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WSTĘP 

Przedstawiamy czytelnikom drugi raport opracowany w ramach projektu badania turystyki gdańskiej, realizo-

wanego przez Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka oraz Gdańską Organizację Turystyczną. 

Badania w formie indywidualnych wywiadów, prowadzane są w okresach kwartalnych, dzięki czemu możliwe jest 

każdorazowe stworzenie raportu, podsumowującego otrzymane wyniki w danym okresie. Ponadto w okresach 

rocznych planuje się sporządzanie raportów końcowych, obejmujących wyniki badań, przeprowadzonych na prze-

strzeni czterech kwartałów. 

Przewodnim celem przyświecającym realizowanemu projektowi jest poprawa jakości turystycznej oferty produk-

towej Gminy Miasta Gdańsk. Cel ten realizowany jest w oparciu o zapewnienie informacji niezbędnych do kreo-

wania świadomej polityki produktowej gminy, korespondującej z dynamicznie zmieniającymi się potrzebami roz-

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

produktu turystycznego, stanowiący kompozycję towarów, produktów i usług, jak również innych walorów, z 

których korzystają turyści i odwiedzający. Realizacja polityki produktowej ukierunkowanej na potrzeby odbiorców 

umożliwi Gminie Miasta Gdańsk stworzenie oferty turystycznej zgodnej z bieżącymi, jak i potencjalnymi oczeki-

waniami gości – co z kolei w długim okresie może przyczynić się do zwiększonego ruchu turystycznego, a co za 

tym idzie, generowania większych niż obecnie korzyści dla gospodarki lokalnej. 

W zakresie celów szczegółowych Autorzy realizowanych badań systematycznie dążą do pozyskania i transformacji 

danych, niezbędnych do: 

 określenia społeczno-ekonomicznego profilu turystów i odwiedzających, przyjeżdżających do 

Gdańska; 

 zbadania 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; 

 dokonania klasyfikacji turystów i odwiedzających wg. kryterium głównego celu podroży i doko-

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

Gdańska jako produktu turystycznego; 

 oszacowania wielkości ruchu turystycznego; 

 oszacowania wpływu turystyki na lokalną gospodarkę. 

Ostatni z powyższych celów realizowany jest w formie kwartalnego dodatku do raportu z badania turystyki gdań-

skiej, pt. „Wpływ turystyki na gospodarkę miasta Gdańsk”. 
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ZAŁOŻENIA 

1.1. Definicje i pojęcia 

Na potrzeby niniejszego badania terminy wskazane poniżej, o ile z treści Raportu nie wynika inaczej, należy 

rozumieć zgodnie z zaprezentowanymi dla nich definicjami: 

 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 „Pro-

szę wskazać główny cel Pana/i podróży?” – pobyt rekreacyjny. 

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

krajowych jak i zagranicznych 

Bardzo często przeprowadzenie badania, dotyczącego określonej zbiorowości, jest niemożliwe ze względu na 

trudność w dotarciu do wszystkich jednostek, wchodzących w skład badanej grupy. Z tego względu w badaniach 

dużych populacji, niezbędne jest wyznaczenie charakteryzującej się wysoką reprezentatywnością próby staty-

stycznej, która pomimo stanowienia jedynie części badanej populacji, będzie w jak najdokładniejszym stopniu 

odwzorowywała badane w niej cechy. Właściwy dobór próby jest możliwy dzięki wykorzystaniu metod statystycz-

nych, przy czym należy podkreślić, iż ich konstrukcja wymaga posiadania dokładnych informacji na temat wiel-

kości badanej populacji.  

W przypadku realizowanego badania, dotyczącego turystyki gdańskiej, niemożliwe jest precyzyjne zdefiniowanie 

liczby turystów odwiedzających Gdańsk w okresie kwartalnym. Trudność w tym zakresie wynika przede wszystkim 

z czasu, niezbędnego do zagregowania danych, dotyczących np. noclegów udzielonych turystom, przez krajowe 

organy statystyczne. Badanie turystyki gdańskiej w II kwartale 2015 roku musiało zatem zostać zrealizowane w 

oparciu o populację, której wielkość została oszacowana na podstawie danych statystycznych Głównego Urzędu 

Statystycznego dotyczących liczby udzielonych noclegów turystom krajowym i zagranicznym w kwietniu i maju 

2015 r., czyli dwóch pierwszych miesiącach kwartału, w ramach którego przeprowadzono badanie oraz progno-

zowanych wielkości noclegów udzielonych w czerwcu, opierających się na danych właściwych dla czerwca 2014 

roku i dynamice ich przyrostu względem lat poprzednich. Dane historyczne pozwoliły na wyznaczenie średniej 

rocznej dynamiki dla II kwartałów lat 2012, 2013 i 2014, co następnie posłużyło do prognozy liczby noclegów 

udzielonych turystom w II kwartale 2015 r. Dalej otrzymaną liczbę skorygowano o strukturę wybieranych miejsc 

noclegowych przez turystów, wynikającą z otrzymanych rezultatów badania przeprowadzonego w I kwartale 2015 

r. – doliczono osoby, które 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. W ten sposób uzyskano liczbę turystów krajowych i zagranicznych 

w II kwartale 2015 roku, co następnie uzupełniono o wolumen osób odwiedzających. Liczba osób odwiedzających 

została określona na postawie udziału tych osób w próbie respondentów, którzy byli poddani badaniu w I kwartale 

2015 r. Na podstawie wyżej opisanej metodyki, otrzymano liczebność populacji na poziomie 844 595 osób, z 
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czego 457 706 i 202 185 osób, stanowili kolejno: odwiedzający i turyści krajowi, a 76 670 i 108 034 osób - 

odwiedzający i turyści zagraniczni. Uzyskane wartości przedstawiono zbiorczo w Tabeli 1. 

Tabela 1. Szacowana liczba uczestników ruchu turystycznego w Gdańsku w II kwartale 2015 r. z podziałem na 

odwiedzających i turystów oraz krajowych i zagranicznych.  

 Krajowi Zagraniczni Razem 

Turyści 202 185 108 034 310 219 

Odwiedzający 457 706 76 670 534 376 

Razem 659 891 184 704 844 595 

Źródło: Opracowanie własne. 

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 1 339 

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);  
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q – 1 - p;  

zα – 2,04 dla α=0,04136;  

d – dopuszczalny błąd szacunku frakcji p (0,04136). 

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

zdefiniowany jako p = 0,5. Dodatkowo założono współczynnik ufności na poziomie 95,86%. Zgodnie z tablicą 

dystrybuanty rozkładu normalnego, współczynnik zα dla tej wartości współczynnika α wynosi 2,04. W oparciu o 

powyższe założenia oraz przyjmując za wielkość populacji 844 595 osób, minimalna liczebność próby badaw-

czej została oszacowana na poziomie 608 osób.  

1.4. Realizacja i przebieg badania 

Badanie turystyki gdańskiej w II kwartale 2015 r., stanowiące podstawę do opracowania niniejszego raportu, 

zostało przygotowane i przeprowadzone przez Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka w Gdań-

sku. Głównym celem badania było określenie profilu turystów i odwiedzających, poznanie ich opinii oraz uzyskanie 

informacji, związanych z ich pobytem w Gdańsku podczas II kwartału 2015 roku. 

Badanie przeprowadzono na podstawie kwestionariusza ankiety, stworzonego przez Pomorski Instytut Naukowy 

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. 

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w dniach 16, 22, 23, 24, 25, 26 oraz 27 czerwca w godzinach od 

09.00 do 21.00. W każdym badaniu uczestniczyło trzech, tych samych, przeszkolonych ankieterów, którzy każ-

dorazowo realizowali ok. 50 szt. ankiet (wyjątek stanowiło badanie przeprowadzone podczas meczu, gdzie ankie-

terzy realizowali 20 szt. ankiet). Ankieterzy celem zachęcenia potencjalnych respondentów do wzięcia udziału 

w badaniu, zostali wyposażeni w gadżety promocyjne (okulary przeciwsłoneczne oraz przypinki), udostępnione 

przez Gdańską Organizację Turystyczną. Każdy z ankieterów legitymował się bolderem z imieniem i nazwiskiem. 

W sumie wypełniono 651 szt. ankiet, co nieznacznie przekroczyło ustalony poziom wymaganej, minimalnej próby 

badawczej oszacowanej na poziomie 608 osób. Po dokonaniu analizy formalnej odrzucono część z wypełnionych 

kwestionariuszy i dalszej analizie poddano 638 sztuk. 

Tabela 2. Zestawienie miejsc oraz czasu realizacji badań wraz ze wskazaniem zrealizowanej liczby ankiet  

 16.06.2015 22.06.2015 23.06.2015 24.06.2015 25.06.2015 26.06.2015 27.06.2015 RAZEM 

Dworzec 
Główny 
PKP w 
Gdańsku 

- - 50 50 50 - - 150 

Główne 
miasto 
w Gdańsku 

- 50 - - 102 48 50 250 

PGE Arena 
– Mecz 
Polska - 
Grecja 

56 - - - - - - 56 

Lotnisko 
im. Lecha 
Wałęsy 

- - 100 100 - -  200 

Źródło: Opracowanie własne. 
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WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

2.1. Profil demograficzno-socjologiczny respondentów  

Pierwszym etapem analizy otrzymanych wyników zrealizowanego badania sondażowego, była analiza profilu de-

mograficzno-socjologicznego respondentów. Analizę przeprowadzono łącznie oraz w podziale na: turystów i od-

wiedzających Gdańsk oraz na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego w II kwartale 2015 

roku. Dokonano również porównania otrzymanych wyników z wynikami badania, zrealizowanego w I kwartale 

2015 r. W ramach analizy profilu demograficzno-socjologicznego badanej zbiorowości uwzględniono cechy re-

spondentów, takie jak: płeć, wiek, status zawodowy oraz wykształcenie. 

Tabela 3. Struktura respondentów według płci z podziałem na turystów i odwiedzających 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Kobieta 248 38,87% 155 37,53% 93 41,33% 

Mężczyzna 365 57,21% 241 58,35% 124 55,11% 

Brak odpowiedzi 25 3,92% 17 4,12% 8 3,56% 

Razem 638 100,00% 413 100,00% 225 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Struktura płci respondentów w II kwartale 2015 r. była zróżnicowana. W badaniu udział wzięło 57,2% mężczyzn 

i 38,9% kobiet, co stanowiło rozbieżność w stosunku do struktury płci właściwej dla całej populacji Polski (51,6% 

kobiet i 48,4% mężczyzn). Udział kobiet i mężczyzn w grupie odwiedzających był zbliżony do struktury całej 

badanej próby zaś wśród turystów zróżnicowanie w stosunku do struktury całego kraju było mniejsze. Kobiety 

stanowiły bowiem 37,5% odwiedzających i 41,3% turystów, a udział mężczyzn wynosił odpowiednio 58,4% od-

wiedzających i 55,1% turystów.  

W porównaniu do I kwartału 2015 r. struktura badanej populacji pod względem płci różniła się istotnie, biorąc 

pod uwagę zarówno łączny udział mężczyzn i kobiet, jak i ich udział w podziale na odwiedzających i turystów. 

Największe różnice w wyodrębnionych grupach ze względu na płeć były widoczne przede wszystkim wśród tury-

stów. Udział kobiet zmniejszył się o 11,7 punktów procentowych, natomiast udział mężczyzn zwiększył się o 7,8 

punktów procentowych. Nieznaczna różnica wystąpiła wśród mężczyzn odwiedzających Gdańsk (ich udział w I i II 

kwartale 2015 r. stanowił 56,5% ogółu odwiedzających). Pomimo widocznych różnic w dwóch analizowanych 

okresach, należy podkreślić, iż wyciągnięcie jednoznacznych wniosków dotyczących struktury płci będzie możliwe 

jedynie na podstawie badań obejmujących przynajmniej trzy pełne lata oraz wykluczeniu występowania innych 

czynników, które mogłyby potencjalnie wpływać na tę strukturę. Wydaje się jednak, że tak duża przewaga męż-

czyzn w badanej próbie, a zwłaszcza wśród odwiedzających może mieć dwojakie przyczyny: większa liczba sezo-

nowych prac fizycznych, która wpłynęła na zwiększenie odwiedzających Gdańsk mężczyzn w celach zarobkowych 

oraz charakter wydarzenia podczas, którego prowadzono badanie (mecz). 

Tabela 4. Struktura respondentów według płci z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Kobieta 248 38,87% 206 38,72% 42 39,62% 

Mężczyzna 365 57,21% 302 56,77% 63 59,43% 

Brak odpowiedzi 25 3,92% 24 4,51% 1 0,94% 

Razem 638 100,00% 532 100,00% 106 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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W przypadku zagranicznych i krajowych uczestników ruchu turystycznego w II kwartale 2015 r. nie były widoczne 

znaczące różnice w zakresie struktury płci. Porównując jednak otrzymane wyniki z danymi właściwymi dla I kwar-

tału 2015 r., struktura badanej populacji różniła się istotnie. Udział kobiet zarówno z Polski, jak i z zagranicy 

zmniejszył się o ok. 11,2 p.p., natomiast udział mężczyzn z Polski i z zagranicy zwiększył się o ok. 8,4 p.p. 

Tabela 5. Struktura respondentów według wieku z podziałem na turystów i odwiedzających 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

od 18 do 24 lat 181 28,37% 112 27,12% 69 30,67% 

od 25 do 34 lat 166 26,02% 105 25,42% 61 27,11% 

od 35 do 44 lat 130 20,38% 88 21,31% 42 18,67% 

od 45 do 54 lat 102 15,99% 71 17,19% 31 13,78% 

od 54 do 64 lat 41 6,43% 28 6,78% 13 5,78% 

65 lat i powyżej 13 2,04% 4 0,97% 9 4,00% 

Brak odpowiedzi 5 0,78% 5 1,21%  0,00% 

Razem 638 100,00% 413 100,00% 225 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów widoczne były wyraźne dysproporcje w liczebności poszczególnych kategorii wiekowych. 

Najliczniej reprezentowane były przedziały wiekowe: od 18 do 24 lat (28,4%) oraz od 25 do 34 lat (26,0%), 

natomiast do najmniej licznej kategorii wiekowej należeli badani powyżej 65 roku życia (2,0%). Wśród samych 

turystów 57,8% badanej próby stanowiły osoby pomiędzy 18 a 34 rokiem życia i był to wynik wyższy o 5,2 p.p., 

niż w przypadku odwiedzających i o 3,4 p.p., niż w przypadku całej badanej próby. Mając jednak na względzie 

wyniki uzyskane w I kwartale 2015 r., w których struktura w obu badanych grupach była bardzo podobna, nie 

można na tym etapie analiz jednoznacznie określić, czy wyższy odsetek osób młodych wśród turystów, niż od-

wiedzających, stanowi swoistą prawidłowość. Równocześnie wśród turystów widoczny był wyższy odsetek osób w 

wieku powyżej 65 lat (4,0%), co stanowiło wynik o 3,0 p.p. wyższy, niż w przypadku odwiedzających i o 2,0 p.p. 

wyższy, niż udział tej kategorii wiekowej w całej badanej próbie. Można zatem wskazać, iż jest to zjawisko od-

wrotne od dającego się zaobserwować w I kwartale 2015 r., kiedy to wskazano na występowanie wyższego od-

setka osób starszych zarówno w grupie turystów, jak również odwiedzających.  

Podsumowując, struktura odwiedzających i turystów według grup wiekowych w II kwartale 2015 r. różniła się od 

tej, która zaobserwowana była w poprzednim okresie. W II kwartale 2015 r. o 6,4 punktu procentowego wzrósł 

udział liczby osób najmłodszych w ruchu turystycznym Gdańska, przy jednoczesnym spadku udziału responden-

tów, znajdujących się w pozostałych grupach wiekowych.  

Tabela 6. Struktura respondentów według wieku z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tu-

rystycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

od 18 do 24 lat 181 28,37% 164 30,83% 17 16,04% 

od 25 do 34 lat 166 26,02% 131 24,62% 35 33,02% 

od 35 do 44 lat 130 20,38% 111 20,86% 19 17,92% 

od 45 do 54 lat 102 15,99% 84 15,79% 18 16,98% 

od 54 do 64 lat 41 6,43% 33 6,20% 8 7,55% 

65 lat i powyżej 13 2,04% 4 0,75% 9 8,49% 

Brak odpowiedzi 5 0,78% 5 0,94% 0 0,00% 

Razem 638 100,00% 532 100,00% 106 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Znacząca różnica pod względem struktury wiekowej dała się zaobserwować również pomiędzy krajowymi, a za-

granicznymi uczestnikami ruchu turystycznego. Wśród tych drugich najliczniejszą grupę stanowili respondenci w 

wieku od 25 do 34 lat (33,0%), podczas gdy wśród respondentów krajowych dominowała grupa wiekowa 18-24 
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(30,8%), a osoby w wieku 25-34 stanowiły 24,6% krajowych uczestników ruchu. Wśród respondentów zagra-

nicznych liczniej też były reprezentowane osoby między 45. a 65. rokiem życia. Oznacza to, że zagraniczni uczest-

nicy ruchu turystycznego w II kwartale 2015 r. byli statystycznie starsi od swoich krajowych odpowiedników. 

W porównaniu z I kwartałem 2015 r., w analizowanym okresie, wśród krajowych uczestników ruchu turystycznego 

wzrósł udział osób w wieku od 18 do 24 lat (o 6,4 p.p.), co prawdopodobnie związane jest z faktem, że badania 

były prowadzone w okresie następującym po letnich sesjach egzaminacyjnych na uczelniach. Natomiast wśród 

zagranicznych turystów i odwiedzających istotnie wzrósł udział osób w wieku od 25 do 34 lat (o 7,6 p.p.), kosztem 

udziału osób w wieku od 35 do 44 lat (spadek o 13,4 p.p.), przy czym w tym zakresie nie da się jednoznacznie 

stwierdzić, co mogło stanowić przyczynę tej zmiany.  

Tabela 7. Struktura respondentów według wykonywanego zawodu z podziałem na odwiedzających i turystów1 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Uczeń/uczennica 47 7,37% 32 7,75% 15 6,67% 

Student(-ka) 132 20,69% 81 19,61% 51 22,67% 

Pracujący na własny rachunek 117 18,34% 73 17,68% 44 19,56% 

Praca umysłowa 142 22,26% 82 19,85% 60 26,67% 

Praca fizyczna 149 23,35% 105 25,42% 44 19,56% 

Emeryt(-ka) /rencista(-ka) 30 4,70% 18 4,36% 12 5,33% 

Żadne z powyższych 34 5,33% 24 5,81% 10 4,44% 

Brak odpowiedzi 7 1,10% 6 1,45% 1 0,44% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Odwiedzający i turyści w Gdańsku to przede wszystkim osoby aktywne zawodowo: pracownicy fizyczni (23,4%), 

pracownicy umysłowi (22,3%) oraz studenci (20,7%) i pracujący na własny rachunek (18,3%). Z kolei najmniej 

liczną grupę stanowili emeryci/renciści (4,7%). W odniesieniu do podziału na turystów i odwiedzających, wśród 

tych pierwszych zdecydowanie wyższy był odsetek osób pracujących umysłowo (26,7%) oraz pracujących na 

własny rachunek (19,6%), a zdecydowanie mniejszy- pracowników fizycznych, choć dysproporcje te były mniej-

sze, od tych, które zauważone zostały w I kwartale 2015 r.  

W porównaniu do badania, zrealizowanego w I kwartale br. zasadnicza różnica daje się zauważyć przede wszyst-

kim w udziale pracowników fizycznych, zarówno wśród odwiedzających, turystów, jak i w ogóle badanej próby 

(udział pracowników fizycznych w ogóle respondentów wzrósł o 16,9 p.p. w stosunku do poprzedniego kwartału, 

kosztem udziału pracowników umysłowych, wśród których zauważony został spadek o 13,3 p.p.). Na tym etapie 

analiz niemożliwe jest jednak jednoznaczne określenie, czy występuje w tym zakresie prawidłowość sezonowa. 

Tabela 8. Struktura respondentów według wykonywanego zawodu z podziałem na krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Uczeń/uczennica 47 7,37% 40 7,52% 7 6,60% 

Student(-ka) 132 20,69% 121 22,74% 11 10,38% 

Pracujący na własny rachunek 117 18,34% 101 18,98% 16 15,09% 

Praca umysłowa 142 22,26% 99 18,61% 43 40,57% 

Praca fizyczna 149 23,35% 133 25,00% 16 15,09% 

Emeryt(-ka)/rencista(-ka) 30 4,70% 20 3,76% 10 9,43% 

Żadne z powyższych 34 5,33% 29 5,45% 5 4,72% 

Brak odpowiedzi 7 1,10% 6 1,13% 1 0,94% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Istotne różnice w strukturze respondentów ze względu na status zawodowy, zaobserwowano w głównej mierze w 

odniesieniu do respondentów z kraju i z zagranicy. 40,57% zagranicznych uczestników ruchu turystycznego to 

                                                           
1 W przypadku pytania o wykonywany zawód 20 osób zadeklarowało, iż dwie odpowiedzi opisują ich sytuację zawodową, wobec 

tego suma nie jest równa 100%. 
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pracownicy umysłowi (w I kwartale 2015 r. było ich 30,51%), tym samym struktura ta mocno odbiega od struk-

tury respondentów z Polski. Odpowiednio niższy był natomiast udział studentów oraz pracowników fizycznych 

wśród odwiedzających i turystów z zagranicy, w porównaniu do osób z obszaru Polski (odpowiednio o 12,4 p.p. i 

9,9 p.p). 

W porównaniu do I kwartału 2015 r. najważniejszymi zmianami w strukturze zawodowej krajowych uczestników 

ruchu turystycznego był spadek udziału pracowników umysłowych (o 18,2 p.p.) oraz wzrost udziału pracowników 

fizycznych (o 18,6 p.p.), co jest zgodne ze zmianami widocznymi w ogólnej strukturze zawodowej respondentów. 

Natomiast wśród osób spoza obszaru kraju zaobserwowano wyższy udział pracowników fizycznych (o 8,3 p.p.) 

i umysłowych (o 10,1 p.p.), co w tym wypadku można wiązać ze zmianą formuły pytania, która przyczyniła się 

do jego lepszego zrozumienia i zmniejszenia udziału osób udzielających odpowiedzi „żadne z powyższych” o 15,6 

p.p. 

Tabela 9. Struktura respondentów według wykształcenia z podziałem na odwiedzających i turystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Gimnazjalne lub poniżej 26 4,08% 20 4,84% 6 2,67% 

Średnie 263 41,22% 170 41,16% 93 41,33% 

Wyższe 281 44,04% 174 42,13% 107 47,56% 

Zasadnicze zawodowe 58 9,09% 42 10,17% 16 7,11% 

Brak odpowiedzi 10 1,57% 7 1,69% 3 1,33% 

Razem 638 100,00% 413 100,00% 225 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Do najliczniejszej grupy turystów i odwiedzających Gdańsk należeli ankietowani posiadający wykształcenie wyż-

sze (44,0%) oraz wykształcenie średnie (41,2%). Niewielki odsetek stanowiły osoby posiadające wykształcenie 

gimnazjalne i niższe oraz zawodowe (odpowiednio 4,1% i 9,1%). Można podejrzewać, że wysoki udział osób z 

wyższym wykształceniem, stanowił pewną prawidłowość ze względu na ich statystycznie wyższe zarobki, które 

umożliwiają im podróżowanie. Z kolei w odniesieniu do I kwartału 2015 r. można zauważyć, iż w turystyce Gdań-

ska zmniejszył się udział osób z wykształceniem wyższym (spadek o 18,3 p.p.), przy jednoczesnym wzroście 

udziału uczestników z wykształceniem średnim (wzrost o 7,5 p.p.), zasadniczym zawodowym (wzrost o 7,4 p.p.) 

i gimnazjalnym (wzrost o 2,3 p.p.). Zjawisko to może korespondować ze wspomnianą wcześniej większą liczbą 

sezonowych miejsc pracy na Pomorzu oraz większą liczbą studentów, podróżujących w czasie przerwy wakacyj-

nej. 

Tabela 10. Struktura respondentów według wykształcenia z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników 

ruchu 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Gimnazjalne lub poniżej 26 4,08% 24 4,51% 2 1,89% 

Średnie 263 41,22% 235 44,17% 28 26,42% 

Wyższe 281 44,04% 222 41,73% 59 55,66% 

Zasadnicze zawodowe 58 9,09% 44 8,27% 14 13,21% 

Brak odpowiedzi 10 1,57% 7 1,32% 3 2,83% 

Razem 638 100,00% 532 100,00% 106 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Poziom wykształcenia znacznie zróżnicował krajowych i zagranicznych respondentów. Co drugi ankietowany z za-

granicy reprezentował osoby z wyższym wykształceniem, zaś 26,4% stanowiły osoby ze średnim wykształceniem, 

co znacznie odbiegało od struktury wykształcenia widocznej w przypadku ogółu odwiedzających i turystów. Zja-

wisko to może jednak wynikać z występujących rozbieżności pomiędzy systemami edukacji, funkcjonującymi w 

różnych krajach oraz różnic w stosowanej terminologii.  



12 

 

W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano znaczne zmniejszenie koncentracji wokół osób z wyższym 

wykształceniem, zarówno wśród osób spoza obszaru kraju (spadek o 15,5 p.p.), jak i wśród ankietowanych z Pol-

ski (spadek o 18,4 p.p.). Jednocześnie zwiększył się udziału osób ze średnim i zasadniczym zawodowym wy-

kształceniem wśród zagranicznych respondentów. 

2.2. Miejsce zamieszkania respondentów 

Podobnie jak w I kwartale 2015 r., w populacji badanych przyjeżdżających do Gdańska w II kwartale 2015 r., 

zdecydowanie przeważali turyści i odwiedzający z Polski. Stanowili oni 83,4% ogółu respondentów, co oznacza, 

że udział turystów zagranicznych w próbie zmniejszył się 4,0 p.p. w porównaniu do poprzedniego okresu. Warto 

jednak zauważyć, że stało się tak głównie za sprawą zmiany struktury w obrębie odwiedzających Gdańsk, gdyż 

wśród ankietowanych turystów udział respondentów z zagranicy utrzymał się na niemal identycznym poziomie 

(27,1% w porównaniu do 26,9% w I kwartale 2015 r.), gdy tymczasem udział odwiedzających z zagranicy zmniej-

szył się o 4,0 p.p. 

Tabela 11. Respondenci z Polski i zagranicy w podziale na odwiedzających i turystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Z Polski 532 83,39% 368 89,10% 164 72,89% 

Z zagranicy 106 16,61% 45 10,90% 61 27,11% 

Razem 638 100,00% 413 100,00% 225 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2015 r. grupę zagranicznych turystów i odwiedzających najliczniej reprezentowali goście z Wielkiej 

Brytanii. Niemal co trzeci turysta i odwiedzający z zagranicy pochodził właśnie z tego kraju (27,4%). Drugą co do 

wielkości grupą byli Norwegowie (17,9%), a następnie Niemcy (16,0%) i Szwedzi (11,3%). Warto przy tym 

zwrócić uwagę, że respondenci z krajów skandynawskich ujmowani razem, stanowili najliczniejszą grupę respon-

dentów z zagranicy (33,0%). Niewielki odsetek stanowili goście z Łotwy, Austrii, Izraela, Portugali, Grecji i Czech, 

gdyż łączny udział gości z tych państw stanowił jedynie 5,64% ogółu ankietowanych.  

Rysunek 1. Struktura respondentów z zagranicy według kraju pochodzenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
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W porównaniu do wyników badania, przeprowadzonego w poprzednim okresie, zmieniła się struktura turystów 

i odwiedzających, pochodzących z poszczególnych krajów. Zdecydowanie wzrósł udział respondentów z Wielkiej 

Brytanii (wzrost o 16,3 p.p.), Norwegii (wzrost o 11,9 p.p.) oraz Szwecji (wzrost o 7,1 p.p.). Natomiast spadek 

udziału odwiedzających i turystów zaobserwowano wśród gości z Niemiec (spadek o 7,0 p.p.) oraz Austrii (spadek 

o 1,6 p.p.).  

Tabela 12. Udział odwiedzających i turystów w grupach respondentów według kraju pochodzenia 

 Odwiedzający % Turyści % 

Wielka Brytania 15 51,72% 14 48,28% 

Norwegia 7 36,84% 12 63,16% 

Niemcy 5 29,41% 12 70,59% 

Szwecja 4 33,33% 8 66,67% 

Rosja 6 75,00% 2 25,00% 

Dania 3 60,00% 2 40,00% 

Finlandia 1 25,00% 3 75,00% 

Hiszpania 0 0,00% 3 100,00% 

Stany Zjednoczone 3 100,00% 0 0,00% 

Austria 1 100,00% 0 0,00% 

Czechy 0 0,00% 1 100,00% 

Grecja 0 0,00% 1 100,00% 

Izrael 0 0,00% 1 100,00% 

Łotwa 0 0,00% 1 100,00% 

Portugalia 0 0,00% 1 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzonego badania, wyznaczono także udział odwiedzających oraz 

turystów w grupach respondentów zagranicznych, wyodrębnionych na podstawie kraju, z którego przybyli do 

Gdańska. Wyższy udział zagranicznych odwiedzających nasz kraj, niż turystów zaobserwowano wśród osób 

z Wielkiej Brytanii, Rosji, Danii, Stanów Zjednoczonych oraz Austrii. Należy zatem wskazać, iż w porównaniu 

z poprzednim okresem, struktura odwiedzających i turystów z wyodrębnionych krajów uległa znaczącej zmianie. 

W I kwartale 2015 r. dominujący udział odwiedzających zaobserwowano jedynie wśród respondentów z Rosji.  

Tabela 13. Zależność pomiędzy miastem zakwaterowania, a krajem pochodzenia turysty 

 Wielka Brytania Norwegia Niemcy Szwecja Rosja 

Zatrzymujący się w Gdańsku 60,87% 70,59% 80,00% 100,00% 66,67% 

Zatrzymujący się poza Gdańskiem 39,13% 29,41% 20,00% 0,00% 33,33% 

     w tym w Sopocie 35,71% 25,00% 8,33% 0,00% 50,00% 

     w tym w Gdyni 0,00% 0,00% 8,33% 0,00% 0,00% 

     pozostałe 64,29% 75,00% 83,33% 100,00% 50,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wpływ na wyżej opisane zjawisko mogą mieć preferowane przez poszczególne nacje miejsca noclegu, których 

szczegółowa analiza możliwa będzie w oparciu o dane, obejmujące dłuższy okres czasu. Jednak już teraz możliwe 

jest postawienie pewnych tez. W II kwartale respondenci z zagranicy, pozostający w Trójmieście dłużej niż 1 

dzień, częściej niż w poprzednim okresie decydowali się na inne miejsca zakwaterowania niż Gdańsk. I tak w I 

kwartale 2015 r. aż 84,2% Niemców z tej grupy zatrzymało się w Gdańsku, podczas gdy w II kwartale zatrzymało 

się ich już tylko 80,0%. Analogicznie, w I kwartale 2015 r. nocleg w Gdańsku wybrało 100% osób z Wielkiej 

Brytanii, które do Trójmiasta przyjechały na dłuższy pobyt, podczas gdy w II kwartale zatrzymało się ich już 

zaledwie 60,9%. Ogółem w II kwartale 2015 r. 72,1% respondentów zagranicznych przebywających w Trójmie-

ście dłużej niż 1 dzień zdecydowało się na zakwaterowanie w Gdańsku. Z kolei I kwartale udział ten był wyższy i 

wyniósł 80,3%.  
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Rysunek 2. Najliczniej reprezentowane przez respondentów miasta ich pochodzenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2015 r. respondenci z Polski pochodzili z ponad 230 różnych miast. Z uwagi na duże zróżnicowanie 

w tym zakresie, na potrzeby analizy wybrano te miasta, z których pochodzenie zdeklarowało więcej niż 10 re-

spondentów. Zarówno w I i II kwartale wśród respondentów pochodzących z Polski, zdecydowanie najliczniejszą 

grupę stanowiły osoby z Warszawy (ponad 10,5% ogółu respondentów krajowych). Kolejne grupy pod względem 

liczebności stanowili respondenci z Bydgoszczy oraz Krakowa. Należy jednak zauważyć, że grupy te były zdecy-

dowanie mniej liczne od pierwszej i stanowiły łącznie 6,0% ogółu respondentów z Polski. Wart odnotowania jest 

fakt, iż w II kwartale 20115 r. udział respondentów z poszczególnych miast wskazywała na większe rozproszenie 

i mniejszą dominację respondentów, pochodzących z dużych miast. 

