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WSTĘP 

 

Niniejszy Raport został stworzony przez Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka przy 

współpracy Gdańskiej Organizacji Turystycznej i stanowi pierwszy z serii raportów w ramach projektu badania 

turystyki gdańskiej realizowanego wspólnie przez oba podmioty. Badania prowadzone będą w formie 

indywidualnych wywiadów w okresach kwartalnych, a z każdego zrealizowanego badania powstawać będzie 

odrębny raport. W okresach rocznych natomiast sporządzany będzie raport końcowy obejmujący wyniki badania 

na przestrzeni czterech kwartałów. 

Gdańsk, jak właściwie każde duże miasto należy uznać za produkt turystyczny sensu largo, a więc pewną 

kompozycję towarów, produktów i usług, jak również walorów, z których korzystają turyści. Z kolei 

z perspektywy turysty miejski produkt turystyczny obejmuje ogół przeżyć tego turysty związanych z pobytem 

w samym mieście. Założenie, że miasto stanowi swoisty rodzaj produktu, którego odbiorcami są turyści pozwala 

podejmować w stosunku do tego miasta działania podobne do działań podejmowanych przez producentów 

innych dóbr. W ten sposób możliwe staje się prowadzenie kampanii promocyjnych, dostosowywanie produktu 

do potrzeb rozmaitych grup odbiorców, czy też jego kształtowanie w taki sposób, aby dotrzeć do nowych 

odbiorców. Taka świadoma polityka produktowa wymaga jednak danych, na podstawie, których będzie możliwe 

postawienie diagnozy pozwalającej na wdrożenie adekwatnych działań mających na celu poprawę jakości 

turystycznej oferty produktowej. Pozyskanie i analiza tych danych jest właśnie głównym celem niniejszego 

Projektu. 

W zakresie celów szczegółowych Autorzy niniejszych badań będą dążyć do pozyskania informacji 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 ich oceną tych aspektów, a ogólnym zadowoleniem 

z pobytu; 

 dokonania klasyfikacji turystów i odwiedzających wg. kryterium głównego celu podroży 

i dokonania 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 punktów realizowany będzie w formie kwartalnego dodatku do Raportu pt. „Wpływ 

turystyki na gospodarkę miasta Gdańsk”. 
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1. ZAŁOŻENIA 

1.1. Metodyka badania 

Badanie zostało zrealizowane metodą indywidualnych wywiadów bezpośrednich przeprowadzanych przez 

czterech ankieterów w terminach i lokalizacjach wskazanych poniżej. 

Tabela 1. Zestawienie miejsc oraz czasu realizacji badań wraz ze wskazaniem zakładanej liczby ankiet do 

przeprowadzenia. 

Miejsce przeprowadzenia Czas przeprowadzenia Liczba ankiet zakładanych 

Amber Expo w trakcie trwania Amberiff  
od 2015-03-25 

do 2015-03-28 
75 

Ergo Arena, w trakcie koncertu Bryana 

Adamsa 
2015-03-28 50 

Dworzec PKP Gdańsk Główny 
od 2015-03-30 

do 2015-03-31 
150 

Port Lotniczy Gdańsk 
od 2015-03-30 

do 2015-03-31 
150 

ul. Długi Targ  2015-03-29 88 

Źródło: Opracowanie własne. 

Analizy odpowiedzi respondentów zawarte w raporcie zostały przeprowadzone w zależności od wymagań 

danego postępowania statystycznego na plausible values (analizy wymagające zmiennej ciągłej, takie jak 

analizy korelacji lub regresji) lub plausible levels (analizy dopuszczające zastosowanie zmiennej porządkowej, 

takie jak rozkłady częstości).  

Aby ukazać aktualny obraz struktury odwiedzających i turystów oraz charakter ich oczekiwań wobec produktu 

turystycznego, jakim jest miasto Gdańsk w niniejszym raporcie prezentowane są różne statystyki opisowe 

zmiennych z zaprojektowanego kwestionariusza. Prezentowane w raporcie analizy to w głównej mierze analizy 

rozkładu (porządkowe) oraz w przypadku, gdy pod uwagę brana była zależność między zmiennymi 

skategoryzowanymi do oceny współzależności pomiędzy zmiennymi stosowana była statystyka testu 𝜒2. 
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1.2. 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 

zatrudnienie lub studia; 

 próba – ogół respondentów, którzy wzięli udział w badaniu; 

 turyści – osoby z populacji, których pobyt w Gdańsku cechuje czas trwania obejmujący przynajmniej 

jeden nocleg; 

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

 respondent/turysta/odwiedzający biznesowy – osoba z populacji, która do Gdańska przyjechała 

w sprawach zawodowych lub na szkolenie, konferencje lub kongres. O przynależności do tej grupy 

decydowała odpowiedź respondenta na pytanie 11 dotyczące celu podróży; 

 respondent/turysta/odwiedzający eventowy - osoba z populacji, która do Gdańska przyjechała 

w związku imprezą kulturalną rozrywkową lub sportową albo szczegółowo wskazała jako cel podróży 

koncert. O przynależności do tej grupy decydowała odpowiedź respondenta na pytanie 11 dotyczące 

celu podróży; 

 respondent/turysta/odwiedzający rekreacyjny - osoba z populacji, która nie wskazała jako celu 

podróży spraw zawodowych, kongresu, konferencji lub szkolenia, ani wydarzenia kulturalnego, 

rozrywkowego, sportowego, czy koncertu.. O przynależności do tej grupy decydowała odpowiedź 

respondenta na pytanie 11 dotyczące celu podróży. 

1.3. Dobór próby 

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

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

badawcze polegające na wyodrębnieniu z szerszego zbioru elementów o wspólnych, przynajmniej niektórych, 

cechach (tzw. populacja generalna), ograniczonej liczby ich reprezentantów w celu oszacowania ich właściwości 

lub zachodzących między nimi relacji.  

Ważnym parametrem cechującym daną próbę badawczą i samo badanie jest poziom jej reprezentatywności, 

który określa w jakim stopniu próba badawcza odzwierciedla cechy całej populacji, którą zainteresowani są 

przeprowadzający badanie. Reprezentatywność badania jest parametrem stopniowalnym, aczkolwiek wyrażenie 

w postaci np. procentowej tego parametru (stopnia reprezentatywności) jest bardzo trudne i nie należy go mylić 

ze współczynnikiem prawdopodobieństwa błędu. Charakter badanej w tym przypadku populacji nie pozwala 

na przeprowadzenie badania w pełni reprezentatywnego w statystycznym rozumienia tego terminu, z uwagi na 

brak możliwości przeprowadzenia badania w pełni spełniającego warunki badania losowego. Ponadto, 

niemożliwym było wykorzystanie także metodologii badań stanowiących uproszczoną formę doboru losowego, 

np. stosujących dobór systematyczny, co spowodowane było realnym brakiem możliwości zastosowania 

odpowiedniego interwału pozwalającego na statystyczne zbadanie próby na całej jej szerokości, który w tym 

przypadku wynosiłby od 1 do 2,6 tysiąca osób, w zależności od ostatecznych założeń. W niniejszym badaniu, ze 

względu na specyfikę badanej populacji, dobór stosowanych metod badań był znacząco ograniczony. Z tego 

względu zastosowano nielosowy kwotowy schemat doboru osób ankietowanych, wykorzystując próbę 

okolicznościową (respondenci byli osobami dostępnymi).  

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  

wnioski charakteryzowały się możliwie jak najwyższym poziomem reprezentatywności i aby tym samym 
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możliwe było świadome stosowanie założenia, że ekstrapolacja uzyskanych wyników na ogół badanej populacji 

obarczona będzie stosunkowo niewielkim błędem i jest tym samym dopuszczalna. 

Celem planowanego badania sondażowego jest określenie wielkości wybranych parametrów (frakcji) wśród 

populacji generalnej. Określonymi parametrami (frakcjami) docelowo mają być osoby wchodzące w skład próby 

badawczej, wykazujące określone preferencje oraz tendencje z zakresu turystyki w Gdańsku. W związku 

z powyższym, wzór na niezbędną wielkość próby (nb) przy oszacowaniu frakcji elementów wyróżnionych 

w populacji ma postać: 

𝑛𝑏 =  
𝑁

1 +  
𝑑2 × (𝑁 − 1)
𝑧𝛼

2  × 𝑝 × 𝑞

 

(1) 

Gdzie: 

N – liczność populacji;  

p – spodziewany rząd wielkości szacowanej frakcji;  

q – 1 - p;  

zα – 2,01 dla α=0,044;  

d – dopuszczalny błąd szacunku frakcji p (0,044). 

Ze względu na brak przeprowadzenia badania pilotażowego, tym samym brak oszacowanego rzędu wielkości 

szacowanej frakcji, spodziewany rząd wielkości szacowanej frakcji został zdefiniowany jako p = 0,5. 

Dodatkowo, założono współczynnik ufności na poziomie 95,6%. Zgodnie z tablicą dystrybuanty rozkładu 

normalnego, współczynnik zα dla tej wartości współczynnika α wynosi 2,01. Wielkość populacji określono na 

podstawie badania Turystyka Gdańska w I kwartale 2014 roku przygotowanego w kwietniu 2014 r. przez 

Instytut Eurotest i wyniosła ona 1 380 000 osób. Na podstawie powyższych założeń minimalna liczebność 

próby badawczej została oszacowana na 512 osób.  

1.4. Realizacja i przebieg badania 

Badanie przeprowadzono w zakładanych lokalizacjach i w zakładanych terminach. Aby uniknąć sytuacji, 

w której próba nie zostałaby zrealizowana w związku z formalną wadliwością niektórych kwestionariuszy, 

wypadkami losowymi, czy innymi okolicznościami, każdy z ankieterów otrzymał zgodę na przeprowadzenie 20 

dodatkowych wywiadów. W ten sposób ankieterzy zrealizowali łącznie 573 badania, z których wszystkie zostały 

przeprowadzone prawidłowo, a przekazane kwestionariusze ankiet nie budziły zastrzeżeń, co do ich jakości. 

Z tego względu przebadana próba przekroczyła o 61 osób oszacowaną próbę minimalną. 

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

Miejsce przeprowadzenia 
Czas 

przeprowadzenia 

Liczba ankiet 

zakładanych 

Liczba ankiet 

zrealizowanych 

Amber Expo w trakcie trwania Amberiff  
od 2015-03-25 

do 2015-03-28 
75 89 

Ergo Arena, w trakcie koncertu Bryana Adamsa 2015-03-28 50 66 

Dworzec PKP Gdańsk Główny 
od 2015-03-30 

do 2015-03-31 
150 177 

Port Lotniczy Gdańsk 
od 2015-03-30 

do 2015-03-31 
150 98 

ul. Długi Targ  2015-03-29 88 143 

Źródło: Opracowanie własne. 

Ze względu na zgłaszane przez ankieterów problemy w zakresie doboru respondentów na lotnisku i niską 

miarodajność części odpowiedzi (osoby, które z różnych obszarów pojawiały się na wyłącznie na lotnisku, aby 

odbyć podróż, natomiast poza lotniskiem znajdującym się na obrzeżach Gdańska nie podejmowały w mieście 

żadnej dodatkowej aktywności, tak więc w kontekście celów ankiety uznano, że nie powinni oni być 

uwzględniani w próbie) ograniczono wielkość próby w tej lokalizacji na rzecz ul. Długi Targ, a więc Głównego 

Miasta. 



9 

 

2. OSZACOWANIE LICZBY TURYSTÓW I ODWIEDZAJĄCYCH W GDAŃSKU 

2.1. Oszacowanie liczby turystów w 1 kwartale 2015 r. w Gdańsku 

 

Szacunku liczby turystów i odwiedzających Gdańsk w 1 kwartale 2015 r. dokonano w oparciu o wstępne dane 

udostępnione przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Gdańsku dotyczące liczby korzystających z obiektów 

noclegowych w Gdańsku w 1 kwartale 2015 r. oraz przy wykorzystaniu uzyskanych wyników badań.  

Tabela 3. Korzystający z noclegów w 1 kwartale 2015 r. w obiektach całorocznych 

 

ogółem 
turyści 
krajowi 

turyści 
zagraniczni 

ogółem w 

obiektach 

całorocznych 

obiekty ogółem 127 323 85 947 41 376 127 323 

hotele 86 782 52 012 34 770 86 782 

pensjonaty 2 484 2 372 112 2 484 

inne obiekty hotelowe 20 315 16 107 4 208 20 315 

pozostałe obiekty - razem 17 742 15 456 2 286 17 742 

szkolne schroniska młodzieżowe 5 747 5 465 282 5 747 

ośrodki szkoleniowo - wypoczynkowe 3 444 3 316 128 3 444 

zespół domków turystycznych 20 20 0 20 

kempingi 281 225 56 281 

hostele 4663 3374 1289 4663 

pokoje gościnne/kwatery prywatne 1199 1104 95 1199 

pozostałe obiekty noclegowe 2388 1952 436 2388 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie WUS Gdańsk. 

Mając na względzie, że nie wszyscy turyści zatrzymują się podczas pobytu w rejestrowej bazie noclegowej 

posłużono się uzyskanym w drodze badania stosunkiem osób wskazujących na obiekty rejestrowe, jako miejsce 

noclegu do osób, które wskazały inne formy noclegu. W grupie turystów krajowych stosunek ten wyniósł 

23,35% w stu; a w grupie turystów zagranicznych 2,7% w stu. 

Ponieważ natomiast 70,83% turystów krajowych oraz 62,78% turystów zagranicznych zadeklarowało, że 

w podróży towarzyszy im odpowiednio 1,72 i 1,58 osób, uznano, iż o ile osoby te są uwzględnione w bazie WUS 

to dla prawidłowego odzwierciedlenia stosunku osób zatrzymujących się w obiektach objętych rejestrem GUS do 

osób zatrzymujących się poza bazą noclegową należy uwzględnić również te osoby towarzyszące. Wyniki tak 

oszacowanej liczby turystów przedstawiono w Tabeli 4. 

Tabela 4. Szacunek liczby turystów w Gdańsku w 1 kwartale w 2015 r. z podziałem na turystów krajowych 

i zagranicznych 

  turyści krajowi turyści zagraniczni ogółem 

Turyści zarejestrowania w bazie noclegowej 85 947,00 41 376,00 127 323,00 

Turyści niezarejestrowani w bazie noclegowej 144 026,00 43 663,00 187 689,00 

RAZEM 229 973,00 85 039,00 315 012,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przyjętych założeń. 

2.2. Oszacowanie liczby odwiedzających w 1 kwartale 2015 r. w Gdańsku 

 

Podstawą do szacunku liczby osób odwiedzających Gdańsk była przedstawiona powyżej aproksymacja liczby 

turystów oraz wyniki przeprowadzonego badania w zakresie struktury odwiedzających i turystów wśród 

respondentów. Przy czym należy zaznaczyć, że w tym wypadku dokonano de facto nie szacunku liczby 

indywidualnych osób, które odwiedziły Gdańsk w 1 kwartale 2015 r., a liczby odwiedzin.  
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W przebadanej próbie respondentów zagranicznych odwiedzający stanowili 56,61%; a wśród respondentów 

krajowych 38,14%. Przyjmując statystyczną liczbę osób towarzyszących na poziomie takim jak w przypadku 

turystów, wynik obliczeń dodatkowo skorygowano o współczynnik powrotów. Odwiedzający krajowi deklarowali 

bowiem, że w trakcie swojego pobytu do Gdańska przyjadą statystycznie 2,33 razy, a odwiedzający z zagranicy 

2,11. Uzyskany w ten sposób szacunek liczby odwiedzających przedstawiono w Tabeli 5. 

Tabela 5. Szacunek liczby osób odwiedzających Gdańsk w 1 kwartale 2015 r. z podziałem na odwiedzających 

krajowych i zagranicznych 

  
krajowi zagraniczni ogółem 

Odwiedzający 1 190 776,00 146 518,00 1 337 294,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przyjętych założeń. 
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3. WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

3.1. Profil demograficzno-socjologiczny respondentów  

Pierwszym etapem analizy otrzymanych wyników zrealizowanego badania sondażowego, jest analiza profilu 

demograficzno-socjologicznego respondentów. Analizę przeprowadzono łącznie oraz w podziale na turystów 

i odwiedzających Gdańsk oraz na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego. 

Tabela 6. Struktura respondentów wg. płci z podziałem na turystów i odwiedzających 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

K 290 50,61% 137 45,36% 153 56,46% 

M 283 49,39% 165 54,64% 118 43,54% 

SUMA 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Struktura płciowa respondentów była zrównoważona i w badaniu udział wzięło 49,39% mężczyzn i 50,61% 

kobiet1. Można zatem zauważyć, iż struktura ta odpowiada strukturze płciowej właściwej dla populacji Polski, 

gdzie występuje niewielka przewaga kobiet – stanowią one 51,6% społeczeństwa. Należy przy tym zaznaczyć, 

iż przewaga kobiet w Polsce przejawia się w grupie osób powyżej 45 roku życia2, zaś w przypadku osób 

młodszych widoczna jest przewaga mężczyzn. Dlatego też mając na względzie poniżej zaprezentowaną 

strukturę wieku respondentów (przewaga osób w wieku poniżej 45 lat) oraz powyższe wskazania, dotyczące 

struktury społeczeństwa w Polsce wg. płci w poszczególnych przedziałach wiekowych, można uznać, że 

struktura płciowa osób objętych badaniem ankietowym, wykazuje nieznaczne dodatnie odchylenie na rzecz 

kobiet. 

Struktura respondentów wg. płci w przypadku turystów i odwiedzających cechuje się dużym zróżnicowaniem. 

Kobiety stanowią bowiem 56,46% turystów i równocześnie jedynie 45,36% odwiedzających. Jednak na tym 

etapie badań nie jest możliwe stwierdzenie zarówno, czy jest to swoista prawidłowość, występująca w obrębie 

tych grup oraz czym ewentualnie może być ona spowodowana. 

Tabela 7. Struktura respondentów wg. płci z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

K 290 50,61% 230 50,66% 59 50,00% 

M 283 49,39% 224 49,34% 59 50,00% 

SUMA 573 100,00% 454 100% 118 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Struktura płci nie różniła się natomiast znacząco pomiędzy zagranicznymi i krajowymi uczestnikami ruchu 

turystycznego. W obydwóch wypadkach była ona zbliżona do struktury obecnej w całej badanej próbie. 

Tabela 8. Struktura respondentów wg. wieku z podziałem na turystów i odwiedzających 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

od 18 do 24 lat 126 21,99% 58 19,21% 68 25,09% 

od 25 do 34 lat 159 27,75% 88 29,14% 71 26,20% 
od 35 do 44 lat 125 21,82% 70 23,18% 55 20,30% 

od 45 do 54 lat 93 16,23% 46 15,23% 47 17,34% 

od 55 do 64 lat 49 8,55% 28 9,27% 21 7,75% 

66 lat i więcej 21 3,66% 12 3,97% 9 3,32% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

                                                           
1 W przypadku jednej osoby brak w ankiecie wypełnionego parametru płci – dlatego suma kobiet i mężczyzn nie sumuje się do 

100% (brak jednej osoby). 
2 Według GUS stan na 31.12.2012 r. 
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Wśród respondentów widoczne są także wyraźne dysproporcje w liczebności poszczególnych kategorii 

wiekowych. Najliczniejszą grupę stanowili respondenci w wieku od 25 do 34 lat (27,75%), natomiast do 

najmniej licznej kategorii wiekowej należeli badani powyżej 66 roku życia (3,66%).  

W strukturze wiekowej respondentów ogółem nie odnotowano znaczących różnic w porównaniu do rozkładu 

kategorii wiekowych z podziałem na turystów i odwiedzających. Wśród badanych turystów udział osób, 

przyporządkowanych do najmłodszej grupy ankietowanych (18 - 24 lata) był o 5% wyższy, niż w przypadku 

odwiedzających i o 3% wyższy, niż udział tej kategorii wiekowej w ogóle badanych osób.  

Ciekawa wydaję się być różnica w udziale respondentów powyżej 55 roku życia w grupie turystów 

i odwiedzających (różnica ta wnosi 2,17 pp.). Wyższy odsetek tej kategorii wiekowej wśród odwiedzających 

może wynikać ze skracającego się wraz z wiekiem respondenta, czasem odbywanej przez niego podróży. 

Tabela 9. Struktura respondentów wg. wieku z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

od 18 do 24 lat 126 21,99% 111 24,45% 15 12,71% 

od 25 do 34 lat 159 27,75% 129 28,41% 30 25,42% 

od 35 do 44 lat 125 21,82% 87 19,16% 37 31,36% 
od 45 do 54 lat 93 16,23% 77 16,96% 16 13,56% 

od 55 do 64 lat 49 8,55% 36 7,93% 13 11,02% 

66 lat i więcej 21 3,66% 14 3,08% 7 5,93% 

RAZEM 573 100,00% 454 100% 118 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując strukturę wiekową respondentów z uwzględnieniem ich pochodzenia należy zauważyć, że zagraniczni 

uczestnicy ruchu turystycznego w Gdańsku są co do zasady starsi niż krajowi. Najliczniej reprezentowaną grupą 

wiekową wśród obcokrajowców są osoby pomiędzy 35 a 44 rokiem życia (31,36%), z kolei osoby w wieku 18-

24 stanowią o 11,74% p.p. mniej w tej grupie niż w grupie respondentów z kraju. Wśród turystów 

zagranicznych zanotowano też wyższy odsetek osób powyżej 55 roku życia, które stanowiły w tej grupie 

16,95%. 

Tabela 10. Struktura respondentów wg. wykonywanego zawodu z podziałem na odwiedzających i turystów 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

uczeń/uczennica 14 2,44% 7 2,32% 7 2,68% 

student/ka 110 19,20% 51 16,89% 59 21,87% 

pracujący na własny rachunek  130 22,69% 76 25,17% 54 19,93% 

praca umysłowa 204 35,60% 99 32,78% 105 38,75% 

praca fizyczna 37 6,46% 23 7,62% 14 5,27% 

emeryt/rencista 29 5,06% 15 4,97% 14 5,27% 

żadne z powyższych  49 8,55% 31 10,26% 18 6,64% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najliczniej reprezentowaną grupą zawodową wśród ogółu respondentów byli pracownicy umysłowi (35,60%). Co 

czwarty ankietowany deklarował prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czyli pracowanie na własny 

rachunek (22,69%). Trzecią grupą zawodową pod względem liczebności stanowili studenci (19,20%). Tym 

samym osoby wykonujące pracę umysłową, pracujący na własny rachunek oraz studenci, czyli trzy grupy 

najliczniejsze w badanej populacji, a jednocześnie grupy charakteryzujące się największą skłonnością do 

podróżowania, stanowiły łącznie 77,49% badanej zbiorowości. Z kolei pracownicy fizyczni, emeryci/renciści oraz 

uczniowie stanowili najmniej liczne grupy (odpowiednio: 6,46%, 5,06%, i 2,44% ogółu respondentów).  
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Tabela 11. Struktura respondentów wg. wykonywanego zawodu z podziałem na krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystycznego 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 
uczeń/uczennica 14 2,44% 11 2,42% 3 2,54% 

student/ka 110 19,20% 94 20,70% 16 13,56% 

pracujący na własny rachunek  130 22,69% 108 23,79% 22 18,64% 

praca umysłowa 204 35,60% 167 36,78% 36 30,51% 

praca fizyczna 37 6,46% 29 6,39% 8 6,78% 

emeryt/rencista 29 5,06% 20 4,41% 9 7,63% 

żadne z powyższych  49 8,55% 25 5,51% 24 20,34% 

RAZEM 573 100,00% 454 100% 118 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W zakresie struktury zatrudnienia należy zauważyć duży odsetek osób, które wskazały, że żadna z odpowiedzi 

nie odzwierciedla ich sytuacji zawodowej w grupie zagranicznych uczestników ruchu (20,34%), która może 

świadczyć o niedostateczności prezentowanych opcji odpowiedzi i zostanie skorygowane w kolejnym badaniu. 

Jednocześnie odpowiednio do struktury wiekowej w grupie turystów zagranicznych mniejszy jest odsetek 

uczniów i studentów (łącznie 16,1%). 

W zakresie rozkładu struktury wykonywanych zawodów pomiędzy odwiedzających a turystów, wśród tych 

drugich odsetek osób pracujących umysłowo jest o 5,92 pp. wyższy. Ponadto wśród turystów o 4,57 pp. mniej 

osób w stosunku do odwiedzających wskazało odpowiedź „żadne z powyższych”, co może świadczyć o tym, iż 

wśród turystów znajdował się mniejszy odsetek osób bez stałego zatrudnienia. 

Tabela 12. Struktura respondentów wg. wykształcenia z podziałem na odwiedzających i turystów 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

gimnazjalne lub poniżej 10 1,75% 5 1,66% 5 1,85% 
zasadnicze zawodowe 10 1,75% 8 2,65% 2 0,74% 

średnie 193 33,68% 114 37,75% 79 29,15% 

wyższe 357 62,30% 174 57,62% 183 67,53% 

Brak odpowiedzi 3 0,52% 1 0,33% 2 0,74% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród turystów i odwiedzających Gdańsk niewielki odsetek stanowiły osoby posiadające wykształcenie 

gimnazjalne i niższe oraz zawodowe (odpowiednio 1,75%, 1,75%). Do najliczniejszej grupy z kolei należeli 

ankietowani posiadający wykształcenie wyższe (62,30%). Co trzeci badany zadeklarował edukację na poziomie 

średnim (33,68%).  

Wydaje się, iż struktura wykształcenia występująca w niniejszym badaniu ankietowym w dużej mierze wynika 

ze struktury wykonywanego zawodu, w której przeważały osoby zajmujące się pracą umysłową, pracujący na 

własny rachunek i studenci (77,49% całej zbiorowości), czyli osoby które co do zasady posiadają minimalnie 

średnie wykształcenie. Wydaje się ponadto, iż zarówno przeważający wśród ankietowanych poziom 

wykształcenia, jak i wykonywany zawód wpisują się w charakterystykę osób najczęściej podróżujących. 

Mając na względzie fakt, iż w 2011 roku w Polsce wykształcenie wyższe posiadało 16,99% osób powyżej 13 

roku życia, należy wskazać, iż duża liczba respondentów z tym wykształceniem nie wynika ze wskazanej 

struktury właściwej dla populacji Polski, a z tego, że to właśnie ta grupa osób jest głównym odbiorcą produktu 

turystycznego, jakim jest miasto Gdańsk. 

Tabela 13. Struktura respondentów wg. wykształcenia z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników 

ruchu 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

gimnazjalne lub poniżej 10 1,75% 7 1,54% 3 2,54% 

zasadnicze zawodowe 10 1,75% 9 1,98% 1 0,85% 

średnie 193 33,68% 164 36,12% 29 24,58% 

wyższe 357 62,30% 273 60,13% 84 71,19% 
Brak odpowiedzi 3 0,52% 1 0,22% 1 0,85% 

RAZEM 573 100,00% 454 100,00% 118 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Struktury wykształcenia w grupach zagranicznych i krajowych uczestników ruchu są bardzo zbliżone, choć 

odmiennie kształtują się proporcje osób z wykształceniem wyższym do osób z wykształceniem średnim. 

Zjawisko to może jednak wynikać z różnic pomiędzy systemami edukacji w różnych krajach oraz różnic 

w stosowanej terminologii. 

3.2. Miejsce zamieszkania respondentów 

W badanej grupie osób zdecydowanie przeważali turyści i odwiedzający z Polski. Stanowili oni ponad 3/4 ogółu 

respondentów (79,23%). Wśród ankietowanych turystów 72,69% stanowili turyści z Polski, zaś 26,94% turyści 

zagraniczni. Również wśród odwiedzających Gdańsk znacznie wyższy odsetek stanowiły osoby z Polski 

(85,10%), w porównaniu do relatywnie niskiego udziału osób z zagranicy (14,90%).  

Tabela 14. Respondenci z Polski i zagranicy w podziale na odwiedzających i turystów 

 ogółem % odwiedzający  % turyści % 

Z Polski 454 79,23% 257 85,10% 197 72,69% 

Z zagranicy 118 20,59% 45 14,90% 73 26,94% 

Brak odpowiedzi 1 0,17% 0 0,00% 1 0,37% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Rysunek 1. Struktura respondentów z zagranicy wg. kraju pochodzenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Niemal co czwarty turysta i odwiedzający z zagranicy pochodził z Niemiec (23,08%). Grupa ta znacząco 

odbiegała od kolejnej, złożonej z obywateli Wielkiej Brytanii (stanowili oni 11,11% respondentów z zagranicy). 

Należy w tym miejscu podkreślić, iż zgodnie z danymi GUS niemieccy turyści stanowią około 1/3 wszystkich 
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turystów odwiedzających Polskę. W związku z niniejszym wskazana dysproporcja pomiędzy liczebnością 

respondentów z Niemiec a kolejnymi grupami respondentów zagranicznych (pochodzących z Wielkiej Brytanii 

i Ukrainy), zdaję się być zjawiskiem naturalnym, w dużej mierze wynikającym z popularności Gdańska, jako 

kluczowej destynacji podróży o charakterze historyczno-kulturowym.  

Liczba respondentów pochodzących z Wielkiej Brytanii, w porównaniu do respondentów z Niemiec cechuje się 

znacznie mniejszą dysproporcją, w stosunku do ankietowanych pochodzących z innych krajów. Ukraińcy i Włosi 

stanowili zbliżone pod względem liczebności grupy (odpowiednio 8,55% i 7,69%). Blisko 6% badanych stanowili 

turyści i odwiedzający z Chin i Norwegii (5,98%). Co dwudziesty ankietowany pochodził z jednego z dwóch 

krajów: Rosji, Holandii (5,13%). Mnogość wskazań (21 krajów), odnośnie pochodzenia respondentów, świadczy 

o stosunkowo dużym zróżnicowaniu narodowości, występujących wśród turystów i odwiedzających Gdańsk. 

