstotliwości kursów oraz szybkości dotarcia do miejsca 

docelowego) połączeń kolejowych z Krakowa i Warszawy do Gdańska. Z kolei z połączeń lotniczych, które wybrało 

niemal 15,0% respondentów rekreacyjnych, najczęściej korzystali respondenci z zagranicy (66,1% respondentów 

rekreacyjnych z zagranicy).  

Tabela 107. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jakim środkiem transportu porusza się 

Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Samochód 114 28,93% 

Komunikacja miejska 194 49,24% 

SKM 138 35,03% 

Rower 11 2,79% 

Motocykl 0 0,00% 

Pieszo 210 53,30% 

Inny 12 3,05% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Z uwagi na fakt, iż pytanie dotyczące środków transportu, jakimi poruszali się respondenci po Gdańsku umożliwiło 

wskazanie kilku odpowiedzi, w trakcie badania sondażowego uzyskano 679 wskazań. Zgodnie z wynikami son-

dażu, można przyjąć, iż ze względu na dłuższy pobyt, respondenci rekreacyjni nie ograniczali się do korzystania 

z tylko jednego środka transportu poruszając się po Gdańsku. Z uwagi na sprzyjające warunki pogodowe w III 

kwartale 2015 r., większość respondentów rekreacyjnych deklarowała, iż będzie poruszała się po mieście pieszo 

(53,3% respondentów rekreacyjnych). Były to głównie osoby, które przybyły do Gdańska samochodem, samolo-

tem i pociągiem.  
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Podobnie jak w II kwartale 2015 r. znaczna część badanej grupy wybierała także komunikację miejską (49,2% 

respondentów rekreacyjnych) oraz Szybką Kolej Miejską - SKM (35,0% respondentów rekreacyjnych), przy czym 

były to zazwyczaj osoby, które przybyły do Gdańska innym środkiem transportu niż samochód (w tym głównie 

pociągiem). Turyści, którzy przyjechali samochodem, zazwyczaj pozostawali przy tym środku transportu (66,0%), 

aczkolwiek często korzystali także z pieszego poruszania się po mieście (55,8% respondentów, którzy przyjechali 

do Gdańska samochodem).  

Tabela 108. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „W jakiej miejscowości Pan(i) się za-

trzymała (ma miejsce zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Gdańsk 223 73,60% 

Gdynia 23 7,59% 

Sopot 50 16,50% 

Inna 7 2,31% 

Razem 303* 100% 

*liczba respondentów rekreacyjnych, którzy wskazali, iż ich pobyt obejmuje nocleg. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.    

Ze względu na wysoki odsetek respondentów rekreacyjnych w całej badanej próbie, struktura miejsc, w których 

respondenci rekreacyjni decydowali się na nocleg jest zbliżona do wyników uzyskanych wśród ogółu respondentów 

poddanych badaniu. Należy zaznaczyć, iż turyści rekreacyjni, podobnie jak turyści biznesowi, eventowi oraz od-

wiedzający swoją rodzinę/znajomych, najczęściej jako miejsce swojego zakwaterowania wybierali miasto Gdańsk. 

Znaczny odsetek respondentów rekreacyjnych zdecydował się na nocleg w Sopocie (16,5% respondentów rekre-

acyjnych), co może wynikać z turystycznego charakteru tego miasta. 

Tabela 109. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Hotel * 1 0,33% 

Hotel ** 18 5,94% 
Hotel *** 40 13,20% 

Hotel **** 21 6,93% 

Hotel ***** 3 0,99% 

Hostel 47 15,51% 

Pensjonat 30 9,90% 

Motel 2 0,66% 

Apartament 15 4,95% 

Kemping  14 4,62% 

Pole biwakowe 3 0,99% 

Ośrodek wczasowy 16 5,28% 

Schronisko młodzieżowe 8 2,64% 

U rodziny/znajomych 13 4,29% 

Kwatera prywatna/agroturystyczna 72 23,76% 

Razem 303* 100% 

*liczba respondentów rekreacyjnych, którzy wskazali, iż ich pobyt obejmuje nocleg. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Podczas swojego pobytu, największa część turystów rekreacyjnych korzystała z noclegu w kwaterze prywat-

nej/agroturystycznej (23,8% respondentów rekreacyjnych, którzy wskazali, iż ich pobyt obejmuje nocleg). Były 

to przede wszystkim osoby z Polski. Nieco mniejszy udział stanowiły osoby, które wybrały nocleg w hostelu 

(15,5% respondentów rekreacyjnych, którzy wskazali, iż ich pobyt obejmuje nocleg) oraz w hotelu *** (13,2% 

respondentów rekreacyjnych, którzy wskazali, iż ich pobyt obejmuje nocleg). Co istotne, w porównaniu do II 

kwartału 2015 r. znacznie zmalał odsetek osób, które zatrzymały się u rodziny/znajomych (z 30,5% w II kwartale 

2015 r. do 4,3% w III kwartale 2015 r.).  
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3.4.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta rekreacyjnego 

Następnym analizowanym aspektem, była specyfika respondentów rekreacyjnych pod względem atrakcji, z jakich 

korzystają w trakcie swojego pobyt u w Gdańsku. W tym celu analizie poddano deklarowany sposób spędzania 

przez nich wolnego czasu oraz informację, z jakich obiektów turystycznych i atrakcji skorzystali lub planują sko-

rzystać w trakcie swojego pobytu.  

Tabela 110. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził(a) 

lub będzie spędzać czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba wskazań/ re-

spondentów 
%* 

Do 3 go-

dzin 

Od 3 do 6 

godzin 

Cały dzień bez 

noclegu 

Pobyt z noc-

legiem 

Zwiedzanie 294 74,62% 1 14 40 239 

Zakupy 131 33,25% 1 5 17 108 

Udział w imprezach kulturalnych, 

rozrywkowych, sportowych 
77 19,54% 0 1 4 72 

Odpoczynek na plaży 155 39,34% 0 2 3 150 

Aktywny wypoczynek (pływanie, 

rower, żagle, koniec, itp.) 
72 18,27% 0 0 3 69 

Nie mam wolnego czasu 19 4,82% 5 5 0 9 

Spacer 221 56,09% 3 19 38 161 

Inaczej 8 2,03% 0 0 0 8 

Razem 977   10 46 105 816 

*udział wskazań w liczbie respondentów rekreacyjnych ogółem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Pierwszym badanym obszarem była specyfika spędzania wolnego czasu respondentów rekreacyjnych, skorelo-

wana z długością ich pobytu w Gdańsku. I tak w analizowanej grupie zaledwie 4,8% respondentów wskazało, że 

nie będzie dysponować wolnym czasem, który mogłoby poświęcić na dodatkowe aktywności, przy czym były to 

przede wszystkim osoby, których pobyt w Gdańsku miał trwać maksymalnie 6 godzin. Natomiast najczęściej 

respondenci deklarowali, że swój wolny czas przeznaczą na zwiedzanie miasta (74,6% respondentów rekreacyj-

nych), spacerowanie (56,1% respondentów rekreacyjnych), odpoczynek na plaży (39,3% respondentów rekrea-

cyjnych) oraz zakupy (33,3% respondentów rekreacyjnych). Nieco mniej respondentów w czasie wolnym prefe-

rowało branie udziału w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, czy sportowych (19,5% respondentów rekrea-

cyjnych), bądź spędzanie czasu w formie aktywnego wypoczynku (18,3% respondentów rekreacyjnych).  

Zgodnie z otrzymanymi wynikami, widać wyraźnie, iż chęć podejmowania aktywności, w zakresie spędzania wol-

nego czasu w Gdańsku jest ściśle uzależniona od długości pobytu w mieście. Osoby, które decydowały się na 

pobyt z noclegiem znacznie częściej deklarowały chęć zwiedzenia miasta, spacerowania, czy odpoczynku na plaży.  

Tabela 111. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jakie obiekty i atrakcje turystyczne 

w Gdańsku zamierza Pan(i) zwiedzić lub Pan(i) już zwiedził(a)?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba wskazań/respondentów %* 

historyczne centrum 337 85,53% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 56 14,21% 

Molo w Brzeźnie 54 13,71% 
Plaża 131 33,25% 

PGE Arena 26 6,60% 

Żuraw (wejście do środka) 112 28,43% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 197 50,00% 
Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka) 100 25,38% 

Dwór Artusa 89 22,59% 

Ratusz Głównego Miasta 153 38,83% 

Westerplatte 124 31,47% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 14 3,55% 
Dom Uphagena (wejście do środka) 22 5,58% 

Gdański Teatr Szekspirowski (z wejściem czy bez?) 3 0,76% 

Sołdek (wejście do środka) 26 6,60% 

Twierdza Wisłoujście 30 7,61% 
Amber Expo (wejście do środka) 4 1,02% 

ZOO 22 5,58% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 20 5,08% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 16 4,06% 
Narodowe Muzeum Morskie 23 5,84% 

Inne - proszę podać jakie: 54 13,71% 

*udział wskazań w liczbie respondentów rekreacyjnych ogółem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 



73 

 

Duża aktywność respondentów rekreacyjnych w zakresie różnych form spędzania wolnego czasu w Gdańsku była 

widoczna także w przypadku wskazywanych przez nich obiektów i atrakcji turystycznych, które zwiedzili lub pla-

nują zwiedzić, w trakcie swojej wizyty w mieście. Z uwagi na fakt, że pytanie dotyczące atrakcji i obiektów 

turystycznych przewidywało możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi, łączna liczba uzyskanych wska-

zań wyniosła aż 1 613, co oznacza, iż średnio na jednego respondenta przypadały 4 atrakcje lub obiekty w Gdań-

sku, które zwiedzi lub zwiedził podczas swojej podróży.  

Podobnie jak turyści eventowi i biznesowi, turyści rekreacyjni wśród obiektów i atrakcji turystycznych, jakie za-

mierzali zwiedzić, wskazywali głównie historyczne centrum miasta (85,5% respondentów rekreacyjnych). Warte 

zwiedzenia okazały się również: Bazylika Mariacka (50,0% respondentów rekreacyjnych), Ratusz Głównego Mia-

sta (38,8% respondentów rekreacyjnych), plaża (33,3% respondentów rekreacyjnych) oraz Westerplatte (31,5% 

respondentów rekreacyjnych). Respondenci rekreacyjni wykazywali zainteresowanie również Żurawiem, Europej-

skim Centrum Solidarności oraz Dworem Artusa.  