Tabela 14. Struktura krajowych respondentów w podziale na turystów i odwiedzających według województwa, 

z którego pochodzą 

 
Liczba re-

spondentów 

% w respon-

dentach z 

Polski 

Odwiedzający % Turyści % 

Pomorskie 118 22,18% 103 27,99% 15 9,15% 

Mazowieckie 105 19,74% 72 19,57% 33 20,12% 

Warmińsko-Mazurskie 60 11,28% 47 12,77% 13 7,93% 

Kujawsko-Pomorskie 55 10,34% 37 10,05% 18 10,98% 

Małopolskie 31 5,83% 16 4,35% 15 9,15% 

Zachodnio-pomorskie 31 5,83% 20 5,43% 11 6,71% 

Łódzkie 28 5,26% 14 3,80% 14 8,54% 

Wielkopolskie 27 5,08% 19 5,16% 8 4,88% 

Śląskie 19 3,57% 10 2,72% 9 5,49% 

Lubelskie 18 3,38% 9 2,45% 9 5,49% 

Podlaskie 13 2,26% 4 1,09% 9 5,49% 

Dolnośląskie 11 2,07% 4 1,09% 7 4,27% 

Podkarpackie 10 1,88% 7 1,90% 3 1,83% 

Opolskie 4 0,75% 4 1,09% 0 0,00% 

Świętokrzyskie 2 0,38% 2 0,54% 0 0,00% 

Razem 532 100,00% 368 100,00% 164 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

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

turystyczny w Gdańsku w II kwartale 2015 r. generowały osoby z województwa pomorskiego (22,2% responden-

tów z Polski) oraz województwa mazowieckiego (19,7% respondentów z Polski). Łączny udział respondentów z 

tych województw stanowił tym samym 41,9% ogółu odwiedzających i turystów z Polski, co nieznacznie przewyż-

szało ich udział, widoczny w I kwartale 2015 r. (wynosił on 36,9%).  
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Analizując pochodzenie respondentów w podziale na turystów i odwiedzających wyraźnie widać, że wśród tych 

drugich zdecydowanie wyższy jest udział osób z województwa pomorskiego (28,0% w porównaniu do 23,7% w I 

kwartale). Z kolei najwięcej turystów przyjechało z województwa mazowieckiego (20,1% przy 23,2% w I kwar-

tale). Wysoki odsetek odwiedzających z województwa pomorskiego jest naturalną konsekwencja położenia Gdań-

ska (możliwość organizowania jednodniowych wycieczek). Z kolei duża liczebność turystów z województwa ma-

zowieckiego, widoczna zarówno w I, jak i II kwartale 2015 r., świadczy o ich istotnej roli w rozwoju gospodarki 

turystycznej Gdańska. 

Analizując wybory miejsca zakwaterowania osób z Polski, które przyjechały do Trójmiasta na dłużej niż 1 dzień, 

również daje się zauważyć nieznaczny spadek znaczenia Gdańska, jako miejsca kwaterunku. W I kwartale 2015 

r. 74,3% respondentów z Polski zdecydowało się zamieszkać w Gdańsku, tym samym stając się turystami 

(z punktu widzenia niniejszego badania), podczas gdy w II kwartale stanowili oni jedynie 72,1%. 

Tabela 15. 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 

mazowieckie 41 33 80,49% 8 19,51% 

kujawsko-pomorskie 27 18 66,67% 9 33,33% 

pomorskie 18 15 83,33% 3 16,67% 

małopolskie 26 15 57,69% 11 42,31% 

łódzkie 18 14 77,78% 4 22,22% 

warmińsko-mazurskie 19 13 68,42% 6 31,58% 

zachodnio-pomorskie 19 11 57,89% 8 42,11% 

podlaskie 9 9 100,00% 0 0,00% 

śląskie 11 9 81,82% 2 18,18% 

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

wielkopolskie 12 8 66,67% 4 33,33% 

dolnośląskie 8 7 87,50% 1 12,50% 

podkarpackie 5 3 60,00% 2 40,00% 

opolskie 2 0 0,00% 2 100,00% 

świętokrzyskie 1 0 0,00% 1 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując preferencje pod względem miejsca zakwaterowania respondentów przybywających do Trójmiasta 

na dłużej niż 1 dzień z uwzględnieniem województwa, na nocleg w Gdańsku najchętniej decydowały się osoby 

z województwa podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego, pomorskiego oraz mazowieckiego. 

2.3. Który raz respondenci przyjechali do Gdańska 

Traktując liczbę powrotów, jako pośredni wskaźnik zadowolenia respondentów z pobytu, Gdańsk uzyskuje w po-

szczególnych okresach bardzo korzystne noty. Wśród respondentów ogółem większość przyjechała do Gdańska 

po raz kolejny (77,9%), w tym najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które były w Gdańsku już więcej niż kilka 

razy, ale bywają w mieście nieregularnie (45,8% ogółu respondentów). Drugą pod względem liczebności grupę 

stanowiły osoby, które w Gdańsku bywają często i regularnie (20,2% ogółu respondentów). W porównaniu z 

wynikami badania, przeprowadzonego w I kwartale 2015 r., udział respondentów, którzy przyjechali do Gdańska 

po raz kolejny wzrósł o 3,0 p.p. 
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Tabela 16. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Jak często 

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

 Ogółem % 
Odwiedza-

jący 
% Turyści % 

Jestem po raz pierwszy 89 13,95% 44 10,65% 45 20,00% 

Jestem po raz drugi 76 11,91% 44 10,65% 32 14,22% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ niere-

gularnie 

292 45,77% 187 45,28% 105 46,67% 

Przyjeżdżam tu często /regularnie 129 20,22% 93 22,52% 36 16,00% 

Brak odpowiedzi 52 8,15% 45 10,90% 7 3,11% 

Razem 638 100,00% 413 100,00% 225 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zarówno wśród odwiedzających, jak i turystów dominują respondenci, którzy w Gdańsku byli już niejednokrotnie, 

ale bywają tu nieregularnie (odpowiednio 45,3% i 46,7%). Mając na względzie ocenę atrakcyjności miasta, bardzo 

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

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

Gdańsku pierwszy raz jest on o połowę wyższy niż wśród odwiedzających. Co więcej udział turystów, którzy 

odwiedzili miasto Gdańsk po raz pierwszy wzrósł w porównaniu do I kwartału 2015 r. o 1,2 p.p. 

Tabela 17. 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 89 13,95% 59 11,09% 30 28,30% 

Jestem po raz drugi 76 11,91% 67 12,59% 9 8,49% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregular-

nie 
292 45,77% 245 46,05% 47 44,34% 

Przyjeżdżam tu często /regularnie 129 20,22% 112 21,05% 17 16,04% 

Brak odpowiedzi 52 8,15% 49 9,21% 3 2,83% 

Razem 638 100,00% 532 100,00% 106 100,00

% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Co najistotniejsze, wśród gości z zagranicy widoczny był znacznie wyższy odsetek osób, które odwiedziły Gdańsk 

po raz pierwszy, niż wśród gości z Polski (o 17,2 p.p.). Co prawda w konsekwencji niższy był wśród nich odsetek 

osób, którzy byli w Gdańsku więcej niż jeden raz, aczkolwiek w porównaniu do I kwartału 2015 r. i tak widoczny 

był wzrost wśród zagranicznych respondentów odsetek osób, którzy przyjechali do Gdańska po raz kolejny (wzrost 

o 18,9 p.p.).  

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

powyższe dane o wskazanie regionów, z których pochodzili respondenci, którzy wskazywali, że są w Gdańsku po 

raz pierwszy lub byli w Gdańsku więcej niż jeden raz.   

Tabela 18. 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 Brak odpowiedzi 

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

Czechy 0,00% 100,00% 0,00% 

Dania 40,00% 60,00% 0,00% 

Finlandia 75,00% 25,00% 0,00% 

Grecja 100,00% 0,00% 0,00% 

Hiszpania 100,00% 0,00% 0,00% 

Izrael 0,00% 100,00% 0,00% 

Łotwa 0,00% 100,00% 0,00% 

Niemcy 11,76% 88,24% 0,00% 

Norwegia 26,32% 68,42% 5,26% 

Portugalia 100,00% 0,00% 0,00% 

Rosja 50,00% 50,00% 0,00% 
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Stany Zjednoczone 0,00% 100,00% 0,00% 

Szwecja 25,00% 66,67% 8,33% 

Wielka Brytania 20,69% 75,86% 3,45% 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jedynie w przypadku gości z Grecji, Hiszpanii, Portugalii i Finlandii dominowały osoby, które były w Gdańsku po 

raz pierwszy. Natomiast wśród gości z pozostałych państw przeważały osoby, które deklarowały, iż były w Gdań-

sku już kilka razy, co może świadczyć o pozytywnym przez nich odbiorze gdańskiej oferty turystycznej, która 

skłania ich do ponownego odwiedzenia miasta. 

2.4. Długość pobytu w Trójmieście i rola Gdańska w pobycie 

Ważnym elementem badania ruchu turystycznego w Gdańsku była długość pobytu i główny cel podróży respon-

dentów. Co drugi respondent przyjeżdżając do Gdańska decydował się na pobyt z noclegiem (49,2% ogółu bada-

nych), w tym największy udział stanowiły osoby, które deklarowały, że spędzą od 1 do 3 nocy (56,4% wśród 

respondentów decydujących się na pobyt z noclegiem). Z kolei najmniej liczną grupę stanowili respondenci, któ-

rych pobyt w Trójmieście trwał do 3 godzin (11,6% ankietowanych), przy czym byli to jedynie odwiedzający z 

kraju.  

Podobnie jak w badaniu realizowanym w I kwartale 2015 r. uczestnicy ruchu turystycznego z zagranicy planowali 

spędzić w Trójmieście zdecydowanie dłuższy czas, niż uczestnicy krajowi, przy czym najbardziej popularne wśród 

nich były pobyty 4-7 noclegowe. Należy również zwrócić uwagę, iż turyści z Polski deklarowali, iż spędzą w Gdań-

sku statystycznie mniej nocy, niż turyści z zagranicy (62,5% turystów z Polski wskazywało na pobyt uwzględnia-

jący od 1 do 3 noclegów). Co więcej pobyt ponad połowy ogółu ankietowanych z Polski trwał nie dłużej niż jeden 

dzień. 

Tabela 19. Struktura respondentów według długości pobytu w Trójmieście 

 Ogółem % Krajowi % Zagra-

niczni 

% 

Do 3 godzin  74 11,60% 74 13,91% 0 0,00% 

Od 3 do 6 godzin 107 16,77% 98 18,42% 9 8,49% 

Cały dzień bez noclegu 143 22,41% 131 24,62% 12 11,32% 

Pobyt z noclegiem, w tym: 314 49,22% 229 43,05% 85 80,19% 

 Od 1 do 3 noclegów 177 56,37% 143 62,45% 34 40,00% 

 Od 4 do 7 noclegów 111 35,35% 76 33,19% 35 41,18% 

 8 i więcej noclegów 25 7,96% 10 4,37% 15 17,65% 

 Brak odpowiedzi 1 0,32% 0 0,00% 1 1,18% 

Razem 638 100,00% 532 100,00% 106 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejne pytania znajdujące się w ankiecie miały na celu ustalenie, w jaki sposób respondenci dzielili czas spędzony 

w Trójmieście pomiędzy poszczególne jego obszary (miasta) i tym samym, czy Gdańsk był głównym celem ich 

podróży, czy tylko jednym z celów.  

Tabela 20. 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 365 57,21% 204 49,39% 161 71,56% 

Nie - jest jednym z miejsc w 

dłuższej podróży 
112 17,55% 104 25,18% 8 3,56% 

Nie - przyjechałem zwiedzić całe 

Trójmiasto 
78 12,23% 51 12,35% 27 12,00% 

Nie, inny 83 13,01% 54 13,08% 29 12,88% 

Razem 638 100,00% 413 100,0% 225 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Zdecydowana większości osób biorących udział w badaniu (zarówno odwiedzających, jak i turystów), wskazała, 

iż ich głównym celem podróży jest odwiedzenie miasta Gdańska (57,2% ogółu respondentów, co stanowiło wynik 

o 7,8 p.p. niższy, niż uzyskany w badaniu, obejmującym I kwartał 2015 r.). Istotne odchylenia zaobserwowano 

analizując cele podróży, wskazywane przez odwiedzających i turystów. Odwiedzenie Gdańska było podstawowym 

celem znacznej większości turystów (71,6%) oraz niemal połowy odwiedzających (49,4%). Drugą, co do liczeb-

ności grupą odwiedzających były osoby, dla których miasto Gdańsk było jednym z miejsc w dłuższej podróży, 

przy czym wśród turystów udział tej grupy stanowił jedynie 3,6%. Można przyjąć jednak, że zjawisko to stanowi 

wynik miejsca prowadzenia badań (badania przeprowadzono m.in. na Dworcu Głównym oraz na terenie Portu 

Lotniczego w Gdańsku, które mogą stanowić obiekty „przesiadkowe” dla turystów).  

Tabela 21. 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 % Zagra-
niczni 

% 

Tak 365 57,21% 309 58,08% 56 52,83% 

Nie - jest jednym z miejsc w 

dłuższej podróży 

112 17,55% 97 18,23% 15 14,15% 

Nie - przyjechałem zwiedzić całe 

Trójmiasto 

78 12,23% 62 11,65% 16 15,09% 

Nie, inny 83 13,01% 64 12,03% 19 17,92% 

Razem 638 100,00% 532 100,0% 106 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z kolei analizując uzyskane odpowiedzi na pytanie o cel przyjazdu, wyraźnie widać, iż respondenci krajowi częściej 

jako główny cel podróży wskazywali odwiedzenie Gdańska (58,1%, co stanowiło wynik o 5,3 p.p. wyższy, niż w 

przypadku udziału osób z zagranicy). Udział respondentów z zagranicy, którzy stawiali sobie za cel zwiedzenia 

całego Trójmiasta był o 3,4 p.p. wyższy, niż wśród ich krajowych odpowiedników, co potwierdza wnioski uzyskane 

podczas badania realizowanego w I kwartale 2015 r., iż znaczna odległość, którą zagraniczni uczestnicy ruchu 

muszą przebyć, aby dotrzeć do Gdańska sprawia, że częściej niż turyści krajowi decydują się skorzystać z oferty 

produktów turystycznych w całym Trójmieście.  

Tabela 22. 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 220 70,06% 164 71,62% 56 65,88% 

Gdańsk/Gdynia 4 1,27% 0 0,00% 4 4,71% 

Gdańsk/Sopot 1 0,32% 0 0,00% 1 1,18% 

Gdynia 21 6,69% 18 7,86% 3 3,53% 

Sopot 58 18,47% 44 19,21% 14 16,47% 

Inna miejscowość 10 3,18% 3 1,31% 7 8,24% 

Razem 314 100,00% 229 100,00% 85 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza miejsc zakwaterowania respondentów krajowych i zagranicznych wskazuje, że Ci drudzy, choć również w 

większości korzystają z noclegów w Gdańsku, zdecydowanie chętniej niż respondenci krajowi decydują się na 

nocleg poza nim, w tym w miejscowościach zlokalizowanych poza Trójmiastem. 
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Tabela 23. 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- jest jed-
nym z miejsc w 

dłuższej po-

dróży 

% 

Nie - przy-
jechałem 

zwiedzić 

całe Trój-

miasto 

% 
Nie, 

inny 
% 

Gdańsk 160 84,21% 8 57,14% 23 31,08% 29 80,56% 

Gdańsk/Gdynia 0 0,00% 0 0,00% 4 5,41% 0 0,00% 

Gdańsk/Sopot 1 0,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Gdynia 6 3,16% 1 7,14% 12 16,22% 2 5,56% 

Sopot 20 10,53% 1 7,14% 35 47,30% 2 5,56% 

Inna miejsco-

wość 3 1,58% 4 28,57% 0 0,00% 3 8,33% 

Razem 190 100,00% 14 100,00

% 
74 100,00% 36 100,00

% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z celem podróży ściśle związany jest wybór miejsca zakwaterowania. Nie dziwi więc fakt, że najwyższy odsetek 

respondentów, którzy na miejsce zakwaterowania wybrali Gdańsk jest wśród osób, dla których Gdańsk był głów-

nym celem podróży. Z drugiej jednak strony 15,8% respondentów, którzy przyjechali specjalnie do Gdańska, 

wybrali na miejsce noclegu inne miejscowości, w tym głównie Sopot. Osoby, które jako główny cel podróży wska-

zywały zwiedzenie całego Trójmiasta, na miejsce zakwaterowania wybierały najczęściej Sopot (47,3%) oraz 

Gdańsk (31,1% respondentów).  

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 28,3% ogółu turystów, to w analizie oceny atrakcyjności Gdańska istotna jest częstotliwość ich 

odwiedzin. Mianowicie 51,7% turystów, którzy zakwaterowali się poza Gdańskiem, deklarowało, iż odwiedzi to 

miasto jeden raz. Co do zasady najczęściej odwiedzać Gdańsk będą osoby zakwaterowane w Gdyni, na drugim 

miejscu plasują się respondenci zakwaterowani poza Trójmiastem, a nieznaczną chęć odwiedzenia Gdańska wska-

zywali respondenci zakwaterowani w Sopocie, spośród których aż 58,62% zamierza odwiedzić Gdańsk tylko raz 

w trakcie swojego pobytu.  

2.5. Osoby towarzyszące podczas podróży i pobytu  

Znaczna większość respondentów przyjechała do Gdańska z osobami towarzyszącymi (69,8%), a jedynie co trzeci 

ankietowany przyjechał indywidualnie (30,3%). Przyjazdy w towarzystwie dominowały zarówno wśród odwiedza-

jących (66,8%), jak i turystów (75,1%). Respondentom najczęściej towarzyszyła rodzina/członek rodziny (45,6% 

ogółu respondentów, którzy przyjechali w towarzystwie) oraz znajomi/znajomy (43,2% ogółu respondentów, któ-

rzy przyjechali w towarzystwie). Respondenci w wieku powyżej 35 lat najczęściej deklarowali spędzenie pobytu 

w towarzystwie rodziny/członka rodziny (68,8% osób, które przyjechały w towarzystwie), a osoby młodsze w 
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wieku od 18 do 34 lat wybierały najczęściej przyjazd ze znajomymi/znajomym (60,6% osób, które przyjechały w 

towarzystwie). Respondenci znajdujący się w najmłodszym przedziale wiekowym bardzo często wybierali także 

przyjazd do Gdańska w grupie turystycznej/zorganizowanej i grupie mieszanej.  

Tabela 24. 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 % Turyści % 

Z osobami towarzyszącymi 445 69,75% 276 66,83% 169 75,11% 

Grupa turystyczna/zorganizowana 19 4,27% 10 3,62% 9 5,33% 

Rodzina/członek rodziny 203 45,62% 118 42,75% 85 50,30% 

Znajomi/Znajomy 192 43,15% 126 45,65% 66 39,05% 

Grupa mieszana 31 6,97% 22 7,97% 9 5,33% 

Bez osób towarzyszących 193 30,25% 137 33,17% 56 24,89% 

Razem 638 100,00% 413 100,00% 225 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przyjazdy w towarzystwie dominowały zarówno w grupie respondentów krajowych, jak i zagranicznych, odpo-

wiednio 70,9% i 65,1%, przy czym rodzina zdecydowanie częściej towarzyszyła respondentom zagranicznym 

(62,3%), natomiast respondenci z Polski praktycznie równie często przyjeżdżali do Gdańska w towarzystwie zna-

jomych (45,6% krajowych respondentów, którzy przyjechali w towarzystwie), co rodziny (42,7%).  

Tabela 25. 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 % 

Z osobami towarzyszącymi 446 69,91% 377 70,86% 69 65,09% 

Grupa turystyczna/zorganizowana 19 4,26% 18 4,77% 1 1,45% 

Rodzina/członek rodziny 204 45,74% 161 42,71% 43 62,32% 

Znajomi/Znajomy 192 43,05% 172 45,62% 20 28,99% 

Grupa mieszana 31 6,95% 26 6,90% 5 7,25% 

Bez osób towarzyszących 192 30,09% 155 29,14% 37 34,91% 

Razem 638 100,00% 532 100,00% 106 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci zagraniczni częściej niż respondenci krajowi pojawiali się w Gdańsku sami (34,91%), podczas gdy 

w całości badanej próby odsetek ten stanowił 30,09%. 

Rysunek 4. Wielkość grupy w jakiej respondenci przyjechali do Gdańska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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W przyjazdach z rodziną, znajomymi i grupą mieszaną dominowały przyjazdy w grupie 1-3 osobowej, odpowiednio 

87,8%, 79,2% i 67,7%. Zdecydowanie mniejszy udział stanowiły grupy 4-7 osobowe. Były one nieco bardziej 

popularne w grupie mieszanej (rodzina i znajomi; 29,0%), niż wśród grupy znajomych (15,6%), bądź rodziny 

(10,3%). Natomiast zgodnie z oczekiwaniami najliczniejszą grupę powyżej 7 osób stanowiły grupy tury-

styczne/zorganizowane (79,0%).  

2.6. Wybierane przez respondentów obiekty noclegowe 

W porównaniu do wyników badania przeprowadzonego w poprzednim okresie, w II kwartale 2015 r. zmieniła się 

struktura miejsc noclegowych, z których korzystali turyści. Choć podstawowym miejscem zakwaterowania nadal 

były obiekty typu hotelowego, udział tych obiektów w bazie noclegowej turystów uległ zmniejszeniu w porównaniu 

do I kwartału 2015 r. Jednocześnie wzrósł udział turystów, którzy nocowali u rodziny, bądź znajomych (wzrost o 

6,5 p.p. w przypadku gości z Polski i o 27,2 p.p. wśród gości z zagranicy). 

Tabela 26. 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 * 2 0,89% 1 0,61% 1 1,64% 

Hotel ** 4 1,78% 2 1,22% 2 3,28% 

Hotel *** 20 8,89% 17 10,37% 3 4,92% 

Hotel **** 19 8,44% 7 4,27% 12 19,67% 

Hotel ***** 14 6,22% 6 3,66% 8 13,11% 

Hostel 17 7,56% 12 7,32% 5 8,20% 

Pensjonat 2 0,89% 1 0,61% 1 1,64% 

Motel 7 3,11% 6 3,66% 1 1,64% 

Apartament 26 11,56% 17 10,37% 9 14,75% 

Kemping 2 0,89% 2 1,22% 0 0,00% 

Pole biwakowe 3 1,33% 1 0,61% 2 3,28% 

Ośrodek wczasowy 4 1,78% 4 2,44% 0 0,00% 

Schronisko młodzieżowe 12 5,33% 11 6,71% 1 1,64% 

U rodziny/znajomych 64 28,44% 49 29,88% 15 24,59% 

Kwatera prywatna/agrotury-

styczna 

24 10,67% 23 14,02% 1 1,64% 

Brak odpowiedzi 5 2,22% 5 3,05% 0 0,00% 

Razem 225 100,00% 164 100,00

% 

61 100,00% 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

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

o wyższym standardzie: hotele **** i ***** (32,8% wśród turystów zagranicznych w porównaniu do 7,9% wśród 

turystów krajowych), podczas gdy turyści z Polski częściej wybierali hotele ***. Należy jednak podkreślić, iż 

odsetek krajowych turystów wybierających hotele *** istotnie zmalał w porównaniu do I kwartału 2015 r. (spadek 

o 14,0 p.p.), natomiast wśród turystów z zagranicy statystycznie mniej osób wybierało hotele **** (spadek o 

20,9 p.p.). Zarówno wśród turystów z obszaru kraju, jak i spoza niego, znaczną popularnością cieszyły się apar-

tamenty. Z kolei kwatery prywatne/agroturystyczne były często wybierane przez krajowych uczestników ruchu 

turystycznego Gdańska. Nieznacznie wzrosło zainteresowanie tańszymi noclegami: w motelach, kempingach, na 

polach biwakowych oraz w schroniskach młodzieżowych, przy czym częściej te formy zakwaterowania wybierali 

młodsi turyści z Polski. Zjawisko to było naturalnym następstwem dogodnych warunków pogodowych utrzymu-

jących się w II kwartale 2015 r., co wpłynęło na możliwość nocowania np. w namiocie, na polu biwakowym.   
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Rysunek 5. Struktura rodzaju zakwaterowania wybieranego przez respondentów, którzy w Trójmieście przebywają 

dłużej niż 1 dzień według kryterium miejsca zakwaterowania i obiektu noclegowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Struktura preferowanych obiektów noclegowych wśród respondentów, zatrzymujących się w różnych miejscowo-

ściach wskazuje, że zwłaszcza respondenci zatrzymujący się poza Trójmiastem, korzystali z noclegów u rodziny 

lub znajomych (60,0%) oraz kempingów i pól biwakowych (20,0%). Z kolei kwatery prywatne oraz apartamenty 

cieszyły się największą popularnością wśród respondentów zatrzymujących się w Sopocie (41,4%).  

Porównując otrzymane wyniki w II kwartale 2015 r. do I kwartału 2015 r. należy przede wszystkim zauważyć 

wzrost znaczenia zakwaterowania u rodziny i znajomych oraz prywatnych kwater i apartamentów. Z kolei mniej-

szy odsetek respondentów zatrzymywał się w obiektach hotelowych. Trzeba jednak mieć na względzie fakt, iż 

zmniejszony odsetek osób korzystających z odpłatnych obiektów noclegowych nie oznacza mniejszej liczby ko-

rzystających z tych obiektów, ze względu na większą liczbę turystów przyjeżdżających do Gdańska w sezonie, niż 

poza nim. 

2.7. Miejscowości komplementarne w stosunku do Gdańska 

W rozdziale 2.4. zweryfikowana została częstotliwość odwiedzania Gdańska przez osoby, które w Trójmieście 

spędzą więcej niż 1 dzień, zaś zakwaterowane są poza Gdańskiem. Analogicznie dokonano weryfikacji na ile 

turyści, a więc osoby, które nocują w Gdańsku, korzystają z oferty turystycznej pozostałych miast Trójmiasta 

oraz innych okolicznych miejscowości. 

Tabela 27. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych na pytanie: „Czy podczas 

Pana(i) pobytu odwiedza Pan(i) także inne miejscowości poza Gdańskiem?” [pytanie jednokrotnego wyboru skie-

rowane do turystów zakwaterowanych w Gdańsku] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Tak 187 83,11% 135 82,32% 52 85,25% 

Nie 38 16,89% 29 17,68% 9 14,75% 

Razem 225 100,00% 164 100,00% 61 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w I kwartale 2015 r. turyści oprócz głównej destynacji wypoczynkowej, jakim był Gdańsk, deklaro-

wali chęć odwiedzenia także innych miejscowości. Dużą liczbę turystów przyciągały takie miasta, jak: Sopot 

(54,5% turystów) i Gdynia (31,1% turystów). Nieco mniej popularne były takie miasta, jak: Hel i Malbork, gdzie 

planowało się udać 7,0% turystów. Dłuższy czas pobytu w Gdańsku wiązał się z chęcią odwiedzenia innych miej-

scowości - ponad 80,0% turystów, których pobyt trwał powyżej 4 noclegów wyraziło właśnie taki zamiar. Nato-

miast wśród turystów, którzy zatrzymali się na 1-3 noclegi, podobny zamiar zadeklarowało 51,1% respondentów. 
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Wśród osób, które zadeklarowały, ze będą odwiedzać również inne miejscowości w czasie swego pobytu w Gdań-

sku dominowali respondenci, którzy czas wolny zamierzali spędzić na spacerach lub zwiedzaniu. Można więc 

podejrzewać, że właśnie z perspektywy tych czynności dobierali miejscowości, które zamierzają odwiedzić. Z 

uwagi na obszerność badanego aspektu, wyczerpująca analiza odpowiedzi, dotyczących formy spędzania czasu, 

została zaprezentowana w podrozdziale 2.9. 

2.8. Środki transportu wykorzystywane przez respondentów 

Dostępność środków transportu jest ważnym czynnikiem atrakcyjności turystycznej danego miasta. Dogodność 

istniejących połączeń oraz możliwość wyboru środków transportu do przemieszczania się w obrębie konkretnej 

destynacji, istotnie wpływa na rozwój ruchu turystycznego w danym miejscu. W celu analizy preferencji respon-

dentów w zakresie sposobu przemieszczania się, zadano respondentom pytanie odnośnie środków transportu, 

którymi dotarli do Gdańska oraz środków transportu, które najczęściej wybierali w celu sprawnego poruszania się 

po mieście. 

Tabela 28. 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 224 35,11% 163 39,47% 61 27,11% 

Samolot 144 22,57% 73 17,68% 71 31,56% 

Pociąg 237 37,15% 154 37,29% 83 36,89% 

Autobus kursowy/regularnej linii 18 2,82% 11 2,66% 7 3,11% 

Autobus wycieczkowy 10 1,57% 7 1,69% 3 1,33% 

Statek/prom 2 0,31% 2 0,48% 0 0,00% 

Inny środek transportu 3 0,47% 3 0,73% 0 0,00% 

Razem 638 100,00% 413 100,00% 225 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Głównym środkiem transportu, za pomocą którego respondenci dotarli do Gdańska, był transport kolejowy 

(37,2% wszystkich respondentów), następnie transport samochodowy (35,1%) oraz transport drogą lotniczą 

(22,6%). W porównaniu do wyników badania, zrealizowanego w I kwartale 2015 r., zmniejszył się udział osób 

wybierających autobusy kursowe/regularnej linii (spadek o 8,0 p.p.), natomiast istotnie wzrosło zainteresowanie 

podróżą pociągiem (wzrost o 6,9 p.p.), co może mieć związek z popularyzacją połączeń PKP Intercity, obsługiwa-

nych przez pociągi Pendolino2, które ze względu na krótki czas podróży, wpłynęły na spadek popularności połączeń 

autobusowych. 

Równie często pociągami podróżowali zarówno odwiedzający, jak i turyści. Wśród odwiedzających zdecydowanie 

większa była popularność samochodu, niż wśród turystów, co zapewne łączy się z tym, iż co czwarty odwiedzający 

deklarował, że miasto Gdańsk było jednym z miejsc w dłuższej podróży. Tym samym dzięki samochodom, osoby 

te mogły być bardziej mobilne, co w przypadku chęci odwiedzenia kilku miejsc, może stanowić istotny czynnik 

wpływający na wybór środka transportu. Natomiast turyści zdecydowanie częściej jako środek dotarcia do celu 

podróży deklarowali korzystanie z połączeń lotniczych.  