Należy jednak podkreślić, iż niemal połowa ankietowanych z zagranicy (48,70%) pochodziła z czterech państw 

(Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina i Włochy). 

Tabela 15. Udział odwiedzających i turystów w grupach respondentów wg. kraju pochodzenia  

 ogółem odwiedzający % turyści % 

Niemcy 27 11,00 40,74% 16,00 59,26% 
Wielka Brytania 13 2,00 15,38% 11,00 84,62% 

Ukraina 10 5,00 50,00% 5,00 50,00% 

Włochy 9 5,00 55,56% 4,00 44,44% 

Norwegia 6 1,00 16,67% 5,00 83,33% 

Chiny 7 1,00 14,29% 6,00 85,71% 

Holandia 6 1,00 16,67% 5,00 83,33% 

Rosja 6 4,00 66,67% 2,00 33,33% 

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

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Analizując wyniki przeprowadzonego badania sondażowego, wskazano także udział odwiedzających oraz 

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

Gdańska. Jedynie wśród turystów z Rosji przeważają odwiedzający, a więc osoby nie planujące pobytu 

dłuższego niż jeden dzień (czyli osoby wybierające przyjazd do Gdańska bez noclegu). 

Tabela 16. Najliczniej reprezentowane przez respondentów miasta ich pochodzenia  

 
miasto liczba respondentów % w respondentach z Polski 

1. Warszawa 63 13,88% 

2. Poznań 24 5,29% 

3. Kraków 21 4,63% 

4. Olsztyn 18 3,96% 

5. Bydgoszcz 17 3,74% 

6. Łódź 16 3,52% 
7. Malbork 16 3,52% 

8. Toruń 14 3,08% 

9. Wrocław 13 2,86% 

10. Słupsk 12 2,64% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów pochodzących z Polski, zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowiły osoby z Warszawy 

(13,88% ogółu respondentów z Polski). Kolejną grupą pod względem liczebności byli respondenci z Poznania. 

Należy jednak zauważyć, że grupa ta była zdecydowanie mniej liczna od pierwszej i stanowiła jedynie 5,29% 

ogółu respondentów z Polski (czyli około 1/3 turystów i odwiedzających z Warszawy). Wart odnotowania jest 

również fakt, iż blisko połowa biorących udział w badaniu respondentów z Polski, przyjechała do Gdańska 

z dużych miast (47,14% ogółu respondentów z Polski). W większości przypadków liczebność grup, 

pochodzących z poszczególnych miast, nie przekraczała jednego procenta co oznacza, iż liczba respondentów 

z tych miast nie przekraczała 1-3 osób.  
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Tabela 17. Struktura respondentów w podziale na turystów i odwiedzających wg. województwa, z którego 

pochodzą 

 
liczba respondentów 

% w respondentach z 
Polski 

odwiedzający % turyści % 

kujawsko-pomorskie 55 12,09% 39 15,18% 16 8,08% 
zachodnio-pomorskie 15 3,30% 9 3,50% 6 3,03% 
warmińsko-mazurskie 44 9,67% 22 8,56% 22 11,11% 
pomorskie 76 16,70% 61 23,74% 15 7,58% 
mazowieckie 92 20,22% 46 17,90% 46 23,23% 
wielkopolskie 37 8,13% 22 8,56% 15 7,58% 
małopolskie 30 6,59% 11 4,28% 19 9,60% 
śląskie 24 5,27% 13 5,06% 11 5,56% 
dolnośląskie 17 3,74% 9 3,50% 8 4,04% 
lubuskie 5 1,10% 0 0,00% 5 2,53% 
lubelskie 7 1,54% 2 0,78% 5 2,53% 
świętokrzyskie 2 0,44% 1 0,39% 1 0,51% 
podlaskie 12 2,64% 5 1,95% 7 3,54% 
łódzkie 28 6,15% 14 5,45% 14 7,07% 
podkarpackie 7 1,54% 3 1,17% 4 2,02% 
opolskie 3 0,66% 0 0,00% 3 1,52% 
Brak odpowiedzi 1 0,22% 0 0,00% 1 0,51% 
RAZEM 455 100,00% 257 100,00% 198 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Biorąc pod uwagę województwa, z których przyjechali do Gdańska turyści i odwiedzający, na uwagę zasługuje 

fakt, iż co piąty z nich pochodził z województwa mazowieckiego (20,22% ogółu respondentów z Polski). Pod 

względem długości pobytu, a więc podziału na turystów i odwiedzających, 50% osób z województwa 

mazowieckiego zatrzymało się w Gdańsku na przynajmniej jedną noc. Warto jednak zauważyć, że kolejne 15% 

przyjechało do Trójmiasta na dłuższy pobyt, ale zatrzymało się poza Gdańskiem. 

Większość osób przybywających do Gdańska z poszczególnych województw decyduje się na pobyt krótszy – 

turyści przewyższają znacząco liczbę odwiedzających jedynie w przypadku województwa pomorskiego 

i nieznacznie w przypadku województwa małopolskiego i łódzkiego. Chociaż należy zauważyć, że gdyby wziąć 

pod uwagę strukturę odpowiedzi wszystkich respondentów, którzy zadeklarowali pobyt dłuższy niż jeden dzień, 

a więc również tych, którzy zatrzymali się w Gdyni, Sopocie lub innych miejscowościach turyści przeważaliby 

liczebnie nad odwiedzającymi.  

Analizując osoby, które nocują w Gdańsku największa grupa odwiedzających z Polski przyjechała do Gdańska 

z województwa pomorskiego. Do grupy tej należał prawie co piąty ankietowany odwiedzający. Pomimo, iż udział 

turystów wśród wszystkich respondentów z województwa pomorskiego był niski na tle pozostałych województw 

(19,74%), dzięki znacznej grupie odwiedzających, ogólny odsetek osób przyjeżdżających do Gdańska 

z województwa pomorskiego, uplasował ten obszar na drugim miejscu pod względem liczebności respondentów 

ogółem, za województwem mazowieckim (16,70%). Współczynnik korelacji Pearsona pomiędzy udziałem 

turystów w liczbie respondentów ogółem, pochodzących z danego województwa, a odległością tego 

województwa3 od Gdańska, wyniósł 0,62. Zatem wartość tego współczynnika wskazuje na istnienie silnej, 

dodatniej zależności pomiędzy tymi dwoma parametrami. Innymi słowy im dalej dane województwo położone 

jest od Gdańska, tym częściej jego mieszkańcy decydują się na kilkudniowy pobyt Gdańsku. 

Podsumowując analizę przeprowadzoną w niniejszym podrozdziale, należy stwierdzić, że statystyczny 

respondent przyjechał do Gdańska na okres dłuższy niż jeden dzień, z jednego z dużych miast w Polsce 

zlokalizowanych w województwie mazowieckim, kujawsko-pomorskim lub warmińsko-mazurskim. Z kolei 

statystyczny respondent zagraniczny przybył do Gdańska z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy lub Włoch. 

                                                           
3 W związku z faktem, że większość respondentów z Polski pochodziła z dużych miast przyjęto, że odległość do danego 

województwa odpowiada najkrótszej trasie samochodowej pomiędzy Gdańskiem, a stolicą danego województwa. 
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3.3. Który raz respondenci przyjechali do Gdańska 

Kryterium liczby wcześniejszych pobytów w Gdańsku może stanowić pewien indykator atrakcyjności miasta 

z perspektywy respondenta oraz wpływać na jego oczekiwania względem miasta. Wśród respondentów ogółem 

najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które były do tej pory w Gdańsku więcej niż kilka razy, ale bywają w 

mieście nieregularnie (35,66% ogółu respondentów). Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły osoby, 

które w Gdańsku bywają często i regularnie (24,30% ogółu respondentów).  

Zbliżona struktura częstotliwości przyjazdów daje się zaobserwować wśród odwiedzających i turystów. W obu 

grupach dominują respondenci, którzy w Gdańsku byli już niejednokrotnie, ale bywają tu nieregularnie 

(odpowiednio 34,11% i 37,64%). Znacząca dysproporcja występuje w obu tych grupach w udziale osób, które 

w Gdańsku bywają często, udział tej grupy respondentów wśród turystów jest o połowę niższy (16,61%) niż 

wśród odwiedzających. 

Tabela 18. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Jak często 

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

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

Jestem po raz pierwszy 79 13,79% 28 9,27% 51 18,82% 

Jestem po raz drugi 85 14,83% 29 9,60% 56 20,66% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ 

nieregularnie 

205 35,78% 103 34,11% 102 37,64% 

Przyjeżdżam tu często /regularnie 139 24,26% 94 31,13% 45 16,61% 

Trudno powiedzieć 45 7,85% 37 12,25% 8 2,95% 

Brak odpowiedzi 20 3,49% 11 3,64% 9 3,32% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Mając na względzie ocenę atrakcyjności miasta, bardzo ważną grupę respondentów stanowiły osoby, które 

w Gdańsku były po raz pierwszy. Osoby te wśród turystów stanowiły 18,82%, zaś wśród odwiedzających 

9,27%. Warto też zauważyć, że dla ok. 65% turystów i ok. 55% odwiedzających, którzy w Gdańsku byli po raz 

pierwsz,y to właśnie miasto Gdańsk było głównym celem podróży. 

Tabela 19. 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 79 13,79% 28 6,17% 50 42,37% 
Jestem po raz drugi 85 14,83% 50 11,01% 35 29,66% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ 

nieregularnie 
205 35,78% 187 41,19% 18 15,25% 

Przyjeżdżam tu często 

/regularnie 
139 24,26% 133 29,30% 6 5,08% 

Trudno powiedzieć 45 7,85% 40 8,81% 5 4,24% 

Brak odpowiedzi 20 3,49% 16 3,52% 4 3,39% 

RAZEM 573 100,00% 454 100,00% 118 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Duże różnice w strukturze odpowiedzi na pytanie o częstotliwość przyjazdów do Gdańska daje się zauważyć 

w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego. Przede wszystkim aż 42,37% osób 

w tej drugiej grupie stanowiły osoby, które w Gdańsku znalazły się po raz pierwszy. O 18,65 p.p. był też wyższy 

wśród zagranicznych uczestników ruchu odsetek osób, które znalazły się w Gdańsku po raz drugi, a więc 

o których nie można powiedzieć, że w mieście były kilka razy. W konsekwencji niższy był też odsetek osób, 

które były kilka razy i które bywają w Gdańsku często (odpowiednio o 25,94 p.p. i 10,12 p.p.). 

3.4. Długość pobytu w Trójmieście i rola Gdańska w pobycie 

Największy odsetek respondentów spędził w Trójmieście 2-3 nocy (31,29% ogółu badanych). Z kolei 

najmniejsza liczba respondentów to osoby, które spędziły w Trójmieście więcej niż 7 nocy (5,59%). 
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Spędzenie zdecydowanie dłuższego czasu w Trójmieście zakładali uczestnicy ruchu turystycznego, którzy do 

Trójmiasta przybyli z zagranicy. Aż 77,97% z nich w Trójmieście spędzi dwa lub więcej dni, podczas gdy ten 

sam odsetek wśród krajowych uczestników ruchu turystycznego wynosi 42,51%. 

Tabela 20. Struktura respondentów wg. długości pobytu w Trójmieście 

czas pobytu ogółem % krajowi % zagraniczni % 
Do 4 h 51 8,90% 47 10,35% 4 3,39% 

Od 4 do 8 h 67 11,69% 58 12,78% 9 7,63% 

Od 8 do 12 h 93 16,23% 84 18,50% 9 7,63% 

Cały dzień 76 13,26% 72 15,86% 4 3,39% 

2 dni 179 31,24% 137 30,18% 41 34,75% 

od 3 do 7 dni 75 13,09% 39 8,59% 36 30,51% 

Powyżej 7 dni 32 5,58% 17 3,74% 15 12,71% 

RAZEM 573 100,00% 454 100,00% 118 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejne pytania znajdujące się w ankiecie miały za zadanie 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. I tak, dla zdecydowanej większości osób biorących udział 

w badaniu (zarówno odwiedzających, jak i turystów), Gdańsk stanowił główny cel ich podróży (64,75% ogółu 

respondentów). Tym samym jedynie co trzeci badany nie traktował Gdańska jako docelowej i jedynej destynacji 

(35,25% ogółu respondentów). W grupie tej znalazły się osoby, których celem było zwiedzanie całego 

Trójmiasta (15,36% ogółu respondentów) oraz takie, dla których Gdańsk był jednym z etapów podróży 

(18,50% ogółu respondentów).  

Wśród turystów aż 76,38% badanych wskazywało Gdańsk jako główna destynację ich podróży. Również wśród 

odwiedzających najliczniejszą grupę stanowiły osoby, dla których Gdańsk był podstawowym celem wyjazdu 

(54,30% ogółu odwiedzających), choć należy wskazać, iż udział ten był znacznie niższy od wskazanego wyżej, 

właściwego dla turystów.  

Tabela 21. 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 371 64,75% 164 54,30% 207 76,38% 

nie-jest jednym z miejsc w dłuższej 

podróży 
106 18,50% 88 29,14% 18 6,64% 

nie-przyjechałem zwiedzić całe 

Trójmiasto 
88 15,36% 46 15,23% 42 15,50% 

brak odpowiedzi 8 1,40% 4 1,32% 4 1,48% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z kolei analizując odpowiedź na pytanie o cel przyjazdu pod względem różnic pomiędzy krajowymi 

i zagranicznymi uczestnikami ruchu turystycznego wyraźnie widać, iż pomimo, że również respondenci 

zagraniczni w większości jako główny cel podróży wskazywali Gdańsk, to jednak w tej grupie zdecydowanie 

wyższy był odsetek osób, które jako cel podróży wskazywały zwiedzenie całego Trójmiasta oraz traktowali 

Gdańsk jako jedną z kilku destynacji (łącznie 42,37% w porównaniu do 31,72% wśród respondentów 

krajowych). Stanowi to zapewne konsekwencję odległości, którą zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego 

muszą przebyć, aby dotrzeć do Gdańska, która sprawia, że częściej nie chcą ograniczać się do jednego celu 

podróży. Jednocześnie oznacza to, że z perspektywy tej grupy respondentów ważniejsza jest kompleksowa 

oferta produktów turystycznych w całym Trójmieście, czy nawet regionie lub kraju, gdyż atrakcyjność danej 

lokalizacji zapewne rozpatrywana jest przez nich w szerszym kontekście. 
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Tabela 22. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

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

jednokrotnego wyboru] 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

tak 371 64,75% 304 66,96% 67 56,78% 

nie-jest jednym z miejsc w dłuższej podróży 106 18,50% 80 17,62% 26 22,03% 

nie-przyjechałem zwiedzić całe Trójmiasto 88 15,36% 64 14,10% 24 20,34% 

brak odpowiedzi 8 1,40% 6 1,32% 1 0,85% 

RAZEM 573 100,00% 454 100,00% 118 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z destynacją podróży ściśle związany jest wybór miejsca zakwaterowania. Respondenci w większości na miejsce 

swojego zakwaterowania wybierali Gdańsk (74,93% ogółu respondentów). Na uwagę zasługuje również fakt, że 

w Gdańsku zatrzymało się 47,73% respondentów, którzy za cel podróży wskazywali zwiedzenie całego 

Trójmiasta (23,86% tej grupy zatrzymało się w Sopocie, 15,91% w Gdyni, zaś pozostali wybrali inne 

lokalizacje). W tym zakresie zagraniczni i krajowi uczestnicy ruchu turystycznego dokonywali bardzo podobnych 

wyborów i to pomimo wspomnianej różnicy we wskazywanej głównej destynacji podróży. 

Tabela 23. Struktura odpowiedzi turystów na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) zatrzymał(a) (ma miejsce 

zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 turyści % krajowi % zagraniczni % 

Miasto Gdańsk 272 74,93% 198 76,45% 73 74,49% 

Miasto Gdynia 29 7,99% 21 8,11% 8 8,16% 

Miasto Sopot 52 14,33% 39 15,06% 13 13,27% 

Poza wskazanym obszarem - jaka miejscowość 9 2,48% 0 0,00% 2 2,04% 

brak odpowiedzi 1 0,28% 1 0,39% 2 2,04% 
RAZEM 363 100,00% 259 100,00% 98 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnym elementem badania sondażowego, który umożliwia analizę oceny atrakcyjność Gdańska 

z perspektywy turystów jest analiza prawidłowości zachowań respondentów, którzy zadeklarowali, że w czasie 

swojego pobytu, dłuższego niż jeden dzień, zakwaterowani będą poza Gdańskiem. I tak 47,78% turystów, 

którzy zakwaterowali się poza Gdańskiem odwiedzi to miasto więcej niż raz, przy czym zdecydowanie częściej 

przyjeżdżać będą respondenci zatrzymujący się w Gdyni (3 lub więcej razy Gdańsk odwiedzi 36,54% 

respondentów zatrzymujących się w Gdyni, w porównaniu do 20,69% respondentów zatrzymujących się 

w Sopocie). 

Tabela 24. Analiza zależności pomiędzy miejscem zakwaterowania turystów poza Gdańskiem a deklarowaną przez 

nich częstotliwością odwiedzenia Gdańska 

  
ogółem 1 raz % 2 razy % 3 razy % więcej % 

Respondenci, którzy zatrzymali się 

w Sopocie 
29 15 51,72% 6 20,69% 6 20,69% 1 3,45% 

  8,03% 34,09% 
 

40,00% 
 

22,22% 
 

100% 
 

Respondenci, którzy zatrzymali się 
w Gdyni 

52 26 50,00% 7 13,46% 19 36,54% 0 0,00% 

  14,40% 59,09% 
 

46,67% 
 

70,37% 
 

0,00% 
 

Respondenci, którzy zatrzymali się 

poza Trójmiastem 
9 3 33,33% 2 22,22% 2 22,22% 0 0,00% 

  2,49% 6,82% 
 

13,33% 
 

7,41% 
 

0,00% 
 

 RAZEM 90 44 48,89% 15 16,67% 27 30,00% 1 1,11% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podsumowując należy stwierdzić, że zarówno dla turystów, jak i odwiedzających, Gdańsk jest przede wszystkim 

samoistną destynacją, choć dla tych drugich bywa też jednym z etapów podróży. Co piąty respondent 

deklarujący pobyt w Trójmieście dłuższy niż jeden dzień przyjechał z zamiarem zwiedzenia całego Trójmiasta, 

jednak prawie 50% z nich zdecydowało się na zakwaterowanie w Gdańsku, a spośród tych, którzy zdecydowali 

się na kwaterunek w innej lokalizacji prawie 50% zadeklarowała chęć odwiedzenie Gdańska więcej niż jeden 

raz. 
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3.5. Wybierane przez respondentów obiekty noclegowe 

Najczęściej wybieranym miejscem zakwaterowania wśród respondentów nocujących na terenie Trójmiasta był 

hotel trzygwiazdkowy (20,44% ogółu respondentów deklarujących nocleg w Trójmieście). Niewiele mniej, bo 

19,34% respondentów z tej grupy zakwaterowanych było u rodziny lub znajomych, a niemal co piąty 

ankietowany posiadał wysokie wymagania, co do standardów zakwaterowania i wybrał hotel czterogwiazdkowy 

(17,68% ogółu respondentów deklarujących nocleg w Trójmieście). Hostel, jako miejsce zakwaterowania 

wybrało 12,15% ankietowanych w tej grupie, zaś zdecydowanie najrzadziej deklarowanym miejscem 

zakwaterowania był ośrodek wczasowy (0,83% ogółu turystów). Stosunkowo rzadko ankietowani korzystali 

także z usług hoteli dwugwiazdkowych (1,38%) oraz jednogwiazdkowych (1,66%). 

Dość istotne różnice w preferowanych obiektach noclegowych występują pomiędzy turystami zagranicznymi 

i krajowymi. Turyści zagraniczni, jak i krajowi najchętniej korzystali z obiektów hotelowych, przy czym 

preferowali wyższy standard tych obiektów. I tak wśród turystów krajowych najpopularniejsze były hotele **, 

które wybrało 24,37% respondentów, podczas gdy turyści zagraniczni najczęściej wybierali hotele *** 

(40,54%), zdecydowanie większy odsetek turystów zagranicznych decydował się też na standard **** i ***** 

(27,07% wśród turystów zagranicznych w porównaniu do 14,21% wśród turystów krajowych). Znacznie 

większą popularnością cieszyły się wśród turystów zagranicznych również apartamenty na wynajem, które 

wybrał co dziesiąty respondent w tej grupie (12,16%), a zaledwie co setny turysta krajowy. Z kolei turyści 

zagraniczni bardzo rzadko korzystali z zakwaterowania u rodziny lub znajomych (2,7%). 

Tabela 25. Struktura odpowiedzi turystów na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) zakwaterowania?”  

[pytanie jednokrotnego wyboru] z podziałem na turystów zagranicznych i krajowych 

rodzaj obiektu noclegowego turyści ogółem % turyści krajowi % turyści zagraniczni % 

Hotel * 4 1,48% 4 2,03% 0 0,00% 

Hotel ** 5 1,85% 4 2,03% 1 1,35% 

Hotel *** 57 21,03% 48 24,37% 9 12,16% 
Hotel **** 51 18,82% 21 10,66% 30 40,54% 

Hotel ***** 12 4,43% 3 1,52% 9 12,16% 

Hostel 36 13,28% 25 12,69% 11 14,86% 

Pensjonat 16 5,90% 16 8,12% 0 0,00% 

Motel 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Apartament 12 4,43% 3 1,52% 9 12,16% 
Kamping 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pole biwakowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ośrodek wczasowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Schronisko młodzieżowe 8 2,95% 6 3,05% 2 2,70% 

U rodziny/znajomych 48 17,71% 46 23,35% 2 2,70% 

Kwatera prywatna/agroturystyczne 22 8,12% 21 10,66% 1 1,35% 
brak odpowiedzi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

RAZEM 271 100,00% 197 100,00% 74 100,00% 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Biorąc pod uwagę wyłącznie turystów deklarujących zakwaterowanie w Gdańsku, najpopularniejsze wśród tych 

osób były hotele trzygwiazdkowe (20,96% turystów zakwaterowanych w Gdańsku). Drugą pod względem 

popularności formą zakwaterowania wśród turystów zatrzymujących się w Gdańsku był pobyt u rodziny lub 

znajomych (18,01%). Ta forma zakwaterowania zdecydowanie przeważała wśród turystów, zatrzymujących się 

w Gdyni, gdzie prawie co drugi respondent deklarował nocleg u rodziny lub znajomych (44,83%). Z kolei 

najwyższy standard zakwaterowania wybierali respondenci, którzy zatrzymali się w Sopocie. Wśród nich pobyt 

w hotelu o standardzie *** lub wyższym deklarowało aż 46,15% respondentów (w Gdańsku i Gdyni było to 

odpowiednio 44,12% i 24,14% ankietowanych turystów). 

Warto również zwrócić uwagę na relatywnie dużą popularność hosteli jako tanich form zakwaterowania, które 

wybiera 13,24% respondentów zatrzymujących się w Gdańsku. 

Dokonując interpretacji powyższych danych, należy mieć na względzie okres, w którym przeprowadzane było 

badanie sondażowe, a więc 1 kwartał 2015 roku. Należy bowiem założyć, że preferencje odnośnie formy 
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zakwaterowania wskazane przez turystów mogą ulec dość znaczącym zmianom w okresie letnim, kiedy to 

pogoda sprzyja noclegom na polu namiotowym, a także kiedy zdecydowanie bardziej widoczna jest 

konkurencyjna oferta noclegowa, ze strony mniejszych miejscowości, zlokalizowanych na Kaszubach. 

Tabela 26. Struktura rodzaju zakwaterowania wybieranego przez turystów odwiedzających Gdańsk według 

kryterium miejsca zakwaterowania  
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Miasto Gdańsk 1,47% 1,84% 20,96% 18,75% 4,41% 13,24% 5,88% 4,41% 0,00% 2,94% 18,01% 8,09% 100,00% 

Miasto Gdynia 3,57% 0,00% 17,86% 7,14% 0,00% 3,57% 3,57% 7,14% 0,00% 3,57% 46,43% 7,14% 100,00% 
Miasto Sopot 1,92% 0,00% 21,15% 19,23% 5,77% 13,46% 9,62% 7,69% 1,92% 1,92% 13,46% 3,85% 100,00% 

Inna 0,00% 0,00% 11,11% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% 22,22% 33,33% 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż wśród turystów najpopularniejszą formą zakwaterowania w Gdańsku są 

hotele *** (20,69%) oraz pobyt u znajomych i rodziny (18,01%). Struktura preferowanych form 

zakwaterowania różni się dość istotnie pomiędzy trzema miastami, wchodzącymi w skład Trójmiast, zwłaszcza 

pod względem częstotliwości wybierania kwaterunku u rodziny i znajomych. 

3.6. Miejscowości komplementarne w stosunku do Gdańska 

Jak ustalono powyżej dla 64,75% respondentów Gdańsk był samoistnym celem podróży, a dla połowy z tych, 

którzy wskazywali, że ich celem podróży jest całe Trójmiasto to właśnie Gdańsk był miejscem zakwaterowania. 

Wykazano również, iż znaczna część badanych zakwaterowanych poza Gdańskiem, deklaruje chęć odwiedzenia  

Gdańska co najmniej dwa razy w trakcie swojego pobytu (47,78%).  

Kolejnym etapem analizy wyników badania sondażowego było zweryfikowanie występowania zjawiska 

odwrotnego do wskazanego powyżej, a mianowicie tego na ile turyści zakwaterowani w Gdańsku korzystają 

z oferty sąsiadujących miast, a więc na ile miasta te stanowią uzupełnienie turystycznej oferty produktowej 

Gdańska. 

Tabela 27. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie: „Czy podczas Pana(i) pobytu w Gdańsku odwiedza 

Pan(i) też inne miejscowości?” [pytanie jednokrotnego wyboru skierowane do turystów zakwaterowanych 

w Gdańsku] 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

Nie 150 55,15% 124 62,31% 26 36,11% 
Tak 119 43,75% 72 36,18% 46 63,89% 

Brak odpowiedzi 3 1,10% 3 1,51% 0 0,00% 

Razem 272 100,00% 199 100,00% 72 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Na pytanie dotyczące chęci odwiedzenia innych miejscowości niż Gdańsk, odpowiedziały wyłącznie osoby 

pozostające w Gdańsku minimum na jedną noc. Spośród tej grupy respondentów, aż 43,75% zadeklarowało, że 

poza Gdańskiem odwiedzi również inne miejscowości zlokalizowane w pobliżu Gdańska. Przy czym 

zdecydowanie najbardziej popularną destynacją komplementarną w stosunku do Gdańska był Sopot, który 

zamierzało odwiedzić 85,71% turystów deklarujących, że będą odbywać podróże do innych miast. Na drugim 

miejscu uplasowała się Gdynia, gdzie planowało się udać 46,22% respondentów zwiedzających inne 

miejscowości, a 10,18% wyraziło chęć zobaczenia takich miast jak: Malbork, Łeba, Słupsk, czy Wejherowo. 

Zdecydowanie częściej chęć odwiedzenia innych miejscowości poza Gdańskiem deklarowali turyści zagraniczni 

(63,89%), na co wpływać może zarówno statystycznie dłuższy pobyt, jak i szerzej definiowana destynacja w tej 

grupie respondentów. 
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Tabela 28. Struktura odpowiedzi respondentów na pytanie rozszerzającego, do pytania „Czy podczas Pana(i) 

pobytu w Gdańsku odwiedza Pan(i) też inne miejscowości?”, wskazujące na preferencje w zakresie wybieranych 

miast [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 ogółem % 

Sopot 102 85,71% 

Gdynia 55 46,22% 

Inne w tym Malbork, Wejherowo, Łeba 12 10,18% 

Brak odpowiedzi 3 2,52% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jak więc wynika z przeprowadzonych badań, prawie co drugi turysta zakwaterowany w Gdańsku nie ograniczy 

swojego pobytu wyłącznie do zwiedzenia Gdańska, ale będzie korzystał również z oferty Sopotu oraz Gdyni, a 

także (w mniejszym stopniu) z oferty innych okolicznych miast.  

3.7. Środki transportu wykorzystywane przez respondentów 

Kolejnym analizowanym aspektem są preferowane przez respondentów środki transportu. W tym zakresie 

zadawano respondentom pytanie odnośnie środków transportu, którymi dotarli do Gdańska oraz środków 

transportu, które najczęściej wykorzystywali do poruszania się po Gdańsku. 

Tabela 29. Struktura respondentów w podziale na odwiedzających i turystów pod względem najczęściej 

wybieranego środka transportu, za pomocą którego przybył do Gdańska 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

Samochód  211 36,82% 135 44,70% 76 28,04% 

Samolot 117 20,42% 43 14,24% 74 27,31% 

Pociąg 172 30,02% 81 26,82% 91 33,58% 

Autobus kursowy/regularnej linii 62 10,82% 36 11,92% 26 9,59% 
Autobus wycieczkowy 3 0,52% 3 0,99% 0 0,00% 

Statek/prom 4 0,70% 4 1,32% 0 0,00% 

Żaglówka/ łódź 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Rower 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inny środek transportu. Jaki? 2 0,35% 0 0,00% 2 0,74% 

Brak odpowiedzi 2 0,35% 0 0,00% 2 0,74% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Poddając analizie odpowiedzi udzielone przez wszystkich respondentów, najczęściej wybieranym przez nich 

środkiem dotarcia do Gdańska był samochód, z którego korzystał co trzeci respondent (36,82% wszystkich 

respondentów). Na drugim miejscu uplasował się pociąg, z którego skorzystało 30,02% respondentów, a co 

piąty respondent do Gdańska przyleciał samolotem (20,42% wszystkich respondentów). Dwucyfrowy wyniki 

uzyskał również autobus, którym przyjechał do Gdańska co 10 respondent (10,82% wszystkich respondentów). 

