
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

wrzesień 2016 

 

TURYSTYKA GDAŃSKA 

Raport z badania przeprowadzonego 

w II kwartale 2016 r. 

 



2 

 

OPRACOWANIE 

 

 

Raport opracowany przez: 

Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka 

Adres: ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk 
Tel.: 58 511 22 70 
e-mail: biuro@instytutnaukowy.org 

www.instytutnaukowy.org 

 

 

 

 

Autorzy Raportu: 

Projekt badania i opracowanie naukowe wyników: 

 prof. UG dr hab. Robert Bęben; 

 Oliwia Papis; 

 Marta Kotlarz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka 

Turystyka Gdańska: Raport z badania przeprowadzonego w II kwartale 2016 r. 

 

© 2016, Pomorski Instytut Naukowy im. prof. Brunona Synaka 

  



3 

 

SPIS TREŚCI 

WSTĘP…. .............................................................................................................................................. 5 

ZAŁOŻENIA ........................................................................................................................................... 6 

1.1. Definicje i pojęcia ............................................................................................................... 6 

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

i zagranicznych .................................................................................................................................. 6 

1.3. Dobór próby ............................................................................................................................... 7 

1.3. Realizacja i przebieg badania ............................................................................................... 8 

WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH ............................................................................................................... 9 

2.1. Profil demograficzno-socjologiczny respondentów ................................................................... 9 

2.2. Miejsce zamieszkania i pochodzenie respondentów ............................................................... 13 

2.3. Który raz respondenci przyjechali do Gdańska ...................................................................... 17 

2.4. Długość pobytu w Trójmieście i rola Gdańska w pobycie ........................................................ 19 

2.5. Osoby towarzyszące podczas podróży i pobytu ..................................................................... 21 

2.6. Wybierane przez respondentów obiekty noclegowe ............................................................... 22 

2.7. Miejscowości komplementarne w stosunku do Gdańska ......................................................... 24 

2.8. Środki transportu wykorzystywane przez respondentów ........................................................ 25 

2.9. Cel przyjazdu i formy spędzania czasu ................................................................................ 27 

2.10. Stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku i czynniki wpływające na to zadowolenie .................. 34 

WYNIKI BADAŃ W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH ............................................... 45 

3.1. Specyfikacja turystów ze względu na cel podróży oraz wpływ tego celu na zachowania i opinie 

turystów………………………………………………………………………………………. ............................................................. 45 

3.2. Turystyka biznesowa ......................................................................................................... 45 

3.2.1. Profil respondenta biznesowego (metryczka) ................................................................ 45 

3.2.2. Specyfika podróży respondentów biznesowych ............................................................. 48 

3.2.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta biznesowego .................................................. 51 

3.2.4. Ocena pobytu przez respondenta biznesowego ............................................................. 52 

3.2.5. Wydatki respondenta biznesowego .............................................................................. 54 

3.2.6. Podsumowanie ......................................................................................................... 54 

3.3. Turystyka celowa – przyjazd do rodziny/znajomych ....................................................................... 55 

3.3.1. Profil respondenta, który przyjechał do rodziny/znajomych (metryczka) .................................... 55 

3.3.2. Specyfika podróży respondentów, którzy przyjechali do rodziny lub znajomych .......................... 57 

3.3.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta, który przyjechał do rodziny lub znajomych ........ 60 

3.3.4. Ocena pobytu przez respondenta, który przyjechał do rodziny lub znajomych ................... 61 

3.3.5. Wydatki respondenta, który przyjechał do rodziny lub znajomych ................................... 63 

3.3.6. Podsumowanie ......................................................................................................... 63 

3.4. Turystyka rekreacyjna ....................................................................................................... 64 

3.4.1. Profil respondenta rekreacyjnego (metryczka) ........................................................................ 64 

3.4.2. Specyfika podróży respondentów rekreacyjnych ..................................................................... 66 

3.4.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta rekreacyjnego ................................................ 68 

3.4.4. Ocena pobytu przez respondenta rekreacyjnego ........................................................... 70 

3.4.5. Wydatki respondenta rekreacyjnego ............................................................................ 71 

3.4.6. Podsumowanie ......................................................................................................... 72 



4 

 

3.5. Turystyka eventowa .......................................................................................................... 72 

3.4.1. Profil respondenta eventowego (metryczka) ........................................................................... 72 

3.4.2. Specyfika podróży respondentów eventowych ........................................................................ 74 

3.5.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta eventowego ................................................... 77 

3.5.4. Ocena pobytu przez respondenta eventowego .............................................................. 78 

3.5.5. Wydatki respondenta eventowego ............................................................................... 80 

3.5.6. Podsumowanie ......................................................................................................... 80 

PODSUMOWANIE ................................................................................................................................. 82 

SPIS RYSUNKÓW ................................................................................................................................. 87 

SPIS TABEL......................................................................................................................................... 87 

  



5 

 

WSTĘP 

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

nego przez Pomorski Instytut Naukowy im. Profesora Brunona Synaka, we współpracy z Gdańską Organizacją 

Turystyczną. Niniejszy Raport stanowi podsumowanie wyników sondażu przeprowadzonego w II 

kwartale 2016 r. w formie indywidualnych wywiadów, będąc tym samym materiałem porównawczym 

dla danych uzyskanych w II kwartale 2015 r.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

niż obecnie korzyści dla gospodarki lokalnej. 

Do celów szczegółowych, realizowanego projektu, należą: 

 określenie społeczno-ekonomicznego profilu turystów i odwiedzających przyjeżdżających do 

Gdańska; 

 zbadanie stopnia zadowolenia odwiedzających i turystów z poszczególnych aspektów pobytu 

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

zadowoleniem z pobytu; 

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

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

Gdańska jako produktu turystycznego; 

 oszacowanie wielkości ruchu turystycznego. 

 



ZAŁOŻENIA 

1.1. Definicje i pojęcia 

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

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

 populacja – ogół osób spoza Trójmiasta w wieku powyżej 16 lat, 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 obejmuje przynajmniej jeden nocleg; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mych. 

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

krajowych, jak i zagranicznych  

Szacunku liczby turystów i odwiedzających dokonano w oparciu o realne dane dotyczące liczby osób korzystają-

cych z noclegów w kwietniu i maju 2016 r. oraz prognozowanej liczby korzystających z noclegów w czerwcu 2016 

r. (prognoza oparta o dynamikę zmian rok do roku oraz miesiąc do miesiąca w latach 2014, 2015 i 2016).  

Zastosowana metoda służy uzyskaniu liczby uczestników ruchu turystycznego in capita, a więc osób, a nie od-

wiedzin/przyjazdów. Szacunku dokonano w oparciu o następującą procedurę.  

Proces szacunku 

Liczba turystów została oszacowana wg. wzoru:  

LT = LGK +LGZ+ NLGK +NLGZ, gdzie:  

LT – całkowita liczba turystów w danym okresie LGK = liczba krajowych osób korzystających w danym okresie 

z bazy noclegowej wg. GUS  LGZ = liczba zagranicznych osób korzystających w danym okresie z bazy noclegowej 

wg. GUS NLGK = liczba krajowych turystów zakwaterowanych poza bazą noclegową GUS (osoby wybierające 

zakwaterowanie u rodziny lub znajomych lub w innych jednostkach nie objętych obowiązkiem raportowania do 

GUS) liczona w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wg. wzoru:  

NLGK = LGK*wynikający z badań ankietowych stosunek turystów krajowych deklarujących zakwaterowanie 

w obiektach objętych obowiązkiem raportowania do GUS do turystów deklarujących zakwaterowanie u rodziny 

lub znajomych  

NLGZ = liczba zagranicznych turystów zakwaterowanych poza bazą noclegową GUS (osoby wybierające zakwa-

terowanie u rodziny lub znajomych lub w innych jednostkach nie objętych obowiązkiem raportowania do GUS) 

liczona w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wg. wzoru:  
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NLGZ = LGZ*wynikający z badań ankietowych stosunek turystów zagranicznych deklarujących zakwaterowanie 

w obiektach objętych obowiązkiem raportowania do GUS do turystów deklarujących zakwaterowanie u rodziny 

lub znajomych  

Liczbę odwiedzających została oszacowana wg. wzoru:  

LO = LOK+LOZ, gdzie:  

LO – liczba odwiedzających w danym okresie  

LOK – liczba odwiedzających krajowych liczona w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wg. 

wzoru:  

LOK = LGK*wynikający z badań ankietowych stosunek turystów krajowych do odwiedzających krajowych  

LOZ - liczba odwiedzających zagranicznych liczona w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wg. 

wzoru:  

LOZ = LGZ*wynikający z badań ankietowych stosunek turystów zagranicznych do odwiedzających zagranicz-

nych.  

Na podstawie wyżej opisanej metodyki, otrzymano liczebność populacji na poziomie 528 782 osób.  

2Q2016 

krajowi zagraniczni 
suma 

turyści odwiedzający turyści odwiedzający 

226 844 103 887     129 998     68 053     528 782     

w bazie noclegowej GUS 153 370     n/d 90 233     n/d 243 603     

w tym: poza bazą noclegową 

GUS 
73 474     n/d 39 765     n/d 113 239     

1.3. Dobór próby  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stanie także metodologii badań stanowiących uproszczoną formę doboru losowego, np. stosujących dobór syste-

matyczny, co spowodowane było realnym brakiem możliwości zastosowania odpowiedniego interwału, pozwala-

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

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

stosowanych metod był znacząco ograniczony. Z tego względu zastosowano nielosowy kwotowy schemat doboru 

osób ankietowanych, wykorzystujący 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  wy-

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

dzie stosunkowo niewielkim błędem.  

 

Gdzie: N – liczność populacji;   

p – spodziewany rząd wielkości szacowanej frakcji (0,5);   

q – 1 - p;   

zα – 2,05 dla α=0,05;   

d – dopuszczalny błąd szacunku frakcji p (0,05). 

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

zdefiniowany jako p = 0,5. Dodatkowo założono współczynnik ufności na poziomie 96,00%. Zakładana wielkość 

populacji została przyjęta na poziomie analogicznym tożsamego okresu 2015 r., a więc 500 000 osób. W oparciu 

o powyższe założenia minimalna liczebność próby badawczej została oszacowana na poziomie 658 osób. Osta-

tecznie przeprowadzono 703 skuteczne wywiady, a na podstawie przeprowadzonego badania wielkość populacji 

została oszacowana na poziomie 528 782 osób, co oznacza, że błąd maksymalny w badaniu był na poziomie ok. 

4% 

1.3. Realizacja i przebieg badania 

Badanie turystyki gdańskiej w II kwartale 2016 r., będące podstawą do opracowania niniejszego Raportu, zostało 

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

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

o mieście oraz uzyskanie informacji na temat ich aktywności podczas pobytu w Gdańsku podczas II kwartału 

2016 roku. 

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

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

Społeczno-Gospodarczych Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdańsk. 

Tabela 1. Zestawienie miejsc oraz zrealizowanej liczby ankiet  

Miejsce przeprowadzenia badania Liczba zrealizowanych ankiet 

Stare/ Główne Miasto 445 

Port Lotniczy 124 

Dworzec PKP Gdańsk Główny 132 

Plaża 2 

RAZEM 703 

Źródło: Opracowanie własne. 

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

transportu za pomocą których respondenci przybyli do Gdańska, a także poruszali się po mieście, charakterystyka 

grup towarzyszących, z którymi przyjechali do Gdańska, etc. Zweryfikowano także źródła, z których respondenci 

dowiadywali się o Gdańsku oraz zbadano ich opinię na temat miasta. Wyniki badania preferencji respondentów 

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

cenie oraz sytuację zawodową respondentów.  
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WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

2.1. Profil demograficzno-socjologiczny respondentów  

Analiza uzyskanych wyników badania sondażowego, przeprowadzonego w II kwartale 2016 r. rozpoczęła się od 

przygotowania profilu demograficzno-socjologicznego respondentów. Analizę tę przeprowadzono w podziale na 

turystów i odwiedzających oraz na krajowych i zagranicznych uczestników gdańskiego ruchu turystycznego.   

Tabela 2. Struktura respondentów według płci z podziałem na turystów i odwiedzających 

 

Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Mężczyzna 355 50,50% 116 49,57% 239 50,96% 

Kobieta 348 49,50% 118 50,43% 230 49,04% 

Razem 703 100% 234 100% 469 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w I kwartale 2016 r., również w analizowanym okresie struktura płciowa respondentów była 

dość zrównoważona, z bardzo nieznaczną przewagą mężczyzn. W badaniu udział wzięło 50,5% męż-

czyzn i 49,5% kobiet. Rozkład taki stanowi niewielką rozbieżność w stosunku do struktury płci właściwej dla 

całej populacji Polski w 2015 r. (51,6% kobiet oraz 48,4% mężczyzn). Duża jest natomiast jego różnica względem 

wyników uzyskanych w badaniu przeprowadzonym w analogicznym okresie w roku 2015, gdzie rozkład wyniósł 

odpowiednio 57,2% mężczyzn i 38,9% kobiet (w IIQ2015 r. 3,9% respondentów nie udzieliło odpowiedzi na 

pytanie o płeć), przy czym jak wskazywano wcześniej uzyskana wtedy struktura była po części wynikiem poboru 

pewnej części próby w okolicach Stadionu Energa bezpośrednio przed rozpoczęciem się tam meczu towarzyskiego. 

Struktura płciowa odwiedzających i turystów uwidoczniła nieznaczne różnice. W przypadku odwiedzających udział 

kobiet (50,4%) przewyższał udział mężczyzn (49,6%), zaś wśród turystów minimalnie przeważającą część sta-

nowili mężczyźni (51,0%). W oparciu o wyniki badania można wysunąć wstępny wniosek, że struktura płciowa 

odwiedzających i turystów, jest dość wyrównana. 

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

stycznego 

 

Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Mężczyzna 355 50,50% 262 52,09% 93 46,50% 

Kobieta 348 49,50% 241 47,91% 107 53,50% 

Razem 703 100% 503 100% 200 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Struktura płciowa krajowych uczestników ruchu turystycznego w analizowanym okresie była zbliżona do struktury 

płciowej tej grupy w II kwartale 2015 r. W obu badanych kwartałach wśród respondentów z Polski przeważali 

mężczyźni. Warto zwrócić uwagę na nieznaczną przewagę kobiet wśród zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego (53,5%), co jest zjawiskiem niezaobserwowanym dotąd we wcześniej badanych okresach. 

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

 
Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

od 16 do 24 lat 144 

 

20,48% 48 20,51% 96 20,47% 
od 25 do 34 lat 248 35,28% 72 30,77% 176 37,53% 

od 35 do 44 lat 181 25,75% 59 25,21% 122 26,01% 

od 45 do 54 lat 85 12,09% 35 14,96% 50 10,66% 

od 55 do 64 lat 35 4,98% 17 7,26% 18 3,84% 

65 lat i powyżej 10 1,42% 3 1,28% 7 1,49% 

Razem 703 100,00% 234 100,00% 469 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Najliczniejszą grupę, zarówno wśród respondentów ogółem, odwiedzających, jak i turystów, stanowiły osoby 

znajdujące się w przedziale wiekowym od 25 do 34. Jest to wynik różny od uzyskanego w badaniu przeprowa-

dzonym w II kwartale 2015 roku, w którym odnotowano przewagę najmłodszej grupy wiekowej – osób w wieku 

pomiędzy 16 a 24 rokiem życia (w 2015 r. badaniu nie były poddawane osoby poniżej 16 roku życia). Najmniej 

liczną kategorię stanowili ankietowani powyżej 65 roku życia (1,4%). Osoby w wieku poniżej 45 roku życia sta-

nowiły łącznie ponad 80% wszystkich badanych.  

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

rystycznego 

 

Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

od 16 do 24 lat 144 20,48% 116 23,06% 28 14,00% 

od 25 do 34 lat 248 35,28% 175 34,79% 73 36,50% 

od 35 do 44 lat 181 25,75% 118 23,46% 63 31,50% 

od 45 do 54 lat 85 12,09% 65 12,92% 20 10,00% 

od 55 do 64 lat 35 4,98% 21 4,17% 14 7,00% 

65 lat i powyżej 10 1,42% 8 1,59% 2 1,00% 

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Udział poszczególnych grup wiekowych wśród respondentów krajowych i zagranicznych był zbliżony do ogólnej 

struktury, cechującej badaną populację. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (34,8% 

respondentów krajowych i 36,5% respondentów zagranicznych), zaś najmniej liczną - osoby powyżej 55 roku 

życia, co świadczy o niskiej aktywności turystycznej tej grupy wiekowej i znajduje potwierdzenie w badaniach 

przeprowadzonych w latach poprzednich. W stosunku do badania przeprowadzonego w analogicznym kwartale 

2015 roku, zauważyć można spadek liczby respondentów zagranicznych powyżej 65 roku życia (o 7,5 p.p.) oraz 

dość znaczny wzrost liczby odwiedzających i turystów zagranicznych w wieku 35-44 lata (o 13,6 p.p.). 

Tabela 6. Struktura respondentów według wykonywanego zawodu z podziałem na odwiedzających i turystów 

 

Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Praca umysłowa 238 33,85% 72 30,77% 166 35,39% 

Praca fizyczna 92 13,09% 43 18,38% 49 10,45% 

Pracujący na własny rachunek 149 21,19% 46 19,66% 103 21,96% 

Student/ka 111 15,79% 28 11,97% 83 17,70% 

Uczeń/uczennica 30 4,27% 15 6,41% 15 3,20% 

Emeryt/ka Rencista/ka 38 5,41% 10 4,27% 28 5,97% 

Niepracująca osoba, zajmująca się domem 11 1,56% 3 1,28% 8 1,71% 

Żadne z powyższych 28 3,98% 14 5,98% 14 2,99% 

Bezrobotny 6 0,85% 3 1,28% 3 0,64% 

Razem 703 100,00% 234 100,00% 469 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najwyższy udział wśród respondentów ogółem w analizowanym okresie stanowiły osoby pracujące umysłowo oraz 

pracujące na własny rachunek, co jest wynikiem nieznacznie różnym od uzyskanego w II kwartale 2015 roku, 

w którym przeważali respondenci deklarujący wykonywanie pracy fizycznej oraz umysłowej. Trzecią najliczniejszą 

grupą zarówno w II kwartale 2016 r., jak również w analogicznym okresie w roku poprzednim, stanowili studenci, 

przy czym w analizowanym kwartale 2016 roku ich liczba spadła jednak w stosunku do danych z II kwartału 2015 

roku, kiedy to stanowili 20,7% respondentów (spadek o 4,9 p.p.). Podobnie do rozkładu respondentów ogółem 

ze względu na status zawodowy prezentuje się struktura odwiedzających i turystów. Jedyną większą różnicą jest 

odsetek osób pracujących fizycznie, których jest więcej wśród osób odwiedzających (18,4%) niż turystów 

(10,5%). 
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Tabela 7. Struktura respondentów według wykonywanego zawodu z podziałem na krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystycznego 

 

Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Praca umysłowa 238 33,85% 174 34,59% 64 32,00% 

Praca fizyczna 92 13,09% 63 12,52% 29 14,50% 

Pracujący na własny rachunek 149 21,19% 104 20,68% 45 22,50% 

Student/ka 111 15,79% 94 18,69% 17 8,50% 

Uczeń/uczennica 30 4,27% 22 4,37% 8 4,00% 

Emeryt/ka Rencista/ka 38 5,41% 21 4,17% 17 8,50% 

Niepracująca osoba, zajmująca się domem 11 1,56% 5 0,99% 6 3,00% 

Żadne z powyższych 28 3,98% 16 3,18% 12 6,00% 

Bezrobotny 6 0,85% 4 0,80% 2 1,00% 

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego najliczniejszą grupę stanowili 

pracownicy umysłowi (odpowiednio 34,6% i 32,0%). Dość znaczną rozbieżność można zaobserwować między 

odsetkiem studentów wśród respondentów krajowych w porównaniu do zagranicznych, co jest wynikiem podob-

nym do uzyskanego w II kwartale 2015 roku. Wówczas odsetek ten wynosił 22,7% wśród respondentów krajo-

wych oraz 10,4% zagranicznych, natomiast w II kwartale 2016 r. odpowiednio 18,7% i 8,5%. Zauważalny jest 

zatem nieznaczny spadek udziału studentów wśród odwiedzających i turystów w porównaniu z analogicznym 

badanym okresem roku 2015, przy czym nadal do Gdańska chętniej przyjeżdżają studenci krajowi niż zagraniczni. 

Odnotowano również dość znaczną zmianę udziału pracowników fizycznych wśród krajowych uczestników ruchu 

turystycznego w stosunku do roku poprzedniego (spadek o 12,5 p.p.). W obu grupach zauważalny był relatywnie 

wysoki odsetek osób, które nie wskazały żadnej z możliwych odpowiedzi w analizowanym zakresie, co może 

oznaczać zarówno, że faktycznie żadna z podanych opcji nie odpowiadała w pełni statusowi tych respondentów, 

ale też, że ze względu na element wstydu związany z pozostawaniem bez pracy skłonił respondentów do nie 

udzielenia szczerej odpowiedzi. 

Tabela 8. Struktura respondentów według wykształcenia z podziałem na odwiedzających i turystów 

 
Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Wyższe 423 60,17% 124 52,99% 299 63,75% 

Średnie i policealne 245 34,85% 93 39,74% 152 32,41% 

Zasadnicze zawodowe 23 3,27% 9 3,85% 14 2,99% 

Gimnazjalne lub poniżej 12 1,71% 8 3,42% 4 0,85% 

Razem 703 100,00% 234 100,00% 469 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2016 r. najliczniejszą grupą turystów i odwiedzających Gdańsk byli ankietowani posiadający wy-

kształcenie wyższe (60,2%) oraz wykształcenie średnie (34,9%), przy czym znaczną część tej drugiej grupy 

stanowili studenci, a więc osoby, które docelowo w przyszłości również będą legitymować się wykształceniem 

wyższym. W tym zakresie uzyskane wyniki nie odbiegają od wyników uzyskanych w II kwartale 2015 r., choć ich 

rozkład jest nieco inny, gdyż w analogicznym okresie roku 2015 osoby z wyższym wykształceniem stanowiły 

44,0% ogółu odwiedzających i turystów, natomiast z wykształceniem średnim -  41,2%. Na obecnym etapie 

badań nie jest możliwe ustalenie czy zmiana w strukturze w stosunku do analogicznego kwartału 2015 r. wskazuje 

na zmianę trendu, czy też ma charakter incydentalny. 

Odpowiedzi respondentów na pytanie o posiadane wykształcenie ujawniły duży odsetek osób z wyższym wykształ-

ceniem zarówno wśród respondentów krajowych - 57,9%, jak i zagranicznych - 66,0%. Nieco mniej respondentów 

wskazało, że posiada wykształcenie średnie i policealne (37,8% respondentów krajowych i 27,5% respondentów 

z zagranicy). Powielanie się tych tendencji w kolejnych badanych okresach może świadczyć o tym, iż osoby spoza 

Polski, posiadające wyższe częściej od innych grup podróżują do Gdańska. Tym samym po raz kolejny potwier-

dzono prawidłowość, że częstotliwość odbywania podróży jest związana z wykształceniem.  
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Tabela 9. Struktura respondentów według wykształcenia z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników 

ruchu 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Wyższe 423 60,17% 291 57,85% 132 66,00% 

Średnie i policealne 245 34,85% 190 37,77% 55 27,50% 

Zasadnicze zawodowe 23 3,27% 15 2,98% 8 4,00% 

Gimnazjalne lub poniżej 12 1,71% 7 1,39% 5 2,50% 

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ostatnim analizowanym obszarem, dotyczącym profilu demograficzno-społecznego respondentów, był ich status 

materialny. Pytanie związane ze statusem materialnym zostało dodane do kwestionariusza ankiety dopiero w I 

kwartale 2016 r., dlatego też uzyskane wyniki w tym zakresie nie zostały zestawione z danymi właściwymi dla 

analogicznego okresu w 2015 r. 

Tabela 10. Struktura respondentów według statusu materialnego z podziałem na odwiedzających i turystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Powodzi mi się bardzo dobrze 

Powodi mi się raczej dobrze 
218 31,01% 83 35,47% 135 28,78% 

Powodzi mi się raczej dobrze 331 47,08% 89 38,03% 242 51,60% 

Powodzi mi się znośnie/ średnio 143 20,34% 55 23,50% 88 18,76% 

Powodzi mi się raczej źle 8 1,14% 4 1,71% 4 0,85% 

Powodzi mi się bardzo źle 3 0,43% 3 1,28% 0 0,00% 

Razem 703 100,00% 234 100,00% 469 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

I tak ankietowani ogółem najczęściej wskazywali, iż ich sytuacja materialna jest raczej dobra (47,1%) lub bardzo 

dobra (31,0%). Jedenaście osób wskazało, że powodzi im się raczej źle lub bardzo źle, lecz w odniesieniu do 

wielkości próby jest to nieznaczny odsetek odpowiedzi, co może oznaczać, iż zarówno w przypadku odwiedzają-

cych, jak i turystów, najczęściej na wizytę w Gdańsku decydują się osoby o stosunkowo dobrej sytuacji material-

nej. W porównaniu z I kwartałem 2016 r. zmianie uległa kolejność odpowiedzi – wówczas większość ogółu re-

spondentów stanowiły osoby deklarujące, że powodzi im się bardzo dobrze (40,9%).Być może jest to związane z 

faktem, iż dla osób przyjeżdzających w I kwartale, a więc w okresie ferii zimowych jest to z reguły drugi wyjazd 

urlopowy poza urlopem wakacyjnym, a tym samym są to osoby dysponujące wystarczającymi środkami, aby 

pozwolić sobie na dwa urlopy.  

Tabela 11. Struktura respondentów według statusu materialnego z podziałem na krajowych i zagranicznych uczest-

ników ruchu turystycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Powodzi mi się bardzo dobrze 

Powodi mi się raczej dobrze 
218 

 

31,01% 120 23,86% 98 49,00% 

Powodzi mi się raczej dobrze 331 47,08% 254 50,50% 77 38,50% 

Powodzi mi się znośnie/ średnio 143 20,34% 121 24,06% 22 11,00% 

Powodzi mi się raczej źle 8 1,14% 7 1,39% 1 0,50% 

Powodzi mi się bardzo źle 3 0,43% 1 0,20% 2 1,00% 

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Poddając analizie sytuację materialną respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego, na uwagę zasługuje przewaga zagranicznych respondentów, wskazujących, iż powodzi im się bar-

dzo dobrze (49,0%) lub raczej dobrze (38,5%). Zjawisko to może być skorelowane z pochodzeniem respondentów 

zagranicznych, z których większość przybyła do Gdańska z krajów uznawanych za bardziej zamożne od Polski, 

takich jak: Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia etc. Respondenci krajowi są natomiast trochę bardziej powściągliwi 

przy ocenie swojej sytuacji materialnej i w większości deklarowali, że powodzi im się raczej dobrze. 
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2.2. Miejsce zamieszkania i pochodzenie respondentów 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r., również w analizowanym okresie wśród badanych przeważali uczestnicy ruchu 

turystycznego z Polski. Należy jednak podkreślić, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, 

nieznacznie spadł ich udział (w II kwartale 2015 r. stanowili oni 83,4%, zaś w II kwartale 2016 r. – 71,6% 

respondentów). Ciekawym zjawiskiem jest wyższy odsetek osób zamieszkujących na stałe za granicą wśród od-

wiedzających niż turystów. Wynika to z faktu, iż zwiększyła się popularność miejscowości ościennych w tym 

w szczególności Sopotu w tej grupie. Tym samym respondenci zagraniczni jako osoby zakwaterowane poza Gdań-

skiem stanowią z perspektywy Gdańska jedynie odwiedzających, a nie turystów. 

Tabela 12. Respondenci z Polski i zagranicy w podziale na odwiedzających i turystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Z Polski 503 71,55% 158 67,52% 345 73,56% 

Z zagranicy 200 28,45% 76 32,48% 124 26,44% 

Razem 703 100% 234 100% 469 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2016 r. struktura respondentów z zagranicy cechowała się relatywnie dużym rozproszeniem tery-

torialnym, podobnie jak w analogicznym okresie w 2015 roku. Najliczniejsze grupy uczestników ruchu turystycz-

nego z zagranicy stanowili respondenci z Niemiec i Wielkiej Brytanii (grupy te stanowiły odpowiednio 34,5% 

i  23,5% respondentów spoza Polski). Wysoki udział tych dwóch grup widoczny był także w każdym z analizowa-

nych okresów 2015 r. oraz w I kwartale 2016 r. Następną co do wielkości grupą byli odwiedzający i turyści 

z Norwegii (8,0%), a w dalszej kolejności Szwedzi (5,5%), Rosjanie (5,0%), Hiszpanie (3,5%) oraz osoby ze 

Stanów Zjednoczonych (3,0%).  

Tabela 13. Udział respondentów z zagranicy z poszczególnych państw w liczbie respondentów z zagranicy ogółem 

 % 

Niemcy 34,50% 

Wielka Brytania 23,50% 

Norwegia 8,00% 

Szwecja 5,50% 

Rosja 5,00% 

Hiszpania 3,50% 

Stany Zjednoczone 3,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Można zauważyć, iż nadal utrzymuje się tendencja do odwiedzania Gdańska przez uczestników ruchu turystycz-

nego z krajów skandynawskich, co może wynikać z dogodnych połączeń lotniczych i promowych, występujących 

pomiędzy Trójmiastem a tą częścią Europy, choć w porównaniu z II kwartałem 2015 r. zainteresowanie tych 

krajów odwiedzaniem Gdańska uległo znacznemu spadkowi (w II kwartale 2015 r. udział respondentów ze Skan-

dynawii stanowił 34,% wszystkich respondentów zagranicznych, natomiast w II kwartale roku 2016 – 15,5%). 

Przy czym należy zauważyć, że nie oznacza to spadku liczby odwiedzających z tych krajów per saldo, gdyż liczba 

turystów zagranicznych wzrosła o prawie 25 p.p. w stosunku do II kwartału 2015 r. tym samym popularność 

Gdańska z perspektywy krajów skandynawskich nie spadła jednak nie rosła ona tak samo szybko jak w przypadku 

respondentów z innych państw. 
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Rysunek 1. Struktura respondentów z zagranicy według kraju stałego miejsca zamieszkania w z uwzględnieniem 

osób polskiego pochodzenia i bez nich 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 

Jeżeli analizując strukturę osób na stałe zamieszkałych zagranicą nie uwzględnimy osób posiadających polskie 

obywatelstwo struktura respondentów zagranicznych nie ulegnie znaczącym zmianom, Gdańsk nadal cieszy się 

największą popularnością wśród respondentów z Niemiec i Wielkiej Brytanii.  

Widoczne rozproszenie zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, może stanowić korzystne zjawisko 

z punktu widzenia miasta, gdyż wskazuje na zainteresowanie Gdańskiem osób różnych narodowości, które po 

powrocie do kraju, dzięki wyrażaniu pozytywnych opinii na temat miasta, mogą wpłynąć na systematyczne zwięk-

szanie się liczby turystów, pochodzących z różnych obszarów Europy oraz świata. 

Tabela 14. Udział odwiedzających i turystów z zagranicy według kraju pochodzenia 

 Odwiedzający Turyści 

  Liczba % 
W tym osoby pol-

skiej narodowości 
Liczba % 

W tym osoby pol-

skiej narodowości 

Austria 0 0,00% 0 1 0,81% 0 

Białoruś 0 0,00% 0 1 0,81% 0 

Chiny 0 0,00% 0 2 1,61% 0 

Czechy 1 1,32% 1 0 0,00% 0 

Dania 1 1,32% 1 3 2,42% 2 

Finlandia 1 1,32% 0 0 0,00% 0 

Filipiny 0 0,00% 0 1 0,81% 0 

Francja 2 2,63% 1 2 1,61% 1 

Hiszpania 2 2,63% 0 5 4,03% 3 

Holandia 0 0,00% 0 2 1,61% 1 

Irlandia 1 1,32% 1 0 0,00% 0 

Japonia 1 1,32% 0 0 0,00% 0 

Kanada 0 0,00% 0 2 1,61% 1 

Litwa 1 1,32% 0 0 0,00% 0 

Niemcy 16 21,05% 4 53 42,74% 5 

Norwegia 7 9,21% 2 9 7,26% 5 

Portugalia 0 0,00% 0 1 0,81% 0 

Rosja 4 5,26% 0 6 4,84% 1 

Rumunia 1 1,32% 0 1 0,81% 0 

Stany Zjednoczone 2 2,63% 2 4 3,23% 0 

Szwecja 8 10,53% 5 3 2,42% 1 

Tajlandia 1 1,32% 0 0 0,00% 0 

Ukraina 2 2,63% 0 2 1,61% 0 

Węgry 1 1,32% 1 0 0,00% 0 

Wielka Brytania 23 30,26% 7 24 19,35% 8 

Włochy 0 0,00% 0 2 1,61% 1 

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

Razem 76 100,00% 26 124 100,00% 29 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych. 
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Analiza udziału odwiedzających i turystów z zagranicy ze względu na ich narodowość wykazała, że wśród odwie-

dzających dominowali respondenci z Wielkiej Brytanii, przy czym, inaczej niż w I kwartale 2016 r., tylko niewielki 

odsetek tej liczby tworzyli obywatele polscy przebywający na stałe za granicą. Nie jest niestety możliwe porów-

nanie tych danych z wynikami z II kwartału 2015 r., gdyż wówczas analiza, jaką część zagranicznych uczestników 

ruchu turystycznego stanowią osoby polskiej narodowości nie została przeprowadzona.  

Nominalnie wśród turystów znalazło się więcej osób z polskim obywatelstwem niż wśród odwiedzających, co 

potwierdza tendencję widoczną również w poprzednim kwartale 2016 r. Wśród turystów zagranicznych wystąpiła 

zdecydowana przewaga turystów pochodzących z  Niemiec. Kolejną co do wielkości grupę stanowili goście Wielkiej 

Brytanii oraz z Norwegii.  