  

                                                           
2 Zob. http://www.rynek-kolejowy.pl/55488/srednia_frekwencja_w_pendolino.htm 
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Tabela 29. 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 224 35,11% 202 37,97% 22 20,75% 

Samolot 144 22,57% 71 13,35% 73 68,87% 

Pociąg 237 37,15% 234 43,98% 3 2,83% 

Autobus kursowy/regularnej li-

nii 
18 2,82% 15 2,82% 3 2,83% 

Autobus wycieczkowy 10 1,57% 6 1,13% 4 3,77% 

Statek/prom 2 0,31% 1 0,19% 1 0,94% 

Inny środek transportu 3 0,47% 3 0,56%  0,00% 

Razem 638 100,00% 532 100,00% 106 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na wybierane przez respondentów środki transportu, umożliwiające im dotar-

cie do Gdańska, jest odległość między miejscem zamieszkania turysty, a miejscowością docelową. Turyści krajowi 

najczęściej przyjeżdżali do Gdańska pociągiem (44,0%) oraz samochodem (38,0%), zaś 13,4% podróżnych z 

Polski przyleciało samolotem. Z drogi lotniczej głównie korzystały osoby pochodzące z województwa mazowiec-

kiego i małopolskiego, odpowiednio 66,2% i 14,1%, co może wynikać z dogodnych połączeń lotniczych z War-

szawy i Krakowa do Gdańska, oferowanych przez tanie linie lotnicze. Podobnie jak w I kwartale 2015 r. turyści 

zagraniczni najchętniej podróżowali samolotem (68,87%), choć należy podkreślić, iż odsetek respondentów w tej 

grupie spadł o ponad 10 p.p. Drugim w kolejności środkiem transportu wybieranym przez turystów zagranicznych 

był samochód (20,8%). Tym środkiem transportu przybyło do Gdańska 31,8% respondentów z Wielkiej Brytanii, 

27,3% z Rosji i 22,7% z Niemiec. 

Kolejnym badanym aspektem, były środki transportu, jakimi respondenci poruszali się po Gdańsku. Ze względu 

na to, iż ankietowani mogli wskazać dwie odpowiedzi, łącznie uzyskano i poddano analizie 866 odpowiedzi (tym 

samym uzyskana suma nie była równa 100%, gdyż przewyższała liczbę respondentów).   

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 % Odwiedzający % Turyści % 

Samochód 283 44,36% 179 43,34% 104 46,22% 

Komunikacja miejska 219 34,33% 112 27,12% 107 47,56% 

SKM 178 27,90% 107 25,91% 71 31,56% 

Rower 11 1,72% 5 1,21% 6 2,67% 

Motocykl 2 0,31% 1 0,24% 1 0,44% 

Pieszo 149 23,35% 93 22,52% 56 24,89% 

Inny 24 3,76% 19 4,60% 5 2,22% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W ogólnej strukturze dominował udział osób, które poruszały się po Gdańsku samochodem (44,4%) oraz środ-

kami komunikacji, takimi jak: autobusy i tramwaje (34,3%) oraz połączenie podmiejskie SKM (27,9%). Niewielki 

odsetek stanowiły osoby, które przemieszczały się rowerem (1,7%), motocyklem (0,3%), bądź innym środkiem 

transportu (jako inne środki transportu wskazywano najczęściej taksówki oraz autobus wycieczkowy: 3,8%). 

Wśród odwiedzających największą popularnością cieszył się samochód (43,3%). Z kolei turyści najczęściej wy-

bierali komunikację miejską (47,6%), były to zazwyczaj osoby, które przesiadły się z pociągu, bądź przyleciały 

samolotem. Nieco mniej turystów wskazało samochód (46,2%), jako środek transportu umożliwiający im poru-

szanie się po Gdańsku, warto jednak zauważyć, że był to odsetek o prawie 20 p.p. wyższy niż turystów, którzy 

do Gdańska przyjechali samochodem.   
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Tabela 31. 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 283 44,36% 221 41,54% 62 58,49% 

Komunikacja miejska 219 34,33% 184 34,59% 35 33,02% 

SKM 178 27,90% 151 28,38% 27 25,47% 

Rower 11 1,72% 9 1,69% 2 1,89% 

Motocykl 2 0,31% 2 0,38% 0 0,00% 

Pieszo 149 23,35% 128 24,06% 21 19,81% 

Inny 24 3,76% 16 3,01% 8 7,55% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

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

dostrzec można, iż zagraniczni turyści znacznie częściej wybierali samochód (58,5%), niż ich krajowi odpowied-

nicy (41,5%). Co więcej odsetek turystów zagranicznych, którzy przyjechali do Gdańska samochodem wyniósł 

20,8%, co oznacza, że 37,7% turystów zagranicznych „przesiadło się” do samochodu dopiero po dotarciu do 

Gdańska. Wobec powyższego turyści spoza obszaru kraju rzadziej wybierali inne środki transportu, niż krajowi 

turyści, a przede wszystkim rzadziej deklarowali, że po Gdańsku przemieszczają się pieszo (o 4,25 p.p.). 

2.9. Cel przyjazdu i formy spędzania czasu  

Ważny z punktu widzenia analizy usług turystycznych jest zarówno cel przyjazdu respondentów, jak również 

deklarowane przez nich formy spędzania czasu wolnego. W ramach przeprowadzonego badania respondentom 

zadawano pytania mające na celu ustalenie, z jakiego powodu przyjechali do Gdańska oraz czy ich aktywność 

ograniczała się wyłącznie do zrealizowania ich pierwotnego celu podróży. Szczegółowa analiza deklarowanej przez 

respondentów chęci zwiedzania miasta umożliwiła wskazanie, jakie obiekty i atrakcje turystyczne, stanowiące 

element oferty produktu turystycznego, jakim jest Gdańsk, są najczęściej przez nich wybierane.  

Aby możliwe było kompleksowe przeprowadzenie analizy celu przyjazdu respondentów do Gdańska przyjęto, 

iż pierwsza ze wskazywanych przez nich odpowiedzi definiowała główny cel ich pobytu, zaś pozostałe stanowiły 

jedynie dodatkowe formy aktywności, które respondent zamierzał podejmować w trakcie swojego pobytu w Gdań-

sku. 

Tabela 32. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Proszę wska-

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

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Podróż w sprawach zawo-

dowych 
105 16,46% 81 19,61% 24 10,67% 

Pobyt rekreacyjny 351 55,02% 200 48,43% 151 67,11% 

Zakupy 25 3,92% 20 4,84% 5 2,22% 

Podróż w celach zdrowot-
nych 

18 2,82% 14 3,39% 4 1,78% 

Wydarzenie kulturalne, 

rozrywkowe, sportowe 
etc. 

73 11,44% 60 14,53% 13 5,78% 

Inny cel 66 10,34% 38 9,20% 28 12,44% 

Razem 638 100,00% 413 100,00% 225 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wyraźnie widać, iż w II kwartale 2015 r. dominującym rodzajem turystyki była turystyka rekreacyjna (55,0% 

ogółu respondentów). Znacznie rzadziej wskazywanym celem pobytu była turystyka biznesowa (16,5% ogółu 

respondentów), turystyka eventowa (11,4% ogółu respondentów) oraz odwiedziny bliskich/znajomych, które też 

w pewnym sensie stanowią pobyt w celach rekreacyjnych (inny cel – 10,3% ogółu respondentów). 
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W II kwartale 2015 r. udział respondentów wybierających pobyt rekreacyjny, jako główny cel podróży, w porów-

naniu do poprzedniego okresu, wzrósł o 13,0 p.p.3. W przypadku podróży w sprawach zawodowych udział re-

spondentów zmniejszył się aż o 12,8 p.p., zaś wzrósł udział respondentów, przyjeżdżających w celach zdrowot-

nych (o 2,6 p.p.) i w związku z odbywającymi się wydarzeniami kulturalnymi, sportowymi, rozrywkowymi (o 6,7 

p.p.).  

W zakresie różnic pomiędzy odwiedzającymi, a turystami, obie te grupy przyjeżdżały głównie w celach rekreacyj-

nych, przy czym wśród turystów odsetek ten stanowił 67,1%, podczas gdy wśród odwiedzających 48,4%. Z kolei 

odwiedzający częściej deklarowali pobyt w celach zawodowych (19,6% odwiedzających w porównaniu do 10,7% 

turystów).  

Tabela 33. 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 % 

Zagra-

niczni 
% 

Podróż w sprawach zawodowych 105 16,46% 93 17,48% 12 11,32% 

Pobyt rekreacyjny 351 55,02% 289 54,32% 62 58,49% 

Zakupy 25 3,92% 21 3,95% 4 3,77% 

Podróż w celach zdrowotnych 18 2,82% 14 2,63% 4 3,77% 

Wydarzenie kulturalne, rozryw-

kowe, sportowe etc. 
73 11,44% 69 12,97% 4 3,77% 

Inny cel 66 10,34% 46 8,65% 20 18,87% 

Razem 638 100,00% 532 100,00% 106 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując motywy przyjazdu wskazywane przez turystów i odwiedzających, w podziale według miejsca ich po-

chodzenia, wyraźnie widać, iż zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

Gdańska dominuje turystyka rekreacyjna. Odsetek przyjazdów typowo turystycznych w grupie turystów z kraju 

wzrósł w porównaniu do poprzedniego okresu o 18,0 p.p., zaś w grupie turystów zagranicznych zmniejszył się o 

5,1 p.p., chociaż nadal jest wyższy niż wśród respondentów krajowych. Zarówno wśród respondentów z Polski, 

jak i z zagranicy drugim najczęściej podawanym motywem przyjazdu były sprawy zawodowe. Wśród responden-

tów krajowych odsetek ten wyniósł 17,5%, zaś wśród osób z zagranicy nieco mniej, bo 11,3%.  

W II kwartale 2015 r. udział krajowych uczestników ruchu turystycznego, deklarujących sprawy zawodowe, jako 

cel podróży, zmniejszył się o 12,9 p.p. w porównaniu do I kwartału 2015 r., przy czym wśród respondentów 

zagranicznych spadek ten wyniósł aż 14,1 p.p.4. Mniejszy udział turystyki biznesowej wśród krajowych i zagra-

nicznych uczestników ruchu turystycznego Gdańska w stosunku do I kwartału 2015 r. wynikał ze wzrostu liczby 

turystów, zainteresowanych ofertą rekreacyjną i kulturalno-rozrywkową oraz z rozpoczynającego się okresu urlo-

powego. 

Warto też zauważyć, że znaczącą grupę stanowili zagraniczni turyści i odwiedzający, którzy jako cel swojej wizyty 

wskazali odpowiedź „inny”, dookreślając, iż przyjechali do Gdańska w celu spotkania się z rodziną lub znajomymi. 

Jest to co prawda cel, który można uznać poniekąd za cel rekreacyjny, jednak ze względu na dużą liczbę respon-

dentów w tej grupie zdecydowano się na zachowanie jej odrębności (inny cel: 18,9%). Natomiast wydarzenie 

kulturalne, rozrywkowe, sportowe znacznie częściej przyciągały osoby z obszaru kraju (13,0%), niż z zagranicy 

(3,8%). Najmniej liczną grupę wśród krajowych i zagranicznych ankietowanych stanowiły osoby, których celem 

przyjazdu był zakupy, bądź podróż w celach zdrowotnych. 

                                                           
3 W II kwartale zmieniły się możliwe odpowiedzi do wyboru, z tego względu struktura celów pobytu zmieniła się. Jako odpowiedniki 

pobytu rekreacyjnego potraktowano w I kwartale: wypoczynek/relaks, zwiedzanie i wypoczynek aktywny (pływanie, rower, żagle, 

konie, itp.). 
4 W związku ze zmianą wariantów odpowiedzi w badaniu przeprowadzanym w II kwartale przyjęto, że odpowiedzi „podróż w spra-

wach zawodowych” odpowiadały następujące odpowiedzi z badania w I: podróż w sprawach zawodowych i szkolenie, konferencje, 

kongres. 
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Kolejnym aspektem było określenie formy aktywności respondentów oraz analiza usług, z jakich respondenci 

korzystali, bądź deklarowali chęć korzystania w trakcie wolnego czasu, spędzanego w Gdańsku. Z uwagi na fakt, 

iż przyjeżdżający do danego miasta turysta planuje realizować równocześnie kilka różnych celów, respondenci 

mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi, co również pozwoliło na szerszą analizę formy spędzania przez nich 

czasu wolnego. Łącznie uzyskano i przeanalizowano 1157 odpowiedzi, przy czym należy podkreślić, iż tym samym 

otrzymana suma nie była równa 100% (liczba odpowiedzi znacznie przekroczyła liczbę respondentów ogółem). 

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. 

Co do zasady preferencje w zakresie form spędzania wolnego czasu, wskazywane przez respondentów krajowych 

i zagranicznych nie odbiegały od siebie znacząco. Jednakże krajowi uczestnicy ruchu turystycznego byli nieznacz-

niej mniej aktywni: rzadziej zwiedzali (o 13,0 p.p. mniej respondentów z kraju, niż spoza zadeklarowało chęć 

zwiedzania), rzadziej też decydowali się na aktywny wypoczynek (mniej o 3,5 p.p.) oraz odpoczynek na plaży 

(mniej o 7,2 p.p.). Przyczyn tej prawidłowości można upatrywać w kilku czynnikach, jednak głównym zdaje się 

być ten, który wynika z wyższego udziału wśród respondentów krajowych, niż wśród respondentów zagranicz-

nych, osób deklarujących pobyt w celach służbowych (17,5% - krajowi, 11,3% - zagraniczni), stąd też naturalnym 

zdaje się być fakt, iż o 2,6 p.p. więcej respondentów krajowych deklarowało brak wolnego czasu. Udział odwie-

dzających wśród respondentów krajowych był wyższy, niż wśród respondentów zagranicznych. Również ich cał-

kowity czas pobytu był krótszy, co oznacza, że mieli mniej czasu na dodatkowe aktywności, stąd być może częściej 

deklarowali spędzanie wolnego czasu na spacerowaniu (o 5,2 p.p.). Dla turystów krajowych rzadziej też była to 

pierwsza wizyta w Gdańsku, stąd być może zdołali pewne aktywności zrealizować podczas poprzednich wizyt. 

Dodatkowo wysoki udział respondentów z województwa pomorskiego mógł wpłynąć na to, że nie byli oni zainte-

resowani odpoczynkiem na plaży, do której mają stały, całoroczny dostęp. 

W ramach szerszej analizy zbadano zależność pomiędzy wybieraną przez respondentów aktywnością w wolnym 

czasie a deklarowanym przez nich motywem przyjazdu, wykluczając w każdej grupie formy spędzania czasu, 

które bezpośrednio korespondowały ze wskazanym przez respondentów głównym celem podróży.  
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Tabela 34. Analiza zależności pomiędzy głównym celem przyjazdu respondentów do Gdańska a wskazywaną przez 

nich formą spędzania wolnego czasu 

 
Podróż w spra-

wach zawodowych 
Pobyt rekreacyjny Zakupy 

Podróż w celach 
zdrowotnych 

Wydarzenie kultu-
ralne, rozryw-

kowe, sportowe 
etc. 

Inny cel 

Zwiedzanie 14,31% 30,18% 28,62% 15,40% 25,03% 22,31% 

Zakupy 12,03% 20,52% n/d 11,54% 18,75% 12,52% 

Udział w impre-

zach kultural-
nych, rozryw-

kowych, spor-

towych 

5,28% 5,46% 14,27% 3,79% n/d 6,31% 

Odpoczynek na 

plaży 
1,51% 12,69% 14,30% 3,82% 12,54% 8,90% 

Aktywny wypo-

czynek 
3,77% 8,81% 0,00% 11,54% 7,81% 6,27% 

Nie mam czasu 
wolnego 

38,32% 1,30% 7,11% 34,58% 14,10% 13,43% 

Spacer 21,10% 19,60% 35,65% 19,21% 18,84% 26,79% 

Inaczej 3,76% 1,31% 0,00% 0,00% 3,09% n/d 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w I kwartale 2015 r., analizę przeprowadzono przyjmując, że w zakresie wszystkich kategorii, za 

wyjątkiem turystów rekreacyjnych, eliminowane są wskazania, dotyczące aktywności bezpośrednio związanych 

z celem podróży. W zakresie respondentów, którzy przyjechali w celu rekreacyjnym uznano natomiast, że wska-

zania tych respondentów mogą posłużyć do określenia, co rozumieją oni pod pojęciem „rekreacja”. 

Wśród respondentów, którzy przyjechali do Gdańska w celach rekreacyjnych, 30,2% z nich swój pobyt 

wiązało ze zwiedzaniem miasta Gdańsk, 20,5% z zakupami, niewiele mniej, bo 19,6% ze spacerami, a 12,7% 

ankietowanych deklarowało chęć odpoczynku na plaży.  

Respondenci, którzy za główny cel podróży wskazali sprawy zawodowe, najczęściej deklarowali brak 

wolnego czasu (38,3%). Co piąty ankietowany, należący do tej grupy respondentów deklarował, iż swój wolny 

czas będzie spędzał spacerując, a nieco mniejszy odsetek sprawy zawodowe łączył ze zwiedzaniem, bądź zaku-

pami.  

Respondenci, których motywem przyjazdu były zakupy, wskazywali iż poza głównym celem podróży, równie 

chętnie co turyści rekreacyjni, spędzą swój wolny czas na zwiedzaniu miasta. Pomimo, iż często ich aktywnością 

było spacerowanie, to w tej grupie respondentów w porównaniu do innych grup najczęściej występowały osoby 

deklarujące chęć odpoczynku na plaży, bądź uczestnictwo w imprezach kulturalnych, rozrywkowych lub sporto-

wych.   

Z kolei respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w celach zdrowotnych, równie często co ankietowani, 

których motywem były sprawy zawodowe, wskazywali, że nie mają w trakcie swojego pobytu czasu wolnego, tak 

więc te dwie grupy zdają się w największym stopniu ograniczać swój przyjazd do realizacji samego celu podróży. 

Respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w związku z imprezami kulturalnymi, rozrywkowymi lub 

sportowymi zamierzali poświęcić swój wolny czas na zwiedzaniu miasta (25,0%) oraz w podobnym stopniu na 

zakupy, bądź spacery (każda z odpowiedzi została wybrana przez ok. 18,8% respondentów, należących do ana-

lizowanej grupy). 

Ankietowani, którzy jako główny cel przyjazdu do Gdańska wskazali inny cel, a więc głównie spędzenie 

czasu ze znajomymi lub rodziną, wskazywali, iż swój czas wolny spędzali spacerując (26,8%), bądź zwiedzając 

miasto (22,3%).   

Respondentów poproszono także, aby wskazali atrakcje i obiekty turystyczne, jakie odwiedzili, bądź planowali 

odwiedzić w trakcie swojego pobytu w Gdańsku. Pozwoliło to na poszerzenie analizy ich aktywności w ramach 

zwiedzania, które było wskazywane jako najbardziej popularna forma spędzania przez nich wolnego czasu.  
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Tabela 35. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Czy w trakcie 

pobytu zamierza Pan(i) zwiedzać atrakcje lub obiekty turystyczne?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Odwiedza-
jący 

% Turyści % 

Tak 375 58,78% 188 45,52% 187 83,11% 

Nie 263 41,22% 225 54,48% 38 16,89% 

Razem 638 100,0% 413 100,0% 225 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Udział respondentów, którzy zadeklarowali, że w trakcie swojego pobytu już odwiedziło, albo zamierza odwiedzić 

atrakcje i obiekty turystyczne, stanowił 58,8% ogółu ankietowanych. Wynik ten tym samym był nieco niższy, niż 

uzyskany w I kwartale 2015 r. (61,1%). Może to być związane z faktem, iż w II kwartale 2015 r. widoczny był 

większy odsetek osób, które z uwagi na dogodne warunki pogodowe, deklarowały chęć odpoczynku na plaży, co 

z kolei mogło wpłynąć na ich mniejszą chęć odwiedzania obiektów turystycznych, których zwiedzanie ogranicza 

czas spędzany na świeżym powietrzu.  

Tabela 36. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Czy w trakcie 

pobytu zamierza Pan(i) zwiedzać atrakcje lub obiekty turystyczne?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Tak 375 58,78% 295 55,45% 80 75,47% 

Nie 263 41,22% 237 44,55% 26 24,53% 

Razem 638 100,0% 532 100,0% 106 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jak wynika z uzyskanych odpowiedzi, odwiedzanie obiektów i atrakcji turystycznych deklarowali zdecydowanie 

częściej respondenci z zagranicy, z których aż 75,5% zamierzało lub już podjęło taką aktywność, podczas gdy 

w grupie respondentów krajowych odsetek ten wynosił 55,5%. W tym przypadku wpływ na to zjawisko może 

mieć fakt, że w grupie respondentów zagranicznych zdecydowanie większy odsetek stanowiły osoby, które 

w Gdańsku były po raz pierwszy i tym samym odwiedzenie poszczególnych obiektów mogło stanowić dla nich 

istotną atrakcję. Należy równocześnie zwrócić uwagę, iż struktura ta nie zmieniła się istotnie od tej, która wynikała 

z badania zrealizowanego w I kwartale 2015 r.  

Tabela 377. Zależność pomiędzy odpowiedzią na pytanie „Czy w trakcie swojego pobytu w Gdańsku zamierza Pan/i 

odwiedzać atrakcje lub obiekty turystyczne?”, a odpowiedziami na pytanie „Jak często odwiedza Pan/i Gdańsk?” 

 jestem po 

raz pierwszy 

jestem po raz 

drugi 

byłem tu więcej niż kilka razy/ nie-

regularnie 

przyjeżdżam tu często/ re-

gularnie 

Tak 76,40% 68,42% 66,44% 39,53% 

Nie 22,47% 30,26% 33,56% 60,47% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Szczegółowa analiza zależności pomiędzy chęcią odwiedzania atrakcji i obiektów turystycznych, a częstotliwością 

pobytów w Gdańsku, wskazuje zgodnie z przewidywaniami, że najczęściej taką aktywność podejmowały osoby, 

które w Gdańsku były po raz pierwszy (76,4%). Występuje więc odwrotna zależność pomiędzy częstotliwością 

pobytu, a deklarowaną chęcią zwiedzania poszczególnych obiektów, tzn. im częściej ktoś w Gdańsku bywa, tym 

rzadziej decyduje się poświęcić czas na odwiedzanie atrakcji i obiektów turystycznych. Pomimo tego godny uwagi 

jest fakt, że nawet wśród osób, które w Gdańsku bywają często, choć nieregularnie, taką aktywność zamierza 

podjąć aż 66,4% respondentów. Może to oznaczać, że oferta Gdańska jest na tyle różnorodna i interesująca, że 

pomimo wielokrotnych powrotów, respondenci nadal znajdują coś nowego, godnego obejrzenia lub też na tyle 

ciekawego, że uważają, iż warto odwiedzić dany obiekt lub atrakcję ponownie. 
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Tabela 388. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Ile czasu 

poświęcił(a) lub poświęci Pan(i) na zwiedzanie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Do 4 godzin 92 24,53% 68 36,17% 24 12,83% 

Od 4 do 8 godzin 75 20,00% 53 28,19% 22 11,76% 

Od 8 do 12 godzin 24 6,40% 14 7,45% 10 5,35% 

Cały dzień 81 21,60% 41 21,81% 40 21,39% 

2 dni 44 11,70% 8 4,26% 36 19,25% 

Od 3 do 7 dni 49 13,10% 2 1,06% 47 25,13% 

Powyżej 7 dni 10 2,70% 2 1,06% 8 4,28% 

Razem 375 100,00% 188 100,00% 187 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w I kwartale 2015 r. największa grupa respondentów (24,5% ogółu respondentów) zamierzała 

poświęcić na zwiedzanie Gdańska do 4 godzin, aczkolwiek odsetek ten był o 8,9 p.p. niższy niż w przywołanym 

wyżej porównywalnym okresie. Należy jednak zaznaczyć, iż za tak wysoki odsetek odpowiedzialni są głównie 

odwiedzający, gdyż aż 36,2% osób należących do tej grupy, przewiduje poświęcenie wskazanej liczby godzin na 

zwiedzanie. Aż 70,1% turystów na zwiedzaniu Gdańska spędziło lub planuje spędzić przynajmniej 1 dzień, 

a 35,9% tej grupy od 3 do 7 dni. Warte uwagi jest to, iż czas zwiedzania w porównaniu do deklarowanego w I 

kwartale 2015 r. wydłużył się, zarówno wśród odwiedzający, jak i turystów. Aż o 10,5 p.p. więcej odwiedzających 

na zwiedzanie planuje poświęcić odpowiednio od 4 do 8 godzin, a o 7,2 p.p. więcej -  1 dzień. Z kolei wśród 

turystów aż o 15,1 p.p. więcej respondentów planuje poświęcić na zwiedzanie od 3 do 7 dni. 

Tabela 399. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-
stycznego na pytanie: „Ile czasu poświęcił(a) lub poświęci Pan(i) na zwiedzanie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego 

wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Do 4 godzin 92 24,53% 73 24,75% 19 23,75% 

Od 4 do 8 godzin 75 20,00% 64 21,69% 11 13,75% 

Od 8 do 12 godzin 24 6,40% 20 6,78% 4 5,00% 

Cały dzień 81 21,60% 65 22,03% 16 20,00% 

2 dni 44 11,73% 33 11,19% 11 13,75% 

Od 3 do 7 dni 49 13,07% 33 11,19% 16 20,00% 

Powyżej 7 dni 10 2,67% 7 2,37% 3 3,75% 

Razem 375 100,00% 295 100,00% 80 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród zagranicznych respondentów nieznacznie niższy był odsetek osób, które deklarowały, że na zwiedzanie 

poświęcą mniej niż 4 godziny. Warty uwagi jest również fakt, iż ankietowani z zagranicy poświęcają dłuższy czas 

na zwiedzanie, niż ich krajowi odpowiednicy (o 10,7 p.p. więcej odwiedzających i turystów z zagranicy poświęci 

na ten cel przynajmniej 1 dzień). Jest to spowodowane znacznie wyższym udziałem zagranicznych respondentów, 

którzy deklarowali spędzenie od 3 do 7 dni na zwiedzaniu, natomiast wśród krajowych respondentów wyższym 

udziałem grupy osób, które na ten cel poświęcą od 4 do 8 godzin.  

Tabela 40. Zależność pomiędzy odpowiedzią na pytanie „Ile czasu zamierza Pan/i poświęcić na zwiedzanie Gdań-

ska?”, a odpowiedziami na pytanie ”Jak często odwiedza Pan/i Gdańsk?” 

 jestem po 
raz pierwszy 

jestem po raz 
drugi 

byłem tu więcej niż kilka 
razy/ nieregularnie 

przyjeżdżam tu często/ 
regularnie 

Do 4 godzin 19,12% 17,31% 26,80% 35,29% 

Od 4 do 8 godzin 27,94% 17,31% 18,04% 21,57% 

Od 8 do 12 godzin 5,88% 3,85% 7,22% 3,92% 

Cały dzień 20,59% 23,08% 20,10% 15,69% 

2 dni 10,29% 21,15% 10,82% 3,92% 

Od 3 do 7 dni 16,18% 13,46% 11,86% 7,84% 

Powyżej 7 dni 0,00% 0 2,06% 11,76% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Ciekawe wnioski płyną z analizy zależności pomiędzy deklarowanym czasem poświęconym na zwiedzanie, a czę-

stotliwością pobytów w Gdańsku. Najmniej czasu na zwiedzanie poświęcają osoby, które w Gdańsku były już kilka 

razy/nieregularnie (średnio 17 godzin) natomiast najdłużej osoby, które przyjeżdżają do Gdańska regularnie 

(średnio 21 godzin). Przy czym należy mieć na względzie, ze wysoki wynik tej ostatniej grupy wynika z wysokiego 

odsetka osób, które zadeklarowały, że na zwiedzanie poświęcą ponad 7 dni podczas, gdy również w tej grupie 

widoczny był najwyższy odsetek osób, które na zwiedzanie poświęcą do 4 godzin (35,3%). Z kolei respondenci, 

którzy w Gdańsku byli drugi raz, deklarowali, że poświęcą na zwiedzanie średnio 18 godzin, a więc o 0,5 godziny 

więcej niż respondenci przebywający w Gdańsku po raz pierwszy. W tej grupie najwyższy był też odsetek osób, 

które na zwiedzanie poświęcą cały dzień lub dwa dni. Jest to również element, który może świadczyć o atrakcyj-

ności Gdańska dla powracających odwiedzających i turystów. 

Tabela 411. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Z oferty, 

których instytucji kulturalnych w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar skorzystać?” [pytanie wielokrotnego 

wyboru] 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Teatr 70 10,97% 24 5,81% 46 20,44% 

Muzeum 161 25,24% 66 15,98% 95 42,22% 

Opera 38 5,96% 13 3,15% 25 11,11% 

Kino 111 17,40% 62 15,01% 49 21,78% 

Galeria sztuki 40 6,27% 14 3,39% 26 11,56% 

Filharmonia 8 1,25% 2 0,48% 6 2,67% 

Inna instytucja 14 2,19% 9 2,18% 5 2,22% 

Z żadnej 381 59,72% 289 69,98% 92 40,89% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pytanie dotyczące korzystania z oferty instytucji kulturalnych zakładało możliwość wyboru przez respondenta 

kilku odpowiedzi. Łącznie przeanalizowano 823 odpowiedzi, tym samym suma wszystkich wskazań nie była równa 

100,0% (liczba odpowiedzi znacznie przekroczyła liczbę respondentów ogółem). Aż 59,7% respondentów zade-

klarowało, że nie zamierza skorzystać z żadnej oferty instytucji kulturalnych, jednak należy podkreślić, iż wśród 

nich więcej było odwiedzających (69,98%), niż turystów, co zapewne uzależnione było od długości trwania ich 

pobytu w Gdańsku. Na uwagę zasługuje fakt, iż odsetek osób niekorzystających z żadnych instytucji kulturalnych 

był niższy, niż w poprzednim okresie (w I kwartale odsetek ten wynosił 63,0% ogółu wskazań). 

Najczęściej odwiedzanymi instytucjami były muzeum, kina oraz teatry, które jednak znacznie częściej odwiedzali 

turyści, niż odwiedzający. Wśród instytucji kulturalnych znacznie popularniejszych w gronie turystów, niż wśród 

odwiedzających, były również galerie sztuki i opera. W porównaniu do wyników badania, przeprowadzonego w I 

kwartale 2015 r. zarówno w ogólnej strukturze, jak i wśród odwiedzających, na popularności zyskały jedynie 

muzea (o 7,4 p.p. więcej wskazań wśród odwiedzających), zaś wśród samych turystów muzea (o 23,0 p.p. więcej 

wskazań), kina (o 3,7 p.p. więcej wskazań), teatry (o 2,0 p.p. więcej wskazań), galerie sztuki (o 1,6 p.p. więcej 

wskazań) oraz opery (o 0,8 p.p. więcej wskazań). 

Tabela 422. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego na pytanie: „Z oferty, których instytucji kulturalnych w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar sko-

rzystać?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Teatr 70 10,97% 60 11,28% 10 9,43% 

Muzeum 161 25,24% 127 23,87% 34 32,08% 

Opera 38 5,96% 30 5,64% 8 7,55% 

Kino 111 17,40% 101 18,98% 10 9,43% 

Galeria sztuki 40 6,27% 31 5,83% 9 8,49% 

Filharmonia 8 1,25% 6 1,13% 2 1,89% 

Inna instytucja 14 2,19% 12 2,26% 2 1,89% 

Z żadnej 381 59,72% 317 59,59% 64 60,38% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Krajowi i zagraniczni respondenci równie często deklarowali, że nie korzystali z oferty instytucji kulturalnych 

w Gdańsku. Wśród zagranicznych respondentów znacznie większą popularności w stosunku do ich krajowych 

odpowiedników cieszyły się muzea (o prawie 10 p.p.), z kolei zdecydowanie rzadziej respondenci z tej grupy 

deklarowali chęć odwiedzania kin i teatrów, co zapewne wynikało z ograniczeń językowych.  