Struktura wybieranych środków transportu różni się znacząco w przypadku odwiedzających i turystów, co 

z pewnością stanowi konsekwencję wskazanej we wcześniejszej części opracowania zależności pomiędzy tym, 

czy pobyt obejmuje nocleg, a tym skąd dany respondent pochodzi. I tak wśród odwiedzających zdecydowanie 

większa jest popularność samochodu, jako środka transportu, umożliwiającego dotarcie do Gdańska (korzysta 

z niego 44,70% odwiedzających i jedynie 28,04% turystów). Natomiast turyści zdecydowanie częściej jako 

środek dotarcia do celu podróży wykorzystują pociągi i samoloty (odpowiednio 33,58% i 27,31% respondentów 

w danej grupie). 
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Tabela 30. Struktura respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

pod względem najczęściej wybieranego środka transportu, za pomocą którego przybył do Gdańska 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 
Samochód  211 36,82% 201 44,27% 10 8,47% 

Samolot 117 20,42% 20 4,41% 96 81,36% 

Pociąg 172 30,02% 166 36,56% 6 5,08% 

Autobus kursowy/regularnej linii 62 10,82% 58 12,78% 4 3,39% 

Autobus wycieczkowy 3 0,52% 3 0,66% 0 0,00% 

Statek/prom 4 0,70% 2 0,44% 2 1,69% 

Żaglówka/ łódź 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Motor 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Rower 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Inny środek transportu. Jaki? 2 0,35% 2 0,44% 0 0,00% 

Brak odpowiedzi 2 0,35% 2 0,44% 0 0,00% 

RAZEM 573 100,00% 454 100,00% 118 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując strukturę najchętniej wybieranych środków transportu z uwzględnieniem podziału na krajowych 

i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego na pierwszy plan wysunęła się popularność samolotu wśród 

turystów zagranicznych. Aż 81,36% osób w tej grupie właśnie tym środkiem transportu dostała się do Gdańska. 

Z kolei zdecydowanie mniej respondentów zagranicznych korzystało z samochodu, który był najczęściej 

wybieranym środkiem dojazdu przez respondentów krajowych (odpowiednio 8,47% i 44,27%).  

Tabela 31. Struktura respondentów w podziale na odwiedzających i turystów pod względem najczęściej 

wybieranego środka transportu, jakim poruszał się podczas pobytu w Gdańsku  

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

Samochód osobowy 182 31,76% 127 42,05% 55 20,30% 

Komunikacja miejska (autobus, tramwaj) 156 27,23% 69 22,85% 87 32,10% 

Autokar wycieczkowy 6 1,05% 6 1,99% 0 0,00% 

SKM 72 12,57% 38 12,58% 34 12,55% 

Rower 7 1,22% 5 1,66% 2 0,74% 

Motocykl 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pieszo 76 13,26% 23 7,62% 53 19,56% 

Inny środek komunikacji  65 11,34% 27 8,94% 38 14,02% 
Brak odpowiedzi 9 1,57% 7 2,32% 2 0,74% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza środków transportu, którymi respondenci poruszają się po Gdańsku również wskazuje na różne wzorce 

zachowań odwiedzających i turystów. Najwięcej respondentów ogółem poruszało się po Gdańsku samochodem 

(31,76% ogółu respondentów). Co istotne, o ile w przypadku odwiedzających odsetek osób, które przyjechały 

do Gdańska samochodem  i odsetek osób, które po Gdańsku poruszają się tym samym środkiem transportu są 

niemal tożsame, to turyści po dojechaniu do miasta samochodem zdecydowanie częściej od odwiedzających 

decydowali się na zmianę środka lokomocji. I tak 7,74% turystów, którzy przyjechali samochodem, 

rezygnowało z niego na rzecz innych form transportu (tym samym jedynie 20,30% turystów przemieszczało się 

po Gdańsku autem). Zdecydowana większość turystów jako główny środek poruszania się po mieście 

wskazywała komunikację miejską (32,10% ogółu turystów), znaczący był też odsetek deklarujących 

przemieszczanie się po Gdańsku pieszo (19,56% ogółu turystów). 

Tabela 32. Struktura respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

pod względem najczęściej wybieranego środka transportu, jakim poruszał się podczas pobytu w Gdańsku  

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

Samochód osobowy 182 31,76% 168 37,00% 14 11,86% 

Komunikacja miejska (autobus, tramwaj) 156 27,23% 121 26,65% 35 29,66% 

Autokar wycieczkowy 6 1,05% 6 1,32% 0 0,00% 

SKM 72 12,57% 64 14,10% 8 6,78% 

Rower 7 1,22% 7 1,54% 0 0,00% 

Motocykl 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Pieszo 76 13,26% 67 14,76% 9 7,63% 

Inny środek komunikacji  65 11,34% 17 3,74% 47 39,83% 

Brak odpowiedzi 9 1,57% 4 0,88% 5 4,24% 

RAZEM 573 100,00% 454 100,00% 118 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Interesujące wnioski płyną z analizy struktury preferowanych środków przemieszczania się pod względem 

pochodzenia respondentów. Respondenci krajowi, którzy zdecydowanie częściej przybywali do Gdańska 

samochodem, równie często rezygnowali z tego środka transportu, po dotarciu do Gdańska. Z kolei respondenci 

zagraniczni nie tylko nie rezygnowali z samochodu, ale wręcz niektórzy z nich, zaopatrywali się w samochody 

będąc już na miejscu. Jednocześnie duża liczba odpowiedzi wskazujących na „inny środek transportu” wśród 

respondentów zagranicznych wskazuje na konieczność zweryfikowania dostępnych odpowiedzi, co też zostanie 

uczynione w kolejnej edycji badania za II kwartał 2015 r. 

3.8. Cel przyjazdu i formy spędzania czasu  

W ramach przeprowadzonego badania respondentom zadawano pytania mające na celu ustalenie z jakiego 

powodu respondenci przyjechali do Gdańska oraz czy ich aktywność ograniczała się wyłącznie do zrealizowania 

ich pierwotnego celu podróży. Szczególną uwagę poświęcono deklarowanej przez respondentów chęci 

zwiedzania miasta, bowiem analiza tego aspektu 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 definiuje główny cel ich pobytu, zaś pozostałe stanowią 

jedynie dodatkowe formy aktywności, które respondent zamierza podejmować w trakcie swojego pobytu 

w Gdańsku. 

Tabela 33. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Proszę 

wskazać cel Pana(i) podróży?”  

 
ogółem % odwiedzający % turyści % 

Podróż w sprawach zawodowych  150 26,18% 83 27,48% 67 24,72% 

Wypoczynek/relaks 194 33,86% 69 22,85% 125 46,13% 

Zwiedzanie 42 7,33% 22 7,28% 20 7,38% 
Wypoczynek aktywny (pływanie, rower, 

żagle, konie, itp.) 

5 0,87% 3 0,99% 2 0,74% 

Odwiedziny rodziny/znajomych 50 8,73% 22 7,28% 28 10,33% 

Szkolenie, konferencje, kongres 18 3,14% 8 2,65% 10 3,69% 

Zakupy 20 3,49% 20 6,62% 0 0,00% 

Imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe 27 4,71% 15 4,97% 12 4,43% 

Podróż w celach zdrowotnych  1 0,17% 1 0,33% 0 0,00% 

Podróż w celach religijnych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inny cel. Jaki? 63 10,99% 57 18,87% 6 2,21% 
Brak odpowiedzi 3 0,52% 2 0,66% 1 0,37% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najwięcej respondentów, bo aż 33,86% wskazywało, jako główny cel swojego przyjazdu, wypoczynek/relaks. 

Drugą najliczniejszą grupę stanowili respondenci przybywający do Gdańska w sprawach zawodowych (26,18%).  

Istotne różnice w zakresie celu podróży uwidaczniają się pomiędzy turystami a odwiedzającymi. Ci pierwsi 

w zdecydowanej większości przyjechali do Gdańska w celach rekreacyjnych, wypoczynkowych (46,13%), 

podczas gdy odwiedzający najczęściej pojawiali się w Gdańsku w sprawach zawodowych (27,48%). 

Wśród odwiedzających i turystów bardzo zbliżony jest odsetek osób deklarujących jako główny cel podróży 

zwiedzanie (odpowiednio 7,28% i 7,38%). Warto też zauważyć, że odsetek ten jest stosunkowo niski, pomimo 

znaczącego odsetka osób, które zwiedzać zamierza, co świadczy o tym, że o ile zwiedzanie nie jest celem 

głównym, to stanowi istotne uzupełnienie pobytu. 
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Tabela 34. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego na pytanie: „Proszę wskazać cel Pana(i) podróży?”  

 
ogółem % krajowi % zagraniczni % 

Podróż w sprawach zawodowych  150 26,18% 122 26,87% 28 23,73% 
Wypoczynek/relaks 194 33,86% 130 28,63% 63 53,39% 
Zwiedzanie 42 7,33% 31 6,83% 11 9,32% 
Wypoczynek aktywny (pływanie, 

rower, żagle, konie, itp.) 

5 0,87% 4 0,88% 1 0,85% 

Odwiedziny rodziny/znajomych 50 8,73% 44 9,69% 6 5,08% 
Szkolenie, konferencje, kongres 18 3,14% 16 3,52% 2 1,69% 
Zakupy 20 3,49% 20 4,41% 0 0,00% 
Imprezy kulturalne, rozrywkowe, 

sportowe 

27 4,71% 27 5,95% 0 0,00% 

Podróż w celach zdrowotnych  1 0,17% 1 0,22% 0 0,00% 
Podróż w celach religijnych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Inny cel. Jaki? 63 10,99% 56 12,33% 7 5,93% 
Brak odpowiedzi 3 0,52% 3 0,66% 0 0,00% 
RAZEM 573 100,00% 454 100,00% 118 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego jako główny cel podróży wskazywali najczęściej wypoczynek/relaks, 

czyli analogicznie do krajowych uczestników ruchu turystycznego, przy czym wśród nich odsetek wskazań był 

zdecydowanie wyższy i wyniósł 53,39% w porównaniu do 28,63% wskazań w grupie turystów krajowych. 

Tabela 35. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Proszę 

powiedzieć jak Pan(i) spędził lub będzie spędzać czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 
ogółem % odwiedzający % turyści % 

Zwiedzanie 249 43,46% 85 28,15% 164 60,52% 
Zakupy 170 29,67% 93 30,79% 77 28,41% 

Udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych  94 16,40% 40 13,25% 54 19,93% 

Odpoczynek na plaży 54 9,42% 28 9,27% 26 9,59% 

Spacer 187 32,64% 70 23,18% 117 43,17% 
Aktywny wypoczynek 18 3,14% 8 2,65% 10 3,69% 

Sprawy zawodowe 96 16,75% 56 18,54% 40 14,76% 

Szkolenie, konferencje, kongres 33 5,76% 10 3,31% 23 8,49% 

Nie mam czasu wolnego  46 8,03% 36 11,92% 10 3,69% 

Brak odpowiedzi 5 0,87% 3 0,99% 2 0,74% 
RAZEM 952  429  523  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród aktywności, które respondenci zamierzali podejmować w trakcie swojego pobytu w Gdańsku, 

dominowało zwiedzanie (43,46%), przy czym w tym zakresie uwidoczniła się bardzo duża różnica pomiędzy 

odwiedzającymi, z których zaledwie 28,15% deklarowało chęć zwiedzania, a turystami, wśród których udział 

takich osób stanowił 60,52%. Analogiczna sytuacja miała miejsce w przypadku spacerowania, które deklarowało 

32,64% respondentów ogółem, przy czym wśród odwiedzających odsetek ten stanowił 23,18%, a wśród 

turystów 43,17%. Wyrównany odsetek osób zauważalny był w przypadku turystów i odwiedzających, którzy 

deklarowali, iż w ramach pobytu w Gdańsku pójdą na zakupy (odpowiednio 28,41% turystów ogółem i 30,79% 

odwiedzających ogółem). 

Tabela 36. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 
turystycznego na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził lub będzie spędzać czas w Gdańsku?” [pytanie 

wielokrotnego wyboru] 

 
ogółem % krajowi % zagraniczni % 

Zwiedzanie 249 43,46% 170 37,44% 79 17,40% 
Zakupy 170 29,67% 119 26,21% 51 11,23% 

Udział w imprezach kulturalnych, 

rozrywkowych  

94 16,40% 89 19,60% 5 1,10% 

Odpoczynek na plaży 54 9,42% 53 11,67% 1 0,22% 

Spacer 187 32,64% 157 34,58% 30 6,61% 
Aktywny wypoczynek 18 3,14% 17 3,74% 1 0,22% 

Sprawy zawodowe 96 16,75% 73 16,08% 23 5,07% 

Szkolenie, konferencje, kongres 33 5,76% 26 5,73% 7 1,54% 

Nie mam czasu wolnego  46 8,03% 38 8,37% 8 1,76% 
Brak odpowiedzi 5 0,87% 3 0,66% 2 0,44% 

RAZEM 249 43,46% 745 - 207 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród aktywności, które zagraniczni i krajowi uczestnicy ruchu podejmowali w trakcie swojego pobytu 

w Gdańsku, dominowało zwiedzanie, jednak istotnie różnił się odsetek deklarujących taką formę spędzania 
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wolnego czasu w obu tych grupach. Chęć zwiedzania deklarowało aż 37,44% krajowych uczestników ruchu 

i zaledwie co piąty zagraniczny uczestnik ruchu (17,40%). Należy jednak zwrócić uwagę na różnicę w wynikach 

uzyskanych w oparciu o powyższe pytanie, a pytanie „Czy podczas pobytu w Gdańsku zwiedził(a) Pan(i) lub 

zamierza Pan(i) zwiedzić obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne w Gdańsku?”, które to rozbieżności zostały 

opisane w części poświęconej temu pytaniu. 

W ramach pogłębionej analizy zbadano również zależność pomiędzy wskazywanym przez respondentów 

głównym celem przyjazdu, a tym jak dana grupa zamierza spędzać swój wolny czas. Na potrzeby analizy 

wykluczono w każdej grupie formy spędzania czasu, które bezpośrednio korespondowały ze wskazanym przez 

respondentów głównym celem ich podróży. Na potrzeby analizy wykluczono również cele podróży, które 

wskazało mniej niż 5% respondentów. 

Tabela 37. Analiza zależności pomiędzy głównym celem przyjazdu respondentów do Gdańska a wskazywaną przez 

nich formą spędzania wolnego czasu 
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Zwiedzanie 21,33% 81,54% n/d 14,00% 17,65% 0,00% 14,81% 

Zakupy 30,67% 35,90% 28,57% 34,00% 11,76% n/d 3,70% 

Udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych  6,67% 15,38% 19,05% 20,00% 5,88% 0,00% n/d 

Odpoczynek na plaży 4,67% 17,95% 2,38% 8,00% 0,00% 0,00% 3,70% 

Spacer 22,00% 58,46% 19,05% 46,00% 0,00% 0,00% 3,70% 

Aktywny wypoczynek 1,33% 4,10% 7,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sprawy zawodowe n/d 1,03% 0,00% 2,00% 23,53% 0,00% 0,00% 

Szkolenie, konferencje, kongres 11,33% 0,00% 2,38% 6,00% n/d 0,00% 0,00% 

Nie mam czasu wolnego  14,67% 2,56% 2,38% 18,00% 0,00% 5,00% 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W pierwszej kolejności dokonano analizy grupy respondentów, która wskazywała wypoczynek, jako 

główny cel swojego przyjazdu. Ponieważ termin ten ma bardzo subiektywny charakter przyjęto, że dzięki 

szczegółowej analizie odpowiedzi respondentów, możliwe będzie zdefiniowanie, co ankietowani rozumieją pod 

tym pojęciem. I tak 81,54% respondentów, których celem pobytu był wypoczynek, deklarowało, że spędzi swój 

wolny czas zwiedzając miasto, zaś 58,46% wykazywało zainteresowanie spacerowaniem. Znacząca grupa, bo co 

trzeci respondent (35,90%), za formę wypoczynku uważał również zakupy, a 17,95% deklarowało chęć 

odpoczynku na plaży.  

W zakresie pozostałych celów przyjęto, że wskazywane formy spędzania wolnego czasu oznaczają dodatkowe 

aktywności, które respondenci będą podejmować poza aktywnościami mieszczącymi się we wskazanym przez 

nich celu głównym. 

I tak respondenci, którzy za główny cel podróży wskazali sprawy służbowe, najczęściej deklarowali 

poświęcenie wolnego czasu na zakupy (30,67%), zwiedzanie (21,33%) i spacery (22,00%). Co istotne właśnie 

ta grupa respondentów najczęściej wskazywała na brak wolnego czasu, podczas pobytu w Gdańsku, co może 

wynikać z specyfiki celu, w jakim do miasta przybyli (14,67%). 

W grupie respondentów, dla których głównym celem pobytu było zwiedzanie, wskazywane zostały 

takie dodatkowe aktywności jak: zakupy (28,57%), udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych 

i sportowych (19,05%) oraz spacery (19,05%). Ta grupa respondentów najczęściej ze wszystkich grup miała 

również w planach aktywny wypoczynek (7,14%). 

Respondenci przybywający do Gdańska w związku ze szkoleniami, konferencjami lub kongresami 

wolny czas zamierzali spędzić głównie na zwiedzaniu miasta i oferowanych przez Gdańsk atrakcji (17,65%) oraz 

robiąc zakupy (11,76%). Należy jednak podkreślić, iż z podobnie, jak w przypadku respondentów, 
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przybywających do Gdańska w celach służbowych, również ta grupa respondentów, z uwagi na specyfikę 

i skonkretyzowanie celu podróży, cechowała się deklarowaniem ograniczonej aktywności dodatkowej.  

Najbardziej skoncentrowaną na realizacji celu głównego podróży grupą respondentów byli respondenci, 

którzy jako cel wskazywali chęć zrobienia zakupów. Osoby te właściwie nie wskazywały żadnych 

dodatkowych aktywności, które chcieliby podjąć podczas swojego pobytu w Gdańsku. 

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

lub sportowymi zamierzali poświęcić swój wolny czas na zwiedzaniu miasta (14,81%) oraz w równym stopniu 

na zakupach, spacerach oraz odpoczywając na plaży (każda z odpowiedzi została wybrana przez 3,7% 

respondentów, należących do analizowanej grupy). 

Należy podkreślić, iż powyższa analiza oparta została o założenie istnienia jednego, głównego celu podróży. 

Choć w związku z niniejszym zdaje się być w znacznym stopniu uproszczona, zdaniem Autorów pozwala na 

dostrzeżenie istotnych prawidłowości w całej populacji. Jej szczegółowym rozwinięciem jest analiza 

respondentów wg. wybranych profilów, którą zaprezentowano w Rozdziale 5. 

Dalsza analiza form spędzania czasu przez respondentów opierała się o pogłębioną analizę aktywności, 

podejmowanych przez respondentów w ramach „zwiedzania”, a więc najczęściej wskazywanego celu głównego 

przyjazdu oraz najczęściej wskazywanej przez respondentów formy spędzania czasu wolnego. 

Tabela 38. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku 
zwiedził(a) Pan(i) lub zamierza Pan(i) zwiedzić obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne w Gdańsku?” [pytanie jednokrotnego 

wyboru] 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

Tak 350 61,08% 133 44,04% 217 80,07% 
Nie 223 38,92% 169 55,96% 54 19,93% 

Brak odpowiedzi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Aż 61,08% ogółu respondentów zadeklarowało, że w trakcie swego pobytu już odwiedziło albo zamierza 

odwiedzić atrakcje i obiekty turystyczne. Przeważającą grupę stanowili turyści wśród, których odsetek 

odpowiedzi „tak” wyniósł 80,07%. 

Tabela 39. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego na 

pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku zwiedził(a) Pan(i) lub zamierza Pan(i) zwiedzić obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne 

w Gdańsku?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 ogółem % krajowi % zagraniczni  % 

Tak 350 61,08% 261 57,49% 88 74,58% 

Nie 223 38,92% 193 42,51% 30 25,42% 
Brak odpowiedzi 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

RAZEM 573 100,00% 454 100,00% 118 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Warto też zwrócić uwagę, iż odwiedzanie obiektów, czy atrakcji turystycznych deklarowali zdecydowanie 

częściej respondenci zagraniczni, z których aż 74,58% zamierzało lub już podjęło taką aktywność, podczas gdy 

w grupie respondentów krajowych było to 57,49%. Różnica pomiędzy odpowiedziami na powyższe pytanie, 

a pytanie dotyczące form spędzania czasu w Gdańsku każe przypuszczać, że mnogość odpowiedzi w pytaniu 

dotyczącym form spędzania czasu sprawiła, że respondenci nie wymieniali wszystkich aktywności. Tym samym 

pod względem zwiedzania bardziej wiarygodne zdają się być wyniki pytania uzyskane poprzez bezpośrednie 

zadanie pytania. 
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Tabela 40. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Ile czasu 

poświęcił(a) lub poświęciłby(aby) Pan(i) na zwiedzenie Gdańska?”[pytanie jednokrotnego wyboru] 

czas zwiedzania ogółem % odwiedzający % turyści % 

Do 4 h 117 33,43% 65 50,00% 52 23,64% 
Od 4 do 8 h 75 21,43% 23 17,69% 52 23,64% 

Od 8 do 12 h 30 8,57% 13 10,00% 17 7,73% 

Cały dzień 58 16,57% 19 14,62% 39 17,73% 

2 dni 40 11,43% 7 5,38% 33 15,00% 

od 3 do 7 dni 23 6,57% 1 0,77% 22 10,00% 

Powyżej 7 dni 4 1,14% 1 0,77% 3 1,36% 

BO 3 0,86% 1 0,77% 2 0,91% 

RAZEM 350 100,00% 130 100,00% 220 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Na zwiedzanie miasta respondenci najczęściej zamierzali poświęcić do 4 godzin (33,43% ogółu respondentów). 

Należy jednak uwypuklić, iż za tak wysoki odsetek odpowiedzialni są głównie odwiedzający, wśród których aż 

50,00% przewiduje poświęcenie wskazanej liczby godzin na zwiedzanie. Natomiast w grupie turystów, co 

prawda czas zwiedzania do czterech godzin wskazywał co 4 respondent (23,64%), to jednak 31,36% na 

zwiedzanie planowało przeznaczyć do 12 godzin, zaś 45,00% na zwiedzanie zamierza poświęcić cały dzień lub 

dłużej. 

Tabela 41. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego na pytanie: „Ile czasu poświęcił(a) lub poświęciłby(aby) Pan(i) na zwiedzenie Gdańska?”[pytanie 

jednokrotnego wyboru] 

czas zwiedzania ogółem % krajowi % zagraniczni % 

Do 4 h 117 33,43% 102 39,08% 15 16,85% 

Od 4 do 8 h 75 21,43% 45 17,24% 29 32,58% 

Od 8 do 12 h 30 8,57% 17 6,51% 13 14,61% 

Cały dzień 58 16,57% 44 16,86% 14 15,73% 

2 dni 40 11,43% 31 11,88% 9 10,11% 

od 3 do 7 dni 23 6,57% 17 6,51% 6 6,74% 

Powyżej 7 dni 4 1,14% 4 1,53% 0 0,00% 

BO 3 0,86% 1 0,38% 3 3,37% 

RAZEM 350 100,00% 261 100,00% 89 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród zagranicznych respondentów zdecydowanie mniejszy był odsetek osób, które deklarowały, że na 

zwiedzanie poświęcą mniej niż 4 godziny (16,85% w porównaniu do 39,08% w grupie respondentów 

krajowych). Zagraniczny uczestnik ruchu turystycznego najczęściej przeznacza na zwiedzanie od 4 do 8 godzin. 

W obu grupach respondentów nieznaczny jest natomiast odsetek osób, które zakładają, że na zwiedzanie 

przeznaczą więcej niż 3 dni, co ponownie pokazuje, że zwiedzanie stanowi z reguły uzupełnienie pobytu, a nie 

jego główny cel i to w obu grupach. 

Tabela 42. 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 

% osób, które 

odwiedziły 
odwiedzający 

% osób, które 

odwiedziły 
turyści 

% osób, które 

odwiedziły 

Teatr 83 14,49% 33,00 10,93% 50,00 18,45% 

Muzeum 78 13,61% 26,00 8,61% 52,00 19,19% 

Opera 45 7,85% 17,00 5,63% 28,00 10,33% 

Kino 109 19,02% 60,00 19,87% 49,00 18,08% 

Galeria 43 7,50% 16,00 5,30% 27,00 9,96% 

Filharmonia 27 4,71% 15,00 4,97% 12,00 4,43% 

Inna instytucja, jaka? 8 1,40% 2,00 0,66% 6,00 2,21% 

Z żadnej 361 63,00% 212,00 70,20% 149,00 54,98% 

Brak odpowiedzi 5 0,87% 3,00 0,99% 2,00 0,74% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najczęściej odwiedzanymi przez respondentów obiektami turystycznymi były: kina (19,02%), teatry (14,49%) 

i muzea (13,61%), przy czym dwie pierwsze pozycje cieszyły się największym zainteresowaniem wśród 

turystów (pójście do teatru deklarowało 18,45% turystów, zaś do muzeum 19,19%, dla odwiedzających 

odsetek ten wynosił odpowiednio 10,93% i 8,61%). Aż 63% respondentów zadeklarowało, że nie zamierza 
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skorzystać z oferty żadnej instytucji kulturalnej, jednak odsetek ten wyższy był wśród odwiedzających (70,20% 

z nich nie zamierza odwiedzić żadnej instytucji kulturalnej). W przypadku turystów odsetek ten był niższy 

i wynosił 54,98%. 

Tabela 43. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego na pytanie: „Z oferty których instytucji kulturalnych w Gdańsku Pan/i skorzystał/a lub ma zamiar 

skorzystać?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 
ogółem 

% osób, które 

odwiedziły 
krajowi 

% osób, które 

odwiedziły 
zagraniczni 

% osób, które 

odwiedziły 

Teatr 83 14,49% 80,00 17,62% 3,00 2,54% 

Muzeum 78 13,61% 65,00 14,32% 13,00 11,02% 

Opera 45 7,85% 42,00 9,25% 3,00 2,54% 

Kino 109 19,02% 102,00 22,47% 7,00 5,93% 

Galeria 43 7,50% 38,00 8,37% 5,00 4,24% 

Filharmonia 27 4,71% 27,00 5,95% - 0,00% 

Inna instytucja, jaka? 8 1,40% 5,00 1,10% 3,00 2,54% 

Z żadnej 361 63,00% 268,00 59,03% 92,00 77,97% 

Brak odpowiedzi 5 0,87% 5,00 1,10% - 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego zdecydowanie częściej deklarowali, że nie korzystali z oferty 

instytucji kulturalnych w Gdańsku, w porównaniu do respondentów krajowych. Może to wynikać z bariery 

językowej, która takie uczestnictwo uniemożliwia, bądź utrudnia. Warto bowiem zauważyć, że odsetek 

zagranicznych respondentów, którzy zadeklarowali wolę odwiedzenia muzeum był o zaledwie 3 p.p. niższy niż 

wśród respondentów krajowych, co oznacza, że to inne obiekty takie jak teatry, czy kina pozostają poza 

zakresem zainteresowań tej grupy uczestników ruchu turystycznego. 

Tabela 44.  Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Jakie 

podczas pobytu w Gdańsku zwiedził(a) Pan(i) lub zamierza Pan(i) zwiedzić obiekty turystyczne i atrakcje 

turystyczne w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 
ogółem 

% osób, które 

odwiedziły 
odwiedzający 

% osób, które 

odwiedziły 
turyści 

% osób, które 

odwiedziły 
Stare Miasto 325 56,72% 117 38,74% 208 76,75% 

Park Oliwski 79 13,79% 27 8,94% 52 19,19% 

Molo w Brzeźnie 61 10,65% 21 6,95% 40 14,76% 

Plaża 155 27,05% 57 18,87% 98 36,16% 
PGE Arena 53 9,25% 18 5,96% 35 12,92% 

Żuraw (wejście do 

środka) 
47 8,20% 13 4,30% 34 12,55% 

Bazylika Mariacka 
(wejście do środka) 

94 16,40% 25 8,28% 69 25,46% 

ECS (wejście do 

środka) 
32 5,58% 7 2,32% 25 9,23% 

Centrum Hewelianum 

(wejście do środka) 
18 3,14% 3 0,99% 15 5,54% 

Dom Uphagena 

(wejście do środka) 
11 1,92% 2 0,66% 9 3,32% 

Teatr Szekspirowski 

(wejście do środka) 
10 1,75% 1 0,33% 9 3,32% 

Sołdek (wejście do 

środka) 
15 2,62% 4 1,32% 11 4,06% 

Opera Bałtycka 

(wejście do środka) 
22 3,84% 10 3,31% 12 4,43% 

MTG (wejście do 

środka) 
17 2,97% 4 1,32% 13 4,80% 

ZOO 23 4,01% 12 3,97% 11 4,06% 

Inne, jakie? 10 1,75% 2 0,66% 8 2,95% 

RAZEM 972 - 323 
 

649 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Dążąc do uszczegółowienia uzyskanych wyników, respondentów zapytano o to jakie konkretnie 

obiekty i atrakcje turystyczne będą odwiedzać w trakcie swojego pobytu w Gdańsku. I tak w ramach zwiedzania 

respondenci mieli w planach odwiedzenie Starego Miasta (56,72% ogółu respondentów, 76,75% turystów i 

38,74% odwiedzających) oraz plaży (27,05% ogółu respondentów, 36,16% turystów i 18,87% 

odwiedzających). Ostatnie wskazanie jest o tyle interesujące, iż pogoda w chwili przeprowadzania badania nie 

sprzyjała rekreacji nad morzem. 