Ze względu na różną specyfikę ruchu turystycznego osób pochodzenia polskiego oraz respondentów zagranicz-

nych innej narodowości tam, gdzie wydawało się to zasadne, analizę prowadzono odrębnie dla obu tych grup. 

I tak w zakresie analizy wybieranego miejsca zakwaterowania uwzględniono wyłącznie respondentów zagranicz-

nych o innym obywatelstwie niż polskie, ponieważ założono, iż decyzja respondentów pochodzenia polskiego 

w tym zakresie nie jest podyktowana odbiorem atrakcyjności poszczególnych miast, a tym, gdzie zamieszkują 

członkowie ich rodzin lub znajomi, u których ta grupa najczęściej się zatrzymuje. 

Tabela 15. Zależność pomiędzy miastem zakwaterowania, a krajem stałego zamieszkania respondenta zatrzymują-

cego się na noc w Trójmieście (bez uwzględnienia respondentów, którzy wskazali, iż posiadają polskie obywatel-

stwo) 
 

Niemcy Wielka Brytania Norwegia Szwecja 

Zatrzymujący się w Gdańsku 88,89% 55,17% 57,14% 66,67% 

Zatrzymujący się poza Gdańskiem 11,11% 44,83% 42,86% 33,33% 

  w tym w Sopocie 9,26% 6,90% 0,00% 0,00% 

  w tym w Gdyni 0,00% 6,90% 14,29% 33,33% 

  pozostałe 1,85% 3,45% 0,00% 0,00% 

brak odpowiedzi 14,81% 

 

27,59% 

 

28,57% 

 

0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Gdańsk jako miejsce zakwaterowania najczęściej wskazywany był przez respondentów z Niemiec (88,9%). Nieco 

mniejsze zainteresowanie Gdańskiem wykazywali goście z Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii. Niestety niektórzy 

ankietowani nie zaznaczyli odpowiedzi na to pytanie, przez co wnioski mogą być niekompletne. W porównaniu 

z II kwartałem 2015 r., można zaobserwować spadek liczby turystów i odwiedzających, spędzających w Trójmie-

ście co najmniej jedną noc i zakwaterowanych w Gdańsku, na korzyść innych miast. Najbardziej jest to zauwa-

żalne w przypadku respondentów z Norwegii i Wielkiej Brytanii, wśród których nocleg w Gdańsku wskazało odpo-

wiednio 57,1% i 55,2% badanych. W II kwartale 2015 r. odsetek ten stanowił natomiast 70,6% dla gości z Nor-

wegii oraz 60,9% dla turystów z Wielkiej Brytanii.  

Rysunek 2. Najliczniej reprezentowane przez respondentów miasta w Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Respondenci z Polski, udzielający odpowiedzi w II kwartale 2016 r., pochodzili ze 131 różnych miast. Wśród 

najczęściej wskazywanych znalazły się takie miasta jak: Warszawa (19,5%), Kraków (8,0%), Łódź (7,2%), Olsz-

tyn (4,2%), Wrocław (3,8%), Poznań (3,4%), Radom (3,0%), Lublin (3,0%), Szczecin (2,4%) oraz Katowice 

(2,0%). Wynik taki po raz kolejny stanowi potwierdzenie tendencji widocznej w 2015 r., w którym to również 

najliczniejsze grupy respondentów przyjechały do Trójmiasta z dużych miast, zlokalizowanych w różnych czę-

ściach Polski. 

Tabela 16. Struktura krajowych respondentów w podziale na turystów i odwiedzających według województwa, 

z którego pochodzą 

 Liczba respon-
dentów 

% wszystkich  

respondentów  

z Polski 

Odwiedzający % Turyści % 

dolnośląskie 25 4,97% 6 3,80% 19 5,51% 

kujawsko-pomorskie 25 4,97% 14 8,86% 11 3,19% 

lubelskie 19 3,78% 4 2,53% 15 4,35% 

lubuskie 2 0,40% 0 0,00% 2 0,58% 

łódzkie 48 9,54% 9 5,70% 39 11,30% 

małopolskie 45 8,95% 10 6,33% 35 10,14% 

mazowieckie 133 26,44% 34 21,52% 99 28,70% 

podkarpackie 15 2,98% 5 3,16% 10 2,90% 

podlaskie 16 3,18% 7 4,43% 9 2,61% 

opolskie 3 0,60% 1 0,63% 2 0,58% 

pomorskie 51 10,14% 32 20,25% 19 5,51% 

śląskie 22 4,37% 9 5,70% 13 3,77% 

świętokrzyskie 6 1,19% 1 0,63% 5 1,45% 

warmińsko-mazurskie 53 10,54% 12 7,59% 41 11,88% 

wielkopolskie 17 3,38% 5 3,16% 12 3,48% 

zachodniopomorskie 23 4,57% 9 5,70% 14 4,06% 

Razem 503 100,00% 158 100,00% 345 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Spośród respondentów z Polski największy odsetek stanowili mieszkańcy województwa mazowieckiego (26,4%). 

Jest to wynik wyższy niż w II kwartale 2015 r. (wówczas wynosił 19,7%), co świadczy o większej atrakcyjności 

Gdańska dla tej grupy w cieplejszych okresach roku, co potwierdzają wyniki uzyskane we wcześniejszych okre-

sach. Kolejne miejsce zajęło województwo warmińsko-mazurskie, co jest rezultatem nieco odmiennym od uzy-

skiwanych w dotychczasowych badaniach. Mianowicie, zarówno w I kwartale 2016 roku, jak i we wszystkich 

kwartałach roku 2015, pierwsze lub drugie miejsce zawsze zajmowane było przez województwo pomorskie.  

Udział osób z województwa pomorskiego wśród odwiedzających Gdańsk w II kwartale 2016 r. wyniósł 20,3%. 

Wynik ten jest niższy o 7,7 p.p. od uzyskanego w analogicznym okresie w roku 2015. Podobnie jak w I kwartale 

2016 r., może mieć to związek z mniejszą liczbą wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w tym okresie, na co wska-

zywałby ogólnie utrzymujący się od początku roku niski udział respondentów eventowych. Niewykluczone też, że 

wzmożony ruch turystyczny dający się obserwować od maja skłania respondentów z Pomorza do wyboru mniej 

zatłoczonych destynacji jednodniowych wyjazdów.  
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Tabela 17. Struktura krajowych turystów według województwa, z którego pochodzą oraz według miejsca zakwate-

rowania (Gdańsk, poza Gdańskiem) 

 

ogółem osoby prze-
bywające w Trójmie-

ście dłużej niż 1 

dzień 

miejsce za-
kwaterowa-

nia 

- Gdańsk 

% w responden-

tach 

przebywające w 
Trójmieście dłużej 

niż 1 dzień 

miejsce za-
kwaterowania 

- poza Gdań-

skiem 

% w respondentach 
przebywające w Trój-

mieście dłużej niż 1 

dzień 

dolnośląskie 23 19 82,61% 4 17,39% 

kujawsko-pomorskie 16 11 68,75% 5 31,25% 

lubelskie 16 15 93,75% 1 6,25% 

lubuskie 2 2 100,00% 0 0,00% 

łódzkie 43 39 90,70% 4 9,30% 

małopolskie 42 35 83,33% 7 16,67% 

mazowieckie 121 99 81,82% 22 18,18% 

podkarpackie 12 10 83,33% 2 16,67% 

podlaskie 14 9 64,29% 5 35,71% 

opolskie 3 2 66,67% 1 33,33% 

pomorskie 24 19 79,17% 5 20,83% 

śląskie 18 13 72,22% 5 27,78% 

świętokrzyskie 6 5 83,33% 1 16,67% 

warmińsko-mazurskie 45 41 91,11% 4 8,89% 

wielkopolskie 16 12 75,00% 4 25,00% 

zachodniopomorskie 18 14 77,78% 4 22,22% 

Razem 419 345 82,34% 74 17,66% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza wyników wyboru miasta zakwaterowania przez krajowych uczestników ruchu turystycznego, którzy przy-

byli do Trójmiasta na dłużej niż jeden dzień pokazuje, że w porównaniu z II kwartałem 2015 r. nastąpił wzrost 

o 10,2 p.p. liczby respondentów deklarujących zakwaterowanie w Gdańsku (72,1% w II kwartale 2015 r. i 82,3% 

w II kwartale 2016 roku). Jest to wynik lepszy również od uzyskanego w I kwartale 2016 r., kiedy to 63,9% 

badanych wybrało nocleg na terenie Gdańska. Na gdańskie obiekty noclegowe najczęściej decydowały się osoby 

pochodzące z województwa lubuskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego.  

2.3. Który raz respondenci przyjechali do Gdańska 

Traktując liczbę powrotów jako pośredni wskaźnik zadowolenia respondentów z pobytu w danym miejscu, miasto 

Gdańsk uzyskało od respondentów bardzo korzystne wyniki. Spośród wszystkich ankietowanych aż 77,1% osób 

odwiedziło Gdańsk po raz kolejny, z czego najliczniejszą grupą okazały się być osoby deklarujące, że są w Gdań-

sku po raz drugi (31,4%). W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym, można jednak zaobserwować 

w tym zakresie spadek, gdyż w II kwartale 2015 r. osoby przybywające do Gdańska po raz kolejny stanowiły 

80,9% ogółu badanych. Zjawisko to wydaje się być skorelowane ze zmniejszeniem udziału respondentów z wo-

jewództwa pomorskiego, którzy ze względu na mniejszą odległość oraz związki administracyjno-gospodarcze 

z miastem bywają tu częściej. 

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  161 22,90% 55 23,50% 106 22,60% 

Jestem po raz drugi 221 31,44% 48 20,51% 173 36,89% 

Byłem/am tu 3-5 razy 163 23,19% 56 23,93% 107 22,81% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 158 22,48% 75 32,05% 83 17,70% 

Razem 703 100,00% 234 100,00% 469 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rozkład respondentów krajowych i zagranicznych kształtował się nieco inaczej niż odwiedzających i turystów. 

Zauważalna jest przede wszystkim przewaga osób przyjeżdzających z zagranicy, dla których jest to pierwszy 

pobyt w Gdańsku. Ich odsetek w analizowanym okresie wyniósł 42,0%, co może świadczyć o rosnącej popular-



18 

 

ności Gdańska jako destynacji wyjazdowej wśród turystów z zagranicy. Wynik taki stanowi również wzrost w sto-

sunku do rezultatu uzyskanego w II kwartale 2015 r., kiedy to liczba respondentów zagranicznych będących 

w Gdańsku po raz pierwszy wynosiła 28,3%. 

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  161 22,90% 77 15,31% 84 42,00% 

Jestem po raz drugi 221 31,44% 165 32,80% 56 28,00% 

Byłem/am tu 3-5 razy 163 23,19% 135 26,84% 28 14,00% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 158 22,48% 126 25,05% 32 16,00% 

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów krajowych dominowały osoby deklarujące, że są w Gdańsku po raz drugi (32,8%). Udział 

ankietowanych, którzy odwiedzili miasto od 3 do 5 razy lub więcej niż 5 razy był wyrównany i wynosił nieco ponad 

25%. W stosunku do analogicznego kwartału 2015 r., zauważalny jest nieznaczny wzrost liczby osób z Polski, 

które wskazały że jest to ich pierwsza wizyta w Gdańsku (11,1% w II kwartale 2015 r. i 15,3% w II kwartale 

2016 r.). 

Tabela 20. Struktura odpowiedzi zagranicznych respondentów według kraju pochodzenia na pytanie: „Jak często 

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

 Bez osób polskiego pochodzenia 

Jestem po raz pierwszy Byłem tu więcej niż raz 

Austria 100,00% 0,00% 

Białoruś 0,00% 100,00% 

Chiny 50,00% 50,00% 

Czechy 0,00% 0,00% 

Dania 0,00% 25,00% 

Finlandia 100,00% 0,00% 

Filipiny 0,00% 100,00% 

Francja 50,00% 0,00% 

Hiszpania 42,86% 14,29% 

Holandia 50,00% 0,00% 

Irlandia 0,00% 0,00% 

Japonia 100,00% 0,00% 

Kanada 50,00% 0,00% 

Litwa 100,00% 0,00% 

Niemcy 43,48% 43,48% 

Norwegia 25,00% 31,25% 

Polska 0,00% 0,00% 

Portugalia 0,00% 100,00% 

Rosja 20,00% 70,00% 

Rumunia 100,00% 0,00% 

Stany Zjednoczone 50,00% 16,67% 

Szwecja 18,18% 27,27% 

Tajlandia 100,00% 0,00% 

Ukraina 50,00% 50,00% 

Węgry 0,00% 0,00% 

Wielka Brytania 34,04% 34,04% 

Włochy 50,00% 0,00% 

RAZEM 51,72% 48,28% 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W celu przeprowadzenia analizy popularności miasta Gdańsk wśród gości z zagranicy, dokonano pogłębienia po-

wyższych wniosków o wskazanie krajów, z których pochodzili respondenci, którzy byli w Gdańsku po raz pierwszy 

oraz tych, dla których wizyta w mieście była kolejną z odbytych. W analizie uwzględniono wyłącznie osoby na 

stałe zamieszkujące za granicą, nieposiadające polskiego obywatelstwa. W przypadku ogółu gości z zagranicy 

zaobserwowano nieznaczną przewagę osób, które deklarowały, że przyjechały do Gdańska po raz pierwszy. W tej 

grupie znaleźli się przede wszystkim obywatele państw takich jak Austria, Finlandia, Japonia, Litwa, Rumunia 

i Tajlandia. Należy jednak zauważyć, że Gdańsk odwiedziło od jednego do kilku obywateli tych krajów, przez co 
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nie można jeszcze wysunąć wniosku o zwiększonej aktywności turystycznej tych osób w Gdańsku, co może ewen-

tualnie zostać potwierdzone w kolejnych badaniach. 

2.4. Długość pobytu w Trójmieście i rola Gdańska w pobycie 

Ważnym elementem analizy ruchu turystycznego w Gdańsku jest deklarowana przez respondentów długość ich 

pobytu w mieście oraz główny cel ich podróży. Umożliwia to bowiem określenie specyfiki zarówno odwiedzających, 

jak i turystów w Gdańsku i dostosowanie miasta do ich potrzeb. Daje także sposobność do określenia i oszaco-

wania ewentualnych korzyści ekonomicznych, płynących dla miasta Gdańsk w związku z ruchem turystycznym 

na jego terenie.  

W II kwartale 2016 r. aż 83,5% respondentów, którzy przyjechali do Trójmiasta, zdecydowało się na pobyt z co 

najmniej jednym noclegiem. Wynik taki stanowi znaczny wzrost w stosunku do danych uzyskanych w II kwartale 

2015 r., w którym co najmniej jeden nocleg zadeklarowała blisko połowa wszystkich ankietowanych. Spośród 

ogółu respondentów największy odsetek stanowiły osoby, które spędziły w Trójmieście od 4 do 7 nocy (30,4% 

ogółu respondentów), zaś minimalnie tylko niższy – osoby pozostające na od 2 do 3 noclegów (30,0%). Nieco 

mniejszy od ogólnego odsetek pobytów z noclegami widoczny jest w przypadku ankietowanych krajowych 

(83,3%), wyższy natomiast – jeśli chodzi o gości z zagranicy (84,0%). 

Tabela 21. Struktura respondentów według długości pobytu w Trójmieście 

  
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Pobyt bez noclegu - do 3 godzin  36 5,12% 21 4,17% 15 7,50% 

Pobyt powyżej 3 godzin, ale bez noclegu  80 11,38% 63 12,52% 17 8,50% 

Pobyt – jeden nocleg 90 12,80% 78 15,51% 12 6,00% 

Pobyt z noclegiem, w tym: 497 70,70% 341 67,79% 156 78,00% 

  Od 2 do 3 noclegów 211 30,01% 151 30,02% 60 30,00% 

  Od 4 do 7 noclegów 214 30,44% 147 29,22% 67 33,50% 

  8 i więcej noclegów 68 9,67% 41 8,15% 27 13,50% 

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

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najmniej liczną grupą były osoby, które spędziły w Trójmieście do 3 godzin (5,1%). Warto jednak zauważyć, że 

odsetek ten jest wyższy wśród gości z zagranicy, co wskazuje na wzrost znaczenia Gdańska jako destynacji 

tranzytowej. W porównaniu z wynikiem uzyskanym w II kwartale 2015 r. jest to radykalna zmiana, gdyż w tam-

tym okresie nie było ani jednego zagranicznego respondenta, który spędziłby w Trójmieście poniżej 3 godzin. 

Kolejnym analizowanym aspektem było to, czy respondenci przyjechali do Gdańska bezpośrednio z miejsca swo-

jego zamieszkania, czy też nie. Aspekt ten bowiem mógł mieć związek z tym, czy Gdańsk stanowił dla nich główny 

cel podróży, czy też był tylko jednym z punktów na ich mapie podróży.  

Tabela 22. Respondenci, którzy przyjechali bezpośrednio lub niebezpośrednio do Gdańska w podziale na odwiedza-

jących i turystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Bezpośrednio 626 89,05% 198 84,62% 428 91,26% 

Niebezpośrednio 77 10,95% 36 15,38% 41 8,74% 

Razem 703 100% 234 100% 469 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Otrzymane wyniki pokazują, że 89,1% respondentów ogółem zadeklarowało, że przyjechało do Gdańska bezpo-

średnio z miejsca swojego zamieszkania. Nieco częściej bezpośrednie przybycie deklarowali turyści niż odwiedza-

jący (91,3% turystów i 84,6% odwiedzających). 
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Tabela 23. Respondenci, którzy przyjechali bezpośrednio lub niebezpośrednio do Gdańska w podziale na krajowych 

i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bezpośrednio 626 89,05% 460 91,45% 166 83,00% 

Niebezpośrednio 77 10,95% 43 8,55% 34 17,00% 

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Co do zasady respondenci zagraniczni częściej przybywali do Gdańska niebezpośrednio, co może mieć swoje 

źródło w tym, że ta grupa respondentów najczęściej jako środek dotarcia do miasta wskazywała na samolot - tym 

samym jeżeli nie mieszkają oni w mieście, w którym znajduje się lotnisko, muszą najpierw dotrzeć do miasta 

posiadającego lotnisko np. samochodem, autobusem, czy pociągiem.  

Tabela 24. 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 432 61,45% 104 44,44% 328 69,94% 

Nie 271 38,55% 130 55,56% 141 30,06% 
Nie – jest jednym z miejsc w dłuższej 

podróży 
97 35,79% 63 48,46% 34 24,11% 

Nie – przyjechałem zwiedzić całe Trój-

miasto 
161 59,41% 59 45,38% 102 72,34% 

Nie, inny cel - proszę podać jaki: 13 4,80% 8 6,15% 5 3,55% 

Razem 703 100,00% 234 100,00% 469 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnym analizowanym aspektem był odsetek respondentów, dla których głównym celem podróży było odwie-

dzenie Gdańska. W II kwartale 2016 r. 61,5% respondentów ogółem wskazało, iż celem samym w sobie było dla 

nich odwiedzenie Gdańska. Jest to rezultat nieco wyższy od uzyskanego w analogicznym okresie 2015 roku – 

wówczas odpowiedzi takiej udzieliło 57,2% ankietowanych. Gdańsk częściej stanowił główny cel podróży dla tu-

rystów niż odwiedzających, co również było zauważalne w II kwartale 2015 r. 

Tabela 25. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-
stycznego na pytanie: „Czy głównym celem Pana(i) podróży jest odwiedzenie Gdańska” [pytanie jednokrotnego 

wyboru] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Tak 432 61,45% 320 63,62% 112 56,00% 

Nie 271 38,55% 183 36,38% 88 44,00% 
Nie – jest jednym z miejsc w dłuższej 
podróży 

97 35,79% 62 33,88% 35 39,77% 

Nie – przyjechałem zwiedzić całe Trój-

miasto 
161 59,41% 114 62,30% 47 53,41% 

Nie, inny cel - proszę podać jaki: 13 4,80% 7 3,83% 6 6,82% 

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie zauważyć można niewielką przewagę respondentów krajowych nad zagranicznymi, jeśli 

chodzi o deklarację wyboru Gdańska jako głównego celu podróży. Spośród badanych z Polski, dla których celem 

wyjazdu nie był konkretnie Gdańsk, większość wskazała, że ma zamiar zwiedzić całe Trójmiasto (62,3%), podob-

nie wyglądała sytuacja wśród respondentów zagranicznych.  
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Tabela 26. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy zatrzymali się w Gdańsku i w innej miejscowości na co naj-

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

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

 

Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Gdańsk 474 80,75% 348 83,05% 126 75,00% 

Gdynia 36 6,13% 29 6,92% 7 4,17% 

Sopot 57 9,71% 38 9,07% 19 11,31% 

Inna miejscowość 8 1,36% 4 0,95% 4 2,38% 

Brak odpowiedzi 12 2,04% 0 0,00% 12 7,14% 

Razem 587 100,00% 419  100,00% 168 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza struktury odpowiedzi respondentów w zakresie wybieranego przez nich miasta zakwaterowania (uwzględ-

niająca tylko osoby, które zdecydowały się na co najmniej jeden nocleg), wykazała, że w II kwartale 2016 r. 

respondenci ogółem najchętniej korzystali z miejsc noclegowych zlokalizowanych w Gdańsku (80,8%). Nieco 

mniej respondentów wykazywało zainteresowanie noclegiem w Sopocie (9,7%) oraz Gdyni (6,1%). Badanie 

miejsc zakwaterowania respondentów krajowych i zagranicznych wskazuje, że z noclegów w Gdańsku częściej 

korzystali goście z Polski (83,1% respondentów krajowych), niż z zagranicy. Z oferty miejsc noclegowych w Gdyni 

częściej korzystali respondenci krajowi, zaś Sopot przyciągał nieco więcej respondentów zagranicznych. 

Tabela 27. Struktura odpowiedzi turystów, którzy zatrzymali się w Gdańsku oraz odwiedzających, którzy zatrzymali 

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

Gdańska” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Tak % Nie % 

Gdańsk 332 85,35% 142 71,72% 

Gdynia 16 4,11% 20 10,10% 

Sopot 27 6,94% 30 15,15% 

Inna miejscowość 2 0,51% 6 3,03% 

Brak odpowiedzi 12 3,08% 0 0,00% 

Razem 389 100,00% 198 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w poprzednich okresach, wybór miejsca zakwaterowania przez respondentów był ściśle powiązany 

z celem ich podróży. Nie dziwi zatem, że najwyższy odsetek respondentów, którzy na miejsce zakwaterowania 

wybrali Gdańsk, jest wśród osób, dla których Gdańsk stanowił główny cel podróży (85,4%). Jeśli chodzi natomiast 

o osoby, które wskazały, że Gdańsk nie jest ich podstawowym celem podróży, to aż 71,7% również wybrało to 

miasto na miejsce noclegu, co może wynikać z faktu, że Gdańsk posiada największą bazę noclegową z całego 

Trójmiasta. Osoby, które deklarowały, że Gdańsk nie jest ich jedynym celem, na miejsce zakwaterowania wybie-

rały także Sopot (15,2%), rzadziej zaś Gdynię (10,1% respondentów).  

2.5. Osoby towarzyszące podczas podróży i pobytu  

Kolejnym przeanalizowanym obszarem w przeprowadzonym badaniu była struktura respondentów ze względu na 

ewentualne osoby towarzyszące im w podróży do Gdańska. W analizowanym okresie większość ankietowanych 

przyjechała do Gdańska z osobami towarzyszącymi (65,3%). Najczęściej byli to członkowie rodziny (39,8%) lub 

znajomi (20,1%). Wyniki te są zbliżone do otrzymanych w analogicznym kwartale 2015 roku. 

Tabela 28. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Czy podczas 

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

  Ogółem % Odwiedzający % Turysta % 

Bez osób towarzyszących 244 34,71% 80 34,19% 102 21,7% 

Znajomi 141 20,06% 39 16,67% 164 35,0% 

Rodzina 280 39,83% 103 44,02% 177 37,7% 

Grupa mieszana (rodzina i znajomi) 19 2,70% 4 1,71% 15 3,2% 

Grupa zorganizowana 19 2,70% 8 3,42% 11 2,3% 

Razem 703 100,00% 234 100,00% 469 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Podróże ze znajomymi cieszyły się większą popularnością wśród turystów niż odwiedzających, co może wynikać 

z bardziej rekreacyjnego charakteru wyjazdów turystycznych. Zaobserwowano również relatywnie niski odsetek 

osób przybywających do Gdańska w grupach zorganizowanych. Co jest warte uwagi, badania przeprowadzone 

w poprzednich okresach wykazały, że w grupach takich przyjeżdżają najczęściej turyści, jednak wyniki uzyskane 

w II kwartale 2016 r. wskazują na podobny odsetek tych osób zarówno wśród turystów, jak i odwiedzających. 

Zapewne zwłaszcza w okresie majowo-czerwcowym sprzyjające warunki atmosferyczne w połączeniu z kończą-

cymi się zajęciami w liceach oraz na uniwersytetach sprzyjały zorganizowanym jednodniowym „wypadom” do 

Gdańska.  

Tabela 29. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

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

nokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bez osób towarzyszących 244 34,71% 175 34,79% 69 34,50% 

Znajomi 141 20,06% 104 20,68% 37 18,50% 

Rodzina 280 39,83% 203 40,36% 77 38,50% 

Grupa mieszana (rodzina i znajomi) 19 2,70% 13 2,58% 6 3,00% 

Grupa zorganizowana 19 2,70% 8 1,59% 11 5,50% 

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przyjazdy w towarzystwie występowały niemal równie często wśród respondentów krajowych, jak i zagranicznych. 

Najczęściej w podróży krajowym i zagranicznym respondentom towarzyszyli członkowie rodziny (40,4% respon-

dentów krajowych i 38,5% respondentów z zagranicy). Rzadziej osobami towarzyszącymi byli znajomi – 20,7% 

ankietowanych krajowych i 18,5% zagranicznych. W porównaniu z analogicznym okresem roku 2015, znacznej 

zmianie uległa liczba respondentów krajowych podróżujących samotnie (wzrost o 5,7 p.p.). Może to świadczyć 

o rosnącym zainteresowaniu Gdańskiem jako celem turystów biznesowych, najczęściej wybierających się w po-

dróż bez towarzystwa. 

Rysunek 3. Wielkość grupy w jakiej respondenci przyjechali do Gdańska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie średnia liczba osób towarzyszących przyjeżdżającym do Gdańska wynosiła ponad dwie 

osoby. Nieco wyższa wartość badanego wskaźnika wystąpiła w przypadku turystów, co wydaje się zjawiskiem 

naturalnym, z uwagi na fakt, iż wyjazdy rekreacyjne znacznie częściej i chętniej odbywa się w towarzystwie 

bliskich (znajomych lub rodziny). Również wśród gości z zagranicy wskaźnik ten jest widocznie wyższy niż w I 

kwartale 2016 r. Nie jest możliwe niestety porównanie tego wskaźnika z wynikiem uzyskanym w analogicznym 

kwartale 2015 r., gdyż wówczas takiej analizy nie przeprowadzono. 

2.6. Wybierane przez respondentów obiekty noclegowe 

Kolejnym obszarem, który poddano analizie, była specyfika miejsc zakwaterowania wybieranych przez respon-

dentów, którzy deklarowali, że spędzą w Trójmieście przynajmniej jeden dzień z noclegiem. Udział osób, które 

wybrały nocleg w hotelu (bez względu na liczbę posiadanych przez dany obiekt gwiazdek) był nieco wyższy niż 

w analogicznym okresie rok wcześniej i wyniósł 36,6% respondentów ogółem (w II kwartale 2015 r. – 32,9%). 

2,61 2,51 

2,88 

2,31 
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Wśród tej grupy dominowały osoby wybierające hotele cztero- i trzygwiazdkowe. Można zatem stwierdzić, że ten 

segment hoteli wciąż jest najpopularniejszy wśród respondentów.  

Tabela 30. Struktura odpowiedzi turystów, którzy zakwaterowali się w Gdańsku na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ 

obiektu Pana(i) zakwaterowania?” [pytanie wielokrotnego wyboru] z podziałem na turystów zagranicznych i krajo-

wych 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Zagraniczni –  

z polskim oby-
watelstwem 

Hotel * 7 1,19% 7 1,67% 0 0,00% 0 

Hotel ** 13 2,21% 13 3,10% 0 0,00% 0 

Hotel *** 91 15,50% 65 15,51% 26 15,48% 2 

Hotel **** 73 12,44% 29 6,92% 44 26,19% 8 

Hotel ***** 31 5,28% 11 2,63% 20 11,90% 4 

Pensjonat 44 7,50% 36 8,59% 8 4,76% 0 

Motel 18 3,07% 14 3,34% 4 2,38% 2 

Hostel/dom wycieczkowy 23 3,92% 14 3,34% 9 5,36% 2 

Schronisko młodzieżowe 6 1,02% 5 1,19% 1 0,60% 0 

Ośrodek wczasowy 10 1,70% 7 1,67% 3 1,79% 0 

Pole namiotowe/kemping 2 0,34% 1 0,24% 1 0,60% 0 

U rodziny / znajomych 171 29,13% 134 31,98% 37 22,02% 18 

Pokój gościnny/kwatera prywatna 52 8,86% 47 11,22% 5 2,98% 2 

Wynajęte mieszkanie/apartament 28 4,77% 25 5,97% 3 1,79% 0 

Własne mieszkanie/dom 10 1,70% 3 0,72% 7 4,17% 5 

inne, jakie? 8 1,36% 8 1,91% 0 0,00% 0 

Razem 587 100,00% 419 100,00% 168 100,00% 43 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wysoki odsetek stanowili respondenci deklarujący zakwaterowanie u rodziny lub znajomych (29,1%), przy czym 

jest to wynik zbliżony do uzyskanego w II kwartale 2015 r. Oprócz osób wybierających zakwaterowanie w obiek-

tach hotelowych, udział pozostałych grup był nieznaczny. Najniższy był widoczny w przypadku osób wybierających 

pole namiotowe/kemping oraz schroniska młodzieżowe, co można tłumaczyć faktem, że wybór tych miejsc jest 

typowy raczej dla sezonu wakacyjnego, nie zaś wiosennego, dodatkowo baza tego typu obiektów jest w Trójmie-

ście dość ograniczona (w całym Trójmieście funkcjonują zaledwie 3 campingi). 

W przypadku respondentów krajowych, największy odsetek osób decydował się na nocleg u rodziny i znajomych 

(32,0%). Często korzystano również z oferty pokoi gościnnych lub kwater prywatnych (11,2%) oraz pensjonatów 

(8,6%). Również wśród zagranicznych respondentów dominowały noclegi u rodziny i znajomych (22,0%), przy 

czym, podobnie jak w poprzednich okresach, popularność tego miejsca noclegowego była bardzo widoczna głów-

nie w przypadku zagranicznych respondentów, posiadających polskie obywatelstwo. Popularnym miejscem noc-

legowym dla zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, podobnie jak dla krajowych respondentów, były 

także hotele **** (26,2%) oraz hotele *** (15,5%), choć więc udział tych standardów jest zbliżony w obu 

grupach, to nadal turyści z zagranicy z większą częstotliwością decydują się na wyższy standard noclegów. Świad-

czy o tym również fakt, że żaden z respondentów z zagranicy nie wybrał zakwaterowania w hotelu * lub hotelu 

**. 

Bardzo niskie zainteresowanie obu grup wzbudzały hostele/domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, motele 

oraz ośrodki wczasowe. Warte uwagi jest to, że w porównaniu z wynikami z II kwartału 2015 r. zmianie uległ 

odsetek osób, które dokonały wyboru wynajętego mieszkania lub apartamentu. Ta forma zakwaterowania zdaje 

się jednak być podatna na dużą sezonowość, gdyż w badaniach przeprowadzonych w poprzednich latach w okresie 

letnim apartamenty i wynajęte mieszkania cieszyły się zdecydowanie większą popularnością. 
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Rysunek 4. Częstotliwość wyboru danego rodzaju zakwaterowania przez respondentów, którzy w Trójmieście prze-

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

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza struktury preferowanych obiektów noclegowych wykazała, że respondenci, którzy wybrali zakwaterowanie 

poza Trójmiastem, najczęściej wybierali obiekty hotelowe o standardzie trzy- i czterogwiazdkowym. Spośród osób 

zatrzymujących się w Gdańsku najpopularniejsze  okazały się noclegi u rodziny lub znajomych, natomiast rozkład 

tych osób w pozostałych miastach był na niższym poziomie. Zauważalna jest nieznaczna przewaga Gdyni nad 

innymi miejscowościami, jeśli chodzi o osoby deklarujące zakwaterowanie w pokojach gościnnych lub kwaterach 

prywatnych. Turyści i odwiedzający zatrzymujący się w Sopocie najchętniej wybierali hotele ****. 

2.7. Miejscowości komplementarne w stosunku do Gdańska 

W niniejszym rozdziale zweryfikowano, na ile respondenci zagraniczni i krajowi podczas swojego pobytu, korzy-

stają z oferty turystycznej pozostałych miast będących częścią Trójmiasta oraz innych okolicznych miejscowości. 

Analiza taka udziela odpowiedzi na pytanie, czy obszar trójmiejski stanowi względem siebie komplementarną 

ofertę.  