Tabela 433. 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] 

 Liczba 

wskazań 

% osób, które 

odwiedziły 

Odwie-

dzający 

% osób, które 

odwiedziły 

Tu-

ryści 

% osób, które 

odwiedziły 

Stare Miasto 354 94,40% 175 93,09% 179 95,72% 

Park Oliwski 96 25,60% 28 14,89% 68 36,36% 

Molo w Brzeźnie 75 20,00% 22 11,70% 53 28,34% 

Plaża 217 57,87% 89 47,34% 128 68,45% 

PGE Arena 51 13,60% 17 9,04% 34 18,18% 

Żuraw 104 27,73% 43 22,87% 61 32,62% 

Bazylika Mariacka 70 18,67% 24 12,77% 46 24,60% 

Europejskie Centrum 

Solidarności 

34 9,07% 4 2,13% 30 16,04% 

Centrum Hewelianum 39 10,40% 12 6,38% 27 14,44% 

Dom Uphagena 23 6,13% 6 3,19% 17 9,09% 

Teatr Szekspirowski 42 11,20% 14 7,45% 28 14,97% 

Sołdek 18 4,80% 0 0,00% 18 9,63% 

Opera Bałtycka 37 9,87% 12 6,38% 25 13,37% 

Międzynarodowe Targi 

Gdańska 

3 0,80% 2 1,06% 1 0,53% 

ZOO 78 20,80% 27 14,36% 51 27,27% 

Inne 31 8,27% 10 5,32% 21 11,23% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Również pytanie dotyczące obiektów i atrakcji turystycznych w Gdańsku, jakie respondenci zamierzali zwiedzić, 

bądź już zwiedzili, zakładało możliwość wielokrotnego wyboru odpowiedzi, wobec tego łącznie przeanalizowano 

1272 odpowiedzi, tym samym suma wszystkich wskazań nie była równa 100,0%. 

W rankingu najbardziej popularnych obiektów i atrakcji na pierwszym miejscu znalazło się Stare Miasto (94,4% 

ogółu respondentów, 93,1% odwiedzających i 95,7% turystów), zaś na drugim miejscu plaża (57,9% ogółu re-

spondentów, 47,3% odwiedzających i 68,5% turystów). Będąc na Starym Mieście respondenci najczęściej plano-

wali wejść do Żurawia (Gdańskie Muzeum Morskie; 27,7% ogółu respondentów, 22,9% odwiedzających i 32,6% 

turystów) oraz Bazyliki Mariackiej (18,7% ogółu respondentów, 12,8% odwiedzających i 24,6% turystów). Sto-

sunkowo mniej odwiedzających i turystów planowało zwiedzić okręt Sołdek i Dom Uphagena. W zakresie obiektów 

położonych w znacznym oddaleniu od Starego Miasta, najczęściej wskazanym był Park Oliwski (25,6% ogółu 

respondentów, 14,9% odwiedzających i 36,4% turystów), ZOO (20,8% ogółu respondentów, 14,4% odwiedza-

jących i 27,3% turystów), oraz molo w Brzeźnie (20,0% ogółu respondentów, 11,7% odwiedzających i 28,3% 

turystów). 

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

z nich deklarował chęć odwiedzenia Centrum Hewelianum (10,4% ogółu respondentów, 6,4% odwiedzających 

i 14,4% turystów) i Europejskiego Centrum Solidarności (9,1% ogółu respondentów, 2,1% odwiedzających 

i 16,0% turystów). 

Wyższy udział zwiedzenia obiektów i atrakcji turystycznych widoczny wśród turystów, niż w przypadki odwiedza-

jących (odwiedzający zamierzał zwiedzić, bądź już zwiedził średnio 2 obiekty, zaś turysta 4 obiekty), mógł sta-

nowić wynik średniej długość pobytu w Gdańsku, deklarowanej przez odwiedzających i turystów. 
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Tabela 444. 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] 

 Liczba 

wskazań 

% osób, które od-

wiedziły 

Kra-

jowi 

% osób, które od-

wiedziły 

Zagra-

niczni 

% osób, które od-

wiedziły 

Stare Miasto 354 94,40% 278 94,24% 76 95,00% 

Park Oliwski 96 25,60% 72 24,41% 24 30,00% 

Molo w Brzeźnie 75 20,00% 66 22,37% 9 11,25% 

Plaża 217 57,87% 172 58,31% 45 56,25% 

PGE Arena 51 13,60% 44 14,92% 7 8,75% 

Żuraw 104 27,73% 82 27,80% 22 27,50% 

Bazylika Mariacka 70 18,67% 50 16,95% 20 25,00% 

Europejskie Centrum So-

lidarności 

34 9,07% 20 6,78% 14 17,50% 

Centrum Hewelianum 39 10,40% 31 10,51% 8 10,00% 

Dom Uphagena 23 6,13% 14 4,75% 9 11,25% 

Teatr Szekspirowski 42 11,20% 31 10,51% 11 13,75% 

Sołdek 18 4,80% 11 3,73% 7 8,75% 

Opera Bałtycka 37 9,87% 29 9,83% 8 10,00% 

Międzynarodowe Targi 
Gdańska 

3 0,80% 3 1,02% 0 0,00% 

ZOO 78 20,80% 58 19,66% 20 25,00% 

Inne 31 8,27% 24 8,14% 7 8,75% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zarówno turyści z Polski, jak i z zagranicy zamierzali zwiedzić, bądź już zwiedzili średnio 3 obiekty. Pod względem 

rankingu wskazywanych atrakcji i obiektów turystycznych w grupach krajowych i zagranicznych uczestników ru-

chu turystycznego wyniki badania były zbliżone. Największą popularnością cieszyło się Stare Miasto (94,2% tu-

rystów krajowych i 95,0% turystów z zagranicy) oraz plaża (58,3% turystów krajowych i 56,3% turystów z za-

granicy). Duże rozpiętości w rankingu atrakcji i obiektów turystycznych zaobserwowano w przypadku takich 

obiektów, jak: molo w Brzeźnie (na 5. miejscu wśród krajowych turystów i 9. wśród zagranicznych turystów), 

PGE Arena (na 8. miejscu wśród krajowych turystów i 13. miejscu wśród zagranicznych turystów) i Dom Uphagena 

(na 14. miejscu wśród krajowych turystów i 9. miejscu wśród zagranicznych turystów). Z kolei respondenci za-

graniczni zdecydowanie częściej deklarowali chęć odwiedzenia Europejskiego Centrum Solidarności niż respon-

denci krajowi (odpowiednio 6,8% respondentów krajowych i 17,5% zagranicznych). 

Podjęto również badanie zmierzające do określenia, czy cel przyjazdu ma wpływ na wybierane atrakcje i obiekty 

turystyczne, jednak analiza wykazała brak występowanie istotnych zależności w tym zakresie. Większość respon-

dentów korzystała z takich samych elementów oferty, niezależnie od celu przyjazdu i formy spędzania wolnego 

czasu. 

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

W celu rozpoznania potencjału turystycznego Gdańska zastosowano pięciostopniowe skale pomiarowe, które po-

zwoliły na: ocenę ogólnej atrakcyjności miasta oraz poziomu jakości poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku 

(możliwość przemieszczania się samochodem, transport/komunikacja miejska, bezpieczeństwo, jakość usług ga-

stronomicznych, jakość usług noclegowych, atmosfera miasta, oferta sklepów i dostęp do nich, oferta kulturalna, 

rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa, czystość miasta oraz oznakowanie miasta). Oprócz zastosowania skal po-

miarowych, pozyskano również informacje: na temat skłonności respondentów do polecenia Gdańska znajo-

mym/rodzinie oraz słabych i mocnych stron 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. 

Swój pobyt w Gdańsku respondenci oceniali bardzo dobrze, dzięki czemu ich średnia ocena wyniosła 4,5 (stanowi 

to 0,1 pkt. mniej niż w I kwartale 2015 r.). Ponad połowa badanych (57,4% respondentów) była bardzo zadowo-

lona z pobytu w Gdańsku, a co trzeci badany (34,6% respondentów) raczej zadowolony. W całkowitej liczbie 

pozyskanych ocen tylko cztery osoby przyznały oceny negatywne, przy czym żaden z respondentów nie ocenił 

pobytu na „1”. Bez względu na długość pobytu, czy pochodzenie respondenta, większość osób wybierała oceny 

najwyższe z dostępnej skali. Należy jednak zwrócić uwagę, iż nieco więcej bardzo wysokich ocen wystawiali tu-

ryści (odsetek bardzo zadowolonych wynosił 64,4% turystów) oraz osoby z poza obszaru kraju (odsetek bardzo 

zadowolonych zagranicznych uczestników ruchu turystycznego był na poziomie 59,4%).        

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 okazali się turyści, którzy w Gdańsku byli po raz drugi. Ocenili oni swój 

pobyt na 4,74 w pięciostopniowej skali, a więc dokładnie tak samo jak respondenci z tej grupy w I kwartale 2015 

r. Nieco niższe noty (o 0,18 punktu), niż w poprzednim kwartale wystawili natomiast odwiedzający przyjeżdżający 

do Gdańska regularnie.  

  

Ogółem; 4,52

Odwiedzajacy; 4,47

Turysci; 4,61

Krajowi; 4,51

Zagraniczni; 4,55

4,40

4,45

4,50

4,55

4,60

4,65

4,70

4,45

4,56

4,49

4,40

4,70
4,74

4,58

4,53

4,20

4,30

4,40

4,50

4,60

4,70

4,80

Jestem po raz pierwszy Jestem po raz drugi Byłem tu więcej niż kilka
razy / nieregularnie

Przyjeżdzam tu
często/regularnie

Odwiedzajacy

Turysci



35 

 

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 do 

Gdańska przyjechali po raz drugi. Przy czym większe odchylenia w ocenie pobytu, występujące pomiędzy krajo-

wymi i zagranicznymi respondentami widoczne były jedynie w przypadku częstych/regularnych przyjazdów. 

Wśród zagranicznych respondentów, którzy przyjeżdżają do Gdańska często/nieregularnie, 94,1% osób było ra-

czej zadowolonych lub bardzo zadowolonych, zaś wśród krajowych respondentów odsetek ten wynosi 88,4%. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że w stosunku do I kwartału 2015 r. oceny zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego uległy pogorszeniu o średnio 0,8 punktu. 

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. 

Najlepiej pobyt oceniały kobiety-turystki, choć można przyjąć, iż różnica między kobietami i mężczyznami w tym 

zakresie była co do zasady statystycznie nieistotna. Największe różnice w ocenie pobytu między płciami wystąpiły 

w obrębie grupy odwiedzających, w której kobiety średnio oceniały swój pobyt o 0,17 punktu lepiej niż mężczyźni. 

Ogółem, w każdej z analizowanych grup, kobiety deklarowały, iż są bardziej usatysfakcjonowane swoim pobytem 

niż mężczyźni. 
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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. 

Pod względem wieku najliczniej reprezentowane grupy w badaniu, czyli osoby w wieku od 18 do 24 lat i od 25 do 

34 lat, oceniły swój pobyt w Gdańsku na średnim poziomie, wynoszącym kolejno: 4,52 pkt i 4,75 pkt. Zarówno 

wśród odwiedzających i turystów najbardziej zadowoleni ze swojego pobytu byli respondenci w wieku od 54 do 

64 lat. 92,3% turystów w tej grupie wiekowej było bardzo zadowolonych z pobytu a pozostali respondenci byli 

raczej zadowoleni. Natomiast 64,3% odwiedzających w tej grupie wiekowej było bardzo zadowolonych, a 21,4% 

raczej zadowolonych. Stosunkowo nisko ocenili Gdańsk odwiedzający w wieku od 35 do 44 lat, nadal jednak byli 

oni z pobytu zadowoleni. Należy zwrócić uwagę, iż oceny bardzo dobre, bez względu na grupę wiekową, częściej 

wystawiali turyści.  

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. 

Wszyscy respondenci z zagranicy w wieku od 54 do 64 lat byli bardzo zadowoleni z pobytu, a wśród krajowych 

respondentów było to 66,7% osób, znajdujących się w tej grupie wiekowej. Wyraźnie widać, iż najniżej, aczkol-

wiek nadal na wysokim poziomie, pobyt w Gdańsku ocenili zagraniczni respondenci, należący do grupy wiekowej 

od 35 do 44 lat. Ich średnia ocena różniła się o 0,74 pkt od najwyższej średniej oceny (osoby w tej grupie 

wiekowej nisko w stosunku do innych grup oceniły też bezpieczeństwo i oznakowanie miasta, a jako cel pobytu 

wskazały rekreację). 
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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 wykształceniem wyższym 

swój pobyt w Gdańsku oceniły na 4,51 pkt. Natomiast największy poziom zadowolenia wykazywali zagraniczni 

respondenci z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Należy jednak mieć na względzie, że w grupie tej 

znalazły się zaledwie dwie osoby. 

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. 

Poziom wykształcenia nie różnicował stopnia zadowolenia z pobytu krajowych turystów i odwiedzających Gdańsk, 

natomiast wśród zagranicznych respondentów stanowczo najbardziej zadowoloną grupą były osoby o wykształ-

ceniu gimnazjalnym, aczkolwiek były to tylko dwie osoby, zatem można przyjąć, iż otrzymany wynik w tym 

zakresie, nie ma większej wartości poznawczej. Stosunkowo niżej oceniali pobyt w Gdańsku ankietowani z zagra-

nicy z wykształceniem średnim. Ich przeciętna ocena różniła się o 0,11 pkt. od ich krajowych odpowiedników, a 

od najliczniej reprezentowanej grupy (osób z wykształceniem wyższym) o 0,18 pkt. 

Podsumowując, z zaprezentowanych powyżej zależności wynika, iż zarówno kobiety, jak i mężczyźni, młodsi 

i starsi, bez względu na wykształcenie, ocenili swój pobyt w Gdańsku bardzo dobrze. 

Tabela 455. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Czy pole-

ciłby/poleciłaby Pan(i) swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Tak 489 76,65% 300 72,64% 189 84,00% 

Raczej tak 90 14,11% 68 16,46% 22 9,78% 

Trudno powiedzieć 16 2,51% 13 3,15% 3 1,33% 

Raczej nie 2 0,31% 1 0,24% 1 0,44% 

Brak odpowiedzi 41 6,43% 31 7,51% 10 4,44% 

Razem 638 100,00% 413 100,00% 225 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Innym wskaźnikiem pozwalającym na pośrednią ocenę zadowolenia respondentów z pobytu jest analiza deklaro-

wanej woli polecania innym przyjazdu do Gdańska. Łącznie ponad 90% respondentów odpowiedziało, że poleci-

łoby, bądź raczej poleciłoby przyjazd do Gdańska, a jedynie dwie osoby zadeklarowały, że raczej nie zarekomen-

dowałyby pobytu w Gdańsku. Trzeba zaznaczyć, iż znacznie więcej osób (76,7% ogółu badanych) zdecydowanie 

poleciłoby odwiedzenie Gdańska. Jest to wynik wysoki, lecz niższy niż w I kwartale 2015 r. (w I kwartale 90,5% 

respondentów zdecydowanie poleciłoby, a 7,6% raczej poleciłoby przyjazd). 

Nieco większą liczbę zdecydowanego polecenia stwierdzono w grupie turystów, zaś w grupie odwiedzających był 

nieco wyższy poziom odpowiedzi „raczej tak”. 

Tabela 466. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie 

jednokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Tak 489 76,65% 395 74,25% 94 88,68% 

Raczej tak 90 14,11% 79 14,85% 11 10,38% 

Trudno powiedzieć 16 2,51% 16 3,01% 0 0,00% 

Raczej nie 2 0,31% 2 0,38% 0 0,00% 

Brak odpowiedzi 41 6,43% 40 7,52% 1 0,94% 

Razem 638 100,00% 532 100,00% 106 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Co istotne żaden z respondentów zagranicznych nie zadeklarował, że nie poleciłby przyjazdu do Gdańska. Co 

więcej 9 na 10 respondentów zagranicznych zdecydowanie poleciłoby taki przyjazd. Struktura odpowiedzi krajo-

wych respondentów jest podobna do struktury odpowiedzi odwiedzających, przy czym nieco rzadziej niż zagra-

niczni respondenci odpowiadali bezwzględnie „tak”, a 3,0% z nich wyraziło pewne wątpliwości w tej kwestii, z 

kolei 2 respondentów zadeklarowało, że raczej nie poleciłoby wizyty w Gdańsku. 

Badanych poproszono też o dokonanie oceny jakości poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku, posługując się 

skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo słabą, a 5 bardzo dobrą. Najwyższe oceny respondenci przyznali 

atmosferze miasta (4,64 pkt.), a także ofercie kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej i sportowej (4,49 pkt.) oraz 

ofercie sklepów i dostępie do nich (4,46 pkt.). Najniżej natomiast ocenili możliwość przemieszczania się samo-

chodem (3,62 pkt.) i czystość miasta (3,96 pkt.). Dobrze respondenci ocenili oznakowanie miasta (4,09 pkt.) i 

transport/komunikację miejską (4,10 pkt.). Jakość usług noclegowych i gastronomicznych respondenci ocenili na 

średnim poziomie 4,36 pkt., co oznacza, że badani są usatysfakcjonowani z większości oferowanych usług. Śred-

nia z ocen badanych aspektów w I i II kwartale 2015 r. była bardzo zbliżona.  

Tabela 477. 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 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,62 3,57 3,71 

Transport/komunikacja miejska 4,10 4,03 4,23 

Bezpieczeństwo 4,24 4,24 4,25 

Jakość usług gastronomicznych 4,34 4,33 4,37 

Jakość usług noclegowych 4,38 4,32 4,45 

Atmosfera miasta 4,64 4,59 4,73 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,46 4,46 4,45 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa 4,49 4,54 4,39 

Czystość miasta 3,96 3,97 3,96 

Oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,09 4,09 4,09 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Struktura ocen uzyskana w grupie odwiedzających i turystów wskazuje, iż odwiedzający byli nieco bardziej kry-

tyczni w analizowanym aspekcie, niż turyści. Niższe oceny odwiedzający przyznali 6 aspektom: transport/ komu-
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nikacja miejska (o 0,19 pkt. mniej niż turyści), atmosfera miasta (0,14 pkt. mniej, niż turyści), możliwość prze-

mieszczania się samochodem (0,14 pkt. mniej, niż turyści), jakość usług noclegowych (0,13 pkt. mniej), jakość 

usług gastronomicznych (0,04 pkt. mniej, niż turyści) i bezpieczeństwo (0,01 pkt. mniej, niż turyści).  

Tabela 488. 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 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,62 3,57 3,86 

Transport/komunikacja miejska 4,10 4,08 4,25 

Bezpieczeństwo 4,24 4,26 4,15 

Jakość usług gastronomicznych 4,34 4,32 4,45 

Jakość usług noclegowych 4,38 4,35 4,54 

Atmosfera miasta 4,64 4,62 4,74 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,46 4,46 4,44 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa 4,49 4,51 4,37 

Czystość miasta 3,96 3,98 3,91 

Oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,09 4,10 4,02 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Struktura ocen jest bardziej zróżnicowana w podziale respondentów na krajowych i zagranicznych uczestników 

ruchu turystycznego. Zarówno dla zagranicznych i krajowych respondentów najbardziej problematyczne była 

możliwość przemieszczania się samochodem i czystość miasta. Krajowi respondenci nieco niżej od zagranicznych 

ocenili 5 aspektów, przy czym różnice te są wyższe niż w podziale na odwiedzających i turystów. Respondenci z 

Polski niżej niż ich odpowiednicy z zagranicy ocenili możliwość przemieszczania się samochodem (o 0,29 pkt. 

mniej), jakość usług noclegowych (o 0,18 pkt. mniej), transport/komunikację miejską (o 0,17 pkt. mniej), jakość 

usług gastronomicznych (o 0,13 pkt. mniej) oraz bezpieczeństwo i atmosferę miasta (o 0,12 pkt. mniej). Nato-

miast lepiej oceniali ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową oraz bezpieczeństwo.  

Należy zwrócić uwagę, iż zarówno w podziale respondentów ze względu na długość pobytu, jak i miejsce pocho-

dzenia, różnice pomiędzy wyznaczonymi średnimi ocenami jakości poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku 

są stosunkowo niskie, zatem wnioski dotyczące najwyżej i najniżej ocenianych aspektów w ogólnej strukturze 

badanych można uogólnić bez względu na cechy respondentów: odwiedzający, turysta, krajowy, zagraniczny. 

Tabela 499. Zależność pomiędzy średnią oceną poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku, a oceną pobytu ogółem 

Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną po-

bytu 
Średnia 

ocena 
Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,19 
0,45 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,64 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację miejską 4,13 
0,49 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikację miejską 4,62 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 3,89 
0,7 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,59 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług gastronomicznych 3,71 
0,85 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług gastronomicznych 4,56 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych 3,75 
0,85 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług noclegowych 4,60 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły atmosferę miasta 3,33 
1,24 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły atmosferę miasta 4,57 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 4,00 
0,57 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 4,57 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową 4,33 
0,25 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, 

sportową 
4,58 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 4,05 
0,58 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,63 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta 4,04 
0,56 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta 4,60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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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 atmosfera miasta, 

a nieco niższy - jakość usług gastronomicznych i noclegowych. Oznacza to, iż im bardziej osoby były zadowolone 

z tych aspektów, tym lepiej oceniały swój pobyt w Gdańsku. Warto zauważyć, iż najniżej ocenione aspekty: 

możliwości poruszania się po mieście samochodem oraz czystość miasta, w znacznie mniejszy sposób wpływały 

na satysfakcje z ich pobytu w Gdańsku. Zaprezentowane wartości wskazują również na pewną prawidłowość, 

mianowicie osoby, które dobrze lub bardzo dobrze oceniały poszczególne aspekty Gdańska, swój pobyt oceniły 

na średnim poziomie 4,60 pkt. 

Rysunek 15. 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 ocenili na średnim poziomie 4,27 pkt., przy czym 

jedynie turyści zagraniczni byli bardziej krytyczni i przyznali tej kategorii ocenę 4,22 pkt.  

Zweryfikowano także, co z perspektywy respondentów stanowi największy atut lub mankament Gdańska. Umoż-

liwiło to sprawdzenie, czy we wcześniejszych elementach analizy wyników badania, nie pominięto istotnych aspek-

tów pobytu, które mogłyby mieć znaczenie dla turystów i odwiedzających. 

Tabela 50. Atuty Gdańska wskazywane przez odwiedzających i turystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Atmosfera 52 8,15% 25 6,05% 27 12,00% 

Baza gastronomiczna 14 2,19% 7 1,69% 7 3,11% 

Czynniki ekonomiczne 12 1,88% 6 1,45% 6 2,67% 

Czynniki estetyczne 46 7,21% 29 7,02% 17 7,56% 

Czynniki geograficzne 86 13,48% 53 12,83% 33 14,67% 

Infrastruktura drogowa 6 0,94% 3 0,73% 3 1,33% 

Inne - osobiste 9 1,41% 6 1,45% 3 1,33% 

Komunikacja miejska 14 2,19% 7 1,69% 7 3,11% 

Obiekty historyczne 56 8,78% 33 7,99% 23 10,22% 

Oferta edukacyjna 2 0,31% 2 0,48% 0 0,00% 

Oferta kulturalno-rozryw-
kowa 

74 11,60% 49 11,86% 25 11,11% 

Parki, zieleń 5 0,78% 3 0,73% 2 0,89% 

Plaża 25 3,92% 19 4,60% 6 2,67% 

Port lotniczy 6 0,94% 5 1,21% 1 0,44% 

Port morski 5 0,78% 4 0,97% 1 0,44% 

Stare Miasto 111 17,40% 75 18,16% 36 16,00% 

Wielkość miasta 9 1,41% 6 1,45% 3 1,33% 

Zaplecze handlowe 19 2,98% 18 4,36% 1 0,44% 

Brak odpowiedzi 87 13,64% 63 15,25% 24 10,67% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Za mocne strony Gdańska zarówno respondenci ogółem, jak również odwiedzający uznali: Stare Miasto, czynniki 

geograficzne (położenie nad Zatoką Gdańską, fakt, że Gdańsk jest elementem większej aglomeracji, jaką jest 

Trójmiasto, położenie nad Motławą etc.) oraz ofertę kulturalno-rozrywkową. Turyści pod względem liczby wskazań 

również na pierwszym i drugim miejscu wyodrębnili Stare Miasto i czynniki geograficzne, natomiast kolejną mocną 

stroną, na którą często wskazywali, była atmosfera miasta. 

Tabela 511. Mankamenty Gdańska wskazywane przez odwiedzających i turystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Atmosfera 6 0,94% 5 1,21% 1 0,44% 

Baza gastronomiczna 15 2,35% 4 0,97% 11 4,89% 

Bezdomni 23 3,61% 11 2,66% 12 5,33% 

Bezpieczeństwo 5 0,78% 1 0,24% 4 1,78% 

Brak informacji i oznakowania tury-

stycznego 

20 3,13% 10 2,42% 10 4,44% 

Brak mankamentów 2 0,31% 1 0,24% 1 0,44% 

Brak toalet 17 2,66% 12 2,91% 5 2,22% 

Czynniki ekonomiczne 23 3,61% 18 4,36% 5 2,22% 

Czynniki estetyczne 40 6,27% 24 5,81% 16 7,11% 

Czynniki meteorologiczne 6 0,94% 3 0,73% 3 1,33% 

Infrastruktura drogowa 124 19,44% 89 21,55% 35 15,56% 

Inne - osobiste 22 3,45% 15 3,63% 7 3,11% 

Komunikacja miejska 22 3,45% 17 4,12% 5 2,22% 

Oferta edukacyjna 1 0,16% 1 0,24%  0,00% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 6 0,94% 5 1,21% 1 0,44% 

Parkingi 12 1,88% 8 1,94% 4 1,78% 

Plaża 2 0,31% 1 0,24% 1 0,44% 

Stare miasto 2 0,31% 1 0,24% 1 0,44% 

Tłok 37 5,80% 26 6,30% 11 4,89% 

Wielkość miasta 9 1,41% 3 0,73% 6 2,67% 

Zaniedbane przedmieścia 12 1,88% 9 2,18% 3 1,33% 

Zaplecze handlowe 8 1,25% 3 0,73% 5 2,22% 

Brak odpowiedzi 224 35,11% 146 35,35% 78 34,67% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Do słabych stron respondenci przede wszystkim zaliczyli infrastrukturę drogową, w tym głównie: zakorkowane 

drogi (85 wskazań), stan dróg (17 wskazań), remonty drogowe (11 wskazań). Należy przy tym zaznaczyć, iż ten 

aspekt pobytu w Gdańsku był oceniany najniżej. Kolejne mankamenty były stosunkowo mniej licznie wymieniane.  

Podjęto też próbę zdefiniowania skojarzeń, jakie respondenci mają z Gdańskiem. W tym celu zaprezentowano 

poniżej mapę skojarzeń, która pozwoliła na pogrupowanie poszczególnych aspektów w większe skupiska cech. 

Przede wszystkim Gdańsk był kojarzony z zatoką (142 wskazania, co stanowiło 22,3% respondentów), z Fontanną 

Neptuna (79 wskazań, co stanowiło 12,4% respondentów) oraz Stocznią (52 wskazania, co stanowiło 8,2% re-

spondentów). Należy jednak zauważyć, że zatoka i stocznia mogą w tym wypadku mieć charakter skojarzeń 

werbalnych, w tym sensie, że nie odwołują się do obiektów, które reprezentują, a jedynie utrwalonych przez 

częste występowanie związków słownych, do których należą m.in. stocznia gdańska i port gdański.  
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Rysunek 16. Mapa skojarzeń z Gdańskiem odwiedzających i turystów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najwięcej skojarzeń, bo aż 40,0% wiąże się z szerokorozumianymi cechami architektonicznymi Gdańska lub 

obiektami architektonicznymi w nim zlokalizowanymi, przy czym najczęściej wymieniane są: Fontanna Neptun, 

Stare Miasto, Żuraw oraz ul. Długi Targ. 

Jednym z badanych elementów oceny stopnia dostosowania Gdańska do potrzeb respondentów było również 

sprawdzenie, w jakim stopniu są oni zadowoleni z usług świadczonych przez Gdańską Informację Turystyczną.  

Tabela 522. Udział respondentów, którzy skorzystali z informacji turystycznej z podziałem na odwiedzających i tu-

rystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Tak 89 13,95% 46 11,14% 43 19,11% 

Nie 549 86,05% 367 88,86% 182 80,89% 

Razem 638 100,00% 413 100,00% 225 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2015 r. z usług Gdańskiej Informacji Turystycznej skorzystało 13,95% respondentów, a więc o 2,3 

p.p. mniej niż w ubiegłym kwartale. Analogicznie jak w I kwartale 2015 r. z Gdańskiej Informacji Turystycznej 

częściej korzystali turyści, niż odwiedzający. 

Tabela 533. Udział respondentów, którzy skorzystali z informacji turystycznej z podziałem na krajowych i zagra-

nicznych uczestników ruchu turystycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Tak 89 13,95% 67 12,59% 22 20,75% 

Nie 549 86,05% 465 87,41% 84 79,25% 

Razem  638 100,00% 532 100,00% 106 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Nieco częściej z Informacji Turystycznej korzystali zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego Gdańska (20,8% 

w porównaniu do 12,6% krajowych respondentów). Osoby te zostały poproszone o ocenienie działania punktu, 

przy wykorzystaniu pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało bardzo niską jakość, 5 -bardzo wysoką jakość ob-

sługi i udzielonej informacji w punkcie IT. 
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Rysunek 17. 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 samum średnia wysta-

wionych ocen przez respondentów wynosiła 4,28 pkt. Nieco lepiej usługi IT oceniali turyści (4,30 pkt.), niż od-

wiedzający (4,26 pkt.) oraz zagraniczni respondenci (4,50 pkt.), niż ich krajowi odpowiednicy (4,21 pkt.).  

2.11. Źródła informacji o Gdańsku i promocja Gdańska 

W celu ustalenia najefektywniejszych metod promocji Gdańska, przeanalizowano również czynniki, które skłoniły 

respondentów do przyjazdu do Gdańska. W tym celu respondentów pytano o to „Skąd pomysł żeby przyjechać 

właśnie do Gdańska?”. 