Tabela 112. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Z oferty których instytucji kulturalnych 

w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar skorzystać?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba wskazań/ respondentów % 

Teatr 10 2,54% 

Muzeum 147 37,31% 

Opera 4 1,02% 

Kino 0 0,00% 

Galeria sztuki 45 11,42% 
Filharmonia 7 1,78% 

Inna instytucja 15 3,81% 

Z żadnej 202 51,27% 

*udział liczby wskazań/respondentów w sumie respondentów rekreacyjnych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ostatnim badanym aspektem w zakresie specyfiki korzystania z atrakcji miasta przez respondenta rekreacyjnego 

była chęć korzystania przez respondentów rekreacyjnych z oferty poszczególnych instytucji kulturalnych w Gdań-

sku. Aż 51,3% osób, przyporządkowanych do analizowanej grupy, nie wyrażało chęci skorzystania z jakiejkolwiek 

ze wskazanych instytucji kulturalnych. Jedynie muzea w Gdańsku przyciągnęły 37,3% respondentów rekreacyj-

nych, co zgodnie z powyższymi wnioskami może wynikać z zainteresowania głównie Europejskim Centrum Soli-

darności. Nieznaczny udział respondentów rekreacyjnych wskazywał także na chęć odwiedzenia galerii sztuki 

(11,4% respondentów rekreacyjnych), teatru (2,5% respondentów rekreacyjnych), filharmonii (1,8% responden-

tów rekreacyjnych) oraz opery (1,0% respondentów rekreacyjnych).  

3.4.4. Ocena pobytu przez respondentów rekreacyjnych  

Kolejnym analizowanym zjawiskiem była ocena pobytu przez respondentów rekreacyjnych, składająca się z okre-

ślenia zadowolenia z samego pobytu w Gdańsku, oceny poziomu dostosowania Gdańska do potrzeb turystów, 

wskazania atutów i mankamentów miasta oraz oceny poszczególnych elementów Gdańska.  

Tabela 113. Jak respondent rekreacyjny ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 5-stop-

niowej, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzo zadowolony] 

  Liczba respondentów % 

Bardzo zadowolony (5 pkt.) 230 58,38% 

Zadowolony (4 pkt.) 146 37,06% 

Trudno powiedzieć (3 pkt.) 18 4,57% 

Niezadowolony (2 pkt.) 0 0,00% 

Bardzo niezadowolony (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Respondenci rekreacyjni, wraz z respondentami, którzy przyjechali do Gdańska w celu odwiedzenia rodziny lub 

znajomych, ocenili swój pobyt najlepiej spośród wszystkich wyodrębnionych grup, bo na 4,77 pkt. w 5-stopniowej 
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skali, czyli wyżej niż w I kwartale 2015 r. (4,67 pkt.) i II kwartale 2015 r. (4,58 pkt.). Aż 58,4% respondentów 

było bardzo zadowolonych, a 37,1% zadowolonych ze swojego pobytu w Gdańsku. Co istotne, w przeciwieństwie 

do poprzedniego okresu, w analizowanej grupie nie zidentyfikowano respondentów, którzy wskazaliby, iż nie są 

zadowoleni ze swojej podróży.  

Tabela 114. Jak zdaniem respondentów rekreacyjnych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając 

skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

  Liczba respondentów % 

Bardzo dobrze (5 pkt.) 230 58,38% 

Dobrze (4 pkt.) 146 37,06% 

Średnio (3 pkt.) 18 4,57% 

Źle (2 pkt.) 0 0,00% 

Bardzo źle (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Mając na uwadze specyfikę analizowanej grupy respondentów, która obejmuje osoby przyjeżdżające do Gdańska 

w celach rekreacyjnych/ turystycznych, najbardziej istotna zdaje się być w ich przypadku ocena dostosowania 

miasta do potrzeb turystów. W III kwartale 2015 r. respondenci rekreacyjni ocenili wskazany aspekt na 4,54 pkt., 

w pięciostopniowej skali, czyli najwyżej spośród wszystkich grup respondentów (respondenci biznesowi na pozio-

mie 4,29 pkt., respondenci eventowi na poziomie 4,50 pkt., a respondenci, którzy przyjechali w odwiedziny do 

rodziny/znajomych na poziomie 4,46 pkt.). Łącznie aż 95,4% osób, które przybyły do Gdańska w celach rekrea-

cyjnych/ turystycznych aspekt ten oceniło dobrze lub bardzo dobrze.  

Tabela 115. Główne atuty Gdańska zdaniem respondentów rekreacyjnych 

  Liczba respondentów % 

Infrastruktura drogowa 2 0,51% 

Atmosfera 66 16,75% 

Architektura miasta 64 16,24% 

Czynniki estetyczne 13 3,30% 

Czynniki ekonomiczne 0 0,00% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 23 5,84% 

Tłok  0 0,00% 

Oznakowanie miasta 0 0,00% 

Komunikacja miejska 12 3,05% 

Pogoda 0 0,00% 

Baza gastronomiczna 1 0,25% 

Lokalizacja 56 14,21% 

Obiekty historyczne 120 30,46% 

Inne - osobiste 8 2,03% 

Brak odpowiedzi 29 7,36% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Zdaniem respondentów rekreacyjnych głównym atutem Gdańska są obiekty historyczne (30,5% respondentów 

rekreacyjnych), atmosfera miasta (16,8% respondentów rekreacyjnych) oraz architektura miasta (16,2% re-

spondentów rekreacyjnych).  
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Tabela 116. Główne mankamenty Gdańska zdaniem respondentów rekreacyjnych 

  Liczba respondentów % 

Infrastruktura drogowa 37 9,39% 

Architektura miasta 0 0,00% 

Czynniki estetyczne 49 12,44% 

Czynniki ekonomiczne 19 4,82% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 10 2,54% 

Tłok  28 7,11% 

Oznakowanie miasta 7 1,78% 

Komunikacja miejska 19 4,82% 

Pogoda 3 0,76% 
Baza gastronomiczna 2 0,51% 

Brak odpowiedzi 205 52,03% 

Inne - osobiste 15 3,81% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Aż 52,0% respondentów rekreacyjnych nie wskazało żadnego mankamentu miasta, co może stanowić potwier-

dzenie ich ogólnego zadowolenia z pobytu w mieście. Do głównych aspektów, które były wskazywane jako jego 

słaba strona, zaliczono przede wszystkim czynniki estetyczne, w tym przede wszystkim czystość miasta (12,4% 

respondentów rekreacyjnych), infrastruktura drogowa (9,4% respondentów rekreacyjnych) oraz oferta kultu-

ralno-rozrywkowa (7,1% respondentów rekreacyjnych).  

Tabela 117. Jak respondent rekreacyjny ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 Średnia ocena 

Ogólna atmosfera i klimat miasta 4,71 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i 

sportowa 
4,22 

Czystość miasta 4,25 

Bezpieczeństwo 4,46 

Jakość usług noclegowych 4,24 

Różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,51 

Oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,17 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,53 

Transport/komunikacja miejska 4,14 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,37 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Spośród wszystkich grup respondentów poddanych badaniu, respondenci rekreacyjni najwyżej ocenili takie 

aspekty Gdańska jak: ogólna atmosfera i klimat miasta (4,71 pkt.), różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 

(4,51 pkt.), bezpieczeństwo (4,46 pkt.), czystość miasta (4,25 pkt.), jakość usług noclegowych (4,24 pkt.) oraz 

oznakowanie miasta (drogowe i turystyczne). Ponadto co istotne, żaden z analizowanych aspektów miasta nie 

został przez tę grupę respondentów oceniony najniżej. Źródło tego zjawiska należałoby zapewne rozważyć 

z uwzględnieniem celu podróży. Wydaje się zasadne postawienie tezy, że osoby na urlopie są bardziej zrelakso-

wane, a co za tym idzie bardziej pobłażliwe w stosunku do ewentualnych wad i mankamentów napotkanych 

podczas swojej podróży. 

Najgorszą ocenę respondenci rekreacyjni wystawili możliwości przemieszczania się samochodem (3,37 pkt.), jed-

nak i tak ocena ta była nieco wyższa, niż wystawiona przez respondentów biznesowych (3,20 pkt.) oraz evento-

wych (3,35 pkt.). 

W celu wskazania czynników, które w sposób istotny wpłynęły na ocenę pobytu w Gdańsku turystów rekreacyj-

nych zbadano siłę zależności pomiędzy przyznanymi negatywnymi ocenami (oceny 1 i 2) i pozytywnymi ocenami 

(oceny 5 i 4), dotyczącymi poszczególnych aspektów Gdańska, a całościową oceną pobytu respondentów rekre-

acyjnych. 
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Tabela 118. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu respondenta 

rekreacyjnego 

 Średnia ocena Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ogólną atmosferę i klimat miasta 3,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ogólną atmosferę i klimat miasta 4,81 1,81 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową 4,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową 4,83 0,83 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 4,10   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,81 0,71 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 4,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,82 0,82 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych n/d   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług noclegowych 4,84 n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,82 0,82 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,67   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,80 0,13 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 3,50   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 4,81 1,31 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację miejską 4,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikację miejską 4,84 0,84 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,59   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,85 0,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największy wpływ na ogólną ocenę pobytu w Gdańsku przez respondentów rekreacyjnych miała ogólna atmosfera 

i klimat miasta oraz oferta sklepów i dostęp do nich. Różnica pomiędzy osobami, które oceniały ten aspekt pobytu 

źle lub bardzo źle a osobami, które oceniły go dobrze lub bardzo dobrze wyniosła odpowiednio 1,81 pkt. i 1,31 

pkt. Z kolei najmniejszy wpływ na ogólną ocenę pobytu w Gdańsku miało zdaniem respondentów rekreacyjnych 

oznakowanie miasta (drogowe i turystyczne) oraz możliwość przemieszczania się samochodem.  