Tabela 31. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych na pytanie: „Czy podczas 

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

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Tak 389 55,33% 277 55,07% 112 56,0% 

Nie 314 44,67% 226 44,93% 88 44,0% 

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W badanym okresie zarówno respondenci ogółem, jak również w podziale na krajowych i zagranicznych uczest-

ników ruchu turystycznego, w nieznacznej większości wskazywali, że zamierzają odwiedzić lub odwiedzili inne 

miejscowości oprócz Gdańska. Odpowiedzi takiej udzieliło 55,3% ogółu respondentów. W odniesieniu do wyniku 

otrzymanego w II kwartale 2015 r., zaobserwowano w tym zakresie znaczną różnicę - wówczas twierdząco na 

omawiane pytanie odpowiedziało 83,1% ankietowanych. Wśród miejscowości wymieniano najczęściej: Sopot, 

Gdynię, Malbork oraz miasteczka znajdujące się na Półwyspie Helskim. Odpowiedzi przeczącej udzieliło 44,7% 

wszystkich badanych, co może mieć swoje źródło w fakcie, że dla większości respondentów to właśnie Gdańsk 

stanowił główny cel podróży, a zatem nie przywiązywali oni wagi do odwiedzenia innych miejscowości. 
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Wśród ankietowanych, którzy wskazali, że planują odwiedzić inne miejscowości, podobnie jak w kwartale poprze-

dzającym (I kwartale 2016 r.) dominowały osoby deklarujące, że ich pobyt w Trójmieście trwa lub będzie trwał 

od 4 do 7 nocy, zaś celami ich wyjazdu były przede wszystkim wypoczynek i zwiedzanie zabytków. Zdaje się być 

to naturalnym zjawiskiem, gdyż turysta odwiedzając dany obszar stara się zazwyczaj zwiedzić jak najwięcej 

miejsc. Co istotne, inne miejscowości cieszyły się największym zainteresowaniem wśród osób, które były w Gdań-

sku po raz drugi. Może to oznaczać, że osoby przyjeżdzające do Gdańska po raz pierwszy skupiają się przede 

wszystkim na ofercie kulturalno-rozrywkowej oraz innych atrakcjach Gdańska, potencjalnie uznając, iż inne miej-

scowości zwiedzą, gdy będą w okolicy następnym razem. 

2.8. Środki transportu wykorzystywane przez respondentów 

Dostępność środków transportu i bieżący stan infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej to istotne czynniki 

wpływające na atrakcyjność turystyczną danego miasta. W związku z tym, kolejnym analizowanym aspektem 

była specyfika dokonywanych przez respondentów wyborów w zakresie środka umożliwiającego im dotarcie do 

Gdańska, a w następnej kolejności poruszanie się po mieście w trakcie całego pobytu.  

Wśród ogółu respondentów, najczęściej wskazywanym środkiem transportu, który umożliwił im dotarcie do Gdań-

ska, był samochód (31,9% odpowiedzi). Popularność tego środka kształtowała się na podobnym poziomie za-

równo wśród turystów, jak i odwiedzających. Kolejne miejsca przypadły komunikacji lotniczej (29,0%) oraz ko-

lejowej (25,3%). Samolot był częściej wybierany przez odwiedzających niż turystów, co sugeruje charakter tran-

zytowy wielu podróży. W przypadku podróży koleją w porównaniu z II kwartałem 2015 r. wyboru pociągu jako 

środka transportu dokonało zauważalnie mniej ankietowanych (wówczas odsetek ten wynosił 37,2% responden-

tów). Wydaje się, że zmiana ta nastąpiła na korzyść samochodu, która to odpowiedź była wskazywana w II 

kwartale 2016 roku znacznie częściej niż w badaniach przeprowadzonych w poprzednich okresach. 

Tabela 32. Struktura respondentów w podziale na odwiedzających i turystów pod względem najczęściej wybiera-

nego środka transportu, za pomocą, którego przybyli do Gdańska 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Samochód  224 31,86% 72 30,77% 152 32,41% 

Samolot 204 29,02% 81 34,62% 123 26,23% 

Pociąg 178 25,32% 58 24,79% 120 25,59% 

Autobus kursowy/regularnej linii 70 9,96% 16 6,84% 54 11,51% 

Autobus wycieczkowy 17 2,42% 3 1,28% 14 2,99% 

Statek/prom 9 1,28% 4 1,71% 5 1,07% 

Inny środek transportu 1 0,14% 0 0,00% 1 0,21% 

Razem 703 100,00% 234 100,00% 469 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

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

cie do Gdańska, jest odległość między miejscem zamieszkania danej osoby, a miejscowością docelową podróży. 

Wśród krajowych uczestników ruchu turystycznego najpopularniejszy okazał się transport samochodowy 

(40,4%). Tym samym w II kwartale 2016 r. samochód osiągnął wynik lepszy niż w analogicznym okresie w 2015 

r., w którym największą popularnością cieszył się transport kolejowy. Dużą popularność samochodu wśród re-

spondentów krajowych może uzasadniać struktura ich pochodzenia. Wysoki odsetek respondentów z woj. mazo-

wieckiego i woj. warmińsko-mazurskiego przełożył się na popularność samochodu, gdyż autostrada umożliwia 

szybkie dotarcie z Mazowsza, a z kolei relatywnie niska jakość połączeń kolejowych z województwem warmińsko-

mazurskim również skłania do wyboru samochodu przy podróży do Gdańska. 
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Tabela 33. Struktura respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego pod 

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

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód  224 31,86% 203 40,36% 21 10,50% 

Samolot 204 29,02% 74 14,71% 130 65,00% 

Pociąg 178 25,32% 159 31,61% 19 9,50% 

Autobus kursowy/regularnej linii 70 9,96% 56 11,13% 14 7,00% 

Autobus wycieczkowy 17 2,42% 8 1,59% 9 4,50% 

Statek/prom 9 1,28% 2 0,40% 7 3,50% 

Inny środek transportu 1 0,14% 1 0,20% 0 0,00% 

Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Goście z zagranicy natomiast najczęściej jako środek transportu wybierali samolot (65,0%), podobnie jak w po-

przednich analizowanych kwartałach. Wydaje się, że jest to zjawisko zrozumiałe ze względu na znacznie większe 

odległości, które respondenci spoza Polski mają do przebycia. Jest to też oczywiście efekt stale rozbudowywanej 

siatki połączeń gdańskiego lotniska. 

Analizie poddane zostały również środki transportu, jakimi respondenci poruszali się po Gdańsku w trakcie swo-

jego pobytu w mieście. Z uwagi na fakt, że ankietowani mogli udzielić maksymalnie dwóch odpowiedzi na zadane 

pytanie, łącznie uzyskano i poddano analizie 1050 wskazań, co oznacza, że średnio respondenci wskazywali 1,49 

sposobów poruszania się po mieście. 

Tabela 34. Struktura respondentów w podziale na odwiedzających i turystów pod względem najczęściej wybiera-

nego środka transportu, jakim poruszali się podczas pobytu w Gdańsku 

 

Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Samochód  247 35,14% 85 12,09% 162 23,04% 

Komunikacja miejska 327 46,51% 81 11,52% 246 34,99% 

SKM (kolej miejska) 129 18,35% 45 6,40% 84 11,95% 

Rower 23 3,27% 12 1,71% 11 1,56% 

Motocykl 1 0,14% 1 0,14% 0 0,00% 

Pieszo 284 40,40% 85 12,09% 199 28,31% 

Inny 39 5,55% 17 2,42% 22 3,13% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie wśród ogółu respondentów dominowały osoby, które poruszały się po Gdańsku komu-

nikacją miejską (46,5%), przy czym podobnie jak II kwartale 2015 r. najczęściej ten środek wybierany był przez 

turystów (35,0%). Nieco mniejsza liczba turystów wskazała, że poruszała się po Gdańsku pieszo (28,3%). Blisko 

1/5 turystów wybrała samochód, przy czym, co zrozumiałe, najczęściej korzystały z niego osoby, które przyje-

chały nim do Trójmiasta, choć jak pokazały badania część z nich jednak rezygnowała z tego środka transportu na 

rzecz komunikacji miejskiej. Tylko 12% turystów wybrało SKM, jako dogodny sposób przemieszczania się po 

mieście, co stanowi dość znaczny spadek w porównaniu z analogicznym kwartałem roku ubiegłego (wówczas 

korzystanie z tego środka transportu deklarowało 31,6% respondentów).  

Tabela 35. Struktura respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych respondentów pod względem najczę-

ściej wybieranego środka transportu, jakim poruszali się podczas pobytu w Gdańsku 

 

Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód  247 35,14% 184 26,17% 63 31,50% 

Komunikacja miejska 327 46,51% 237 33,71% 90 45,00% 

SKM (kolej miejska) 129 18,35% 94 13,37% 35 17,50% 

Rower 23 3,27% 20 2,84% 3 1,50% 

Motocykl 1 0,14% 0 0,00% 1 0,50% 

Pieszo 284 40,40% 203 28,88% 81 40,50% 

Inny 39 5,55% 17 2,42% 22 11,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Przeprowadzając analizę środków transportu, jakimi poruszali się krajowi uczestnicy ruchu turystycznego w Gdań-

sku, można dostrzec, że najpopularniejsza była komunikacja miejska. Odpowiedzi takiej udzieliło 33,7% respon-

dentów z Polski. Nieco mniejszy odsetek osób poruszał się samochodem lub pieszo. Turyści i odwiedzający z za-

granicy także wybierali w większości komunikację miejską, a także decydowali się na piesze spacery po mieście. 

Bardzo niewielki odsetek zagranicznych wizytujących zdecydowała się na rower, co stanowi nieznaczny spadek 

zainteresowania tym środkiem transportu w porównaniu do II kwartału 2015 r. Wśród innych, nieuwzględnionych 

w ankiecie środków transportu ankietowani najczęściej wskazywali autokar, którym poruszali się po mieście ra-

zem z grupą, której byli członkami, taksówkę oraz PKM. 

2.9. Cel przyjazdu i formy spędzania czasu  

Istotnym czynnikiem, wpływającym na kształtowanie oferty turystycznej danego miasta, jest deklarowany przez 

respondentów cel przyjazdu, który jest ściśle związany z rodzajami aktywności, które podejmują w trakcie pobytu. 

W ramach badania sondażowego respondentom zadawano zatem pytania mające na celu ustalenie, jaki był powód 

ich przyjazdu do Gdańska oraz czy ich aktywność ograniczała się wyłącznie do zrealizowania pierwotnego celu 

podróży, czy też podejmowali oni również inne aktywności. 

Tabela 36. Główny cel podróży respondentów w podziale na odwiedzających i turystów 

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Wypoczynek 287 40,83% 99 42,31% 188 40,09% 
Zwiedzanie zabytków 82 11,66% 22 9,40% 60 12,79% 
Poznawanie kultury, historii i miejsco-

wych zwyczajów 25 3,56% 7 2,99% 18 3,84% 
Odwiedzenie krewnych lub znajomych 127 18,07% 21 8,97% 106 22,60% 
Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 35 4,98% 11 4,70% 24 5,12% 
Udział w wydarzeniu kulturalnym 19 2,70% 2 0,85% 17 3,62% 
Udział w imprezie sportowej 9 1,28% 2 0,85% 7 1,49% 
Udział w szkoleniu 17 2,42% 3 1,28% 14 2,99% 
Udział w konferencji/targach 4 0,57% 1 0,43% 3 0,64% 
Sprawy służbowe/ interesy 51 7,25% 32 13,68% 19 4,05% 
Inny cel, proszę podać jaki? 47 6,69% 34 14,53% 13 2,77% 
 Razem 703 100,00% 234 100,00% 469 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Aby dokładnie zbadać przyczynę podróży do Gdańska wśród uczestników ruchu turystycznego, poproszono 

o wskazanie jednego, głównego celu ich wyprawy oraz zadano oddzielne pytanie wielokrotnego wyboru o wszyst-

kie cele przyjazdu do miasta. Przez główny cel należy rozumieć tę z wielu motywacji, której do podróży by nie 

doszło. Głównym celem podróży do Gdańska w II kwartale 2016 r. był dla respondentów przede wszystkim wy-

poczynek (40,8% ogółu ankietowanych). Mniej popularną motywacją była chęć odwiedzenia swoich krewnych lub 

znajomych (18,1%). Wśród odwiedzających, oprócz deklarujących wypoczynek lub odwiedzenie rodziny, sporą 

grupę stanowili respondenci, którzy przybyli do Gdańska w celach biznesowych (10,2%), co stanowi spadek w 

stosunku do wyniku otrzymanego w II kwartale 2015 r. (wówczas odsetek ten wyniósł 19,6%). Widoczna jest 

również relatywnie niższa liczba gości przybywających do miasta, aby wziąć udział w imprezie sportowej lub 

wydarzeniu kulturalnym, lecz należy mieć na względzie lokalizację miejsc poboru próby w II kwartale 2015 r., 

która mogła wpłynąć na zawyżenie odsetka osób przybywających do Gdańska w związku z takim wydarzeniem. 

Z kolei wśród innych celów przyjazdów, które nie zostały uwzględnione w kwestionariuszu ankiety, najczęściej 

wymieniane były: tranzyt, wizyta lekarska oraz uroczystości rodzinne. Kilka osób wskazało także, że Gdańsk był 

dla nich tylko przystankiem w dalszej podróży. 
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Tabela 37. Główny cel podróży respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Wypoczynek 287 40,83% 215 42,74% 72 36,00% 
Zwiedzanie zabytków 82 11,66% 48 9,54% 34 17,00% 
Poznawanie kultury, historii i miejscowych 

zwyczajów 
25 3,56% 11 2,19% 14 7,00% 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 127 18,07% 93 18,49% 34 17,00% 
Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 35 4,98% 26 5,17% 9 4,50% 
Udział w wydarzeniu kulturalnym 19 2,70% 14 2,78% 5 2,50% 
Udział w imprezie sportowej 9 1,28% 9 1,79% 0 0,00% 
Udział w szkoleniu 17 2,42% 12 2,39% 5 2,50% 
Udział w konferencji/targach 4 0,57% 3 0,60% 1 0,50% 
Sprawy służbowe/ interesy 51 7,25% 38 7,55% 13 6,50% 
Inny cel, proszę podać jaki: 47 6,69% 34 6,76% 13 6,50% 

 Razem 703 100,00% 503 100,00% 200 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów krajowych, jak też zagranicznych, najczęściej wskazywanym głównym celem, dla którego 

przyjechali do Gdańska, był wypoczynek. Nieco rzadziej wskazywali oni sprawy zbiorczo określane na potrzeby 

niniejszego raportu jako biznesowe, a więc: udział w szkoleniu, konferencji lub targach oraz przyjazd w sprawach 

służbowych (łącznie 10,5% respondentów krajowych i 9,5% gości zagranicznych).  

Odsetek wskazań oscylujący w pobliżu 20% zarówno wśród gości krajowych, jak i zagranicznych, uzyskał główny 

cel podróży, jakim jest chęć odwiedzenia krewnych lub znajomych. Jest to wynik niższy od odnotowanego w po-

przednim, I kwartale 2016 r., przypuszczalnie ze względu na mniejszy udział osób posiadających polskie pocho-

dzenie wśród osób na stałe zamieszkałych zagranicą, które przyjechały w tym okresie do Gdańska. Ankietowani 

z zagranicy nieco częściej niż ich krajowi odpowiednicy wskazywali na chęć poznania kultury, historii i miejsco-

wych zwyczajów (7,0% zagranicznych i 2,2% krajowych respondentów). Podobnie wyglądała sytuacja w przy-

padku celu, jakim była chęć zwiedzania zabytków – odpowiedź tę wskazało 17,0% zagranicznych respondentów 

oraz 9,5% krajowych respondentów.  

Tabela 38. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Proszę wska-

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

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Wypoczynek 491 69,84% 149 63,68% 342 72,92% 
Zwiedzanie zabytków 341 48,51% 100 42,74% 241 51,39% 
Poznawanie kultury, historii i miejscowych 
zwyczajów 152 21,62% 41 17,52% 111 23,67% 
Odwiedzenie krewnych lub znajomych 199 28,31% 42 17,95% 157 33,48% 
Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 120 17,07% 35 14,96% 85 18,12% 
Udział w wydarzeniu kulturalnym 59 8,39% 14 5,98% 45 9,59% 
Udział w imprezie sportowej 21 2,99% 5 2,14% 16 3,41% 
Udział w szkoleniu 21 2,99% 4 1,71% 17 3,62% 
Udział w konferencji/targach 11 1,56% 4 1,71% 7 1,49% 
Sprawy służbowe/ interesy 54 7,68% 32 13,68% 22 4,69% 
Inny cel, proszę podać jaki 50 7,11% 35 14,96% 15 3,20% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W celu zidentyfikowania, jakie cele przeważają wśród gości przybywających do Gdańska, zdecydowano się na 

zadanie pytania wielokrotnego wyboru, które umożliwiło respondentom podanie wszystkich celów, dla których 

odbyli swoją podróż. Analiza odpowiedzi w podziale na odwiedzających i turystów wykazała, że zdecydowana 

większość osób podczas pobytu zamierzała wypoczywać (63,7% odwiedzających i 72,9% turystów). Odsetek ten 

jest widocznie wyższy w przypadku turystów, co zdaje się być zrozumiałe, gdyż przebywając w mieście dłużej 

mają oni więcej czasu wolnego, który mogą poświęcić na odpoczynek. Nie jest to jednak jedyny przeważający cel 

– turyści chętnie wskazywali również takie odpowiedzi, jak: zwiedzanie zabytków oraz poznawanie kultury, historii 

i miejscowych zwyczajów. Podobnie jak w poprzednich badanych okresach, warto zauważyć, że choć cele te dla 

bardzo niewielu osób stanowiły główną przyczynę przyjazdu, to zarówno wśród odwiedzających, jak i turystów 

zdobyły dość dużą liczbę wskazań. 
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Jeśli chodzi o liczbę wskazywanych celów podróży, to była ona większa w przypadku turystów niż odwiedzających. 

Turyści wskazywali średnio 2,26 celów podróży, zaś odwiedzający 1,97. Wynika to jednak ze specyfiki przyjazdu 

obu grup oraz różnic w czasie, którym dysponują na miejscu. 

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

stycznego na pytanie: „Proszę wskazać cele Pana(i) podróży?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Wypoczynek 491 69,84% 357 70,97% 134 67,00% 
Zwiedzanie zabytków 341 48,51% 244 48,51% 97 48,50% 
Poznawanie kultury, historii i miejscowych 

zwyczajów 
152 21,62% 101 20,08% 51 25,50% 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 199 28,31% 148 29,42% 51 25,50% 
Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 120 17,07% 87 17,30% 33 16,50% 
Udział w wydarzeniu kulturalnym 59 8,39% 45 8,95% 14 7,00% 
Udział w imprezie sportowej 21 2,99% 18 3,58% 3 1,50% 
Udział w szkoleniu 21 2,99% 15 2,98% 6 3,00% 
Udział w konferencji/targach 11 1,56% 10 1,99% 1 0,50% 
Sprawy służbowe/ interesy 54 7,68% 41 8,15% 13 6,50% 
Inny cel, proszę podać jaki: 50 7,11% 35 6,96% 15 7,50% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Po poddaniu podobnej analizie odpowiedzi w podziale na respondentów krajowych i zagranicznych, można zau-

ważyć, że otrzymane wyniki nie różnią się od siebie w sposób znaczący. Dla większości ankietowanych najczęściej 

wskazywanym celem podróży był wypoczynek (71,0% krajowych i 67,0% zagranicznych gości). Kolejne popu-

larne powody przyjazdu to zwiedzanie zabytków oraz odwiedziny u krewnych lub znajomych. Respondenci krajowi 

wskazywali minimalnie większą liczbę celów. W ich przypadku było to średnio 2,19, natomiast jeśli chodzi o drugą 

z grup – 2,09. 

Kolejno analizowana była forma podejmowanych przez respondentów aktywności w czasie wolnym podczas ich 

pobytu w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż zazwyczaj odwiedzający czy turysta planuje w trakcie swojego pobytu 

skorzystać z kilku atrakcji, respondenci mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi, co również pozwoliło na 

szerszą analizę form spędzania czasu wolnego. W badaniu uzyskano zatem 1658 wskazań, co oznacza, że każdy 

z respondentów udzielił na zadane mu pytanie średnio 2,36 odpowiedzi. 

Tabela 40. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Proszę 

powiedzieć jak Pan(i) spędził lub będzie spędzać wolny czas w Gdańsku (poza realizacją celu podróży)?” [pytanie 

wielokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 
Zwiedzanie 443 63,02% 125 53,42% 318 67,80% 

Zakupy 321 45,66% 99 42,31% 222 47,33% 

Udział w imprezach kulturalnych i roz-

rywkowych 
52 7,40% 13 5,56% 39 8,32% 

Odwiedziny pubów, barów i klubów etc. 131 18,63% 29 12,39% 102 21,75% 

Udział w imprezach sportowych 18 2,56% 5 2,14% 13 2,77% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, 

żagle, konie itp.) 
72 10,24% 15 6,41% 57 12,15% 

Nie mam czasu wolnego 73 10,38% 43 18,38% 30 6,40% 

Spacer 309 43,95% 93 39,74% 216 46,06% 
Odpoczynek na plaży 231 32,86% 68 29,06% 163 34,75% 

Inaczej, jak? 8 1,14% 5 2,14% 3 0,64% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ankietowani  najczęściej deklarowali, że spędzali lub będą spędzać czas na zwiedzaniu zabytków (63,0% respon-

dentów ogółem) lub na robieniu zakupów (45,7% wskazań). Dość dużą popularnością cieszyły się spacery (44,0% 

odpowiedzi), zaś najrzadziej wskazywaną rozrywką był udział w imprezach sportowych (2,6% odpowiedzi).  

Tylko 6,4% turystów wskazało, że nie ma w ogóle czasu wolnego, co w przypadku odwiedzających zdarzało się 

znacznie częściej (18,4% odpowiedzi). Oprócz zwiedzania i zakupów popularnymi rozrywkami turystów były także 

spacery i odpoczynek na plaży. Stosunkowo niewielki odsetek respondentów preferuje aktywny wypoczynek, 

może to jednak być spowodowane specyfiką miejsca do którego przyjechali – choć Gdańsk oferuje wiele takich 
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propozycji, to turyści przybywający do miasta są zazwyczaj nastawieni bardziej na skorzystanie z lokalnych, 

unikatowych dla tego miejsca atrakcji. 

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

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

realizacją celu podróży)?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Zwiedzanie 443 63,02% 315 62,62% 128 64,00% 

Zakupy 321 45,66% 205 40,76% 116 58,00% 

Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych 52 7,40% 38 7,55% 14 7,00% 

Odwiedziny pubów, barów i klubów etc. 131 18,63% 86 17,10% 45 22,50% 

Udział w imprezach sportowych 18 2,56% 12 2,39% 6 3,00% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, żagle, konie 

itp.) 
72 10,24% 56 11,13% 16 8,00% 

Nie mam czasu wolnego 73 10,38% 55 10,93% 18 9,00% 

Spacer 309 43,95% 235 46,72% 74 37,00% 

Odpoczynek na plaży 231 32,86% 191 37,97% 40 20,00% 

Inaczej, jak? 8 1,14% 6 1,19% 2 1,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Krajowi uczestnicy ruchu turystycznego w swoim czasie wolnym najchętniej wybierali zwiedzanie (62,6% respon-

dentów), spacery (46,7%) oraz zakupy (40,8% odpowiedzi). W porównaniu z II kwartałem 2015 r. zauważalny 

jest wzrost zainteresowania respondentów krajowych zwiedzaniem miasta oraz odpoczynkiem na plaży. Respon-

denci zagraniczni natomiast nieco chętniej niż ich krajowi odpowiednicy korzystali z oferty gdańskich pubów, 

barów i klubów. 

Tabela 42. Analiza zależności pomiędzy głównym celem przyjazdu respondentów do Gdańska a wskazywaną przez 
nich formą spędzania wolnego czasu 

  

Zwie-

dzanie 
Zakupy 

Udział w 
impre-

zach 

kultural-

nych i 
rozryw-

kowych 

Odwie-

dzał 
puby, 

bary i 

kluby 

etc. 

Udział w 

impre-

zach 

sporto-
wych 

Aktywny 

wypoczy-
nek (pły-

wanie, ro-

wer, żagle, 

konie itp.), 

Nie mam 

czasu 

wolnego 

Spacer 

Odpo-
czynek 

na 

plaży 

Inaczej, 

jak? 

Wypoczynek 75,9% 47,3% 6,1% 18,0% 4,4% 9,2% 0,7% 52,0% 39,8% 0,7% 

Zwiedzanie zabytków 75,6% 46,3% 12,2% 15,9% 0,0% 8,5% 2,4% 37,8% 25,6% 0,0% 

Poznawanie kultury, historii i miej-

scowych zwyczajów 
76,0% 52,0% 4,0% 16,0% 0,0% 16,0% 4,0% 44,0% 28,0% 0,0% 

Odwiedzenie krewnych lub znajo-

mych 
60,5% 51,2% 7,0% 24,8% 0,0% 17,8% 3,1% 46,5% 40,3% 0,8% 

Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 51,4% 54,3% 17,1% 62,9% 2,9% 11,4% 5,7% 22,9% 37,1% 0,0% 

Udział w wydarzeniu kulturalnym 57,9% 57,9% 31,6% 10,5% 5,3% 0,0% 0,0% 57,9% 21,1% 0,0% 

Udział w imprezie sportowej 22,2% 44,4% 0,0% 22,2% 33,3% 11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 0,0% 

Udział w szkoleniu 5,9% 11,8% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 58,8% 35,3% 17,6% 5,9% 

Udział w konferencji/targach 25,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 25,0% 50,0% 25,0% 0,0% 

Sprawy służbowe/ interesy 17,3% 23,1% 3,8% 3,8% 0,0% 1,9% 65,4% 19,2% 9,6% 1,9% 

Inny cel, proszę podać jaki: 40,4% 34,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,5% 34,0% 29,8% 12,8% 6,4% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W celu pogłębienia powyższej analizy, zweryfikowano także ewentualne występowanie zależności pomiędzy wy-

bieraną przez respondentów formą aktywności, a deklarowanym przez nich głównym celem przyjazdu do Gdań-

ska.  

Respondenci, którzy przybyli do Gdańska w celach wypoczynkowych, najchętniej wykorzystywali swój po-

byt na zwiedzanie (75,9%), spacery (52,0%) a także zakupy (47,3%). Ze względu na dobre warunki pogodowe 

w II kwartale 2016 r., popularną rozrywką wśród badanej grupy respondentów był również odpoczynek na plaży. 

Dużo rzadziej respondenci decydowali się na aktywne formy wypoczynku oraz udział w imprezach kulturalnych 

i rozrywkowych, a także sportowych. 

Większa część respondentów, dla których głównym celem przyjazdu było zwiedzanie zabytków, deklaro-

wała, że w czasie pobytu w Gdańsku poza zwiedzaniem będzie robić zakupy i spacerować. Cele te co do zasady 
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są zatem zgodne z głównym powodem ich przyjazdu do miasta. Podobnie kształtowały się odpowiedzi respon-

dentów, którzy przyjechali aby poznawać kulturę, historię i miejscowe zwyczaje, przy czym wśród tych 

osób widoczny był także dość wysoki, w stosunku do pozostałych analizowanych grup, odsetek osób deklarujących 

aktywny wypoczynek (16,0%). 

Respondenci odwiedzający krewnych lub znajomych deklarowali najczęściej, że wolny czas wykorzystają 

na zwiedzanie (60,5%) oraz robienie zakupów (51,2%). Wśród tych osób widoczny jest najwyższy odsetek od-

wiedzających puby, kluby oraz dyskoteki (nie biorąc pod uwagę osób, dla których był to główny cel przyjazdu).  

Wśród osób, które przyjechały do Gdańska w celach rozrywkowych (aby odwiedzać kluby, puby i dysko-

teki) popularne było także robienie zakupów (54,3%) oraz zwiedzanie miasta (51,4%).   

Osoby mające zamiar wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym lub sportowym spędzały wolny czas przede 

wszystkim na zwiedzaniu, zakupach i spacerach. Odpowiedzi te nie odbiegają zatem od tych udzielanych przez 

uczestników ruchu turystycznego przybywających do Gdańska w typowo wypoczynkowych celach. 

Ankietowani, którzy przybyli w sprawach służbowych, deklarowali najczęściej brak wolnego czasu (65,4%). 

Podobnie wyglądało to w wypadku osób zamierzających wziąć udział w szkoleniu, konferencji lub targach. 

Część z nich jednak wskazało, że zwiedzali lub będą zwiedzać miasto, ewentualnie planują także odpoczywać na 

plaży lub spacerować.  

W przypadku respondentów przyjeżdzających w innych celach niż uwzględnione w badaniu ankietowym, 

najczęściej deklarujących że celem tym jest tranzyt lub wizyta u lekarza, znajdowali oni jednak czas na zwiedzanie 

miasta (40,4%), a także robienie zakupów (34,0%) i spacerowanie (29,8%). Jedna trzecia z nich wskazała, że 

nie ma wcale wolnego czasu. 

W celu pogłębienia przeprowadzonej powyżej analizy przeprowadzono także weryfikację, jak kształtowały się 

wśród respondentów preferencje w zakresie zwiedzanych obiektów i atrakcji, które respondenci odwiedzili lub 

mieli zamiar odwiedzić w trakcie swojego pobytu w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż pytanie to zakładało możliwość 

udzielenia kilku odpowiedzi przez jednego respondenta, łącznie uzyskano 2796 wskazań. 

Tabela 43. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Jakie obiekty 
i atrakcje turystyczne w Gdańsku zamierza Pan(i) zwiedzić lub Pan(i) już zwiedził(a)?” [pytanie wielokrotnego wy-

boru] 

  
Ogółem % Odwiedzający % Turysta % 

historyczne centrum miasta 579 82,36% 191 81,62% 388 82,73% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 174 24,75% 48 20,51% 126 26,87% 

Molo w Brzeźnie 209 29,73% 71 30,34% 138 29,42% 

Plaża 390 55,48% 113 48,29% 277 59,06% 

Stadion Energa (dawniej PGE Arena) 75 10,67% 24 10,26% 51 10,87% 

Żuraw (wejście do środka) 132 18,78% 38 16,24% 94 20,04% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 224 31,86% 75 32,05% 149 31,77% 

Europejskie Centrum Solidarności (wejście do 

środka) 

65 9,25% 22 9,40% 43 9,17% 

Dwór Artusa 88 12,52% 29 12,39% 59 12,58% 

Ratusz Głównego Miasta 126 17,92% 34 14,53% 92 19,62% 

Westerplatte 215 30,58% 61 26,07% 154 32,84% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 44 6,26% 14 5,98% 30 6,40% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 35 4,98% 6 2,56% 29 6,18% 

Gdański Teatr Szekspirowski  73 10,38% 13 5,56% 60 12,79% 

Sołdek (wejście do środka) 27 3,84% 11 4,70% 16 3,41% 

Twierdza Wisłoujście 29 4,13% 4 1,71% 25 5,33% 

Amber Expo (wejście do środka) 9 1,28% 2 0,85% 7 1,49% 

ZOO 137 19,49% 41 17,52% 96 20,47% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 51 7,25% 17 7,26% 34 7,25% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 22 3,13% 7 2,99% 15 3,20% 

Narodowe Muzeum Morskie 37 5,26% 11 4,70% 26 5,54% 

Inne, jakie? 55 7,82% 23 9,83% 32 6,82% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Tradycyjnie już prawie wszyscy respondenci zadeklarowali, że w czasie swojego pobytu trafili na teren historycz-

nego centrum miasta (82,4% respondentów ogółem), choć jest to wynik niższy od uzyskanego w analogicznym 

okresie 2015 roku, kiedy to wynosił on 94,4% odpowiedzi. Sporym zainteresowaniem cieszyła się również plaża 

(55,5% odpowiedzi), a także Bazylika Mariacka i Westerplatte (odpowiednio 31,9% i 30,6%). Znacząca popular-

ność Westerplatte związana jest z obchodami święta 3 maja oraz długim weekendem w tym okresie. Z badań 

wynika bowiem, że zwłaszcza podczas pierwszego długiego weekendu majowego Westerplatte było najczęściej 

odwiedzanym historycznym obiektem turystycznym w Gdańsku. Nieco mniej chętnie odwiedzanymi miejscami, 

oscylującymi w okolicach 25% udzielonych odpowiedzi, były Park Oliwski oraz Gdański Ogród Zoologiczny. Ten 

ostatni cieszy się niesłabnącą popularnością, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. W analizowanym okresie 

można zauważyć, że preferencje turystów i odwiedzających były podobne, choć więcej wskazań dotyczących 

zwiedzanych atrakcji i zabytków odnotowano w przypadku turystów, co jest zrozumiałe ze względu na większą 

ilość czasu, którą turysta może poświęcić na odwiedzanie atrakcji turystycznych. W porównaniu do wyników z II 

kwartału 2015 r., wśród odwiedzających można zauważyć rosnącą popularność Europejskiego Centrum Solidar-

ności (2,1% w II kwartale 2015 r. oraz 9,4% w II kwartale 2016 r.).  

Tabela 44. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

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

dził(a)?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

  
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

historyczne centrum miasta 579 82,36% 408 81,11% 171 85,50% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 174 24,75% 131 26,04% 43 21,50% 

Molo w Brzeźnie 209 29,73% 160 31,81% 49 24,50% 

Plaża 390 55,48% 289 57,46% 101 50,50% 

Stadion Energa (dawniej PGE Arena) 75 10,67% 54 10,74% 21 10,50% 

Żuraw (wejście do środka) 132 18,78% 118 23,46% 14 7,00% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 224 31,86% 168 33,40% 56 28,00% 

Europejskie Centrum Solidarności (wejście do 

środka) 65 9,25% 49 9,74% 16 8,00% 

Dwór Artusa 88 12,52% 66 13,12% 22 11,00% 

Ratusz Głównego Miasta 126 17,92% 107 21,27% 19 9,50% 

Westerplatte 215 30,58% 155 30,82% 60 30,00% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 44 6,26% 32 6,36% 12 6,00% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 35 4,98% 22 4,37% 13 6,50% 

Gdański Teatr Szekspirowski 73 10,38% 52 10,34% 21 10,50% 

Sołdek (wejście do środka) 27 3,84% 24 4,77% 3 1,50% 

Twierdza Wisłoujście 29 4,13% 26 5,17% 3 1,50% 

Amber Expo (wejście do środka) 9 1,28% 8 1,59% 1 0,50% 

ZOO 137 19,49% 93 18,49% 44 22,00% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 51 7,25% 37 7,36% 14 7,00% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 22 3,13% 16 3,18% 6 3,00% 

Narodowe Muzeum Morskie 37 5,26% 31 6,16% 6 3,00% 

Inne, jakie? 55 7,82% 40 7,95% 15 7,50% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza wybieranych atrakcji turystycznych w podziale na krajowych i zagranicznych gości wykazała, że, podobnie 

jak w przypadku odwiedzających i turystów (poza historycznym centrum) wśród ankietowanych z Polski nieco 

większą popularnością niż wśród gości zagranicznych cieszyły się takie obiekty jak: molo w Brzeźnie, Żuraw, 

Ratusz Głównego Miasta, Bazylika Mariacka, Park Oliwski (w tym także Katedra w Oliwie) i Dwór Artusa.  