Tabela 544. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Skąd pomysł 

żeby przyjechać właśnie do Gdańska?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Polecenie rodziny 141 22,10% 79 19,13% 62 27,56% 

Polecenie znajomych 239 37,46% 149 36,08% 90 40,00% 

Media społecznościowe 19 2,98% 11 2,66% 8 3,56% 

Czasopismo/gazeta 20 3,13% 14 3,39% 6 2,67% 

Portale podróżnicze i inne 37 5,80% 23 5,57% 14 6,22% 

Telewizja 16 2,51% 14 3,39% 2 0,89% 

Kampania promocyjna miasta 10 1,57% 5 1,21% 5 2,22% 

Biuro podróży 11 1,72% 6 1,45% 5 2,22% 

Inne 177 27,74% 121 29,30% 56 24,89% 

Brak odpowiedzi 42 6,58% 38 9,20% 4 1,78% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pytanie zakładało możliwość udzielenia kilku odpowiedzi, wobec czego łącznie przeanalizowano 712 odpowiedzi, 

a suma wszystkich wskazań nie była równa 100,0%. Głównym motywatorem przyjazdu do Gdańska były reko-

mendacje znajomych i rodziny, który skłoniły do przyjazdu aż 59,6% respondentów, w tym aż 67,6% turystów.  
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Tabela 555. 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 % 

Zagra-
niczni 

% 

Polecenie rodziny 141 22,10% 112 21,05% 29 27,36% 

Polecenie znajomych 239 37,46% 207 38,91% 32 30,19% 

Media społecznościowe 19 2,98% 17 3,20% 2 1,89% 

Czasopismo/gazeta 20 3,13% 17 3,20% 3 2,83% 

Portale podróżnicze i inne 37 5,80% 26 4,89% 11 10,38% 

Telewizja 16 2,51% 15 2,82% 1 0,94% 

Kampania promocyjna miasta 10 1,57% 9 1,69% 1 0,94% 

Biuro podróży 11 1,72% 6 1,13% 5 4,72% 

Inne 177 27,74% 150 28,20% 27 25,47% 

Brak odpowiedzi 42 6,58% 41 7,71% 1 0,94% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Znaczenie rekomendacji znajomych i rodziny było podobne wśród krajowych (59,7%) i zagranicznych (57,6%) 

uczestników ruchu turystycznego. Istotne różnice wystąpiły natomiast w zakresie tego od kogo konkretnie po-

chodziła informacja. Dla respondentów zagranicznych zdecydowanie częściej osobą motywującą do przyjazdu do 

Gdańska był członek rodziny (o 6,3 p.p. więcej), podczas gdy respondentów krajowych do przyjazdu częściej 

skłaniali znajomi (o 8,7 p.p. więcej). Co dziesiąty respondent zagraniczny wskazał jako czynnik motywujący do 

przyjazdu informacje znajdujące się na portalu podróżniczym lub innym. Jest to jedyny z wskazywanych kanałów 

dotarcia do potencjalnego turysty, na który można bezpośrednio oddziaływać, ponieważ w zakresie rekomendacji 

bliskich i znajomych, jedyną pośrednią metodą jest kształtowanie oferty miasta w taki sposób, aby jej odbiór był 

jak najlepszy i skłaniał respondentów do polecania przyjazdu do Gdańska. 

Stosunkowo niewielką rolę w analizowanym aspekcie zdają się odgrywać kanały oficjalnej promocji oraz media 

społecznościowe, aczkolwiek szczegółowa analiza ich wpływu będzie wymagała przeprowadzenia dalszych, bar-

dziej wnikliwych badań.   

Tabela 566. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Proszę po-

wiedzieć, czy w miejscu zamieszkania spotkał się Pan(i) z promocją Gdańska?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pytanie dotyczące promocji miasta Gdańsk zakładało możliwość udzielenia kilku odpowiedzi, wobec tego łącznie 

przeanalizowano 811 odpowiedzi, a suma wszystkich wskazań nie była równa 100,0%. Analiza pobudek przyjazdu 

do Gdańska wskazała na ograniczone znaczenie promocji w tym zakresie. Szczegółowa analiza tego zagadnienia 

pokazała, że na skuteczność tej promocji należy spojrzeć również przez pryzmat tego, na ile dociera ona do 

respondentów. Ponad połowa respondentów, zarówno odwiedzających i turystów, nie spotkała się z informacjami 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Nie, nie spotkałem/ nie spotkałam 

się z informacjami i promocją 
357 55,96% 224 54,24% 133 59,11% 

Informacja/artykuł w prasie 50 7,84% 35 8,47% 15 6,67% 

Radio 32 5,02% 26 6,30% 6 2,67% 

TV 57 8,93% 31 7,51% 26 11,56% 

Billboard 25 3,92% 16 3,87% 9 4,00% 

Internet 188 29,47% 128 30,99% 60 26,67% 

Oferta w biurze turystycznym 14 2,19% 6 1,45% 8 3,56% 

Na imprezie kulturalnej, rozrywko-

wej, sportowej 
18 2,82% 11 2,66% 7 3,11% 

Ulotki/foldery 37 5,80% 26 6,30% 11 4,89% 

Na targach turystycznych 6 0,94% 4 0,97% 2 0,89% 

Inne 11 1,72% 7 1,69% 4 1,78% 

Brak odpowiedzi 16 2,51% 13 3,15% 3 1,33% 
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i promocją Gdańska. Przy czym warto zwrócić uwagę na pewne ograniczenia respondentów w zakresie udzielania 

odpowiedzi na to pytanie, bowiem nie zawsze mogą oni zdawać sobie sprawę, że mają do czynienia z promocją 

miasta. Bowiem pewne informacje, które nie są elementem kampanii promocyjnej miasta mogą odbierać jako jej 

element, a z drugiej strony niektóre elementy tej kampanii mogą być przez respondentów odebrane jako pocho-

dzące z niezależnych źródeł. Głównym kanałem promocji, który wskazywali respondenci jest Internet (29,5%), 

na drugim miejscu zaś uplasowała się prasa (7,8%). Pozostałe kanały promocyjne zdają się mieć marginalne 

znaczenie w dotarciu do odbiorców. 

Tabela 577. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego na pytanie: „Proszę powiedzieć, czy w miejscu zamieszkania spotkał się Pan(i) z promocją Gdańska?” 

[pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Nie, nie spotkałem/ nie spotkałam się z informa-
cjami i promocją 

357 55,96% 277 52,07% 80 75,47% 

Informacja/artykuł w prasie 50 7,84% 49 9,21% 1 0,94% 

Radio 32 5,02% 32 6,02% 0 0,00% 

TV 57 8,93% 56 10,53% 1 0,94% 

Billboard 25 3,92% 21 3,95% 4 3,77% 

Internet 188 29,47% 175 32,89% 13 12,26% 

Oferta w biurze turystycznym 14 2,19% 10 1,88% 4 3,77% 

Na imprezie kulturalnej, rozrywkowej, sportowej 18 2,82% 17 3,20% 1 0,94% 

Ulotki/foldery 37 5,80% 32 6,02% 5 4,72% 

Na targach turystycznych 6 0,94% 5 0,94% 1 0,94% 

Inne 11 1,72% 7 1,32% 4 3,77% 

Brak odpowiedzi 16 2,51% 16 3,01% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Co do zasady zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego mieli zdecydowanie mniejszą styczność z promocją 

miasta. Aż 75,5% zadeklarowało, że nigdy się z nią nie spotkało, a jeżeli już to co 10 respondent zagraniczny 

spotkał się z promocją Gdańska w Internecie. Wśród respondentów krajowych internetowa kampania dotarła do 

32,9%. 

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 segmentacji turystów i odwiedzających na jednorodne grupy pod względem 

celu przyjazdu do Gdańska. Pytanie „Proszę wskazać główny cel Pana/i podróży?” pozwoliło na wyodrębnienie 

trzech 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”. 

Proces ten miał na celu identyfikację zróżnicowanych oczekiwań i zachowań pomiędzy tymi grupami responden-

tów oraz wyodrębnienie podobnych preferencji i zachowań w obrębie każdej z grup. Analizie poddano podobień-
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stwo pod względem metrykalnym, aktywność podczas pobytu w Gdańsku, odczucia poszczególnych grup w sto-

sunku do ich pobytu w Gdańsku oraz jego poszczególnych aspektów, a także jakie czynniki na te odczucia wpły-

wały oraz skłonność respondentów do wydatkowania 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 588. Udział wyodrębnionych grup respondentów w całej próbie badawczej 

 Liczba respondentów % 

Respondenci sklasyfikowani, jako rekreacyjni 438 68,7% 

Respondenci sklasyfikowani, jako eventowi 73 11,4% 

Respondenci sklasyfikowani, jako biznesowi 105 16,5% 

Pozostali, nigdzie niesklasyfikowani 22 3,45% 

Razem 638 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Osoby nie zaklasyfikowane do omawianych grupy stanowiły 3,45% ogółu badanych i nie stanowiły jednorodnej 

grupy, były to osoby, dla których głównym motywem przyjazdu były: poszukiwania mieszkania, przeprowadzka, 

przesiadka, wylot lub przyjazd na studia.  

Ze względu na metodykę doboru próby powyższa struktura nie może podlegać bezpośredniemu przeniesieniu na 

populację turystów i odwiedzających ogółem. Stopień reprezentatywności pozwala jednak na ekstrapolację uzy-

skanych wyników na poszczególne mniejsze populacje, a więc turystów i odwiedzających biznesowych, evento-

wych i rekreacyjnych.  

Słuszność wyboru cechy podziału respondentów na trzy homogeniczne grupy i heterogeniczne względem siebie 

potwierdza analiza przeprowadzona w I kwartale 2015 r.  

3.2.   Turystyka biznesowa 

3.2.1. Profil respondenta biznesowego (metryczka) 

Według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) turystyka biznesowa znajduje się na trzecim miejscu między-

narodowego ruchu turystycznego (53% wszystkich przyjazdów turystycznych stanowią przyjazdy rekreacyjne, 

14,0% turystów podróżuje w sprawach zawodowych, a 26% w innych celach, w tym wizyty u bliskich, pobyt 

w celach zdrowotnych, religijnych, a 6% nie zostało zaklasyfikowanych do żadnej z grup).  

Wśród badanej populacji (638 ankietowanych osób) w grupie respondentów biznesowych sklasyfikowano 105 

osób. Za respondentów biznesowych uznawane zostały osoby, które za cel podróży wskazywały podróż w celach 

zawodowych. 

Tabela 599. Podział respondentów biznesowych według płci 

 Liczba respondentów % 

Kobieta 21 20,00% 

Mężczyzna 80 76,19% 

Brak odpowiedzi 4 3,81% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 18. Podział respondentów biznesowych według płci 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

W turystyce biznesowej zdecydowanie przeważali mężczyźni, którzy stanowili 76,2% badanej grupy. Dyspropor-

cja ta jest znacznie bardziej zauważalna w II kwartale 2015 r. niż w okresie poprzednim, gdyż kobiety w I kwartale 

stanowiły ponad 44,8% osób, przyjeżdżających do Gdańska w celach służbowo-biznesowych. Nadreprezentatyw-

ność mężczyzn można wytłumaczyć tym, iż w całej badanej próbie również widoczny był wyższy udział mężczyzn, 

niż kobiet.  

Tabela 60. Podział respondentów biznesowych według wieku

 Liczba respondentów % 

od 18 do 24 lat 10 9,52% 

od 25 do 34 lat 29 27,62% 

od 35 do 44 lat 26 24,76% 

od 45 do 54 lat 31 29,52% 

od 54 do 64 lat 8 7,62% 

Brak odpowiedzi 1 0,95% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 19. Podział respondentów biznesowych według wieku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanej grupie respondentów biznesowych przeważały osoby w wieku od 45 do 54 lat, którzy stanowili  

29,5% wszystkich respondentów, którzy odbyli podróż w analizowanym celu. Podobne natężenie przyjazdów 

służbowych zaobserwowano również wśród respondentów w wieku od 25 do 34 lat i od 35 do 44 lat. W porównaniu 

do I kwartału 2015 r. oraz danych opublikowanych przez GUS, struktura wiekowa respondentów biznesowych 

stanowi pewną prawidłowość, gdyż według danych GUS 76,7% osób aktywnych zawodowo stanowiły osoby w 

wieku od 25 do 54 lat (stan na IV kwartał 2014 r.). 
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Tabela 611. Podział respondentów biznesowych według statusu zawodowego 

 Liczba respondentów % 

Student(ka) 11 10,48% 

Pracujący na własny rachunek 31 29,52% 

Praca umysłowa 33 31,43% 

Praca fizyczna 26 24,76% 

Emeryt(ka)/ rencista(ka) 6 5,71% 

Brak odpowiedzi 1 0,95% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 20. Podział respondentów biznesowych według statusu zawodowego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Wobec pytania o status zawodowy, 3 osoby zadeklarowały, iż dwie odpowiedzi opisują ich sytuację zawodową, 

z tego względu suma uzyskanych odpowiedzi nie była równa 100,0%. Mając na względzie uzyskane odpowiedzi, 

respondenci biznesowi to przede wszystkim osoby wykonujące pracę umysłową (31,4% badanej grupy) oraz 

pracujący na własny rachunek (29,5% badanej grupy). W porównaniu z poprzednim okresem zmniejszył się 

odsetek osób reprezentujących pracowników umysłowych (o 11,7 p.p.), a istotnie wzrósł udział osób pracujących 

fizycznie (o 20,2 p.p.). Zjawisko to może mieć związek z zatrudnieniem sezonowym.  

Tabela 622. Podział respondentów biznesowych według wykształcenia 

  Liczba respondentów % 

Zasadnicze zawodowe 8 7,62% 

Średnie 23 21,90% 

Wyższe 73 69,52% 

Brak odpowiedzi 1 0,95% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Rysunek 21. Podział respondentów biznesowych według wykształcenia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Należy zwrócić uwagę, iż przyjazdy służbowe są w dużym stopniu zależne od wykształcenia, gdyż najliczniejszą 

grupę, aż 69,5% respondentów, stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, podczas gdy w ogóle próby badaw-

czej (wszyscy respondenci, którzy brali udział w badaniu), stanowiły one tylko 44,04%.

Tabela 633. Podział respondentów biznesowych według kraju pochodzenia 

 Liczba respondentów % 

Polska 93 88,57% 

Pozostałe kraje 12 11,43% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 22. Podział respondentów biznesowych według kraju pochodzenia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Tak jak w I kwartale 2015 r. odbywanie podróży w celach służbowych wskazywali przede wszystkim respondenci 

z Polski (88,57%). Wśród gości z zagranicy na taki cel podróży wskazywali głownie goście ze Szwecji (3,81%), 

Niemiec (2,86%), Norwegii (2,9%), Dani (1,0%) i Rosji (1,0%). Różnorodność państw, z których pochodzili re-

spondenci biznesowi, wskazuje na liczne powiązania międzynarodowe z Gdańskiem na tle biznesowym. 

Tabela 644. Podział respondentów biznesowych według województw 

 Liczba respondentów % wśród gości z Polski 

Pomorskie 24 25,81% 

Mazowieckie 23 24,73% 

Kujawsko-Pomorskie 9 9,68% 

Warmińsko-Mazurskie 6 6,45% 

Wielkopolskie 5 5,38% 

Zachodnio-pomorskie 4 4,30% 

Dolnośląskie 4 4,30% 

Śląskie 3 3,23% 

Podkarpackie 3 3,23% 

Łódzkie 3 3,23% 

Podlaskie 3 3,23% 

Małopolskie 3 3,23% 

Lubelskie 2 2,15% 

Opolskie 1 1,08% 

Razem 93 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 23. Podział respondentów biznesowych według województwa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

W II kwartale 2015 r. najwyższy ruch turystyki biznesowej generowały osoby z województwa pomorskiego 

(25,8%). Kolejna równie liczna grupa, stanowiąca 24,7% respondentów biznesowych z Polski pochodziła z woje-

wództwa mazowieckiego. Stanowi to pewne odwrócenie struktury w stosunku do I kwartału 2015 r., kiedy to 

respondenci z województwa mazowieckiego byli najliczniejsi w tej grupie (25,7%). Jest to kolejny czynnik po-

twierdzający tezę o sezonowym zwiększeniu się liczby osób dojeżdżających do pracy w Gdańska. Udział osób 

z pozostałych województw był znacznie niższy, aczkolwiek jedynie z województwa lubuskiego i świętokrzyskiego 

w badanym okresie nie zaobserwowano przyjazdów w celach służbowych.  

W poszukiwaniu zależności w liczbie osób z poszczególnych województw przyjeżdżających do Gdańska w celach 

służbowych posłużono się współczynnikiem korelacji Pearsona, jako zmienne przyjmując kolejno: liczbę osób 

pracujących w poszczególnych województwach (powyżej 15 roku życia stan na IV kwartał 2014 r., dane publiko-

wane przez GUS) oraz odległość tych województw od Gdańska (według najkrótszej trasy samochodowej). Ze 

względu na miejsce badania w analizie pominięto województwo pomorskie.  

W badanym okresie zaobserwowano średnią dodatnią korelację, występującą pomiędzy liczbą pracujących w da-

nym województwie, a udziałem reprezentantów pochodzących z danego województwa (współczynnik korelacji 

Pearsona 0,69). Oznacza to, że im więcej jest osób pracujących w danym województwie tym częściej odbywają 

oni podróże służbowe do Gdańska. Natomiast zaobserwowano także brak znaczącej korelacji pomiędzy odległo-

ścią województwa od Gdańska, a strukturą respondentów (współczynnik korelacji Pearsona -0,27), choć z pew-

nością można wskazać, iż im dalsza jest odległość danej destynacji od Gdańska, tym mniejszy jest udział respon-

dentów z danego województwa w strukturze respondentów biznesowych, którzy wzięli udział w badaniu. 

3.2.2. Specyfika podróży respondentów biznesowych 

Istotnym aspektem poddanym analizie, było zweryfikowanie specyfiki podróży respondentów biznesowych. Pierw-

szym badanym obszarem w tym zakresie była częstotliwość wizyt respondentów, należących do tej grupy w 

Gdańsku. Otrzymane wyniki prezentuje poniższa tabela i wykres.  
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Tabela 655. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Jestem po raz pierwszy 7 6,67% 

Jestem po raz drugi 9 8,57% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregularnie 50 47,62% 

Przyjeżdżam tu często/ regularnie 36 34,29% 

Brak odpowiedzi 3 2,86% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 24. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Turystyka biznesowa łączy się z wyższą częstotliwością wizyt, dlatego też 81,9% respondentów deklarowało, iż 

przyjeżdża do Gdańska często, w tym 47,6% z nich nieregularnie, a 34,3% regularnie. Należy jednak podkreślić, 

iż ich pobyty są znacznie krótsze, niż w przypadku uczestników turystyki rekreacyjnej. Średnia długość pobytu 

wynosiła 1,06 doby, co stanowiło o 1,34 doby mniej, niż w przypadku turystów wypoczynkowych. 

Tabela 666. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trój-

mieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Do trzech godzin 25 23,81% 

Od 3 do 6 godzin 24 22,86% 

Cały dzień bez noclegu 29 27,62% 

Pobyt z noclegiem 27 25,71% 

Od 1 do 3 noclegów 19 70,37% 

Od 4 do 7 noclegów 5 18,52% 

8 i więcej noclegów 3 11,11% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pobyt większości respondentów biznesowych trwał nie dłużej niż 1 dzień (74,3%), co stanowi zdecydowanie wyż-

szy wynik, od tego, który wynikał z badania zrealizowanego w I kwartale 2015 r. (39,1%). Zjawisko to może być 

związane ze zmianą struktury respondentów w tej grupie pod względem województwa, z którego przyjechali 

(wyższy odsetek respondentów biznesowych z województwa pomorskiego). Jednak co czwarty ankietowany, który 

deklarował, że celem jego podróż są sprawy zawodowe, decydował się na pobyt w Gdańsku, uwzględniający 

nocleg. 
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Tabela 677. 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 39 37,14% 

Grupa turystyczna/zorganizowana 1 2,56% 

Rodzina/członek rodziny 11 28,21% 

Znajomi/znajomy 25 64,10% 

Grupa mieszana 2 5,13% 

Bez osób towarzyszących 66 62,86% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Większość respondentów przyjeżdżających do Gdańska w celach służbowych, przyjeżdża bez osób towarzyszą-

cych (62,9%). Natomiast pozostali ankietowani przyjechali głównie w towarzystwie znajomych (64,1% w grupie 

respondentów przyjeżdżających w towarzystwie) lub rodziny (28,2% w grupie respondentów przyjeżdżających w 

towarzystwie). W tej grupie 33% respondentów to osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą.  

Tabela 688. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Samochód 37 35,24% 

Samolot 21 20,00% 

Pociąg 42 40,00% 

Autobus kursowy/regularnej linii 4 3,81% 

Statek/prom 1 0,95% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

 

Rysunek 25. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najwięcej turystów biznesowych do Gdańska przyjechało pociągiem (40,0%), samochodem (35,2%), bądź przy-

leciało samolotem (20,0%). W porównaniu z poprzednim okresem, w II kwartale 2015 r. można było zaobserwo-

wać wzrost popularności innych środków transportu, niż samochód (w I kwartale 2015 r. samochodem przyjechało 

do Gdańska 42,5% respondentów biznesowych). Tak jak w przypadku ogółu próby badawczej, również wśród 

respondentów biznesowych widoczny jest wzrost znaczenia połączeń kolejowych. Ostateczne określenie, czy wy-

nika to ze znacznej poprawy jakości tychże połączeń, czy też jest to prawidłowość sezonowa, będzie możliwe 

dopiero po przeprowadzeniu badań w kolejnych okresach. 
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Tabela 699.  Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jakim środkiem transportu porusza się 

Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Samochód 62 59,05% 

Komunikacja miejska 10 9,52% 

SKM 16 15,24% 

Rower 1 0,95% 

Pieszo 21 20,00% 

Inny 10 9,52% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 26. Zależność pomiędzy wybranym środkiem transportu, jakim respondenci biznesowi przybyli do Gdańska 

a środkiem transportu, jakim poruszali się po Gdańsku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najbardziej popularnym środkiem transportu wśród respondentów biznesowych, umożliwiającym przemieszczanie 

się w obrębie Gdańska, był samochód (59,1% respondentów). Zjawisko to dotyczyło głównie respondentów, któ-

rzy przyjechali samochodem lub samolotem. Ze środków komunikacji zbiorowej chętnie korzystało 24,8% re-

spondentów biznesowych (15,2% respondentów wybrało SKM, a 9,5% respondentów wybrało komunikację miej-

ską), byli to zazwyczaj respondenci, którzy do Gdańska przyjechali pociągiem. Znaczący był również odsetek 

respondentów biznesowych, którzy przemieszczali się pieszo (20,0%) i zdecydowanie częściej były to osoby, które 

do Gdańska przyjechały pociągiem lub autobusem kursowym/regularnej linii.   

Tabela 70. Struktura odpowiedzi turystów biznesowych na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) zatrzymał(a) 

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

 Liczba respondentów % 

Gdańsk 24 88,89% 

Gdynia 2 7,41% 

Sopot 1 3,70% 

Razem 27 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 27. Struktura odpowiedzi turystów biznesowych na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) zatrzymał(a) 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

W Gdańsku zakwaterowało się aż 88,9% z respondentów biznesowych. II kwartał 2015 r. przyniósł wzrost zain-

teresowania zakwaterowaniem w Gdańsku i Gdyni, odpowiednio o 9,4 p.p. i 6,5 p.p. Natomiast o 1,4 p.p. spadła 

popularność zakwaterowania w Sopocie. Nikt z respondentów biznesowych nie wskazał innej miejscowości za-

kwaterowania, niż znajdującej się na obszarze Trójmiasta, co spowodowane było zapewne tym, iż turystyka biz-

nesowa rozwija się zazwyczaj w miastach centralnych, a podróżującym w sprawach zawodowych zależy na szyb-

kości dotarcia z obiektu noclegowego do miejsca realizacji celu podróży.  

Tabela 711. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) za-

kwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Hotel *** 3 11,11% 

Hotel **** 3 11,11% 

Hotel ***** 5 18,52% 

Hostel 2 7,41% 

Pensjonat 1 3,70% 

Apartament 7 25,93% 

U rodziny/znajomych 2 7,41% 

Kwatera prywatna/agroturystyczna 3 11,11% 

Brak odpowiedzi 1 3,70% 

Razem 27 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 28. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Większość turystów biznesowych poszukiwało zakwaterowania o wyższym standardzie, wybierając w większości 

przypadków obiekty hotelowe. Może to wynikać z faktu, iż obiekty hotelowe zazwyczaj posiadają dostęp do sal 

konferencyjnych, w których mogą odbywać się spotkania biznesowe. W II kwartale 2015 r. najczęściej przez 

turystów biznesowych wybierane były hotele ***** (w znacznej mierze były to osoby z zagranicy: Szwecji, Nor-

wegii, Dani) oraz hotele o niewiele niższym standardzie ***, ****, wybierane przez przyjeżdżających turystów 

biznesowych z Polski. Porównując każdy obiekt z osobna, największą popularnością wśród gości z Polski i z Nor-

wegii cieszyły się apartamenty.  

3.2.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta biznesowego 

Zainteresowanie atrakcjami i obiektami turystycznymi wśród respondentów biznesowych jest znacznie bardziej 

ograniczone, niż w przypadku pozostałych wyodrębnionych grup w badaniu. Najczęściej ze wszystkich grup de-

klarowali oni brak czasu wolnego (47,6%). Pomimo tego 26,7% z nich zdecydowało się na spacer, a 18,1% 

zwiedzanie, zaś 15,2% respondentów biznesowych zadeklarowało, że swój wolny czas spędzą robiąc zakupy.  

Tabela 722. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził lub 

będzie spędzał czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Liczba respon-
dentów 

% Do 3 godzin 
Od 3 do 6 

godzin 
Cały dzień bez 

noclegu 
Pobyt z noc-

legiem 

Zwiedzanie 19 18,10% 16,00% 12,50% 3,45% 40,74% 

Zakupy 16 15,24% 4,00% 8,33% 20,69% 11,11% 

Udział w imprezach kultural-
nych, rozrywkowych, sporto-

wych 

7 6,67% 0,00% 0,00% 3,45% 3,70% 

Aktywny wypoczynek  4 3,81% 0,00% 0,00% 3,45% 0,00% 

Nie mam czasu wolnego 50 47,62% 60,00% 58,33% 48,28% 22,22% 

Spacer 28 26,67% 20,00% 16,67% 13,79% 14,81% 

Inaczej 9 8,57% 0,00% 4,17% 6,90% 7,41% 

Razem 105 100,00

% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 29. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził 

lub będzie spędzał czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Niemniej należy zwrócić uwagę, iż aktywność respondentów biznesowych przede wszystkim jest zależna od dłu-

gości ich pobytu. Długość pobytu w Gdańsku deklarowana przez respondentów biznesowych jest bowiem wprost 

proporcjonalna do deklarowanego braku czasu wolnego. Co więcej, 40,5% respondentów, których pobyt trwał 

dłużej niż 1 dzień, deklarowało, iż czas wolny spędzą na zwiedzaniu miasta. Uwidacznia się to również w odpo-

wiedziach na bezpośrednio skierowane pytanie o zamiar zwiedzenia atrakcji lub obiektów turystycznych. Zdecy-

dowanie więcej respondentów biznesowych, których pobyt trwał do 3 godzin odpowiedziało, że nie zamierzają 

zwiedzać obiektów i atrakcji turystycznych, zaś wśród respondentów, których pobyt trwał dłużej niż jeden dzień, 

aż 63,0% respondentów zamierza zwiedzać atrakcje bądź obiekty turystyczne. Niższy udział osób deklarujących 

chęć zwiedzania w II kwartale 2015 r. w porównaniu do I kwartału (spadek o 16,7%  p.p.) może wynikać ze 
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skrócenia średniego czasu pobytu respondentów biznesowych w porównaniu z poprzednim okresem (spadek o 

1,2 doby). 

Tabela 733. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku zwie-

dził(a) Pan(i) lub zamierza zwiedzić obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne w Gdańsku?” [pytanie jednokrotnego 

wyboru] 

 
Ogółem % Do 3 godzin 

Od 3 do 6 

godzin 

Cały dzień bez 

noclegu 

Pobyt z noc-

legiem 

Tak 32 30,48% 16,00% 20,83% 20,69% 62,96% 

Nie 73 69,52% 84,00% 79,17% 79,31% 37,04% 

Razem 105 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 30. 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] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Przeciętnie turysta biznesowy zamierza zwiedzić 3 atrakcje. Jest to istotne, gdyż pomimo krótszego czasu pobytu 

odpowiada to średniej liczbie atrakcji i obiektów, jakie zamierza zwiedzić respondent, który przyjechał do Gdańska 

na pobyt z co najmniej 1 noclegiem w całej badanej próbie. Turyści biznesowi, zarówno jak i cała badana próba, 

najczęściej odwiedzają Stare Miasto (93,8%). Kolejne atrakcje, choć rzadziej odwiedzane, znajdują się w obrębie 

Starego Miasta i są to: Bazylika Mariacka (25,0%) oraz Żuraw (18,8%).  

3.2.4. Ocena pobytu przez respondenta biznesowego  

Jak wykazano w poprzednim podrozdziale respondenci biznesowi stosunkowo często łączą swój pobyt z innymi 

formami aktywności, co może potencjalnie sprzyjać ich powrotom w celach innych niż biznesowe, o ile ich wra-

żenia z pobytu okażą się pozytywne. 
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Tabela 744. Jak respondent biznesowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 5-stopnio-

wej, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzi zadowolony] 

 Liczba respondentów % 

Ani zadowolony, ani niezadowolony 11 10,48% 

Raczej zadowolony 46 43,81% 

Bardzo zadowolony 46 43,81% 

Brak odpowiedzi 2 1,90% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 31. Jak respondent biznesowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 5-stopnio-

wej, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzi zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w celach biznesowych, ocenili pobyt w Gdańsku na średnim poziomie 

wynoszącym 4,34 pkt. (w pięciostopniowej skali), przy czym zdecydowanie lepiej swój pobyt ocenili respondenci, 

których pobyt trwał co najmniej 1 nocleg (4,46 pkt., a osoby których pobyt trwał krócej niż 1 nocleg swój pobyt 

ocenili na średnim poziomie 4,30 pkt.). Zatem można przyjąć, iż długość pobytu, a tym samym możliwość po-

święcenia dłuższego czasu na zwiedzanie atrakcji i obiektów turystycznych, może mieć istotny wpływ na poziom 

satysfakcji respondentów biznesowych z pobytu w Gdańsku. Istotne jest również, iż zdecydowana większość tu-

rystów biznesowych (87,6%) była bardzo, bądź raczej zadowolona ze swojego pobytu. Co więcej żaden respon-

dent biznesowy nie ocenił swojego pobytu negatywnie.  

Tabela 755. Jak zdaniem respondentów biznesowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

 Liczba respondentów % 

Źle 2 1,90% 

Przeciętnie 16 15,24% 

Dobrze 54 51,43% 

Bardzo dobrze 28 26,67% 

Brak odpowiedzi 5 4,76% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 32. Jak zdaniem respondentów biznesowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Nieco niżej respondenci biznesowi oceniali stopień przystosowania Gdańska do potrzeb turystów. Średnia ocena 

tego aspektu wyniosła 4,03 pkt. (w pięciostopniowej skali). Ocena ta jest nieco niższa od całościowej oceny 

pobytu w Gdańsku, co może świadczyć o tym, że nie jest to jedyne kryterium decydujące o ich zadowoleniu 

z pobytu.  

Tabela 766. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów biznesowych 

 Atuty % Mankamenty % 

Atmosfera 7 6,67% 2 1,90% 

Baza gastronomiczna 3 2,86% 0 0,00% 

Czynniki ekonomiczne 2 1,90% 5 4,76% 

Czynniki estetyczne 5 4,76% 7 6,67% 

Czynniki geograficzne 19 18,10% 2 1,90% 

Infrastruktura drogowa 0 0,00% 41 39,05% 

Inne - osobiste 2 1,90% 4 3,81% 

Komunikacja miejska 3 2,86% 10 9,52% 

Obiekty historyczne 6 5,71% 0 0,00% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 6 5,71% 1 0,95% 

Plaża 2 1,90% 0 0,00% 

Port lotniczy 2 1,90% 0 0,00% 

Port morski 1 0,95% 0 0,00% 

Stare miasto 19 18,10% 0 0,00% 

Wielkość miasta 3 2,86% 0 0,00% 

Zaplecze handlowe 4 3,81% 1 0,95% 

Brak odpowiedzi 21 20,00% 32 30,48% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 33. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów biznesowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Najważniejszym atrybutem Gdańska z punktu widzenia turystyki biznesowej są czynniki geograficzne, w tym 

korzystna lokalizacja (3 wskazania) oraz dostęp do zatoki (16 wskazań), a także Stare Miasto i atmosfera miasta. 