Tabela 119. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Zdecydowanie tak (5 pkt.) 324 82,23% 

Tak (4 pkt.) 63 15,99% 

Raczej tak (3 pkt.)  7 1,78% 

Nie (2 pkt.) 0 0,00% 

Zdecydowanie nie (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 394 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pomimo wskazywanych mankamentów miasta oraz niskiej oceny wybranych aspektów miasta, aż 98,2% respon-

dentów rekreacyjnych wskazało, iż poleciłoby znajomym i rodzinie odwiedzenie Gdańska. Co istotne żaden z re-

spondentów w tej grupie badanych nie wykazał braku chęci rekomendowania przyjazdu do Gdańska.  

3.4.5. Wydatki respondenta rekreacyjnego  

Ostatnim analizowanym aspektem były wydatki odwiedzających i turystów poniesione w Gdańsku. Zgodnie z uzy-

skanymi informacjami podczas badania sondażowego, odwiedzający krajowi zakwalifikowani do grupy respon-

dentów rekreacyjnych, wydawali w czasie swojego pobytu w Gdańsku średnio aż o 152,82 zł mniej niż odwiedza-

jący zagraniczni. Po uwzględnieniu wydatków na nocleg, oszacowanych na podstawie struktury obiektów, w któ-

rych respondenci decydowali się na zakwaterowanie, oszacowano średnie łączne wydatki turystów rekreacyjnych. 

Na tej podstawie wskazano, iż turyści zagraniczni zakwalifikowani do grupy respondentów rekreacyjnych, wyda-

wali dziennie kwotę niższą od respondentów krajowych o 141,94 zł. W czasie całego pobytu w III kwartale 2015 

roku wydawali średnio o 770,87 zł więcej od swoich odpowiedników krajowych. 
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Tabela 120. Średnie wydatki turystów i odwiedzających rekreacyjnych z podziałem na krajowych i zagranicznych  

Pobyt rekreacyjny/turystyczny 
dzienne wydatki wydatki podczas całego pobytu 

krajowy zagraniczny krajowy zagraniczny 

odwiedzający 209,19 362,01 209,19 362,01 

turysta 238,96 380,90 846,20 1 617,07 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Turyści i odwiedzający zakwalifikowani do grupy respondentów rekreacyjnych, w III kwartale 2015 r. w czasie 

pobytu w Gdańsku wydali średnio w przeliczeniu na jedną osobę kwotę kolejno 1 077,81 zł i 224,38 zł. Dzienne 

wydatki turystów, należących do tej grupy wyniosły 281,61 zł. 

Tabela 121. Średnie wydatki turystów o odwiedzających rekreacyjnych w I, II i III kwartale 2015 roku 

Pobyt rekreacyjny/tury-
styczny 

dzienne wydatki wydatki podczas całego pobytu 

I kwartał 

2015 

II kwartał 

2015 

III kwartał 

2015 

I kwartał 

2015 

II kwartał 

2015 

III kwartał 

2015 

odwiedzający - - 224,38 247,72 435,89 224,38 

turysta 238,50 374,22 281,61 601,02 898,13 1 077,81 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W III kwartale 2015 roku średnie wydatki odwiedzających zmalały o około 48% w porównaniu do poprzedniego 

okresu. Z kolei w przypadku turystów, ich średnie dzienne wydatki uległy zmniejszeniu o 25%, jednak ze względu 

na dłuższy czas trwania pobytu, ponoszone przez tę grupę respondentów wydatki łączne wzrosły o 20%.  

3.4.6. Podsumowanie 

Statystyczny respondent rekreacyjny jest mężczyzną w wieku od 25 do 34 lat, ma wykształcenie wyższe i pracuje 

umysłowo. Pochodzi z Polski z województwa mazowieckiego. Przyjechał do Gdańska samochodem, a po dotarciu 

do celu korzystał głównie z komunikacji miejskiej. Zatrzymał się w Gdańsku, w kwaterze prywatnej/agrotury-

stycznej, na pobyt trwający od 4 do 7 nocy. Do Gdańska przyjechał po raz pierwszy, w towarzystwie członków 

rodziny. W wolnym czasie zwiedza miasto, spaceruje lub odpoczywa na plaży. Z chęcią zwiedza historyczne cen-

trum, Bazylikę Mariacką oraz Ratusz Głównego Miasta.   

Statystyczny respondent rekreacyjny jest bardzo zadowolony z pobytu w Gdańsku, a stopień przystosowania 

Gdańska do potrzeb turystów ocenia na poziomie 4,54 pkt., w pięciostopniowej skali. Co więcej uważa, że pobyt 

w Gdańsku jest zdecydowanie wart polecenia rodzinie/znajomym. Jego zdaniem największym atutem miasta są 

obiekty historyczne, atmosfera miasta oraz architektura miasta, zaś największym mankamentem są czynniki 

estetyczne oraz infrastruktura drogowa. Najlepiej ocenionym przez niego aspektem pobytu w Gdańsku była 

ogólna atmosfera i klimat miasta, różnorodność i jakość oferty gastronomicznej, bezpieczeństwo, czystość miasta, 

jakość usług noclegowych oraz oznakowanie miasta (drogowe i turystyczne). Z kolei najgorzej ocenił możliwość 

przemieszczania się samochodem. Największy wpływ na jego stopień zadowolenia z pobytu miała ogólna atmos-

fera i klimat miasta oraz oferta sklepów i dostęp do nich.   

Podczas pobytu, decydując się na nocleg, wydaje w Gdańsku kwotę 281,61 zł w ciągu doby, co przekłada się na 

łączne średnie wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na poziomie 1 077,81zł. 

3.5. Turystyka celowa – przyjazd do rodziny/znajomych 

3.5.1. Profil respondenta, który przyjechał do rodziny/znajomych (metryczka) 

Z uwagi na fakt, iż w III kwartale 2015 r. znaczącą grupą respondentów byli respondenci, których celem podróży 

było odwiedzenie rodziny/znajomych (104 osoby ankietowane), autorzy niniejszego opracowania uznali za za-

sadne poddanie szczegółowej analizie również tej grupy ankietowanych. Należy jednak podkreślić, iż w poprzed-

nich kwartałach grupa ta nie była analizowana, tym samym wszystkie uzyskane wyniki, nie będą zestawione 

z danymi porównawczymi, właściwymi dla poprzednich okresów.  
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Tabela 122. Podział respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych według płci 

  Liczba respondentów % 

Kobiety 49 47,12% 

Mężczyźni 55 52,88% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.   

Struktura respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych była najbardziej wyrównana w porównaniu do 

pozostałych analizowanych grup. I tak w III kwartale mężczyźni stanowili 52,9% badanej grupy respondentów, 

zaś kobiety 47,1%.  

Tabela 123. Podział respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych według wieku 

  Liczba respondentów % 

od 18 do 24 lat 12 11,54% 

od 25 do 34 lat 32 30,77% 

od 35 do 44 lat 29 27,88% 

od 45 do 54 lat 16 15,38% 

od 54 do 64 lat 9 8,65% 

65 lat i powyżej 6 5,77% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Wśród respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych przeważał odsetek osób w wieku od 25 do 34 lat 

(30,8% badanej grupy respondentów). Kolejną liczną grupę w przyjazdach do rodziny/znajomych stanowiły osoby 

w wieku od 35 do 44 lat (27,9% badanej grupy respondentów). Tym samym można zauważyć wyraźne podo-

bieństwo tej struktury do struktury właściwej dla respondentów rekreacyjnych, których cel podróży co do zasady 

jest zbliżony do grupy respondentów, przybywających z wizytą do rodziny/znajomych.  

Tabela 124. Podział respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych według statusu zawodowego 

 Liczba wskazań % 

Uczeń/uczennica 2 1,92% 

Student(ka) 6 5,77% 

Pracujący na własny rachunek 11 10,58% 

Praca umysłowa 38 36,54% 

Praca fizyczna 27 25,96% 

Emeryt(ka)/ rencista(ka) 10 9,62% 

Żadne z powyższych 10 9,62% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Wśród analizowanej grupy respondentów przeważały osoby deklarujące wykonywanie pracy umysłowej (36,5% 

badanej grupy respondentów). Tym samym jedynie w przypadku respondentów biznesowych widoczny był wyższy 

udział respondentów pracujących umysłowo. Kolejną dużą grupę ankietowanych stanowiły osoby, które wykonują 

pracę fizyczną (26,0% badanej grupy respondentów). Zatem można wskazać, iż zarówno osoby pracujące umy-

słowo, jak i fizycznie wykazywały w III kwartale 2015 r. duże zainteresowanie odbywaniem podróży w celu od-

wiedzenia znajomych lub rodziny.  

Tabela 125. Podział respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych według wykształcenia 

  Liczba respondentów % 

Wyższe 49 47,12% 

Średnie i policealne 41 39,42% 

Zasadnicze zawodowe 14 13,46% 

Gimnazjalne lub poniżej 0 0,00% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.   
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Z uwagi na fakt, iż największą grupę respondentów, którzy przyjechali w celu odwiedzenia rodziny/znajomych 

pod względem statusu zawodowego stanowiły osoby pracujące umysłowo, wysoki udział osób deklarujących po-

siadanie wyższego wykształcenia zdaje się być naturalnym następstwem (47,1% badanej grupy respondentów). 

Dużą grupę stanowili respondenci o wykształceniu średnim lub policealnym (39,4% badanej grupy responden-

tów). Z kolei nieznaczny udział stanowili respondenci o wykształceniu zasadniczym zawodowym, zaś ankietowa-

nych o wykształceniu gimnazjalnym lub niższym nie zanotowano w ogóle w badanej grupie respondentów.  

Tabela 126. Podział respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych według kraju pochodzenia 

  Liczba respondentów % 

Polska 71 68,27% 

Pozostałe kraje 33 31,73% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

W III kwartale 2015 r. większość respondentów, którzy przyjechali w celu odwiedzenia znajomych/rodziny po-

chodziła z Polski (68,3% badanej grupy respondentów), przy czym należy podkreślić, iż udział krajowych respon-

dentów w tej grupie był znacznie niższy od widocznego w pozostałych grupach respondentów (udział krajowych 

respondentów wśród respondentów: biznesowych- 86,3%, eventowych- 84,6%, rekreacyjnych- 79,2%).  