Respondenci zagraniczni chętniej od swoich krajowych odpowiedników wizytowali zaś Gdański Teatr Szekspirow-

ski, Dom Uphagena, a także ogród zoologiczny. W badanym kwartale daje się jednak zaobserwować spadek liczby 

odwiedzin najbardziej popularnych zabytków Gdańska w porównaniu do tego okresu roku poprzedniego – szcze-

gólnie widoczne jest to na przykładzie Domu Uphagena oraz Żurawia. 
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Rysunek 2. Średnia liczba odwiedzonych atrakcji przez wybrane grupy respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jeśli wziąć pod uwagę średnią liczbę atrakcji odwiedzonych przez członów poszczególnych badanych grup, wyniki 

pokazują, że średnio najwięcej atrakcji odwiedzili turyści (4,14) oraz respondenci z Polski (4,15). W porównaniu 

z I kwartałem 2016 r. stanowi to zmianę, gdyż w tamtym okresie największą liczbę odwiedzonych atrakcji tury-

stycznych deklarowali turyści zagraniczni. W przypadku respondentów z zagranicy, uzyskany wynik jest dość 

nietypowy, gdyż zazwyczaj to oni wskazują więcej zwiedzonych atrakcji, jednak jak zwracano uwagę wśród za-

granicznych uczestników ruchu zwiększył się odsetek osób, których pobyt w Trójmieście nie obejmuje noclegu, 

co oznacza, że ich czas na zwiedzanie jest ograniczony. 

Tabela 45. Struktura odpowiedzi respondentów, w podziale na odwiedzających i turystów na pytanie: „Z oferty 
których instytucji kulturalnych w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar skorzystać?” [pytanie wielokrotnego 

wyboru] 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Teatr 100 14,22% 27 11,54% 73 15,57% 

Muzeum 261 37,13% 80 34,19% 181 38,59% 

Opera 32 4,55% 7 2,99% 25 5,33% 

Kino 134 19,06% 40 17,09% 94 20,04% 

Galeria sztuki 66 9,39% 23 9,83% 43 9,17% 

Filharmonia 28 3,98% 12 5,13% 16 3,41% 

Inna instytucja  6 0,85% 1 0,43% 5 1,07% 

Z żadnej 281 39,97% 115 49,15% 166 35,39% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najczęściej wskazywaną przez ogół respondentów instytucją kulturalną były muzea (37,1% wskazań). Nieco czę-

ściej z tej formy spędzania czasu korzystali turyści niż odwiedzający, zapewne z powodu większej ilości wolnego 

czasu, który mieli do dyspozycji. Drugim i trzecim pod względem popularności obiektami były kina i teatry (od-

powiednio 19,1% i 14,2% respondentów dokonało takiego wyboru). Niemal połowa odwiedzających wskazała, że 

nie skorzystała z oferty żadnej z gdańskich instytucji kulturalnych, natomiast odsetek tego typu wskazań wśród 

turystów wynosił 35,4% odpowiedzi. Ze względu na fakt, że analizowane pytanie było pytaniem wielokrotnego 

wyboru, a więc każdy z ankietowych mógł wskazać po kilka odpowiedzi, wnioskować można, że każdy z respon-

dentów wskazał średnio 1,29 odpowiedzi. 

Tabela 46. Struktura odpowiedzi respondentów, w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego na pytanie: „Z oferty których instytucji kulturalnych w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar sko-

rzystać?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Teatr 100 14,22% 60 11,93% 40 20,00% 

Muzeum 261 37,13% 189 37,57% 72 36,00% 

Opera 32 4,55% 24 4,77% 8 4,00% 

Kino 134 19,06% 107 21,27% 27 13,50% 

Galeria sztuki 66 9,39% 40 7,95% 26 13,00% 

Filharmonia 28 3,98% 17 3,38% 11 5,50% 

Inna instytucja  6 0,85% 5 0,99% 1 0,50% 

Z żadnej 281 39,97% 205 40,76% 76 38,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

3,98 

3,65 

4,14 4,15 

3,55 

OGÓŁEM ODWIEDZAJĄCY TURYŚCI KRAJOWI ZAGRANICZNI
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Analiza tego aspektu z punktu widzenia krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego pozwala 

stwierdzić, że goście z zagranicy równie chętnie, jak krajowi odwiedzają gdańskie muzea (odpowiednio 37,6% 

i 36,0% wskazań). Zagraniczni respondenci częściej jednak niż Polacy skorzystali z oferty takich instytucji kultu-

ralnych jak teatry, filharmonie i galerie sztuki. Jest to zjawisko dość nietypowe, gdyż wszystkie dotychczasowe 

badania wykazywały, iż przynajmniej w przypadku teatrów, prawdopodobnie ze względu na barierę językową, 

cieszyły się one wśród gości z zagranicy zdecydowanie mniejszą popularnością niż wśród respondentów z Polski. 

Należy podejrzewać, że rolę w tym zakresie odegrał Gdański Teatr Szekspirowski, którego odwiedzenie również 

deklarowała niezwykle wysoka liczba respondentów zagranicznych. Niezmiennie natomiast zagraniczni respon-

denci zdecydowanie rzadziej korzystają z oferty kin. Spośród krajowych odwiedzających i turystów, aż 40,8% 

udzieliło odpowiedzi, że nie skorzystało z oferty żadnej z instytucji kulturalnych. Odsetek ten był nieco niższy 

wśród respondentów zagranicznych (38,0%). 

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

Kolejno podjęto próbę określenia poziomu zadowolenia respondentów z ich pobytu w Gdańsku. W celu zbadania 

tego aspektu posłużono się dziesięciostopniową skalą, w której 1 punkt oznaczał, że respondent był z wizyty 

„bardzo niezadowolony”, natomiast 10 punktów - „bardzo zadowolony”. Pozwoliło to na określenie uśrednionego 

wyniku w zależności od analizowanej grupy respondentów. 

Rysunek 3. Stopień zadowolenia respondentów z pobytu w Gdańsku [skala 10-stopniowa, gdzie 1-2-bardzo nieza-

dowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wyniki badania sondażowego pokazały, że respondenci ogółem ocenili swój pobyt w Gdańsku na stosunkowo 

wysokim poziomie, przyznając mu średnio 8,59 pkt. Średnia ocena wszystkich grup respondentów kształtuje się 

na bardzo zbliżonym poziomie, przekraczając zdecydowanie 8 pkt. Zdecydowana różnica jest natomiast zauwa-

żalna pomiędzy oceną pobytu przez turystów, a odwiedzających – turyści wyżej oceniali swój pobyt (średnio na 

8,77 pkt), przy czym był to wynik wyższy również od średniej ogółem. Ocena dokonana przez odwiedzających 

natomiast jest niższa i wyniosła 8,23 pkt. Ze względu na to, że w II kwartale 2015 roku wykorzystana była 

pięciostopniowa skala, nie jest możliwe dokładne porównanie wyników z analogicznym kwartałem 2016 r., ale 

można przyjąć, iż ogólna tendencja rysowała się podobnie. 

W całkowitej liczbie pozyskanych odpowiedzi żaden z respondentów nie ocenił pobytu na 1 pkt. Najniższą przy-

znaną oceną były 2 pkt., jednak tylko jedna osoba wybrała taką odpowiedź.  

W następnej kolejności poddano analizie zależności występujące pomiędzy odpowiedzią udzielaną przez respon-

dentów na pytanie o ich poziom zadowolenia z pobytu w mieście a liczbą dotychczasowych wizyt w Gdańsku oraz 

ich cechami demograficzno-społecznymi.  
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Tabela 47. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku a liczbą wcześniejszych pobytów w Gdańsku 

w podziale na odwiedzających, turystów, krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego [skala 10-

stopniowa, gdzie 1-2-bardzo niezadowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

  ogółem odwiedzający turyści krajowi zagraniczni zagraniczni bez Polaków 

Jestem po raz pierwszy  8,67 8,62 8,70 8,57 8,76 8,67 

Jestem po raz drugi 8,72 8,23 8,86 8,78 8,54 8,57 

Byłem/am tu 3-5 razy 8,46 7,89 8,76 8,47 8,39 8,75 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 8,44 8,19 8,67 8,41 8,56 8,60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza występowania ewentualnej zależności pomiędzy częstotliwością odbywanych przez respondentów wizyt w 

Gdańsku, a ich oceną pobytu, wykazała, że najbardziej usatysfakcjonowaną grupą respondentów byli turyści 

odwiedzający Gdańsk po raz drugi (8,86 pkt). Również wśród krajowych uczestników ruchu turystycznego naj-

bardziej usatysfakcjonowane były osoby, które pojawiły się w Gdańsku po raz drugi. Z kolei odwiedzający oraz 

zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego najwyższe noty przyznawali wtedy, gdy ich wizyta w mieście była 

pierwszą w życiu. W ich przypadku mogło zatem dojść do wystąpienia tzw. efektu świeżości, czyli optymizmu 

wynikającego z tego, że znaleźli się w nowym miejscu. Może stanowić to pozytywny prognostyk możliwości ich 

ponownego przyjazdu lub chęci polecenia wizyty w Gdańsku swoim bliskim. Co ważne wśród osób z zagranicy, 

wśród których nie ujęto osób z obywatelstwem polskim, najwyższe noty przyznawały osoby, które były w Gdańsku 

już 3-5 razy. Może to oznaczać, iż miasto jest dla nich na tyle interesującym miejscem, że przyjeżdżają do niego 

często i co więcej, za każdym razem są zadowoleni ze swojego pobytu.  

Tabela 48. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a płcią respondentów z podziałem na odwiedza-

jących i turystów oraz krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego [skala 10-stopniowa, gdzie 1-

2-bardzo niezadowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

  ogółem odwiedzający turyści krajowi zagraniczni 
zagraniczni bez 

Polaków 

Kobieta 8,66 8,41 8,79 8,65 8,68 8,66 

Mężczyzna 8,51 8,04 8,74 8,50 8,54 8,62 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w poprzednio analizowanych okresach, z pobytu w Gdańsku bardziej zadowolone były kobiety niż 

mężczyźni. Widoczne jest zatem utrzymywanie się ogólnej tendencji we wszystkich z analizowanych grup, zgodnie 

z którą kobiety wyżej niż mężczyźni oceniają swoją wizytę. Najlepszy wynik zauważalny był wśród turystek – 

8,79 pkt. Najniżej oceniali pobyt odwiedzający płci męskiej (8,04 pkt). Żadna z analizowanych średnich nie jest 

jednak niższa niż 8 pkt., można zatem uznać, że uczestnicy ruchu turystycznego są ogółem zadowoleni z pobytu. 

W przypadku respondentów z zagranicy, ich ocena nie odbiegała zbytnio od ocen udzielonych przez gości z Polski 

– mężczyźni z zagranicy określili zadowolenie z pobytu na średnio 8,54 pkt, natomiast kobiety na 8,68 pkt. 

Tabela 49. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a wiekiem respondentów z podziałem na odwie-

dzających i turystów, krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego [skala 10-stopniowa, gdzie 1-2-

bardzo niezadowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

  ogółem odwiedzający turyści krajowi zagraniczni zagraniczni bez Polaków 

od 16 do 24 lat 8,70 8,29 8,91 8,78 8,39 8,67 

od 25 do 34 lat 8,81 8,36 9,00 8,82 8,81 8,89 

od 35 do 44 lat 8,39 8,07 8,55 8,36 8,46 8,35 

od 45 do 54 lat 8,40 8,23 8,52 8,25 8,90 9,00 

od 55 do 64 lat 7,97 7,82 8,11 7,86 8,14 8,08 

65 lat i powyżej 8,50 9,33 8,14 8,13 10,00 10,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci najliczniej reprezentowani w analizowanym okresie – II kwartale 2016 roku, a zatem w wieku od 25 

do 34 lat, oceniają swój pobyt bardzo wysoko. Wśród turystów w tym wieku odnotowano najwyższą uzyskaną 

ocenę, wynoszącą 9 pkt. Zadowolona z pobytu była także najmłodsza badana grupa wiekowa – ich wynik ogółem 

wyniósł 8,7 pkt. Najniższe średnie noty przyznane zostały przez odwiedzających w wieku pomiędzy 55 a 64 lata. 

Zauważalna jest, potwierdzana wielokrotnie w czasie analizy wyników badania, ogólna tendencja, zgodnie z którą 
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odwiedzający wykazują mniejsze zadowolenie z pobytu niż turyści (za wyjątkiem najstarszej z grup wiekowych, 

w przypadku której odwiedzający byli bardziej zadowoleni, niż turyści). Podobnie wyglądała sytuacja w II kwartale 

2015 r., wskazane jest zatem prowadzenie dalszych badań w celu potwierdzenia tej tendencji. 

Z kolei analiza zależności pomiędzy oceną pobytu w Gdańsku a wiekiem respondentów w podziale na zagranicz-

nych i krajowych uczestników ruchu turystycznego wykazała, że najwyższe średnie noty przyznali ankietowani 

zagraniczni w wieku 65 lat i powyżej. Ze względu na fakt, że badanych w tym wieku było tylko dwóch, z czego 

jeden z nich posiadał polskie obywatelstwo, nie można uznać wyniku tego za miarodajny. Kolejnym wysokim 

wynikiem był wynik odnotowany wśród turystów zagranicznych (z wyłączeniem osób polskiego pochodzenia) 

w wieku pomiędzy 45 a 54 lata – wyniósł on 9,00 pkt. Najniżej swój pobyt w Gdańsku ocenili respondenci krajowi 

w wieku 55-64 lata (średni wynik w tej grupie wyniósł 7,85 pkt.). Mając na względzie, że również w tym wypadku 

wyniki badań są spójne z historycznymi warto zastanowić się, czy jest to efekt niedostosowanej do potrzeb tej 

grupy oferty czy też wpływ mają inne czynniki. 

Tabela 50. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a wykształceniem respondentów z podziałem 

na odwiedzających i turystów, krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego [skala 10-stopniowa, 

gdzie 1-2-bardzo niezadowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

  ogółem odwiedzający turyści krajowi zagraniczni zagraniczni bez Polaków 

Wyższe 8,72 8,34 8,87 8,64 8,89 8,82 

Średnie 8,41 8,14 8,57 8,48 8,15 8,34 

Zasadnicze zawodowe 8,43 8,44 8,43 8,60 8,13 7,86 

Gimnazjalne lub poniżej 7,92 7,25 9,25 8,29 7,40 8,33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z kolei analiza zależności pomiędzy średnią oceną pobytu w Gdańsku a wykształceniem respondentów pozwoliła 

zauważyć, że najliczniej reprezentowane w badaniu grupy, posiadające wykształcenie wyższe lub średnie, były 

relatywnie zadowolone ze swojego pobytu w mieście. Wśród nich najwyższe noty zostały przyznane przez tury-

stów z wykształceniem wyższym (8,72 pkt). Wynik taki można uznać za poprawę w stosunku do analogicznego 

kwartału roku 2015, gdyż wówczas ta grupa respondentów przyznała jedne z najniższych not. Dość duża rozbież-

ność ocen widoczna jest u osób z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej – odwiedzający deklarujący posiada-

nie takiego wykształcenia ocenili pobyt na średnim poziomie wynoszącym 7,25 pkt., natomiast turyści na 9,25 

pkt., jest to jednak związane z niską liczbą uczestników ruchu turystycznego legitymujących się takim wykształ-

ceniem, którzy wzięli udział w badaniu.  

W przypadku krajowych uczestników ruchu turystycznego, najbardziej zadowoleni z pobytu byli respondenci le-

gitymujący się wykształceniem wyższym (średnia ocena w ich przypadku wyniosła 8,64 pkt w przypadku ankie-

towanych krajowych oraz 8,89 pkt w przypadku respondentów zagranicznych). Na uwagę zasługuje również sto-

sunkowo wysoki odsetek pozytywnych not przyznanych przez badanych z Polski, mających wykształcenie zasad-

nicze zawodowe (8,60 pkt). Jeśli chodzi o gości spoza kraju ze średnim wykształceniem, to zauważalne jest, że 

noty osób polskiego pochodzenia mieszkających na stałe za granicą nieznacznie zaniżają (w większości przypad-

ków) średnią ocenę pobytu respondentów zagranicznych ogółem w Gdańsku.  

  



37 

 

Tabela 44. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a głównym celem przyjazdu do Gdańska re-

spondentów z podziałem na odwiedzających i turystów [skala 10-stopniowa, gdzie 1-2-bardzo niezadowolony, 9-

10 bardzo zadowolony] 

Główny cel przyjazdu Ogółem Odwiedzający Turyści 

Wypoczynek 8,63 8,36 8,77 

Zwiedzanie zabytków 8,62 8,41 8,70 
Poznawanie kultury, historii i miejscowych 

zwyczajów 8,72 7,57 9,17 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 8,95 8,19 9,10 

Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 9,00 8,64 9,17 

Udział w wydarzeniu kulturalnym 8,32 10,00 8,12 

Udział w imprezie sportowej 8,22 6,50 8,71 

Udział w szkoleniu 8,41 9,33 8,21 

Udział w konferencji/targach 9,00 9,00 9,00 

Sprawy służbowe/ interesy 7,86 7,84 7,89 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W celu poznania poziomu zadowolenia respondentów, przeanalizowana została zależność pomiędzy głównym ce-

lem przyjazdu do Gdańska a oceną pobytu. Spośród ogółu badanych uczestników ruchu turystycznego najbardziej 

zadowoloną grupą były osoby, które przybyły w celu wzięcia udziału w targach lub konferencjach, a także osoby 

deklarujące pobyt w celu odwiedzenia lokali rozrywkowych, takich jak puby, kluby i dyskoteki, znajdujące się 

w mieście. Obie te grupy przyznały średnio 9,00 pkt. w skali dziesięciostopniowej. 

Analiza w podziale na odwiedzających i turystów pozwala zauważyć, że średnio najwyższe noty przyznali odwie-

dzający, którzy przyjechali, aby wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym (10,00 pkt). Taki wynik zaskakuje nato-

miast w porównaniu z oceną wystawioną przez turystów, którzy przyjechali w tym samym celu. Oni bowiem 

ocenili pobyt niemal najniżej spośród wszystkich grup turystów (8,12 pkt). Zadowoleni z przyjazdu byli również 

odwiedzający kluby i dyskoteki oraz biorący udział w szkoleniu (odpowiednio 8,64 pkt i 9,33 pkt). W przypadku 

turystów, najwyżej ocenili swój pobyt respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w celu poznawania kultury, 

historii i miejscowych zwyczajów (9,17 pkt.) oraz w celach rozrywkowych (9,17 pkt.). Najniższy natomiast był 

stopień zadowolenia osób przybywających w sprawach służbowych (7,89 pkt.). W tym wypadku należy jednak 

zauważyć, że co do zasady grupa respondentów w podróżach służbowych ocenia swój pobyt zdecydowanie gorzej, 

często nie mają oni bowiem czasu korzystać z gdańskich atrakcji, a ich ocena koncentruje się na bardziej utyli-

tarnych aspektach jak dostępność komunikacyjna. 

Tabela 45. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a głównym celem przyjazdu do Gdańska respon-

dentów z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego  [skala 10-stopniowa, gdzie 1-

2-bardzo niezadowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

Główny cel przyjazdu Krajowi Zagraniczni Zagraniczni bez Polaków 

Wypoczynek 8,68 8,47 8,67 

Zwiedzanie zabytków 8,73 8,47 8,35 
Poznawanie kultury, historii i miejscowych 

zwyczajów 8,09 9,21 9,21 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 8,94 9,00 9,12 

Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 9,15 8,56 8,56 

Udział w wydarzeniu kulturalnym 8,50 7,80 7,80 

Udział w imprezie sportowej 8,22 brak brak 

Udział w szkoleniu 8,58 8,00 7,50 

Udział w konferencji/targach 9,00 9,00 9,00 

Sprawy służbowe/ interesy 7,63 8,54 8,33 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza zależności pomiędzy oceną pobytu a celem przyjazdu do Gdańska w podziale na krajowych i zagranicz-

nych uczestników ruchu turystycznego wykazała, że najwyższy poziom zadowolenia z pobytu w Gdańsku cechował 

respondentów zagranicznych, którzy zdecydowali się na przyjazd w celu poznania kultury, historii i miejscowych 

zwyczajów (średnia ocena - 9,21 pkt). Wśród ankietowanych krajowych natomiast najwyższe noty przyznawały 
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osoby przyjeżdzające w celu odwiedzenia klubów i pubów (9,15 pkt). Najniżej swój pobyt w mieście ocenili przy-

jeżdzający w sprawach służbowych (respondenci krajowi – 7,63 pkt) oraz biorący udział w wydarzeniu kultural-

nym (goście zagraniczni - 7,8 pkt). Ze względu na fakt, że nie przebadano żadnej osoby z zagranicy, której 

głównym celem byłby udział w imprezie sportowej, brak danych na temat ich poziomu zadowolenia w opracowa-

niu. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż bez względu na wiek, wykształcenie, czy płeć, respondenci, którzy wzięli 

udział w badaniu ocenili swój pobyt w Gdańsku na relatywnie wysokim poziomie. 

Aby pogłębić analizę w zakresie zadowolenia respondentów z pobytu w Gdańsku, zadano im pytanie, czy poleciliby 

swoim znajomym lub rodzinie odwiedzenie Gdańska. W celu zmierzenia tego aspektu, posłużono się dziesięcio-

stopniową skalą, w której 1 oznaczało zdecydowany brak chęci polecenia przyjazdu do Gdańska znajomym/ro-

dzinie, zaś 10 – zdecydowaną chęć polecenia. 

Rysunek 4. Średnia ocena respondentów w podziale na odwiedzających i turystów oraz krajowych i zagranicznych, 

związana z pytaniem: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [w skali 
od 1 do 10, gdzie 1-2 - zdecydowanie nie, 9-10 - zdecydowanie tak] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jak zaobserwowano już wcześniej, również i w II kwartale 2016 r. chęć polecania przyjazdu do Gdańska wśród 

respondentów była wyższa niż sama ocena pobytu, co wskazuje, że pomimo ewentualnych zastrzeżeń jakie re-

spondenci mogli mieć w związku z własnymi doświadczeniami w mieście, i tak uznają Gdańsk za miejsce godne 

polecenia. Wśród uzyskanych wyników uwagę zwraca chęć polecenia odwiedzin Gdańska rodzinie i znajomym 

przede wszystkim przez turystów. W dziesięciostopniowej skali przyznawali oni temu aspektowi średnio 9,20 pkt. 

Jak zauważono już wcześniej, najniższy wynik, ale utrzymujący się jednak powyżej 8,50 pkt, a zatem wciąż 

bardzo wysoki, został zaobserwowany wśród odwiedzających Gdańsk (tu ponownie należy mieć na względzie, że 

w tej grupie znajduje się większość osób, które do Gdańska przyjechały służbowo, a które z reguły są bardziej 

krytycznie nastawione do miasta, gdyż ich przyjazd z reguły nie wiąże się z dodatkowymi atrakcjami). W podziale 

na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, oceny są względem siebie zbliżone – widoczna 

jest nieznacznie wyższa średnia nota przyznawana przez respondentów z Polski (9,09 pkt w porównaniu do śred-

nio 9,03 pkt wskazywanych przez gości z zagranicy). Ciekawym zjawiskiem jest nieco wyższa ocena ankietowa-

nych z zagranicy po wyeliminowaniu odpowiedzi osób posiadających polskie obywatelstwo (9,05 pkt). 

W dalszej części analizy wyników badania sondażowego, ocenie poddana została ogólna atrakcyjność Gdańska 

oraz poziom zadowolenia respondentów z poszczególnych aspektów, mających wpływ na ich pobyt (atmosfera 

miasta, oznakowanie turystyczne miasta, bezpieczeństwo, czystość na ulicach, życzliwość mieszkańców, baza 

noclegowa, baza gastronomiczna, oferta kulturalna, oferta rozrywkowa, oferta rekreacyjna i sportowa, oferta 

sklepów i centrów handlowych, oferta usług przewodnickich, komunikacja miejska i poruszanie się po mieście 
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samochodem). Ocenę jakości tych aspektów przeprowadzono w oparciu o pięciostopniową skalę, gdzie 1 ozna-

czało ocenę bardzo słabą, a 5 - bardzo dobrą, aby zidentyfikować ewentualne obszary, których poprawa mogłaby 

wpłynąć na całościową ocenę wizyty w mieście.  

Tabela 51. Średnia ocena poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku z podziałem na odwiedzających i turystów 

[używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 
  Ogółem Odwiedzający Turyści 

Atmosfera miasta 4,57 4,57 4,57 
Oznakowanie turystyczne miasta 4,07 4,07 4,06 
Bezpieczeństwo 4,16 4,18 4,15 
Czystość na ulicach 3,79 3,89 3,73 
Życzliwość mieszkańców 4,44 4,32 4,49 
Baza noclegowa* 4,26 n/d 4,26 
Baza gastronomiczna 4,32 4,37 4,30 
Oferta kulturalna 4,34 4,27 4,38 
Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 4,28 4,23 4,30 
Ofertę rekreacyjną i sportową 4,19 4,33 4,12 
Ofertę sklepów i centrów handlowych 4,25 4,31 4,22 
Ofertę usług przewodnickich 3,94 4,02 3,90 
Komunikację miejską 3,94 3,90 3,96 
Poruszanie się samochodem po mieście** 3,55 3,67 3,49 

*aspekt ten był analizowany tylko w przypadku respondentów, którzy deklarowali, iż ich miejscem noclegowym jest Gdańsk.  

**aspekt ten był analizowany tylko w przypadku osób, które wskazywały, iż poruszają się w trakcie swojego pobytu w Gdańsku 

samochodem.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wyniki badania wykazały, że najwyżej ocenianymi przez respondentów ogółem aspektami pobytu były atmosfera 

miasta (4,57 pkt) oraz życzliwość mieszkańców (4,44 pkt). Oznacza to, że Gdańsk postrzegany jest jako miasto 

przyjazne dla gości, zarówno dla odwiedzających, jak i dla turystów. Nieco mniej punktów otrzymywała oferta 

kulturalna (4,34 pkt), a także baza gastronomiczna (4,32 pkt). Niezmiennie w porównaniu z II kwartałem 2015 

r. najniżej oceniana była łatwość poruszania się po mieście samochodem. Nieznacznie wyższe noty przyznali temu 

aspektowi odwiedzający niż turyści (odpowiednio 3,67 i 3,49 pkt). Niską średnią ocenę otrzymała także czystość 

ulic Gdańska (3,79 pkt). 

Wśród odwiedzających, oprócz atmosfery miasta i życzliwości mieszkańców, najwyższe średnie oceny uzyskały 

takie aspekty jak: baza gastronomiczna (4,37 pkt) oraz oferta rekreacyjna i sportowa (4,33 pkt). Zauważyć 

jednak można, że odwiedzający byli w tych dwóch ostatnich aspektach nieco mniej krytyczni niż turyści. W sto-

sunku do analogicznego okresu badanego w roku 2015 widoczny jest spadek oceny działania komunikacji miej-

skiej w Gdańsku. Wówczas średnia ocen odwiedzających wynosiła 4,03 pkt, zaś wśród turystów – 4,23 pkt, 

natomiast w II kwartale 2016 r. noty te wyniosły odpowiednio 3,90 pkt i 3,96 pkt. 

Tabela 52. Średnia ocena poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku z podziałem na krajowych i zagranicznych 

uczestników ruchu turystycznego [używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 
  Krajowi Zagraniczni Zagraniczni bez Polaków 

Atmosfera miasta 4,56 4,59 4,56 
Oznakowanie turystyczne miasta 4,04 4,13 4,19 
Bezpieczeństwo 4,14 4,22 4,26 
Czystość na ulicach 3,76 3,86 3,86 
Życzliwość mieszkańców 4,40 4,52 4,58 
Baza noclegowa* 4,24 4,32 4,33 
Baza gastronomiczna 4,29 4,41 4,38 
Oferta kulturalna 4,31 4,43 4,50 
Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 4,27 4,30 4,37 
Ofertę rekreacyjną i sportową 4,23 4,11 4,15 
Ofertę sklepów i centrów handlowych 4,27 4,20 4,15 
Ofertę usług przewodnickich 3,96 3,93 4,00 
Komunikację miejską 3,98 3,84 3,81 
Poruszanie się samochodem po mieście** 3,62 3,33 3,35 

*aspekt ten był analizowany tylko w przypadku respondentów, którzy deklarowali, iż ich miejscem noclegowym jest Gdańsk.  

**aspekt ten był analizowany tylko w przypadku osób, które wskazywały, iż poruszają się w trakcie swojego pobytu w Gdańsku 

samochodem.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Podobnie jak w przypadku respondentów ogółem, najlepsze noty przyznawane były atmosferze miasta i życzli-

wości jego mieszkańców, tak przez ankietowanych krajowych, jak i zagranicznych. Krajowi uczestnicy ruchu tu-

rystycznego byli bardziej zadowoleni z oferty rekreacyjnej i sportowej oraz oferty handlowej niż ich zagraniczni 

odpowiednicy, natomiast w większości aspektów wyższe średnie noty przyznawane były przez respondentów 

spoza Polski. Badani z zagranicy byli stosunkowo mniej krytyczni od gości z kraju. Najlepiej ocenione przez nich 

zostały: atmosfera miasta (4,59 pkt), życzliwość mieszkańców (4,52 pkt), oferta kulturalna (4,43 pkt) i baza 

gastronomiczna (4,41 pkt). W przypadku tego ostatniego aspektu, widoczny jest dość wysoki wynik, należy bo-

wiem podkreślić, iż zagraniczni respondenci ocenili bazę gastronomiczną nieco wyżej od innych grup responden-

tów. W porównaniu z II kwartałem 2015 r. ankietowani zagraniczni uznali poruszanie się samochodem po mieście 

za relatywnie bardziej uciążliwe. Średnia ocen wyniosła rok temu 3,86 pkt, natomiast w II kwartale 2016 r. 

wyniosła 3,33 pkt.  

Tabela 53. Zależność pomiędzy średnią oceną poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku, a oceną pobytu ogółem 

Zależność pomiędzy oceną poszczególnych aspektów Gdańska a całościową oceną pobytu  Średnia ocena  Różnica 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ogólną atmosferę miasta na 1 pkt lub 2 pkt 6,25 
2,46 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ogólną atmosferę miasta na 4 pkt lub 5 pkt 8,71 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły oznakowanie turystyczne miasta na 1 pkt lub 2 pkt 7,57 
1,20 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły oznakowanie turystyczne miasta na 4 pkt lub 5 pkt 8,77 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bezpieczeństwo na 1 pkt lub 2 pkt 7,88 
0,85 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bezpieczeństwo na 4 pkt lub 5 pkt 8,72 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły czystość na ulicach na 1 pkt lub 2 pkt 7,78 
0,91 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły czystość na ulicach na 4 pkt lub 5 pkt 8,69 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły życzliwość mieszkańców na 1 pkt lub 2 pkt 7,52 
1,17 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły życzliwość mieszkańców na 4 pkt lub 5 pkt 8,69 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bazę noclegową na 1 pkt lub 2 pkt 5,38 
3,30 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bazę noclegową na 4 pkt lub 5 pkt 8,69 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bazę gastronomiczną na 1 pkt lub 2 pkt 7,00 
1,73 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bazę gastronomiczną na 4 pkt lub 5 pkt 8,73 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę kulturalną na 1 pkt lub 2 pkt 7,11 
1,60 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły  ofertę kulturalną na 4 pkt lub 5 pkt 8,71 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę rozrywkową na 1 pkt lub 2 pkt 7,83 
0,91 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę rozrywkową na 4 pkt lub 5 pkt 8,75 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę rekreacyjną i sportową na 1 pkt lub 2 pkt 6,82 
1,77 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę rekreacyjną i sportową na 4 pkt lub 5 pkt 8,59 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę sklepów i centrów handlowych na 1 pkt lub 2 pkt 6,31 
2,40 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę sklepów i centrów handlowych na 4 pkt lub 5 pkt 8,71 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę usług przewodnickich na 1 pkt lub 2 pkt 6,45 
1,93 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę usług przewodnickich na 4 pkt lub 5 pkt 8,38 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły komunikację miejską na 1 pkt lub 2 pkt 7,40 
1,38 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły komunikację miejską na 4 pkt lub 5 pkt 8,78 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły poruszanie się samochodem po mieście na 1 pkt lub 2 pkt 8,09 
0,55 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły poruszanie się samochodem po mieście na 4 pkt lub 5 pkt 8,64 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badanie wpływu poszczególnych aspektów pobytu respondentów w Gdańsku wykazało, że największe oddziały-

wanie na całkowite zadowolenie gości miała baza noclegowa, atmosfera miasta oraz oferta sklepów i centrów 

handlowych. Jeśli chodzi o pierwszy z aspektów, to różnica między osobami oceniającymi bazę noclegową na 1 

lub 2 punkty a tymi, które przyznały noty najwyższe wyniosła aż 3,30 pkt. Oznacza to, że niskie zadowolenie 

z warunków zakwaterowania przekładało się w przypadku respondentów na ogólne zadowolenie z wizyty w Gdań-

sku. Nieco mniejszy wpływ na ogólną ocenę zadowolenia z pobytu miała atmosfera miasta, w przypadku której 

różnica ta wyniosła 2,46 pkt, a także oferta sklepów i centrów handlowych (2,40 pkt różnicy). Najmniejszy wpływ 

na zadowolenie był zauważalny w takich aspektach jak poruszanie się samochodem po mieście i bezpieczeństwo 

w mieście. 
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Rysunek 5. Średnia ocena dostosowania Gdańska do potrzeb turystów [skala 10-stopniowa, gdzie 1-2-bardzo źle, 

9-10-bardzo dobrze] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnym analizowanym aspektem był stopień dostosowania Gdańska do potrzeb turystów. Na zadawane respon-

dentom pytanie, dotyczące ich opinii na temat dostosowania miasta do potrzeb turystów, możliwe było wskazanie 

oceny w skali od 1 do 10, przy czym 1 pkt oznaczał zupełny brak dostosowania, zaś 10 pkt - doskonałe dostoso-

wanie. Najlepiej aspekt ten został oceniony przez turystów – przyznali oni średnio 8,05 pkt, najgorzej zaś przez 

odwiedzających (7,84 pkt), co jest spójne z dotychczas uzyskanymi w wyniku analizy danymi z II kwartału 2015 r. 