Natomiast bezwzględnie za najsłabszą stronę miasta respondenci uznali infrastrukturę drogową (w I kwartale 

2015 r. ten aspekt również został wskazany za największy mankament). 

Tabela 777. Jak respondent biznesowy ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

  Średnia ocena  

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,52 

Transport/komunikacja miejska 3,82 

Bezpieczeństwo 4,18 

Jakość usług gastronomicznych 4,27 

Jakość usług noclegowych 4,41 

Atmosfera miasta 4,58 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,44 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa 4,36 

Czystość miasta 3,95 

Oznakowanie miasta 3,98 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 34. Jak respondent: eventowy, biznesowy, rekreacyjny ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu 

w Gdańsku [używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Pod względem oceny poszczególnych aspektów pobytu, respondenci biznesowi najgorzej ocenili: możliwość prze-

mieszczania się samochodem (3,52 pkt.), transport/komunikację miejską (3,82 pkt.) oraz oznakowanie miasta 

(3,98 pkt.). W tych trzech dziedzinach respondenci biznesowi okazali się być najbardziej krytyczni. Najgorzej z 

wszystkich trzech grup ocenili też czystość miasta (3,95 pkt.). Natomiast bardzo dobrze respondenci biznesowi 

ocenili atmosferę miasta (4,58 pkt.), ofertę sklepów i dostęp do nich (4,44 pkt.) oraz jakość usług noclegowych 

(4,41 pkt.). Należy zaznaczyć, iż turystyka biznesowa stawia najwyższe wymagania, gdyż turyści przyporządko-

wani do tego segmentu z reguły stawiali stosunkowo niższe oceny w porównaniu z turystami przyporządkowanych 

do segmentów turystyki rekreacyjnej i eventowej. Jednakże na uwagę zasługuje fakt, iż średnia z ocen wysta-

wionych przez turystów biznesowych jakości usług noclegowych jest wyższa w porównaniu z pozostałymi grupami 

turystów, co zapewne wynika z faktu wybierania przez tę grupę obiektów noclegowych o wyższym standardzie, 

których jakość odpowiadała ich wymaganiom.  
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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), pozytywnymi ocenami (oceny 5 i 4) respondentów biznesowych odnośnie 

poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku, a ich całościową oceną, związaną z ogólnym wrażeniem, jakie 

pozostawił na nich Gdańsk. 

Tabela 788. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu respondenta 

biznesowego 

Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną po-

bytu 

Średnia 

ocena 
Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,22 
0,25 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,48 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację miejską 3,86 
0,55 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikację miejską 4,41 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 4,00 
0,39 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,39 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług gastronomicznych n/d 
n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług gastronomicznych 4,33 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych 4,00 
0,44 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług noclegowych 4,44 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły atmosferę miasta n/d 
n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły atmosferę miasta 4,39 

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 4,4 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową 4,50 
-0,11 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, 

sportową 
4,39 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 4,00 
0,47 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,47 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta 3,75 
0,47 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta 4,22 

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. Należy jednak zwrócić uwagę, że prawidłowości takiej nie 

zaobserwowano w I kwartale 2015 r., stąd ustalenie, czy jest to zmiana o charakterze sezonowym, czy też zja-

wisko przypadkowe będzie wymagać podjęcia dalszych badań, w kolejnych okresach. Taką samą wrażliwość  wy-

kazali natomiast respondenci biznesowi na możliwość przemieszczania się samochodem: respondenci negatywnie 

oceniający ten aspekt w II kwartale 2015 r. oceniali swój pobyt o 0,25 punktu gorzej niż ci, którzy nie mieli do 

tego elementu zastrzeżeń (w I kwartale 2015 r. różnica ta wyniosła 0,25).  Mniejszy niż w poprzednim kwartale 

wpływ na ocenę respondentów biznesowych miały: czystość miasta, jakość usług noclegowych, ocena usług ga-

stronomicznych oraz bezpieczeństwa, choć we wszystkich przypadkach negatywna ocena tych aspektów powo-

dowała obniżenie całościowej oceny pobytu o ok. 10 p.p. Ogólnie jednak należy zwrócić uwagę, że w przypadku 

respondentów biznesowych ocena pojedynczych aspektów ich pobytu w najmniejszym stopniu, w porównaniu do 

pozostałych grup respondentów, odbijała się na ocenie całościowej ich wizyty w Gdańsku.  

Tabela 799. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 
znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Tak 70 66,67% 

Raczej Tak 21 20,00% 

Trudno powiedzieć 3 2,86% 

Raczej nie 1 0,95% 

Brak odpowiedzi 10 9,52% 

Razem 105 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Rysunek 35. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Podsumowując wymagania stawiające przez turystykę biznesową, należy zwrócić uwagę, iż respondenci przypo-

rządkowani do tego segmentu turystyki poleciliby swoim znajomym/rodzinie pobyt w Gdańsku, co świadczy o ich 

zadowoleniu z pobytu w Gdańsku i dostosowaniu miasta do potrzeb, stawianych przez uczestników tego segmentu 

turystyki.  

3.2.5. Wydatki respondenta biznesowego 

W II kwartale 2015 r. wszyscy respondenci biznesowi w czasie pobytu w Gdańsku wydali średnią kwotę 282,48 

zł w przeliczeniu na jedną osobę. Biorąc pod uwagę średni czas pobytu tych respondentów, który wyniósł 1,06 

doby, dzienne wydatki jednego respondenta biznesowego, bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania, wyniosły 

266,49 zł.  

Na podstawie danych, dotyczących struktury obiektów, w których respondenci decydowali się na zakwaterowanie, 

oszacowano średni koszt doby hotelowej, który poniósł turysta biznesowy w Gdańsku, na poziomie 385,27 zł. 

Zestawiając tę informację z wcześniej przedstawionymi danymi, oszacowano łączne wydatki turystów bizneso-

wych podczas pobytu w Gdańsku na średnim poziomie 690,87 zł, co w przeliczeniu na jedną osobę dało wydatek 

na poziomie 651,76 zł dziennie. Z uwagi na fakt, iż oszacowany średni koszt doby hotelowej stanowił 59,1% 

dziennych wydatków turysty biznesowego, oznacza to, że turyści, należący do tej grupy, wydają średnio najwięcej 

na nocleg. 

Natomiast stosując tę samą metodykę w celu oszacowania kosztów ponoszonych przez krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystyki biznesowej analiza danych pokazuje, iż turyści z zagranicy zdecydowanie więcej 

wydają zarówno na zakwaterowanie, jak i inne wydatki związane z pobytem w Gdańsku. Dzienne wydatki, bez 

uwzględnienia kosztów zakwaterowania, turystów z zagranicy są o 127,97 zł wyższe, niż turystów z kraju, nato-

miast wydatki z uwzględnieniem kosztów zakwaterowania są wyższe aż o 371,23 zł.  

Łącznie podczas całego pobytu turyści z zagranicy, bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania, wydali średnio 

660,36 zł więcej, niż turyści z kraju, natomiast uwzględniając koszty zakwaterowania - o 1 721,56 zł. Z uwagi na 

fakt, iż średnia długość pobytu turystów krajowych wynosiła 0,89 doby, ich łączne wydatki poniesione podczas 

całego pobytu są niższe, niż oszacowane dzienne wydatki.  

Tabela 80. Średnie wydatki turystów biznesowych z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego 

 Dzienne wydatki Wydatki podczas całego pobytu 

Krajowi Zagraniczni Krajowi Zagraniczni 

Respondent niekorzystający z noclegu 231,54 zł 359,51 zł 206,07 zł 866,43 zł 

Respondent korzystający z noclegu 544,01 zł 915,24 zł 484,17 zł 2 205,73 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Porównując oszacowane wydatki w II kwartale 2015 r. z danymi, właściwymi dla poprzedniego okresu, należy 

zauważyć, iż nastąpił wzrost dziennych wydatków zarówno wśród odwiedzających, jak i turystów biznesowych. 

Średni dzienny wydatek, bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania, wzrósł o 182,09 zł, a średni koszt wraz 

z zakwaterowaniem wzrósł o 309,99 zł.  

Uwzględniając strukturę wydatków podczas całego pobytu, wzrosły wydatki bez uwzględnienia kosztów zakwate-

rowania, natomiast w wyniku skrócenia czasu pobytu w Gdańsku w porównaniu do I kwartału 2015 r., w II 

kwartale zmniejszyły się łączne wydatki respondentów korzystających z noclegów. 

Tabela 811. Średnie wydatki turystów biznesowych w I i II kwartale 2015 roku 

  Dzienne wydatki Wydatki podczas całego pobytu  

I kwartał 2015 II kwartał 2015 I kwartał 2015 II kwartał 2015 

Respondent niekorzystający z noclegu 84,40 zł 266,49 zł 189,90 zł 282,48 zł 

Respondent korzystający z noclegu 341,77 zł 651,76 zł 768,98 zł 690,87 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

3.2.6. Podsumowanie 

Statystyczny respondent biznesowy w II kwartale 2015 r. był mężczyzną w wieku od 45 do 54 lat, dobrze wy-

kształconym – posiada wykształcenie wyższe i deklarował, iż pracuje umysłowo. Przyjechał z Polski z wojewódz-

twa pomorskiego. W podróż wybrał się samotnie pociągiem, natomiast w obrębie Gdańska poruszał się samocho-

dem. Sprawy służbowe do Gdańska sprowadzają go często, ale nieregularnie, a tym razem jego pobyt nie prze-

kroczył 1 dnia. Jeżeli jednak decyduje się na nocleg to zatrzymuje się z reguły w Gdańsku, w apartamencie na 

wynajem lub w hotelu o wyższym standardzie. Ze względu na krótki okres pobytu, nie miał czasu wolnego na 

zwiedzanie atrakcji i obiektów turystycznych Gdańska, a jeżeli go znalazł, to ograniczył się do Starego Miasta i 

kilku obiektów zlokalizowanych w jego obrębie. 

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 4,03 pkt., 

a więc odrobinę gorzej niż swoje zadowolenie z pobytu ogółem. Jako największy atut Gdańska wskazał czynniki 

geograficzne i Stare Miasto, zaś największym mankamentem jego zdaniem jest infrastruktura drogowa. Tym 

samym podczas swojego pobytu najgorzej ocenił właśnie możliwość przemieszczania się samochodem. Z kolei 

znacznie docenił atmosferę miasta, ofertę sklepów i dostęp do nich oraz jakość usług noclegowych. Ogólnie jednak 

jednostkowe oceny poszczególnych aspektów pobytu zdają się nie mieć aż tak wielkiego wpływu na to jak ocenia 

cały pobyt, a na pewno wpływają na tę ocenę w mniejszym stopniu niż na respondentów biznesowych w I kwartale 

2015 r. 

Podczas pobytu, decydując się na nocleg, wydaje w Gdańsku kwotę 651,76 zł w ciągu doby, co przekłada się 

na łączne wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na średnim poziomie 690,87 zł. 

3.3. Turystyka eventowa 

3.3.1. Profil respondenta eventowego (metryczka) 

Jako respondentów eventowych sklasyfikowano te osoby, dla których głównym celem przyjazdu było wzięcie 

udziału w konkretnym wydarzeniu o charakterze kulturalnym, rozrywkowym bądź sportowym. W ten sposób 

wśród badanej populacji (638 ankietowanych osób) wyodrębniono grupę turystów eventowych, w obrębie, której 

sklasyfikowano 73 respondentów.  

Analizując wyniki badań należy jednak mieć na względzie, że 63% respondentów eventowych to respondenci, 

którzy wzięli udział w badaniu sondażowym, odbywającym się przed meczem Polska-Grecja (na terenie PGE 

Areny), co sprawia, że nie będą oni w pełni reprezentatywni dla całej podgrupy, jaką są respondenci eventowi. 
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Tabela 822. Podział respondentów eventowych według płci 

 Liczba respondentów % 

Kobieta 23 31,51% 

Mężczyzna 50 68,49% 

Razem 73 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 36. Podział respondentów eventowych według płci 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

W przeciwieństwie do badań przeprowadzonych w I kwartale 2015 r. większość respondentów eventowych to 

mężczyźni, co zapewne związane jest z charakterem wydarzenia, podczas którego realizowane było badanie an-

kietowe- mecz Polska-Grecja. Potwierdzeniem tego jest fakt, że wśród respondentów poddanych badaniu na PGE 

Arenie odsetek mężczyzn stanowił 73,9%, podczas gdy w pozostałej grupie respondentów proporcje pomiędzy 

kobietami, a mężczyznami były bardziej wyrównane. 

Tabela 833. Podział respondentów eventowych według wieku 

 Liczba respondentów % 

od 18 do 24 lat 20 27,40% 

od 25 do 34 lat 26 35,62% 

od 35 do 44 lat 16 21,92% 

od 45 do 54 lat 8 10,96% 

od 54 do 64 lat 3 4,11% 

Razem 73 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 37. Podział respondentów eventowych według wieku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Turyści eventowi to przede wszystkim osoby w wieku od 25 do 34 lat (35,6%), a także osoby młodsze pomiędzy 

18 a 24 rokiem życia (27,4%). Zdecydowanie mniejszą część uczestników imprez stanowiły osoby w wieku po-

wyżej 45 lat (15,1%). Zatem można wskazać, iż otrzymana struktura pod względem wieku jest zbliżona do tej, 

właściwej dla I kwartału 2015 r., pomimo, iż badanie było wtedy realizowane podczas koncertu Bryana Adamsa, 

a więc wydarzenia o zupełnie innym charakterze. 
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Tabela 844. Podział respondentów eventowych według statusu zawodowego 

 Liczba wskazań % 

Uczeń/uczennica 2 2,74% 

Student(ka) 21 28,77% 

Pracujący na własny rachunek 17 23,29% 

Praca umysłowa 13 17,81% 

Praca fizyczna 18 24,66% 

Emeryt(ka) / rencista(ka) 1 1,37% 

Żadne z powyższych 6 8,22% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Rysunek 38. Podział respondentów eventowych według statusu zawodowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

W przypadku pytania o status zawodowy 5 osób zadeklarowało, iż dwie odpowiedzi opisują ich sytuację zawo-

dową, z tego względu suma uzyskanych wyników nie była równa 100,0%. Należy zwrócić uwagę na rozbieżności 

w strukturze turystów biznesowych i eventowych. Ze względu na charakter turystyki biznesowej, w grupie tej 

przeważały osoby pracujące, przede wszystkim pracujące umysłowo (31,4%), natomiast studenci stanowili jedy-

nie 10,5%. Zaś w strukturze respondentów eventowych widzimy wyższe dysproporcje, znaczny udział stanowili 

bowiem studenci (28,8%), pracujący fizycznie (24,7%) i na własny rachunek (23,3%), natomiast mecz jako 

event w zdecydowanie mniejszym stopniu wzbudził zainteresowanie osób pracujących umysłowo (17,8%). Pod 

tym względem wyniki zdecydowanie odbiegają od uzyskanych w I kwartale 2015 r., kiedy to udział respondentów 

pracujących umysłowo wyniósł ponad 40%. 

Tabela 855. Podział respondentów eventowych według wykształcenia 

 Liczba respondentów % 

Gimnazjalne lub poniżej 1 1,37% 

Zasadnicze zawodowe 9 12,33% 

Średnie 36 49,32% 

Wyższe 27 36,98% 

Razem 73 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 39. Podział respondentów eventowych według wykształcenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Analogicznie jest w przypadku wykształcenia - turysta eventowy w II kwartale 2015 r. to przede wszystkim osoba 

z wykształceniem średnim (49,3%), na co wpływ ma odpowiednio większy odsetek studentów w próbie, natomiast 

respondentów z wykształceniem wyższym było o 29 p.p. mniej niż w I kwartale 2015 r.   

Tabela 866. Podział respondentów eventowych według kraju pochodzenia 

 Liczba respondentów % 

Polska 69 94,52% 

Pozostałe kraje 4 5,48% 

Razem 73 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 40. Podział respondentów eventowych według kraju pochodzenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Podobnie jak w I kwartale 2015 r. zdecydowanie wyższy odsetek turystów eventowych stanowili respondenci 

z Polski (94,5%). Równocześnie jedynie co 50 ankietowany w tej grupie respondentów to osoba z zagranicy, 

w tym głównie z Norwegii, Danii i Wielkiej Brytanii. Oznacza to, że turystyka eventowa jedynie w ograniczony 

sposób dotyczy respondentów zagranicznych. 
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Tabela 877. Podział respondentów eventowych według województw 

  Liczba respondentów % 

Pomorskie 25 36,23% 

Warmińsko-Mazurskie 12 17,39% 

Kujawsko-Pomorskie 7 10,14% 

Łódzkie 7 10,14% 

Mazowieckie 7 10,14% 

Zachodnio-pomorskie 4 5,80% 

Wielkopolskie 3 4,35% 

Lubelskie 2 2,90% 

Małopolskie 1 1,45% 

Opolskie 1 1,45% 

Razem 69 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 41. Podział respondentów eventowych według województw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Znaczący udział w turystyce eventowej stanowili respondenci z województwa pomorskiego (36,23%), a prawie 

50,0% respondentów pochodziło z czterech województw: warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie 

i mazowieckie. Zatem struktura w ramach poszczególnych województw była w tej grupie zdecydowanie bardziej 

skoncentrowana niż w przypadku np. respondentów biznesowych, o czym również świadczy liczba województw, 

z których pochodzili ankietowani. Co więcej w turystyce eventowej zaobserwowano zdecydowanie silniejszą za-

leżność pomiędzy odległością tych województw od Gdańska (według najkrótszej trasy samochodem) a liczbą osób 

z poszczególnych województw przyjeżdżających do Gdańska na wydarzenia kulturalno-rozrywkowo-sportowe 

(współczynnik korelacji Pearsona -0,73). Znak ujemny informuje, że im dalej dane województwo jest położone 

tym mniej respondentów z tego województwa przyjechało do Gdańska w celach realizacji turystyki eventowej. 

Jest to więc zjawisko odmienne od zaobserwowanego w I kwartale 2015 r., lecz można podejrzewać, iż odzwier-

ciedla rangę wydarzenia, jakim był mecz Polska-Grecja. 

3.3.2. Specyfika podróży respondentów eventowych  

Uczestnicy wydarzeń kulturalno-rozrywkowo-sportowych swój przyjazd do Gdańska w większości traktują jako 

pobyt krótkoterminowy. W grupie respondentów eventowych 71,2% badanych nie korzystało z noclegu (o 35,2 

p.p. więcej niż w I kwartale 2015 r.). Najwięcej respondentów należących do tej grupy wskazało, iż ich pobyt 
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w Gdańsku będzie trwał od 3 do 6 godzin (28,8%). Natomiast wśród respondentów, którzy zdecydowali się na 

pobyt z noclegiem dominował pobyt obejmujący od 1 do 3 noclegów (66,7% korzystających z noclegu).  

Tabela 888. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trój-

mieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Do 3 godzin 19 26,03% 

Od 3 do 6 godzin 21 28,77% 

Cały dzień bez noclegu 12 16,44% 

Pobyt z noclegiem 21 28,77% 

od 1 do 3 noclegów 14 66,67% 

od 4 do 7 noclegów 7 33,33% 

Razem 73 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 42. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trój-

mieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Tabela 899. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Jestem po raz pierwszy 4 5,48% 

Jestem po raz drugi 4 5,48% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregularnie 23 31,51% 

Przyjeżdżam tu często/ regularnie 11 15,07% 

Brak odpowiedzi 31 42,47% 

Razem 73 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Rysunek 43. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Przyjazdy eventowe są ściśle związane z kalendarzem imprez. W wyniku faktu, iż w Gdańsku odbywa się wiele 

imprez kulturalno-rozrywkowo-sportowych, nie tylko sezonowych, aż 46,6% turystów eventowych przyjeżdża tu 
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często, aczkolwiek większość z nich nieregularnie. Nieregularność przyjazdów może wynikać z preferencji wyboru 

spośród odbywających się wydarzeń.  

Tabela 90. 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 54 73,97% 

Grupa turystyczna/ zorganizowana 3 5,56% 

Rodzina/ członek rodziny 27 50,00% 

Znajomi/ znajomy 21 38,89% 

Grupa mieszana 3 5,56% 

Bez osób towarzyszących 19 26,03% 

Razem 73 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Turyści eventowi w przeciwieństwie do turystów biznesowych, a podobnie do turystów rekreacyjnych, zwykle 

decydują się na wyjazd w grupie (74,0%) i są to najczęściej grupy złożone z członków rodziny bądź znajomych, 

składające się średnio z 3 osób. W tej kategorii największy jest też odsetek respondentów, którzy przyjechali 

w ramach zorganizowanej grupy (5,6% wśród osób, które przyjechały w towarzystwie). Liczebność zorganizowa-

nych grup waha się od 5 do 25 osób. Ogółem odsetek osób przyjeżdżających samotnie w tej grupie respondentów 

jest nieznacznie wyższy niż wśród respondentów rekreacyjnych, ale zarazem niższy niż wśród respondentów 

biznesowych. 

 Tabela 911. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Samochód 44 60,27% 

Samolot 6 8,22% 

Pociąg 21 28,77% 

Autobus kursowy/regularnej linii 1 1,37% 

Autobus wycieczkowy 1 1,37% 

Razem 73 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Rysunek 44. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Wpisując się w prawidłowość zaobserwowaną w poprzednim kwartale, samochód nadal stanowi główny środek 

transportu grupy respondentów eventowych (60,3%, zaś w I kwartale 2015 r. wynosił 48,45%). Znacznie mniej 

osób niż w I kwartale 2015 r. przyjechało pociągiem (28,8%, a w I kwartale 33,0%), natomiast podobny jest 

udział respondentów, którzy wybrali drogę lotniczą (8,2%, a w I kwartale 8,3%). Dobór środków transportu 

koresponduje tu z oddziaływaniem geograficznym wydarzenia, które okazało się ograniczone i w konsekwencji 

63,8% uczestników pochodziło z 3 ościennych województw. 
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Tabela 922. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jakim środkiem transportu porusza się 

Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Liczba wskazań % 

Samochód 42 57,53% 

Komunikacja miejska 12 16,44% 

SKM 20 27,40% 

Rower 1 1,37% 

Pieszo 15 20,55% 

Inny 2 2,74% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Rysunek 45. Zależność pomiędzy wybranym środkiem transportu, jakim respondenci eventowi przybyli do Gdańska 

a środkiem transportu, jakim poruszali się po Gdańsku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Ze względu na mniejszą potrzebę przemieszczania się po mieście w realizacji swojego celu głównego turyści 

eventowi, którzy przyjechali do Gdańska samochodem, stosunkowo rzadziej przesiadali się do innego środka 

transportu. 76,0% z nich po dotarciu nie rezygnowała z samochodu, natomiast 24,0% zrezygnowało na rzecz 

komunikacji miejskiej, SKM, roweru, bądź przemieszczania się pieszo. Respondenci, którzy przyjechali innymi 

środkami transportu, wybierali SKM, przemieszczali się pieszo, bądź komunikacją miejską, odpowiednio w 40,5%, 

26,2%, 19,1% przypadków. 

Tabela 933. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „W jakiej miejscowości Pan(i) się zatrzy-

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

  Liczba respondentów % 

Gdańsk 13 61,90% 

Gdynia 3 14,29% 

Sopot 5 23,81% 

Razem 21 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 46. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „W jakiej miejscowości Pan(i) się zatrzy-

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Podobnie jak w poprzednim okresie badawczym, ponad 60,0% respondentów w badanej grupie zdecydowało się 

na zakwaterowanie w Gdańsku, zaś prawie 40,0% respondentów w Sopocie, bądź w Gdyni. Jest to już więc drugi 

okres, w którym ta grupa zdecydowanie częściej niż pozostałe decyduje się na nocleg poza Gdańskiem. W zeszłym 

kwartale postawiona została teza, iż zjawisko to mogło to mieć związek z lokalizacją głównego eventu, a więc 

koncertu odbywającego się w Ergo Arenie, znajdującej się na granicy Gdańska i Sopotu. Tym razem jednak 

główny event odbywał się na PGE Arenie, a więc zdecydowanie bliżej centrum Gdańska, a mimo to, respondenci 

z taką samą częstotliwością co w zeszłym okresie, decydowali się na nocleg poza Gdańskiem, co może w tym 

wypadku być związane z preferencjami respondentów (największy odsetek osób zakwaterowanych u rodziny i 

znajomych). 

Tabela 944. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) za-
kwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Hotel ** 1 4,76% 

Hotel *** 3 14,29% 

Hotel **** 1 4,76% 

Hostel 2 9,52% 

Pensjonat 1 4,76% 

Motel 1 4,76% 

Schronisko młodzieżowe 1 4,76% 

U rodziny/ znajomych 9 42,86% 

Kwatera prywatna/ agroturystyczna 1 4,76% 

Brak odpowiedzi 1 4,76% 

Razem 21 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 47. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) zakwaterowania?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru]. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

62%
14%

24%

Gdańsk

Gdynia

Sopot

4,76%

14,29%

4,76%
9,52%

4,76% 4,76% 4,76%

42,86%

4,76% 4,76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%



71 

 

W porównaniu z I kwartałem 2015 r. zdecydowanie zmieniła się struktura wybieranych przez respondentów even-

towych obiektów noclegowych, co może również wynikać z charakteru eventu, w którym brali udział. Pomimo 

znacznego udziału noclegów u rodziny i znajomych zarówno w I, jak i w II kwartale, to w II kwartale 2015 r. ten 

udział był znacznie wyższy (w I kwartale 16,1% respondentów nocowało u rodziny/znajomych), przy jednocze-

snym spadku popularności pozostałych obiektów noclegowych.  

3.3.3. Korzystanie z atrakcji turystycznych przez respondenta eventowego 

Poniżej zostały wskazane wyniki analiz w zakresie korzystania z atrakcji turystycznych przez respondenta even-

towego. Badaniu poddane zostały takie aspekty jak: sposób spędzania wolnego czasu w Gdańsku i korzystanie 

z poszczególnych obiektów i innych atrakcji turystycznych.  

Tabela 955. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził(a) 

lub będzie spędzać czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Liczba wskazań % 

Zwiedzanie 16 21,92% 

Zakupy 12 16,44% 

Odpoczynek na plaży 9 12,33% 

Aktywny wypoczynek 5 6,85% 

Nie mam czasu wolnego 9 12,33% 

Spacer 12 16,44% 

Inaczej 18 24,66% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 48. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził(a) 

lub będzie spędzać czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Pomimo stosunkowo krótkiego czasu pobytu w Gdańsku, tylko niewielki odsetek badanych wskazał, iż nie ma 

czasu wolnego na dodatkowe formy aktywności (12,3%). Uczestnicy turystyki eventowej swój pobyt najczęściej 

wiązali ze zwiedzaniem miasta, spacerami oraz zakupami (odpowiednio 21,9%, 16,4%, 16,4%). Stosunkowo 

rzadziej udział w wydarzeniu stwarzał okazję do odpoczynku na plaży (12,3%), bądź aktywnego wypoczynku 

(6,9%).  

Tabela 966. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku zwie-

dził(a) Pan(i) lub zamierza zwiedzić obiekty turystyczne, obiekty turystyczne w Gdańsku?” [pytanie jednokrotnego 

wyboru] 

 Ogółem % Do 3 godzin Od 3 do 6 godzin Cały dzień bez noclegu Pobyt z noclegiem 

Tak 29 39,73% 10,53% 28,57% 41,67% 76,19% 

Nie 44 60,27% 89,47% 71,43% 58,33% 23,81% 

Razem 73 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Z kolei zamiar odwiedzania atrakcji i obiektów turystycznych zadeklarowało 39,7% respondentów eventowych, 

przy czym wśród respondentów, którzy przybyli do Gdańska na dłużej niż 1 dzień (a więc z noclegiem) odsetek 

ten wynosił aż 76,2%. Pokazuje to, że chęć podejmowania dodatkowych atrakcji niekoniecznie zależna jest od 

celu podróży, a bardziej od zakładanej długości pobytu. 

Tabela 977. 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 % 

Stare Miasto 24 82,76% 

Plaża 14 48,28% 

PGE Arena 14 48,28% 

Park Oliwski 12 41,38% 

Żuraw 7 24,14% 

Molo w Brzeźnie 6 20,69% 

Centrum Hewelianum 4 13,79% 

ZOO 3 10,34% 

Inne 3 10,34% 

Bazylika Mariacka 2 6,90% 

Teatr Szekspirowski 2 6,90% 

Europejskie Centrum Solidarności 1 3,45% 

Sołdek 1 3,45% 

Międzynarodowe Targi Gdańskie 1 3,45% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 49. 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] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Tak jak w I kwartale 2015 r. oraz we wszystkich analizowanych grupach respondentów, turyści eventowi najczę-

ściej wyrażali chęć zwiedzenia Starego Miasta (82,8%). Ponadto będąc na Starym Mieście 24,1% badanych za-

deklarowało chęć wejścia do środka Żurawia. Dużą popularnością w tej grupie respondentów cieszyła się również 

plaża. Warto też zauważyć, że znaczącym zainteresowaniem cechował się także Park Oliwski oraz Molo w Brzeź-

nie, zwłaszcza, że oba te obiekty są stosunkowo oddalone od PGE Arena i centrum miasta. 
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3.3.4.Ocena pobytu przez respondenta eventowego  

Respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w celu udziału w evencie, swój pobyt oceniali przeciętnie na poziomie 

4,47 pkt. (w pięciostopniowej skali). Oznacza to, że ich subiektywne odczucia są nieznacznie lepsze od odczuć 

respondentów biznesowych (4,34 pkt.) i minimalnie gorsze od respondentów rekreacyjnych (4,58 pkt.). 

Tabela 988. Jak respondent eventowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 5-stopnio-

wej, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzi zadowolony] 

  Liczba respondentów % 

Ani zadowolony ani niezadowolony 8 10,96% 

Raczej zadowolony 22 30,14% 

Bardzo zadowolony 41 56,16% 

Brak odpowiedzi 2 2,74% 

Razem 73 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Rysunek 50. Jak respondent eventowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 5-stopnio-

wej, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzi zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Tak jak w przypadku turystów biznesowych, zdecydowanie lepiej swój pobyt ocenili respondenci eventowi, których 

pobyt trwał co najmniej 1 nocleg (4,76 pkt.). Z kolei osoby których pobyt trwał krócej niż 1 nocleg swój pobyt 

oceniły na średnim poziomie 4,36 pkt. Zatem należy zwrócić uwagę, iż długość pobytu, a tym samym możliwość 

poświęcenia większej ilości czasu na inne formy aktywności, wpływał na satysfakcję z pobytu w Gdańsku. Przy 

czym istotne jest, iż wśród turystów eventowych o 12,4 p.p. więcej respondentów niż wśród turystów biznesowych 

było bardzo zadowolonych z pobytu, na co za pewne ma wpływ charakter odbywanej podróży. 

Tabela 999. Jak zdaniem respondentów eventowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

  Liczba respondentów % 

Bardzo źle 1 1,37% 

Przeciętnie 6 8,22% 

Dobrze 32 43,84% 

Bardzo dobrze 33 45,21% 

Brak odpowiedzi 1 1,37% 

Razem 73 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Rysunek 51. Jak zdaniem respondentów eventowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Turyści eventowi stopień dostosowania Gdańska do potrzeb turystów ocenili średnio na poziomie 4,33 pkt. W od-

powiedziach respondentów dominowały odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”, pojawiła się też jedna odpowiedź 

„bardzo źle”, udzielona przez respondenta z województwa lubelskiego, który nie mógł znaleźć postoju taksówek 

w obrębie PGE Arena, co spowodowało jego krytyczną ocenę przystosowania Gdańska do potrzeb turystów.  