Zagraniczni respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w celu odwiedzenia rodziny/znajomych, przybywali głów-

nie z Wielkiej Brytanii (30,3% badanej grupy respondentów, którzy przyjechali z zagranicy) oraz Niemiec (15,2% 

badanej grupy respondentów, którzy przyjechali z zagranicy). Nieznaczny udział stanowiły także osoby z Hiszpa-

nii, Francji, Norwegii, Danii oraz Rosji. Daje to przesłanki, aby podejrzewać, że część tej grupy to obywatele 

polscy na stałe zamieszkujący poza granicami Polski. Teza ta zostanie zweryfikowana w kolejnych badaniach 

poprzez uwzględnienie pytania o narodowość. 

Tabela 127. Podział respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych według województw 

  Liczba respondentów %* 

Pomorskie 19 26,76% 

Mazowieckie 8 11,27% 

Kujawsko-pomorskie 7 9,86% 

Warmińsko-mazurskie 15 21,13% 

Wielkopolskie 1 1,41% 

Zachodniopomorskie 3 4,23% 

Dolnośląskie 1 1,41% 

Śląskie 1 1,41% 

Podkarpackie 0 0,00% 

Łódzkie 2 2,82% 

Podlaskie 6 8,45% 

Małopolskie 3 4,23% 

Lubelskie 0 0,00% 

Opolskie 1 1,41% 

Lubuskie 1 1,41% 

Świętokrzyskie 3 4,23% 

Razem 71 100% 

*udział w ogóle krajowych respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród krajowych respondentów, którzy przyjechali z wizytą do znajomych/rodziny dominowały osoby pochodzące 

z województwa pomorskiego (26,8% badanej grupy respondentów z Polski), warmińsko-mazurskiego (21,1% 

badanej grupy respondentów z Polski) oraz mazowieckiego (11,3% badanej grupy respondentów z Polski). Re-

spondenci z pozostałych województw stanowili znacznie niższy odsetek, przy czym na uwagę zasługuje ich znacz-

nie rozdrobnienie (jedynie z województwa podkarpackiego oraz lubelskiego nie przyjechał żaden respondent od-

wiedzający rodzinę/znajomych).  
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3.5.2. Specyfika podróży respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych   

Uzyskując kluczowe informacje na temat specyfiki badanej grupy respondentów, kolejno badaniu poddane zostały 

szczegółowe aspekty, związane ze specyfiką odbywanych przez nich podróży. Tym samym analizie poddane zo-

stały takie obszary jak: długość pobytu, częstotliwość odbywanych podróży do Gdańska, środek transportu jaki 

respondenci przybyli się do Gdańska oraz jakim się po mieście poruszali, miejsce zakwaterowania oraz wybierany 

obiekt noclegowy.  

Tabela 128. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytanie: „Ile będzie 

trwać Pana(i) pobyt w Trójmieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Do 3 godzin 9 8,65% 

Od 3 do 6 godzin 12 11,54% 

Cały dzień bez noclegu 11 10,58% 

Pobyt z noclegiem 72 69,23% 

Od 1 do 3 noclegów 39 37,50% 

Od 4 do 7 noclegów 26 25,00% 

8 i więcej noclegów 7 6,73% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Podróże, związane z chęcią odwiedzenia rodziny/znajomych cechują się relatywnie długim czasem pobytu, który 

w III kwartale 2015 r. wyniósł 3,6 doby i był tym samym najwyższy, spośród uzyskanych we wszystkich badanych 

grupach respondentów. Co istotne, pomimo, iż jedynie 69,2% respondentów, którzy przyjechali z wizytą do zna-

jomych/rodziny deklarowało pobyt z noclegiem (dla porównania pobyt z noclegiem deklarowało 73,1% respon-

dentów eventowych i 76,9% respondentów rekreacyjnych), ich pobyt był relatywnie dłuższy od wskazanych, 

innych badanych grup, co skutkowało najwyższym wynikiem w zakresie średniej długości pobytu.  

Tabela 129. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytanie: „Jak często 

odwiedza Pan(i) Gdańsk?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Jestem po raz pierwszy 9 8,65% 

Jestem po raz drugi 5 4,81% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregularnie 51 49,04% 

Przyjeżdżam tu często/ regularnie 39 37,50% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najliczniejszą grupą respondentów odwiedzających rodzinę/znajomych były osoby często, aczkolwiek nieregular-

nie przyjeżdżające do Gdańska (49,0% badanej grupy respondentów). Kolejny, wysoki udział stanowiły osoby 

deklarujące częste i regularne odwiedzanie Gdańska (37,5% badanej grupy respondentów). Tym samym pozo-

stałe osoby, które w Gdańsku były po raz pierwszy lub drugi, stanowiły jedynie nieznaczny odsetek, wynoszący 

łącznie 13,5% badanej grupy respondentów.  

Tabela 130. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytania: „Czy podczas 

podróży ktoś Panu(i) towarzyszy?”, „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Z osobami towarzyszącymi 74 71,15% 

Grupa turystyczna/zorganizowana 0 0,00% 

Rodzina/członek rodziny 58 55,77% 

Znajomi/Znajomy 13 12,50% 

Grupa mieszana 3 2,88% 

Bez osób towarzyszących 30 28,85% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 



81 

 

W porównaniu do innych, badanych grup respondentów, ankietowani, którzy przyjechali z wizytą do znajo-

mych/rodziny znacznie rzadziej od respondentów eventowych i rekreacyjnych wybierali się w podróż z osobami 

towarzyszącymi (71,2% badanej grupy respondentów, przy 80,8% właściwych dla respondentów eventowych 

i 90,6% respondentów rekreacyjnych). Podobnie jak w przypadku respondentów rekreacyjnych najczęściej oso-

bom odwiedzającym rodzinę/znajomych towarzyszyli członkowie ich rodziny, zaś w nieco mniejszym stopniu zna-

jomi.  

Tabela 131. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytanie: „Za pomocą 

jakiego środka transportu przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Samochód 36 34,62% 

Samolot 22 21,15% 

Pociąg 36 34,62% 

Autobus kursowy/regularnej linii 7 6,73% 

Autobus wycieczkowy 2 1,92% 

Żaglówka/łódź 0 0,00% 

Statek/prom 0 0,00% 

Inny środek transportu 1 0,96% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Wśród respondentów, którzy przyjechali z wizytą do rodziny/znajomych dominującymi środkami transportu, 

umożliwiającymi im dotarcie były: samochód (34,6% badanej grupy respondentów) oraz pociąg (34,6% badanej 

grupy respondentów). Wśród osób, które przyjechały samochodem dominowały osoby z Polski (88,9%), pocho-

dzące z województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Z kolei z połączeń kolejowych 

najczęściej korzystali również respondenci z Polski (83,3%), z województwa warmińsko-mazurskiego i pomor-

skiego.  

Istotny udział wśród osób odwiedzających rodzinę/znajomych stanowiły osoby wybierające jako środek dotarcia 

do Gdańska samolot (21,2% badanej grupy respondentów), przy czym tylko dwóch respondentów z Polski zde-

cydowało się na skorzystanie z połączeń lotniczych, co wskazuje na znaczną przewagą respondentów z zagranicy, 

którzy dotarli do Gdańska samolotem (90,9%).  

Tabela 132. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytanie: „Jakim środ-

kiem transportu porusza się Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów %* 

Samochód 42 40,38% 

Komunikacja miejska 54 51,92% 

SKM 27 25,96% 

Rower 2 1,92% 

Motocykl 1 0,96% 

Pieszo 44 42,31% 

Inny 2 1,92% 

*udział w ogóle respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Z uwagi na fakt, iż pytanie dotyczące środków transportu, jakimi poruszali się respondenci po Gdańsku umożliwiło 

wskazanie kilku odpowiedzi, w trakcie badania sondażowego uzyskano łącznie 172 wskazań. Zgodnie z uzyska-

nymi wynikami można przyjąć, iż ze względu na dłuższy pobyt, respondenci, którzy przyjechali z wizytą do ro-

dziny/znajomych, podobnie jak respondenci rekreacyjni, nie ograniczali się do korzystania tylko z jednego środka 

transportu poruszając się po Gdańsku. Najczęściej wskazywanym środkiem komunikacji, była komunikacja miej-

ska (51,9% badanej grupy respondentów), przy czym tę formę przemieszczania się po mieście najczęściej wska-

zywały osoby, które przybyły do Gdańska pociągiem (50,0% osób, które korzystały z komunikacji miejskiej), 

samochodem (16,7% osób, które korzystały z komunikacji miejskiej)  i samolotem (16,7% osób, które korzystały 

z komunikacji miejskiej). 
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Nieco mniej chętnie badana grupa respondentów poruszała się po Gdańsku pieszo (42,3% badanej grupy respon-

dentów). Na wędrówki po mieście najczęściej decydowały się osoby, które przyjechały do Gdańska pociągiem 

(50,0% osób, które deklarowały piesze przemieszczanie się po mieście) oraz samochodem (36,4% osób, które 

deklarowały piesze przemieszczanie się po mieście).  

Ważną grupę stanowili także respondenci, którzy deklarowali poruszanie się po mieście samochodem (40,4% 

badanej grupy respondentów). Wśród nich dominowały osoby, które przybyły do Gdańska tym środkiem komu-

nikacji (64,3% osób, które poruszały się po mieście samochodem). Należy jednak podkreślić, iż aż 25,0% re-

spondentów, którzy przyjechali do Gdańska samochodem, zrezygnowało z tego środka komunikacji po dotarciu 

na miejsce, na rzecz innych sposobów poruszania się po mieście. Z samochodu, jako sposobu przemieszczania 

się po Gdańsku bardzo często korzystali także respondenci, którzy dotarli do miasta samolotem (26,2% osób, 

które poruszały się po mieście samochodem). 

Tabela 133. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytanie: „W jakiej 

miejscowości Pan(i) się zatrzymała (ma miejsce zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Gdańsk 51 70,83% 

Gdynia 6 8,33% 

Sopot 10 13,89% 

Inna 5 6,94% 

Razem 72* 100% 

*liczba respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych, którzy wskazali, iż ich pobyt obejmuje nocleg. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.    