Respondenci krajowi oceniali dostosowanie miasta minimalnie niżej niż turyści. Na uwagę zasługuje relatywnie 

niska ocena osób z zagranicy, bez uwzględniania osób polskiego pochodzenia, co może świadczyć, że podczas 

swojego pobytu, który mimo wszystko ocenili oni bardzo dobrze, napotkali oni pewne trudności techniczne, które 

utrudniały im wypoczynek w mieście. 

Tabela 54. Udział respondentów, którzy deklarowali chęć powiadomienia o swojej obecności w Gdańsku za pośred-

nictwem mediów społecznościowych 

  Ogółem % 
Odwie-

dzający 
% Turyści % Krajowi % 

Zagra-

niczni 
% 

Tak  344 48,93% 98 41,88% 246 52,45% 233 46,32% 111 55,50% 

Nie 359 51,07% 136 58,12% 223 47,55% 270 53,68% 89 44,50% 

Razem 703 100% 234 100% 469 100% 503 100% 200 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejne pytanie miało na celu ustalenie, na ile uczestnicy ruchu turystycznego przyczyniają się pośrednio do 

promocji miasta, poprzez publikowanie informacji o swoim pobycie w takich serwisach jak Facebook, Twitter, czy 

Instagram. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 55,5% z nich. Żaden z wyników poszczególnych grup nie osiągnął 

poziomu poniżej 40,0%, co należy uznać za wyjątkowo dobry wynik. Jest to zjawisko interesujące tym bardziej, 

że w badaniu brały udział osoby w różnych przedziałach wiekowych (co do zasady wykorzystanie mediów spo-

łecznościowych jest najpopularniejsze wśród najmłodszych grup wiekowych). Zjawisko to częściowo również 

świadczy o atrakcyjności miasta z perspektywy respondentów, którzy chcą się „podzielić ze światem” informacją 

o tym, że się w nim znaleźli. 

Tabela 55. Udział respondentów, którzy skorzystali z informacji turystycznej z podziałem na odwiedzających i tury-

stów 

  Ogółem % 
Odwie-

dzający 
% Turyści % Krajowi % 

Zagra-

niczni 
% 

Zagra-

niczni 

bez Po-
laków 

% 

Tak  98 13,94% 32 13,68% 66 14,07% 64 12,72% 34 17,00% 30 20,69% 

Nie 605 86,06% 202 86,32% 403 85,93% 439 87,28% 166 83,00% 115 79,31% 

Ra-

zem 
703 100% 234 100% 469 100% 503 100% 200 100% 145 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Następnie poddane badaniu zostało to, czy respondenci zdecydowali się na skorzystanie z usług Informacji Tury-

stycznej. Wyniki pozwalają zauważyć, że odsetek ten nie był zbyt wysoki, zarówno wśród turystów (14,1%), jak 
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i odwiedzających (13,7%). W porównaniu z analogicznym kwartałem 2015 roku odnotowano jednak spadek za-

interesowania turystów tą formą wsparcia w zwiedzaniu miasta. Wówczas odsetek odpowiedzi twierdzących, 

udzielonych przez tę grupę wyniósł 19,1%. Nieznacznie wzrosła natomiast częstotliwość korzystania z punktów 

informacji przez odwiedzających (o 1,44 p.p.). 

Z usług Informacji Turystycznej częściej korzystali respondenci zagraniczni niż krajowi. Wydaje się to być dość 

naturalne, bowiem z uwagi na bariery językowe, respondenci z zagranicy mają potencjalnie większe trudności 

w np. dotarciu do wybranego przez siebie miejsca na mapie Gdańska. Spośród ankietowanych z kraju usługami 

informacyjnymi było zainteresowanych 12,7%, co jest rezultatem zbliżonym do uzyskanego w II kwartale 2015 r. 

Jeśli chodzi natomiast o respondentów spoza Polski, to zauważalny jest wzrost liczby korzystających z pomocy 

punktów IT. Najczęściej odwiedzanym przez ankietowanych punktem było Gdańskie Centrum Informacji Tury-

stycznej, znajdujące się przy ul. Długi Targ 28/29. 

Tabela 56. Struktura respondentów pod względem celu w jakim udali się do informacji turystycznej z podziałem na 

odwiedzających i turystów 

 Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Pozyskanie informacji o atrakcjach turystycznych  38 38,38% 10 25,00% 28 47,46% 

Chciałam/em uzyskać mapę Gdańska  48 48,48% 7 17,50% 41 69,49% 

Chciałem/am dowiedzieć się czegoś o 

komunikacji publicznej  30 30,30% 8 20,00% 22 37,29% 
Pytałem/am o drogę  29 29,29% 13 32,50% 16 27,12% 

Chciałam/em uzyskać inne materiały turystyczne  20 20,20% 7 17,50% 13 22,03% 

Inny powód  2 2,02% 1 2,50% 1 1,69% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizowany był także cel, w jakim badani, którzy zdecydowali się na skorzystanie z usług informacji turystycznej, 

udali się do tego punktu. Większość respondentów ogółem chciała otrzymać mapę Gdańska (48,5%). Dość duża 

część odwiedziła punkt w celu uzyskania informacji na temat atrakcji turystycznych (38,4%). Nieco inaczej przed-

stawiała się struktura celów w podziale na odwiedzających i turystów. Odwiedzający udawali się do informacji 

przede wszystkim po to, aby zapytać o drogę (32,5%), natomiast wśród turystów – by pobrać mapę miasta 

(69,5%). Są to zjawiska posiadające logiczne uzasadnienie, ponieważ odwiedzający najczęściej przybywają do 

Gdańska w konkretnym celu, a więc szukają konkretnych obiektów, natomiast turyści pragną sprawniej poruszać 

się po mieście i określać ewentualne trasy zwiedzania w kolejnych dniach pobytu, do czego przydaje im się mapa. 

Tabela 57. Struktura respondentów pod względem celu w jakim udali się do informacji turystycznej z podziałem na 

krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

 Krajowi % Zagraniczni % 
Zagraniczni 
bez Polaków 

% 

Pozyskanie informacji o atrakcjach turystycznych  22 33,85% 16 47,06% 15 50,00% 

Chciałam/em uzyskać mapę Gdańska  30 46,15% 18 52,94% 18 60,00% 

Chciałem/am dowiedzieć się czegoś o 

komunikacji publicznej  15 23,08% 15 44,12% 13 
43,33% 

Pytałem/am o drogę  20 30,77% 9 26,47% 8 26,67% 

Chciałam/em uzyskać inne materiały turystyczne  11 16,92% 9 26,47% 8 26,67% 

Inny powód  1 1,54% 1 2,94% 1 3,33% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza odpowiedzi w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego pozwala zauważyć, 

że respondenci z Polski najczęściej udawali się do informacji w celu uzyskania mapy miasta (46,2%). Zagraniczni 

ankietowani oprócz otrzymania mapy (52,9%), pragnęli także pozyskać informacje o miejscowych atrakcjach 

turystycznych (47,1%). Znacznie więcej osób z zagranicy niż z kraju chciało również dowiedzieć się, jak funkcjo-

nuje komunikacja miejska (odpowiednio 44,1% i 23,1%), co może świadczyć o tym, że rozeznanie się w gdańskim 

systemie komunikacji miejskiej jest dla nich zdecydowanie bardziej problematyczne niż dla krajowych uczestni-

ków ruchu turystycznego. 

Ostatnim etapem analizy była weryfikacja stopnia zadowolenia respondentów, którzy skorzystali z usług Infor-

macji Turystycznej w Gdańsku, z jakości obsługi w odwiedzonym punkcie. W tym celu ankietowanych poproszono 

o ocenę działania punktów informacyjnych, przy wykorzystaniu pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało bardzo 

niską jakość, 5 - bardzo wysoką jakość obsługi i udzielonej pomocy w punkcie Informacji Turystycznej. 
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Rysunek 6. Średnia ocena obsługi i jakości udzielonej informacji w punkcie IT [skala pięciostopniowa, gdzie 1-bar-

dzo niska, 5-bardzo wysoka] 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

I tak najwyższe noty obsłudze i jakości udzielonej informacji w punkcie Informacji Turystycznej zostały przyznane 

przez turystów (4,41 pkt) oraz zagranicznych uczestników ruchu turystycznego (4,41 pkt), co należy uznać za 

bardzo dobry wynik, gdyż co do zasady to oni stanowią najważniejsze grupy docelowe punktów Informacji Tury-

stycznej. Co ważne, w porównaniu z analogicznym kwartałem 2015 r. średnia ocena jakości obsługi w punkcie IT 

w Gdańsku wzrosła o 0,09 pkt. 

W podziale na respondentów krajowych i zagranicznych, nieco wyższe oceny punktom IT przyznali goście spoza 

Polski (4,41 pkt), niż krajowi respondenci. Osoby, które oceniły nisko jakość usług świadczonych przez punkty 

informacyjne w Gdańsku sugerowali, że notę poprawiłoby polepszenie jakości obsługi oraz możliwość uzyskania 

w punkcie map ścieżek rowerowych, znajdujących na terenie Trójmiasta. 

Rysunek 7 Średnia ocena jakości obsługi w poszczególnych punktach informacji turystycznej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2016 r. rozpoczęto również badanie jakości obsługi w poszczególnych punktach IT. Aby w pełni 

zrozumieć mechanizm oceny oraz znaczenie uzyskiwanych wyników potrzebne będą co prawda badania prowa-

dzone przez dłuższy okres, ale już teraz widać, że respondenci co do zasady zadowoleni są z obsługi. Różnica 
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między najgorzej ocenionym, a najlepiej ocenionym punktem wynosi zaledwie ,23 p., a więc jest bardzo nie-

znaczna. Do tego należy zauważyć, że żaden z punktów nie dostał od respondentów ocen jednoznacznie nega-

tywnych, a więc 1 lub 2. Natomiast ocenę „3” łącznie wystawiło 7 respondentów (6,54%) z czego najwięcej, bo 

3 w punkcie przy ul. Długi Targ, gdyby natomiast wziąć pod uwagę liczbę respondentów, którzy odwiedzili po-

szczególne punkty IT to najwyższy odsetek „trójek” odnotowano w PTTK Oddział w Gdańsku, ul. Długa 45, gdzie 

10,53% (2 na 11) respondentów oceniło obsługę punktu na „3”. 



WYNIKI BADAŃ W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH 

3.1. Specyfikacja turystów ze względu na cel podróży oraz wpływ tego celu na zacho-

wania i opinie turystów  

W niniejszym rozdziale dokonana została specyfikacja uczestników ruchu turystycznego, którzy zostali podzieleni 

na grupy zgodnie z kryterium, jakim jest wskazany przez nich główny cel przyjazdu do Gdańska. Pytanie „Proszę 

wskazać główny cel Pana/i podróży?” pozwoliło na wyodrębnienie czterech głównych grup odbiorców turystyki 

w Gdańsku:  

 turyści i odwiedzający o profilu biznesowym, którzy jako cel podróży wskazali „udział w szkoleniu”, 

„udział w targach lub konferencji” oraz „sprawy służbowe, interesy”; 

 turyści i odwiedzający o profilu eventowym, którzy jako cel przyjazdu wskazywali odpowiedź „udział 

w  wydarzeniu kulturalnym” lub „udział w wydarzeniu sportowym”; 

 turyści i odwiedzający o profilu rekreacyjnym, którzy jako cel podróży wskazywali odpowiedź: „wypo-

czynek”, „zwiedzanie zabytków”, „poznawanie kultury, historii i miejscowych zwyczajów” lub „rozrywka 

(kluby, dyskoteki, puby”; 

 turyści i odwiedzający, którzy jako cel podróży wskazywali odpowiedź „odwiedzenie krewnych lub zna-

jomych”. 

Kształtowanie się struktury poszczególnych grup respondentów przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 53. Udział wyodrębnionych grup respondentów w całej próbie badawczej 

  Liczba respondentów % 

Respondenci biznesowi  72 10,24% 

Respondenci rekreacyjni  429 61,02% 

Respondenci eventowi  28 3,98% 

Respondenci, którzy przyjechali do rodziny/znajomych 127 18,07% 

Pozostali respondenci, nigdzie niesklasyfikowani 47 6,69% 

Razem 703 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Osoby, których nie można było zakwalifikować do żadnej w grup stanowiły 6,58% ogółu badanych. Były to osoby, 

które do Gdańska przyjechały ze względu na konieczność przejazdu przez Gdańsk, przesiadkę lub załatwianie 

prywatnych spraw. 

Przeprowadzona analiza miała na celu identyfikację oczekiwań i zachowań wybranych grup respondentów, które 

mogą posłużyć do dostosowania poszczególnych elementów oferty turystycznej miasta Gdańska do ich skonkre-

tyzowanych preferencji.  

3.2. Turystyka biznesowa 

3.2.1. Profil respondenta biznesowego (metryczka) 

W ramach analizy turystyki gdańskiej, za respondentów biznesowych uznane zostały osoby, które w kwestiona-

riuszu ankiety wskazały, iż ich celem podróży były sprawy służbowe, interesy, udział w szkoleniu lub udział w kon-

ferencji. Na tej podstawie w badanej próbie wyodrębniono 72 osoby, które sklasyfikowano jako respondentów 

(odwiedzających i turystów) biznesowych.  
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Tabela 58. Podział respondentów biznesowych według płci 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % 
Zagraniczni 
bez Polaków 

% 

Mężczyzn 50 69,44% 40 75,47% 10 52,63% 8 57,14% 

Kobiet 22 30,56% 13 24,53% 9 47,37% 6 42,86% 

Razem 72 100,00% 53 100,00% 19 100,00% 14 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w poprzednich okresach, w turystyce biznesowej zdecydowanie przeważali mężczyźni, którzy sta-

nowili 69,4% badanej grupy. Tym samym porównując ten wynik z analogicznym okresem w 2015 r. należy wska-

zać na nieznaczny spadek ich udziału (w II kwartale 2015 r. ich udział wyniósł 76,2%). Zdecydowana przewaga 

mężczyzn widoczna była w przypadku respondentów krajowych, wśród których mężczyźni przyjeżdzający do 

Gdańska w celach biznesowych stanowili aż 75,5% badanej grupy.  

Tabela 59. Podział respondentów biznesowych według wieku 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % 
Zagraniczni 

bez Polaków 
% 

od 16 do 24 lat 8 11,11% 6 11,32% 2 10,53% 1 7,14% 

od 25 do 34 lat 24 33,33% 16 30,19% 8 42,11% 5 35,71% 

od 35 do 44 lat 22 30,56% 14 26,42% 8 42,11% 7 50,00% 

od 45 do 54 lat 15 20,83% 14 26,42% 1 5,26% 1 7,14% 

od 55 do 64 lat 3 4,17% 3 5,66% 0 0,00% 0 0,00% 

65 lat i powyżej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 72 100,00% 53 100,00% 19 100,00% 14 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W grupie respondentów biznesowych przeważały osoby w wieku od 25 do 34 lat, które stanowiły 33,3% wszyst-

kich ankietowanych, którzy do Gdańska przyjechali w celach służbowych. W analizowanym okresie relatywnie 

wysokie natężenie przyjazdów służbowych zaobserwowano także wśród respondentów w wieku od 35 do 44 lat 

(30,6% ogółu respondentów biznesowych), a także w wieku od 45 do 54 lat (20,8% ogółu respondentów bizne-

sowych). Uzasadnienia tego trendu należy szukać w danych Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z którymi 

w 2014 r. najwięcej osób pracujących, aktywnych zawodowo, znajdowało się w przedziale wiekowym od 30-49 

lat. Podobnie jak w poprzednim kwartale, respondenci zagraniczni, którzy przyjechali do Gdańska w celach biz-

nesowych byli co do zasady młodsi od ich odpowiedników krajowych, przy czym tylko jeżeli weźmie się pod uwagę 

wszystkich respondentów zamieszkałych na stałe zagranicą, jeżeli bowiem przeanalizujemy wyłącznie strukturę 

wśród respondentów posiadających inne niż polskie obywatelstwo dominują osoby z przedziału wiekowego 35-

44. 

Tabela 60. Podział respondentów biznesowych według statusu zawodowego 

 Razem % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-

niczni bez 
Polaków 

% 

Praca umysłowa 31 43,06% 23 43,40% 8 42,11% 4 28,57% 

Praca fizyczna 14 19,44% 11 20,75% 3 15,79% 3 21,43% 

Pracujący na własny rachunek 18 25,00% 15 28,30% 3 15,79% 3 21,43% 

Student(-ka) 5 6,94% 3 5,66% 2 10,53% 2 14,29% 

Uczeń/uczennica 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Emeryt(-ka)/rencista(-ka) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Niepracująca osoba zajmująca się do-

mem 
1 1,39% 0 0,00% 1 5,26% 1 7,14% 

Żadne z powyższych 3 4,17% 1 1,89% 2 10,53% 1 7,14% 

Bezrobotny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 72 100,00% 53 100,00% 19 100,00% 14 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r., w analizowanym okresie respondenci biznesowi to przede wszystkim osoby 

wykonujące pracę umysłową, przy czym ich udział znacząco wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu roku 

poprzedniego (43,1% - II kwartał 2016 r. i 31,4% - II kwartał 2015 r.). Znaczny odsetek stanowiły także osoby 

pracujące na własny rachunek (25,0% badanej grupy), co również powiela tendencję widoczną w II kwartale 
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2015 r. Wśród respondentów krajowych widoczna była nieco większa grupa osób wykonujących pracę fizyczną, 

zaś wśród respondentów zagranicznych nieco więcej osób deklarowało, iż nadal posiada status studenta.  

Tabela 61. Podział respondentów biznesowych według wykształcenia 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % Zagraniczni bez Polaków % 

Wyższe 53 73,61% 40 75,47% 13 68,42% 8 57,14% 

Średnie 15 20,83% 9 16,98% 6 31,58% 6 42,86% 

Zasadnicze zawodowe 4 5,56% 4 7,55% 0 0,00% 0 0,00% 

Gimnazjalne lub poniżej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 72 100,00% 53 100,00% 19 100,00% 14 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przeważający udział respondentów pracujących umysłowo wpłynął na wysoki odsetek osób deklarujących posia-

danie wykształcenia wyższego. W analizowanym okresie aż 73,6% respondentów biznesowych zadeklarowało, iż 

posiada wykształcenie wyższe, zaś 20,8% osób – wykształcenie średnie. Odsetek obu tych grup jest zbliżony do 

odsetka uzyskanego w analogicznym kwartale roku poprzedniego.  

Tabela 62. Podział respondentów biznesowych według kraju pochodzenia 

  Razem % 

Z Polski 53 73,61% 

Z zagranicy 19 26,39% 

Razem 72 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r., w badanym okresie prezentowała się struktura respondentów biznesowych 

ze względu na ich kraj pochodzenia. 73,6% respondentów, którzy przyjechali do Gdańska w celach służbowych 

wskazało, iż pochodzi z Polski, zaś 26,4% zadeklarowało, iż przyjechało z zagranicy. Osoby spoza kraju przyje-

chały do Gdańska przede wszystkim z Niemiec, Wielkiej Brytanii, a także z Francji, Danii, Rumunii, Litwy, czy 

Ukrainy. Należy jednak podkreślić, iż wśród respondentów biznesowych z zagranicy, tylko 26,3% osób wskazało, 

iż posiada polskie obywatelstwo. O ile ten trend się utrzyma może to wskazywać, iż osoby, które wyemigrowały 

z Polski łączą z krajem nie tylko więzi rodzinne, ale również starają się oni nawiązywać relacje biznesowe z krajem 

swojego pochodzenia. 

Tabela 63. Podział respondentów biznesowych według województw 

 
Razem % 

dolnośląskie 2 3,77% 

kujawsko-pomorskie 4 7,55% 

lubelskie 1 1,89% 

lubuskie 0 0,00% 

łódzkie 4 7,55% 

małopolskie 3 5,66% 

mazowieckie 16 30,19% 

podkarpackie 0 0,00% 

podlaskie 1 1,89% 

opolskie 0 0,00% 

pomorskie 9 16,98% 

śląskie 2 3,77% 

świętokrzyskie 0 0,00% 

warmińsko-mazurskie 8 15,09% 

wielkopolskie 0 0,00% 

zachodniopomorskie 3 5,66% 

Razem  53 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2016 r. największy ruch turystyczny, wynikający z celu przyjazdu, jakim jest załatwianie spraw 

biznesowych, generowały osoby z województwa mazowieckiego (30,2%). Kolejną, nieco mniej liczną grupą były 

osoby z województwa pomorskiego (17,0%), a także osoby z województwa warmińsko-mazurskiego (15,1%). 

Jak widać, zarówno na przestrzeni 2015 r., jak i dwóch kwartałów 2016 r. osoby z województwa mazowieckiego, 
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pomorskiego i warmińsko-mazurskiego stanowią dominującą grupę kreującą turystykę biznesową w Gdańsku. 

Przyczyny takiego stanu należy szukać w systematycznie polepszających się połączeniach kolejowych i drogo-

wych, umożliwiających szybkie przemieszczanie w obszarze wskazanych województw.  

3.2.2. Specyfika podróży respondentów biznesowych 

Istotnym aspektem, który został poddany analizie w ramach badania turystyki biznesowej było zweryfikowanie 

specyfiki podróży respondentów biznesowych. Pierwszym badanym obszarem w tym zakresie była częstotliwość 

wizyt tej grupy w Gdańsku.  

Tabela 64. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % Zagraniczni % 

Jestem po raz pierwszy    15 20,83% 8 15,09% 7 36,84% 

Jestem po raz drugi   17 23,61% 14 26,42% 3 15,79% 

Byłem/am tu 3-5 razy   22 30,56% 15 28,30% 7 36,84% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 18 25,00% 16 30,19% 2 10,53% 

Razem   72 100,00% 53 100,00% 19 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z uwagi na specyfikę podróży służbowych (wizyta w placówce firmy, spotkanie z klientami, etc.) respondenci 

biznesowi najczęściej wskazywali, iż byli w Gdańsku od 3 do 5 razy (30,6%), przy czym odpowiedź tę znacznie 

częściej wskazywali respondenci zagraniczni, niż krajowi. Jest to wynik nieco odmienny od tego, który był uzy-

skany w II kwartale 2015 r., w którym to dominowali respondenci biznesowi, którzy byli w Gdańsku więcej niż 5 

razy (o tym wyniku zadecydowały odpowiedzi głównie respondentów krajowych). Należy jednak podkreślić, iż co 

do zasady w analizowanym okresie większą częstotliwość pojawiania się w Gdańsku w celach służbowych wyka-

zywali respondenci z Polski, niż z zagranicy (w przypadku zagranicznych respondentów wysoki odsetek stanowiły 

osoby, które deklarowały, iż są w mieście po raz pierwszy).  

Tabela 65. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trój-

mieście (łącznie od przyjazdu do wyjazdu)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Do 3 godzin  7 9,72% 6 11,32% 1 5,26% 

Powyżej 3 godzin, ale bez noclegu 19 26,39% 15 28,30% 4 21,05% 

Jeden nocleg 21 29,17% 16 30,19% 5 26,32% 

Więcej niż jeden nocleg 25 34,72% 16 30,19% 9 47,37% 

Od 2 do 3 noclegów 10 40,00% 6 37,50% 4 44,44% 

Od 4 do 7 noclegów 11 44,00% 7 43,75% 4 44,44% 

8 i więcej noclegów 2 8,00% 2 12,50% 0 0,00% 

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

Razem 72 100,00% 53 100,00% 19 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pobyt większości respondentów biznesowych trwał dłużej niż 1 dzień (34,7%), co stanowi odmienny wynik od 

tego, który widoczny był w II kwartale 2015 r. Zjawisko to może być związane ze zmianą struktury respondentów 

w tej grupie pod względem województwa, z którego przyjechali (wysoki odsetek respondentów biznesowych 

z województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego). 
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Tabela 66. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytania: „Czy podczas podróży ktoś Panu(i) towa-

rzyszy?”, „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jednokrotnego wyboru] 

  
  

Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Nie 58 80,56% 44 83,02% 14 73,68% 

Tak 14 19,44% 9 16,98% 5 26,32% 

Znajomi/znajomy, ile osób: 8 57,14% 5 55,56% 3 60,0% 

Rodzina/członek rodziny/partner/ka, ile osób: 5 35,71% 4 44,44% 1 20,0% 

Grupa mieszana (znajomi i rodzina), ile osób: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,0% 

Grupa turystyczna/zorganizowana, ile osób: 1 7,14% 0 0,00% 1 20,0% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Większość respondentów przyjeżdżających do Gdańska w celach służbowych, przyjeżdża bez osób towarzyszą-

cych (80,6%), przy czym częściej podróż w pojedynkę wybierają respondenci z Polski, niż z zagranicy, co może 

wynikać z faktu, iż jeżeli już respondenci z zagranicy decydują się odbyć długą podróż służbową do Polski, starają 

się ją często połączyć z chociażby krótkim, wypoczynkiem (który najczęściej odbywa się z najbliższymi). Jeżeli 

już respondenci decydują się przyjechać do Gdańska w celach służbowych, najczęściej wybierają towarzystwo 

znajomych (57,1% osób, które przyjechały w towarzystwie), a więc zapewne współpracowników. 

Tabela 67. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód   18 25,00% 17 32,08% 1 5,26% 

Samolot   29 40,28% 13 24,53% 16 84,21% 

Pociąg   18 25,00% 17 32,08% 1 5,26% 

Autobus kursowy/regularnej linii 6 8,33% 6 11,32% 0 0,00% 

Autobus wycieczkowy 1 1,39% 0 0,00% 1 5,26% 

Statek / prom   0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inny środek transportu, proszę podać jaki: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem   72 100,00% 53 100,00% 19 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najwięcej turystów biznesowych przyleciało do Gdańska samolotem (40,3%), głównie za sprawą popularności 

tego środka transportu wśród respondentów z zagranicy (84,2%). W porównaniu z II kwartałem 2015 r. widoczny 

jest wyraźny spadek zainteresowania przyjazdem do Gdańska przy wykorzystaniu samochodu (w II kwartale 

2016 r. odsetek respondentów biznesowych, którzy przyjechali samochodem wyniósł 25,0%, zaś w II kwartale 

2015 r. odsetek ten wyniósł 35,2%) oraz pociągiem (w II kwartale 2016 r. odsetek respondentów biznesowych, 

którzy przyjechali samochodem wyniósł 25,0%, zaś w II kwartale 2015 r. odsetek ten wyniósł 40,0%). Należy 

jednak zaznaczyć, iż pociąg oraz samochód nadal są bardzo popularne przede wszystkim wśród respondentów 

biznesowych z Polski.  

Tabela 68. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jakim środkiem transportu porusza się 

Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru, max 2 odpowiedzi] 

    Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód   23 31,94% 20 37,74% 3 15,79% 

Komunikacja miejska 25 34,72% 20 37,74% 5 26,32% 

SKM(kolej miejska) 11 15,28% 8 15,09% 3 15,79% 

Rower   1 1,39% 1 1,89% 0 0,00% 

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

Pieszo   20 27,78% 14 26,42% 6 31,58% 

inny, jaki?   14 19,44% 8 15,09% 6 31,58% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Najbardziej popularnym środkiem transportu wśród respondentów biznesowych, umożliwiającym przemieszczanie 

się w obrębie Gdańska, była komunikacja miejska (34,7%), z której chętnie korzystali zarówno respondenci kra-

jowi, jak i zagraniczni. Pomimo, iż nieznaczna liczba respondentów biznesowych przyjechała do Gdańska samo-

chodem, część osób, które przyjechały innymi środkami transportu, po przybyciu do miasta decydowało się na 

zmianę środka poruszania się po mieście, wybierając w tym celu samochód. I tak po mieście 31,9% respondentów 

biznesowych poruszało się przy wykorzystaniu samochodu, przy czym byli to przede wszystkim respondenci kra-

jowi. Podobnie jak miało to miejsce w II kwartale 2015 r., znaczący był również odsetek respondentów bizneso-

wych, którzy przemieszczali się pieszo (27,8%).  

Tabela 69. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) zatrzy-

mał(a) (ma miejsce zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru, uwzględniające respondentów korzysta-

jących co najmniej z jednego noclegu] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Gdańsk 39 84,78% 28 87,50% 11 78,57% 

Gdynia 3 6,52% 2 6,25% 1 7,14% 

Sopot 3 6,52% 2 6,25% 1 7,14% 

Inna miejscowość 1 2,17% 0 0,00% 1 7,14% 

Razem 46 100,00% 32 100,00% 14 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W Gdańsku zakwaterowało się aż 84,8% respondentów biznesowych (przy czym wynik ten był nieznacznie niższy 

od uzyskanego w II kwartale 2015 r., w którym to odsetek ten wyniósł 88,9% z respondentów biznesowych). Na 

nocleg w Gdańsku nieco częściej decydowali się respondenci z Polski, niż z zagranicy. 

Tabela 70. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) za-

kwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Hotel * 1 2,17% 1 3,13% 0 0,00% 

Hotel ** 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel *** 9 19,57% 8 25,00% 1 7,14% 

Hotel **** 11 23,91% 6 18,75% 5 35,71% 

Hotel ***** 3 6,52% 1 3,13% 2 14,29% 

Pensjonat 6 13,04% 6 18,75% 0 0,00% 

Motel 3 6,52% 2 6,25% 1 7,14% 

Hostel/dom wycieczkowy 2 4,35% 0 0,00% 2 14,29% 

Schronisko młodzieżowe 2 4,35% 1 3,13% 1 7,14% 

Ośrodek wczasowy 1 2,17% 1 3,13% 0 0,00% 

Pole namiotowe/Kemping (camping) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

U rodziny / znajomych 5 10,87% 4 12,50% 1 7,14% 

Pokój gościnny/kwatera prywatna 3 6,52% 2 6,25% 1 7,14% 

Wynajęte mieszkanie/apartament 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Własne mieszkanie/dom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

inne, jakie? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 46 100,00% 32 100,00% 14 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Większość respondentów biznesowych wybierało zakwaterowanie w obiekcie o relatywnie wysokim standardzie. 

Były to głównie obiekty hotelowe, w tym przede wszystkim hotele **** (23,9% respondentów biznesowych) oraz 

hotele *** (19,6%). Respondenci z Polski częściej decydowali się na hotele ***, nieco rzadziej na hotele **** 

oraz pensjonaty. Z kolei respondenci zagraniczni zdecydowanie najczęściej wybierali hotele ****, jako miejsce 

swojego noclegu w Gdańsku.  
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3.2.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta biznesowego 

Pomimo specyfiki, jaką cechuje się grupa respondentów biznesowych, analizie poddano także poziom ich zainte-

resowania atrakcjami turystycznymi, jakie oferuje miasto Gdańsk. W tym celu zweryfikowano ich chęć do odwie-

dzenia poszczególnych obiektów, znajdujących się w mieście, a także ich zainteresowanie instytucjami kultury, 

takimi jak teatry, muzea, czy kina.  

Tabela 71. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził lub 

będzie spędzał czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Zwiedzanie 11 15,28% 6 11,32% 5 26,32% 

Zakupy 15 20,83% 10 18,87% 5 26,32% 

Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych 2 2,78% 2 3,77% 0 0,00% 

Odwiedziny pubów, barów i klubów etc. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Udział w imprezach sportowych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, żagle, konie itp.) 2 2,78% 2 3,77% 0 0,00% 

Nie mam czasu wolnego 45 62,50% 35 66,04% 10 52,63% 

Spacer 18 25,00% 15 28,30% 3 15,79% 

Odpoczynek na plaży 9 12,50% 7 13,21% 2 10,53% 

Inaczej, jak? 2 2,78% 1 1,89% 1 5,26% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zainteresowanie atrakcjami i obiektami turystycznymi wśród respondentów biznesowych jest co do zasady ogra-

niczone, bowiem przyjeżdżają oni do miasta w ściśle określonym celu, jakim są spotkania biznesowe, konferencje, 

czy szkolenia. Nie dziwi zatem fakt, iż w analizowanym okresie aż 62,5% z nich wskazało, iż w trakcie swojego 

pobytu w Gdańsku nie będzie miało czasu na podjęcie jakichkolwiek aktywności innych, niż główny cel ich po-

dróży. Należy wskazać, iż na brak czasu zwracali uwagę głównie respondenci z Polski. Pomimo braku czasu, jeżeli 

decydowali się już na jakąkolwiek aktywność, było to głównie spacerowanie (25,0%), robienie zakupów (20,8%) 

oraz zwiedzanie (15,3%), przy czym zwiedzaniem zainteresowani byli głównie respondenci z zagranicy.  