Tabela 100. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów eventowych 

 Atuty % Mankamenty % 

Atmosfera 3 4,11% 0 0,00% 

Baza gastronomiczna 0 0,00% 1 1,37% 

Bezpieczeństwo 0 0,00% 1 1,37% 

Brak informacji i oznakowania turystycz-

nego 

0 0,00% 2 2,74% 

Czynniki ekonomiczne 1 1,37% 1 1,37% 

Czynniki estetyczne 6 8,22% 3 4,11% 

Czynniki geograficzne 11 15,07% 0 0,00% 

Czynniki meteorologiczne 0 0,00% 2 2,74% 

Infrastruktura drogowa 0 0,00% 17 23,29% 

Inne - osobiste 1 1,37% 3 4,11% 

Komunikacja miejska 0 0,00% 4 5,48% 

Obiekty historyczne 3 4,11% 0 0,00% 

Oferta edukacyjna 1 1,37% 0 0,00% 

Oferta kulturalno-rozrywkowa 20 27,40% 2 2,74% 

Parki, zieleń 1 1,37% 0 0,00% 

Parkingi 0 0,00% 1 1,37% 

Plaża 1 1,37% 0 0,00% 

Stare Miasto 14 19,18% 0 0,00% 

Tłok 0 0,00% 4 5,48% 

Wielkość miasta 0 0,00% 1 1,37% 

Zaniedbane przedmieścia 0 0,00% 1 1,37% 

Brak odpowiedzi 12 16,44% 30 41,10% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 52. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów eventowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Badaną zbiorowość turystów eventowych charakteryzuje to, iż jako główny atut miasta wskazali ofertę kulturalno-

rozrywkową (27,0%). Jest to o tyle istotne, że właśnie ta oferta była celem podróży tej grupy. Tak samo jak w 

przypadku pozostałych grup, również respondenci eventowi jako mocne strony Gdańska wskazywali Stare Miasto 

(18,9%) oraz czynniki geograficzne (14,9%). Natomiast najczęściej wskazywanym mankamentem w tej grupie 

(podobnie jak w przypadku innych grup) była infrastruktura drogowa (23,3%).  

Tabela 1011. Jak respondent eventowy ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

  Średnia ocena 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,58 

Transport/komunikacja miejska 4,15 

Bezpieczeństwo 4,26 

Jakość usług gastronomicznych 4,37 

Jakość usług noclegowych 4,31 

Atmosfera miasta 4,46 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,48 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa 4,65 

Czystość miasta 4,05 

Oznakowanie miasta 4,20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 53. Jak respondent: eventowy, biznesowy, rekreacyjny ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu 

w Gdańsku [używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Podstawowym aspektem warunkującym wzrost wielkości turystyki eventowej jest oferta kulturalna, rozrywkowa, 

rekreacyjna i sportowa. Należy zwrócić uwagę na docenienie tego aspektu (średnia z ocen w tej grupie wynosi 

4,65 pkt.), bowiem aż 69,9% badanych w tej grupie respondentów postrzega ten aspekt bardzo dobrze. Zatem 

możliwości, jakie oferuje Gdańsk, spełniają oczekiwania turystów eventowych. Porównując wszystkie grupy tury-

stów można zauważyć zależność, iż im częściej turyści uczestniczyli w takich imprezach, tym większa była ich 

skłonność do przyznania pozytywnej oceny w tym aspekcie. Wśród turystów eventowych był to główny cel po-

dróży, zatem to oni najlepiej ocenili ten element pobytu w Gdańsku. Respondenci eventowi nieco lepiej niż re-

spondenci biznesowi i rekreacyjni, ocenili także czystość miasta i oznakowanie miasta, natomiast stosunkowo 

niżej ocenili jakość usług noclegowych oraz atmosferę miasta.  

W ramach analizy wpływu poszczególnych aspektów na stopień zadowolenia z pobytu zbadano siłę zależności 

pomiędzy negatywnymi ocenami (oceny 1 i 2), pozytywnymi ocenami (oceny 5 i 4) respondentów eventowych 

odnośnie poszczególnych aspektów a całościową ocena z pobytu w Gdańsku. 

Tabela 1022. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu respon-

denta eventowego 

Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną po-
bytu 

Średnia 
ocena 

Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,25 
0,42 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,67 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację miejską 4,00 
0,7 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikację miejską 4,7 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 5,00 
-0,39 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,61 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług gastronomicznych 3,00 
1,59 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług gastronomicznych 4,59 

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 4,68 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły atmosferę miasta 3,00 
1,57 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły atmosferę miasta 4,57 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 3,00 
n/d 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 4,57 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową 4,00 
0,52 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, 

sportową 
4,52 

Możliwość przemieszczania się samochodem

Transport/komunikacja miejska

Bezpieczeństwo

Jakość usług gastronomicznych

Jakość usług noclegowych

Atmosfera miasta

Oferta sklepów i dostęp do nich

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i

sportowa

Czystość miasta

Oznakowanie miasta

3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8

Turysta biznesowy

Turysta rekreacyjny

Turysta eventowy
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jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 5,00 
-0,46 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,54 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta 4,00 
0,61 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta 4,61 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Najgorzej oceniły swój pobyt w Gdańsku osoby, które przyznały negatywną ocenę atmosferze miasta oraz jakości 

usług gastronomicznych. Niższy, aczkolwiek równie wysoki wpływ miała jakość usług noclegowych oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Należy jednak mieć na względzie, iż odsetek osób, które źle i bardzo źle oceniły poszczególne 

aspekty nie stanowiły wystarczającego stopnia reprezentatywności (w przypadku pierwszego aspektu negatywnie 

wypowiedziało się 9 osób, w przypadku aspektu drugiego - 4 osoby, zaś w przypadku pozostałych aspektów były 

to pojedyncze osoby).   

Tabela 1033. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Tak 62 84,93% 

Raczej tak 8 10,96% 

Trudno powiedzieć 2 2,74% 

Raczej nie 1 1,37% 

Razem 73 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 54. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Podsumowując, wysoki stopień dostosowania oferty turystycznej Gdańska ze względu na wymagania stawiane 

przez turystykę eventową potwierdza przeprowadzona analiza odpowiedzi na pytanie czy poleciłby/poleciłaby 

Pan(i) swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska. Respondenci przyporządkowani do tego segmentu tury-

styki zdecydowanie, bądź raczej by poleciliby swoim znajomym/ rodzinie pobyt w Gdańsku. 

3.3.5. Wydatki respondentów eventowych  

W II kwartale 2015 r. wszyscy respondenci eventowi w czasie pobytu w Gdańsku wydali średnią kwotę wynoszącą 

162,62 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Biorąc pod uwagę średni czas pobytu tych respondentów, który wyniósł 

1,08 doby, dzienne wydatki bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania wyniosły 150,57 zł.  

Na podstawie danych dotyczących struktury obiektów, w których respondenci decydowali się na zakwaterowanie, 

oszacowano średni koszt doby hotelowej, który poniósł turysta biznesowy w Gdańsku na poziomie 126,64 zł. 

Zestawiając tę informację z wcześniej przedstawionymi danymi, oszacowano średnie łączne wydatki responden-

tów eventowych na poziomie 299,39 zł w przeliczeniu na jedną osobę tj. kwotę 277,21 zł dziennie. Oszacowany 

średni koszt doby hotelowej stanowił 45,68% dziennych wydatków, oznacza to, że turyści eventowi średnio więcej 

wydają na inne usługi niż nocleg. 
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Natomiast stosując tę samą metodologię, w celu oszacowania kosztów w podziale na krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystyki eventowej, analiza danych pokazuje, iż turyści z zagranicy zdecydowanie więcej 

wydają zarówno na zakwaterowanie, jak i inne wydatki związane z pobytem w Gdańsku. Dzienne wydatki, bez 

uwzględnienia kosztów zakwaterowania, turystów z zagranicy są o 85,63 zł wyższe niż turystów z kraju, natomiast 

wydatki z uwzględnieniem kosztów zakwaterowania o 192,87 zł.  

Łącznie podczas całego pobytu turyści z zagranicy, bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania wydali średnio 

732,83 zł więcej niż turyści z Polski, natomiast uwzględniając koszty zakwaterowania o 1 440,20 zł.  

Tabela 1044. Średnie wydatki turystów biznesowych z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego 

 Dzienne wydatki Wydatki podczas całego pobytu 

Krajowi Zagraniczni Krajowi Zagraniczni 

Respondent niekorzystający z noclegu 145,48 zł 231,11 zł 133,84 zł 866,67 zł 

Respondent korzystający z noclegu 250,68 zł 443,55 zł 223,11 zł 1 663,31 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Porównując oszacowane wydatki w II kwartale 2015 r. z poprzednim okresem, odnotowano spadek dziennych 

wydatków zarówno wśród respondentów, którzy nie korzystają z noclegów, jak i w grupie korzystających z noc-

legów. Średni koszt na wydatki, bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania, zmniejszył się o 12,05 zł, a średni 

koszt z uwzględnieniem kosztu zakwaterowania zmniejszył się o 55,33 zł.  

Uwzględniając strukturę wydatków podczas całego pobytu zmniejszyła się ich kwota, zarówno wśród responden-

tów korzystających, jak i niekorzystających z noclegu, co było to spowodowane niższymi dziennymi wydatkami, 

niższym kosztem zakwaterowania oraz krótszym czasem pobytu w Gdańsku. 

Tabela 1055. Średnie wydatki turystów biznesowych w I i II kwartale 2015 roku 

 Dzienne wydatki Wydatki podczas całego pobytu 

I kwartał 2015 II kwartał 2015 I kwartał 2015 II kwartał 2015 

Respondent niekorzystający z noclegu 162,62 zł 150,57 zł 308,98 zł 162,62 zł 

Respondent korzystający z noclegu 332,54 zł 277,21 zł 631,83 zł 299,39 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

3.3.6. Podsumowanie 

W analizowanym okresie, w którym głównym wydarzeniem, które determinowało cel przyjazdu grupy responden-

tów eventowych, był mecz Polska-Grecja, statystyczny respondent eventowy był mężczyzną w wieku od 25 do 

34 lat, o wykształceniu średnim. Pochodzi z Polski z województwa pomorskiego. Przyjechał do Gdańska samo-

chodem i tym środkiem transportu poruszał się w obrębie miasta. Zatrzymał się w Gdańsku u rodziny/znajomych. 

W miejscowości docelowej spędził 1-3 noce, bądź od 3 do 6 godzin. Na wydarzenia kulturalno-rozrywkowo-spor-

towe odbywające się w Gdańsku przyjeżdża często, aczkolwiek nieregularnie, zazwyczaj w towarzystwie rodziny. 

Głównie nastawiony był na udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych i sportowych i nie deklarował chęci 

zwiedzania obiektów i atrakcji turystycznych, z wyjątkiem spaceru po Starym Mieście, odpoczynku na plaży i 

zwiedzeniu PGE Areny. Aczkolwiek chęć zwiedzenia PGE Areny wiązała się z pobytem na meczu.  

Statystyczny respondent eventowy był bardzo zadowolony z pobytu w Gdańsku oraz stopnia przystosowania 

Gdańska do potrzeb turystów i zdecydowanie zarekomendowałby przyjazd rodzinie/znajomym. Jako największy 

atut Gdańska wskazał ofertę kulturalno-rozrywkową, Stare Miasto oraz czynniki geograficzne, zaś największym 

mankamentem jego zdaniem jest infrastruktura drogowa. Najlepiej ocenionym przez niego aspektem pobytu 

w Gdańsku była oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa, a najgorzej ocenił możliwość przemiesz-

czania się samochodem. Największy wpływ na jego stopień zadowolenia z pobytu miała atmosfera miasta oraz 

jakość usług gastronomicznych. 
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Podczas pobytu decydując się na nocleg wydaje w Gdańsku kwotę 277,21 zł w ciągu doby, co przekłada się 

na łączne wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na średnim poziomie 299,39 zł. 

3.4. Turystyka rekreacyjna 

3.4.1. Profil respondenta rekreacyjnego (metryczka) 

Turystyka rekreacyjna obejmuje przyjazdy w celach typowo turystyczno-wypoczynkowych. Jak już wspomniano, 

według danych UNWTO turystyka rekreacyjna jest na pierwszym miejscu międzynarodowego ruchu turystycz-

nego, 53,0% wszystkich przyjazdów turystycznych stanowią bowiem przyjazdy rekreacyjne.  

Wśród 638 ankietowanych osób do grupy respondentów rekreacyjnych sklasyfikowano 438 osób, co stanowi 

68,7%. Za respondentów rekreacyjnych uznawane zostały osoby, które jako cel podróży do Gdańska wskazywały 

pobyt rekreacyjny. 

Natomiast prawidłowość w stosunku do badań UNWTO obserwujemy, gdy grupę respondentów rekreacyjnych 

wyodrębnimy na podstawie tych samych założeń, mianowicie na podstawie osób, których głównym celem przy-

jazdu był jedynie pobyt rekreacyjny (stanowili oni 55,0% ogółu badanych).  

Tabela 1066. Podział respondentów rekreacyjnych według płci 

  Liczba respondentów % 

Kobiety 193 44,06% 

Mężczyźni 224 51,14% 

Brak odpowiedzi 21 4,79% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 55. Podział respondentów rekreacyjnych według płci 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Struktura płciowa respondentów rekreacyjnych jest znacznie mniej zróżnicowania, niż w przypadku turystów biz-

nesowych, bądź eventowych. Kobiety stanowiły 44,1% osób, które przyjechały do Gdańska w celach rekreacyj-

nych, a mężczyźni 51,1%. 
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Tabela 1077. Podział respondentów rekreacyjnych według wieku 

  Liczba respondentów % 

od 18 do 24 lat 139 31,74% 

od 25 do 34 lat 110 25,11% 

od 35 do 44 lat 84 19,18% 

od 45 do 54 lat 61 13,93% 

od 54 do 64 lat 27 6,16% 

65 lat i powyżej 13 2,97% 

Brak odpowiedzi 4 0,91% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 56. Podział respondentów rekreacyjnych według wieku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Zdecydowanie w turystyce rekreacyjnej przeważali ludzie młodzi, w wieku od 18 do 24 (31,7%), przy czym 

w grupie turystów biznesowych grupa ta stanowiła jedynie 9,5%, a w grupie turystów eventowych 27,4%. Kolejną 

liczną grupą w przyjazdach rekreacyjnych były osoby w wieku od 25 do 34 lat (25,1%). Należy zwrócić uwagę, iż 

wraz ze wzrostem wieku zmniejsza się udział podróżujących do Gdańska w celach rekreacyjnych, i tak najmniej-

szy udział stanowiły osoby w wieku od 54 lat do 64 lat i powyżej 65 lat, łączny udział obu tych grup wiekowych 

stanowił 9,1% przyjazdów rekreacyjnych.  

Tabela 1088. Podział respondentów rekreacyjnych według statusu zawodowego 

 Liczba wskazań % 

Uczeń/uczennica 40 9,13% 

Student(ka) 93 21,23% 

Pracujący na własny rachunek 65 14,84% 

Praca umysłowa 95 21,69% 

Praca fizyczna 100 22,83% 

Emeryt(ka)/rencista(ka) 28 6,39% 

Żadne z powyższych 22 5,02% 

Brak odpowiedzi 6 1,37% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Rysunek 57. Podział respondentów rekreacyjnych według statusu zawodowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Wobec pytania o status zawodowy, 11 osób zadeklarowało, iż dwie odpowiedzi opisują ich sytuację zawodową, 

z tego też względu suma uzyskanych odpowiedzi nie była równa 100,0%. Wśród respondentów rekreacyjnych 

największą grupę stanowiły osoby wykonujące pracę fizyczną (22,8%), pracę umysłową (21,69%) oraz studenci 

(21,2%). W porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w I kwartale 2015 r. zdecydowanie wzrósł udział 

pracowników fizycznych (o 18,4 p.p.), zaś zmniejszył się udział pracujących na własny rachunek (o 5,1 p.p.) oraz 

pracujących umysłowo (o 8,6 p.p.). Należy zaznaczyć, iż w turystce rekreacyjnej było wyższe zróżnicowanie 

respondentów pod względem statusu zawodowego - uczniowie i emeryci stanowią 15,5% ogółu przyjazdów re-

kreacyjnych, przy czym w turystyce biznesowej te dwie grupy respondentów stanowiły 5,7%, natomiast w tury-

styce eventowej jedynie 4,1%.  

Tabela 1099. Podział respondentów rekreacyjnych według wykształcenia 

  Liczba respondentów % 

Gimnazjalne lub poniżej 21 4,79% 

Zasadnicze zawodowe 41 9,36% 

Średnie 192 43,84% 

Wyższe 178 40,64% 

Brak odpowiedzi 6 1,37% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 58. Podział respondentów rekreacyjnych według wykształcenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Największą część osób przyjeżdżających do Gdańska w celach rekreacyjnych stanowili respondenci o wykształce-

niu średnim (43,8%), bądź wyższym (40,6%). Należy podkreślić, iż na przełomie dwóch okresów badawczych 
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istotnie spadł udział respondentów z wyższym wykształceniem (o 14,0 p.p.), co było skutkiem wyższego udziału 

osób o wykształceniu: gimnazjalnym lub poniżej (o 2,2 p.p.), zasadniczym zawodowym (o 7,9 p.p.), bądź średnim 

(o 3,3 p.p.).  

Tabela 11010. Podział respondentów rekreacyjnych według kraju pochodzenia 

  Liczba respondentów % 

Polska 348 79,45% 

Pozostałe kraje 90 20,55% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Rysunek 59. Podział respondentów rekreacyjnych według kraju pochodzenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Większość respondentów rekreacyjnych pochodziła z Polski (79,5%). W porównaniu z poprzednim okresem należy 

zauważyć spadek liczby turystów z zagranicy w przyjazdach rekreacyjnych (o 6,8 p.p.). Pomimo to w turystyce 

rekreacyjnej był zdecydowanie wyższy udział turystów z zagranicy, niż przypadku pozostałych wyodrębnionych 

segmentów turystyki. Oznacza to, że respondenci zagraniczni częściej odwiedzają Gdańsk w celach rekreacyj-

nych, niż w celach biznesowych lub eventowych. Najwyższy udział zagranicznych przyjazdów rekreacyjnych sta-

nowili goście z Wielkiej Brytanii (31,1%), Niemiec (15,6%) i Norwegii (15,6%).  

Tabela 1111. Podział respondentów rekreacyjnych według województw 

 Liczba respondentów % 

Mazowieckie 75 21,55% 

Pomorskie 61 17,53% 

Warmińsko-Mazurskie 37 10,63% 

Kujawsko-Pomorskie 36 10,34% 

Małopolskie 27 7,76% 

Zachodnio-pomorskie 21 6,03% 

Wielkopolskie 19 5,46% 

Łódzkie 17 4,89% 

Śląskie 16 4,60% 

Lubelskie 13 3,74% 

Podlaskie 9 2,59% 

Podkarpackie 7 2,01% 

Dolnośląskie 6 1,72% 

Opolskie 2 0,57% 

Świętokrzyskie 2 0,57% 

Razem 348 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 60. Podział respondentów rekreacyjnych według województw 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Wśród respondentów rekreacyjnych z Polski, najwyższy odsetek stanowili respondenci z województwa mazowiec-

kiego (21,6%) i pomorskiego (17,5%). Przy czym z podobną częstotliwością turyści z województwa mazowiec-

kiego przyjeżdżali do Gdańska także w celach biznesowych (24,7%). Natomiast warte uwagi jest, iż respondenci 

rekreacyjni pochodzą z prawie wszystkich województw kraju, tak więc ich pochodzenie jest najbardziej zróżnico-

wane spośród wszystkich grup. 

3.4.2. Specyfika podróży respondentów rekreacyjnych   

Podróże rekreacyjnie charakteryzuje dłuższy średni czas pobytu, który wyniósł w przypadku 2 kwartału 2015 r. 

2,4 doby. Decydujący wpływ na ten wynik miało to, iż większość respondentów przyjeżdżających w celach rekre-

acyjnych decydowało się na pobyt z noclegiem (59,8% badanej grupy respondentów). Najwyższy był odsetek 

osób, które deklarowały pobyt w Gdańsku od 1 do 3 noclegów (54,6% wśród respondentów, którzy zdecydowali 

się na pobyt z noclegiem).  

Tabela 1122. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trój-

mieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Do 3 godzin 27 6,16% 

Od 3 do 6 godzin 52 11,87% 

Cały dzień bez noclegu 97 22,15% 

Pobyt z noclegiem 262 59,82% 

Od 1 do 3 noclegów 143 54,58% 

Od 4 do 7 noclegów 98 37,40% 

8 i więcej noclegów 20 7,63% 

Brak odpowiedzi 1 0,38% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 61. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trój-

mieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Tabela 1133. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Jestem po raz pierwszy 78 17,81% 

Jestem po raz drugi 62 14,16% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregularnie 205 46,80% 

Przyjeżdżam tu często/ regularnie 75 17,12% 

Brak odpowiedzi 18 4,11% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 62. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najliczniej reprezentowaną grupą wypoczywającą w Gdańsku były osoby, które przyjechały do miasta po raz 

kolejny, aczkolwiek deklarowały, iż ich wizyty są nieregularne (46,8%). Zarówno wśród respondentów rekreacyj-

nych z Polski i z zagranicy dominowali ci, którzy przyjeżdżają do Gdańska często/nieregularnie, odpowiednio 

48,3% i 41,1%. Natomiast wśród respondentów spoza obszaru kraju również liczną grupę stanowili turyści, którzy 

przyjechali po raz pierwszy (31,1%), przy czym wśród respondentów z Polski odsetek ten był zdecydowanie niższy 

i wynosił 14,4%.  

Tabela 1144. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytania: „Czy podczas podróży ktoś Panu(i) 

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

  Liczba respondentów % 

Z osobami towarzyszącymi 339 77,40% 

Grupa turystyczna/zorganizowana 14 4,13% 

Rodzina/członek rodziny 157 46,31% 

Znajomi/Znajomy 143 42,18% 

Grupa mieszana 25 7,37% 

Bez osób towarzyszących 99 22,60% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Kolejną charakterystyczną cechą turystyki rekreacyjnej, podobnie jak turystyki eventowej, jest to, iż zdecydowa-

nie większy udział stanowiły przyjazdy z osobami towarzyszącymi (77,4%). Najczęściej były to przyjazdy z ro-

dziną (46,3%), bądź znajomymi (42,2%), przy czym większości respondentów towarzyszyły 1-3 osoby.  

Tabela 1155. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Samochód 134 30,59% 

Samolot 117 26,71% 

Pociąg 162 36,99% 

Autobus kursowy/ regularnej linii 12 2,74% 

Autobus wycieczkowy 9 2,05% 

Statek/prom 1 0,23% 

Inny środek transportu  3 0,68% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Rysunek 63. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pod względem wybieranego środka transportu w celu dotarcia do Gdańska turyści rekreacyjni zdecydowanie wy-

różniają się na tle turystów biznesowych i eventowych. Struktura środków transportu wykorzystywanych przez 

respondentów rekreacyjnych była bowiem znacznie bardziej zróżnicowana. Najczęściej korzystali oni z usług kolei 

(37,0%), drugim co do znaczenia środkiem transportu był samochód, jednak mimo wszystko jego popularność 

była zdecydowanie mniejsza niż w pozostałych grupach (30,6%, w porównaniu do 35,2% wśród respondentów 

biznesowych oraz 60,3% eventowych). Przy czym samochód jako środek dotarcia do celu szczególnie preferowali 

turyści z Polski, zaś turyści z zagranicy do Gdańska najczęściej docierali samolotem (67,8% turystów z zagranicy, 

w porównaniu do 16,1% turystów z Polski).  

Tabela 1166. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jakim środkiem transportu porusza 

się Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Liczba wskazań % 

Samochód 170 38,81% 

Komunikacja miejska 189 43,15% 

SKM 141 32,19% 

Rower 11 2,51% 

Motocykl 2 0,46% 

Pieszo 122 27,85% 

Inny 11 2,51% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Rysunek 64. Zależność pomiędzy wybranym środkiem transportu, jakim respondenci rekreacyjni przybyli do Gdań-

ska a środkiem transportu, jakim poruszali się po Gdańsku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ze względu na dłuższy pobyt, respondenci rekreacyjni nie ograniczali się do jednego środka transportu poruszając 

się po Gdańsku. Zdecydowana większość wybierała komunikację miejską (43,2%) oraz SKM (32,2%), przy czym 

były to zazwyczaj osoby, które przybyły do Gdańska innym środkiem transportu niż samochód. Turyści, którzy 

przyjechali samochodem, zazwyczaj pozostawali przy tym środku transportu (65,0%), aczkolwiek niekiedy, za-

pewne mniejsze odległości, pokonywali pieszo (15,6%). Co dziesiąty respondent w tej grupie, który przyjechał 

do Gdańska samochodem, decydował się też na skorzystanie z komunikacji miejskiej (10,6%). Należy zwrócić 

uwagę na istotny wzrost osób deklarujących przemieszczanie się po Gdańsku pieszo w porównaniu do I kwartału 

2015 r. (o 15,8 p.p. więcej), na co za pewne wpływ miała sprzyjająca pogoda w badanym okresie. 

Tabela 1177. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „W jakiej miejscowości Pan(i) się za-

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

  Liczba respondentów % 

Gdańsk 184 70,23% 

Gdynia 16 6,11% 

Sopot 52 19,85% 

Inna 10 3,82% 

Razem 262 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.   
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Rysunek 65. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „W jakiej miejscowości Pan(i) się za-

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ze względu na wysoki odsetek respondentów rekreacyjnych w całej próbie, struktura miejsc, w których decydo-

wali się na nocleg jest zbliżona do wyników uzyskanych wśród ogółu respondentów poddanych badaniu. Aczkol-

wiek należy zaznaczyć, iż turyści rekreacyjni, podobnie jak turyści biznesowi i eventowi, najczęściej wybierali 

miasto Gdańsk. Natomiast ze względu na mniejszą potrzebę minimalizacji odległości od głównego celu podróży 

3,8% turystów rekreacyjnych wybrało inną miejscowość, znajdującą się w pobliżu Trójmiasta (w przeciwieństwie 

do pozostałych grup, w których liczba osób zakwaterowanych poza Trójmiastem była bardzo znikoma). 

Tabela 1188. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Hotel * 3 1,15% 

Hotel ** 4 1,53% 

Hotel *** 19 7,25% 

Hotel **** 18 6,87% 

Hotel ***** 9 3,44% 

Hostel 15 5,73% 

Pensjonat 2 0,76% 

Motel 13 4,96% 

Apartament 29 11,07% 

Kemping 5 1,91% 

Pole biwakowe 4 1,53% 

Ośrodek wczasowy 6 2,29% 

Schronisko młodzieżowe 11 4,20% 

U rodziny/ znajomych 80 30,53% 

Kwatera prywatna/ agroturystyczna 39 14,89% 

Brak odpowiedzi 5 1,91% 

Razem 262 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 66. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największa część turystów rekreacyjnych korzystała z zakwaterowania u rodziny/ znajomych (30,5%), co za-

pewne związane było z chęcią odwiedzenia bliskich, a także czynnikami ekonomicznymi. Na drugim miejscu, co 

do częstotliwości korzystania znalazły się kwatery prywatne/agroturystyczne (14,9%), a następnie apartamenty 

(11,1%). Obiekty hotelowe o wyższym standardzie wybrało 20,2% turystów, przy czym popularniejsze były wśród 

turystów z zagranicy (35,1% turystów z zagranicy nocowało w hotelach, natomiast wśród turystów z Polski od-

setek ten wynosił 14,4%).  

3.4.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta rekreacyjnego 

W analizowanej grupie zaledwie 5,5% respondentów wskazało, że nie będzie dysponować wolnym czasem, który 

mogłoby poświęcić na dodatkowe aktywności. Natomiast najczęściej respondenci deklarowali, że swój wolny czas 

przeznaczą na zwiedzanie miasta (57,1% odpowiedzi), zakupy (42,9% odpowiedzi), spacery (40,6% odpowiedzi) 

oraz wypoczynek na plaży (24,2% odpowiedzi). Nieco mniej respondentów w czasie wolnym preferowało aktywny 

wypoczynek (16,9% odpowiedzi), bądź udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych (10,3%).  

Tabela 1199. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spę-
dził(a) lub będzie spędzać czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Liczba wskazań % 

Zwiedzanie 250 57,08% 

Zakupy 188 42,92% 

Udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych 45 10,27% 

Odpoczynek na plaży 106 24,20% 

Aktywny wypoczynek  74 16,89% 

Nie mam czasu wolnego 24 5,48% 

Spacer 178 40,64% 

Inaczej 23 5,25% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Rysunek 67. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spę-

dził(a) lub będzie spędzać czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Zgodnie z oczekiwaniami w II kwartale 2015 r. w stosunku do pierwszego zdecydowanie większą popularnością 

cieszył się odpoczynek na plaży (tę formę spędzania wolnego czasu zadeklarowało o 13 p.p. więcej responden-

tów). Z analogicznym wzrostem mamy do czynienia w przypadku  aktywnego wypoczynku. O 6 p.p. wzrosło też 

zainteresowanie zwiedzaniem, a o 2 p.p. zakupami. 

Tabela 12020. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku zwie-

dził(a) Pan(i) lub zamierza zwiedzić obiekty turystyczne, obiekty turystyczne w Gdańsku?” [pytanie jednokrotnego 

wyboru] 

  Liczba respondentów % 

Tak 307 70,09% 

Nie 131 29,91% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Rysunek 68. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Ile czasu poświęci Pan(i) na zwiedza-

nie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badania przeprowadzone na przełomie dwóch okresów (tj. I i II kwartał 2015 r.) wskazują na pewną prawidło-

wość, mianowicie 3 na 4 respondentów turystyki rekreacyjnej deklaruje chęć odwiedzenia atrakcji i obiektów 

turystycznych, przy czym ponad połowa respondentów, którzy zamierzają zwiedzić obiekty i atrakcje turystyczne 

Gdańska chce poświęcić na tę aktywność przynajmniej 1 dzień (23,13% respondentów poświęci cały dzień, 

13,68%-2 dni, 14,01%-od 3 do 7 dni, a 2,28% powyżej 7 dni).  
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Tabela 1211. 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 % 

Stare Miasto 293 95,44% 

Plaża 196 63,84% 

Żuraw 90 29,32% 

Park Oliwski 76 24,76% 

ZOO 67 21,82% 

Molo w Brzeźnie 64 20,85% 

Bazylika Mariacka 60 19,54% 

Teatr Szekspirowski 37 12,05% 

PGE Arena 33 10,75% 

Opera Bałtycka 33 10,75% 

Europejskie Centrum Solidarności 31 10,10% 

Centrum Hewelianum 29 9,45% 

Inne 28 9,12% 

Dom Uphagena 20 6,51% 

Sołdek 17 5,54% 

Międzynarodowe Targi Gdańskie 1 0,33% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Rysunek 69. 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] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak turyści eventowi i biznesowi, turyści rekreacyjni wśród obiektów i atrakcji turystycznych, jakie za-

mierzali zwiedzić, wskazywali głównie Stare Miasto (95,4%). Warte zwiedzenia okazały się również plaża (63,8%), 

Żuraw (29,3%), Park Oliwski (24,8%), ZOO (21,8%), Molo w Brzeźnie (20,9%) oraz Bazylika Mariacka (19,5%). 