Około 16,40% respondentów (25,46% turystów i 8,28% odwiedzających) będąc na Starym Mieście planowało 

wejść do Bazyliki Mariackiej, z kolei 8,20% ogółu badanych (odpowiednio 12,55% turystów i 4,30% 
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odwiedzających) planowało wejść do Żurawia, a więc do Gdańskiego Muzeum Morskiego, 2,62% zwiedzić okręt 

Sołdek (4,06% turystów i 1,32% odwiedzających), zaś 1,92% respondentów deklarowało chęć odwiedzenia 

Domu Uphagena (przy czym w tej grupie znalazł się tylko jeden odwiedzający).  

W zakresie obiektów położonych w znacznym oddaleniu od Starego Miasta, najczęściej odwiedzanym obiektem 

bądź stanowiącym potencjalne miejsce zwiedzania, był Park Oliwski (13,79% ogółu respondentów) oraz molo 

w Brzeźnie (10,65% ogółu respondentów). Zainteresowaniem cieszyło się także ZOO w Oliwie (4,01% 

respondentów planowało odwiedzić to miejsce podczas swojego pobytu w Gdańsku).  

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

z nich deklarował chęć odwiedzenia Europejskiego Centrum Solidarności (9,23% turystów), zaś na drugim 

miejscu uplasowało się Centrum Hewelianum z 5,54%. 

Tabela 45. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego na pytanie: „Jakie podczas pobytu w Gdańsku zwiedził(a) Pan(i) lub zamierza Pan(i) zwiedzić 

obiekty turystyczne i atrakcje turystyczne w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 
ogółem 

% osób, które 

odwiedziły 
krajowi 

% osób, które 

odwiedziły 
zagraniczni 

% osób, które 

odwiedziły 
Stare Miasto 325 56,72% 238 52,42% 86 72,88% 

Park Oliwski 79 13,79% 62 13,66% 17 14,41% 

Molo w Brzeźnie 61 10,65% 49 10,79% 12 10,17% 

Plaża 155 27,05% 119 26,21% 36 30,51% 
PGE Arena 53 9,25% 49 10,79% 4 3,39% 

Żuraw (wejście do środka) 47 8,20% 42 9,25% 5 4,24% 

Bazylika Mariacka (wejście do 

środka) 
94 16,40% 

77 16,96% 17 14,41% 
ECS (wejście do środka) 32 5,58% 23 5,07% 9 7,63% 

Centrum Hewelianum (wejście do 

środka) 
18 3,14% 

17 3,74% 1 0,85% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 11 1,92% 10 2,20% 1 0,85% 
Teatr Szekspirowski (wejście do 

środka) 
10 1,75% 

7 1,54% 3 2,54% 

Sołdek (wejście do środka) 15 2,62% 11 2,42% 4 3,39% 

Opera Bałtycka (wejście do środka) 22 3,84% 19 4,19% 3 2,54% 

MTG (wejście do środka) 17 2,97% 11 2,42% 6 5,08% 
ZOO 23 4,01% 20 4,41% 3 2,54% 

Inne, jakie? 10 1,75% 9 1,98% 1 0,85% 

RAZEM 972 - 0 0,00% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Pod względem rankingu wskazywanych atrakcji i obiektów turystycznych wyniki badania są bardzo zbliżone 

w grupach krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego. Największa popularnością cieszyło się 

Stare Miasto, którego odwiedzenie zadeklarowało 52,42% krajowych uczestników ruchu turystycznego i aż 

72,88% zagranicznych uczestników ruchu turystycznego. Na drugim miejscu pod względem popularności 

uplasowała się plaża, jednak i tu odsetek zagranicznych uczestników ruchu deklarujących chęć jej odwiedzenia 

był o 4,30 p.p. wyższy niż wśród respondentów krajowych. Wśród zagranicznych respondentów zdecydowanie 

mniejszym zainteresowaniem cieszyły się natomiast obiekty turystyczne, wyłączając ECS. Co ciekawe, 

niewielkie jest też zainteresowanie respondentów zagranicznych PGE Areną, którą odwiedziło lub chce odwiedzić 

zaledwie 4 respondentów zagranicznych. 

3.9. Częstotliwość przyjazdów do Gdańska 

Ponad jedna trzecia respondentów często odwiedza miasto Gdańsk, aczkolwiek ich wizyty są nieregularne 

(35,78% ogółu respondentów). Co czwarta osoba biorąca udział w badaniu deklaruje, iż przyjeżdża do Gdańska 

często i regularnie (24,26% ogółu respondentów).  
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Tabela 46. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Jak często 

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

 Ogółem % odwiedzający % turyści % 

Jestem po raz pierwszy 79 13,79% 28 9,27% 51 18,82% 

Jestem po raz drugi 85 14,83% 29 9,60% 56 20,66% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ 

nieregularnie 

205 35,78% 103 34,11% 102 37,64% 

Przyjeżdżam tu często /regularnie 139 24,26% 94 31,13% 45 16,61% 

Trudno powiedzieć 45 7,85% 37 12,25% 8 2,95% 

 20 3,49% 11 3,64% 9 3,32% 

RAZEM 573 100,00% 302 100,00% 271 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Wśród zagranicznych uczestników ruchu turystycznego przeważają osoby, które w Gdańsku były po raz 

pierwszy (42,37%) lub ewentualnie po raz drugi (29,66%). Tym samym zdecydowanie niższy, w porównaniu do 

respondentów krajowych, był odsetek osób, które w Gdańsku bywają regularnie (o 24,22 p.p.). 

Tabela 47. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

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

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

Jestem po raz pierwszy 79 13,79% 28 6,17% 50 42,37% 

Jestem po raz drugi 85 14,83% 50 11,01% 35 29,66% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ 

nieregularnie 

205 35,78% 187 41,19% 18 15,25% 

Przyjeżdżam tu często /regularnie 139 24,26% 133 29,30% 6 5,08% 

Trudno powiedzieć 45 7,85% 40 8,81% 5 4,24% 

 20 3,49% 16 3,52% 4 3,39% 

RAZEM 573 100,00% 454 100,00% 118 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Zdecydowana większość badanych zamierza w przyszłości odwiedzić Gdańsk ponownie (95,64%). Deklarację 

taką złożyła co trzecia osoba (36,48%), która była w Gdańsku więcej niż kilka razy/nieregularnie oraz co 

czwarty badany, przyjeżdżający do Gdańska regularnie (24,86%).  

Wśród osób, które nie zamierzają w przyszłości odwiedzić Gdańska, największy odsetek stanowiły osoby będące 

w Gdańsku po raz pierwszy (1,45% wszystkich badanych) oraz badani, którzy odwiedzili Gdańsk drugi raz 

(1,27% wszystkich badanych). 

Tabela 48. Analiza zależności pomiędzy częstotliwością odwiedzania Gdańska przez respondentów, a deklarowaną 

przez nich chęcią ponownego odwiedzenia Gdańska 

 Tak Nie 

Jestem po raz pierwszy 12,70% 1,45% 

Jestem po raz drugi 14,16% 1,27% 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregularnie 36,48% 0,54% 

Przyjeżdżam tu często /regularnie 24,86% 0,36% 

Trudno powiedzieć 7,44% 0,73% 

RAZEM 95,64% 4,36% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

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

zadowolenie 

Respondenci ogółem ocenili swój pobyt w Gdańsku na średnio 4,62 pkt. (w pięciostopniowej skali). Stopień 

zadowolenia z pobytu nie różnił się w istotny statystycznie sposób pomiędzy turystami a odwiedzającymi. 

Tabela 49. Stopień zadowolenia respondentów z pobytu w Gdańsku z podziałem na turystów i odwiedzających 

ogółem odwiedzający turyści 

4,62 4,63 4,62 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Zauważyć daje się różnica pomiędzy oceną pobytu przez respondentów zagranicznych i krajowych. Ci pierwsi 

oceniają swój pobyt średnio o 0,1 punktu lepiej niż respondenci z Polski. 

Tabela 50. Stopień zadowolenia respondentów z pobytu w Gdańsku z podziałem na krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystycznego 

ogółem krajowi zagraniczni 

4,62 4,60 4,71 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Mając na względzie zależności pomiędzy liczbą dotychczas odbytych wizyt w Gdańsku oraz ich częstotliwością, 

a stopniem zadowolenia z pobytu, najbardziej usatysfakcjonowaną grupą respondentów byli odwiedzający, 

którzy w Gdańsku byli po raz pierwszy (4,79 pkt.). Bardzo wysoki był również poziom zadowolenia turystów, 

którzy w Gdańsku byli po raz drugi (4,74 pkt.). 

Tabela 51. Zależność pomiędzy stopniem zadowolenia respondentów, a liczbą wcześniejszych pobytów w Gdańsku 

z podziałem na odwiedzających i turystów 

 ogółem odwiedzający turyści 
Jestem po raz pierwszy 4,66 4,79 4,59 

Jestem po raz drugi 4,68 4,57 4,74 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregularnie 4,65 4,69 4,60 

Przyjeżdżam tu często /regularnie 4,55 4,58 4,51 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W zakresie oceny pobytu przez respondentów krajowych i zagranicznych, najlepiej swój pobyt oceniali 

respondenci zagraniczni, którzy w Gdańsku znaleźli się po raz drugi (4,91 pkt.). Może to wynikać z faktu, iż 

w grupie tej decyzja o przyjeździe do Gdańska wydaje się być najbardziej świadoma i niewymuszona. 

Respondenci Ci byli już w Gdańsku, więc mieli pełną świadomość odnośnie tego, co mogą zastać na miejscu. 

Ponadto zważywszy na fakt, iż respondenci ci przyjechali z zagranicy (tym samym musieli przebyć wiele 

kilometrów, aby znaleźć się w Gdańsku), odsetek osób, które przybyły do miasta z innych względów niż własna 

chęć przyjazdu powinien być najniższy (można przypuszczać, że w grupach, które w Gdańsku były już kilka razy 

albo bywają regularnie jest pewien odsetek respondentów, które poniekąd w Gdańsku bywać muszą np. ze 

względów zawodowych, czy poprzez obecność rodziny etc.). 

Tabela 52. Zależność pomiędzy stopniem zadowolenia respondentów, a liczbą wcześniejszych pobytów w Gdańsku 

z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

 ogółem krajowi zagraniczni 
Jestem po raz pierwszy 4,66  4,64  4,67 

Jestem po raz drugi 4,68  4,54  4,91 

Byłem tu więcej niż kilka razy/ nieregularnie 4,65  4,66  4,53 

Przyjeżdżam tu często /regularnie 4,55  4,53  5,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z kolei analiza zależności pomiędzy wiekiem respondentów, a ich oceną pobytu w Gdańsku wskazuje, że 

najwyższy stopień zadowolenia wykazują odwiedzający powyżej 66 roku życia (4,83 pkt.). Za wyjątkiem tej 

grupy wiekowej oraz osób w wieku 25-34 lata, w pozostałych grupach wyższe oceny pobytu w Gdańsku 

wystawiali turyści, niż odwiedzający. Wśród turystów pobyt w Gdańsku najlepiej oceniły osoby pomiędzy 55 a 

64 rokiem życia. Warto również zauważyć zależność wskazującą, iż (poza turystami powyżej 66 roku życia) 

stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku w tej grupie respondentów wzrasta wraz ze wzrostem ich wieku. 

Tabela 53. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a wiekiem respondentów z podziałem na 

odwiedzających i turystów 

 ogółem odwiedzający turyści 

od 18 do 24 lat 4,43 4,41 4,44 

od 25 do 34 lat 4,52 4,56 4,46 

od 35 do 44 lat 4,60 4,56 4,65 

od 45 do 54 lat 4,62 4,61 4,64 

od 55 do 64 lat 4,61 4,57 4,67 
66 lat i więcej 4,52 4,83 4,11 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Pod względem wieku najbardziej zadowoleni ze swojego pobytu byli zagraniczni respondenci w wieku od 45 do 

54 lat (4,94 pkt). Najliczniejsza grupa wiekowa wśród respondentów zagranicznych, a więc respondenci 

pomiędzy 35 a 44 rokiem, życia ocenili swój pobyt na 4,57 pkt, a więc nieco gorzej od ich krajowych 

odpowiedników (4,61 pkt) i o 0,14 pkt gorzej niż średnia w ich grupie ogółem. Stosunkowo nisko ocenili też 

Gdańsk młodzi zagraniczni respondenci w wieku od 18 do 24 lat, którzy wystawili swojemu pobytowi ocenę 

dobrą (4,00 pkt). 

Tabela 54. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a wiekiem respondentów z podziałem na 

krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

 ogółem krajowi zagraniczni 

od 18 do 24 lat 4,43 4,49 4,00 

od 25 do 34 lat 4,52 4,57 4,30 
od 35 do 44 lat 4,60 4,61 4,57 

od 45 do 54 lat 4,62 4,56 4,94 

od 55 do 64 lat 4,61 4,58 4,69 

66 lat i więcej 4,52 4,64 4,29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Swój pobyt w Gdańsku najlepiej ocenili turyści z wykształceniem zasadniczym zawodowym (5,00 pkt.), należy 

jednak mieć na względzie, że w tej grupie znalazły się zaledwie 3 osoby, tak więc wynik ten ma znikomą 

wartość poznawczą. Natomiast najliczniej reprezentowana grupa, a więc osoby z wykształceniem wyższym, 

swój pobyt w Gdańsku oceniła średnio na 4,58 pkt. i w tym zakresie brak jest istotnej statystycznie różnicy 

pomiędzy odwiedzającymi a turystami. 

Tabela 55. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a stopniem wykształcenia z podziałem na 

odwiedzających i turystów 

 ogółem odwiedzający turyści 

gimnazjalne lub poniżej  4,70 4,00 4,88 

zasadnicze zawodowe  4,60 4,43 5,00 

średnie  4,50 4,36 4,53 

wyższe  4,68 4,57 4,58 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując ocenę pobytu przez respondentów krajowych i zagranicznych przy uwzględnieniu ich wykształcenia, 

należy zwrócić uwagę, że najliczniejsza grupa respondentów, a więc osoby z wykształceniem wyższym, 

identycznie oceniała swój pobyt bez względu na to, czy byli to respondenci krajowi, czy zagraniczni. 

Tabela 56. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a stopniem wykształcenia z podziałem na 

krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

 ogółem krajowi zagraniczni 

gimnazjalne lub poniżej  4,70 4,57 5,00 
zasadnicze zawodowe  4,60 4,56 5,00 

średnie  4,50 4,46 4,78 

wyższe  4,68 4,68 4,68 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Innym miernikiem zadowolenia z pobytu może być również chęć ponownego przyjazdu do Gdańska, którą 

zadeklarowało aż 95,46% respondentów. 15 turystów (5,54% ogółu turystów) zadeklarowało, że do Gdańska 

już nie wróci, z czego 6 z nich było w mieście pierwszy raz. Warto jednak zauważyć, że spośród tych 6 osób 

jedna oceniła swój pobyt w Gdańsku na 3 podczas, gdy pozostałe oceniały go dobrze albo bardzo dobrze, 

można więc przyjąć, że ich deklaracja o nieprzyjeżdżaniu do Gdańska w przyszłości może wynikać z czynników 

innych niż stopień ich zadowolenia (bądź braku zadowolenia) z pobytu. 
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Tabela 57. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Czy 

w przyszłości ponownie odwiedzi Pan(i) Gdańsk?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

Tak 547 95,46% 292 96,69% 255 94,10% 

Nie 25 4,36% 10 3,31% 15 5,54% 

Brak odpowiedzi 1 0,17% 0 0,00% 1 0,37% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

9 na 10 zagranicznych uczestników ruchu turystycznego poleciłoby przyjazd do Gdańska swoim znajomym lub 

rodzinie. Jest to wynik wysoki, ale o 6,02 p.p. gorszy od wyniku dla respondentów krajowych. 

Tabela 58. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego na pytanie: „Czy w przyszłości ponownie odwiedzi Pan(i) Gdańsk?” [pytanie jednokrotnego 

wyboru] 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

Tak 547 95,46% 439 96,70% 107 90,68% 

Nie 25 4,36% 15 3,30% 10 8,47% 

Brak odpowiedzi 1 0,17% 0 0,00% 1 0,85% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

9 na 10 respondentów bez wahania poleciłoby znajomym lub rodzinie przyjazd do Gdańska, przy czym odsetek 

ten jest o 0,78 pp. wyższy wśród turystów, niż odwiedzających. Kolejno 7,63% respondentów ogółem raczej 

dokonałoby takiej rekomendacji, a co najważniejsze, żaden z badanych nie zadeklarował tego, iż odradzi 

znajomym lub rodzinie przyjazd do Gdańska.  

Tabela 59. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Czy 

poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 
Tak 522 90,47% 274 90,73% 248 91,51% 

Raczej tak 44 7,63% 25 8,28% 19 7,01% 

Trudno powiedzieć 3 0,52% 2 0,66% 1 0,37% 

Raczej nie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Brak odpowiedzi 0 0,69% 1 0,33% 3 1,11% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Tak jak w przypadku deklarowanej chęci powrotu, również w przypadku chęci polecenia wizyty w Gdańsku  

respondenci zagraniczni trochę rzadziej odpowiadali bezwzględnie „tak” i chociaż odsetek zagranicznych 

respondentów zagranicznych, którzy odpowiadali „raczej tak” był wyższy niż wśród krajowych uczestników 

ruchu turystycznego, to jednak suma tych odpowiedzi nadal pozostała niższa niż w przypadku respondentów 

krajowych (97,46% wśród respondentów zagranicznych i 99,12 wśród respondentów krajowych). 

Tabela 60. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 
Tak 522 90,47% 417 91,85% 104 88,14% 

Raczej tak 44 7,63% 33 7,27% 11 9,32% 

Trudno powiedzieć 3 0,52% 1 0,22% 2 1,69% 

Raczej nie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Brak odpowiedzi 0 0,69% 3 0,66% 1 0,85% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród poszczególnych aspektów związanych z pobytem w Gdańsku, najniżej oceniona została możliwość 

przemieszczania się po mieście samochodem (3,8 pkt., w pięciostopniowej skali), przy czym wśród turystów 

ocena ta była znacznie niższa (3,60 pkt.) niż w przypadku odwiedzających (3,94 pkt.). Ocenę nieco poniżej 4 

pkt. uzyskała także czystość miasta (w tym zakresie również zdecydowanie bardziej krytyczni byli turyści niż 

odwiedzający). Wysoko natomiast oceniano dostęp do sklepów i możliwość robienia zakupów (odpowiednio dla 
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ogółu respondentów 4,59 pkt. i 4,60 pkt.), a także atmosferę miasta, gościnność i życzliwość mieszkańców 

(4,53 pkt.) oraz ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową (4,51 pkt.).  

Tabela 61. Ocena poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku z podziałem na odwiedzających i turystów  

 ogółem odwiedzający turyści 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,80 3,94 3,60 

Transport/komunikacja 4,17 4,02 4,33 
Bezpieczeństwo 4,28 4,29 4,27 

Jakość usług gastronomicznych  4,33 4,29 4,37 

Jakość usług noclegowych  4,43 4,46 4,41 

Dostęp do sklepów 4,59 4,60 4,57 

Atmosfera miasta, gościnność, życzliwość mieszkańców 4,53 4,47 4,59 

Możliwość robienia zakupów 4,60 4,59 4,61 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna, sportowa 4,51 4,50 4,52 

Czystość miasta 3,97 4,01 3,93 

Oznakowanie miasta 4,16 4,15 4,17 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując ocenę poszczególnych aspektów pobytu w podziale na respondentów krajowych i zagranicznych, 

podstawowa prawidłowość, którą daje się zauważyć jest fakt, iż respondenci krajowi są co do zasady bardziej 

krytyczni i przyznali zdecydowanie niższe oceny właściwie wszystkim aspektom ich pobytu. Największe różnice 

dają się zaobserwować w przypadku możliwości przemieszczania się samochodem (10,3 p.p. różnicy w ocenie), 

co można wytłumaczyć faktem, że zdecydowanie mniejszy odsetek respondentów zagranicznych tym środkiem 

transportu przemieszczał się po Gdańsku, czystości miasta (10,7 p.p. różnicy) oraz bezpieczeństwu (9,2 p.p. 

różnicy). Na te dwa ostatnie czynniki wpływ może mieć fakt, że co do zasady respondenci zagraniczni 

korzystają z lepszej jakości form zakwaterowania, a co za tym idzie należy założyć, że ich pobyt w Trójmieście 

jest w wielu przypadkach ograniczony do najbardziej reprezentacyjnych obszarów. 

Tabela 62. Ocena poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku z podziałem na krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystycznego  

 ogółem krajowi zagraniczni 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,80 3,74 4,17 

Transport/komunikacja 4,17 4,23 4,48 

Bezpieczeństwo 4,28 4,19 4,61 

Jakość usług gastronomicznych  4,33 4,24 4,65 

Jakość usług noclegowych  4,43 4,39 4,58 

Dostęp do sklepów 4,59 4,56 4,72 

Atmosfera miasta, gościnność, życzliwość mieszkańców 4,53 4,49 4,77 

Możliwość robienia zakupów 4,60 4,57 4,80 
Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna, sportowa 4,51 4,46 4,68 

Czystość miasta 3,97 3,87 4,38 

Oznakowanie miasta 4,16 4,07 4,49 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badając wpływ oceny poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku na całościową ocenę wskazaną przez 

respondentów, należy stwierdzić, że największa zależność widoczna jest w przypadku oceny usług 

gastronomicznych i oceny dostępu do sklepów. Oznacza to, iż osoby źle lub bardzo źle oceniające te aspekty 

pobytu, odpowiednio gorzej oceniały swój całościowy pobyt w Gdańsku. Znacząca korelacja wystąpiła także 

w przypadku oceny bezpieczeństwa, oceny jakości usług noclegowych, oceny oznakowania miasta 

i komunikacji. Z kolei znikomy wpływ na poziom zadowolenia z pobytu zdaje się mieć ocena możliwości 

poruszania się po mieście samochodem, co może sugerować, że co prawda respondenci dostrzegają deficyty 

w rozbudowie i dostosowaniu infrastruktury drogowej, to jednak aspekt ten nie wpływa na ich ogólne 

zadowolenie z pobytu w Gdańsku. 
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Tabela 63. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku, a oceną pobytu ogółem 

zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu średnia ocena różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,24 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się 

samochodem 
4,57 - 0,34 

  
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację 3,75 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikacje 4,56 - 0,81 

  
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 3,67 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,61 - 0,94 

  
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług gastronomicznych 3,22 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług gastronomicznych 4,60 - 1,38 

  
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych 3,67 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług noclegowych 4,62 - 0,96 

  
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły dostęp do sklepów 3,20 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły dostęp do sklepów 4,58 -1,38 
  

  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły atmosferę miasta, gościnność i życzliwość 

mieszkańców 
4,00 

 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły atmosferę miasta, gościnność i 

życzliwość mieszkańców 
4,59 - 0,59 

  
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość robienia zakupów 4,00 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość robienia zakupów 4,56 -0,56 

  
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, 

sportową 
4,00 

 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, 

rekreacyjną, sportową 
4,60 - 0,60 

  
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 3,97 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,63 - 0,67 

  
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta 3,77 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta 4,63 -0,86 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Dokonując takiej samej analizy dla respondentów krajowych i zagranicznych należy mieć na względzie, że 

zwłaszcza wśród respondentów zagranicznych skrajnie negatywne oceny niektórych zjawisk były bardzo 

rzadkie. I tak tylko jeden respondent zagraniczny ocenił bezpieczeństwo w Gdańsku źle i ten sam respondent 

swój pobyt również ocenił na 1. Analogicznie trzech respondentów zagranicznych, którzy źle ocenili 

oznakowanie miasta oceniło całość swojego pobytu o 2,54 puntu gorzej niż respondenci, którzy ten aspekt 

pobytu ocenili bardzo dobrze lub dobrze. Znaczący wpływ na ocenę całego pobytu przez zagranicznych 

uczestników ruchu zdają się też mieć czystość miasta, jakość usług noclegowych oraz jakość usług 

gastronomicznych. Ten ostatni aspekt znacząco wpływał też na ocenę pobytu przez respondentów krajowych. 

Tabela 64. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku, a oceną pobytu ogółem 

z podziałem na respondentów krajowych i zagranicznych 

Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną 
pobytu 

Średnia 
ocena/Krajowi 

Różnica 
Średnia 

ocena/Zagrani
czni 

Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się 

samochodem 
4,28   3,50 

 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość 

przemieszczania się samochodem 
4,63 - 0,35 4,26 - 0,76 

  
  

    

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację 3,71 
 

4,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i 

komunikacje 
4,61 -0,89 4,42 - 0,42 

  
   

 
   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 4,00    1,00   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,62 - 0,62 4,57 - 3,57 

  
 

  
 

   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług gastronomicznych 3,50    2,67   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług 

gastronomicznych 
4,62 -1,12 4,53 -1,86 

 
   

 
      

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych 4,67 
 

2,67 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług 

noclegowych 
4,64 0,03 4,56 -1,90 

       
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły dostęp do sklepów 4,00    2,00 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły dostęp do sklepów 4,60 - 0,60 4,50  -2,50 

 
  

   
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły atmosferę miasta, gościnność i 
życzliwość mieszkańców 

4,00 
 

n/d 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły atmosferę miasta, 4,62 - 0,62 4,49 n/d 
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gościnność i życzliwość mieszkańców 

  
    

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość robienia zakupów 4,00 
 

n/d 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość robienia 
zakupów 

4,59 -  0,59 4,46 n/d 

  
  

  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, 

rekreacyjną, sportową 
4,00   n/d 

 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, 

rozrywkową, rekreacyjną, sportową 
4,64 - 0,64 4,46 n/d 

  
   

   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 4,11 
 

2,67 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,68 - 0,57 4,50 -1,83 

 
  

  
  

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta 3,96   2,00 
 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta 4,66 - 0,69 4,54 -2,54 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Dodatkowo respondentów zapytano również o to, co w ich odczuciu stanowiło atut bądź mankament Gdańska. 

Wśród turystów najczęściej wskazywanym atutem były zabytki i atrakcje turystyczne (atut ten wybrało 61,33% 

turystów), a także walory przyrodnicze oraz możliwości rekreacyjne (atut ten wskazało 28,18% turystów). 

Tabela 65. Atuty Gdańska wskazywane przez turystów 

 odpowiedzi udział 

Atmosfera 51 14,09% 

Bezpieczeństwo (a raczej jego brak) 1 0,28% 

Ceny 2 0,55% 

Oferta kulturalna 29 8,01% 

Lokalizacja 20 5,52% 

Osobiste 2 0,55% 

Przyroda i rekreacja 102 28,18% 

Transport i infrastruktura drogowa 33 9,12% 
Usługi/sklepy/dobra do nabycia 20 5,52% 

Zabytki i atrakcje turystyczne 222 61,33% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Atuty wskazywane przez odwiedzających były zbliżone do tych, które wskazywali turyści, aczkolwiek pod 

względem struktury udzielanych odpowiedzi, analizowana grupa respondentów zdecydowanie rzadziej, 

w porównaniu do turystów, jako atut Gdańska wskazywała zabytki i atrakcje turystyczne (33,18% ogółu 

odwiedzających), natomiast dwukrotnie częściej niż turyści wśród atutów miasta wymieniali ofertę handlową 

(10,43% ogółu odwiedzających). 

Tabela 66. Atuty Gdańska wskazywane przez odwiedzających 

 odpowiedzi udział 

Atmosfera 14 6,64% 

Ceny 1 0,47% 

Oferta kulturalna 14 6,64% 

Lokalizacja 26 12,32% 

Przyroda i rekreacja 69 32,70% 
Transport i infrastruktura drogowa 21 9,95% 

Usługi/sklepy/dobra do nabycia 22 10,43% 

Zabytki i atrakcje turystyczne 70 33,18% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z kolei najczęściej wskazywanym przez turystów mankamentem Gdańska był transport i infrastruktura drogowa 

(mankament ten wskazało 31,58% turystów ogółem). Na inne mankamenty zwracał uwagę jedynie co 20 

ankietowany, należący do tej grupy respondentów. 
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Tabela 67. Mankamenty Gdańska wskazywane przez turystów 

 odpowiedzi udział 

Atmosfera 9 2,49% 
Bezpieczeństwo (a raczej jego brak) 7 1,94% 

Ceny 12 3,32% 

Oferta kulturalna 7 1,94% 

Lokalizacja 4 1,11% 

Czynniki meteorologiczne 11 3,05% 

Przyroda i rekreacja 3 0,83% 

Bałagan 31 8,59% 

Transport i infrastruktura drogowa 114 31,58% 

Usługi/sklepy/dobra do nabycia 30 8,31% 
Zabytki i atrakcje turystyczne 6 1,66% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w przypadku atutów, również w zakresie mankamentów odpowiedzi odwiedzających były zbieżne 

do odpowiedzi turystów. Jako największy mankament odwiedzający wskazywali transport i infrastrukturę 

drogową (39,81% odwiedzających ogółem), zaś pozostałe mankamenty były wskazywane przez nich jedynie 

sporadycznie. 

Tabela 68. Mankamenty Gdańska wskazywane przez odwiedzających 

 
odpowiedzi udział 

Atmosfera 8,00 3,79% 

Bezpieczeństwo (a raczej jego brak) 8,00 3,79% 

Ceny 4,00 1,90% 

Oferta kulturalna 3,00 1,42% 

Lokalizacja 3,00 1,42% 
Czynniki meteorologiczne 1,00 0,47% 

Osobiste 2,00 0,95% 

Bałagan 13,00 6,16% 

Transport i infrastruktura drogowa 84,00 39,81% 

Usługi/sklepy/dobra do nabycia 13,00 6,16% 

Zabytki i atrakcje turystyczne 1,00 0,47% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Stopień przystosowania Gdańska do potrzeb turystów respondenci ocenili średnio na poziomie 4,30 pkt. 