Tabela 72. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jakie obiekty i atrakcje turystyczne 

w Gdańsku zamierza Pan(i) zwiedzić lub Pan(i) już zwiedził(a)?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

historyczne centrum (stare miasto) 43 59,72% 30 56,60% 13 68,42% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 9 12,50% 9 16,98% 0 0,00% 

Molo w Brzeźnie 9 12,50% 9 16,98% 0 0,00% 

Plaża 16 22,22% 11 20,75% 5 26,32% 

Stadion Energa (była PGE Arena) 6 8,33% 6 11,32% 0 0,00% 

Żuraw (wejście do środka) 8 11,11% 8 15,09% 0 0,00% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 7 9,72% 7 13,21% 0 0,00% 

"Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka)" 4 5,56% 4 7,55% 0 0,00% 

Dwór Artusa 7 9,72% 6 11,32% 1 5,26% 

Ratusz Głównego Miasta 10 13,89% 9 16,98% 1 5,26% 

Westerplatte 7 9,72% 6 11,32% 1 5,26% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 2 2,78% 2 3,77% 0 0,00% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 1 1,39% 0 0,00% 1 5,26% 

Gdański Teatr Szekspirowski 1 1,39% 1 1,89% 0 0,00% 

Sołdek (wejście do środka) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Twierdza Wisłoujście 1 1,39% 1 1,89% 0 0,00% 

"Międzynarodowe Targi Gdańskie (wejście do środka)" 2 2,78% 2 3,77% 0 0,00% 

ZOO 6 8,33% 6 11,32% 0 0,00% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 2 2,78% 2 3,77% 0 0,00% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 1 1,39% 1 1,89% 0 0,00% 

Narodowe Muzeum Morskie 3 4,17% 3 5,66% 0 0,00% 

Inne, jakie? 22 30,56% 16 30,19% 6 31,58% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci biznesowi, którzy zdecydowali się zwiedzić atrakcje i zabytki Gdańska, najczęściej decydowali się na 

historyczne centrum (59,7%), plażę (22,2%), Ratusz Głównego Miasta (13,9%), Park Oliwski (12,5%) oraz Molo 

w Brzeźnie (12,5%). Respondenci krajowi byli zdecydowanie bardziej zainteresowani atrakcjami i zabytkami 

Gdańska, niż respondenci zagraniczni, którzy swoją aktywność ograniczali jedynie do zwiedzenia historycznego 

centrum, plaży, Dworu Artusa, Ratusza Głównego Miasta, Westerplatte i Domu Uphagena.  
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Tabela 73. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Z oferty których instytucji kulturalnych 

w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar skorzystać?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Teatr 6 8,3% 6 11,3% 0 0,0% 

Muzeum 12 16,7% 9 17,0% 3 15,8% 

Opera 2 2,8% 2 3,8% 0 0,0% 

Kino 10 13,9% 10 18,9% 0 0,0% 

Galeria sztuki 4 5,6% 3 5,7% 1 5,3% 

Filharmonia 2 2,8% 2 3,8% 0 0,0% 

Inna instytucja, jaka? 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Z żadnej 52 72,2% 36 67,9% 16 84,2% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnym badanym aspektem była chęć skorzystania przez respondentów biznesowych z oferty instytucji kultu-

ralnych w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż na pytanie dotyczące tego aspektu, respondenci mieli możliwość wskazania 

kilku odpowiedzi, suma uzyskanych wskazań wyniosła 88. Mając na względzie znaczny udział respondentów biz-

nesowych, którzy deklarowali brak wolnego czasu, w trakcie swojego pobytu w Gdańsku, aż 72,2% badanej grupy 

nie była zainteresowana odwiedzeniem żadnej ze wskazanych instytucji kulturalnych. Pomimo braku wolnego 

czasu 16,7% respondentów biznesowych wskazało, iż chętnie odwiedzi muzeum, zaś 13,9% było zainteresowa-

nych wizytą w kinie.   

3.2.4. Ocena pobytu przez respondenta biznesowego  

Kolejno analizie poddano ocenę, jaką respondenci biznesowi wystawili takim aspektom jak: całościowy pobyt 

w mieście, dostosowanie Gdańska do potrzeb turystów, poszczególne aspekty pobytu w mieście (takie jak: at-

mosfera miasta, oznakowanie turystyczne miasta, bezpieczeństwo, czystość na ulicach, życzliwość mieszkańców, 

baza noclegowa, baza gastronomiczna, oferta kulturalna, oferta rozrywkowa, oferta rekreacyjna i sportowa, oferta 

sklepów i centrów handlowych, oferta usług przewodnickich, komunikacja miejska, poruszanie się po mieście 

samochodem), chęć polecenia wizyty w Gdańsku rodzinie lub znajomym.  

Tabela 74. Jak respondent biznesowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 5-stopniowej, 

gdzie 1-bardzo niezadowolony, 5-bardzo zadowolony] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bardzo zadowolony (10 -9 pkt) 32 44,44% 22 41,51% 10 52,63% 

Zadowolony (8 - 7 pkt) 30 41,67% 23 43,40% 7 36,84% 

Trudno powiedzieć (6 - 5 pkt) 8 11,11% 6 11,32% 2 600,00% 

Niezadowolony (4 -3 pkt) 2 2,78% 2 3,77% 0 0,00% 

Bardzo niezadowolony (2 -1 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem  72 100,00% 53 100,00% 19 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w celach biznesowych, ocenili pobyt w Gdańsku na średnim poziomie 

wynoszącym 8,06 pkt (w dziesięciostopniowej skali), przy czym zdecydowanie wyższą ocenę przyznali respon-

denci zagraniczni (8,42 pkt), niż respondenci z Polski (7,92 pkt). Wpływ na ocenę miała także długość pobytu 

respondentów biznesowych. Choć najwyższą ocenę swojego pobytu w Gdańsku wystawili respondenci biznesowi, 

których pobyt trwał w mieście do 3 godzin, na uwagę zasługuje to, iż w pozostałych przypadkach ocena rosła 

wraz ze wzrostem długości pobytu danego respondenta. Zatem można przyjąć, iż długość pobytu, a tym samym 

możliwość poświęcenia dłuższego czasu na zwiedzanie atrakcji i obiektów turystycznych, może mieć istotny wpływ 

na poziom satysfakcji respondentów biznesowych z pobytu w Gdańsku.  

W porównaniu do I kwartału 2016 r. ocena pobytu turystów biznesowych uległa nieznacznemu wzrostowi (w I 

kwartale 2016 r. średnia ocena wyniosła 8,02 pkt). Niestety z uwagi na zmianę skali oceny, nie ma możliwości 

porównania uzyskanego wyniku w analizowanym kwartale do wyniku właściwego dla II kwartału 2015 r.  

  



53 

 

Tabela 75. Jak zdaniem respondentów biznesowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bardzo dobrze (10 -9 pkt) 19 26,39% 12 22,64% 7 36,84% 

Dobrze (8 - 7 pkt) 36 50,00% 28 52,83% 8 42,11% 

Średnio (6 - 5 pkt) 16 22,22% 12 22,64% 4 21,05% 

Źle (4 -3 pkt) 1 1,39% 1 1,89% 0 0,00% 

Bardzo źle (2 -1 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Razem 72 100,00% 53 100,00% 19 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Nieco niżej respondenci biznesowi oceniali stopień przystosowania Gdańska do potrzeb turystów. Średnia ocena 

tego aspektu wyniosła 7,58 pkt (w dziesięciostopniowej skali). Podobnie jak miało to miejsce w II kwartale 2015 

r. ocena ta jest nieco niższa od całościowej oceny pobytu w Gdańsku, co może świadczyć o tym, że nie jest to 

jedyne kryterium decydujące o ich zadowoleniu z pobytu.  

W porównaniu do I kwartału 2016 r. ocena pobytu turystów biznesowych uległa spadkowi (w I kwartale 2016 r. 

średnia ocena wyniosła 8,06 pkt). Niestety z uwagi na zmianę skali oceny, nie ma możliwości porównania 

uzyskanego wyniku w analizowanym kwartale do wyniku właściwego dla II kwartału 2015 r.  

Tabela 76. Jak respondent biznesowy ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku  [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 
Ogółem 

Atmosfera miasta 4,40 

Oznakowanie turystyczne miasta 3,97 

Bezpieczeństwo 3,93 

Czystość na ulicach 3,65 

Życzliwość mieszkańców 4,29 

Baza noclegowa* 3,13 

Baza gastronomiczna 4,14 

Oferta kulturalna 4,37 

Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 3,96 

Ofertę rekreacyjną i sportową 4,37 

Ofertę sklepów i centrów handlowych 4,12 

Ofertę usług przewodnickich 2,88 

Komunikację miejską 3,89 

Poruszanie się samochodem po mieście** 3,13 

*aspekt ten był analizowany tylko w przypadku respondentów, którzy deklarowali, iż ich miejscem noclegowym jest Gdańsk.  

**aspekt ten był analizowany tylko w przypadku osób, które wskazywały, iż poruszają się w trakcie swojego pobytu w Gdańsku samochodem.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pod względem oceny poszczególnych aspektów pobytu, w analizowanym okresie respondenci biznesowi najgorzej 

ocenili: ofertę usług przewodnickich (2,88 pkt), możliwość poruszania się po mieście samochodem (3,13 pkt), 

bazę noclegową (3,13 pkt) oraz czystość na ulicach (3,65 pkt). Poniżej czterech punktów ocenili także: komuni-

kację miejską (3,89 pkt), bezpieczeństwo (3,93 pkt), ofertę rozrywkową (3,96 pkt) oraz oznakowanie turystyczne 

miasta (3,97 pkt). Z kolei najwyżej ocenione zostały przez nich takie aspekty miasta jak: atmosfera (4,40 pkt), 

oferta rekreacyjna i sportowa (4,37 pkt), oferta kulturalna (4,37 pkt) oraz życzliwość mieszkańców (4,29 pkt). 

Należy zaznaczyć, iż turystyka biznesowa stawia najwyższe wymagania, gdyż turyści przyporządkowani do tego 

segmentu z reguły stawiali stosunkowo niższe oceny w porównaniu z turystami przyporządkowanych do segmen-

tów turystyki rekreacyjnej i eventowej.  

Tabela 77. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby  Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Zdecydowanie tak (10 -9 pkt) 47 65,28% 35 66,04% 12 63,16% 

Tak (8 - 7 pkt) 18 25,00% 13 24,53% 5 26,32% 

Raczej tak (6 - 5 pkt) 5 6,94% 4 7,55% 1 5,26% 

Nie (4 -3 pkt) 2 2,78% 1 1,89% 1 5,26% 

Zdecydowanie nie (2 -1 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 72 100,00% 53 100,00% 19 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Podsumowując wymagania stawiane przez turystykę biznesową, należy zwrócić uwagę, iż respondenci przypo-

rządkowani do tego segmentu turystyki poleciliby swoim znajomym/rodzinie pobyt w Gdańsku, co może świad-

czyć o ich zadowoleniu z pobytu w Gdańsku i dostosowaniu miasta do potrzeb uczestników tego segmentu tury-

styki.  

3.2.5. Wydatki respondenta biznesowego 

Ostatnim analizowanym aspektem były wydatki respondentów biznesowych w podziale na odwiedzających i tu-

rystów oraz krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego (w tym także na zagranicznych, bez 

osób deklarujących posiadanie polskiego obywatelstwa). W trakcie badania ankietowego respondenci wskazywali 

wydatki poniesione w trakcie swojego pobytu w Gdańsku (wskazywane wartości obejmowały wydatki poniesione 

na nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, komunikację w mieście, etc.). 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami w II kwartale 2016 r., respondenci biznesowi wydawali dziennie 625,49 zł 

na osobę, zaś w trakcie całego pobytu wydali średnio 893,65 zł na osobę. Najniższe dzienne wydatki ponosili 

turyści biznesowi, zaś najwyższe – respondenci biznesowi z zagranicy, nie posiadający polskiego obywatelstwa.   

Tabela 78. Średnie wydatki turystów biznesowych z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego 

I kwartał 2016 r. Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni Zagraniczni bez Polaków 

Dzienne wydatki na osobę 814,32 333,92 1 746,86 324,64 2 550,46 639,70 

Wydatki na osobę w trakcie wyjazdu 1 481,87 333,92 3 710,25 477,69 5 042,15 1 240,91 

II kwartał 2016 r. Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni Zagraniczni bez Polaków 

Dzienne wydatki na osobę 625,49 809,23 441,74 493,30 994,21 1 093,09 

Wydatki na osobę w trakcie wyjazdu 893,65 809,23 978,07 655,85 1 556,99 2 113,05 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Porównując oszacowane wydatki w II kwartale 2016 r. z danymi, właściwymi dla poprzedniego okresu, należy 

zauważyć, iż nastąpił znaczny wzrost dziennych wydatków wśród odwiedzających Gdańsk w celach biznesowych 

oraz spadek wydatków turystów biznesowych.  

3.2.6. Podsumowanie 

W II kwartale 2016 r. statystyczny respondent biznesowy był mężczyzną w wieku od 25 do 34 lat, deklarującym 

posiadanie wykształcenia wyższego, które wykorzystuje pracując umysłowo. Przyjechał do Gdańska z Polski, 

z województwa pomorskiego. W podróż wybrał się samolotem, natomiast w obrębie Gdańska poruszał się głównie 

komunikacją miejską. Był w Gdańsku więcej niż od 3 do 5 razy, a bieżący pobyt odbywa w towarzystwie znajo-

mych. Na swoje miejsce noclegowe najchętniej wybiera obiekty o wyższym standardzie, zlokalizowane w Gdań-

sku. Ze względu na relatywnie krótki czas pobytu, nie miał zbyt wiele wolnego czasu na zwiedzanie atrakcji 

i obiektów turystycznych Gdańska, a jeżeli go znalazł, to ograniczył się do spacerowania i robienia zakupów.  

Statystyczny turysta biznesowy był bardzo zadowolony z pobytu w Gdańsku i zdecydowanie zarekomendowałby 

przyjazd rodzinie/znajomym. Stopień przystosowania Gdańska do potrzeb turystów ocenił na poziomie 7,58 pkt, 

a więc gorzej niż swoje zadowolenie z pobytu ogółem. Mając powyższe na uwadze, ze wszystkich aspektów mia-

sta, najgorzej ocenił ofertę usług przewodnickich oraz możliwość przemieszczania się po Gdańsku samochodem. 

Z kolei docenił atmosferę miasta oraz ofertę rozrywkową.  

Podczas pobytu statystyczny respondent biznesowy wydaje w Gdańsku kwotę 625,49 zł w ciągu doby, co prze-

kłada się na łączne wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na średnim poziomie 893,65 zł.   
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3.3. Turystyka celowa – przyjazd do rodziny/znajomych 

3.3.1. Profil respondenta, który przyjechał do rodziny/znajomych (metryczka) 

Z uwagi na specyfikę badanej grupy, wśród respondentów odwiedzających rodzinę lub znajomych wystąpił wysoki 

odsetek badanych z zagranicy, posiadających polskie obywatelstwo (50,0% respondentów na stałe zamieszkałych 

zagranicą). Tym samym w celu uzyskania miarodajnych danych, analizę tej grupy przeprowadzono w podziale na 

ogół respondentów, respondentów krajowych, respondentów zagranicznych oraz respondentów zagranicznych, 

bez osób posiadających polskie obywatelstwo.  

W związku z tym, iż w II kwartale 2015 r. nie była poddawana szczegółowej analizie grupa osób odwiedzających 

rodzinę lub znajomych, ewentualne porównania były czynione w oparciu o dane za I kwartał 2016 r.  

Tabela 79. Podział respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według płci 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % 
Zagraniczni 
bez Polaków 

% 

Mężczyzn 54 42,52% 38 40,86% 16 47,06% 8 47,06% 

Kobiet 73 57,48% 55 59,14% 18 52,94% 9 52,94% 

Razem 127 100,00% 93 100,00% 34 100,00% 17 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie wśród respondentów, którzy przyjechali odwiedzić rodzinę lub znajomych, dominowały 

kobiety, które stanowiły 57,5% badanej grupy. Nieco więcej kobiet znalazło się wśród respondentów z Polski 

(59,1%), niż z zagranicy (52,9%), przy czym różnica ta jest nieznaczna. Podobna struktura widoczna była w I 

kwartale 2016 r., kiedy to kobiety stanowiły 66,7% badanej grupy respondentów, zaś mężczyźni 33,3%. Może to 

sugerować występowanie pewnych tendencji w zakresie respondentów, którzy przyjeżdżają w celu odwiedzenia 

rodziny lub znajomych, jednak aby możliwe było jej potwierdzenie, niezbędne jest prowadzenie badań w dłuższym 

okresie czasu.  

Tabela 80. Podział respondentów , którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według wieku 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % 
Zagraniczni 
bez Polaków 

% 

od 16 do 24 lat 35 27,56% 25 26,88% 10 29,41% 4 23,53% 

od 25 do 34 lat 50 39,37% 35 37,63% 15 44,12% 10 58,82% 

od 35 do 44 lat 20 15,75% 16 17,20% 4 11,76% 1 5,88% 

od 45 do 54 lat 12 9,45% 9 9,68% 3 8,82% 1 5,88% 

od 55 do 64 lat 6 4,72% 5 5,38% 1 2,94% 0 0,00% 

65 lat i powyżej 4 3,15% 3 3,23% 1 2,94% 1 5,88% 

Razem 127 100,00% 93 100,00% 34 100,00% 17 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów, którzy przyjechali do rodziny/znajomych przeważał odsetek osób w wieku od 25 do 34 lat 

(39,4% badanej grupy respondentów). Drugą w kolejności grupą byli respondenci w wieku od 16 do 24 lat (27,6% 

badanej grupy). Respondenci w wieku poniżej 44 roku życia przeważali przede wszystkim w grupie respondentów 

zagranicznych, bez osób posiadających polskie pochodzenie.  

Tabela 81. Podział respondentów , którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według statusu zawodowego 

 Razem % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-

niczni bez 

Polaków 

% 

Praca umysłowa 41 32,28% 29 31,18% 12 35,29% 6 35,29% 

Praca fizyczna 9 7,09% 5 5,38% 4 11,76% 3 17,65% 
Pracujący na własny rachunek 26 20,47% 18 19,35% 8 23,53% 4 23,53% 

Student(-ka) 24 18,90% 19 20,43% 5 14,71% 2 11,76% 

Uczeń/uczennica 10 7,87% 7 7,53% 3 8,82% 1 5,88% 

Emeryt(-ka)/rencista(-ka) 9 7,09% 8 8,60% 1 2,94% 0 0,00% 
Niepracująca osoba zajmująca się do-

mem 1 0,79% 0 0,00% 1 2,94% 1 5,88% 

Żadne z powyższych 4 3,15% 4 4,30% 0 0,00% 0 0,00% 

Bezrobotny 3 2,36% 3 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 
Razem 127 100,00% 93 100,00% 34 100,00% 17 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Respondenci, którzy przyjechali w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych najczęściej deklarowali, iż wykonują 

pracę umysłową (32,3%). Potwierdzona została tym samym tendencja widoczna także w I kwartale 2016 r., kiedy 

to pracownicy umysłowi stanowili 27,1% badanej grupy, przy czym jest to odsetek nieznacznie niższy niż dla 

całej populacji. Kolejną dużą grupę ankietowanych stanowili pracujący na własny rachunek (20,5% badanej grupy 

respondentów) oraz studenci (18,9% badanej grupy respondentów). Wysoki udział osób pracujących umysłowo 

oraz pracujących na własny rachunek widoczny był głównie w przypadku respondentów zagranicznych.  

Tabela 82. Podział respondentów , którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według wykształcenia 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % Zagraniczni bez Polaków % 

Wyższe 72 56,69% 52 55,91% 20 58,82% 9 52,94% 

Średnie 48 37,80% 37 39,78% 11 32,35% 6 35,29% 

Zasadnicze zawodowe 2 1,57% 1 1,08% 1 2,94% 1 5,88% 

Gimnazjalne lub poniżej 5 3,94% 3 3,23% 2 5,88% 1 5,88% 

Razem 127 100,00% 93 100,00% 34 100,00% 17 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z uwagi na wysoki odsetek osób pracujących umysłowo lub pracujących na własny rachunek, nie dziwi fakt, iż 

w analizowanej grupie respondentów widoczny był wysoki udział respondentów deklarujących posiadanie wy-

kształcenia wyższego (56,7%). Drugą w kolejności grupę stanowili respondenci z wykształceniem średnim i poli-

cealnym (37,8%), zarówno wśród respondentów krajowych, jak i zagranicznych. Podobnie jak w poprzednich 

okresach, liczba osób odwiedzających rodzinę lub znajomych, które deklarowały posiadanie wykształcenia zasad-

niczego zawodowego lub gimnazjalnego, była niewielka.  

Tabela 83. Podział respondentów , którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według kraju pochodzenia 

  Razem % 

Z Polski 93 73,23% 

Z zagranicy 34 26,77% 

Razem 127 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2016 r. większość respondentów, którzy przyjechali w celu odwiedzenia znajomych/rodziny pocho-

dziła z Polski (73,2% badanej grupy respondentów). Zagraniczni respondenci sklasyfikowani w analizowanej gru-

pie przybyli głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Danii, Hiszpanii, Rosji, Ukrainy, USA, Rumunii, Japonii, 

Włoch i Holandii.   

Tabela 84. Podział respondentów , którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według województw 

 

Razem % 

dolnośląskie 9 9,68% 

kujawsko-pomorskie 3 3,23% 

lubelskie 5 5,38% 

lubuskie 0 0,00% 

łódzkie 8 8,60% 

małopolskie 7 7,53% 

mazowieckie 21 22,58% 

podkarpackie 4 4,30% 

podlaskie 3 3,23% 

opolskie 0 0,00% 

pomorskie 11 11,83% 

śląskie 2 2,15% 

świętokrzyskie 2 2,15% 

warmińsko-mazurskie 17 18,28% 

wielkopolskie 0 0,00% 

zachodniopomorskie 1 1,08% 

Razem  93 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród krajowych respondentów, którzy przyjechali z wizytą do znajomych lub rodziny, dominowały osoby pocho-

dzące z województwa mazowieckiego (22,6%) i warmińsko- mazurskiego (18,3%), co potwierdza przewagę tych 
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dwóch grup respondentów, widoczną także w I kwartale 2016 r. Znaczny udział w badanej grupie stanowiły także 

osoby z województwa pomorskiego (11,8%). Należy jednak podkreślić, iż osoby, których celem przyjazdu była 

chęć odwiedzenia rodziny lub znajomych, cechowały się znacznym rozproszeniem terytorialnym, dlatego też 

w  ramach badania, tylko z trzech województw Polski nie pojawił się żaden respondent (województwami tymi 

były: województwo lubuskie, województwo opolskie, województwo wielkopolskie).  

3.3.2. Specyfika podróży respondentów, którzy przyjechali do rodziny lub znajomych 

Uzyskując kluczowe informacje na temat specyfiki respondentów, którzy przyjechali w celu odwiedzenia rodziny 

lub znajomych, kolejno badaniu zostały poddane szczegółowe aspekty, związane ze specyfiką odbywanych przez 

nich podróży. Zbadano takie obszary jak: długość pobytu respondentów przyjeżdżających do rodziny lub znajo-

mych, częstotliwość odbywanych przez nich podróży do Gdańska, środek transportu jakim respondenci przybyli 

do Gdańska oraz jakim się po mieście poruszali, miejsce zakwaterowania oraz wybierany obiekt noclegowy.  

Tabela 85. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Jak 
często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-

niczni bez 

Polaków 

% 

Jestem po raz pierwszy    24 18,90% 15 16,13% 9 26% 7 41,18% 

Jestem po raz drugi   39 30,71% 30 32,26% 9 26% 5 29,41% 

Byłem/am tu 3-5 razy   25 19,69% 18 19,35% 7 21% 3 17,65% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 39 30,71% 30 32,26% 9 26% 2 11,76% 

Razem   127 100,00% 93 100,00% 34 100% 17 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

I tak w analizowanej grupie, zwłaszcza wśród respondentów krajowych, dominują osoby, które były w Gdańsku 

więcej niż 5 razy. Jest to więc grupa o najwyższym współczynniku powrotów. Również respondenci na stałe 

zamieszkali zagranicą, a posiadający polskie obywatelstwo w większości w Gdańsku byli już ponad 5 razy. Sytu-

acja jest odmienna w grupie respondentów zagranicznych o obywatelstwie innym niż polskie, gdzie dla większości 

z nich jest to pierwsza wizyta w Gdańsku. 

Tabela 86. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Ile 

będzie trwać Pana(i) pobyt w Trójmieście (łącznie od przyjazdu do wyjazdu)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-

niczni bez 

Polaków 

% 

Do 3 godzin  3 2,36% 3 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 

Powyżej 3 godzin, ale bez noclegu 4 3,15% 3 3,23% 1 2,94% 0 0,00% 

Jeden nocleg 19 14,96% 18 19,35% 1 2,94% 1 5,88% 

Więcej niż jeden nocleg 101 79,53% 69 74,19% 32 94,12% 16 94,12% 

Od 2 do 3 noclegów 31 24,41% 24 25,81% 7 20,59% 4 23,53% 

Od 4 do 7 noclegów 50 39,37% 34 36,56% 16 47,06% 7 41,18% 

8 i więcej noclegów 20 15,75% 11 11,83% 9 26,47% 5 29,41% 

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

Razem 127 100,00% 93 100,00% 34 100,00% 17 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza długości pobytu pokazuje, iż grupę tę cechuje również zdecydowanie dłuższa niż przeciętna długość po-

bytu. Prawie 80% osób, które decydują się na odwiedzenie rodziny lub znajomych, nocuje w Trójmieście, a 40% 

nocujących zatrzymuje się na 4 do 7 dni. Warto też zauważyć, że respondenci zagraniczni decydują się na dłuży 

pobyt niż ich krajowi odpowiednicy, a niemal 30% w Trójmieście zostanie ponad tydzień. Zjawisko to zapewne 

wiąże się z ograniczonymi kosztami, które grupa ta musi ponosić w związku z pobytem w Trójmieście, zatrzymując 

się bowiem najczęściej u rodziny lub znajomych nie ponosi kosztów noclegów, a tym samym może sobie pozwolić 

na dłuższy pobyt. 
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Tabela 87. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytania: „Czy 

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

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-
niczni bez 

Polaków 

% 

Nie 57 44,88% 42 45,16% 15 44,1% 7 41,18% 

Tak 70 55,12% 51 54,84% 19 55,9% 10 58,82% 

Znajomi/znajomy, ile osób: 13 10,24% 11 11,83% 2 5,88% 2 11,76% 

Rodzina/członek rodziny/partner/ka, 
ile osób: 

54 42,52% 38 40,86% 16 47,06% 8 47,06% 

Grupa mieszana (znajomi i rodzina), 

ile osób: 
2 1,57% 1 1,08% 1 2,94% 0 0,00% 

Grupa turystyczna/zorganizowana, ile 
osób: 

1 0,79% 1 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem   127 100,00% 93 100,00% 34 100,00% 17 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Odwiedzając rodzinę lub znajomych respondenci najczęściej przyjeżdżają do Gdańska w towarzystwie innego 

członka rodziny. Stosunkowo niewielu respondentów podróżowało natomiast ze znajomymi, co więcej wysoki był 

odsetek osób podróżujących samotnie. I w tym wypadku struktura ta jest zapewne wynikową korzystania przez 

tę grupę z gościnności rodziny i znajomych, nie chcąc tej gościnności nadużywać respondenci w tej grupie podró-

żują sami lub z bliskimi. 

 

Tabela 88. Struktura odpowiedzi respondentów , którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Za 

pomocą jakiego środka transportu przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-
niczni 

% 

Zagra-

niczni bez 

Polaków 

% 

Samochód 36 28,35% 33 35,48% 3 8,82% 2 11,76% 

Samolot 33 25,98% 10 10,75% 23 67,65% 10 58,82% 

Pociąg 37 29,13% 33 35,48% 4 11,76% 4 23,53% 

Autobus kursowy/regularnej linii 18 14,17% 16 17,20% 2 5,88% 0 0,00% 

Autobus wycieczkowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Statek / prom 2 1,57% 0 0,00% 2 5,88% 1 5,88% 

Inny środek transportu, proszę podać 

jaki: 
1 0,79% 1 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 

  
127 100,00% 93 100,00% 34 100,00% 17 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najwięcej respondentów w tej grupie wybierało pociąg jako środek transportu, przy czym w grupie tej dominowali 

respondenci krajowi. Jest to ekonomicznie uzasadniony wybór mając na względzie, że duża grupa krajowych 

respondentów przyjechała w pojedynkę, a tym samym podróż samochodem byłaby droższym rozwiązaniem. 

Z drugiej strony w wielu przypadkach respondenci ci mogą liczyć na życzliwość gospodarzy, którzy użyczą im 

swojego pojazdu na czas pobytu lub osobiście „obwiozą” ich po Gdańsku. Tym samym fakt, że nie przyjechali 

własnym samochodem nie ogranicza ich mobilności. Nieznacznie odmiennie ma się sytuacja w przypadku respon-

dentów zagranicznych, którzy najczęściej do Gdańska przylatują, co jest zrozumiałe zważywszy na fakt, że sa-

molot jest w tej chwili dominującym środkiem transportu w podróżach międzypaństwowych.  

Tabela 89. Struktura odpowiedzi respondentów , którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Jakim 

środkiem transportu porusza się Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru, max 2 odpowiedzi] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-

niczni bez 

Polaków 

% 

Samochód 61 48,03% 40 43,01% 21 61,76% 9 52,94% 

Komunikacja miejska 68 53,54% 51 54,84% 17 50,00% 8 47,06% 

SKM(kolej miejska) 28 22,05% 24 25,81% 4 11,76% 3 17,65% 

Rower 5 3,94% 4 4,30% 1 2,94% 0 0,00% 

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

Pieszo 31 24,41% 21 22,58% 10 29,41% 5 29,41% 

inny, jaki? 2 1,57% 1 1,08% 1 2,94% 1 5,88% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Po samym Gdańsku analizowana grupa respondentów najczęściej przemieszczała się komunikacja miejską 

(53,5%) na drugim miejscu (na pierwszym w przypadku respondentów zagranicznych) uplasował się natomiast 

samochód (48,03%). Tym samym chociaż własnym samochodem do Gdańska przyjechało zaledwie 28,3% re-

spondentów z tej grupy to niemal połowa przemieszczała się po mieście samochodem, co potwierdza postawioną 

powyżej tezę, że w tym wypadku gościnność rodziny lub znajomych nie ogranicza się wyłącznie do udostępnienia 

miejsca noclegu, ale często obejmuje również zapewnienie środka transportu. 

 

Tabela 90. Struktura odpowiedzi respondentów , którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „W ja-
kiej miejscowości się Pan(i) zatrzymał(a) (ma miejsce zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru, 

uwzględniające respondentów korzystających co najmniej z jednego noclegu] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-
niczni bez 

Polaków 

% 

Gdańsk 106 88,33% 79 90,80% 27 81,82% 13 76,47% 

Gdynia 5 4,17% 4 4,60% 1 3,03% 1 5,88% 

Sopot 7 5,83% 4 4,60% 3 9,09% 2 11,76% 

Inna miejscowość 1 0,83% 0 0,00% 1 3,03% 1 5,88% 

Brak odpowiedzi 1 0,83% 0 0,00% 1 3,03% 0 0,00% 

Razem 

  
120 100,00% 87 100,00% 33 100,00% 17 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Należy przyjąć, że głównym czynnikiem determinującym dla tej grupy miejsce noclegu jest miejsce zamieszkania 

rodziny lub znajomych, do których w odwiedziny dany respondent przyjechał. I tak prawie 9 na 10 respondentów 

na miejsce noclegu wybrało Gdańsk, a tym samym możemy domniemywać, że również rodzina lub znajomi, 

których odwiedzają mieszka właśnie tu, co jest zapewne wynikiem różnic w liczbie ludności poszczególnych miast.  

Tabela 91. Struktura odpowiedzi respondentów , którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Jaki 

jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-
niczni 

% 

Zagra-

niczni bez 

Polaków 

% 

Hotel * 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel ** 1 0,83% 1 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel *** 6 5,00% 6 6,90% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel **** 5 4,17% 3 3,45% 2 6,06% 1 5,88% 

Hotel ***** 1 0,83% 0 0,00% 1 3,03% 1 5,88% 

Pensjonat 2 1,67% 2 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 

Motel 1 0,83% 1 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 

Hostel/dom wycieczkowy 1 0,83% 1 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 

Schronisko młodzieżowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

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

Pole namiotowe/Kemping (camping) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

U rodziny / znajomych 97 80,83% 68 78,16% 29 87,88% 14 82,35% 

Pokój gościnny/kwatera prywatna 1 0,83% 1 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 

Wynajęte mieszkanie/apartament 2 1,67% 2 2,30% 0 0,00% 0 0,00% 

Własne mieszkanie/dom 3 2,50% 2 2,30% 1 3,03% 1 5,88% 

inne, jakie? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 

  
120 100,00% 87 100,00% 33 100,00% 17 100,00% 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

Potwierdzeniem specyfiki badanej grupy respondentów jest kolejne pytanie dotyczące obiektu, w którym byli 

zakwaterowani w trakcie swojego pobytu w Trójmieście. Podobnie jak w poprzednim okresie najwięcej z nich 

korzystało z gościnności rodziny/znajomych (80,8% badanej grupy respondentów). Należy jednak podkreślić, iż 

zjawisko to było najbardziej widoczne w przypadku respondentów zagranicznych, w tym głównie deklarujących 

posiadanie polskiego obywatelstwa. Nieznaczny odsetek badanej grupy respondentów wybrał zakwaterowanie 

w hotelu *** (5,0%), hotelu **** (4,2%), własnym mieszkaniu/ domu (2,5%), pensjonacie (1,7%), czy wyna-

jętym mieszkaniu/ apartamencie (1,7%). Widać zatem wyraźnie, że badana grupa korzysta raczej z noclegu w 

obiektach niskokosztowych (jak nocleg u rodziny lub znajomych, czy wynajem mieszkania).   
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3.3.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta, który przyjechał do rodziny lub znajomych 

Kolejnym obszarem, który został poddany analizie, były atrakcje Gdańska, z jakich korzystali respondenci, którzy 

przyjechali w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych. W tym celu sprawdzono w jaki sposób ta grupa respon-

dentów zamierza spędzać swój wolny czas, jakie miejsca odwiedzi i z jakich atrakcji kulturalnych skorzysta pod-

czas pobytu.  