Podobnie jak w przypadku pozostałych grup respondentów, również osoby, które przyjechały w celu odwiedzenia 

znajomych/rodziny najczęściej decydowały się na nocleg w Gdańsku (70,8% badanej grupy respondentów), przy 

czym udział ten był niższy, niż w przypadku respondentów biznesowych oraz rekreacyjnych. Znaczny odsetek 

respondentów, przybywających z wizytą do rodziny/znajomych zdecydował się na nocleg w Sopocie (13,9% ba-

danej grupy respondentów). Ponadto w analizowanej grupie, w porównaniu do innych, wystąpiło najwięcej wska-

zań innych miejscowości, w których respondenci zdecydowali się na zakwaterowanie. Może to wynikać ze specyfiki 

celu, w jakim przybyli do Gdańska, który wpływa na chęć zakwaterowania blisko rodziny/znajomych lub nocleg 

u nich.  

Tabela 134. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytanie: „Jaki jest 

rodzaj/typ obiektu Pana(i) zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Hotel * 0 0,00% 

Hotel ** 2 2,78% 

Hotel *** 2 2,78% 

Hotel **** 1 1,39% 

Hotel ***** 0 0,00% 

Hostel 0 0,00% 

Pensjonat 0 0,00% 

Motel 0 0,00% 

Apartament 0 0,00% 

Kemping  0 0,00% 

Pole biwakowe 0 0,00% 

Ośrodek wczasowy 0 0,00% 

Schronisko młodzieżowe 0 0,00% 

U rodziny/znajomych 62 86,11% 

Kwatera prywatna/agroturystyczna 5 6,94% 

Razem 72* 100% 

*liczba respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych, którzy wskazali, iż ich pobyt obejmuje nocleg. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Potwierdzeniem powyższych tendencji jest struktura odpowiedzi na pytanie, dotyczące wybieranego obiektu za-

kwaterowania. Z uwagi na specyfikę celu przyjazdu badanej grupy respondentów, najwięcej z nich korzystało 



83 

 

z noclegu u rodziny/znajomych (86,1% badanej grupy respondentów). Nieznaczny odsetek z nich wybrał zakwa-

terowanie w kwaterze prywatnej/agroturystycznej (6,9% badanej grupy respondentów), w hotelu ** (2,8% ba-

danej grupy respondentów), hotelu *** (2,8% badanej grupy respondentów) oraz hotelu **** (1,4% badanej 

grupy respondentów). Inne miejsce zakwaterowania, niż u rodziny/znajomych wybierały głównie osoby, które 

wskazywały, iż zatrzymały się w Gdańsku (dotyczy to głównie osób, które wybrały nocleg w hotelu ** i ****).  

3.5.3. Korzystanie z atrakcji przez respondentów, którzy przyjechał do rodziny/znajomych 

Następnym analizowanym aspektem, była analiza atrakcji, z jakich korzystają respondenci, którzy do Gdańska 

przybyli aby odwiedzić rodzinę lub znajomych. W tym celu analizie poddano deklarowany sposób spędzania przez 

nich wolnego czasu oraz z jakich obiektów i atrakcji turystycznych skorzystali lub planują skorzystać w trakcie 

swojego pobytu.  

Tabela 135. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytanie: „Proszę po-

wiedzieć jak Pan(i) spędził(a) lub będzie spędzać czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba wskazań/ re-

spondentów 
%* 

Do 3 go-

dzin 

Od 3 do 6 

godzin 

Cały dzień bez 

noclegu 

Pobyt z noc-

legiem 

Zwiedzanie 40 38,46% 1 2 3 34 

Zakupy 31 29,81% 1 2 5 23 

Udział w imprezach kulturalnych, 

rozrywkowych, sportowych 
14 13,46% 0 0 2 12 

Odpoczynek na plaży 22 21,15% 0 0 1 21 

Aktywny wypoczynek (pływanie, 

rower, żagle, koniec, itp.) 
14 13,46% 0 0 1 13 

Nie mam wolnego czasu 15 14,42% 5 4 1 5 

Spacer 64 61,54% 1 5 10 48 

Inaczej 9 8,65% 2 1 1 5 

Razem 209   10 14 24 161 

*udział wskazań w liczbie respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych ogółem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Pierwszym aspektem poddanym analizie, była specyfika spędzania wolnego czasu przez respondentów odwiedza-

jących rodzinę/znajomych, skorelowana z długością ich pobytu w Gdańsku. I tak w analizowanej grupie aż 14,4% 

respondentów wskazało, że nie będzie dysponować wolnym czasem, który mogłoby poświęcić na dodatkowe ak-

tywności, przy czym były to przede wszystkim osoby, których pobyt w Gdańsku miał trwać maksymalnie 6 godzin. 

Natomiast najczęściej respondenci deklarowali, że swój wolny czas przeznaczą na spacerowanie (61,5% badanej 

grupy respondentów), zwiedzanie miasta (38,5% badanej grupy respondentów), zakupy (29,8% badanej grupy 

respondentów) oraz odpoczynek na plaży (21,2% badanej grupy respondentów). Nieco mniej respondentów 

w czasie wolnym preferowało branie udziału w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, czy sportowych, bądź 

spędzanie czasu w formie aktywnego wypoczynku.  

Zgodnie z otrzymanymi wynikami, widać wyraźnie, iż chęć podejmowania aktywności, w zakresie spędzania wol-

nego czasu w Gdańsku była w przypadku badanej grupy respondentów ściśle uzależniona od długości ich pobytu 

w mieście (podobnie jak w przypadku respondentów rekreacyjnych). Osoby, które decydowały się na pobyt z noc-

legiem znacznie częściej deklarowały chęć spacerowania, zwiedzania miasta, spędzania czasu na zakupach czy 

odpoczynku na plaży.  
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Tabela 136. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytanie: „Jakie 

obiekty i atrakcje turystyczne w Gdańsku zamierza Pan(i) zwiedzić lub Pan(i) już zwiedził(a)?” [pytanie wielokrot-

nego wyboru] 

  Liczba wskazań/respondentów %* 

historyczne centrum 66 63,46% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 13 12,50% 

Molo w Brzeźnie 14 13,46% 

Plaża 26 25,00% 

PGE Arena 8 7,69% 
Żuraw (wejście do środka) 17 16,35% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 22 21,15% 

Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka) 13 12,50% 

Dwór Artusa 11 10,58% 

Ratusz Głównego Miasta 12 11,54% 

Westerplatte 13 12,50% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 4 3,85% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 1 0,96% 

Gdański Teatr Szekspirowski (z wejściem czy bez?) 2 1,92% 

Sołdek (wejście do środka) 1 0,96% 
Twierdza Wisłoujście 2 1,92% 

Amber Expo (wejście do środka) 2 1,92% 

ZOO 12 11,54% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 1 0,96% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 5 4,81% 

Narodowe Muzeum Morskie 1 0,96% 

Inne  26 25,00% 

*udział wskazań w liczbie respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych ogółem. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Respondenci, którzy przyjechali z wizytą do rodziny/znajomych wykazywali również znaczne zainteresowanie od-

wiedzeniem konkretnych obiektów i atrakcji turystycznych w Gdańsku. Z uwagi, iż badany aspekt przewidywał 

możliwość wskazania więcej niż jednej odpowiedzi, łączna liczba uzyskanych wskazań wyniosła aż 272, co ozna-

cza, iż średnio na jednego respondenta przypadały 2 atrakcje lub obiekty w Gdańsku, które zwiedzi lub zwiedził 

podczas swojej podróży.  

Podobnie jak respondenci eventowi, biznesowi i rekreacyjni, respondenci, którzy przyjechali z wizytą do ro-

dziny/znajomych wśród obiektów i atrakcji turystycznych, jakie zamierzali zwiedzić wskazywali głównie histo-

ryczne centrum miasta (63,5% badanej grupy respondentów). Warte odwiedzenia okazały się również: plaża 

(25,0% badanej grupy respondentów), Bazylika Mariacka (21,2% badanej grupy respondentów) oraz Żuraw 

(16,4% badanej grupy respondentów). Z kolei w porównaniu do respondentów eventowych oraz rekreacyjnych, 

w badanej grupie respondentów widoczny był niższy udział osób, zainteresowanych odwiedzeniem Europejskiego 

centrum Solidarności.  

Tabela 137. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytanie: „Z oferty 

których instytucji kulturalnych w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar skorzystać?” [pytanie wielokrotnego 

wyboru] 

  
Liczba wskazań/ respondentów %* 

Teatr 7 6,73% 

Muzeum 21 20,19% 

Opera 7 6,73% 

Kino 0 0,00% 

Galeria sztuki 11 10,58% 

Filharmonia 5 4,81% 

Inna instytucja 2 1,92% 

Z żadnej 63 60,58% 

*udział liczby wskazań/respondentów w sumie respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ostatnim badanym aspektem w zakresie specyfiki korzystania z atrakcji przez respondenta, który przyjechał do 

rodziny/znajomych była chęć korzystania z oferty poszczególnych instytucji kulturalnych w Gdańsku. Aż 60,6% 

osób, przyporządkowanych do analizowanej grupy, nie wyrażało chęci skorzystania z jakiejkolwiek ze wskazanych 

instytucji kulturalnych. Jedynie muzea w Gdańsku przyciągnęły 20,2% badanej grupy respondentów. Nieznaczny 
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udział respondentów rekreacyjnych wskazywał także na chęć odwiedzenia galerii sztuki (10,6% badanej grupy 

respondentów), teatru (6,7% badanej grupy respondentów) i opery (6,7% badanej grupy respondentów).  

3.5.4. Ocena pobytu przez respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych 

Kolejnym analizowanym aspektem w przypadku respondentów, którzy przyjechali z wizytą do rodziny/znajomych 

była ocena ich zadowolenia z pobytu w Gdańsku, ocena poziomu dostosowania Gdańska do potrzeb turystów, 

wskazanie atutów i mankamentów miasta oraz ocena poszczególnych elementów Gdańska.  

Tabela 138. Jak respondent, który przyjechał do rodziny/znajomych ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdań-

sku [używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzo zadowolony] 

  Liczba respondentów % 

Bardzo zadowolony (5 pkt.) 83 79,81% 

Zadowolony (4 pkt.) 18 17,31% 

Trudno powiedzieć (3 pkt.) 3 2,88% 

Niezadowolony (2 pkt.) 0 0,00% 

Bardzo niezadowolony (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Analizowana grupa respondentów, podobnie jak respondenci rekreacyjni oceniła swój pobyt najlepiej spośród 

wszystkich wyodrębnionych grup, bo na 4,77 pkt. w 5-stopniowej skali. Aż 79,8% respondentów było bardzo 

zadowolonych, a 17,3% zadowolonych ze swojego pobytu w Gdańsku. Co istotne, w analizowanej grupie nie 

zidentyfikowano respondentów, którzy wskazaliby, iż nie są zadowoleni ze swojej podróży.  