Pozostałe atrakcje turyści stosunkowo rzadziej zamierzali zwiedzić. Właściwie wszystkie obiekty i atrakcje zyskały 

na popularności w stosunku do poprzedniego kwartału, co wynika ze zwiększonego udziału w próbie osób dekla-

rujących za cel podróży różne formy rekreacji oraz wydłużenie pobytu. Przy czym największe wzrosty zaobser-

wowano wśród atrakcji i obiektów umożliwiających pobyt na świeżym powietrzu. I tak odwiedzenie plaży zade-

klarowało o 27 p.p. więcej respondentów rekreacyjnych, odwiedzenie Parku Oliwskiego o 4 p.p., ZOO o 16 p.p., 

Molo w Brzeźnie 7 p.p. Popularność obiektów muzealnych wzrosła natomiast średnio o 3 p.p. (największy wzrost 

odnotowało Centrum Hewelianum, bo o 5 p.p.). 
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3.4.4. Ocena pobytu przez respondentów rekreacyjnych  

Respondenci rekreacyjni ocenili swój pobyt najlepiej spośród wszystkich wyodrębnionych grup, bo na 4,58 pkt. 

w 5-stopniowej skali, aczkolwiek nieco niżej niż w I kwartale (4,67 pkt.). Aż 62,0% respondentów było bardzo 

zadowolonych, a 33,1% raczej zadowolonych ze swojego pobytu w Gdańsku. 

Tabela 1222. Jak respondent rekreacyjny ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 5-stop-
niowej, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzi zadowolony] 

  Liczba respondentów % 

Raczej niezadowolony 3 0,68% 

Ani zadowolony, ani niezadowolony 14 3,20% 

Raczej zadowolony 145 33,11% 

Bardzo zadowolony 267 60,96% 

Brak odpowiedzi 9 2,05% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 70. Jak respondent rekreacyjny ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 5-stop-
niowej, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzi zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Natomiast stopień dostosowania miasta Gdańska do potrzeb turystów respondenci rekreacyjny ocenili na 4,32 

pkt. (respondenci biznesowi na poziomie 4,03 pkt., a respondenci eventowi na poziomie 4,33 pkt.). Aż 89,7% 

turystów aspekt ten oceniło dobrze lub bardzo dobrze.  

Tabela 1233. Jak zdaniem respondentów rekreacyjnych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając 

skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

  Liczba respondentów % 

Źle 1 0,23% 

Przeciętnie 37 8,45% 

Dobrze 214 48,86% 

Bardzo dobrze 179 40,87% 

Brak odpowiedzi 7 1,60% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Rysunek 71. Jak zdaniem respondentów Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając skali 5-stopnio-

wej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Tabela 1244. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów rekreacyjnych 

 Atuty % Mankamenty % 

Atmosfera 42 9,59% 4 0,91% 

Baza gastronomiczna 14 3,20% 14 3,20% 

Bezpieczeństwo 0 0,00% 4 0,91% 

Brak informacji i oznakowania turystycz-

nego 

0 0,00% 13 2,97% 

Brak toalet 0 0,00% 16 3,65% 

Czynniki ekonomiczne 10 2,28% 17 3,88% 

Czynniki estetyczne 36 8,22% 53 12,10% 

Czynniki geograficzne 61 13,93% 0 0,00% 

Czynniki meteorologiczne 0 0,00% 4 0,91% 

Infrastruktura drogowa 6 1,37% 67 15,30% 

Inne - osobiste 8 1,83% 15 3,42% 

Komunikacja miejska 10 2,28% 13 2,97% 

Obiekty historyczne 49 11,19% 0 0,00% 

Oferta edukacyjna 1 0,23% 0 0,00% 

Oferta kulturalno rozrywkowa 48 10,96% 2 0,46% 

Parki, zieleń 4 0,91% 0 0,00% 

Parkingi 0 0,00% 10 2,28% 

Plaża 23 5,25% 2 0,46% 

Port lotniczy 4 0,91% 0 0,00% 

Port morski 4 0,91% 0 0,00% 

Stare miasto 74 16,89% 2 0,46% 

Tłok 0 0,00% 27 6,16% 

Wielkość miasta 6 1,37% 7 1,60% 

Zaniedbane przedmieścia 0 0,00% 9 2,05% 

Zaplecze handlowe 19 4,34% 7 1,60% 

Brak odpowiedzi 49 11,19% 157 35,84% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Rysunek 72. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów rekreacyjnych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zdaniem respondentów rekreacyjnych głównym atutem Gdańska, podobnie jak i według turystów eventowych 

i biznesowych, jest Stare Miasto (15,8%) oraz czynniki geograficzne (13,0%). Zważywszy na preferowany sposób 

spędzania wolnego czasu istotne jest, iż turyści rekreacyjni docenili również obiekty historyczne (10,5%). Nato-

miast mankamentem Gdańska ich zdaniem jest infrastruktura drogowa (15,1%) oraz wrażenia estetyczne 

(12,0%).  

Tabela 1255. Jak respondent rekreacyjny ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku [używając 

skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 Średnia ocena 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,67 

Transport/ komunikacja miejska 4,17 

Bezpieczeństwo 4,27 

Jakość usług gastronomicznych 4,38 

Jakość usług noclegowych 4,40 

Atmosfera miasta 4,69 

Oferta sklepów i dostęp do nich 4,46 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa 4,48 

Czystość miasta 3,96 

Oznakowanie miasta (drogowe oraz turystyczne) 4,12 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Rysunek 73. Jak respondent: eventowy, biznesowy, rekreacyjny ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu 

w Gdańsku [używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Oceniając poszczególne aspekty swojego pobytu respondenci rekreacyjni najwyżej ocenili atmosferę miasta, 

ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową oraz ofertę sklepów i dostęp do nich (cechy te uzyskały 

odpowiednio 4,69 pkt., 4,48 pkt. i 4,46 pkt). Z kolei najgorszą ocenę wystawili możliwości przemieszczania się 

samochodem oraz czystości miasta, odpowiednio 3,67 pkt. i 3,96 pkt. Aczkolwiek aspekt dotyczący możliwości 

przemieszczania się samochodem turyści rekreacyjni ocenili nieco lepiej w porównaniu do turystów biznesowych, 

bądź eventowych, zdecydowanie lepiej też ocenili atmosferę miasta.  

Określając powody, które szczególnie wpłynęły na ocenę pobytu w Gdańsku turystów rekreacyjnych zbadano siłę 

zależności pomiędzy negatywnymi ocenami (oceny 1 i 2), pozytywnymi ocenami (oceny 5 i 4) respondentów 

rekreacyjnych odnośnie poszczególnych aspektów a całościową ocena z pobytu w Gdańsku. 

Tabela 1266. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu respondenta 

rekreacyjnego 

Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną po-

bytu 

średnia 

ocena 

różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,17 
0,50 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,67 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację miejską 4,50 
0,14 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikację miejską 4,64 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 3,33 
1,31 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,64 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług gastronomicznych 3,75 
0,86 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług gastronomicznych 4,61 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych 3,67 
0,97 

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 atmosferę miasta 3,50 
1,11 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły atmosferę miasta 4,61 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 5,00 
-0,39 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę sklepów i dostęp do nich 4,61 

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 

4,76 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 4,00 
0,67 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,67 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta 4,13 
0,51 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta 4,64 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Największy wpływ na ogólną ocenę pobytu w Gdańsku przez respondentów rekreacyjnych miało poczucie bezpie-

czeństwa, atmosfera miasta, jakość usług gastronomicznych oraz jakość usług noclegowych. Różnica pomiędzy 

osobami, które oceniały ten aspekt pobytu źle lub bardzo źle a osobami, które oceniły go dobrze lub bardzo 

dobrze wyniosła odpowiednio 1,31 pkt., 1,11 pkt., 0,97 pkt. i 0,86 pkt. 

Tabela 1277. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 
znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Liczba respondentów % 

Tak 343 78,31% 

Raczej tak 55 12,56% 

Trudno powiedzieć 10 2,28% 

Brak odpowiedzi 30 6,85% 

Razem 438 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rysunek 74. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Pomimo wskazywanych mankamentów i negatywnej oceny niektórych aspektów ich pobytu, 90,9% z tej grupy 

respondentów zarekomendowałoby, bądź raczej zarekomendowałoby pobyt w Gdańsku rodzinie/znajomym. 

3.4.5. Wydatki respondenta rekreacyjnego  

Wszyscy respondenci turystyki rekreacyjnej w czasie pobytu w Gdańsku w bieżącym badaniu wydali średnio kwotę 

435,89 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Biorąc pod uwagę średni czas pobytu tych respondentów, który wyniósł 

2,40 doby, dzienne wydatki bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania wyniosły 181,62 zł.  

Na podstawie danych dotyczących struktury obiektów, w których respondenci decydowali się na zakwaterowanie 

oszacowano średni koszt doby hotelowej, który poniósł turysta rekreacyjny w Gdańsku na średnim poziomie 

192,60 zł. Zestawiając tę informację z wcześniej przedstawionymi danymi, oszacowano łączne wydatki respon-

dentów rekreacyjnych średnio na poziomie 898,13 zł w przeliczeniu na jedną osobę tj. kwotę 374,22 zł dziennie. 

Oszacowany średni koszt doby hotelowej stanowił 51,47% dziennych wydatków, oznacza to, że turyści rekrea-

cyjni średnio więcej wydają na nocleg, w porównaniu z innymi usługami. 

Natomiast stosując tę samą metodologię w celu oszacowania kosztów w podziale na krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystyki rekreacyjnej analiza danych pokazuje, iż turyści z zagranicy zdecydowanie więcej 

wydają zarówno na zakwaterowanie, jak i inne wydatki związane z pobytem w Gdańsku. Dzienne wydatki, bez 

uwzględnienia kosztów zakwaterowania turystów z zagranicy były o 194,20 zł wyższe niż turystów z kraju, nato-

miast wydatki z uwzględnieniem kosztów zakwaterowania o 268,60 zł.  

Łącznie podczas całego pobytu turyści z zagranicy, bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania wydali średnio 

o 971,30 zł więcej niż turyści z Polski, natomiast uwzględniając koszty zakwaterowania o 1 578,36 zł.  
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Tabela 1288. Średnie wydatki turystów rekreacyjnych z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego 

 Dzienne wydatki Wydatki podczas całego pobytu 

Krajowi Zagraniczni Krajowi Zagraniczni 

Respondent niekorzystający z noclegu 117,10 zł 311,30 zł 236,54 zł 1 207,84 zł 

Respondent korzystający z noclegu 288,28 zł 556,88 zł 582,33 zł 2 160,69 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Porównując oszacowane wydatki w II kwartale 2015 r. z poprzednim okresem, znacząco wzrosły dzienne wydatki 

zarówno wśród respondentów, którzy nie korzystają z noclegów oraz w grupie korzystających z noclegów. Średni 

koszt pobytu, bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania zwiększył się o 71,52 zł, a średni koszt z uwzględnie-

niem zakwaterowania zwiększył się o 135,72 zł.  

Tabela 1299. Średnie wydatki turystów rekreacyjnych w I i II kwartale 2015 roku 

 

Dzienne wydatki Wydatki podczas całego pobytu 

I kwartał 2015 II kwartał 2015 I kwartał 2015 II kwartał 2015 

Respondent niekorzystający z noclegu 110,10 zł 181,62 zł 247,72 zł 435,89 zł 

Respondent korzystający z noclegu 238,50 zł 374,22 zł 601,02 zł 898,13 zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

3.4.6. Podsumowanie 

Statystyczny respondent rekreacyjny jest mężczyzną w wieku od 18 do 24 lat, ma wykształcenie średnie i pracuje 

fizycznie. Pochodzi z Polski z województwa mazowieckiego. Przyjechał do Gdańska pociągiem, a po dotarciu prze-

siadł się w komunikację miejską. Zatrzymał się w Gdańsku u rodziny/znajomych na pobyt trwający od 1 do 3 

nocy. W Gdańsku gości często, aczkolwiek nieregularnie, zazwyczaj w towarzystwie rodziny. W wolnym czasie 

zwiedza miasto, robi zakupy, bądź spaceruje. Na zwiedzanie poświęca cały dzień, przeważnie spacerując po Sta-

rym Mieście i plaży.  

Statystyczny respondent rekreacyjny był bardzo zadowolony z pobytu w Gdańsku, a stopień przystosowania 

Gdańska do potrzeb turystów ocenił na poziomie 4,32 pkt. Co więcej uważa, że pobyt w Gdańsku jest wart 

polecenia rodzinie/znajomym. Jako największy atut Gdańska wskazał Stare Miasto, czynniki geograficzne, obiekty 

historyczne oraz ofertę kulturalno-rozrywkową, zaś największym mankamentami jego zdaniem są infrastruktura 

drogowa i czynniki estetyczne (czystość). Najlepiej ocenionym przez niego aspektem pobytu w Gdańsku była 

atmosfera miasta, oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna i sportowa, docenił też ofertę sklepów i dostęp do 

nich, a najgorzej ocenił możliwość przemieszczania się samochodem oraz czystość miasta. Największy wpływ na 

jego stopień zadowolenia z pobytu miało poczucie bezpieczeństwa, atmosfera miasta oraz jakość usług gastro-

nomicznych i noclegowych.  

Podczas pobytu, decydując się na nocleg, wydaje w Gdańsku kwotę 374,22 zł w ciągu doby, co przekłada się na 

łączne średnie wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na poziomie 898,13 zł. 
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PODSUMOWANIE 

Przebadani turyści i odwiedzający oraz krajowi i zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego nie różnią się miedzy 

sobą pod względem struktury płciowej, dominującą płcią byli mężczyźni i stanowili 57,2% badanej populacji. Pod 

względem wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby od 18 do 24 lat, aczkolwiek w grupie respondentów z za-

granicy przeważały osoby w wieku od 25 do 34 lat. W przypadku wykonywanego zawodu wśród odwiedzających 

i krajowych respondentów najliczniej reprezentowane były osoby zajmujące się pracą fizyczną, natomiast wśród 

turystów i respondentów z zagranicy, byli to pracujący umysłowo. Pod względem wykształcenia dominowały osoby 

z wykształceniem wyższym i średnim, aczkolwiek wśród turystów z zagranicy zdecydowanie częściej uczestnikami 

ruchu turystycznego byli respondenci legitymujący się wykształceniem wyższym. Ponad 83,0% respondentów 

przyjechało do Gdańska z Polski. W gronie odwiedzających byli to najczęściej mieszkańcy województwa pomor-

skiego, a w przypadku turystów reprezentanci województwa mazowieckiego. Wypoczynek w Gdańsku pod wzglę-

dem miasta zamieszkania był szczególnie popularny wśród turystów z Miasta Stołecznego Warszawy. Turystów i 

odwiedzających z zagranicy najliczniej reprezentowały osoby przejeżdżające z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Niemiec 

i Szwecji.  

Większość turystów i odwiedzających przyjechała do Gdańska nie pierwszy raz i były to przeważnie nieregularne 

wizyty, a w badanym okresie przyjechali do Trójmiasta najczęściej na pobyt z noclegiem (krajowi turyści od 1 do 

3 noclegów, a turyści z zagranicy od 4 do 7 noclegów) i w większości zatrzymali się w Gdańsku. W podróży 

najczęściej towarzyszyło im od 1 do 3 osób z rodziny lub znajomych.  

Najczęściej wybieranymi opcjami noclegowymi były hotele oraz nocleg u rodziny/znajomych. Charakterystyczną 

cechą turystów z zagranicy było to, iż preferowali wyższy standard obiektów hotelowych, aczkolwiek z podobną 

częstotliwością jak turyści z Polski nocowali u rodziny/znajomych.  

Najpopularniejszym środkiem transportu podczas krajowych podróży był pociąg oraz samochód, a w przypadku 

przyjazdów z zagranicy samolot. Odwiedzający w trakcie podróży krótkookresowych najczęściej wykorzystywali 

własny środek transportu oraz koleje. Wykorzystywanie w celu poruszania się po Trójmieście własnego środka 

transportu wynikało z tego, że dominująca część respondentów przyjechała do Gdańska właśnie własnym samo-

chodem. Natomiast turystów charakteryzowała odmienna struktura: zdecydowanie częściej podróżowali pocią-

giem, samolotem, nieco rzadziej własnym środkiem transportu, a po dotarciu do Gdańska przemieszczali się 

środkami komunikacji, jakie oferuje Gdańsk: siecią autobusów i tramwajów oraz połączeniami SKM. 

W badanej grupie głównym motywem przyjazdu do Gdańska był pobyt rekreacyjny, szczególnie wśród turystów, 

gdyż cel ten stanowił 68,1% przyjazdów. Preferowanymi formami spędzania wolnego czasu było zwiedzanie, 

spacery oraz zakupy. Niemniej jednak sposób spędzania czasu wolnego różnił się pomiędzy respondentami de-

klarującymi różne cele podroży. Z podobną częstotliwością respondenci, których głównym celem przyjazdu były 

pobyt rekreacyjny oraz udział w wydarzeniach, deklarowali, iż w wolnym czasie zamierzają zwiedzać oraz wyrażali 

chęć odpoczynku na plaży. Turyści i odwiedzający, których głównym motywem były zakupy, zdecydowanie czę-

ściej spacerowali po mieście, natomiast osoby, które przyjechały w ściśle określonych celach, mianowicie zdro-

wotnych i zawodowych, poza realizacją głównego celu nie korzystały z możliwych atrakcji.  

Korzystanie z oferty instytucji kulturalnych w Gdańsku częściej deklarowali turyści niż odwiedzający, a najczęściej 

wskazywanymi miejscami były muzea, kina i teatry. Natomiast wśród obiektów i atrakcji turystycznych najbar-

dziej popularne były: Stare Miasto, plaża, Żuraw, Park Oliwski oraz ZOO, przy czym odwiedzający zamierzali 

zwiedzić, bądź już zwiedzili średnio 2 obiekty, a turyści - 4. 

Osoby biorące udział w badaniu swój pobyt w Gdańsku oceniły na średnim poziomie 4,52 pkt. w 5- stopniowej 

skali. Najbardziej zadowoleni z pobytu byli turyści, którzy przyjechali do Gdańska po raz drugi (4,74 pkt.). Kolejną 
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pozytywną informacją wynikającą z przeprowadzonego badania jest zdecydowana deklaracja większości turystów 

i odwiedzających do rekomendacji pobytu w Gdańsku znajomym/rodzinie. Natomiast na temat stopnia dostoso-

wania Gdańska do potrzeb turystów respondenci wystawili nieco mniej bardzo dobrych ocen, średnia z ocen była 

na poziomie 4,27 pkt., a najniżej ocenili je respondenci z zagranicy na średnim poziomie 4,22 pkt. Z usług infor-

macji turystycznej skorzystało niewiele badanych (14,0%), przy czym działalność punktu ocenili oni na średnim 

poziomie 4,28 pkt. 

Najwyżej ocenianymi aspektami pobytu były: atmosfera miasta, oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna 

i sportowa oraz oferta sklepów i dostęp do nich. Przy czym największy wpływ na stopień zadowolenia responden-

tów z pobytu w Gdańsku miała atmosfera miasta. Za mocne strony w opinii wszystkich respondentów uznano 

Stare Miasto, czynniki geograficzne oraz ofertę kulturalno-rozrywkową. Natomiast największym mankamentem 

okazała infrastruktura drogowa.  

Sprawdzono też z czym Gdańsk się kojarzył respondentom. Najczęściej pojawiającymi się skojarzeniami okazały 

się być: zatoka, Fontanna Neptuna, stocznia, Stare Miasto oraz Żuraw. 

Podjęto też próbę ustalenia czynników, które skłoniły respondentów do przyjazdu właśnie do Gdańska, z której 

wynika, że to głównie rekomendacje znajomych i rodziny sprawiły, że respondenci jako cel swojej podróży wybrali 

akurat Gdańsk.  

Tabela 13030. Podsumowanie charakterystyk badanej populacji 

Badana populacja 

Dominująca płeć 

Mężczyźni 57,21% 

Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe 

Od 18 do 24 lat 28,37% 

Od 25 do 34 lat 26,02% 

Od 35 do 44 lat 20,38% 

Status zawodowy 

Praca fizyczna 23,35% 

Praca umysłowa 22,26% 

Student/ka 20,69% 

Dominujące wykształcenie 

Wyższe 44,04% 

Struktura respondentów: krajowi/z zagranicy 

Polska 83,39% 

Najliczniej reprezentowane województwa 

Pomorskie 22,18% 

Mazowieckie 19,74% 

Najliczniej reprezentowane kraje  

Wielka Brytania 27,36% 

Norwegia 17,92% 

Niemcy 16,04% 

Częstotliwość odwiedzin 

Więcej niż kilka razy/ nieregularnie 45,77% 

Długość pobytu 

Pobyt z noclegiem 49,22% 

Wybór towarzystwa 

Z osobami towarzyszącymi, w tym: 69,75% 

Rodzina/członek rodziny 45,62% 

Znajomi/znajomy 43,15% 

Najpopularniejsze formy podróżowania 

Pociąg 37,15% 

Samochód 35,11% 

Samolot 22,57% 

Najpopularniejsze środki transportu poruszania się po mieście 

 
 

 

 

 

Samochód 44,36% 

Komunikacja miejska 34,33% 

SKM 27,90% 
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Najpopularniejsze obiekty noclegowe 

  

  

  

  

  

U rodziny/znajomych 28,44% 

Hotele (*, **, ***, ****, *****) 26,22% 

Apartament 11,56% 

Kwatera prywatna/agroturystyczna     10,67% 

Główny cel przyjazdu 

Pobyt rekreacyjny 55,02% 

Podróż w sprawach zawodowych 16,46% 

Wydarzenie kulturalne, rozrywkowe, sportowe etc. 11,44% 

Najpopularniejsze formy spędzania wolnego czasu 

Zwiedzanie 45,77% 

Spacer 35,42% 

Zakupy 34,17% 

Czas poświęcony na zwiedzanie 

Do 4 godzin 24,53% 

Cały dzień 21,60% 

Od 4 do 8 godzin 20,00% 

Najpopularniejsze instytucje kulturalne 

Muzeum 25,24% 

Kino 17,40% 

Teatr 10,97% 

Najpopularniejsze obiekty i atrakcje turystyczne  

Stare Miasto 94,40% 

Plaża 57,87% 

Żuraw 27,73% 

Park Oliwski 25,60% 

Oceny pobytu 

Ocena zadowolenia z całego pobytu  4,52 

Ocena dostosowania Gdańska do potrzeb turystów   4,27 

Ocena obsługi i jakości udzielonej informacji w punkcie IT     4,28 

Ocena możliwości przemieszczania się samochodem         3,62 

Ocena transportu i komunikacji miejskiej     4,1 

Ocena bezpieczeństwa         4,24 

Ocena usług gastronomicznych     4,34 

Ocena usług noclegowych         4,38 

Ocena atmosfery miasta     4,64 

Ocena oferty sklepów i dostępu do nich         4,46 

Ocena oferty kulturalnej, rozrywkowej, sportowej     4,49 

Ocena czystości miasta   3,96 

Ocena oznakowania miasta     4,09 

Silne i słabe strony miasta Gdańsk 

Atuty: Stare Miasto 17,40% 

  Czynniki geograficzne 13,48% 

Mankamenty: Infrastruktura drogowa 19,44% 

  Czynniki estetyczne 6,27% 

Skojarzenia z miastem Gdańsk 

Zatoka  22,30% 

Fontanna Neptuna   12,40% 

Stocznia  8,20% 

Najpopularniejsze źródła informacji o Gdańsku 

Znajomi/znajomy  37,46% 

Najpopularniejsza metody promocji miasta Gdańsk 

Internet   29,47% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Analiza podobieństwa struktur turystów: biznesowych,  

eventowych, rekreacyjnych 

 

Kategoryzacja respondentów na trzy grupy turystów miała istotny wpływ na odsetek wybierających poszczególne 

obiekty noclegowe oraz formy spędzania wolnego czasu. Współczynnik podobieństwa należący do przedziału (0,2 

- 0,5) dla struktur wyznaczonych na podstawie tych dwóch cech pomiędzy poszczególnymi grupami turystów 

informuje o niskim poziomie podobieństwa. 

Tabela 1311. Wartości względnych wskaźników podobieństwa pomiędzy strukturami turystów biznesowych, even-

towych i rekreacyjnych 

Respondenci biznesowi/eventowi Respondenci biznesowi/rekreacyjni Respondenci rekreacyjni/eventowi 

Płeć 

0,794 0,599 0,704 

Wiek 

0,589 0,598 0,766 

Status zawodowy 

0,588 0,593 0,695 

Wykształcenie 

0,498 0,552 0,845 

Miejsce zamieszkania: kraj/poza krajem 

0,888 0,833 0,738 

Miejsce zamieszkania: województwo 

0,522 0,718 0,520 

Częstotliwość odwiedzin 

0,433 0,695 0,446 

Długość pobytu 

0,779 0,491 0,462 

Wybór towarzystwa 

0,462 0,426 0,896 

Środek transportu, jakim respondenci przybyli do Gdańska 

0,582 0,827 0,542 

Środki transportu wykorzystywane do poruszania się po mieście 

0,789 0,498 0,643 

Miejscowość zakwaterowania 

0,575 0,667 0,783 

Wybór obiektu noclegowego 

0,273 0,385 0,495 

Formy spędzania czasu wolnego 

0,438 0,327 0,384 

Deklarowana chęć zwiedzania 

0,831 0,433 0,53 

Stopień zadowolenia z pobytu 

0,759 0,695 0,844 

Ocena dostosowania miasta Gdańsk do potrzeb turystów 

0,668 0,751 0,892 

Skłonność do rekomendacji znajomym/rodzinie odwiedzenia Gdańska 

0,685 0,791 0,844 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Tabela 1322. Podsumowanie charakterystyk respondentów skategoryzowanych, jako biznesowi, eventowi oraz re-

kreacyjni 

Respondenci biznesowi Respondenci eventowi Respondenci rekreacyjni 

Dominująca płeć 

Mężczyźni 76,19% Mężczyźni 68,49% Mężczyźni 
51,14

% 

Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe 

Od 25 do 34 lat 27,62% Od 18 do 24 lat 27,40% Od 18 do 24 lat 
31,74

% 
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Od 35 do 44 lat 24,76% Od 25 do 34 lat 35,62% Od 25 do 34 lat 
25,11

% 

Od 45 do 54 lat 29,52% Od 35 do 44 lat 21,92% Od 35 do 44 lat 
19,18

% 

Status zawodowy 

Praca umysłowa 31,43% Student/ka 
28,77

% 
Praca fizyczna 

22,83

% 

Pracujący na własny 

rachunek 
29,52% Praca fizyczna 

24,66

% 
Praca umysłowa 

21,69

% 

Praca fizyczna 24,76% Pracujący na własny rachunek 
23,29

% 
Student/ka 

21,23

% 

Dominujące wykształcenie 

Wyższe 69,52% Średnie 
49,30

% 
Średnie 

43,84

% 

Struktura respondentów: kraj/z zagranicy 

Polska 88,57% Polska 
94,50

% 
Polska 79,45% 

Najliczniej reprezentowane województwa 

Pomorskie 25,81% Pomorskie 36,23% Mazowieckie 21,55% 

Mazowieckie 24,73% Warmińsko-mazurskie 17,39% Pomorskie 17,53% 

Częstotliwość odwiedzin 

Więcej niż kilka 

razy/ nieregularnie 
47,62% Więcej niż kilka razy/ nieregularnie 

31,51

% 

Więcej niż kilka 

razy/ nieregular-

nie 

46,80% 

Długość pobytu 

Cały dzień bez noc-

legu 
27,62% Od 3 do 6 godzin 

28,77

% 
Pobyt z noclegiem 59,82% 

Pobyt z noclegiem 25,71% Pobyt z noclegiem 
28,77

% 

Cały dzień bez 

noclegu 
22,15% 

Wybór towarzystwa 

Bez osób towarzy-

szących 
62,86% Rodzina/ członek rodziny 

36,99

% 

Rodzina/ członek 

rodziny 
35,84% 

    Znajomi/ znajomy 
28,77

% 
Znajomi/Znajomy 32,65% 

Najpopularniejsze formy podróżowania 

Pociąg 40,00% Samochód  
60,27

% 
Pociąg 36,99% 

Samochód 35,24% Pociąg 
28,77

% 
Samochód  30,59% 

Samolot 20,00% Samolot 8,22% Samolot 26,71% 

Najpopularniejsze środki transportu poruszania się po mieście 

Samochód 59,05% Samochód  57,53% 
Komunikacja miej-

ska  
43,15% 

Pieszo 20,00% SKM 27,40% Samochód  38,81% 

SKM 15,24% Pieszo 20,55% SKM 32,19% 

Najpopularniejsze obiekty noclegowe 

Apartament 25,93% Rodzina/znajomi 42,86% Rodzina/znajomi 30,53% 

Hotel ***** 18,52% Hotel *** 14,29% 

Kwatera pry-

watna/ agrotury-

styczna 

14,89% 

Średni czas pobytu 

Doby: 1,06 Doby: 1,08 Doby: 2,40 

Najpopularniejsze formy spędzania wolnego czasu 

Spacer 26,67% 
Udział w imprezach kulturalnych, 

rozrywkowych, sportowych 
28,77% Zwiedzanie 57,08% 

Zwiedzanie 18,10% Zwiedzanie 21,92% Zakupy 42,92% 

Zakupy 15,24% Zakupy/spacer 16,44% Spacer 40,64% 

Najpopularniejsze obiekty i atrakcje turystyczne  

Stare Miasto 93,75% Stare Miasto 82,76% Stare Miasto 95,44% 

Bazylika Mariacka 25,00% Plaża 48,28% Plaża 63,84% 
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Żuraw 18,75% PGE Arena 48,28% Żuraw 29,32% 

ZOO  18,75% Park Oliwski 41,38% Park Oliwski 24,76% 

Oceny pobytu 

Ocena zadowolenia 

z całego pobytu 
 4,34     4,47   4,58 

Ocena dostosowa-

nia gdańska do po-

trzeb turystów 

  4,03     4,33     4,32 

Ocena możliwości 

przemieszczania się 
samochodem 

 3,52     3,58   3,67 

Ocena transportu i 

komunikacji miej-

skiej 

  3,82     4,15     4,17 

Ocena bezpieczeń-

stwa 
 4,18     4,26   4,27 

Ocena usług gastro-

nomicznych 
  4,27     4,37     4,38 

Ocena usług nocle-
gowych 

 4,41     4,31   4,40 

Ocena atmosfery 

miasta 
  4,58     4,46     4,69 

Ocena oferty skle-

pów i dostępu do 

nich 

 4,44     4,48   4,46 

Ocena oferty kultu-

ralnej, rozrywko-

wej, sportowej 

  4,36     4,65     4,48 

Ocena czystości 
miasta 

 3,95   4,05   3,96 

Ocena oznakowania 

miasta 
  3,98     4,20     4,12 

Silne i słabe strony miasta Gdańsk 

Atuty: 
Czynniki geogra-

ficzne 
18,10% Oferta kulturalno-rozrywkowa 27,40% Stare Miasto 16,89% 

  Stare Miasto 18,10% Stare Miasto 19,18% 
Czynniki geogra-

ficzne 
13,93% 

Manka-
menty: 

Infrastruktura dro-
gowa 

39,05% Infrastruktura drogowa 23,29% 
Infrastruktura 
drogowa 

15,30% 

Wydatki 

Dzienne wydatki 

Bez noclegu 266,49 zł     
150,57 

zł 
    

181,62 

zł 

Z noclegiem 651,76 zł     
277,21 

zł 
  

374,22 

zł 

Wydatki podczas 

całego pobytu 

Bez noclegu 282,48 zł     
162,62 

zł 
    

435,89 

zł 

Z noclegiem 690,87 zł     
299,39 

zł 
    

898,13 

zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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