W analizowanym zakresie nie wystąpiły znaczące różnice pomiędzy oceną turystów, a odwiedzających.  

Tabela 69. Ocena stopnia dostosowania Gdańska do potrzeb respondentów z podziałem na turystów 

i odwiedzających 

ogółem odwiedzający turyści 

4,30 4,31 4,29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Różnice w ocenie dostosowania Gdańska do potrzeb turystów widać natomiast pomiędzy respondentami 

krajowymi, a zagranicznymi. Ci drudzy wystawili w tej kategorii ocenę o 0,33 pkt lepszą niż krajowi uczestnicy 

ruchu turystycznego. 

Tabela 70. Ocena stopnia dostosowania Gdańska do potrzeb respondentów z podziałem na krajowych 

i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

ogółem krajowi zagraniczni 

4,30 4,23 4,56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jednym z badanych elementów oceny stopnia dostosowania Gdańska do potrzeb respondentów było również 

sprawdzenia, w jakim stopniu są oni zadowoleni z usług świadczonych przez Gdańską Informację Turystyczną. 

I tak otrzymano wynik, wskazujący, iż z informacji turystycznej skorzystało 16,23% respondentów przy czym 

65,59% z nich stanowili turyści. 
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Tabela 71. Odsetek respondentów, którzy skorzystali z informacji turystycznej z podziałem na odwiedzających 

i turystów 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 
Tak 93 16,23% 32 10,60% 61 22,51% 

Nie 475 82,90% 266 88,08% 209 77,12% 

Brak odpowiedzi 5 0,87% 4 1,32% 1 0,37% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Odsetek osób korzystających z informacji turystycznej jest wyższy wśród respondentów zagranicznych niż 

krajowych i wynosi 38,98%. 

Tabela 72. Odsetek respondentów, którzy skorzystali z informacji turystycznej z podziałem na krajowych 

i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

Tak 93 16,23% 47 10,35% 46 38,98% 

Nie 475 82,90% 402 88,55% 72 61,02% 

Brak odpowiedzi 5 0,87% 5 1,10% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Osoby, które miały okazję skorzystać z punktów informacji turystycznej, oceniały świadczone przez nie usługi 

bardzo dobrze, a średnia wystawionych przez nich ocen wyniosła 4,58 pkt.  

Tabela 73. Ocena jakości usług świadczonych przez Informację Turystyczną przez turystów i odwiedzających 

ogółem odwiedzający turyści 

4,58 4,51 4,62 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Również w przypadku tego pytania turyści zagraniczni lepiej oceniali usługi IT (4,80 w porównaniu do 4,36 pkt 

wśród respondentów krajowych). 

Tabela 74. Ocena jakości usług świadczonych przez Informację Turystyczną z podziałem na krajowych 

i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

ogółem krajowi zagraniczni 

4,58 4,36 4,80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

3.11. Źródła informacji o Gdańsku i promocja Gdańska 

W ramach badania przeprowadzono również analizę źródeł uzyskiwania przez respondentów informacji 

o Gdańsku. Zdecydowana większość respondentów jako podstawowe źródło informacji o mieście wskazywała 

Internet (83,60% ogółu respondentów), natomiast drugim najpopularniejszym kanałem przekazu informacji byli 

znajomi i rodzina (24,96% ogółu respondentów). Wśród turystów znacząca część respondentów wskazała 

przewodniki, jako istotne źródła informacji o Gdańsku (19,56% turystów). Z innych źródeł informacji korzystał 

mniej niż co dziesiąty respondent. 

Tabela 75. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Jakie są 

Pana(i) główne źródła informacji o Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

Przewodniki 79 13,79% 26 8,61% 53 19,56% 

Internet 479 83,60% 250 82,78% 229 84,50% 

Katalogi biur podróży 19 3,32% 5 1,66% 14 5,17% 

Prasa 32 5,58% 12 3,97% 20 7,38% 

Radio 13 2,27% 3 0,99% 10 3,69% 

Telewizja 13 2,27% 6 1,99% 7 2,58% 

Foldery/ulotki 27 4,71% 7 2,32% 20 7,38% 

Ośrodek informacji turystycznej 18 3,14% 5 1,66% 13 4,80% 

Rodzina/znajomi 143 24,96% 86 28,48% 57 21,03% 
Inne, jakie? 4 0,70% 2 0,66% 2 0,74% 

Brak odpowiedzi 5 0,87% 4 1,32% 1 0,37% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Popularność Internetu jako źródła informacji o Gdańsku jest zbliżona wśród respondentów krajowych 

i zagranicznych (choć odsetek respondentów zagranicznych, którzy wskazali Internet jest o 6,82 p.p. wyższy niż 

respondentów krajowych). Respondenci zagraniczni częściej korzystali też z przewodników (33,05%), a rzadziej 

polegali na informacjach od rodziny i znajomych. 

Tabela 76. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na respondentów krajowych i zagranicznych na 

pytanie: „Jakie są Pana(i) główne źródła informacji o Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

Przewodniki 79 13,79% 40 8,81% 39 33,05% 
Internet 479 83,60% 373 82,16% 105 88,98% 

Katalogi biur podróży 19 3,32% 12 2,64% 7 5,93% 

Prasa 32 5,58% 29 6,39% 3 2,54% 

Radio 13 2,27% 11 2,42% 2 1,69% 

Telewizja 13 2,27% 12 2,64% 1 0,85% 

Foldery/ulotki 27 4,71% 24 5,29% 3 2,54% 

Ośrodek informacji turystycznej 18 3,14% 13 2,86% 5 4,24% 

Rodzina/znajomi 143 24,96% 129 28,41% 14 11,86% 

Inne, jakie? 4 0,70% 4 0,88% 0 0,00% 

Brak odpowiedzi 5 0,87% 4 0,88% 1 0,85% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zaledwie 25,83% ogółu respondentów miało styczność z jakąkolwiek formą promocji Gdańska, w tym promocja 

ta opierała się głównie o informacje znajdujące się w Internecie (9,08% ogółu respondentów wskazało tą 

właśnie formę promocji). Udział pozostałych kanałów promocji, z którymi zetknęli się respondenci, był 

marginalny. 

Tabela 77. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Proszę 

powiedzieć, czy w miejscu zamieszkania spotkał się Pan(i) z promocją Gdańska?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 ogółem % odwiedzający % turyści % 

Oferta w biurze podróży 10 1,75% 6 1,99% 4 1,48% 

Informacja/artykuł w prasie 19 3,32% 7 2,32% 12 4,43% 

Radio  15 2,62% 10 3,31% 5 1,85% 

TV 22 3,84% 12 3,97% 10 3,69% 

Billboard 27 4,71% 14 4,64% 13 4,80% 

Internet 52 9,08% 29 9,60% 23 8,49% 

Nie, nie spotkałem/am się z informacjami i 
promocją Gdańska 425 74,17% 222 73,51% 203 74,91% 

Na targach turystycznych  4 0,70% 0 0,00% 4 1,48% 

Na imprezie kulturalnej, rozrywkowej, 

sportowej 7 1,22% 0 0,00% 7 2,58% 

Ulotki/foldery 44 7,68% 26 8,61% 18 6,64% 

Inne 9 1,57% 3 0,99% 6 2,21% 

Brak odpowiedzi 2 0,35% 2 0,66% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Co do zasady, z promocją Gdańska nie spotykali się respondenci zagraniczny, z których niecałe 10% 

zadeklarowało, że miało do czynienia z ulotkami lub folderami, albo też widziało jakieś materiały promocyjne w 

biurze podróży. Respondenci krajowi najczęściej wskazywali, że z promocją Gdańska zetknęli się w Internecie. 

Tabela 78. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego na pytanie: „Proszę powiedzieć, czy w miejscu zamieszkania spotkał się Pan(i) z promocją 
Gdańska?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 ogółem % krajowi % zagraniczni % 

Oferta w biurze podróży 10 1,75% 7 1,54% 3 2,54% 

Informacja/artykuł w prasie 19 3,32% 19 4,19% 0 0,00% 

Radio  15 2,62% 15 3,30% 0 0,00% 

TV 22 3,84% 22 4,85% 0 0,00% 

Billboard 27 4,71% 27 5,95% 0 0,00% 

Internet 52 9,08% 51 11,23% 1 0,85% 

Nie, nie spotkałem/am się z 

informacjami i promocją Gdańska 

425 74,17% 317 69,82% 107 90,68% 

Na targach turystycznych  4 0,70% 4 0,88% 0 0,00% 

Na imprezie kulturalnej, 

rozrywkowej, sportowej 

7 1,22% 6 1,32% 1 0,85% 

Ulotki/foldery 44 7,68% 39 8,59% 5 4,24% 

Inne 9 1,57% 8 1,76% 1 0,85% 

Brak odpowiedzi 2 0,35% 2 0,44% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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4. WYNIKI BADAŃ W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH 

4.1. Specyfikacja turystów ze względu na cel podróży oraz wpływ tego celu 

na zachowania i opinie turystów  

W niniejszym rozdziale podział respondentów na poszczególne grupy został przeprowadzony w oparciu 

o udzielone przez nich odpowiedzi na pytanie 11, dotyczące celu ich podróży. Tym samym wśród respondentów 

wyodrębniono trzy kategorie: 

 Respondentów (turystów i odwiedzających) biznesowych, którzy jako cel podróży wskazali odpowiedź 

a) „podróż w celach zawodowych” oraz odpowiedź f) „szkolenie, konferencja, kongres”; 

 Respondentów (turystów i odwiedzających) eventowych, którzy jako cel przyjazdu wskazywali 

odpowiedź h) „imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe” lub podawali jako inną odpowiedź 

„koncert”; 

 Respondentów (turystów i odwiedzających) rekreacyjnych, którzy jako cel podróży wskazywali 

odpowiedź  b) „wypoczynek/relaks”, c) „zwiedzanie”, d) „wypoczynek aktywny”, e) „odwiedziny 

u znajomych”, g) „zakupy”, i) „podróż w celach zdrowotnych”. 

Struktura powyżej wyodrębnionych grup respondentów w całej próbie badawczej kształtuje się zgodnie z tabelą 

przedstawioną poniżej. 

Tabela 79. Udział wyodrębnionych grup respondentów w całej próbie badawczej 

  udział liczba respondentów 

Respondenci sklasyfikowani jako rekreacyjni 30,37% 174 

Respondenci sklasyfikowani jako eventowi 16,93% 97 

Respondenci sklasyfikowani jako biznesowi 47,29% 271 

Pozostali, nigdzie nie sklasyfikowani 5,41% 31 

RAZEM 100% 573 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

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 

uzyskanych wyników na poszczególne mniejsze populacje, a więc turystów i odwiedzających biznesowych, 

eventowych i rekreacyjnych.  

Przyjmując wskazany podział respondentów, Autorzy analizowali na ile poszczególne grupy respondentów 

różnią się od siebie pod względem metrykalnym, w celu wskazania docelowej grupy odbiorców poszczególnych 

usług turystycznych. Ponadto dążyli do zidentyfikowania różnic pomiędzy poszczególnymi grupami 

respondentów pod względem podejmowanych w trakcie pobytu w Gdańsku aktywności i zachowań. Dodatkowo 

Autorzy zweryfikowali jakie są odczucia poszczególnych grup w stosunku do ich pobytu w Gdańsku oraz jego 

poszczególnych aspektów, a także jakie czynniki na te odczucia wpływały. Poddali także analizie skłonność 

respondentów, znajdujących się w poszczególnych grupach, do wydatkowania środków w związku z ich 

pobytem w Gdańsku. 

4.2. Turystyka biznesowa 

4.2.1. Profil respondenta biznesowego (metryczka) 

Wśród badanej populacji (573 ankietowanych osób) w grupie respondentów biznesowych sklasyfikowano 183 

osoby. Za respondentów biznesowych uznane zostały osoby, które za jeden z celów podróży do Gdańska 

wskazywały: 
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 podróż w celach zawodowych; 

 udział w szkoleniach, konferencjach, kongresach. 

Struktura płciowa respondentów biznesowych nieznacznie odbiegała od struktury całej próby poddanej badaniu 

– kobiety stanowiły niemal 45% ogółu respondentów biznesowych (przy 50,61% udziale kobiet w próbie 

badawczej). Z kolei mężczyźni stanowili trochę ponad 55% wszystkich respondentów  biznesowych (przy 

49,39% ich udziale w próbie badawczej).  

Tabela 80. Płeć respondentów biznesowych 

 
udział liczba odpowiedzi 

Kobieta 44,83% 78 
Mężczyzna 55,17% 96 

RAZEM 100,00% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 2. Płeć respondentów biznesowych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

W analizowanej grupie respondentów biznesowych przeważali ludzie młodzi (29,89%) osób znajdowało się 

pomiędzy 25 a 34 rokiem życia). Potwierdzeniem tej prawidłowości jest fakt, iż osoby w wieku do 44 lat 

stanowiły ponad 65% całości grupy respondentów biznesowych. Liczną grupę stanowiły także osoby w wieku od 

45 do 54 lat (23,56% ogółu respondentów z tej grupy).  

Tabela 81. Wiek respondentów biznesowych 

 
udział liczba odpowiedzi 

od 18 do 24 lat 12,07% 21 

od 25 do 34 lat 29,89% 52 

od 35 do 44 lat 24,14% 42 
od 45 do 54 lat 23,56% 41 

od 55 do 64 lat 9,77% 17 

66 lat i więcej 0,57% 1 

RAZEM 100,00% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 3. Wiek respondentów biznesowych  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Wśród respondentów biznesowych największą grupę stanowiły osoby wykonujące pracę umysłową (43,10% 

badanej grupy) oraz pracujące na własny rachunek (32,18% badanej grupy). Za wyjątkiem studentów, którzy 

stanowili 11,49% ogółu respondentów biznesowych, pozostałe wyszczególnione w ankiecie możliwości opisujące 

status zawodowy respondenta, stanowiły w całej analizowanej grupie zaledwie kilkuprocentowy udział. 

Tabela 82. Status zawodowy respondentów biznesowych 

 
udział liczba odpowiedzi 

Uczeń/uczennica 0,57% 1 

Student/ka 11,49% 20 

Pracujący na własny rachunek  32,18% 56 

Praca umysłowa 43,10% 75 

Praca fizyczna 4,60% 8 
Emeryt/rencista 1,72% 3 

Żadne z powyższych  6,32% 11 

RAZEM 100% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 4. Status zawodowy respondentów biznesowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Kolejnym parametrem opisującym grupę respondentów biznesowych było ich wykształcenie. Zgodnie 

z oczekiwaniami osoby zaangażowane w prowadzenie działalności biznesowej, a zatem pojawiające się 

w Trójmieście w celach biznesowych, w większości posiadały wykształcenie wyższe (75,29% w całej grupie 

respondentów biznesowych).  

Tabela 83. Struktura respondentów biznesowych ze względu na ich wykształcenie 

 
udział liczba odpowiedzi 

Gimnazjalne lub poniżej 1,15% 2 

Zasadnicze zawodowe 0,57% 1 

Średnie 22,99% 40 

Wyższe 75,29% 131 

RAZEM 100% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 5. Struktura respondentów biznesowych ze względu na ich wykształcenie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Znacząca większość respondentów biznesowych pochodziła z Polski (82,76% ogółu badanej grupy), zaś około 

17% respondentów biznesowych stanowiły osoby z zagranicy (dla porównania respondenci zagraniczni w całej 

próbie badawczej stanowili 20,59%).  

Tabela 84. Kraj pochodzenia respondentów biznesowych 

 
udział liczba odpowiedzi 

Pozostałe kraje 17,24% 30 

Polska 82,76% 144 

RAZEM 100,00% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 6. Kraj pochodzenia respondentów biznesowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

20,14% respondentów biznesowych pochodziło z województwa pomorskiego i co ciekawe nie była to 
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jednak, że znaczący odsetek respondentów z województwa pomorskiego należy uznać za zjawisko naturalne 

i wynikające z faktu realizowania badań w Gdańsku, dokonano analizy struktury respondentów pochodzących 

z pozostałych województw. I tak wśród respondentów spoza województwa pomorskiego, 32,17% stanowili 

respondenci z województwa mazowieckiego, 16,52% z województwa kujawsko-pomorskiego, zaś 11,30% 

z województwa małopolskiego. 

Analiza korelacji występującej pomiędzy dwoma podstawowymi czynnikami, jakie zdaniem Autorów mogą 

wpływać na taką strukturę respondentów, a więc liczbą ludności zamieszkującą poszczególne województwa oraz 
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 brak jest znaczącej korelacji pomiędzy odległością, a strukturą respondentów (współczynnik Pearsona 

dla odległości pomiędzy Gdańskiem a stolicą danego województwa mierzoną w linii prostej wyniósł -

0,32, a dla odległości mierzonej wg. najkrótszej trasy samochodowej - 0,23); 

 występuje silna dodatnia korelacja pomiędzy liczbą ludności mieszkających w danym województwie, 

a udziałem reprezentantów danego województwa w strukturze respondentów (współczynnik Pearsona 

0,69). 

Można zatem wskazać, iż na popularność Gdańska jako destynacji biznesowej nie ma wpływu położenie danego 

regionu (województwa). Proporcjonalna do liczby mieszkańców reprezentacja poszczególnych regionów 

w próbie wskazuje też na brak jednostkowych uprzedzeń, wynikających z czynników kulturowych. 

Tabela 85. Województwo pochodzenia respondentów biznesowych  

 
udział liczba odpowiedzi 

Dolnośląskie 3,47% 5 

Kujawsko-pomorskie 13,19% 19 

Łódzkie 4,17% 6 

Lubelskie 1,39% 2 

Lubuskie 1,39% 2 

Małopolskie 9,03% 13 

Mazowieckie 25,69% 37 

Opolskie 1,39% 2 
Podkarpackie 1,39% 2 

Podlaskie 1,39% 2 

Pomorskie 20,14% 29 

Śląskie 4,86% 7 

Warmińsko-mazurskie 6,94% 10 

Wielkopolskie 4,86% 7 

Zachodnio-pomorskie 0,69% 1 

Świętokrzyskie 0,00% 0 

RAZEM 100,00% 144 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 7. Województwo pochodzenia respondentów biznesowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

4.2.2. Specyfika podróży respondentów biznesowych 

 

Mając na uwadze długość pobytu, wskazywaną przez respondentów, aż 39,08% respondentów biznesowych 

należy traktować jako odwiedzających, z uwagi na fakt, iż ich pobyt nie obejmował noclegu. Respondenci, 

których pobyt nie przekroczył jednej dobry stanowili aż 52,87% ogółu badanej grupy. Jednak co najistotniejsze 
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z punktu widzenia korzyści uzyskiwanych przez miasto Gdańsk, największą jednostkowo grupę stanowili 

respondenci, którzy deklarowali, iż ich pobyt będzie trwał 2-3 noce. Oznacza to, że potencjalnie dysponują oni 

czasem na korzystanie z różnych elementów turystycznej oferty produktowej Gdańska. 

Tabela 86. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt 

w Trójmieście (łącznie od przyjazdu do wyjazdu)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 udział liczba odpowiedzi 

Do 3 godzin 9,20% 16 

Od 3 godzin do 6 godzin 12,64% 22 

Cały dzień bez noclegu 17,24% 30 

1 noc 13,79% 24 

2-3 noce 26,44% 46 

4-7 nocy 10,34% 18 
Powyżej 7 nocy 9,77% 17 

Brak odpowiedzi 0,57% 1 

RAZEM 100,00% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 8. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt 

w Trójmieście (łącznie od przyjazdu do wyjazdu)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Zdecydowana większość respondentów jako środek lokomocji, którym przybyli do Gdańska, wskazuje samochód 

(42,53% ogółu respondentów biznesowych). Na drugim miejscu pod względem popularności znalazł się pociąg 

(30,46% ogółu respondentów biznesowych), zaś na trzecim samolot (16,09% ogółu respondentów 

biznesowych). Należy więc zakładać, że istotnym elementem z punktu widzenia dostępności transportowej 

miasta dla odwiedzających i turystów biznesowych, jest jakość infrastruktury drogowej. Mając jednak na 

względzie kończące się już prace nad zwiększeniem przepustowości linii kolejowych, a także udostępnieniem 

podróżującym możliwości korzystania z szybkich połączeń (za sprawą pociągów Pendolino), sytuacja ta może 

w przyszłości ulec zmianie. Niezbędne jest zatem zweryfikowanie występowania ewentualnego trendu w tym 

zakresie, na podstawie analizy wyników badań sondażowych, przeprowadzanych w kolejnych kwartałach. 

Tabela 87. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
udział liczba odpowiedzi 

Samochód  42,53% 74 

Samolot 16,09% 28 
Pociąg 30,46% 53 

Autobus kursowy/regularnej linii 9,20% 16 

Autobus wycieczkowy 0,57% 1 

Statek/prom 0,57% 1 

Brak odpowiedzi 0,57% 1 

RAZEM 100,00% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 9. 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 przeprowadzonego badania.  

Respondent, który przyjechał w celach biznesowych wskazywał, iż preferowanym przez niego środkiem 

transportu, umożliwiającym przemieszczanie się po Gdańsku, jest ten, którym przybył do Gdańska. Pod tym 

względem respondent biznesowy odróżniał się od respondentów eventowych oraz rekreacyjnych, którzy po 

przybyciu do miasta często deklarowali zmianę środka transportu. 

Tabela 88.  Główny środek transportu, którym respondent biznesowy poruszał się po Trójmieście 

 
udział liczba odpowiedzi 

Samochód osobowy 39,66% 69 

Komunikacja miejska (autobus, tramwaj) 19,54% 34 

Autokar wycieczkowy 1,72% 3 

SKM 8,62% 15 

Rower 0,57% 1 

Motocykl 0,00% 0 

Pieszo 12,07% 21 

Inny środek komunikacji  14,94% 26 
Brak odpowiedzi 2,87% 5 

RAZEM 100,00% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

I tak zdecydowana większość turystów biznesowych (78,10% ogółu badanej grupy) zadeklarowała 

zakwaterowanie w obrębie miasta Gdańsk, podczas gdy 17,14% wybrała zakwaterowanie w Sopocie. Jedynie 

niewielka liczba osób, zidentyfikowanych w tej grupie, jako miejsce zakwaterowania wskazała Gdynię (0,95% 

badanych z tej grupy, w porównaniu do 10,71% ogółu turystów rekreacyjnych). Może to świadczyć o tym, iż 

w Gdańsku koncentruje się aktywność biznesowa turystów biznesowych, a co za tym idzie zależy im na bliskości 

obiektu noclegowego w stosunku do miejsca realizacji tej aktywności. 

Tabela 89. Struktura odpowiedzi turystów biznesowych na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) zatrzymał(a) 

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

 
udział liczba odpowiedzi 

Miasto Gdańsk 78,10% 82 

Miasto Gdynia 0,95% 1 

Miasto Sopot 17,14% 18 

Poza wskazanym obszarem 2,86% 3 

Brak odpowiedzi 0,95% 1 

RAZEM 100,00% 105 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 10. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Wśród turystów, którzy przybyli do Gdańska w celach biznesowych zdecydowanie przeważały osoby, 

wybierające hotelowe obiekty noclegowe, najczęściej w standardzie od *** do ****. Stanowi to zasadniczą 

różnicę w stosunku do respondentów, którzy do Gdańska przybyli w celach turystycznych, którzy preferowali 

głównie nieodpłatne formy zakwaterowania (u rodziny/znajomych) lub niskobudżetowe hostele. 

Tabela 90. Struktura odpowiedzi turystów biznesowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 udział liczba odpowiedzi 

Hotel * 7,62% 8 

Hotel ** 1,90% 2 

Hotel *** 2,86% 3 

Hotel **** 30,48% 32 

Hotel ***** 24,76% 26 

Hostel  6,67% 7 

Pensjonat 0,95% 1 

Motel 5,71% 6 
Apartament 5,71% 6 

Kamping 0,95% 1 

Pole biwakowe 2,86% 3 

Ośrodek wczasowy 9,52% 10 

Schronisko młodzieżowe 0,00% 0 

U rodziny/znajomych 0,00% 0 

Kwatera prywatna/agroturystyczne 0,00% 0 

RAZEM 100,00% 105 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 11. Struktura odpowiedzi turystów 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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4.2.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta biznesowego   

Ze względu na cel przyjazdu, respondenci biznesowi najczęściej ze wszystkich grup poddanych badaniu, 

deklarowali brak czasu wolnego. Wskazywali również największe zaangażowanie w sprawy zawodowe, 

szkolenia, konferencje, kongresy (sprawy zawodowe 44,83% respondentów biznesowych, pozostałe 

wymienione 13,22%). Pomimo powyższych wskazań respondenci biznesowi deklarowali także, iż część pobytu 

w Gdańsku poświęcą na robienie zakupów (27,59% badanej grupy) oraz zwiedzanie i spacery (kolejno 20,69% 

i 12,64% badanej grupy).  

Tabela 91. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził lub 

będzie spędzał czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 
udział liczba odpowiedzi 

Zwiedzanie 20,69% 36 

Zakupy 27,59% 48 

Udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych  5,75% 10 
Odpoczynek na plaży 2,87% 5 

Spacer 12,64% 22 

Aktywny wypoczynek 1,15% 2 

Sprawy zawodowe 44,83% 78 

Szkolenie, konferencje, kongres 13,22% 23 

Nie mam czasu wolnego  12,64% 22 

Inna odpowiedź 2,30% 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

W zakresie dodatkowej aktywności respondenci, którzy przybyli do Gdańska w celach biznesowych raczej nie 

zamierzają odwiedzać atrakcji i obiektów turystycznych. Warto jednak zauważyć, iż udział deklarujących chęć 

podjęcia takiej aktywności jest mocno skorelowany z długością pobytu. Ponieważ respondenci w tej grupie 

średnio przebywają w Gdańsku krócej niż np. respondenci, którzy przybyli w celach rekreacyjnych, mają 

ograniczone możliwości czasowe. Jednocześnie respondenci biznesowi, których czas pobytu był dłuższy niż 2 

dni stanowili 47,54% badanej grupy. Oznacza to, że tak wysoki odsetek respondentów biznesowych nie 

planujących odwiedzania atrakcji lub obiektów turystycznych nie wynika z braku ich chęci, a z ograniczeń 

czasowych ich pobytu. Potwierdza to odsetek respondentów deklarujących chęć odwiedzania atrakcji lub 

obiektów turystycznych wśród respondentów biznesowych, których pobyt przewidziany został na 2 lub więcej 

dni, który wyniósł aż 85,66% ogółu badanej grupy.  

Tabela 92. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku 

zwiedził(a) Pan(i) lub zamierza zwiedzić obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne w Gdańsku?” [pytanie 

jednokrotnego wyboru] 

 
udział liczba odpowiedzi 

Tak 47,13% 82 

Nie 52,87% 92 

RAZEM 100,00% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 12. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku 

zwiedził(a) Pan(i) lub zamierza odwiedzić obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne w Gdańsku?” [pytanie 

jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Respondenci biznesowi, którzy zdecydowali się poszerzyć zakres swojej podróży o korzystanie z dodatkowych 

atrakcji turystycznych, najczęściej wybierali spacer po Starym Mieście (43,68%). 8,62% ankietowanych weszło 

lub planowało wejść do Bazyliki Mariackiej, a 3,45% do Żurawia. Tak więc można założyć, iż wizyta 

respondentów biznesowych na Starym Mieście nie ograniczała się wyłącznie do spaceru, ale zawierała w sobie 

również formy aktywnego zwiedzania.  

Drugą najpopularniejszą atrakcją wśród analizowanej grupy ankietowanych była plaża, której chęć odwiedzenia 

deklarowało 15,52%. Warto też zwrócić uwagę na stosunkowo częste wskazania chęci odwiedzenia Parku 

Oliwskiego (9,77% ogółu respondentów biznesowych) oraz ZOO w Oliwie (4,60% ogółu respondentów 

biznesowych), które są zlokalizowane relatywnie daleko od ścisłego centrum Gdańska. 

Za dość dobry wynik należy też uznać fakt, iż 7,47% respondentów biznesowych zdecydowało się odwiedzić 

następujące obiekty muzealne: ECS (4,60%) i Centrum Hewelianum (2,87%).  

Tabela 93. Jakie atrakcje lub obiekty turystyczne respondent biznesowy zamierza odwiedzić podczas pobytu 

w Gdańsku [możliwość wskazania kilku odpowiedzi] 

 
udział liczba odpowiedzi 

Stare Miasto 43,68% 76 

Park Oliwski 9,77% 17 

Molo w Brzeżnie 8,62% 15 

Plaża 15,52% 27 

PGE arena 4,60% 8 

Żuraw (wejście do środka) 3,45% 6 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 8,62% 15 

ECS 4,60% 8 
Muzeum Hewelianum (wejście do środka) 2,87% 5 

Dom Uphagena (wejście do środka) 0,57% 1 

Teatr Szekspirowski (wejście do środka) 1,15% 2 

Sołdek (wejście do środka) 1,15% 2 

Opera Bałtycka (wejście do środka) 2,87% 5 

MTG (wejście do środka) 2,87% 5 

ZOO 4,60% 8 

Inne 0,57% 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 13. Jakie atrakcje lub obiekty turystyczne respondent biznesowy zamierza odwiedzić podczas pobytu 

w Gdańsku [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą udzielonych przez respondentów biznesowych odpowiedzi, 96,55% z nich 

zadeklarowało chęć polecania przyjazdu do Gdańska rodzinie lub znajomym.  
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Tabela 94. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Czy w przyszłości odwiedzi Pan(i) 

Gdańsk?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
udział liczba odpowiedzi 

Tak 96,55% 168 

Nie 2,87% 5 

Brak odpowiedzi 0,57% 1 

RAZEM 100,00% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.   