Tabela 139. Jak zdaniem respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych Gdańsk jest dostosowany do po-

trzeb turystów [używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

  Liczba respondentów % 

Bardzo dobrze (5 pkt.) 59 56,73% 

Dobrze (4 pkt.) 34 32,69% 

Średnio (3 pkt.) 11 10,58% 

Źle (2 pkt.) 0 0,00% 

Bardzo źle (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

W III kwartale 2015 r. respondenci, którzy przyjechali do rodziny/znajomych ocenili dostosowanie Gdańska do 

potrzeb turystów na poziomie 4,46 pkt., w pięciostopniowej skali, czyli wyżej niż respondenci biznesowi (4,29 

pkt.) i równocześnie niżej niż respondenci eventowi (4,50 pkt.) i respondenci rekreacyjni (4,54 pkt.). Łącznie aż 

89,4% osób, które przybyły do Gdańska w celu odwiedzenia rodziny/znajomych aspekt ten oceniło dobrze lub 

bardzo dobrze, a tylko 10,6% średnio.  

Tabela 140. Główne atuty Gdańska zdaniem respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych 

  Liczba respondentów % 

Infrastruktura drogowa 0 0,00% 

Atmosfera 16 15,38% 

Architektura miasta 16 15,38% 

Czynniki estetyczne 4 3,85% 

Czynniki ekonomiczne 0 0,00% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 8 7,69% 

Tłok  0 0,00% 

Oznakowanie miasta 0 0,00% 

Komunikacja miejska 2 1,92% 

Pogoda 0 0,00% 

Lokalizacja 19 18,27% 

Obiekty historyczne 26 25,00% 

Inne - osobiste 4 3,85% 

Brak odpowiedzi 9 8,65% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Zdaniem respondentów odwiedzających rodzinę/znajomych, głównym atutem Gdańska są obiekty historyczne 

(25,0% badanej grupy respondentów), lokalizacja (18,3% badanej grupy respondentów), atmosfera miasta 

(15,4% badanej grupy respondentów) oraz architektura miasta (15,4% badanej grupy respondentów).  

Tabela 141. Główne mankamenty Gdańska zdaniem respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych 

  Liczba respondentów % 

Infrastruktura drogowa 16 15,38% 

Architektura miasta 0 0,00% 

Czynniki estetyczne 12 11,54% 

Czynniki ekonomiczne 1 0,96% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 0 0,00% 

Tłok  5 4,81% 

Oznakowanie miasta 1 0,96% 

Komunikacja miejska 2 1,92% 
Pogoda 3 2,88% 

Baza gastronomiczna 0 0,00% 

Brak odpowiedzi 55 52,88% 

Inne - osobiste 9 8,65% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Aż 52,8% respondentów, którzy przyjechali z wizytą do znajomych/rodziny nie wskazało żadnego mankamentu 

miasta, co może stanowić potwierdzenie ich ogólnego zadowolenia z pobytu w Gdańsku. Do głównych aspektów 

miasta, które były wskazywane jako jego słaba strona, zaliczono przede wszystkim infrastrukturę drogową 

(15,4% badanej grupy respondentów) oraz czynniki estetyczne, w tym głównie czystość miasta (11,5% badanej 

grupy respondentów).  

Tabela 142. Jak respondent, który przyjechał do rodziny/znajomych ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu 

w Gdańsku [używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 Średnia ocena 

Ogólna atmosfera i klimat miasta 4,56 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i 

sportowa 
4,29 

Czystość miasta 4,22 

Bezpieczeństwo 4,21 

Jakość usług noclegowych 3,76 

Różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,38 

Oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,00 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,63 

Transport/komunikacja miejska 4,34 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,44 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Spośród wszystkich grup respondentów poddanych badaniu, respondenci, którzy przyjechali w celu odwiedzenia 

rodziny/znajomych najwyżej ocenili takie aspekty Gdańska jak: oferta sklepów i dostęp do nich (4,63 pkt.), 

transport/komunikacja miejska (4,34 pkt.) oraz możliwość przemieszczania się samochodem bezpieczeństwo 

(3,44 pkt). Najistotniejsza w przypadku analizowanej grupy była wysoka ocena przyznana komunikacji miejskiej, 

którą większość respondentów w tej grupie poruszała się po mieście.   

Z kolei najgorszą ocenę spośród wszystkich grup respondentów, ankietowani, którzy przyjechali z wizytą do ro-

dziny/znajomych przyznali jakości usług noclegowych (3,76 pkt.), przy czym należy pamiętać, iż jedynie 13,9% 

z nich, korzystało z innego zakwaterowania, niż u rodziny/znajomych, co może wynikać z niechęci nadużywania 

gościnności, bądź innych czynników osobistych.   

W celu wskazania czynników, które w sposób istotny wpłynęły na ocenę pobytu w Gdańsku badanej grupy re-

spondentów zbadano siłę zależności pomiędzy przyznanymi negatywnymi ocenami (oceny 1 i 2) i pozytywnymi 

ocenami (oceny 5 i 4) dotyczącymi poszczególnych aspektów Gdańska, a całościową oceną pobytu badanej grupy 

respondentów.  



87 

 

Tabela 143. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu respondenta, 

który przyjechał do rodziny/znajomych 

 Średnia ocena Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ogólną atmosferę i klimat miasta n/d   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ogólną atmosferę i klimat miasta 4,85 n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową 5,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową 4,84 -0,16 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 4,50   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,88 0,38 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 4,40   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,87 0,47 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych 5,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług noclegowych 4,84 -0,16 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 5,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły różnorodność i jakość oferty gastronomicznej 4,82 -0,18 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,56   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,80 0,25 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich n/d   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 4,81 n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację miejską 4,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikację miejską 4,83 0,83 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,40   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,89 0,49 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największy wpływ na ogólną ocenę pobytu respondentów, odwiedzających rodzinę/znajomych w Gdańsku miał 

transport/komunikacja miejska, możliwość przemieszczania się samochodem oraz bezpieczeństwo w mieście. Na 

uwagę zasługuje fakt, iż w przypadku wpływu kilku czynników na ogólną ocenę pobytu widoczna była tzw. kore-

lacja ujemna, tzn. im wyższa ocena danego aspektu, tym niżej został oceniony cały pobyt przez respondentów 

i w tym zakresie należy uznać, że dająca się obserwować zależność jest zjawiskiem przypadkowym. 

Tabela 144. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych na pytanie: „Czy pole-

ciłby/poleciłaby Pan(i) swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Zdecydowanie tak (5 pkt.) 91 87,50% 

Tak (4 pkt.) 11 10,58% 

Raczej tak (3 pkt.)  2 1,92% 

Nie (2 pkt.) 0 0,00% 

Zdecydowanie nie (1 pkt.) 0 0,00% 

Razem 104 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pomimo wskazywanych mankamentów miasta oraz niskiej oceny wybranych aspektów miasta, aż 98,1% respon-

dentów zidentyfikowanych w analizowanej grupie wskazało, iż poleciłoby znajomym i rodzinie odwiedzenie Gdań-

ska. Co istotne żaden z respondentów w tej grupie badanych nie wykazał braku chęci rekomendowania przyjazdu 

do Gdańska.  

3.5.5. Wydatki respondenta, który przyjechał do rodziny/znajomych  

W III kwartale 2015 r. turyści i odwiedzający zakwalifikowani do analizowanej grupy respondentów, w czasie 

pobytu w Gdańsku wydali średnio w przeliczeniu na jedną osobę kwotę kolejno 579,04 zł i 184,37 zł. Mając na 

względzie średnią długość pobytu turystów w Gdańsku, ich dzienne wydatki wyniosły 145,36 zł.  

Odwiedzający krajowi zakwalifikowani do grupy respondentów, przyjeżdzających z wizytą do rodziny lub znajo-

mych, wydawali w czasie swojego pobytu w Gdańsku średnio aż o 267,82 zł mniej niż odwiedzający zagraniczni. 

Z kolei turyści zagraniczni w badanej grupie respondentów wydawali dziennie kwotę wyższą od turystów krajo-

wych o 283,45 zł. Z uwagi na relatywnie duży odsetek turystów zagranicznych w tej grupie ankietowanych oraz 

z uwagi na ich średni czas pobytu, podczas całego swojego pobytu wydali oni średnio o 871,23 zł więcej od swoich 

krajowych odpowiedników. 
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Tabela 145. Średnie wydatki turystów i odwiedzających w grupie odwiedzających rodzinę lub znajomych z podzia-

łem na krajowych i zagranicznych 

Wizyta u rodziny/znajomych 
dzienne wydatki wydatki podczas całego pobytu 

krajowy zagraniczny krajowy zagraniczny 

odwiedzający 113,63 381,45 113,63 381,45 

turysta 97,45 380,90 254,46 1 125,69 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

3.5.6. Podsumowanie 

Statystyczny respondent, który przyjechał z wizytą do rodziny/znajomych jest mężczyzną w wieku od 25 do 34 

lat, ma wykształcenie wyższe i pracuje umysłowo. Pochodzi z Polski z województwa pomorskiego. Przyjechał do 

Gdańska samochodem lub pociągiem, a po dotarciu do celu korzystał głównie z komunikacji miejskiej. Zatrzymał 

się w Gdańsku, u rodziny/znajomych, na pobyt trwający od 1 do 3 nocy. Do Gdańska przyjeżdża często, aczkol-

wiek nieregularnie, w towarzystwie członków rodziny. W wolnym czasie spaceruje, zwiedza miasto lub robi za-

kupy. Z chęcią zwiedza historyczne centrum oraz spędza czas na plaży.   

Statystyczny respondent, który przyjechał z wizytą do rodziny/znajomych jest bardzo zadowolony z pobytu 

w Gdańsku, a stopień przystosowania tego miasta do potrzeb turystów ocenia na poziomie 4,46 pkt., w pięcio-

stopniowej skali. Co więcej uważa, że pobyt w Gdańsku jest zdecydowanie wart polecenia rodzinie/znajomym. 