Tabela 92. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do rodziny lub znajomych na pytanie: „Proszę 

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

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Zwiedzanie 78 61,42% 56 60,22% 22 64,71% 

Zakupy 66 51,97% 41 44,09% 25 73,53% 

Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych 9 7,09% 7 7,53% 2 5,88% 

Odwiedziny pubów, barów i klubów etc. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Udział w imprezach sportowych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, żagle, konie itp.) 23 18,11% 18 19,35% 5 14,71% 

Nie mam czasu wolnego 4 3,15% 3 3,23% 1 2,94% 

Spacer 60 47,24% 44 47,31% 16 47,06% 

Odpoczynek na plaży 52 40,94% 43 46,24% 9 26,47% 

Inaczej, jak? 1 0,79% 1 1,08% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największą popularnością wśród badanej grupy respondentów cieszyło się zwiedzanie (61,4%), przy czym nie-

znacznie chętniej tą aktywność podejmowali respondenci z zagranicy, niż respondenci krajowi. Może to wynikać 

z faktu, iż to właśnie respondenci zagraniczni znacznie częściej deklarowali, iż ich pobyt w Gdańsku, jest ich 

pierwszą wizytą w tym mieście – tym samym mogli oni mieć większą chęć do zwiedzenia jak największej liczby 

atrakcji. Kolejną, najczęściej wskazywaną aktywnością przez respondentów, którzy przyjechali w celu odwiedze-

nia rodziny lub znajomych były zakupy (52,0%), znów chętniej wybierane przez respondentów z zagranicy, niż 

respondentów krajowych. Znaczna część badanej grupy wskazała także na chęć spacerowania (47,2%), które 

mogło się wiązać z pierwszą ze wskazanych aktywności – a mianowicie ze zwiedzaniem. Duża część grupy była 

również zainteresowana odpoczynkiem na plaży, co mogło z kolei wynikać ze sprzyjających warunków pogodo-

wych, które skłaniały do podjęcia tego rodzaju aktywności. 

Tabela 93. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Jakie 

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

nego wyboru] 

 

Ogółem % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

historyczne centrum (stare miasto) 107 84,25% 78 83,87% 29 85,29% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 47 37,01% 36 38,71% 11 32,35% 

Molo w Brzeźnie 45 35,43% 34 36,56% 11 32,35% 

Plaża 92 72,44% 68 73,12% 24 70,59% 

Stadion Energa (była PGE Arena) 23 18,11% 16 17,20% 7 20,59% 

Żuraw (wejście do środka) 18 14,17% 17 18,28% 1 2,94% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 38 29,92% 30 32,26% 8 23,53% 

"Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka)" 13 10,24% 10 10,75% 3 8,82% 

Dwór Artusa 17 13,39% 14 15,05% 3 8,82% 

Ratusz Głównego Miasta 15 11,81% 12 12,90% 3 8,82% 

Westerplatte 31 24,41% 20 21,51% 11 32,35% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 5 3,94% 4 4,30% 1 2,94% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 8 6,30% 3 3,23% 5 14,71% 

Gdański Teatr Szekspirowski 23 18,11% 15 16,13% 8 23,53% 

Sołdek (wejście do środka) 5 3,94% 4 4,30% 1 2,94% 

Twierdza Wisłoujście 10 7,87% 10 10,75% 0 0,00% 

"Międzynarodowe Targi Gdańskie (wejście do środka)" 1 0,79% 1 1,08% 0 0,00% 

ZOO 40 31,50% 24 25,81% 16 47,06% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 6 4,72% 3 3,23% 3 8,82% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 3 2,36% 2 2,15% 1 2,94% 

Narodowe Muzeum Morskie 4 3,15% 4 4,30% 0 0,00% 

Inne, jakie? 8 6,30% 4 4,30% 4 11,76% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Respondenci, którzy przyjechali z wizytą do rodziny/znajomych wykazywali spore zainteresowanie odwiedzeniem 

konkretnych obiektów i atrakcji turystycznych w Gdańsku. Łączna liczba wskazanych obiektów i atrakcji przez 

badaną grupę respondentów wyniosła 1 865, co oznacza iż średnio na jednego respondenta przypadały ponad 4 

atrakcje lub obiekty w Gdańsku, które zwiedzi lub zamierzał zwiedzić podczas swojej podróży.  

Badana grupa wśród obiektów i atrakcji turystycznych, wskazała na szczególne zainteresowanie: historycznym 

centrum miasta (84,3% badanej grupy respondentów), plażą (72,4%), Parkiem Oliwskim (37,0%), molo w Brzeź-

nie (35,4%) oraz ZOO w Gdańsku (31,5%). Spośród indywidualnych obiektów największe zainteresowanie wzbu-

dziły: Bazylika Mariacka (29,9%), Gdański Teatr Szekspirowski (18,1%), Stadion Energa (18,1%), Żuraw 

(14,2%) oraz Dwór Artusa (13,4%).  

Tabela 94. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Z oferty 

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

wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Teatr 32 25,20% 17 18,28% 15 44,12% 

Muzeum 36 28,35% 28 30,11% 8 23,53% 

Opera 9 7,09% 7 7,53% 2 5,88% 

Kino 43 33,86% 31 33,33% 12 35,29% 

Galeria sztuki 12 9,45% 7 7,53% 5 14,71% 

Filharmonia 6 4,72% 3 3,23% 3 8,82% 

Inna instytucja, jaka? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Z żadnej 42 33,07% 34 36,56% 8 23,53% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badana grupa wykazała również dość znaczne zainteresowanie ofertą instytucji kulturalnych w Gdańsku. Jedynie 

33,1% badanych wskazało, iż nie planuje lub nie odwiedziło dotychczas żadnej z tego typu instytucji, przy czym 

mniejszą aktywność w tym zakresie wykazywali respondenci z Polski, niż z zagranicy. Pomimo sprzyjających 

warunków pogodowych, aż 33,9% respondentów wskazało, iż skorzystało z oferty gdańskich kin, 28,4% z oferty 

muzeów, zaś 25,2% osób zdecydowało się na skorzystanie z rozrywki jaką dostarcza wizyta w teatrze. Pomimo 

barier językowych, z kina oraz teatru znacznie częściej korzystali respondenci z zagranicy, niż z Polski.  

3.3.4. Ocena pobytu przez respondenta, który przyjechał do rodziny lub znajomych 

Kolejnym analizowanym aspektem była ocena zadowolenia respondentów, którzy przyjechali z wizytą do ro-

dziny/znajomych z ich pobytu w Gdańsku. Ponadto zbadano także, jaki ich zdaniem jest poziom dostosowania 

Gdańska do potrzeb turystów oraz jaką ocenę przyznali poszczególnym elementom oferty turystycznej Gdańska. 

Dzięki temu możliwe było zweryfikowanie, jakie aspekty mogły mieć największy wpływ na ich ogólne zadowolenie 

z pobytu w mieście.  

Tabela 95. Jak respondent, który przyjechał do krewnych/znajomych ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdań-

sku [używając skali 10-stopniowej, gdzie 1-2-bardzo niezadowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bardzo zadowolony (10 -9 pkt) 89 70,08% 66 70,97% 23 67,65% 

Zadowolony (8 - 7 pkt) 32 25,20% 22 23,66% 10 29,41% 

Trudno powiedzieć (6 - 5 pkt) 5 3,94% 4 4,30% 1 2,94% 

Niezadowolony (4 -3 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Bardzo niezadowolony (2 -1 pkt) 1 0,79% 1 1,08% 0 0,00% 

Razem  127 100,00% 93 100,00% 34 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizowana grupa respondentów oceniła swój pobyt na 8,95 pkt w 10-stopniowej skali, czyli wyżej niż respon-

denci biznesowi. Aż 70,1% respondentów było bardzo zadowolonych, a 25,2% zadowolonych ze swojego pobytu 

w Gdańsku. Najbardziej zadowoloną podgrupą w przypadku respondentów, którzy przyjechali odwiedzić rodzinę 

lub znajomych byli respondenci z zagranicy, nie posiadający polskiego obywatelstwa (9,12 pkt). Tylko jeden 
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respondent wskazał, iż jest bardzo niezadowolony ze swojego pobytu w mieście. Był to mężczyzna w wieku 45 

lat, pracujący na własny rachunek, który przyjechał do Gdańska z województwa warmińsko- mazurskiego na 3 

noce.  

Tabela 96. Jak zdaniem respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych Gdańsk jest dostosowany do 

potrzeb turystów [używając skali 10-stopniowej, gdzie 1-2-bardzo źle dostosowany, 9-10-bardzo dobrze dostoso-

wany] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bardzo dobrze (10 -9 pkt) 35 27,56% 24 25,81% 11 32,35% 

Dobrze (8 - 7 pkt) 78 61,42% 56 60,22% 22 64,71% 

Średnio (6 - 5 pkt) 13 10,24% 12 12,90% 1 2,94% 

Źle (4 -3 pkt) 1 0,79% 1 1,08% 0 0,00% 

Bardzo źle (2 -1 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 127 100,00% 93 100,00% 34 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2016 r. respondenci, którzy przyjechali w celu odwiedzenia rodziny/znajomych ocenili dostosowanie 

Gdańska do potrzeb turystów na poziomie 7,91 pkt w dziesięciostopniowej skali, czyli niżej niż w I kwartale 2016 

r. 8,08 pkt. Niemniej jednak łącznie aż 89,0% osób, które wybrały się w podróż celu odwiedzenia rodziny/znajo-

mych aspekt ten oceniło dobrze lub bardzo dobrze, a tylko 10,2% średnio i 0,8% źle. Nieco bardziej krytyczni 

w badanym aspekcie byli respondenci zagraniczni, niż krajowi, co stanowi nieco odmienną tendencję, niż była 

widoczna w poprzednim kwartale.   

Tabela 97. Jak respondent, który przyjechał do krewnych/znajomych, ocenia jakość poszczególnych aspektów po-

bytu w Gdańsku  [używając skali 5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 
Ogółem 

Atmosfera miasta 4,58 

Oznakowanie turystyczne miasta 4,17 

Bezpieczeństwo 4,20 

Czystość na ulicach 3,67 

Życzliwość mieszkańców 4,51 

Baza noclegowa* 4,39 

Baza gastronomiczna 4,41 

Oferta kulturalna 4,45 

Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 4,43 

Oferta rekreacyjną i sportową 4,37 

Oferta sklepów i centrów handlowych 4,41 

Oferta usług przewodnickich 3,91 

Komunikację miejską 4,00 

Poruszanie się samochodem po mieście** 3,46 

*aspekt ten był analizowany tylko w przypadku respondentów, którzy deklarowali, iż ich miejscem noclegowym jest Gdańsk.  

**aspekt ten był analizowany tylko w przypadku osób, które wskazywały, iż poruszają się w trakcie swojego pobytu w Gdańsku samochodem.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Badana grupa respondentów najwyżej oceniła takie aspekty Gdańska jak: atmosfera miasta (4,58 pkt), życzliwość 

mieszkańców (4,51 pkt), oferta kulturalna (4,45 pkt), baza gastronomiczna (4,41 pkt) oraz oferta sklepów i cen-

trów handlowych (4,41 pkt). Z kolei nisko ocenione zostały zaś takie aspekty jak: poruszanie się samochodem 

po mieście (3,46 pkt),czystość na ulicach miasta (3,67 pkt) oraz oferta usług przewodnickich (3,91 pkt). Widać 

zatem wyraźnie, iż w kolejnym kwartale z rzędu badana grupa nie była zadowolona z sytuacji panującej na 

drogach miasta, zarówno pod względem natężenia ruchu, jak i czystości.  

Tabela 98. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Czy 

poleciłby/poleciłaby  Pan(i) swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Zdecydowanie tak (10 -9 pkt) 102 80,31% 77 82,80% 25 73,53% 

Tak (8 - 7 pkt) 20 15,75% 13 13,98% 7 20,59% 

Raczej tak (6 - 5 pkt) 5 3,94% 3 3,23% 2 5,88% 

Nie (4 -3 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Zdecydowanie nie (2 -1 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 127 100,00% 93 100,00% 34 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Pomimo niskiej oceny dostosowania Gdańska do potrzeb turystów, badana grupa respondentów była na tyle 

zadowolona ze swojego pobytu w mieście, że zdecydowanie poleciłaby znajomym lub rodzinie odwiedzenie Gdań-

ska. Co ważne żaden z respondentów we wskazanej grupie nie zadeklarował, iż nie poleciłby lub zdecydowanie 

nie poleciłby przyjazdu do tego miasta.  

3.3.5. Wydatki respondenta, który przyjechał do rodziny lub znajomych 

Ostatnim analizowanym aspektem były wydatki respondentów, którzy przyjechali do rodziny i znajomych, w po-

dziale na odwiedzających i turystów oraz krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego (w tym 

także na zagranicznych, bez osób deklarujących posiadanie polskiego obywatelstwa). W trakcie badania ankieto-

wego respondenci wskazywali wydatki poniesione w trakcie swojego pobytu w Gdańsku (wskazywane wartości 

obejmowały wydatki poniesione na nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, komunikację w mieście, etc.). 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, respondenci, którzy przyjechali w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych 

wydawali dziennie 320,32 zł na osobę, zaś w trakcie całego pobytu wydali średnio 955,33 zł na osobę. Podobnie 

jak w poprzednim kwartale 2016 r. najniższe dzienne wydatki generowali turyści, co może wynikać z faktu, iż 

przyjeżdżając do Trójmiasta na kilka dni starali się racjonalizować wydatki ponoszone każdego dnia, tak aby nie 

przekroczyć założonego przed wyjazdem budżetu wycieczki.  

Tabela 99. Średnie wydatki turystów którzy przyjechali do rodziny lub znajomych z podziałem na krajowych i za-

granicznych uczestników ruchu turystycznego 

I kwartał 2016 r. Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni Zagraniczni bez Polaków 

Dzienne wydatki na osobę 421,36 624,81 200,21 399,11 458,43 272,76 

Wydatki na osobę w trakcie wyjazdu 699,99 624,81 781,71 533,68 977,18 586,62 

II kwartał 2016 r. Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni Zagraniczni bez Polaków 

Dzienne wydatki na osobę 320,32 807,88 223,72 304,86 362,60 523,48 

Wydatki na osobę w trakcie wyjazdu 955,33 807,88 984,55 717,78 1 605,10 1 541,60 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Podczas całego pobytu w Gdańsku turyści i odwiedzający należący do badanej grupy wydawali średnio w przeli-

czeniu na jedną osobę kwotę kolejno: 984,55 zł oraz 807,88 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu wydatki 

te były wyższe o kolejno: 202,84 zł oraz 183,07 zł. Z kolei respondenci z Polski wydali średnio 717,78 zł, zaś ich 

zagraniczni odpowiednicy 1 605,10 zł.  

3.3.6. Podsumowanie 

Statystyczny respondent, który przyjechał z wizytą do rodziny/znajomych jest kobietą w wieku od 25 do 34 lat, 

ma wykształcenie wyższe i pracuje umysłowo. Pochodzi z Polski z województwa mazowieckiego. Przyjechał do 

Gdańska pociągiem, a po dotarciu do celu poruszał się po mieście samochodem. Zatrzymał się w Gdańsku, u ro-

dziny/znajomych, na pobyt trwający od 4 do 7 nocy. Był już wcześniej w Gdańsku, a w bieżącą podróż wybrał się 

w towarzystwie członków rodziny. W wolnym czasie zwiedza (głównie historyczne centrum), robi zakupy lub 

spaceruje.  

Statystyczny respondent, który przyjechał z wizytą do rodziny/znajomych jest bardzo zadowolony z pobytu 

w Gdańsku, zaś stopień przystosowania tego miasta do potrzeb turystów ocenia na relatywnie niskim poziomie 

wynoszącym 7,91 pkt, w dziesięciostopniowej skali jednak mimo wszystko uważa, że pobyt w Gdańsku jest zde-

cydowanie wart polecenia rodzinie/znajomym. Najlepiej ocenionym przez niego aspektem pobytu w Gdańsku 

była: atmosfera miasta, życzliwość mieszkańców, oferta kulturalna, baza gastronomiczna oraz oferta sklepów 

i centrów handlowych. Z kolei najniżej ocenił poruszanie się po mieście samochodem oraz czystość na ulicach 

miasta.  
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Podczas pobytu w Gdańsku wydaje średnio 320,32 zł dziennie, co przekłada się na łączne średnie wydatki ponie-

sione przez niego w trakcie całego wyjazdu na poziomie 955,33 zł. 

3.4. Turystyka rekreacyjna 

3.4.1. Profil respondenta rekreacyjnego (metryczka) 

Turystyka rekreacyjna związana jest z przyjazdami głównie w celach turystyczno-wypoczynkowych. Wśród 703 

ankietowanych osób do grupy respondentów rekreacyjnych zaklasyfikowano 429 osób, co stanowi 61,0% całej 

badanej próby. Za respondentów rekreacyjnych uznane zostały osoby, które jako cel podróży do Gdańska wska-

zywały: wypoczynek, zwiedzanie zabytków, poznawanie kultury, historii i miejscowych zwyczajów oraz rozrywkę 

(kluby, dyskoteki, puby).  

Tabela 100. Podział respondentów, rekreacyjnych według płci 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % 
Zagraniczni 

bez Polaków 
% 

Mężczyzn 215 50,12% 155 51,67% 60 46,51% 45 45,45% 

Kobiet 214 49,88% 145 48,33% 69 53,49% 54 54,55% 

Razem 429 100,00% 300 100,00% 129 100,00% 99 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r. również w analizowanym okresie struktura płciowa respondentów rekreacyj-

nych cechowała się relatywnie nieznacznym zróżnicowaniem. Kobiety stanowiły 49,9% osób, które przyjechały 

do Gdańska w celach rekreacyjnych, a mężczyźni 50,1%. 

Tabela 101. Podział respondentów rekreacyjnych według wieku 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % 
Zagraniczni 

bez Polaków 
% 

od 16 do 24 lat 79 18,41% 67 22,33% 12 9,30% 8 8,08% 

od 25 do 34 lat 156 36,36% 109 36,33% 47 36,43% 35 35,35% 

od 35 do 44 lat 119 27,74% 77 25,67% 42 32,56% 32 32,32% 

od 45 do 54 lat 49 11,42% 34 11,33% 15 11,63% 13 13,13% 

od 55 do 64 lat 21 4,90% 9 3,00% 12 9,30% 11 11,11% 

65 lat i powyżej 5 1,17% 4 1,33% 1 0,78% 0 0,00% 

Razem 429 100,00% 300 100,00% 129 100,00% 99 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największy udział w turystyce rekreacyjnej stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (36,4%). Nieco mniejszy 

odsetek stanowiły osoby w wieku od 35 do 44 lat (27,7%) oraz najmłodsi respondenci, czyli osoby w wieku od 

16 do 24 lat (18,4%). Podobnie jak w analogicznym okresie roku poprzedniego, po przekroczeniu 25 roku życia, 

udział respondentów rekreacyjnych w całej badanej próbie zmniejszał się.   

Tabela 102. Podział respondentów rekreacyjnych według statusu zawodowego 

 Razem % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-

niczni bez 
Polaków 

% 

Praca umysłowa 146 34,03% 107 35,67% 39 30,23% 30 30,30% 

Praca fizyczna 60 13,99% 39 13,00% 21 16,28% 16 16,16% 

Pracujący na własny rachunek 91 21,21% 62 20,67% 29 22,48% 22 22,22% 

Student(-ka) 67 15,62% 59 19,67% 8 6,20% 6 6,06% 

Uczeń/uczennica 14 3,26% 11 3,67% 3 2,33% 1 1,01% 

Emeryt(-ka)/rencista(-ka) 23 5,36% 8 2,67% 15 11,63% 14 14,14% 

Niepracująca osoba zajmująca się do-

mem 
8 1,86% 4 1,33% 4 3,10% 4 4,04% 

Żadne z powyższych 17 3,96% 9 3,00% 8 6,20% 6 6,06% 

Bezrobotny 3 0,70% 1 0,33% 2 1,55% 0 0,00% 

Razem 429 100,00% 300 100,00% 129 100,00% 99 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Wśród badanej grupy największy udział stanowiły osoby wykonujące pracę umysłową (34,0%) oraz pracujące na 

własny rachunek (21,2%). Należy zatem wskazać, iż zjawiska widoczne w zakresie statusu zawodowego respon-

dentów rekreacyjnych w II kwartale 2015 r. uległy w badanym okresie zmianie, spadła bowiem liczba responden-

tów deklarujących, iż wykonują pracę fizyczną lub posiadają status studenta. Niemniej jednak nadal widoczne 

jest bardzo duże zróżnicowanie statusu zawodowego poszczególnych respondentów rekreacyjnych, co może 

świadczyć o różnorodności osób, które przyjeżdżają do Gdańska w celach wypoczynkowych.  

Tabela 103. Podział respondentów rekreacyjnych według wykształcenia 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % Zagraniczni bez Polaków % 

Wyższe 263 61,31% 178 59,33% 85 65,89% 68 68,69% 

Średnie 145 33,80% 110 36,67% 35 27,13% 24 24,24% 

Zasadnicze zawodowe 17 3,96% 10 3,33% 7 5,43% 6 6,06% 

Gimnazjalne lub poniżej 4 0,93% 2 0,67% 2 1,55% 1 1,01% 

Razem 429 100,00% 300 100,00% 129 100,00% 99 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największą część osób przyjeżdżających do Gdańska w celach rekreacyjnych stanowili respondenci posiadający 

wykształcenie wyższe (61,3%), co może wynikać z wysokiego odsetka respondentów pracujących umysłowo oraz 

na własny rachunek. W porównaniu do tożsamego okresu z roku poprzedniego znacznie spadł odsetek osób po-

siadających wykształcenie średnie (33,8% w bieżącym okresie w porównaniu do 43,8% w II kwartale 2015 r.).  

Tabela 104. Podział respondentów rekreacyjnych według kraju pochodzenia 

  Razem % 

Z Polski 300 69,93% 

Z zagranicy 129 30,07% 

Razem 429 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Większość respondentów rekreacyjnych pochodziła z Polski (69,9%), przy czym ich udział zmniejszył się w sto-

sunku do tego, który był widoczny w II kwartale 2015 r. (79,5%). Wśród 30,1% respondentów z zagranicy 

przeważali głównie turyści i odwiedzający z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwecji oraz USA. 

Tabela 105. Podział respondentów rekreacyjnych według województw 

 

Razem % 

dolnośląskie 11 3,67% 

kujawsko-pomorskie 14 4,67% 

lubelskie 10 3,33% 

lubuskie 2 0,67% 

łódzkie 29 9,67% 

małopolskie 34 11,33% 

mazowieckie 81 27,00% 

podkarpackie 11 3,67% 

podlaskie 8 2,67% 

opolskie 3 1,00% 

pomorskie 26 8,67% 

śląskie 15 5,00% 

świętokrzyskie 4 1,33% 

warmińsko-mazurskie 20 6,67% 

wielkopolskie 16 5,33% 

zachodniopomorskie 16 5,33% 

Razem  300 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów rekreacyjnych z Polski, najwyższy odsetek stanowili respondenci z województwa mazowiec-

kiego (27,0%) i małopolskiego (11,3%). Relatywnie wysoki odsetek respondentów rekreacyjnych przyjechał 

także z województwa łódzkiego (9,7%), województwa pomorskiego (8,7%) oraz województwa warmińsko-ma-
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zurskiego (6,7%). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż respondenci rekreacyjni z Polski cechowali się znacz-

nym rozproszeniem terytorialnym, bowiem z każdego województwa przyjechał do Gdańska przynajmniej jeden 

respondent rekreacyjny.   

3.4.2. Specyfika podróży respondentów rekreacyjnych 

W ramach badania przeanalizowano także specyfikę podróży respondentów rekreacyjnych, przejawiającą się 

w częstotliwości pojawiania się w Gdańsku, długości ich bieżącego pobytu w mieście, osobach towarzyszących 

respondentom w trakcie podróży, czy mieście i miejscu noclegu.  

Tabela 106. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-
niczni bez 

Polaków 

% 

Jestem po raz pierwszy    103 24,01% 42 14,00% 61 47,29% 56 56,57% 

Jestem po raz drugi   151 35,20% 111 37,00% 40 31,01% 34 34,34% 

Byłem/am tu 3-5 razy   97 22,61% 85 28,33% 12 9,30% 6 6,06% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 78 18,18% 62 20,67% 16 12,40% 3 3,03% 

Razem   429 100,00% 300 100,00% 129 100,00% 99 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pierwsza analizie została poddana częstotliwość odwiedzania Gdańska przez respondentów rekreacyjnych. Zgod-

nie z otrzymanymi danymi, w II kwartale 2016 r. największa część badanej grupy deklarowała, iż jest w Gdańsku 

po raz drugi (35,2%). Zdecydowanie częściej respondenci krajowi deklarowali, iż są w mieście już któryś raz 

z kolei, zaś respondenci z zagranicy (głównie ci, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa) wskazywali, iż jest 

to ich pierwszy pobyt w Gdańsku. 

Tabela 107. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trój-

mieście (łącznie od przyjazdu do wyjazdu)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-
niczni bez 

Polaków 

% 

Do 3 godzin  13 3,03% 6 2,00% 7 5,43% 6 6,06% 

Powyżej 3 godzin, ale bez noclegu 41 9,56% 32 10,67% 9 6,98% 3 3,03% 

Jeden nocleg 38 8,86% 34 11,33% 4 3,10% 3 3,03% 

Więcej niż jeden nocleg 337 78,55% 228 76,00% 109 84,50% 87 87,88% 

Od 2 do 3 noclegów 160 37,30% 112 37,33% 48 37,21% 41 41,41% 

Od 4 do 7 noclegów 141 32,87% 96 32,00% 45 34,88% 36 36,36% 

8 i więcej noclegów 34 7,93% 19 6,33% 15 11,63% 10 10,10% 

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

Razem 429 100,00% 300 100,00% 129 100,00% 99 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z uwagi na cel podróży, jakim jest szeroko rozumiany wypoczynek, respondenci rekreacyjni najczęściej wskazy-

wali, iż ich pobyt w Trójmieście będzie obejmował przynajmniej jeden nocleg. Najwięcej osób spędziło w Trójmie-

ście od 2 do 3 noclegów (37,3%), zaś nieco mniej od 4 do 7 noclegów (32,9%). Najmniejszy odsetek osób 

wskazał, iż ich pobyt będzie trwał krócej niż 3 godziny (3,0%), przy czym prawdopodobnie były to osoby, dla 

których Trójmiasto było jednym z punktów dłuższej podróży.  Nieco większy odsetek osób z zagranicy, niż osób 

z Polski, decydował się na pobyt w Trójmieście z noclegiem, co może wynikać z tego, iż z uwagi na dłuższą podróż 

jaką musieli odbyć w celu dotarcia na miejsce, chcieli skorzystać z jak największej liczby atrakcji, jakie oferuje 

ten obszar, bowiem możliwe, że w przyszłości nie będą już mieli możliwości go odwiedzić ponownie (co pokazuje 

wysoki odsetek osób, które deklarowały iż są w Gdańsku po raz pierwszy – oznacza to, iż wskaźnik powrotów 

respondentów zagranicznych jest niższy, niż respondentów krajowych).  
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Tabela 108. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytania: „Czy podczas podróży ktoś Panu(i) to-

warzyszy?”, „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-
niczni bez 

Polaków 

% 

Nie 97 22,61% 65 21,67% 32 24,8% 21 21,21% 

Tak 332 77,39% 235 78,33% 97 75,2% 78 78,79% 

Znajomi/znajomy, ile osób: 103 24,01% 73 24,33% 30 23,3% 27 27,27% 

Rodzina/członek rodziny/partner/ka, 

ile osób: 
200 46,62% 146 48,67% 54 41,9% 42 42,42% 

Grupa mieszana (znajomi i rodzina), 

ile osób: 
16 3,73% 11 3,67% 5 3,9% 2 2,02% 

Grupa turystyczna/zorganizowana, ile 

osób: 
13 3,03% 5 1,67% 8 6,2% 7 7,07% 

Razem   429 100,00% 300 100,00% 129 100,0% 99 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Większość respondentów rekreacyjnych zdecydowało się odbyć podróż w towarzystwie, głównie członków rodziny 

(46,6%). Nieco mniej osób w analizowanej grupie przyjechało do Trójmiasta ze znajomymi (24,0%). Tylko 22,6% 

respondentów wskazało, iż wybrało się w podróż w samotności. Ten typ podróżowania był niemal równie popu-

larny wśród respondentów z Polski oraz  z zagranicy.  

Tabela 109. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-
niczni bez 

Polaków 

% 

Samochód 151 35,20% 138 46,00% 13 10,08% 9 9,09% 

Samolot 126 29,37% 40 13,33% 86 66,67% 67 67,68% 

Pociąg 97 22,61% 87 29,00% 10 7,75% 7 7,07% 

Autobus kursowy/regularnej linii 36 8,39% 26 8,67% 10 7,75% 7 7,07% 

Autobus wycieczkowy 14 3,26% 7 2,33% 7 5,43% 7 7,07% 

Statek / prom 5 1,17% 2 0,67% 3 2,33% 2 2,02% 

Inny środek transportu, proszę podać 

jaki: 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 429 100,00% 300 100,00% 129 100,00% 99 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najchętniej wybieranym środkiem transportu, umożliwiającym dotarcie respondentom rekreacyjnym do Gdańska 

był w II kwartale 2016 r. samochód (35,2%), przy czym z tego środka transportu najchętniej korzystali respon-

denci z Polski. Może to wynikać z wysokiego odsetka osób z województwa mazowieckiego wśród badanej grupy 

respondentów, którzy z uwagi na rozbudowującą się w ostatnich latach infrastrukturę drogową, mają dogodne 

warunki podróżowania do Trójmiasta samochodem. Drugim, nieco rzadziej wybieranym środkiem transportu, 

którym respondenci rekreacyjni dotarli do Gdańska był samolot (wybierany przede wszystkim przez respondentów 

z zagranicy), zaś kolejnym – pociąg (często wybierany przez krajowych respondentów).  

Tabela 110. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jakim środkiem transportu porusza 

się Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru, max 2 odpowiedzi] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-
niczni 

% 

Zagra-

niczni bez 

Polaków 

% 

Samochód 143 33,33% 110 36,67% 33 25,58% 22 22,22% 

Komunikacja miejska 200 46,62% 137 45,67% 63 48,84% 48 48,48% 

SKM (kolej miejska) 81 18,88% 55 18,33% 26 20,16% 21 21,21% 

Rower 13 3,03% 12 4,00% 1 0,78% 1 1,01% 

Motocykl 1 0,23% 0 0,00% 1 0,78% 0 0,00% 

Pieszo 202 47,09% 145 48,33% 57 44,19% 47 47,47% 

inny, jaki? 19 4,43% 7 2,33% 12 9,30% 9 9,09% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W trakcie swojego pobytu w Gdańsku respondenci rekreacyjni nie ograniczali się do korzystania z tylko jednego 

środka transportu. Podobnie jak w tożsamym kwartale 2015 r., również w analizowanym okresie większość z nich 

wybierała komunikację miejską (46,6%). Spora część osób, z pewnością w wyniku sprzyjających warunków po-

godowych, decydowała się także na spacerowanie po mieście (47,1%) oraz przemieszczanie się samochodem 
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(33,3%). W porównaniu do II kwartału 2015 r. zdecydowanie zmniejszyła się popularność SKM wśród respon-

dentów rekreacyjnych. Z tego środka transportu w analizowanym okresie korzystało jedynie 18,9%, w tym głów-

nie respondentów z zagranicy. Trzynastu respondentów rekreacyjnych poruszało się po Gdańsku rowerem, zaś 

tylko jeden zdecydował się na jazdę motocyklem.  

Tabela 111. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) za-

trzymał(a) (ma miejsce zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru, uwzględniające respondentów korzy-

stających co najmniej z jednego noclegu] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-

niczni bez 
Polaków 

% 

Gdańsk 292 77,87% 210 80,15% 82 72,57% 70 77,78% 

Gdynia 27 7,20% 22 8,40% 5 4,42% 3 3,33% 

Sopot 41 10,93% 26 9,92% 15 13,27% 6 6,67% 

Inna miejscowość 5 1,33% 4 1,53% 1 0,88% 1 1,11% 

Brak odpowiedzi 10 2,67% 0 0,00% 10 8,85% 10 11,11% 

Razem 375 100,00% 262 100,00% 113 100,00% 90 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Ze względu na wysoki odsetek respondentów rekreacyjnych w całej próbie, struktura miejsc, w których decydo-

wali się na nocleg jest zbliżona do wyników uzyskanych wśród ogółu respondentów poddanych badaniu. I tak 

turyści rekreacyjni najczęściej wybierali obiekty noclegowe zlokalizowane w Gdańsku (77,9%), nieco rzadziej 

w Sopocie (10,9%) i Gdyni (7,2%). Gdańsk był lokalizacją szczególnie popularną wśród respondentów krajowych, 

zaś Sopot – wśród respondentów zagranicznych.  