Rysunek 14. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Czy w przyszłości odwiedzi Pan(i) 

Gdańsk?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

4.2.4. Ocena pobytu przez respondenta biznesowego  

Średnio respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w celach biznesowych oceniali pobyt w Gdańsku na 4,56 

pkt. (w pięciostopniowej skali), a przeważająca ich część (62,64%) była ze swojego pobytu bardzo zadowolona.  

Tabela 95. Jak  respondent biznesowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku 

 udział liczba odpowiedzi 

Bardzo niezadowolony 1,15% 2 

Raczej niezadowolony 4,02% 7 

Ani zadowolony, ani niezadowolony 29,89% 52 
Raczej zadowolony 62,64% 109 

Bardzo zadowolony 2,30% 4 

Razem 100,00% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 15. Jak  respondent biznesowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku? 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Nieco lepiej respondenci biznesowi oceniali stopień przystosowania Gdańska do potrzeb turystów. Średnia ocena 

tego aspektu wyniosła 4,63 pkt. (w pięciostopniowej skali). Fakt, że ocena ta jest nieco wyższa od całościowej 

oceny pobytu w Gdańsku, wystawionej przez respondentów biznesowych, może świadczyć o tym, że nie jest to 

jedyne kryterium decydujące o ich zadowoleniu z pobytu. 

Tabela 96. Jak zdaniem respondentów biznesowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów 

 
udział liczba odpowiedzi 

Bardzo źle 1,72% 3 

Źle 1,15% 2 
Przeciętnie 12,64% 22 

Dobrze 43,68% 76 

Bardzo dobrze 38,51% 67 

Brak odpowiedzi 2,30% 4 

RAZEM 100,00% 174 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 16. Jak zdaniem respondentów biznesowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Istotnych informacji dostarczyła analiza odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie o atuty 

i mankamenty Gdańska. Bezwzględnie za największy mankament miasta uznany został transport 

i infrastruktura drogowa. Jest to o tyle niepokojące zjawisko, gdyż znaczna część respondentów biznesowych 

przyjechał do Gdańska samochodem. Analiza zależności pomiędzy wskazywaniem transportu i infrastruktury 

drogowej jako mankamentu, a średnią oceną pobytu w Gdańsku nie wskazuje na istnienie korelacji pomiędzy 

zadowoleniem z pobytu, a faktem świadomości tych mankamentów.  

Tabela 97. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów biznesowych 

 atuty mankamenty 

Atmosfera 12,07% 4,02% 

Ceny 1,15% 2,87% 
Oferta kulturalna 5,17% 1,72% 

Lokalizacja 11,49% 2,30% 

Przyroda i rekreacja 33,33% 0,57% 

Transport i infrastruktura drogowa 8,62% 44,83% 

Usługi/sklepy/dobra do nabycia 9,20% 6,32% 

Zabytki i atrakcje turystyczne 45,98% 1,15% 

Bezpieczeństwo (a raczej jego brak) 0,00% 2,87% 

Czynniki meteorologiczne 0,00% 2,87% 

Osobiste 0,00% 0,57% 

Bałagan 0,00% 5,17% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Rysunek 17. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów biznesowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Konsekwencję respondentów biznesowych w zakresie negatywnej oceny jakości możliwości przemieszczenia 

samochodem ujawniła analiza pytań, dotyczących oceny poszczególnych aspektów Gdańska. Ten element 

pobytu oceniony został przez nich relatywnie nisko i tym samym uzyskał ocenę na poziomie 3,82 pkt. 

(w pięciostopniowej skali). Fakt, że ocena oznakowania miasta była nieznacznie wyższa i wyniosła 4,02 pkt. 

może sugerować, że niskie oceny w zakresie dróg i komunikacji nie wynikają tylko z niskiej jakości 

infrastruktury drogowej, ale również infrastruktury towarzyszącej. 

Należy uznać, że bardzo dobrze została oceniona oferta handlowa miasta, gdyż dostęp do sklepów otrzymał 

4,57 pkt., a możliwość robienia zakupów 4,64 pkt. Oferta gastronomiczna została oceniona na 4,3 pkt., co 

ogólnie wskazuje na pozytywny odbiór komercyjnej oferty turystycznej Gdańska. 

Dość wysoko została też oceniona oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna, sportowa (4,43 pkt. 

w pięciostopniowej skali). Nieznacznie niżej niż na 4 pkt. oceniono z kolei czystość miasta (3,95 pkt.). 

Tabela 98. Ocena jakości poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku przez respondentów biznesowych 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,82 

Transport/komunikacja 4,22 

Bezpieczeństwo 4,22 

Jakość usług gastronomicznych  4,30 

Jakość usług noclegowych  4,38 

Dostęp do sklepów 4,57 

Atmosfera miasta, gościnność, życzliwość mieszkańców 4,54 

Możliwość robienia zakupów 4,64 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna, sportowa 4,43 
Czystość miasta 3,95 

Oznakowanie miasta 4,02 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Rysunek 18. Struktura ocen jakości poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku wystawionych przez 

respondentów biznesowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Negatywna albo pozytywna ocena danego aspektu pobytu co do zasadny nie musi mieć odzwierciedlenia 

w ogólnej ocenie pobytu w danym mieście. Z tego właśnie względu zweryfikowano istnienie zależności, 

występujących pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska, a tym jak respondenci w analizowanej 

grupie oceniali swój pobyt w tym mieście. W celu sporządzenia diagnozy, które aspekty pobytu mogą 

w najsilniejszy sposób negatywnie lub pozytywnie oddziaływać na całościowe odczucia dotyczące pobytu 

w Gdańsku, sprawdzono jaką średnią ocenę pobytu wystawili respondenci biznesowi oceniający poszczególne 

aspekty pobytu bardzo dobrze i dobrze oraz bardzo źle i źle. 

Tabela 99. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu 

 średnia 

ocena 
różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,24  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,51 0,27 
   
   jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację 4,50  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikacje 

 
4,50 0,00 

   jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 3,33  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 

 
4,53 1,20 

   jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług gastronomicznych 3,33  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług gastronomicznych 

 
4,51 1,17 

   jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych 3,60  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług noclegowych 
 

4,54 0,94 

   jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły dostęp do sklepów 3,00  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły dostęp do sklepów 

 
4,54 1,54 

   jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły atmosferę miasta, gościnność i życzliwość mieszkańców 4,00  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły atmosferę miasta, gościnność i życzliwość 

mieszkańców 
4,50 0,50 

   
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość robienia zakupów 4,50  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość robienia zakupów 4,47 -0,03 
   
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, sportową 4,50  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, 

sportową 
4,51 0,01 

   
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 3,50  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,57 1,07 
   
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta 4,50  
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta 4,50 0,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że najgorzej oceniały pobyt w Gdańsku osoby, które bardzo źle lub źle 

oceniły dostęp do sklepów (różnica pomiędzy średnią oceną pobytu, wystawioną przez osoby, które pozytywnie 

oceniają dostęp do sklepów a oceną pobytu wystawioną przez grupę respondentów, którzy negatywnie ocenili 

ten aspekt wyniosła 1,54 punktu). Niskie oceny pobytu w Gdańsku wystawiły również osoby, które źle lub 

bardzo źle oceniały bezpieczeństwo w mieście (różnica pomiędzy średnią oceną pobytu osób, które pozytywnie 

oceniają bezpieczeństwo w mieście a oceną pobytu wystawioną przez grupę respondentów negatywnie 

oceniających ten aspekt wyniosła 1,20 punktu).  

Znaczący wpływ na ogólną ocenę pobytu zdaje się też mieć ocena usług gastronomicznych, czystości miasta 

oraz jakość usług noclegowych. 

4.2.4. Wydatki respondenta biznesowego 

Zgodnie z udzielanymi przez respondentów biznesowych odpowiedziami, należy uznać, że podczas pobytu 

w Gdańsku wydali oni średnio 189,90 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Biorąc pod uwagę średni czas pobytu 

tych respondentów, który wyniósł 2,25 doby, dzienne wydatki bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania 

wyniosły 84,40 zł.  

Koszty zakwaterowania zostały oszacowane oddzielnie, w oparciu o deklarowaną przez turystów biznesowych 

strukturę obiektów, w których decydowali się na zakwaterowanie. Na podstawie tych danych oszacowano średni 

koszt doby hotelowej, który poniósł turysta biznesowy w Gdańsku na poziomie 257,37 zł. Zestawiając tę 

informację z wcześniej przedstawionymi danymi, dotyczącymi średniej długości pobytu tej grupy turystów oraz 

deklarowanych wydatków, związanych z pobytem, nie uwzględniających kosztów zakwaterowania, możliwym 

jest stwierdzenie, że respondenci biznesowi wydali podczas swojego pobytu w Gdańsku średnio 768,98 zł tj. 

kwotę 341,77 zł dziennie.  

4.2.5. Podsumowanie 

Statystyczny respondent, który przyjechał do Gdańska w celach biznesowych jest mężczyzną w wieku pomiędzy 

25-34 lat, pracuje umysłowo i legitymuje się wykształceniem wyższym. Pochodzi z Polski i przyjechał do 

Gdańska z województwa mazowieckiego na 2-3 doby. Wybrał się w podróż samochodem i tym środkiem 

transportu poruszał się również po mieście. Na miejsce zakwaterowania wybrał **** hotel w Gdańsku. Ze 

względu na krótki okres pobytu raczej nie planował zwiedzać miasta, za wyjątkiem spaceru po Starym Mieście. 

Deklarował chęć powrotu do Gdańska, co wynikało między innymi z faktu, iż był bardzo zadowolony z pobytu 

(4,56 pkt.). Uważa, że Gdańsk jest bardzo dobrze dostosowany do potrzeb turystów (4,64), a za największy 

atut miasta uważa zabytki i atrakcje turystyczne. Największym mankamentem jego zdaniem jest transport 

i infrastruktura drogowa. Najlepiej ocenia atmosferę, gościnność i życzliwość mieszkańców, a najgorzej 

możliwość przemieszczania się samochodem. Na jego całościową ocenę pobytu wpływają przede wszystkim: 

ocena dostępu do sklepów, ocena bezpieczeństwa, ocena czystości oraz ocena usług gastronomicznych 

i hotelowych. 

Warto jednak zauważyć, że statystyczny respondent, który przyjechał w celach biznesowych, pomimo braku 

wystarczającego czasu wolnego deklarował chęć zwiedzania miasta i to nie tylko jego centrum, ale również 

miejsc bardziej oddalonych od niego, czyli na przykład plaży. 

Średnio statystyczny respondent biznesowy wydaje w ciągu doby pobytu w Gdańsku 341,77 zł, co przekłada się 

na łączne wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na średnim poziomie 768,98 zł. 
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4.3. Turystyka eventowa  

4.3.1. Profil respondenta eventowego  

Wśród badanej populacji (573 ankietowanych osób) wyodrębniono grupę turystów eventowych, w obrębie 

której sklasyfikowano 97 respondentów. Za respondentów rekreacyjnych uznane zostały osoby, które za jeden 

z celów podróży do Gdańska wskazywały: 

 imprezy kulturalne, rozrywkowe, sportowe; 

 udział w koncercie. 

Podczas prowadzenia badań ankietowych odbywało się w Gdańsku kilkanaście imprez kulturalnych, 

rozrywkowych oraz sportowych, które zostały przedstawione w tabeli poniżej. Analizując wyniki badań należy 

jednak mieć na względzie, że 60,00% respondentów eventowych to respondenci, którzy wzięli udział w badaniu 

sondażowym, odbywającym się przed koncertem Bryana Adamsa (na terenie Ergo Areny). Fakt ten może więc 

rzutować na wyniki badań w niektórych obszarach.  

Tabela 100. Wydarzenia odbywające się w Trójmieście w czasie trwania badania ankietowego  

TYP WYDARZENIE 
Środa 25 marca 2015 

koncert Jam Session w Bunkrze wstęp wolny 

Spektakl XIX Ogólnopolski Konkurs Tańca bilety 5-60zł 

Spektakl Wędrowanie wg Stanisława Wyspiańskiego. Wesele. Wyzwolenie. Akropolis bilety 15-19zł 

Spektakl Brzydkie kaczątko bilety 21zł 

wystawy/artystyczne Kultura dawnego Gdańska wstęp wolny 

wystawy/artystyczne OAS. Wydział Oliwistyki. Katedra Wiedzy. OLIWA POŁUDNIOWA. Wykład wstęp wolny 

Czwartek 26 marca 2015 

Koncert Habakuk - 25 lat zespołu bilety 30 zł 

Koncert Muzyczne UGięcie #6 (ostatni) wstęp wolny 
Koncert Alexander String Quartet bilety 30-65 zł 

Koncert Recital fortepianowy Michała Mossakowskiego bilety 5-15zł 

Koncert Koncert studentów klasy organów z okazji 330. rocznicy urodzin J.S. Bacha wstęp wolny 

Koncert Koncert z cyklu Wieczory Pianistyczne w gdańskiej Akademii Muzycznej wstęp wolny 

Koncert Koncert 23+ wstęp wolny 

Koncert Straight Jack Cat bilety 20 zł 

Spektakl Seks dla opornych bilety 40-50 zł 

Spektakl XIX Ogólnopolski Konkurs Tańca bilety 5-60zł 

Spektakl Brzydkie kaczątko bilety 21zł 
Imprezy klubowe Karaoke Party - cz. 4 

Imprezy klubowe Karaoke w Clubie Echo 

okolicznościowe/pokazy Planszówkomania w Metro wstęp wolny 

wystawy/artystyczne Ermitaż odkryty - Multikino Gdańsk pokaz wystawy multimedialnej z rosyjskiego Ermitażu 

wystawy/artystyczne Anna Starmach & Maria Kruczek - spotkanie wstęp wolny 

wystawy/artystyczne Monika Marchewka / Niepokoje: wernisaż wstęp wolny 

sportowo-rekreacyjne Wędrówka najpiękniejszymi dolinami Lasów Oliwskich wstęp wolny 

targi/konferencje Targi Amberif 2015 

targi/konferencje Konferencja naukowa "Gdańsk - dawniej Danzig, 1945-1955. Miasto - ludzie - pamięć" wstęp 

wolny 
targi/konferencje mobile.3camp wstęp wolny 

targi/konferencje Warsztat: Życie celowe bilety 47 zł 

kino i film Shalom Polin wstęp wolny 

kino i film Odnalezione w tłumaczeniu: cykl filmowy wstęp wolny 

Piątek 27 marca 2015 

Koncert Curly Heads / Ruby Dress Skinny Dog bilety od 13zł do 55zł 

Koncert Jazz In Old Gdansk wstęp wolny 

Koncert Mietek Blues Trio bilety 20 zł 

Koncert Partytury graficzne i sztuka performance wstęp wolny 
Koncert Wielcy dyrygenci: Mozart,Mahler bilety 10-40 zł 

Spektakl Seks dla opornych bilety 40-50 zł 

Spektakl Dotknij Teatru wstęp wolny 

Spektakl XIX Ogólnopolski Konkurs Tańca bilety 5-60zł 

Spektakl Brzydkie kaczątko bilety 21zł 

recital Fatum bilety 30-40zł 

Imprezy klubowe Hell&Heaven Party 

Imprezy klubowe KaraROCKe - Śpiewać każdy może 

Imprezy klubowe Koras ZIP, ABDUL x WOJAK // ABW, Gruby Problem, Silver 

Imprezy klubowe Old and New Beats - part 4 
okolicznościowe/pokazy Gala Amberif 2015 bilety 50 zł 

okolicznościowe/pokazy Malowanie mazurków - Pomorze Dzieciom wstęp wolny 

okolicznościowe/pokazy Wiosenne Szybkie randki 

wystawy/artystyczne Curly Heads - spotkanie wstęp wolny 
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wystawy/artystyczne Spotkanie podróżnicze w Bunkrze wstęp wolny 

sportowo-rekreacyjne WYBRZEŻE Gdańsk - Chrobry Głogów bilety 10-15 zł 

targi/konferencje Targi Amberif 2015 

targi/konferencje Konferencja naukowa "Gdańsk - dawniej Danzig, 1945-1955. Miasto - ludzie - pamięć" wstęp 

wolny 

targi/konferencje Dzień teatru z Mirosławem Baką wstęp wolny 

kino i film Tydzień Kina Hiszpańskiego bilety 10-16zł 

kino i film Kino rosyjskie: Franz + Polina wstęp wolny 

Sobota 28 marca 2015 
Koncert Bryan Adams bilety 199 - 299 zł 

Koncert Archive bilety 119, 130 zł 

Koncert Mela Koteluk - Migracje bilety 45-60zł 

Koncert Koncert Wielkopostny pamięci Andrzeja Koszewskiego bilety 10-20 zł 

Koncert Night Mistress,Neuronspoiler, Hateseed bilety 20 zł 

Koncert Tau Remedium Tour bilety 25 - 30 zł 

Koncert Carrion, Milczenie Owiec - Dla Idei Tour bilety 20-30 zł 

Koncert Jazz In Old Gdansk wstęp wolny 

Koncert La Noche Flamenca bilety 35 zł 

Koncert Martyna Jakubowicz - The Best of bilety 55 - 65 zł 
Koncert Sobota z muzyką na żywo w OtwARTej wstęp wolny 

Koncert Ożywiamy Blues'a b.info 

Koncert Wielkanocny Koncert Dobroczynny - Bądźmy razem  bilety 50 zł 

Spektakl Seks dla opornych bilety 40-50 zł 

Spektakl XIX Ogólnopolski Konkurs Tańca bilety 5-60zł 

Spektakl Dotknij Teatru - Teatr Miniatura (dla dzieci) bilety 5-21zł 

Spektakl Poliż Stand-up bilety 37zł 

Spektakl Brzydkie kaczątko bilety 21zł 

recital Fatum bilety 30-40zł 
Kolacja+koncert Wieczór francuski Restauracja Lobster bilety 125 zł 

Imprezy klubowe Draft - Hardstyle'owe powitanie wiosny 

Imprezy klubowe Music Bomb 

Imprezy klubowe Born By Music - Bartosz SIZE Norkowski & DJ Mike G. 

Imprezy klubowe House & techno 

Imprezy klubowe Otwarcie autobusu 

Imprezy klubowe Wieczór Kawalerski 

okolicznościowe/pokazy Targi Mungo Fair wstęp wolny 

okolicznościowe/pokazy Wielkanocne Jaja wstęp wolny 

okolicznościowe/pokazy Misterium Pasyjne wstęp wolny 
okolicznościowe/pokazy Nie Lej Wody! - Warsztaty Rodzinne bilety 5-11zł 

wystawy/artystyczne Mateusz Grzesiak - spotkanie wstęp wolny 

wystawy/artystyczne Świąteczne Jajcowanie wstęp wolny 

sportowo-rekreacyjne World Series of Boxing bilety 20-80zł 

targi/konferencje Targi Amberif 2015 

targi/konferencje Cyfrowe archiwum społeczne wstęp wolny 

Niedziela 29 marca 2015 

Koncert Funkloopy bilety 5zł 

Koncert Pieśni Ukraińskie, Żydowskie i Odeskie - Volodymyr Bilokur wstęp wolny 
Spektakl Gatunki chronione bilety 15-25 zł 

Spektakl XIX Ogólnopolski Konkurs Tańca bilety 5-60zł 

Spektakl Dotknij Teatru - Teatr Miniatura (dla dzieci) bilety 5-21zł 

Spektakl Dla dzieci: Słupski chłopczyk bilety 10zł 

Spektakl Teatrzyk Dla Najmłodszych 10zł 

Spektakl Brzydkie kaczątko bilety 21zł 

Spektakl Byczek Fernando 8zł 

Spektakl Tam i tu (dla dzieci) bilety 18zł 

wystawy/artystyczne Targi Mungo Fair wstęp wolny 

wystawy/artystyczne Miniuniwersum bilety 4-8zł 
Warsztaty Ogólnopolskie Warsztaty Wokalno-Dyrygenckie z ad. dr hab. Agnieszką Franków-Żelazny 

bilety 50-100 zł 

sportowo-rekreacyjne AZS Łączpol AWFiS Gdańsk : NLO SMS ZPRP Płock wstęp wolny 

Poniedziałek 30 marca 2015 

Koncert Poniedziałkowe Odcięcie-Wajzy & Rubbish bilety 5zł 

Koncert Otwarte Przesłuchania przed VII Międzynarodowym Konkursem Muzyki Kameralnej im. J. 

Brahmsa wstęp wolny 

Koncert XXIV koncert z cyklu Katedr Instrumentów Smyczkowych Zaprasza wstęp wolny 

projekcja filmowa Dotknij Teatru - ASP wstęp wolny 
wystawy/artystyczne Miniuniwersum bilety 4-8zł 

targi/konferencje Targi Akademia wstęp wolny 

Wtorek 31 marca 2015 

okolicznościowe/pokazy Matematyczne ADEino - bieg na orientację 

wystawy/artystyczne Miniuniwersum bilety 4-8zł 

targi/konferencje Targi Akademia wstęp wolny 

Źródło: Opracowanie własne. 

Większość respondentów eventowych to kobiety i w tym zakresie można podejrzewać, że na strukturę 

respondentów nieznaczny wpływ miał charakter wydarzenia, podczas którego realizowane było badanie (koncert 

Bryana Adamsa). Potwierdzeniem tego założenia jest fakt, że wśród respondentów poddanych badaniu na Ergo 

Arenie, odsetek kobiet wyniósł 58,76%. 
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Tabela 101. Podział respondentów eventowych wg. płci 

 udział liczba odpowiedzi 

Kobieta 58,76% 57 
Mężczyzna 41,24% 40 

RAZEM 100,00% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 19. Podział respondentów eventowych wg. płci 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w związku z odbywającym się wydarzeniem kulturalno-

rozrywkowo-sportowym, w zdecydowanej większości (69,07% respondentów należących do tej grupy) 

znajdowało się w wieku poniżej 35 lat, a aż 35,05% z nich znajdowało się w wieku do 25 lat. 

Tabela 102. Podział respondentów eventowych wg. wieku 

 udział liczba odpowiedzi 

od 18 do 24 lat 35,05% 34 

od 25 do 34 lat 34,02% 33 

od 35 do 44 lat 21,65% 21 

od 45 do 54 lat 8,25% 8 

od 55 do 64 lat 0,00% 0 

66 lat i więcej 1,03% 1 

RAZEM 100% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 20. Podział respondentów eventowych wg. wieku 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Struktura wiekowa respondentów znalazła również swoje odzwierciedlenie w ich statusie zawodowym. Aż 

27,84% respondentów eventowych deklarowało, iż jest studentem/studentką. Z drugiej strony pod względem 

odsetka osób pracujących umysłowo struktura respondentów eventowych (42,27%) jest bardzo zbliżona do 

struktury respondentów biznesowych, wśród których 43,10% respondentów deklarowało wykonywanie pracy 

umysłowej (w porównaniu do 30,26% wśród respondentów rekreacyjnych). Odsetek pracujących na własny 

rachunek jest w tej grupie niższy, niż w pozostałych grupach, co wydaje się być uzasadnione wiekiem 

respondentów (co do zasady ludzie młodzi bardzo rzadko decydują się na prowadzenie własnych 

przedsiębiorstw).  

Tabela 103. Podział respondentów eventowych wg. statusu zawodowego 

 udział liczba odpowiedzi 

Uczeń/uczennica 2,06% 2 

Student/ka 27,84% 27 

Pracujący na własny rachunek  14,43% 14 

Praca umysłowa 42,27% 41 

Praca fizyczna 8,25% 8 

Emeryt/rencista 2,06% 2 

Żadne z powyższych  3,09% 3 
RAZEM 100% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 21. Podział respondentów eventowych wg. statusu zawodowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Analogicznie jak w przypadku zatrudnienia, również i w przypadku wykształcenia struktura respondentów 

eventowych determinowana była ich wiekiem. Również w tym przypadku widać duże podobieństwo w stosunku 

do grupy respondentów biznesowych. Odsetek osób deklarujących posiadanie wykształcenia wyższego oraz 

potencjalnie będących w trakcie jego uzyskiwania wynosi łącznie aż 93,82% ogółu respondentów eventowych. 

Tabela 104. Podział respondentów eventowych wg. wykształcenia 

 udział liczba odpowiedzi 

Gimnazjalne lub poniżej 2,06% 2 

Zasadnicze zawodowe 2,06% 2 
Średnie 28,87% 28 

Wyższe 65,98% 64 

Brak odpowiedzi 1,03% 1 

RAZEM 100% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 22. Podział respondentów eventowych wg. statusu zawodowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

W analizowanej grupie respondentów eventowych znalazło się najmniej osób spoza Polski, bo jedynie 9,28%. 

W porównaniu do udziału obcokrajowców w ogóle badanych respondentów, wynik ten jest o ok. 11,31 pp. 

niższy.  

Tabela 105. Podział respondentów eventowych wg. kraju pochodzenia 

 
udział liczba odpowiedzi 

Polska 90,72% 88 

Pozostałe kraje 9,28% 9 

RAZEM 100,00% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 23. Podział respondentów eventowych wg. kraju pochodzenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Wśród respondentów, którzy deklarowali przyjazd do Gdańska ze względu na odbywający się event, zaledwie co 

dziesiąty pochodził z województwa pomorskiego. Struktura w ramach poszczególnych województw była w tej 

grupie zdecydowanie bardziej równomiernie rozłożona niż w przypadku np. respondentów biznesowych 

(zwłaszcza odsetek respondentów z województwa mazowieckiego był w tej grupie zdecydowanie niższy 

i wynosił 15,91% ogółu respondentów tej grupy). Bardzo licznie reprezentowane też było województwo 

wielkopolskie (20,45%). 
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Tabela 106. Podział respondentów eventowych wg. województwa pochodzenia 

 udział liczba odpowiedzi 

dolnośląskie 3,41% 3 
kujawsko-pomorskie 7,95% 7 

łódzkie 4,55% 4 

lubelskie 3,41% 3 

lubuskie 0,00% 0 

małopolskie 9,09% 8 

mazowieckie 15,91% 14 

opolskie 1,14% 1 

podkarpackie 2,27% 2 

podlaskie 0,00% 0 
pomorskie 9,09% 8 

śląskie 6,82% 6 

warmińsko-mazurskie 5,68% 5 

wielkopolskie 20,45% 18 

zachodnio-pomorskie 9,09% 8 

świętokrzyskie 1,14% 1 

RAZEM 100,00% 88 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Nie zidentyfikowano silnej korelacji pomiędzy odległością miejsca zamieszkania respondenta eventowego, 

a liczebnością mieszkańców danego województwa. W analizowanym zakresie korelacja w przypadku 

respondentów eventowych była niższa niż w grupie respondentów biznesowych i wyniosła 0,56. 

Rysunek 24. Podział respondentów eventowych wg. województwa pochodzenia 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

4.3.2. Specyfika podróży respondentów eventowych  

W grupie respondentów eventowych, 36,08% badanych deklarowało, że długość ich pobytu w Gdańsku nie 

przekroczy jednej doby. Najwięcej respondentów należących do tej grupy (29,90%) wskazało, iż ich pobyt 

w Gdańsku będzie trwał od 2 do 3 nocy.  
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Tabela 107. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt 

w Trójmieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 udział liczba odpowiedzi 
Do 3 godzin 1,03% 1 

Od 3 godzin do 6 godzin 10,31% 10 

Cały dzień bez noclegu 24,74% 24 

1 noc 20,62% 20 

2-3 noce 29,90% 29 

4-7 nocy 11,34% 11 

Powyżej 7 nocy 2,06% 2 

RAZEM 100,00% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 25. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt 

w Trójmieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Grupa respondentów eventowych najczęściej wskazywała samochód (48,45%) oraz pociąg (32,99%), jako 

główne środki transportu, przy pomocy których dotarli do Gdańska. Z kolei co 10 respondent przybył do 

gdańska autobusem. 

Tabela 108. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru]  

 udział liczba odpowiedzi 

Samochód  48,45% 47 
Samolot 8,25% 8 

Pociąg 32,99% 32 

Autobus kursowy/regularnej linii 9,28% 9 

Autobus wycieczkowy 0,00% 0 

Statek/prom 0,00% 0 

Żaglówka/ łódź 0,00% 0 

Motor 0,00% 0 

Rower 0,00% 0 

Inny środek transportu. Jaki? 1,03% 1 

SUMA 100,00% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 26. 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.  

Po dotarciu do Gdańska część respondentów eventowych rezygnowała z poruszania się samochodem na rzecz 

komunikacji miejskiej lub pieszego przemieszczania się po mieście. 

Tabela 109. Środek transportu którym respondenci eventowi poruszali się po Trójmieście 

 udział liczba odpowiedzi 

Samochód osobowy 39,18% 38 

Komunikacja miejska (autobus, tramwaj) 22,68% 22 

SKM 18,56% 18 

Pieszo 14,43% 14 

Inny środek komunikacji  3,09% 3 

Brak odpowiedzi 2,06% 2 

Rower 0,00% 0 
Motocykl 0,00% 0 

Autokar wycieczkowy 0,00% 0 

RAZEM 100,00% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 27. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

poruszał się Pan/i po Gdańsku?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

66,13% respondentów w badanej grupie zdecydowało się na zakwaterowanie w Gdańsku, zaś 30,65% w Gdyni 

lub Sopocie. Większy odsetek osób zakwaterowanych poza obszarem Gdańska w tej grupie od odsetka 
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oszacowanego dla ogółu respondentów może wynikać z faktu, iż jednym z miejsc przeprowadzania badań była 

Ergo Arena. Zlokalizowana jest ona na granicy Gdańska i Sopotu, dlatego też dla potencjalnych osób 

zainteresowanych eventem w tym obiekcie, odległość od obiektów noclegowych w Gdańsku była zbliżona do 

odległości takich obiektów w Gdyni oraz Sopocie.  