Jego zdaniem największym atutem miasta są obiekty historyczne, atmosfera miasta oraz architektura, zaś naj-

większym mankamentem są czynniki estetyczne oraz infrastruktura drogowa. Najlepiej ocenionym przez niego 

aspektem pobytu w Gdańsku była oferta sklepów i dostęp do nich oraz ogólna atmosfera i klimat miasta, zaś 

najniżej możliwość przemieszczania się samochodem. Największy wpływ na jego stopień zadowolenia z trans-

portu/komunikacji miejskiej.  

Podczas pobytu, decydując się na nocleg, wydaje w Gdańsku kwotę 145,36 zł w ciągu doby, co przekłada się na 

łączne średnie wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na poziomie 184,37 zł. 

PODSUMOWANIE 

Turyści i odwiedzający oraz krajowi i zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego, którzy wzięli udział w badaniu 

sondażowym, co do zasady nie różnili się miedzy sobą pod względem struktury płciowej, bowiem w każdej z wy-

odrębnionych grup dominującą płcią byli mężczyźni, stanowiący 63,7% badanej populacji. Pod względem wieku 

najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat. W przypadku wykonywanego zawodu wśród od-

wiedzających i turystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych najliczniej reprezentowane były osoby zajmu-

jące się pracą umysłową. Pod względem wykształcenia dominowały osoby z wykształceniem wyższym i średnim 

lub policealnym. Około 79,3% respondentów przyjechało do Gdańska z innych regionów Polski. W gronie odwie-

dzających byli to najczęściej mieszkańcy województwa pomorskiego, a w przypadku turystów – osoby z woje-

wództwa mazowieckiego. Turystów i odwiedzających z zagranicy najliczniej reprezentowały osoby przejeżdżające 

z Wielkiej Brytanii i Niemiec.  

Większość odwiedzających deklarowała, iż bywa w Gdańsku często, aczkolwiek nieregularnie. Z kolei dla znacznej 

części turystów był to drugi pobyt w mieście. W badanym okresie respondenci deklarowali, iż ich pobyt w Trój-

mieście obejmuje nocleg (krajowi i zagraniczni turyści od 1 do 3 noclegów), zaś miejscem kwaterunku jest 

Gdańsk. Najczęściej wybieranymi opcjami noclegowymi była kwatera prywatna/agroturystyczna lub nocleg u ro-

dziny/znajomych. Podobnie jak w II kwartale 2015 r. charakterystyczną cechą turystów z zagranicy było to, iż 

preferowali wyższy standard obiektów hotelowych, aczkolwiek z podobną częstotliwością jak turyści z Polski no-

cowali u rodziny/znajomych.  
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Najpopularniejszym środkiem transportu wybieranym przez krajowych uczestników ruchu turystycznego był sa-

mochód oraz pociąg, zaś przez zagranicznych turystów i odwiedzających najczęściej wybierany był samolot.  Z ko-

lei podczas swojego pobytu w Trójmieście respondenci krajowi najczęściej poruszali się pieszo oraz nieco rzadziej 

korzystali z samochodu i komunikacji miejskiej. Z kolei respondenci zagraniczni w większości preferowali korzy-

stanie z komunikacji miejskiej.   

W badanej grupie głównym motywem przyjazdu do Gdańska był pobyt rekreacyjny/turystyczny, szczególnie 

wśród turystów, w przypadku których cel ten stanowił 69,0% przyjazdów. W porównaniu do poprzedniego okresu 

znacząco wzrósł udział osób, które przyjechały w celu odwiedzenia rodziny/znajomych. Preferowanymi przez re-

spondentów formami spędzania wolnego czasu było zwiedzanie, spacery oraz odpoczynek na plaży. Niemniej 

jednak sposób spędzania czasu wolnego różnił się, w zależności od celu podróży danego respondenta. Respon-

denci biznesowi, choć w większości deklarowali brak wolnego czasu w trakcie pobytu w Gdańsku, często decydo-

wali się na spacerowanie po mieście. Z kolei respondenci eventowi byli najbardziej zainteresowani zwiedzaniem 

oraz robieniem zakupów, respondenci rekreacyjni – spacerowaniem, zwiedzaniem oraz odpoczynkiem na plaży, 

zaś respondenci, którzy przyjechali z wizytą do rodziny/znajomych – spacerowaniem, zwiedzaniem i robieniem 

zakupów.  

Wśród obiektów i atrakcji turystycznych najbardziej popularne były: historyczne centrum, Bazylika Mariacka, 

Ratusz Głównego Miasta oraz plaża. Osoby biorące udział w badaniu swój pobyt w Gdańsku oceniły na średnim 

poziomie 4,73 pkt. w 5- stopniowej skali. Najbardziej zadowoleni ze swojego pobytu byli turyści (4,78 pkt.) oraz 

zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego (4,75 pkt.). Wysoki poziom zadowolenia z pobytu znalazł swoje od-

zwierciedlenie w deklaracji większości turystów i odwiedzających do rekomendacji pobytu w Gdańsku znajo-

mym/rodzinie. Dostosowanie Gdańska do potrzeb turystów również najlepiej ocenili turyści (4,82 pkt.) i tym 

razem krajowi uczestnicy ruchu turystycznego (4,82 pkt.).  

Najwyżej ocenianymi aspektami pobytu były: ogólna atmosfera i klimat miasta oraz oferta sklepów i dostęp do 

nich, przy czym największy wpływ na stopień zadowolenia respondentów z pobytu w Gdańsku miało oznakowanie 

miasta (drogowe i turystyczne). Za mocne strony w opinii wszystkich respondentów uznano obiekty historyczne, 

ogólną atmosferę miasta oraz lokalizację. Natomiast największym mankamentem okazała infrastruktura drogowa 

oraz czynniki estetyczne, w tym głównie czystość miasta.  

Sprawdzono też z czym Gdańsk się kojarzył respondentom. Najczęściej pojawiającymi się skojarzeniami okazały 

się być: morze, Fontanna Neptun, Żuraw, Stocznia oraz Solidarność. Bardzo często wskazywane były również 

takie skojarzenia jak: historia, II wojna światowa, architektura, czy Stare Miasto. Należy tym samym zauważyć, 

iż Gdańsk jest kojarzony głównie z aspektami wodnymi, obiektami architektonicznymi oraz historią współczesną. 

Ustalono także, iż Gdańsk dla 42,2% respondentów kojarzy się pozytywnie, dla 3,6% neutralnie, zaś jedynie 

2,5% respondentów ma negatywne skojarzenia z Gdańskiem.  

Z Gdańskiej Informacji Turystycznej chętniej korzystali zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego w Gdańsku, 

co stanowi potwierdzenie tendencji widocznej w poprzednim kwartale. Respondenci ocenili punkty Gdańskiej In-

formacji Turystycznej na średnim poziomie 4,54 pkt., przy czym nieco lepiej usługi IT oceniali odwiedzający (4,58 

pkt.), niż turyści (4,52 pkt.) oraz krajowi respondenci (4,57 pkt.), niż ich zagraniczni odpowiednicy (4,49 pkt.). 

W celu poprawy jakości obsługi w punktach Gdańskiej Informacji Turystycznej respondenci wskazali na koniecz-

ność zwiększenia liczby środków przekazu informacji (mapy z potencjalnymi atrakcjami, lepsze oznakowanie 

miejsc). 

Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami, głównym motywatorem przyjazdu respondentów do Gdańska okazał się 

fakt, iż respondenci po prostu lubią przyjeżdżać do Gdańska i nie są tym samym w tym mieście pierwszy raz. 

Istotnym motywem były również rekomendacje znajomych, przy czym czynnik ten wpływał przede wszystkim na 

turystów, w mniejszym stopniu na odwiedzających.  
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Tabela 146. Podsumowanie charakterystyk badanej populacji 

Badana populacja 

Dominująca płeć 

Mężczyźni 63,65% 

Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe 

Od 18 do 24 lat 17,37% 

Od 25 do 34 lat 30,22% 

Od 35 do 44 lat 25,40% 

Status zawodowy 

Praca umysłowa 34,16% 

Pracujący na własny rachunek 17,08% 

Student/ka 16,35% 

Dominujące wykształcenie 

Wyższe 51,97% 

Struktura respondentów: krajowi/z zagranicy 

Polska 79,27% 

Najliczniej reprezentowane województwa 

Pomorskie 21,10% 

Mazowieckie 16,15% 

Najliczniej reprezentowane kraje  

Niemcy 33,10% 

Wielka Brytania 19,01% 

Rosja 8,45% 

Częstotliwość odwiedzin 

Więcej niż kilka razy/ nieregularnie 39,12% 

Długość pobytu 

Pobyt z noclegiem 3,12 dnia 

Wybór towarzystwa 

Z osobami towarzyszącymi, w tym: 75,91% 

Rodzina/członek rodziny 48,18% 

Znajomi/znajomy 17,52% 

Najpopularniejsze formy podróżowania 

Samochód 37,66% 

Pociąg 35,62% 

Samolot 15,18% 

Najpopularniejsze środki poruszania się po mieście 

 

 

 

 

 

Pieszo 31,04% 

Komunikacja miejska 28,48% 

Samochód 19,84% 

Najpopularniejsze obiekty noclegowe 

  

  

  

  

  

Kwatera prywatna/agroturystyczna 20,13% 

U rodziny/znajomych 18,36% 

Hotel *** 12,61% 

Hostel     11,06% 

Główny cel przyjazdu 

Pobyt rekreacyjny/turystyczny  57,52% 

Wizyta u rodziny/znajomych 15,18% 

Podróż w sprawach zawodowych 14,89% 

Najpopularniejsze formy spędzania wolnego czasu 

Zwiedzanie 57,08% 

Spacer 52,41% 

Zakupy 30,95% 

Najpopularniejsze instytucje kulturalne 

Z żadnej 56,79% 

Muzeum 28,32% 

Galeria sztuki 10,66% 

Najpopularniejsze obiekty i atrakcje turystyczne  

Historyczne centrum 75,04% 

Bazylika Mariacka 35,91% 

Ratusz Głównego Miasta 28,91% 

Plaża 26,13% 

Oceny  

Ocena zadowolenia z całego pobytu  4,73 pkt. 

Ocena dostosowania Gdańska do potrzeb turystów   4,48 pkt. 
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Ocena obsługi i jakości udzielonej informacji w punkcie IT     4,54 pkt. 

Ocena ogólnej atmosfery i klimatu miasta     4,63 pkt. 

Ocena oferty kulturalnej, rozrywkowej, sportowej     4,22 pkt. 
 

 

 

Ocena czystości miasta     4,20 pkt. 

Ocena bezpieczeństwa     4,37 pkt. 

Ocena jakości usług noclegowych     4,10 pkt. 

Ocena różnorodności i jakości oferty gastronomicznej     4,46 pkt. 

Ocena oznakowania miasta (drogowego i turystycznego)     4,08 pkt. 

Ocena oferty sklepów i dostępu do nich     4,53 pkt. 

Ocena transportu i komunikacji miejskiej     4,19 pkt. 

Ocena możliwości przemieszczania się samochodem         3,34 pkt. 

Silne i słabe strony miasta Gdańsk 

Atuty: Obiekty historyczne 27,74% 

  Lokalizacja 16,93% 

Mankamenty: Infrastruktura drogowa 15,33% 

  Czynniki estetyczne 11,39% 

Skojarzenia z miastem Gdańsk 

morze   

Fontanna Neptuna    

Żuraw   

Emocje, które kojarzą się z Gdańskiem 

Pozytywne  42,20% 

Skąd pomysł na przyjazd do Gdańska 

Lubię przyjeżdżać do Gdańska, nie jestem tu pierwszy raz  27,30% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
 

 

Analiza podobieństwa struktur turystów: biznesowych,  

eventowych, rekreacyjnych, celowych (wizyta u rodziny/znajomych) 

 

Tabela 147. Podsumowanie charakterystyk respondentów skategoryzowanych, jako biznesowi, eventowi oraz re-

kreacyjni 

Respondenci biznesowi Respondenci eventowi Respondenci rekreacyjni 
Respondenci, którzy przyjechali do 

rodziny/znajomych 

Dominująca płeć 

Mężczyźni 72,55% Mężczyźni 80,77% Mężczyźni 64,72% Mężczyźni 52,88% 

Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe 

Od 25 do 34 lat 19,61% Od 18 do 24 lat 42,31% Od 18 do 24 lat 18,78% Od 25 do 34 lat 30,77% 

Od 35 do 44 lat 34,31% Od 25 do 34 lat 30,77% Od 25 do 34 lat 33,25% Od 35 do 44 lat 27,88% 

Od 45 do 54 lat 22,55% Od 35 do 44 lat 11,54% Od 35 do 44 lat 24,37% Od 45 do 54 lat 15,38% 

Status zawodowy 

Praca umysłowa 38,24% Student/ka 42,31% Praca umysłowa 35,03% Praca umysłowa 36,54% 

Pracujący na wła-

sny rachunek 
24,51% Praca umysłowa 19,23% Student(ka) 19,04% Praca fizyczna 25,96% 

Praca fizyczna 18,63%     
Pracujący na własny 

rachunek 
17,77% 

Pracujący na własny ra-

chunek 
10,58% 

Dominujące wykształcenie 

Wyższe 56,86% 
Średnie i police-

alne 
46,15% Wyższe 54,57% Wyższe 47,12% 

Struktura respondentów: kraj/z zagranicy 

Polska 86,27% Polska 84,62% Polska 79,19% Polska 68,27% 

Najliczniej reprezentowane województwa 

Pomorskie 31,82% Pomorskie 31,82% Mazowieckie 17,95% Pomorskie 26,76% 

Mazowieckie 18,18% 
Warmińsko-ma-

zurskie 
18,18% Pomorskie 12,18% 

Warmińsko-ma-

zurskie 
21,13% 

Częstotliwość odwiedzin 

Więcej niż kilka 
razy/ nieregular-

nie 

49,02% 
Więcej niż kilka 
razy/ nieregular-

nie 

34,62% 
Jestem po raz 

pierwszy 
39,09% 

Więcej niż kilka 
razy/ nieregular-

nie 

49,04% 

Długość pobytu 

Bez noclegu 67,65% Bez noclegu 26,92% Bez noclegu 23,10% Bez noclegu 30,77% 
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Pobyt z noclegiem 32,35% 
Pobyt z nocle-

giem 
73,08% 

Pobyt z nocle-

giem 
76,90% 

Pobyt z nocle-

giem 
69,23% 

Wybór towarzystwa 

Bez osób towa-

rzyszących 
66,67% 

Rodzina/ członek 

rodziny 
34,62% 

Rodzina/ członek 

rodziny 
57,61% 

Rodzina/ członek 

rodziny 
55,77% 

    
Znajomi/ zna-

jomy 
34,62% 

Znajomi/Zna-

jomy 
18,27% 

Znajomi/Zna-

jomy 
12,50% 

Najpopularniejsze formy podróżowania 

Samochód 32,35% Samochód  38,46% Samochód  39,59% Pociąg 34,62% 

Samolot 16,67% Pociąg 34,62% Pociąg 31,98% Samochód  34,62% 

Pociąg 43,14% 

Autobus kur-

sowy/regularnej 

linii 

11,54% Samolot 14,97% Samolot 21,15% 

Najpopularniejsze środki transportu poruszania się po mieście 

Samochód 40,20% Pieszo 73,08% Pieszo 53,30% 
Komunikacja 

miejska  
51,92% 

Pieszo 48,04% 
Komunikacja 

miejska 
46,15% 

Komunikacja 

miejska 
49,24% Pieszo 42,31% 

Komunikacja 

miejska 
38,24% Samochód  26,92% SKM 35,03% Samochód  40,38% 

Najpopularniejsze obiekty noclegowe 

Hotel *** 33,33% Hotel ** 15,79% 

Kwatera pry-

watna/ agrotu-
rystyczna 

23,76% Rodzina/znajomi 86,11% 

Kwatera pry-

watna/agrotury-

styczna 

21,21% 

Kwatera pry-

watna/agrotury-

styczna 

15,79% Hostel 15,51% 

Kwatera pry-

watna/ agrotury-

styczna 

6,94% 

Średni czas pobytu 

Doby: 1,97 Doby: 2,88 Doby: 3,4 Doby: 3,61 

Najpopularniejsze formy spędzania wolnego czasu 

Spacer 32,35% Zwiedzanie 57,69% Zwiedzanie 74,62% Spacer 61,54% 

Zwiedzanie 16,67% Zakupy 46,15% Spacer 56,09% Zwiedzanie 38,46% 

Zakupy 16,67% Spacer 42,31% 
Odpoczynek na 
plaży 

39,34% Zakupy 29,81% 

Najpopularniejsze obiekty i atrakcje turystyczne  

historyczne cen-

trum 
49,02%  

historyczne cen-

trum 
92,31% historyczne centrum 85,53% historyczne centrum 63,46% 

Plaża 10,78%  
Ratusz Głównego 
Miasta 

42,31% Bazylika Mariacka 50,00% plaża 25,00% 

Ratusz Głównego 

Miasta 
8,82%  

Bazylika Ma-

riacka 
30,77% 

Ratusz Głównego Mia-

sta 
38,83% Bazylika Mariacka 21,15% 

Dwór Artusa 7,84%  Dwór Artusa 30,77% plaża 33,25% Żuraw 16,35% 

Oceny pobytu 

Ocena zadowolenia 
z całego pobytu 

4,58 pkt.     4,58 pkt.   4,77 pkt.   4,77 pkt. 

Ocena dostosowa-

nia gdańska do po-

trzeb turystów 

4,29 pkt.     4,50 pkt.     4,54 pkt.     4,46 pkt. 

Ocena możliwości 

przemieszczania 

się samochodem 3,20 pkt. 

    3,35 pkt.   3,37 pkt.   3,44 pkt. 

Ocena transportu i 

komunikacji miej-
skiej 4,20 pkt. 

    3,96 pkt.     4,14 pkt.     4,34 pkt. 

Ocena bezpieczeń-

stwa 4,15 pkt. 
    4,42 pkt.   4,46 pkt.   4,21 pkt. 

Ocena jakości i 
różnorodności 

usług gastrono-

micznych 4,45 pkt. 

    4,31 pkt.     4,51 pkt.     4,38 pkt. 

Ocena jakości 
usług noclegowych 4,07 pkt. 

    4,08 pkt.   4,24 pkt.   3,76 pkt. 

Ocena ogólnej at-

mosfery i klimatu 

miasta 4,40 pkt. 

    4,50 pkt.      4,71 pkt.     4,56 pkt. 

Ocena oferty skle-
pów i dostępu do 

nich 4,50 pkt. 

    4,23 pkt.   4,53 pkt.   4,63 pkt. 

Ocena oferty kultu-

ralnej, rozrywko-
wej, sportowej 4,11 pkt. 

    4,46 pkt.     4,22 pkt.     4,29 pkt. 

Ocena czystości 

miasta 4,00 pkt. 
  3,96 pkt.   4,25 pkt.   4,22 pkt. 

Ocena oznakowa-
nia miasta (drogo-

wego i turystycz-

nego) 3,86 pkt. 

    3,92 pkt.     4,17 pkt.     4,00 pkt.  

Silne i słabe strony miasta Gdańsk 

Atuty: 
Obiekty 
histo-

ryczne 

24,51% Atmosfera 23,08% 
Obiekty histo-

ryczne 
30,46% 

Obiekty histo-

ryczne 
25,00% 
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Lokaliza-

cja 
24,51% 

Obiekty histo-

ryczne 
19,23% Atmosfera 16,75% 

Architektura 

miasta 
15,38% 

Manka-

menty: 

Infra-

struktura 
drogowa 

34,31% Tłok 19,23% 
Czynniki este-

tyczne 
12,44% 

Infrastruktura 

drogowa 
15,38% 

Wydatki 

Dzienne 

wydatki 

Odwiedza-

jący 

206,17 

zł 
    286,17 zł     224,38 zł     184,37 zł 

Turysta 
402,63 

zł 
    232,72 zł   281,61 zł   145,36 zł 

Wy-

datki 

podczas 

całego 
pobytu 

Odwiedza-

jący 

206,17 

zł 
    286,17 zł     224,38 zł     184,37 zł 

Turysta 
945,19 

zł 
    619,92 zł   1 077,81 zł 

579,04 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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