Tabela 110. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „W jakiej miejscowości Pan(i) się 

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

 udział liczba odpowiedzi 

Miasto Gdańsk 66,13% 41 
Miasto Gdynia 9,68% 6 

Miasto Sopot 20,97% 13 

Poza wskazanym obszarem 3,23% 2 

RAZEM 100,00% 62 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 28. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „W jakiej miejscowości Pan(i) się 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

38,72% respondentów eventowych wybrało zakwaterowanie w obiektach hotelowych, przy czym aż 41,67% 

z nich wskazało na nocleg w hotelu o standardzie ****. Ponadto w analizowanej grupie respondentów 

najwyższy był odsetek osób korzystających z prywatnych kwater (14,52%), 16,13% respondentów 

zdecydowało się natomiast na pobyt u znajomych lub rodziny. 

Tabela 111. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 udział liczba odpowiedzi 

Hotel * 4,84% 3 

Hotel ** 0,00% 0 

Hotel *** 14,52% 9 

Hotel **** 16,13% 10 

Hotel ***** 3,23% 2 

Hostel  12,90% 8 
Pensjonat 6,45% 4 

Motel 0,00% 0 

Apartament 4,84% 3 

Kamping 0,00% 0 

Pole biwakowe 0,00% 0 

Ośrodek wczasowy 1,61% 1 

Schronisko młodzieżowe 3,23% 2 

U rodziny/znajomych 16,13% 10 

Kwatera prywatna/agroturystyczne 14,52% 9 

Brak odpowiedzi 1,61% 1 
 RAZEM 100,00% 62 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 29. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

4.3.3. Korzystanie z atrakcji turystycznych przez respondenta eventowego 

Ze względu na deklarowany przez respondentów z analizowanej grupy stosunkowo krótki czas pobytu 

w Gdańsku, odsetek osób wskazujących na chęć podjęcia dodatkowych aktywności poza udziałem w imprezach 

kulturalno-rozrywkowych (w pozycji inne wszyscy respondenci wskazali koncert), jest w tej grupie najniższy. 

Największą popularnością wśród badanych cieszyło się zwiedzanie i spacery (odpowiednio 40,21% i 20,62% 

ogółu badanej grupy). Z kolei bardzo niski w porównaniu do innych grup jest odsetek osób deklarujących chęć 

robienia zakupów w trakcie pobytu (tylko 13,40% respondentów eventowych). 

Tabela 112. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził(a) 

lub będzie spędzać czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 udział liczba odpowiedzi 

Zwiedzanie 40,21% 39 

Zakupy 13,40% 13 

Udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych  53,61% 52 

Odpoczynek na plaży 13,40% 13 

Spacer 20,62% 20 

Aktywny wypoczynek 2,06% 2 
Sprawy zawodowe 3,09% 3 

Szkolenie, konferencje, kongres 1,03% 1 

Nie mam czasu wolnego  3,09% 3 

Inna odpowiedź 24,74% 24 

Brak odpowiedzi 40,21% 39 

RAZEM - 178 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Co istotne, respondenci eventowi deklarowali zdecydowaną chęć odwiedzania atrakcji i obiektów turystycznych. 

Chęć ta dotyczył nie tylko respondentów, którzy zatrzymali się w Gdańsku na dłużej niż jedną dobę, ale również 

tych, którzy na miejscu do dyspozycji mieli tylko jeden dzień bez noclegu. 
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Tabela 113. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku 

zwiedził(a) Pan(i) lub zamierza zwiedzić obiekty turystyczne, obiekty turystyczne w Gdańsku?” [pytanie 

jednokrotnego wyboru] 

 
udział liczba odpowiedzi 

Tak 61,86% 60 

Nie 38,14% 37 

RAZEM 100,00% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 30. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku 

zwiedził(a) Pan(i) lub zamierza zwiedzić obiekty turystyczne, obiekty turystyczne w Gdańsku?” [pytanie 

jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Tak jak we wszystkich analizowanych grupach respondentów i w tej najczęściej wskazywaną atrakcją 

turystyczną, którą respondenci chcą odwiedzić było Stare Miasto (55,67%). W przypadku analizowanej grupy 

respondentów eventowych zjawisko to jest o tyle znaczące, iż znaczny odsetek respondentów należących do tej 

grupy zdecydował się zatrzymać poza Gdańskiem (30,65%). Ponadto 11,34% badanych zadeklarowało chęć 

wejścia do środka Żurawia, a 15,46% do Bazyliki Mariackiej. Dużą popularnością w tej grupie respondentów 

cieszyła się również plaża, której chęć odwiedzenia zadeklarowało 26,80% respondentów. 

Tabela 114. Jakie atrakcje lub obiekty turystyczne respondent zamierza odwiedzić podczas pobytu w Gdańsku 

 udział liczba odpowiedzi 

Stare Miasto 55,67% 54 
Park oliwski 6,19% 6 

Molo w Brzeźnie 8,25% 8 

Plaża 26,80% 26 

PGE arena 13,40% 13 

Żuraw (wejście do środka) 11,34% 11 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 15,46% 15 

ECS (wejście do środka) 4,12% 4 

Muzeum Hewelianum (wejście do środka) 2,06% 2 

Uphagena dom (wejście do środka) 1,03% 1 

Teatr Szekspirowski (wejście do środka) 2,06% 2 
Sołdek (wejście do środka) 3,09% 3 

Opera Bałtycka (wejście do środka) 3,09% 3 

MTG (wejście do środka) 2,06% 2 

ZOO 2,06% 2 

Inne 2,06% 2 

RAZEM - 158 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

W analizowanej grupie nie znalazł się ani jeden respondent, który zadeklarowałby, że nie poleci lub raczej nie 

poleci przyjazdu do Gdańska znajomym lub rodzinie. Co więcej aż 95,88% z nich bez wahania zadeklarowało 

wolę dalszego polecania przyjazdu do Gdańska. 
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Tabela 115. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 udział liczba odpowiedzi 
Tak 95,88% 93 

Raczej tak 3,09% 3 

Trudno powiedzieć 0,00% 0 

Raczej nie 0,00% 0 

Nie 0,00% 0 

Brak odpowiedzi 1,03% 1 

RAZEM 100,00% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 31. 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.  

Jeszcze więcej, bo aż 97,94% respondentów zadeklarowało, że w przyszłości ponownie odwiedzi Gdańsk. Należy 

mieć jednak na względzie, że w tym zakresie ankietowani nie wyrażali woli, a jedynie stwierdzali obiektywny 

fakt, który niekoniecznie mógł wynikać z ich całościowej oceny pobytu w Gdańsku, a np. z konieczności (np. 

w przypadku wyjazdów służbowych) odwiedzenia tego miasta.  

Tabela 116. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy w przyszłości ponownie odwiedzi 

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

 udział liczba odpowiedzi 

Tak 97,94% 95 

Nie 2,06% 2 

RAZEM 100,00% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 32. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy w przyszłości ponownie odwiedzi 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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4.3.4.Ocena pobytu przez respondenta eventowego  

Respondenci eventowi swój pobyt w Gdańsku oceniają na średnio 4,66 pkt. (w pięciopunktowej skali). Oznacza 

to, że ich subiektywne odczucia są nieznacznie lepsze od odczuć respondentów biznesowych (4,56 pkt.) 

i minimalnie gorsze od respondentów rekreacyjnych (4,67 pkt.). 

Tabela 117. Jak  respondent eventowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku 

 udział liczba odpowiedzi 

Bardzo niezadowolony 0,00% 0 

Raczej niezadowolony 0,00% 0 

Ani zadowolony, ani niezadowolony 3,09% 3 

Raczej zadowolony 27,84% 27 

Bardzo zadowolony 68,04% 66 

Brak odpowiedzi 1,03% 1 

RAZEM 100,00% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 33. Jak  respondent eventowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Respondenci z analizowanej grupy statystycznie najgorzej ze wszystkich grup respondentów oceniali 

dostosowanie Gdańska do potrzeb turystów. W 5-stopniowej skali przyznali średnią ocenę wynoszącą 4,35 pkt. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że rozkład odpowiedzi na to pytanie był odmienny od rozkładu dla pytania 

dotyczącego oceny pobytu. Odpowiedzi na to pytanie były bardziej umiarkowane, choć odpowiedzi 

jednoznacznie negatywnej udzielił tylko jeden respondent. 

Tabela 118. Jak zdaniem respondentów eventowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów 

 
udział liczba odpowiedzi 

Bardzo źle 1,03% 1 

Źle 0,00% 0 

Przeciętnie 10,31% 10 

Dobrze 44,33% 43 

Bardzo dobrze 44,33% 43 

RAZEM 100,00% 97 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 34. Jak zdaniem respondentów eventowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Również w tej grupie najczęściej wskazywanym przez respondentów mankamentem Gdańska był transport 

i infrastruktura drogowa (46,15%). Z drugiej strony analizowana grupa respondentów zdecydowanie chętniej 

wskazywała atuty Gdańska. Spośród całej badanej grupy, aż 35,34% respondentów wskazało, iż zabytki i 

atrakcje kulturalne stanowią istotną zaletę miasta, a 32,76% doceniło walory rekreacyjno-przyrodnicze. 

Stosunkowo rzadko wskazywano natomiast ofertę kulturalną (9,48% wskazań), co może trochę dziwić 

zważywszy na kryterium wyodrębnienia tej grupy.  

Tabela 119. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów eventowych 

 atuty mankamenty atuty mankamenty 

Atmosfera 9,48% 5,77% 11 3 
Oferta kulturalna 9,48% 0,00% 11 0 

Lokalizacja 6,03% 1,92% 7 1 

Przyroda i rekreacja 32,76% 0,00% 38 0 

Transport i infrastruktura drogowa 3,45% 46,15% 4 24 

Zabytki i atrakcje turystyczne 35,34% 1,92% 41 1 

Usługi/sklepy/dobra do nabycia 3,45% 15,38% 4 8 

Osobiste 0,00% 1,92% 0 1 

Bałagan 0,00% 15,38% 0 8 

Bezpieczeństwo (a raczej jego brak) 0,00% 5,77% 0 3 
Ceny 0,00% 3,85% 0 2 

Czynniki meteorologiczne 0,00% 1,92% 0 1 

RAZEM 100,00% 100,00% 116 52 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Rysunek 35. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów eventowych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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W ramach oceny poszczególnych aspektów swojego pobytu respondenci eventowi najgorzej oceniali możliwość 

przemieszczania się samochodem (3,65 pkt. w 5-punkotwej skali). Z kolei, co w przypadku tej grupy nie 

powinno dziwić, zdecydowanie lepiej oceniona niż w pozostałych grupach została oferta kulturalna, rozrywkowa, 

rekreacyjna i sportowa. Wysokie oceny uzyskał też dostęp do sklepów oraz możliwość robienia zakupów i 

dostęp do sklepów. 

Tabela 120. Jak respondent ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,65 

Transport/komunikacja 4,12 

Bezpieczeństwo 4,14 

Jakość usług gastronomicznych  4,32 

Jakość usług noclegowych  4,40 

Dostęp do sklepów 4,45 

Atmosfera miasta, gościnność, życzliwość mieszkańców 4,43 

Możliwość robienia zakupów 4,42 
Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna, sportowa 4,58 

Czystość miasta 4,00 

Oznakowanie miasta 4,28 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

W ramach pogłębionej analizy zweryfikowano również zależność pomiędzy negatywnymi ocenami (oceny 1 i 2) 

a pozytywnymi ocenami (oceny 5 i 4) respondentów eventowych odnośnie poszczególnych aspektów ich pobytu 

a całościową ocena pobytu w Gdańsku. 

Tabela 121. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska przez respondentów eventowych  

a całościową oceną ich pobytu 

  średnia 

ocena 
różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem   3,00   
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się 

samochodem 
  4,53 -1,53 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację n/a 
 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikacje   4,54 n/a 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo   4,75   
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo   4,65  0,10 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług gastronomicznych   3,50 
 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług gastronomicznych   4,62 -1,12 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych b/o   
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług noclegowych   4,72 b/o 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły dostęp do sklepów   3,50 
 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły dostęp do sklepów   4,63 -1,13 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły atmosferę miasta, gościnność i życzliwość 

mieszkańców 
b/o   

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły atmosferę miasta, gościnność i 

życzliwość mieszkańców 
  4,66 b/o 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość robienia zakupów   -   
 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość robienia zakupów   3,50  b/o 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, 
sportową 

  -     
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, 

rekreacyjną, sportową 
  5,00 b/o 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta   -   
 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta   3,67 -3,67 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta 3,83   
jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta 4,74 -0,91 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

W analizowanej grupie najgorzej oceniają swój pobyt w Gdańsku osoby, które negatywnie oceniły ofertę 

handlową miasta (możliwość robienia zakupów oraz dostęp do sklepów: w ich przypadku ocena całościowa 

pobytu wyniosła średnio 3,5 pkt.). Równie źle oceniały pobyt osoby niezadowolone z jakości usług 

gastronomicznych (3,5 pkt.). Zdecydowanie najgorsze oceny pobytu wystawiły natomiast osoby źle lub bardzo 

źle oceniające możliwość przemieszczania się samochodem w mieście. We wszystkich z tych grup widoczna jest 

też wyraźna zależność pomiędzy ich negatywną lub pozytywną oceną danego aspektu pobytu, a negatywną lub 

pozytywną oceną całego pobytu (osoby pozytywnie oceniające wskazane aspekty pobytu oceniały cały pobyt 



71 

 

o 1 punkt lepiej niż osoby, które oceniły te aspekty źle). Analogiczna zależność występuje pomiędzy oceną 

czystości miasta, a zadowoleniem z pobytu. 

Warto zauważyć, że jest to jedyna grupa, w której widoczna jest wyraźna zależność pomiędzy oceną możliwości 

poruszania się po mieście samochodem, a zadowoleniem z całego pobytu. 

4.3.5. Wydatki respondentów eventowych  

Zgodnie z udzielanymi przez respondentów eventowych odpowiedziami, należy uznać, że osoby te wydały 

podczas swojego pobytu w Gdańsku średnio 308,98 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Biorąc pod uwagę średni 

czas ich pobytu, który wyniósł 1,90 doby, dzienne wydatki bez uwzględnienia kosztów zakwaterowania wyniosły 

162,62 zł.  

Koszty zakwaterowania zostały oszacowane oddzielnie, w oparciu o deklarowaną przez respondentów 

eventowych strukturę obiektów, w których decydowali się na zakwaterowanie. Na podstawie tych danych 

oszacowano średni koszt doby hotelowej, który ponosił respondent eventowy na poziomie 169,92 zł. 

Zestawiając tę informację z wcześniej przedstawionymi danymi, dotyczącymi średniej długości pobytu 

respondentów należących do tej kategorii oraz deklarowanych wydatków nie uwzględniających kosztów 

zakwaterowania, możliwym jest stwierdzenie, że respondenci eventowi w celu wzięcia udziału w wydarzeniach 

kulturalno-sportowych, odbywających się w Gdańsku, wydają podczas swojego pobytu średnio 631,83 zł tj. 

kwotę 332,54 zł dziennie.  

4.3.6. Podsumowanie 

Statystyczny respondent eventowy jest kobietą (58,76%) pracującą umysłowo (42,27%), w wieku między 18 

a 24 rokiem życia (35,05%), o wykształceniu wyższym (65,98%). Pochodzi z Polski (90,72%) z województwa 

wielkopolskiego (20,45%). Przyjechała do Gdańska na 2-3 noce (29,90%) samochodem (48,45%), którym to 

poruszała się po mieście (39,18%). Zatrzymała się w Gdańsku (66,13%) w hotelu ****. W wolnym czasie 

deklarowała chęć zwiedzania atrakcji lub obiektów turystycznych (40,21%), w tym w szczególności Starego 

Miasta (55,67%), gdzie weszłaby do Bazyliki Mariackiej (15,46%) i Żurawia (11,34%) oraz chęć zobaczenia 

plaży (26,80%) i PGE Areny (13,40%). Pobyt podobał się jej na tyle (4,66 pkt.), że poleciłaby znajomym lub 

rodzinie odwiedzenie Gdańska (95,88%). W przyszłości sama zamierza ponownie odwiedzić Gdańsk (97,94%). 

Jej zdaniem dostosowanie Gdańska do potrzeb turystów dobre (4,35), a do głównych atutów miasta należą, 

zabytki i atrakcje turystyczne wskazywane oraz walory przyrodniczo-rekreacyjne wskazywane odpowiednio 

przez 35,34% i 32,76% respondentów eventowych. Z kolei do głównych mankamentów miasta zalicza transport 

i infrastrukturę drogową (46,15%). Spośród aspektów, związanych z jej pobytem w Gdańsku statystyczna 

respondentka eventowa, najlepiej oceniła ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową (4,58 pkt.), 

a najgorzej możliwość przemieszania się po mieście samochodem (3,65 pkt.). Największy wpływ na 

zadowolenie z całego pobytu miały dla niej: możliwość przemieszczania się samochodem, oferta handlowa 

i dostęp do niej oraz jakość usług gastronomicznych. 

Warto zauważyć, że łącznie dla 63,92% respondentów, którzy jako przyczynę swojego przyjazdu do Gdańska 

wskazują jakieś wydarzenie kulturalne, rozrywkowe czy sportowe, pobyt w Gdańsku nie ogranicza się do dnia, 

w którym to wydarzenie ma miejsce. Z drugiej strony mieszkańcy województwa pomorskiego stanowią wśród 

nich zaledwie 9,09%, tak więc wydarzenia te przyciągają turystów i odwiedzających spoza województwa 

i skłaniają ich do szerszego zapoznania się z ofertą turystyczną miasta. Dodatkowo dla 9% respondentów 

eventowych przyjazd w związku z odbywającą się imprezą kulturalną, rozrywkową, sportową stanowił ich 

pierwszą wizytę w Gdańsku. Mając zatem na względzie młody wiek respondentów, wszelkie opinie na temat 

miasta, mogą znacząco oddziaływać na odbiór przez nich Gdańska w przyszłości i chęć odbycia kolejnych wizyt.  

Średnio statystyczny respondent eventowy wydaje w ciągu doby pobytu w Gdańsku 332,54 a w czasie całego 

swojego pobytu w Gdańsku 631,83 zł. 
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4.4. Turystyka rekreacyjna 

4.4.1. Profil respondenta rekreacyjnego  

W badanej populacji (573 ankietowanych osób) w grupie respondentów rekreacyjnych sklasyfikowano 271 

osób. Za respondentów rekreacyjnych uznane były osoby, które za jeden z celów podróży do Gdańska 

wskazywały: 

 wypoczynek/relaks; 

 zwiedzanie; 

 wypoczynek aktywny;  

 odwiedziny rodziny/znajomych; 

 zakupy; 

 podróż w celach zdrowotnych; 

 podróż w celach religijnych. 

Ponadto wśród respondentów rekreacyjnych nie uwzględniono tych osób, które poza powyższymi wskazali jako 

jeden z celów podroży pobyt służbowy, szkolenia konferencje i kongresy oraz imprezy kulturalne, rozrywkowe 

i sportowe. Zostali oni zdefiniowani i opisani w podrozdziałach dotyczących respondentów eventowych 

i biznesowych.  

Struktura respondentów rekreacyjnych ze względu na płeć nieznacznie odbiegała  do struktury właściwej dla 

całej próby badawczej – kobiety stanowiły ponad 53,14% respondentów rekreacyjnych (przy 50,44% udziale 

kobiet w respondentach ogółem). 

Tabela 122. Podział respondentów rekreacyjnych wg. płci 

 udział liczba odpowiedzi 

Kobieta 53,14% 144 

Mężczyzna 46,49% 126 

Brak odpowiedzi 0,37% 1 

RAZEM 100,00% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 36. Podział respondentów rekreacyjnych wg. płci 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

W analizowanej grupie respondentów rekreacyjnych przeważali ludzie młodzi (25,46% osób pomiędzy 18 a 24 

rokiem życia) – osoby w wieku do 44 lat stanowiły ponad 69,37% całości grupy respondentów rekreacyjnych. 

Mniej liczną grupą stanowiły osoby w wieku od 45 do 54 lat (13,65%).  
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Tabela 123. Podział respondentów rekreacyjnych wg. wieku 

 udział liczba odpowiedzi 

od 18 do 24 lat 25,46% 69 
od 25 do 34 lat 24,35% 66 

od 35 do 44 lat 19,56% 53 

od 45 do 54 lat 13,65% 37 

od 55 do 64 lat 10,70% 29 

66 lat i więcej 6,27% 17 

Suma końcowa 100% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 37. Podział respondentów rekreacyjnych wg. wieku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Wśród respondentów rekreacyjnych największą grupę stanowiły osoby wykonujące pracę umysłową (30,26%) 

oraz studenci (22,88%). Pozostałe wyszczególnione w ankiecie możliwości, opisujące status zawodowy 

respondentów, stanowiły poza osobami pracującymi na własny rachunek (19,93%) zaledwie kilku procentowy 

udział w całej analizowanej grupie. Szczegółowe dane dotyczące struktury pod względem statusu zawodowego 

ankietowanych osób przedstawione zostały poniżej. 

Tabela 124. Podział respondentów rekreacyjnych wg. statusu zawodowego 

 udział liczba odpowiedzi 

Uczeń/uczennica 3,69% 10 

Student/ka 22,88% 62 

Pracujący na własny rachunek  19,93% 54 
Praca umysłowa 30,26% 82 

Praca fizyczna 4,43% 12 

Emeryt/rencista 8,49% 23 

Żadne z powyższych  10,33% 28 

RAZEM 100% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 38. Podział respondentów rekreacyjnych wg. statusu zawodowego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Kolejnym parametrem opisującym grupę respondentów rekreacyjnych było ich wykształcenie. Największy udział 

w tej grupie badanych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (54,61%) oraz średnim (40,59%). Osoby 

wskazujące na inne wykształcenie stanowiły jedynie marginalny odsetek.  

Tabela 125. Podział respondentów rekreacyjnych wg. wykształcenia 

 udział liczba odpowiedzi 

Gimnazjalne lub poniżej 2,58% 7 

Zasadnicze zawodowe 1,48% 4 

Średnie 40,59% 110 

Wyższe 54,61% 148 

Brak odpowiedzi 0,74% 2 

RAZEM 100% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 39. Wykształcenie 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Większość respondentów rekreacyjnych, pochodziła z Polski (72,69%) – około 27% ankietowanych 

respondentów rekreacyjnych stanowiły osoby z zagranicy (20,59% ogółu respondentów). Powyższe wskazuje 

na to, że respondenci zagraniczni częściej odwiedzają Gdańsk w celach rekreacyjnych niż w celach biznesowych 

lub eventowych. Najwięcej rekreacyjnych respondentów zagranicznych pochodziło z Niemiec (24% 

rekreacyjnych respondentów zagranicznych), Wielkiej Brytanii (14,9% rekreacyjnych respondentów 

zagranicznych) oraz Norwegii i Włoch (w obu przypadkach 8,11% rekreacyjnych respondentów zagranicznych). 

Zestawienie dotyczące miejsca pochodzenia turystów rekreacyjnych w podziale na krajowych i zagranicznych 

przedstawiono poniżej. 

Tabela 126. Podział respondentów rekreacyjnych wg. kraju pochodzenia 

 udział liczba odpowiedzi 

Pozostałe kraje 27,31% 74 

Polska 72,69% 197 

RAZEM 100,00% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Rysunek 40. Podział respondentów rekreacyjnych wg. kraju pochodzenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Analizując województwa, z których pochodzili respondenci rekreacyjni, najczęściej wskazywane były kolejno: 

województwo mazowieckie (19,39%), województwo pomorskie (15,31%) oraz województwo kujawsko-

pomorskie i województwo warmińsko-mazurskie (oba po 11,73% odpowiedzi). Analizując powyższe na tle całej 

populacji gdzie 16,59% respondentów pochodziło z województwa pomorskiego możliwym jest stwierdzenie, że 

respondenci z tego województwa częściej odwiedzaj Gdańsk w celach rekreacyjnych, niż celach biznesowych 

czy kulturalno-rozrywkowych. 

Tabela 127. Podział respondentów rekreacyjnych wg. województwa pochodzenia 

 udział liczba odpowiedzi 

Dolnośląskie 4,59% 9 

Kujawsko-pomorskie 11,73% 23 

Łódzkie 8,67% 17 

Lubelskie 1,02% 2 

Lubuskie 1,53% 3 

Małopolskie 5,10% 10 
Mazowieckie 19,39% 38 

Podkarpackie 1,53% 3 

Podlaskie 4,59% 9 

Pomorskie 15,31% 30 

Śląskie 5,61% 11 

Świętokrzyskie 0,51% 1 

Warmińsko-mazurskie 11,73% 23 

Wielkopolskie 5,61% 11 

Zachodnio-pomorskie 3,06% 6 
Opolskie 0,00% 0 

RAZEM 100,00% 197 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 41. Podział respondentów rekreacyjnych wg. województwa pochodzenia 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

4.3.2. Specyfika podróży respondentów rekreacyjnych   

 

Respondentów, którzy do Gdańska przyjechali w celach rekreacyjnych, cechuje najdłuższy średni czas pobytu. 

Aż 60,89% z nich zatrzymało się w Gdańsku na dłużej niż 1 dobę. W badanej grupie respondentów najwyższy 

była także odsetek osób, które spędzą w Gdańsku 4-7 nocy (17,71%). Z kolei udział osób, które zadeklarowały 

pobyt dłuższy niż 7 dni jest w tej grupie zdecydowanie niższy, niż w grupie respondentów biznesowych (o 4,49 
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pp.). Należy wskazać, iż wpływ na to zjawisko może mieć pora roku, w której realizowano badanie (okres 

zimowy nie sprzyja turystyce rekreacyjnej nad morzem), jednak potwierdzenia tego trendu oczekiwać 

w wynikach sondażu, który będzie realizowany w 2Q2015 r. 

Tabela 128. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt 

w Trójmieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
udział liczba odpowiedzi 

Do 3 godzin 4,43% 12 

Od 3 godzin do 6 godzin 9,59% 26 

Cały dzień bez noclegu 13,65% 37 

1 noc 11,44% 31 

2-3 noce 38,38% 104 

4-7 nocy 17,71% 48 

Powyżej 7 nocy 4,80% 13 

Brak odpowiedzi 0,00% 0 

RAZEM 100,00% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 42. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt 

w Trójmieście?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Grupa respondentów rekreacyjnych  zdecydowanie wyróżnia się na tle grup: biznesowej i eventowej, pod 

względem preferowanych środków dotarcia do Gdańska. Właśnie w tej grupie widoczny jest najwyższy odsetek 

osób deklarujących korzystanie z połączeń lotniczych (28,04% w porównaniu do 16,94% wśród respondentów 

biznesowych oraz 1,10% eventowych), co może być związane ze zdecydowanie wyższym, niż w pozostałych 

grupach respondentów, odsetkiem obcokrajowców. 

We wszystkich analizowanych grupach, w tym także wśród respondentów rekreacyjnych, bardzo zbliżoną 

popularnością w sposobie dotarcia do Gdańska, cechuje się dojazd pociągiem (nieznacznie powyżej 30% 

w każdej z grup). W przypadku respondentów rekreacyjnych na uwagę zasługuje fakt, iż dojazd samochodem 

jest znacznie rzadziej preferowanym sposobem dojazdu do Gdańska, niż w innych grupach respondentów 

(28,78%).  

Tabela 129. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 udział liczba odpowiedzi 

Samochód  28,78% 78 

Samolot 28,04% 76 

Pociąg 31,00% 84 

Autobus kursowy/regularnej linii 9,96% 27 

Autobus wycieczkowy 0,74% 2 

Statek/prom 0,74% 2 

Brak odpowiedzi/inne 0,74% 2 
RAZEM 100,00% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 43. 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 przeprowadzonego badania.  

Respondenci rekreacyjni nie tylko rzadziej od innych grup badanych przyjeżdżają do Trójmiasta samochodem, 

ale również w przypadku dojazdu do Gdańska tym środkiem transportu, już na miejsce znacznie częściej 

wybierają komunikację miejską, jako najlepszy sposób przemieszczania się (30,63%). Często poruszają się po 

Gdańsku pieszo (15,50%) lub za pomocą Szybkiej Kolei Miejskiej (14,39%). 

Tabela 130. Główny środek transportu, którym respondenci rekreacyjni poruszali się po mieście 

  udział liczba odpowiedzi 

Samochód osobowy 23,62% 64 

Komunikacja miejska (autobus, tramwaj) 30,63% 83 

Autokar wycieczkowy 0,00% 0 

SKM 14,39% 39 

Rower 1,85% 5 

Motocykl 0,00% 0 
Pieszo 15,50% 42 

Inny środek komunikacji  13,65% 37 

Brak odpowiedzi 0,37% 1 

Liczba respondentów w tej grupie  100,00% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Analizowana grupa respondentów cechuje się także największym odsetkiem ankietowanych, zakwaterowanych 

w Gdańsku (76,02%). Jedynie dla 21,93% z nich stałym miejscem pobytu jest Sopot lub Gdynia. 

Tabela 131. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) 

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

 udział liczba odpowiedzi 

Miasto Gdańsk 76,02% 149 

Miasto Gdynia 10,71% 21 

Miasto Sopot 11,22% 22 

Poza wskazanym obszarem 2,04% 4 

RAZEM 100,00% 196 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.   

Rysunek 44. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Preferowanym miejscem zakwaterowaniem wśród respondentów, którzy przybyli do Gdańska w celach 

rekreacyjnych jest zamieszkanie u rodziny lub znajomych (26,02%). Mając na względzie wydłużony czas pobytu 

tej grupy respondentów, zjawisko to może być podyktowane czynnikami ekonomicznymi. Tezę tę potwierdza 

również wysoki udział osób korzystających z noclegów w hostelach i schroniskach młodzieżowych (20,41%), 

które co do zasady należą do tanich obiektów noclegowych. Powyższe preferencje mają swoje odzwierciedlenie 

w najrzadziej w porównaniu do innych grup wybieranym miejscu zakwaterowania, czyli w obiektach hotelowych 

(36,76%). 

Tabela 132. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 udział liczba odpowiedzi 
U rodziny/znajomych 26,02% 51 

Hotel * 1,02% 2 

Hotel ** 1,02% 2 

Hotel *** 16,84% 33 

Hotel **** 14,29% 28 

Hotel ***** 3,57% 7 

Hostel  17,86% 35 

Pensjonat 6,12% 12 

Apartament 4,59% 9 

Ośrodek wczasowy 0,51% 1 
Schronisko młodzieżowe 2,55% 5 

Kwatera prywatna/agroturystyczne 5,61% 11 

RAZEM 100,00% 196 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 45. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

4.3.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta rekreacyjnego  

 

Biorąc pod uwagę kryterium na podstawie którego wyodrębniono analizowaną w tym podrozdziale grupę 

respondentów, respondenci rekreacyjni najczęściej deklarowali, że czas wolny będą spędzać zwiedzając 

(63,10% odpowiedzi), robiąc zakupy (40,96% wskazań, przy czym warto zauważyć, że zaledwie 17,34% 

respondentów rekreacyjnych wskazało zakupy jako jeden z głównych celów przyjazdu do Gdańska), spacerując 

(43,54% wskazań), wypoczywając na plaży (11,07%) oraz biorąc udział  imprezach kulturalno-rozrywkowych 

(również 11,07% odpowiedzi).  
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Tabela 133. Forma spędzania wolnego czasu wskazywana przez respondentów rekreacyjnych 

 udział liczba odpowiedzi 

Zwiedzanie 63,10% 171 
Zakupy 40,96% 111 

Udział w imprezach kulturalnych, rozrywkowych  11,07% 30 

Odpoczynek na plaży 11,07% 30 

Spacer 43,54% 118 

Aktywny wypoczynek 3,32% 9 

Sprawy zawodowe 0,37% 1 

Szkolenie, konferencje, kongres 0,74% 2 

Nie mam czasu wolnego  6,27% 17 

Inne 4,06% 11 
Bo 0,74% 2 

RAZEM 
 

271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

Zdecydowana większość, tj. 3 na 4 respondentów rekreacyjnych deklarowała chęć odwiedzenia atrakcji 

i obiektów turystycznych. 

Tabela 134. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku 
zwiedził(a) Pan(i) lub zamierza zwiedzić obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne?” [pytanie jednokrotnego 

wyboru] 

 udział liczba odpowiedzi 
Tak 75,65% 205 

Nie 24,35% 66 

RAZEM 100,00% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 46. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Czy podczas pobytu w Gdańsku 

zwiedził(a) Pan(i) lub zamierza zwiedzić obiekty turystyczne, atrakcje turystyczne?” [pytanie jednokrotnego 

wyboru 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Tak jak w pozostałych grupach respondentów, również w przypadku respondentów rekreacyjnych najczęściej 

wskazywaną atrakcją turystyczną było Stare Miasto (70,85%). Pomimo, że badanie realizowane było w marcu, 

aż 37,27% respondentów zadeklarowało chęć odwiedzenia plaży. Zdecydowanie większe, niż w przypadku 

innych grup respondentów, jest zainteresowanie respondentów rekreacyjnych obiektami kulturalno-

rozrywkowymi. Co piąty respondent deklarował chęć zwiedzenia ogrodu zoologicznego, a odpowiednio 7,75%, 

5,90% i 4,43% chce zwiedzić ECS, Operę Bałtycką i Centrum Hewelianum. Aż 11,44% respondentów, 

należących do tej grupy zainteresowanych było zwiedzeniem PGE Areny. 

Tabela 135. Jakie atrakcje lub obiekty turystyczne respondent rekreacyjny zamierza odwiedzić podczas pobytu 

w Gdańsku 

 udział liczba odpowiedzi 

Stare Miasto 70,85% 192 

Park Oliwski 20,66% 56 

Molo w Brzeźnio 14,02% 38 

Plaża 37,27% 101 

PGE arena 11,44% 31 

Żuraw (wejście do środka) 11,07% 30 
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ECS (wejście do środka) 7,75% 21 
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Hewelianum (wejście do środka) 4,43% 12 

Dom Uphagena (wejście do środka) 3,32% 9 

Teatr Szekspirowski (wejście do środka) 2,21% 6 

Sołdek (wejście do środka) 3,69% 10 

Opera Bałtycka (wejście do środka) 5,90% 16 

MTG (wejście do środka) 3,69% 10 

ZOO 5,54% 15 

Inne 1,48% 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 47. Jakie atrakcje lub obiekty turystyczne respondent rekreacyjny zamierza odwiedzić podczas pobytu 

w Gdańsku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Wrażenia tej grupy respondentów z pobytu są na tyle dobre, że 9 na 10 respondentów zdecydowanie poleciłoby 

znajomym lub rodzinie przyjazd do Gdańska, a kolejne 8,12% raczej poleciłoby przyjazd. 

Tabela 136. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) 

swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 udział liczba odpowiedzi 

Tak 90,77% 246 

Raczej tak 8,12% 22 
Trudno powiedzieć 0,74% 2 

Raczej nie 0,00% 0 

Nie 0,00% 0 

Brak odpowiedzi 0,37% 1 

RAZEM 100,00% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 48. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) 

swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Prawie 95% respondentów w tej grupie było przekonanych, że do Gdańska przyjedzie ponownie. Przy czym 

wszyscy respondenci, którzy zadeklarowali, że nie odwiedzą już Gdańska poleciłoby lub raczej poleciłoby 

znajomym lub rodzinie przyjazd, więc jest mało prawdopodobne, aby brak deklaracji powrotu wynikał 

z negatywnych odczuć w stosunku do pobytu. 

Tabela 137. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Czy w przyszłości ponownie odwiedzi 

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

 udział liczba odpowiedzi 

Tak 94,10% 255 

Nie 5,90% 16 

RAZEM 100,00% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 49. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Czy w przyszłości ponownie odwiedzi 

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

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

4.3.4. Ocena pobytu przez respondentów rekreacyjnych  

 

Respondenci rekreacyjni ocenili swój pobyt w Gdańsku na średnio 4,67 pkt. w 5-stopniowej skali. Tylko jeden 

respondent zadeklarował, że jest z pobytu bardzo niezadowolony, zaś 95,57% respondentów było bardzo 

zadowolonych lub zadowolonych ze swojego pobytu w Gdańsku. 

Tabela 138. Jak  respondent ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku 

 udział liczba odpowiedzi 

Niezadowolony 0,37% 1 

Raczej niezadowolony 0,00% 0 

Ani zadowolony, ani niezadowolony 2,21% 6 

Raczej zadowolony 26,57% 72 

Bardzo zadowolony 69,00% 187 
Brak odpowiedzi 1,85% 5 

Suma końcowa 100,00% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 50. Jak  respondent ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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W zakresie dostosowania Gdańska do potrzeb turystów respondenci rekreacyjni byli trochę bardziej krytyczni od 

pozostałych badanych grup, oceniając Gdańsk na średnio 4,34 pkt. Mniejszy był też odsetek ocen „5”, 

a nieznacznie wyższy „2”. Respondenci w tej grupie dostrzegali więc pewne niedoskonałości miasta w zakresie 

dostosowania do ich potrzeb, jednak nie zawsze wpływało to na ich niezadowolenie z całego pobytu. 

Tabela 139. Jak zdaniem respondentów Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów 

 
udział liczba odpowiedzi 

Bardzo źle 0,00% 0 

Źle 1,11% 3 

Przeciętnie 7,01% 19 

Dobrze 47,97% 130 

Bardzo dobrze 43,17% 117 
Brak odpowiedzi 0,74% 2 

RAZEM 100,00% 271 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Rysunek 51. Jak zdaniem respondentów Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Zdaniem respondentów rekreacyjnych głównym mankamentem ich pobytu w Gdańsku był transport 

i infrastruktura drogowa (48,62%). Wskazywano też na niedostatki w zakresie czystości (14,36%) oraz oferty 

handlowej (13,26%). Natomiast bezsprzecznie jako największy atut respondenci wskazywali zabytki i atrakcje 

turystyczne (45,58%) oraz przyrodę i rekreację (20,44%). Co ciekawe 7,73% respondentów uznało, 

że transport i infrastruktura drogowa stanowią atut miasta. W porównaniu do innych grup stosunkowo niski był 

odsetek respondentów wskazujących na atmosferę jako atut miasta (9,12%), co może świadczyć 

o zdecydowanie bardziej ukierunkowanych potrzebach tej grupy. 

Tabela 140. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów 

 atuty mankamenty 

Transport i infrastruktura drogowa 7,73% 48,62% 

Przyroda i rekreacja 20,44% 0,55% 

Atmosfera 9,12% 4,42% 

Zabytki i atrakcje turystyczne 45,58% 1,66% 

Oferta kulturalna 5,52% 3,87% 
Ceny 0,28% 4,42% 

Lokalizacja 4,70% 1,10% 

Osobiste 0,55% 0,00% 

Usługi/sklepy/dobra do nabycia 5,80% 13,26% 

Bezpieczeństwo (a raczej jego brak) 0,28% 3,87% 

Bałagan 0,00% 14,36% 

Czynniki meteorologiczne 0,00% 3,87% 

RAZEM 100,00% 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 52. Główne atuty i mankamenty Gdańska zdaniem respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Oceniając poszczególne aspekty swojego pobytu respondenci zdecydowanie najgorszą ocenę wystawili 

możliwości przemieszania się samochodem (3,80 pkt.) i czystości miasta (3,99 pkt.). Z kolei najlepiej zostały 

ocenione oferta handlowa (4,65 pkt. zarówno pod względem dostępności jak i możliwości korzystania z niej) 

oraz oferta kulturalna, rekreacyjna, rozrywkowa i sportowa (4,52 pkt.). Pozytywna ocena tego drugiego 

z wymienionych aspektów pobytu jest o tyle ważna w tej grupie, że ci respondenci do Gdańska przybyli właśnie 

ze względu na tę ofertę. Zatem jej dobra ocena może sugerować, że ich oczekiwania w tym zakresie zostały 

spełnione. 

Tabela 141. Jak respondent ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku 

Możliwość przemieszczania się samochodem 3,80 

Transport/komunikacja 4,33 

Bezpieczeństwo 4,33 

Jakość usług gastronomicznych  4,32 

Jakość usług noclegowych  4,49 

Dostęp do sklepów 4,65 

Atmosfera miasta, gościnność, życzliwość mieszkańców 4,59 

Możliwość robienia zakupów 4,65 

Oferta kulturalna, rozrywkowa, rekreacyjna, sportowa 4,52 
Czystość miasta 3,99 

Oznakowanie miasta 4,20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  
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Rysunek 53. Jak respondent ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.  

Najgorzej swój pobyt w Gdańsku oceniały osoby, które źle lub bardzo źle oceniły jakość usług 

gastronomicznych. Również w tej kategorii daje się zauważyć zależność pomiędzy całościową oceną pobytu, 

a oceną jakości tych usług. Osoby, które oceniały usługi gastronomiczne dobrze lub bardzo dobrze, oceniły swój 

pobyt w Gdańsku średnio o 1,42 pkt. lepiej niż osoby, które usługi te oceniły źle lub bardzo źle. Wpływ na 

całościową ocenę pobytu zdaje się też mieć poczucie bezpieczeństwa w mieście (różnica pomiędzy osobami 

które oceniały ten aspekt pobytu źle lub bardzo źle a osobami które oceniły go dobrze lub bardzo dobrze 

wyniosła 0,73 pkt.) oraz oznakowanie miasta (taka sama różnica jak w przypadku bezpieczeństwa). Podobną 

prawidłowość daje się zauważyć w przypadku usług noclegowych, gdzie różnica wyniosła 0,76. Tak jak 

w pozostałych grupach, nie ma podstaw, aby wnioskować o jakiekolwiek zależności pomiędzy oceną możliwości 

poruszania się samochodem oraz transportu i komunikacji a zadowoleniem z pobytu. 

Tabela 142. Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu 

 Średnia ocena Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość przemieszczania się samochodem 4,25 

 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość przemieszczania się 

samochodem 
4,69 0,44 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły transport i komunikację 4,80 

 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły transport i komunikacje 4,69 -0,11 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły bezpieczeństwo 4,00 

 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły bezpieczeństwo 4,73 0,73 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług gastronomicznych 3,33 

 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług gastronomicznych 4,76 1,42 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły jakość usług noclegowych 4,00 

 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły jakość usług noclegowych 4,76 0,76 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły dostęp do sklepów b/o 

 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły dostęp do sklepów 4,68 b/o 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły atmosferę miasta, gościnność i życzliwość 

mieszkańców 
b/o 

 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły atmosferę miasta, gościnność i życzliwość 
mieszkańców 

4,70 b/o 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły możliwość robienia zakupów b/o 
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jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły możliwość robienia zakupów 4,69 b/o 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną, 

sportową 
b/o 

 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły ofertę kulturalną, rozrywkową, 
rekreacyjną, sportową 

4,73 b/o 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły czystość miasta 4,54 

 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły czystość miasta 4,75 0,22 

jak oceniają pobyt osoby, które bardzo źle lub źle oceniły oznakowanie miasta 4,54 

 jak oceniają pobyt osoby, które bardzo dobrze lub dobrze oceniły oznakowanie miasta 4,00 -0,54 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 

4.3.5. Wydatki respondenta rekreacyjnego  

Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez respondentów rekreacyjnych, należy uznać, iż podczas swojego 

pobytu w Gdańsku wydawali oni średnio 247,72 zł w przeliczeniu na osobę. Biorąc pod uwagę średni czas 

pobytu tych respondentów, który wyniósł 2,52 doby, dzienne wydatki bez uwzględnienia kosztów 

zakwaterowania wyniosły 110,10 zł. Koszty zakwaterowania zostały oszacowane oddzielnie, w oparciu 

o strukturę obiektów rekreacyjnych, wybieranych przez respondentów rekreacyjnych. Na podstawie tych 

danych oszacowano średni koszt doby hotelowej, który ponosi respondent rekreacyjny na poziomie 157,02 zł. 

Zestawiając tę informację z wcześniej przedstawionymi danymi, dotyczącymi średniej długości pobytu 

respondentów, należących do analizowanej grupy oraz deklarowanych, związanych z pobytem wydatków, nie 

uwzględniających kosztów zakwaterowania, można stwierdzić, że respondenci rekreacyjni wydali podczas 

swojego pobytu średnio 601,02 zł tj. kwotę 238,50 zł dziennie.  

4.3.6. Podsumowanie 

Statystyczny respondent rekreacyjny jest kobietą (53,14% respondentów) w wieku 18-24 lat (25,46% 

odpowiedzi), wykonującą pracę umysłową (30,26%) i legitymującą się wykształceniem wyższym (54,61%). 

Przyjechała do Gdańska z województwa mazowieckiego (19,39% respondentów), na 2-3 noce (38,38% 

odpowiedzi), samochodem (28,78%), z którego po dotarciu do celu przesiadła się na komunikację miejską 

(34,54%). Zakwaterowała się w Gdańsku (76,02%) u rodziny lub znajomych (26,02%), lub w obiekcie 

hotelowym (36,74%). Deklarowała, iż w trakcie swojego pobytu będzie zwiedzać (63,10%), robić zakupy 

(40,96%) i spacerować (43,54%). Odwiedzi również atrakcje lub obiekty turystyczne (75,65%). Docelowo 

planuje zwiedzić Stare Miasto (70,85%), gdzie wejdzie do Bazyliki Mariackiej (23,99%), chętnie też pójdzie na 

plażę (37,27%) lub do Parku Oliwskiego (20,66%). Planuje również odwiedzenie muzeów i obiektów 

kulturalnych.  

Statystyczny respondent rekreacyjny ocenia swój pobyt w Gdańsku na poziomie 4,67 pkt. (w 5-cio punktowej 

skali). Prawie zawsze poleci lub raczej poleci odwiedzenie Gdańska rodzinie lub znajomym (98,89%). Ponadto 

zamierza też ponownie odwiedzić Gdańsk w przyszłości (94,10%). Choć dostrzega wady Gdańska, jednak 

ocenia ogólny stopień jego przystosowania do potrzeb turystów relatywnie dobrze, bo na poziomie 4,34 pkt. 

Jego zdaniem głównym mankamentem Gdańska jest transport i infrastruktura drogowa (48,62%), zaś 

największym atutem zabytki i atrakcje turystyczne (45,58%). Za najgorszy aspekt swojego pobytu w Gdańsku 

uznaje możliwość przemieszania się samochodem (3,8 pkt. w 5-cio stopniowej skali), zaś za najlepszy - dostęp 

do sklepów i możliwość robienia zakupów (4,65 pkt.). Na jego całościową ocenę pobytu największy wpływ ma 

jakość usług gastronomicznych i noclegowych, bezpieczeństwo oraz oznakowanie miasta. W zakresie wydatków, 

jakie poniósł statystyczny respondent rekreacyjny, średnio na dobę wyniosły one 237,89 zł, a w czasie całego 

swojego pobytu w Gdańsku - 647,96 zł. 
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Tabela 143. Podsumowanie podstawowych różnic pomiędzy odpowiedziami respondentów skategoryzowanych 

jako biznesowych, eventowych oraz rekreacyjnych 

Respondenci biznesowi Respondenci eventowi Respondenci rekreacyjni 
Dominująca płeć 

Mężczyźni 55,17% Kobiety 58,76% Kobiety 53,14% 

Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe 

od 25 do 34 lat 29,89% od 18 do 24 lat 35,05% od 18 do 24 lat 25,46% 

od 35 do 44 lat 24,14% od 25 do 34 lat 34,02% od 25 do 34 lat 24,35% 

od 45 do 54 lat 23,56% od 35 do 44 lat 21,65% od 35 do 44 lat 19,56% 

Sytuacja zawodowa 

Praca umysłowa  43,10% Praca umysłowa 42,27% Praca umysłowa 30,26% 

Pracujący na 
własny rachunek 

32,18% Student/ka 27,84% Student/ka 22,88% 

Dominujące wykształcenie 

wyższe 75,29% wyższe 65,98% wyższe 54,61% 

Struktura respondentów kraj/zagranica 

Polska 82,76% Polska 90,72% Polska 72,69% 

Najliczniej reprezentowane województwa 

mazowieckie 25,69% wielkopolskie 20,45% mazowieckie 19,39% 

pomorskie 20,14% mazowieckie 15,91% pomorskie 15,31% 

kujawsko-

pomorskie 

13,19% zachodnio-

pomorskie/pomors
kie 

9,09% warmińsko-

mazurskie/kujaws
ko-pomorskie 

11,73% 

Najpopularniejsze obiekty noclegowe 

Hotel *** 30,48% Rodzina/znajomi 16,13% Rodzina/znajomi 18,82% 

Hotel **** 24,76% Hotel **** 16,13% Hostel  12,92% 

Kwatera 

prywatna/agrotu

rystyczne 

9,52% Hotel *** 14,52% Hotel *** 12,18% 

Średni czas pobytu 

dni: 2,25 dni: 1,90 dni: 2,52 
Najpopularniejsze środki dojazdu 

Samochód  42,53% Samochód  48,45% Pociąg 31,00% 

Pociąg 30,46% Pociąg 32,99% Samochód  28,78% 

Samolot 16,09% Autobus kursowy 9,28% Samolot 28,04% 

Najpopularniejsze środki poruszania się po mieście 

Samochód 

osobowy 

39,43% Samochód 

osobowy 

39,18% Komunikacja 

miejska  

30,63% 

Komunikacja 

miejska  

19,43% Komunikacja 

miejska 

22,68% Samochód 

osobowy 

23,62% 

Inny środek 
komunikacji  

14,86% SKM 18,56% Pieszo 15,50% 

Formy spędzania wolnego czasu 

Zakupy 27,59% Zwiedzanie 40,21% Zwiedzanie 63,10% 

Zwiedzanie 20,69% Spacer 20,62% Spacer 43,54% 

Spacer 12,64% Zakupy/odpoczyne

k na plaży 

13,40% Zakupy 40,96% 

Oceny pobytu 

Ocena możliwości 

przemieszczania się 
samochodem 

3,82 3,65 3,80 

Ocena transportu i 

komunikacji 
4,22 4,12 4,33 

Ocena bezpieczeństwa 4,22 4,14 4,33 

Ocena usług 

gastronomicznych 
4,30 4,32 4,32 

Ocena usług noclegowych 4,38 4,40 4,49 

Ocena dostępu do sklepów 4,57 4,45 4,65 

Ocena atmosfery, 

gościnności i życzliwości 
mieszkańców 

4,54 4,43 4,59 

Ocena możliwości robienia 

zakupów 
4,64 4,42 4,65 

Ocena oferty kulturalnej, 

rozrywkowej, sportowej 
4,43 4,58 4,52 

Ocena czystości miasta 3,95 4,00 3,99 

Ocena oznakowania miasta 4,02 4,28 4,20 

Ocena zadowolenia z całego 

pobytu 
4,56 4,66 4,67 

Ocena dostosowania 

gdańska do potrzeb 

turystów 

4,64 4,35 4,34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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PODSUMOWANIE 

 

W ramach badania ruchu turystycznego na terenie Gdańska w 1 kwartale 2015 r. przeprowadzono 573 

indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych z turystami i odwiedzającymi z kraju i z zagranicy. Pozwoliło 

to na scharakteryzowanie osób korzystających z turystycznej oferty miasta pod względem ich cech 

demograficzno-socjologicznych oraz poznanie ich opinii na temat różnych aspektów przygotowania Gdańska 

do obsługi turystów. Na podstawie zebranych danych dokonano także klasyfikacji turystów ze względu 

na główny cel ich wizyty, co pozwoliło na bardziej dogłębną analizę trzech typów: turysty biznesowego, turysty 

eventowego oraz turysty rekreacyjnego. W dodatku do Raportu pt. „Wpływ turystyki na gospodarkę miasta 

Gdańsk” podjęto próbę określenia ekonomicznego wpływu, jaki ruch turystyczny ma na miasto i jego 

mieszkańców.  

Wykorzystując dane udostępnione przez Wojewódzki Urząd Statystyczny w Gdańsku oraz zgromadzone 

w trakcie badania oszacowano, że w 1 kwartale 2015 r. przynajmniej jedną noc spędziło w Gdańsku 229 973 

turystów krajowych i 85 039 turystów zagranicznych, co łącznie daje 315 012 osób. W tym samym okresie 

miasto odwiedziło 1 190 776 osób z kraju oraz 146 518 z zagranicy, co łącznie daje sumę 1 337 294 osób. 

Następnie stworzono profil demograficzno-socjologiczny uczestników ruchu turystycznego odbywającego się 

na terenie Gdańska. Na podstawie zebranych danych stwierdzono, że przebadani turyści i odwiedzający różnią 

się między sobą pod względem struktury płci – kobiety stanowią 56,46% pierwszej i jedynie 45,36% drugiej 

grupy. Pod względem wieku najliczniejszą grupą okazały się osoby pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Porównując 

respondentów krajowych i zagranicznych wykazano jednak, że w drugiej z tych grup przeważały osoby w wieku 

35-44 lata. W następnej kolejności analizie poddano wykonywane zawody oraz wykształcenie posiadane przez 

turystów i odwiedzających Gdańsk. Najliczniej reprezentowane były osoby zajmujące się pracą umysłową 

(35,60%), a w następnej kolejności przedsiębiorcy pracujący na własny rachunek (22,69%) oraz studenci 

(19,20%). Pod względem wykształcenia najwięcej respondentów legitymowało się wykształceniem wyższym, 

szczególnie wśród turystów, gdzie stanowili oni 67,53%. Najmniej liczną grupą były osoby, które swoją 

edukację zakończyły na etapie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej.  

Pod względem miejsca zamieszkania, prawie 80% osób przyjechało do Gdańska z Polski, z czego najliczniej 

reprezentowane były województwa mazowieckie i pomorskie, a w przypadku dużych miast – Miasto Stołeczne 

Warszawa. Wśród respondentów krajowych większość decydowała się na spędzenie w mieście tylko jednego 

dnia, bez noclegu. Zauważono jednak, że im większa odległość między Gdańskiem a miejscem zamieszkania 

respondenta, tym dłuższy jest jego statystyczny pobyt w mieście. Największą grupą turystów i odwiedzających 

z zagranicy, według uzyskanych danych, stanowiły osoby przyjeżdzające z Niemiec (23,08%), a w następnej 

kolejności z Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz Włoszech. Z wyjątkiem Rosji, wśród wszystkich pozostałych krajów 

przeważały osoby, które spędziły w Gdańsku przynajmniej jedną noc. Długość pobytu w mieście wynosiła 

najczęściej 2-3 dni. Zagraniczni turyści preferowali raczej dłuższe pobyty od turystów krajowych. 

Na podstawie analizy pytań dotyczących bezpośrednio doświadczenia przyjazdu do i pobytu w mieście 

stwierdzono, że prawie 65% respondentów traktowało Gdańsk, jako główny cel swojej podróży, a wśród 

turystów było to aż 76,38%. Pozostałe osoby deklarowały chęć zwiedzenia całego Trójmiasta lub traktowały 

Gdańsk, jako jedno z miejsc w toku dłuższej podróży. Osoby zatrzymujące się w Gdańsku najchętniej wybierały 

hotele *** lub **** oraz nocleg u rodziny/znajomych. Porównując turystów krajowych i zagranicznych 

stwierdzono, że ci pierwsi preferują wyższy standard, a drudzy tańsze opcje – nocleg u rodziny/znajomych oraz 

schroniska młodzieżowe. Najpopularniejszym sposobem dostania się do Gdańska okazały się samochód, pociąg 

oraz samolot. Osoby, które nie planowały noclegu w mieście, najczęściej podróżowały własnymi środkami 

transportu, podczas gdy wśród turystów niewielką przewagą cieszyły się pociągi. Jedynie wśród turystów 
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zagranicznych ponad 80% osób zdecydowało się na samolot. Do poruszania się po samym Gdańsku 

odwiedzający najczęściej pozostawali przy samochodzie, a turyści woleli środki komunikacji miejskiej.  

Najbardziej popularnym celem wizyty w Gdańsku był wypoczynek/relaks, szczególnie wśród turystów 

zagranicznych, z których wskazało go 53,39%. Stosunkowo liczną grupę stanowiły także osoby, które 

odwiedziły miasto w sprawach zawodowych. Preferowanymi formami spędzania czasu były zwiedzanie 

(43,46%), spacery (32,64%) oraz zakupy (29,67%). Różniły się one jednak wśród respondentów deklarujących 

różne cele podróży. Zwiedzanie było najbardziej popularne wśród osób zorientowanych na wypoczynek, które 

wskazały je w 81,54% przypadków. Z kolei inne grupy, szczególnie osoby, które przyjechały do Gdańska 

w celach zakupowych, zdecydowanie rzadziej planowały zwiedzanie miasta. Małą popularnością cieszyły się 

gdańskie instytucje kultury. Korzystanie z ich oferty deklarowali raczej turyści niż odwiedzający, a najczęściej 

wskazywanymi miejscami były muzea, kina i teatry. Wśród obiektów i atrakcji turystycznych Gdańska 

respondenci najchętniej odwiedzali Stare Miasto, Bazylikę Mariacką, plażę oraz Park w Oliwie. 

Na koniec respondentów poproszono o ocenienie swojego pobytu w Gdańsku oraz przygotowania miasta do 

przyjmowania ruchu turystycznego. Średnia ocena zadowolenia z pobytu w mieście wyniosłą 4,62 w 5-

stopniowej skali. Wyżej swoje zadowolenie oceniali respondenci zagraniczni (4,71) oraz osoby będące 

w Gdańsku po raz drugi (ogółem 4,68 i zagraniczni 4,91). 95,46% respondentów zadeklarowało chęć 

ponownego przyjazdu, a prawie wszyscy badani byli skłonni polecić Gdańsk swoim znajomym i rodzinie. 

Najwyżej ocenianymi aspektami pobytu były możliwość robienia zakupów i dostęp do sklepów, a także 

atmosfera miasta i życzliwość mieszkańców. Za największe atuty Gdańska respondenci uznali zabytki i atrakcje 

turystyczne oraz przyrodę i rekreację. Natomiast największym mankamentem okazał się transport 

i infrastruktura drogowa. 

W kontekście dalszego rozwijania infrastruktury zorientowanej na turystów oraz budowania wizerunku Gdańska 

zbadano skąd respondenci biorą informacje o mieście i w jakich miejscach spotkali się z jego promocją. 

Najpopularniejszym źródłem informacji okazał się stanowczo Internet (83,60%). Z kolei z promocją Gdańska 

spotkała się ledwo ¼ respondentów.  

Podsumowując, Gdańsk odwiedzają głównie osoby z Polski, mieszkające w dużych miastach. Są to w większości 

ludzie młodzi, dobrze wykształceni i zajmujący się pracą umysłową lub posiadający własną działalność. 

Przyjeżdżają oni do miasta samochodem, pociągiem lub, w przypadku turystów i odwiedzających spoza Polski, 

samolotem. Zostają zwykle na okres 2-3 dni i zatrzymują się w hotelach *** i **** lub u rodziny/znajomych. 

Gdańsk oceniany jest przez uczestników ruchu turystycznego bardzo wysoko, szczególnie pod kątem zabytków 

i atrakcji turystycznych. Z kolei głównym mankamentem, który był wskazywany w badaniu, okazał się transport 

oraz infrastruktura drogowa.  
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