Tabela 112. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % 
Zagra-

niczni 
% 

Zagra-
niczni bez 

Polaków 

% 

Hotel * 3 0,80% 3 1,15% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel ** 11 2,93% 11 4,20% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel *** 69 18,40% 45 17,18% 24 21,24% 22 24,44% 

Hotel **** 53 14,13% 17 6,49% 36 31,86% 30 33,33% 

Hotel ***** 26 6,93% 10 3,82% 16 14,16% 12 13,33% 

Pensjonat 31 8,27% 25 9,54% 6 5,31% 6 6,67% 

Motel 12 3,20% 9 3,44% 3 2,65% 1 1,11% 

Hostel/dom wycieczkowy 18 4,80% 13 4,96% 5 4,42% 4 4,44% 

Schronisko młodzieżowe 4 1,07% 4 1,53% 0 0,00% 0 0,00% 

Ośrodek wczasowy 8 2,13% 5 1,91% 3 2,65% 3 3,33% 

Pole namiotowe/Kemping (camping) 2 0,53% 1 0,38% 1 0,88% 1 1,11% 

U rodziny / znajomych 59 15,73% 53 20,23% 6 5,31% 5 5,56% 

Pokój gościnny/kwatera prywatna 44 11,73% 40 15,27% 4 3,54% 2 2,22% 

Wynajęte mieszkanie/apartament 26 6,93% 23 8,78% 3 2,65% 3 3,33% 

Własne mieszkanie/dom 7 1,87% 1 0,38% 6 5,31% 1 1,11% 

inne, jakie? 2 0,53% 2 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 375 100,00% 262 100,00% 113 100,00% 90 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największa część turystów rekreacyjnych wybierała zakwaterowanie w hotelach *** (18,4%), w tym były to 

głównie osoby z zagranicy. Często respondenci w tej grupie decydowali się na nocleg u rodziny lub znajomych 

(15,7%),  w hotelach **** (14,1%) oraz w pokojach gościnnych/ kwaterach prywatnych (11,7%). U rodziny lub 

znajomych najczęściej nocowali respondenci z Polski, zaś nocleg w hotelach o wyższym standardzie (****) był 

wybierany głównie przez respondentów z zagranicy, nie posiadających polskiego obywatelstwa.  

3.4.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta rekreacyjnego 

W analizowanej grupie zaledwie 1,6% respondentów wskazało, że nie będzie dysponować wolnym czasem pod-

czas swojego pobytu w Gdańsku, który mogliby poświęcić na dodatkowe aktywności. Natomiast najczęściej re-

spondenci deklarowali, że swój wolny czas przeznaczą na zwiedzanie miasta (75,1% odpowiedzi), zakupy 

(48,7%), spacerowanie (47,3%) oraz wypoczynek na plaży (36,8% odpowiedzi). Nieco mniej respondentów 
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w czasie wolnym preferowało aktywny wypoczynek (9,8% odpowiedzi), bądź udział w imprezach kulturalnych, 

rozrywkowych, sportowych (8,2%).  

Tabela 113. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził 

lub będzie spędzał czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Zwiedzanie 322 75,06% 231 77,00% 91 70,54% 

Zakupy 209 48,72% 131 43,67% 78 60,47% 

Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych 35 8,16% 23 7,67% 12 9,30% 

Odwiedziny pubów, barów i klubów etc. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Udział w imprezach sportowych 14 3,26% 9 3,00% 5 3,88% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, żagle, konie itp.) 42 9,79% 31 10,33% 11 8,53% 

Nie mam czasu wolnego 7 1,63% 6 2,00% 1 0,78% 

Spacer 203 47,32% 151 50,33% 52 40,31% 

Odpoczynek na plaży 158 36,83% 130 43,33% 28 21,71% 

Inaczej, jak? 2 0,47% 2 0,67% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z powyższą tabelą należy wskazać, iż respondenci rekreacyjni spędzali swój czas w Gdańsku bardzo 

aktywnie, korzystając z jak największej liczby atrakcji i opcji, jakie daje infrastruktura kulturalno-rozrywkowa 

w Gdańsku. Takie zjawisko stanowi efekt zarówno długości pobytu w mieście tej grupy respondentów, a także 

specyfiki ich celu podróży, bowiem przyjeżdżając w celach wypoczynkowych, turyści są zainteresowani jak naj-

dokładniejszym zapoznaniem się z ofertą turystyczną danego miasta.  

Tabela 114. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jakie obiekty i atrakcje turystyczne 

w Gdańsku zamierza Pan(i) zwiedzić lub Pan(i) już zwiedził(a)?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 

Ogółem % Krajowi % 
Zagra-
niczni 

% 

historyczne centrum (stare miasto) 378 88,11% 261 87,00% 117 90,70% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 101 23,54% 70 23,33% 31 24,03% 

Molo w Brzeźnie 139 32,40% 105 35,00% 34 26,36% 

Plaża 255 59,44% 188 62,67% 67 51,94% 

Stadion Energa (była PGE Arena) 37 8,62% 25 8,33% 12 9,30% 

Żuraw (wejście do środka) 98 22,84% 86 28,67% 12 9,30% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 162 37,76% 116 38,67% 46 35,66% 

"Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka)" 44 10,26% 33 11,00% 11 8,53% 

Dwór Artusa 61 14,22% 43 14,33% 18 13,95% 

Ratusz Głównego Miasta 92 21,45% 78 26,00% 14 10,85% 

Westerplatte 165 38,46% 118 39,33% 47 36,43% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 37 8,62% 26 8,67% 11 8,53% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 26 6,06% 19 6,33% 7 5,43% 

Gdański Teatr Szekspirowski 50 11,66% 36 12,00% 13 10,08% 

Sołdek (wejście do środka) 21 4,90% 19 6,33% 2 1,55% 

Twierdza Wisłoujście 17 3,96% 14 4,67% 3 2,33% 

"Międzynarodowe Targi Gdańskie (wejście do środka)" 5 1,17% 4 1,33% 1 0,78% 

ZOO 85 19,81% 58 19,33% 27 20,93% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 41 9,56% 30 10,00% 11 8,53% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 15 3,50% 12 4,00% 3 2,33% 

Narodowe Muzeum Morskie 29 6,76% 23 7,67% 6 4,65% 

Inne, jakie? 7 1,63% 5 1,67% 2 1,55% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród obiektów i atrakcji turystycznych, jakie zamierzali zwiedzić respondenci rekreacyjni, znalazły się: histo-

ryczne centrum miasta (88,1%), plaża (59,4%),Westerplatte (38,5%), Bazylika Mariacka (37,8%), molo w Brzeź-

nie (32,4%), Park Oliwski (23,5%), Żuraw (22,8%), Ratusz Głównego Miasta (21,5%) oraz ZOO (19,8%). Co 

ważne każda z atrakcji, wymienionych w kwestionariuszu ankiety, znalazła swojego zwolennika wśród respon-

dentów rekreacyjnych, co oznacza, iż z uwagi na swój relatywnie dług pobyt w Trójmieście, respondenci ci decy-

dowali się na zwiedzenie większości najważniejszych zabytków i atrakcji Gdańska.  
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Tabela 115. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Z oferty których instytucji kulturalnych 

w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar skorzystać?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Teatr 52 12,12% 31 10,33% 21 16,28% 

Muzeum 190 44,29% 134 44,67% 56 43,41% 

Opera 17 3,96% 11 3,67% 6 4,65% 

Kino 66 15,38% 53 17,67% 13 10,08% 

Galeria sztuki 44 10,26% 25 8,33% 19 14,73% 

Filharmonia 19 4,43% 11 3,67% 8 6,20% 

Inna instytucja, jaka? 4 0,93% 3 1,00% 1 0,78% 

Z żadnej 146 34,03% 104 34,67% 42 32,56% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Również większość instytucji kultury w Gdańsku znalazło swoich zwolenników wśród respondentów rekreacyjnych. 

Tylko 34,0% z nich wskazało, iż nie odwiedzi żadnej z dostępnych w mieście instytucji kultury, 44,3% było zain-

teresowanych muzeami (w tym głównie Europejskim Centrum Solidarności), 15,4% - kinem, zaś 12,1% plano-

wało skorzystać z oferty gdańskich teatrów (w tym głównie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego).  

3.4.4. Ocena pobytu przez respondenta rekreacyjnego 

Następnie analizie poddano zadowolenie respondentów rekreacyjnych z ich pobytu w Gdańsku oraz to, jakie 

czynniki mogły mieć największy wpływ na poziom ich zadowolenia.  

Tabela 116. Jak respondent rekreacyjny ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 10-stop-

niowej, gdzie 1-2-bardzo niezadowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bardzo zadowolony (10 -9 pkt) 268 62,47% 198 66,00% 70 54,26% 

Zadowolony (8 - 7 pkt) 129 30,07% 82 27,33% 47 36,43% 

Trudno powiedzieć (6 - 5 pkt) 26 6,06% 15 5,00% 11 8,53% 

Niezadowolony (4 -3 pkt) 6 1,40% 5 1,67% 1 0,78% 

Bardzo niezadowolony (2 -1 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem  429 100,00% 300 100,00% 129 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi danymi, w II kwartale 2016 r. respondenci rekreacyjni ocenili swój pobyt w Gdańsku na 

średnim poziomie 8,66 pkt w 10-stopniowej skali, czyli niżej niż respondenci, którzy przyjechali odwiedzić rodzinę 

lub znajomych, ale wyżej niż respondenci biznesowi. Wśród respondentów rekreacyjnych 62,5% badanych było 

bardzo zadowolonych, a 30,1% zadowolonych ze swojego pobytu w Gdańsku. Nieco odmiennie, niż w analogicz-

nym kwartale roku poprzedniego, w badanej grupie wystąpiło aż 6 osób niezadowolonych ze swojego pobytu 

w mieście (w II kwartale 2015 r. w badaniu wzięło udział 3 respondentów rekreacyjnych raczej niezadowolonych 

z wizyty w Gdańsku).  

Tabela 117. Jak zdaniem respondentów rekreacyjnych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając 

skali 10-stopniowej, gdzie 1-2-bardzo źle, 9-10-bardzo dobrze] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bardzo dobrze (10 -9 pkt) 161 37,53% 114 38,00% 47 36,43% 

Dobrze (8 - 7 pkt) 209 48,72% 150 50,00% 59 45,74% 

Średnio (6 - 5 pkt) 56 13,05% 35 11,67% 21 16,28% 

Źle (4 -3 pkt) 3 0,70% 1 0,33% 2 1,55% 

Bardzo źle (2 -1 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 429 100,00% 300 100,00% 129 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Mając na uwadze specyfikę analizowanej grupy respondentów, która obejmuje osoby przyjeżdżające do Gdańska 

w celach rekreacyjnych/turystycznych, najbardziej istotna zdaje się być w ich przypadku ocena dostosowania 

miasta do potrzeb turystów. W analizowanym kwartale respondenci rekreacyjni ocenili wskazany aspekt na śred-

nio 8,02 pkt, w dziesięciostopniowej skali, czyli wyżej od respondentów biznesowych i respondentów, którzy 

przyjechali do rodziny lub znajomych. Może to stanowić potwierdzenie wprowadzania licznych usprawnień tury-

stycznych w mieście, bowiem w I kwartale 2016 r. badana grupa oceniła ten aspekt najbardziej krytycznie.  
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Tabela 118. Jak respondent rekreacyjny ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku  [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 
Ogółem 

Atmosfera miasta 4,60 

Oznakowanie turystyczne miasta 4,06 

Bezpieczeństwo 4,22 

Czystość na ulicach 3,85 

Życzliwość mieszkańców 4,46 

Baza noclegowa* 4,36 

Baza gastronomiczna 4,35 

Oferta kulturalna 4,33 

Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 4,31 

Ofertę rekreacyjną i sportową 4,14 

Ofertę sklepów i centrów handlowych 4,21 

Ofertę usług przewodnickich 3,99 

Komunikację miejską 3,91 

Poruszanie się samochodem po mieście** 3,64 

*aspekt ten był analizowany tylko w przypadku respondentów, którzy deklarowali, iż ich miejscem noclegowym jest Gdańsk.  

**aspekt ten był analizowany tylko w przypadku osób, które wskazywały, iż poruszają się w trakcie swojego pobytu w Gdańsku samochodem.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci rekreacyjni najwyżej ocenili takie aspekty Gdańska jak: atmosfera miasta (4,60 pkt), życzliwość 

mieszkańców (4,46 pkt), baza noclegowa (4,36 pkt), baza gastronomiczna (4,35 pkt), oferta kulturalna (4,33 

pkt) oraz oferta rozrywkowa (4,31 pkt). Co do zasady większość aspektów miasta została przez badaną grupę 

oceniona bardzo wysoko. Powyżej czterech punktów wyniosła także średnia dla takich elementów oferty jak: 

oferta rekreacyjna i sportowa, oznakowanie turystyczne miasta, bezpieczeństwo, oferta sklepów i centrów han-

dlowych.  

Najgorszą ocenę respondenci rekreacyjni wystawili możliwości poruszania się samochodem (3,64 pkt). Niską 

ocenę uzyskała także czystość na ulicach miasta (3,85 pkt) oraz komunikacja miejska (3,91 pkt) i oferta usług 

przewodnickich (3,91 pkt.). Te dwa aspekty, z punktu widzenia rozwoju turystycznego miasta, mają dość istotne 

znaczenie, dlatego też powinny zdaje się, iż powinny zostać podjęte działania, zmierzające do poprawy ich przy-

datności i funkcjonalności z punktu widzenia turystów.  

Tabela 119. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby  Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Zdecydowanie tak (10 -9 pkt) 320 74,59% 225 75,00% 95 73,64% 

Tak (8 - 7 pkt) 80 18,65% 57 19,00% 23 17,83% 

Raczej tak (6 - 5 pkt) 23 5,36% 13 4,33% 10 7,75% 

Nie (4 -3 pkt) 4 0,93% 4 1,33% 0 0,00% 

Zdecydowanie nie (2 -1 pkt) 2 0,47% 1 0,33% 1 0,78% 

Razem 429 100,00% 300 100,00% 129 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pomimo niskiej oceny przyznanej przez respondentów rekreacyjnych kilku aspektom miasta, aż 93,2% respon-

dentów rekreacyjnych wskazało, iż poleciłoby znajomym i rodzinie odwiedzenie Gdańska, w tym aż 74,6% zde-

cydowanie dokonało by takiej rekomendacji. Wśród badanej grupy 6 osób wskazało, iż nie poleciłoby pobytu 

w Gdańsku, w tym pięć osób z Polski i jedna osoba z zagranicy.    

3.4.5. Wydatki respondenta rekreacyjnego 

Ostatnim analizowanym aspektem były wydatki respondentów rekreacyjnych w podziale na odwiedzających i tu-

rystów oraz krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego (w tym także na zagranicznych, bez 

osób deklarujących posiadanie polskiego obywatelstwa). W trakcie badania ankietowego respondenci wskazywali 

wydatki poniesione w trakcie swojego pobytu w Gdańsku (wskazywane wartości obejmowały wydatki poniesione 

na nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, komunikację w mieście, etc.). 
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Zgodnie z uzyskanymi informacjami, respondenci rekreacyjni wydawali dziennie 602,44 zł na osobę, zaś w trakcie 

całego pobytu wydali średnio 1 261,40 zł na osobę. Podobnie jak w poprzednim kwartale 2016 r. najniższe dzienne 

wydatki generowali turyści, co może wynikać z faktu, iż przyjeżdżając do Trójmiasta na kilka dni starali się racjo-

nalizować wydatki ponoszone każdego dnia, tak aby nie przekroczyć założonego prze wyjazdem budżetu wy-

cieczki. Z kolei najwyższe wydatki zanotowano w przypadku odwiedzających.  

Tabela 120. Średnie wydatki turystów rekreacyjnych z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego 

I kwartał 2016 r. Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni Zagraniczni bez Polaków 

Dzienne wydatki na osobę 466,85 624,62 299,99 323,27 788,82 825,44 

Wydatki na osobę w trakcie wyjazdu 1 139,07 625,22 1 682,57 525,48 2 515,01 4 202,78 

II kwartał 2016 r. Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni Zagraniczni bez Polaków 

Dzienne wydatki na osobę 602,44 1 058,94 383,64 461,82 929,47 862,08 

Wydatki na osobę w trakcie wyjazdu 1 261,40 1 058,94 1 358,44 874,10 2 162,08 2 147,23 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Podczas całego pobytu w Gdańsku turyści i odwiedzający należący do badanej grupy wydawali średnio w przeli-

czeniu na jedną osobę kwotę kolejno: 1 358,44 zł oraz 1 058,94 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu wy-

datki te były wyższe w przypadku odwiedzających o: 433,72 zł i niższe w przypadku turystów o: 324,13 zł.  

3.4.6. Podsumowanie 

Statystyczny respondent rekreacyjny jest mężczyzną w wieku od 25 do 34 lat. Ma wykształcenie wyższe i pracuje 

umysłowo. Pochodzi z Polski z województwa mazowieckiego. Przyjechał do Gdańska samochodem, a po dotarciu 

do celu przemieszczał się po mieście komunikacją miejską. Zatrzymał się w Gdańsku, w hotelu ***. W Gdańsku 

jest po raz drugi, a w ostatnią podróż do tego miasta wybrał się w towarzystwie członków rodziny. W wolnym 

czasie zwiedza miasto, robi zakupy lub spaceruje. Z chęcią zwiedza historyczne centrum lub spędza czas wolny 

na plaży.  

Statystyczny respondent rekreacyjny jest bardzo zadowolony z pobytu w Gdańsku, a stopień przystosowania 

Gdańska do potrzeb turystów ocenia na poziomie 8,02 pkt, w dziesięciostopniowej skali. Co więcej uważa, że 

pobyt w Gdańsku jest zdecydowanie wart polecenia rodzinie/znajomym. Najlepiej ocenionym przez niego aspek-

tem pobytu w Gdańsku była atmosfera miasta, życzliwość mieszkańców, baza noclegowa, baza gastronomiczna, 

oferta kulturalna oraz oferta rozrywkowa. Z kolei najgorzej ocenił możliwości poruszania się po mieście samocho-

dem, czystość na ulicach miasta, komunikację miejską i ofertę usług przewodnickich.  

Podczas pobytu w Gdańsku wydawał on kwotę 602,44 zł w ciągu doby, co przekłada się na łączne średnie wydatki 

poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na poziomie 1 261,40 zł. 

3.5. Turystyka eventowa  

3.4.1. Profil respondenta eventowego (metryczka) 

Jako respondentów eventowych sklasyfikowano te osoby, dla których głównym celem przyjazdu było wzięcie 

udziału w konkretnym wydarzeniu o charakterze kulturalnym bądź sportowym. W ten sposób wśród badanej 

populacji (703 ankietowanych osób) wyodrębniono grupę turystów eventowych, w obrębie której sklasyfikowano 

28 respondentów. Z uwagi na nieznaczną liczbę respondentów eventowych oraz fakt, iż wśród respondentów 

zagranicznych w tej grupie w badaniu wzięli udział tylko respondenci nie posiadający polskiego obywatelstwa, 

analizę podzielono jedynie na dane ogółem dla całej grupy, dane dla respondentów krajowych oraz danych dla 

respondentów zagranicznych.  
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Tabela 121. Podział respondentów eventowych według płci 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % 

Mężczyzn 15 53,57% 13 56,52% 2 40,00% 

Kobiet 13 46,43% 10 43,48% 3 60,00% 

Razem 28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r. również w analizowanym okresie większość respondentów eventowych to 

mężczyźni (przy czym w II kwartale 2015 r. wpływ na to miało z pewnością miejsce, w którym realizowane było 

badanie, a mianowicie Stadion Energa Gdańsk w trakcie meczu Polska-Grecja). Przewaga mężczyzn wystąpiła w 

przypadku respondentów krajowych, zaś wśród respondentów zagranicznych przeważały kobiety.  

Tabela 122. Podział respondentów eventowych według wieku 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % 

od 16 do 24 lat 14 50,00% 13 56,52% 1 20,00% 

od 25 do 34 lat 8 28,57% 7 30,43% 1 20,00% 

od 35 do 44 lat 6 21,43% 3 13,04% 3 60,00% 

od 45 do 54 lat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

od 55 do 64 lat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

65 lat i powyżej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Turyści eventowi to przede wszystkim osoby młode, w wieku od 16 do 24 lat (50,06%), a także osoby nieznacznie 

starsze, znajdujące się w przedziale wiekowym od 25 do 34 lat (28,6%). W badanej grupie nie wystąpiły osoby 

w wieku ponad 45 lat, co może mieć jednak przyczynę w dość niskiej próbie badanych, zaobserwowanej w ana-

lizowanym kwartale.  

Tabela 123. Podział respondentów eventowych według statusu zawodowego 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % 

Praca umysłowa 8 28,57% 5 21,74% 3 60,00% 

Praca fizyczna 2 7,14% 2 8,70% 0 0,00% 

Pracujący na własny rachunek 4 14,29% 3 13,04% 1 20,00% 

Student(-ka) 10 35,71% 10 43,48% 0 0,00% 

Uczeń/uczennica 2 7,14% 1 4,35% 1 20,00% 

Emeryt(-ka)/rencista(-ka) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Niepracująca osoba zajmująca się domem 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żadne z powyższych 2 7,14% 2 8,70% 0 0,00% 

Bezrobotny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w tożsamym okresie roku poprzedniego, wśród respondentów eventowych dominowali studenci 

(35,7%), co jest spójne z uzyskaną strukturą wiekową. Nieco niższy odsetek widoczny był w przypadku osób 

pracujących umysłowo, głównie wśród zagranicznych respondentów eventowych.  

Tabela 124. Podział respondentów eventowych według wykształcenia 

 Razem % Krajowi % Zagraniczni % 

Wyższe 16 57,14% 12 52,17% 4 80,00% 

Średnie 12 42,86% 11 47,83% 1 20,00% 

Zasadnicze zawodowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Gimnazjalne lub poniżej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2016 r. przeważały osoby w wyższym wykształceniem, zaś nieco niższy odsetek stanowiły osoby 

deklarujące posiadanie wykształcenie średnie. Wpływ na taką proporcję miał wysoki odsetek studentów oraz 
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pracowników umysłowych.  Osoby z wyższym wykształceniem częściej występowały wśród respondentów z za-

granicy, zaś osoby z wykształceniem średnim często pojawiały się wśród osób z Polski, które przyjechały do 

Gdańska w celu wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym lub sportowym. Żaden respondent w analizowanej 

grupie nie deklarował posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego lub gimnazjalnego.  

Tabela 125. Podział respondentów eventowych według kraju pochodzenia 

  Razem % 

Z Polski 23 82,14% 

Z zagranicy 5 17,86% 

Razem 28 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w II kwartale 2015 r. zdecydowanie wyższy odsetek wśród turystów eventowych stanowili respon-

denci z Polski (82,2%). Tylko pięciu respondentów w analizowanej grupie przyjechało do Trójmiasta z zagranicy. 

Były to osoby z Niemiec (dwóch respondentów), Hiszpanii, Rosji i Białorusi. Po raz kolejny potwierdza się zatem 

tendencja, iż turystyka eventowa jedynie w ograniczony sposób dotyczy respondentów zagranicznych. 

Tabela 126. Podział respondentów eventowych według województw 

 
Razem % 

dolnośląskie 1 4,35% 

kujawsko-pomorskie 1 4,35% 

lubelskie 3 13,04% 

lubuskie 0 0,00% 

łódzkie 5 21,74% 

małopolskie 0 0,00% 

mazowieckie 4 17,39% 

podkarpackie 0 0,00% 

podlaskie 2 8,70% 

opolskie 0 0,00% 

pomorskie 1 4,35% 

śląskie 2 8,70% 

świętokrzyskie 0 0,00% 

warmińsko-mazurskie 3 13,04% 

wielkopolskie 0 0,00% 

zachodniopomorskie 1 4,35% 

Razem  23 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Znaczący udział w turystyce eventowej stanowili respondenci z województwa łódzkiego (21,7%), województwa 

mazowieckiego (17,4%), województwa lubelskiego (13,0%) oraz województwa warmińsko-mazurskiego 

(13,0%). Możliwe iż z uwagi na niską próbę badawczą w tej grupie, struktura w ramach poszczególnych woje-

wództw była w tej grupie zdecydowanie bardziej skoncentrowana niż w przypadku np. respondentów bizneso-

wych, o czym świadczy liczba województw, z których pochodzili ankietowani.  

3.4.2. Specyfika podróży respondentów eventowych 

Turystyka eventowa jest ściśle związana z kalendarzem imprez, które odbywają się w mieście. W związku z tym, 

iż w Gdańsku odbywa się wiele imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych, nie tylko odbywających się 

w letnim sezonie wysokim, większość respondentów, którzy wzięli udział w badaniu deklarowali, iż już kiedyś byli 

w Gdańsku (przynajmniej raz).   
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Tabela 127. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % Zagraniczni % 

Jestem po raz pierwszy    7 25,00% 4 17,39% 3 60,00% 

Jestem po raz drugi   10 35,71% 8 34,78% 2 40,00% 

Byłem/am tu 3-5 razy   7 25,00% 7 30,43% 0 0,00% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 4 14,29% 4 17,39% 0 0,00% 

Razem   28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie największa część respondentów eventowych wskazała, iż jest w Gdańsku po raz drugi 

(35,7%). Nieco mniej respondentów deklarowało, iż było w Gdańsku od 3 do 5 razy, przy czym taki sam odsetek 

respondentów zadeklarował, iż jest w Gdańsku po raz pierwszy. Należy jednak podkreślić, iż w badanym okresie 

zdecydowanie dominowali respondenci, których wizyta w mieście była którąś z kolei, przy czym były to przede 

wszystkim osoby z Polski.  

Tabela 128. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt w Trój-

mieście (łącznie od przyjazdu do wyjazdu)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % Zagraniczni % 

Do 3 godzin  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Powyżej 3 godzin, ale bez noclegu 2 7,14% 2 8,70% 0 0,00% 

Jeden nocleg 7 25,00% 7 30,43% 0 0,00% 

Więcej niż jeden nocleg 19 67,86% 14 60,87% 5 100,00% 

Od 2 do 3 noclegów 8 28,57% 7 30,43% 1 20,00% 

Od 4 do 7 noclegów 7 25,00% 5 21,74% 2 40,00% 

8 i więcej noclegów 4 14,29% 2 8,70% 2 40,00% 

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

Razem 28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Uczestnicy wydarzeń kulturalnych oraz wydarzeń zakładali, że poza uczestnictwem w wybranym przez siebie 

wydarzeniu w czasie pobytu w Gdańsku będą wypoczywać, bowiem aż 92,9% z nich wskazało, iż pozostaną w 

Trójmieście przynajmniej na jeden dzień z noclegiem. Oznacza to, iż nie tylko przyjechali w celu wzięcia udziału 

w danym wydarzeniu, ale także wykorzystali możliwość do zwiedzenia miasta oraz skorzystania z licznych atrakcji 

jakie oferuje. Najwięcej respondentów należących do tej grupy wskazało, iż ich pobyt w Gdańsku będzie trwał od 

2 do 3 noclegów (28,6%).  

Tabela 129. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytania: „Czy podczas podróży ktoś Panu(i) towa-

rzyszy?”, „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % Zagraniczni % 

Nie 12 42,86% 10 43,48% 2 40,00% 

Tak 16 57,14% 13 56,52% 3 60,00% 

Znajomi/znajomy, ile osób: 12 42,86% 11 47,83% 1 20,0% 

Rodzina/członek rodziny/partner/ka, ile osób: 3 10,71% 2 8,70% 1 20,0% 

Grupa mieszana (znajomi i rodzina), ile osób: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,0% 

Grupa turystyczna/zorganizowana, ile osób: 1 3,57% 0 0,00% 1 20,0% 

Razem   28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Turyści eventowi zwykle decydują się na wyjazd w grupie (57,1%) i są to najczęściej grupy złożone ze znajomych 

lub członków rodziny. Należy jednak podkreślić, iż w badanym okresie odsetek osób przyjeżdżających do Gdańska 

samotnie, w celu wzięcia udziału w wydarzeniu kulturalnym lub sportowym był relatywnie wysoki. W porównaniu 

do tożsamego okresu w 2015 r. udział tych osób wzrósł o ponad 18,0%.  
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Tabela 130. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód 4 14,29% 2 8,70% 2 40,00% 

Samolot 3 10,71% 3 13,04% 0 0,00% 

Pociąg 17 60,71% 14 60,87% 3 60,00% 

Autobus kursowy/regularnej linii 4 14,29% 4 17,39% 0 0,00% 

Autobus wycieczkowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Statek / prom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inny środek transportu, proszę podać jaki: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Odmiennie niż  w II kwartale 2015 r., najbardziej popularnym środkiem transportu, z jakiego skorzystali respon-

denci eventowi w celu dotarcia do Gdańska był pociąg (w tożsamym kwartale 2015 r. dominowały osoby podró-

żujące samochodem). Ten środek transportu wybierali chętnie zarówno respondenci z Polski, jak i z zagranicy. 

Tabela 131. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jakim środkiem transportu porusza się 

Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru, max 2 odpowiedzi] 

 Ogólnie % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód 5 17,86% 3 13,04% 2 40,00% 

Komunikacja miejska 15 53,57% 14 60,87% 1 20,00% 

SKM (kolej miejska) 3 10,71% 3 13,04% 0 0,00% 

Rower 1 3,57% 0 0,00% 1 20,00% 

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

Pieszo 16 57,14% 12 52,17% 4 80,00% 

inny, jaki? 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Z uwagi na fakt, iż większość respondentów eventowych przybyła do Gdańska pociągiem, po dotarciu na miejsce 

musiała przesiąść się do innych środków transportu, w celu poruszania się po mieście. I tak w II kwartale 2016 

r. najbardziej popularnym sposobem przemieszczania się po Gdańsku były piesze wędrówki, na które zdecydowało 

się 57,1% respondentów eventowych. Nieznacznie mniejszym zainteresowaniem cieszyła się komunikacja miej-

ska (53,6%). Tylko 17,9% respondentów eventowych poruszało się po mieście samochodem, przy czym w ze-

stawieniu z udziałem osób, które przyjechały do Gdańska tym środkiem transportu widać wyraźnie, że część osób, 

które przyjechały do miasta innym sposobem, przesiadły się do samochodu po dotarciu do celu podróży.  

Tabela 132. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) za-

trzymał(a) (ma miejsce zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru, uwzględniające respondentów korzy-

stających co najmniej z jednego noclegu] 

 Ogólnie % Krajowi % Zagraniczni % 

Gdańsk 24 92,31% 20 95,24% 4 80,00% 

Gdynia 1 3,85% 1 4,76% 0 0,00% 

Sopot 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inna miejscowość 1 3,85% 0 0,00% 1 20,00% 

Razem 26 100,00% 21 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podobnie jak w poprzednim okresie badawczym najwięcej respondentów eventowych zdecydowało się na zakwa-

terowanie w Gdańsku. Na uwagę zasługuje jednak znaczący wzrost odsetka takich osób, bowiem w II kwartale 

2015 r. ok. 60,0% respondentów w tej grupie zdecydowało się na nocleg w Gdańsku, zaś w II kwartale 2016 r. 

ich udział wzrósł aż do 92,3%.  
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Tabela 133. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) za-

kwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % Zagraniczni % 

Hotel * 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel ** 1 3,85% 1 4,76% 0 0,00% 

Hotel *** 5 19,23% 5 23,81% 0 0,00% 

Hotel **** 3 11,54% 2 9,52% 1 20,00% 

Hotel ***** 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pensjonat 4 15,38% 2 9,52% 2 40,00% 

Motel 1 3,85% 1 4,76% 0 0,00% 

Hostel/dom wycieczkowy 2 7,69% 0 0,00% 2 40,00% 

Schronisko młodzieżowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ośrodek wczasowy 1 3,85% 1 4,76% 0 0,00% 

Pole namiotowe/Kemping (camping) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

U rodziny / znajomych 5 19,23% 5 23,81% 0 0,00% 

Pokój gościnny/kwatera prywatna 4 15,38% 4 19,05% 0 0,00% 

Wynajęte mieszkanie/apartament 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Własne mieszkanie/dom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

inne, jakie? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 26 100,00% 21 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W II kwartale 2016 r. wśród respondentów eventowych dominowały osoby wybierające nocleg w hotelach *** 

lub u rodziny lub znajomych (każde z tych miejsc noclegowych uzyskało 19,2% wskazań). Nieco mniej respon-

dentów deklarowało, iż zatrzymało się w pensjonacie (15,4%) lub pokoju gościnnym/ kwaterze prywatnej 

(15,4%). Widać zatem wyraźnie, iż badana grupa respondentów preferowała zdecydowanie niskokosztowe formy 

zakwaterowania.   

3.5.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta eventowego 

Poniżej zaprezentowano wyniki analizy w zakresie korzystania z atrakcji turystycznych przez respondenta even-

towego. Badaniu poddane zostały takie aspekty jak: sposób spędzania wolnego czasu w Gdańsku i chęć skorzy-

stania z poszczególnych obiektów i innych atrakcji turystycznych.  

Tabela 134. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Proszę powiedzieć jak Pan(i) spędził lub 

będzie spędzał czas w Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Zwiedzanie 13 46,43% 9 39,13% 4 80,00% 

Zakupy 15 53,57% 11 47,83% 4 80,00% 

Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych 6 21,43% 6 26,09% 0 0,00% 

Odwiedziny pubów, barów i klubów etc. 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Udział w imprezach sportowych 4 14,29% 3 13,04% 1 20,00% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, żagle, konie itp.) 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Nie mam czasu wolnego 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Spacer 14 50,00% 12 52,17% 2 40,00% 

Odpoczynek na plaży 6 21,43% 5 21,74% 1 20,00% 

Inaczej, jak? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pomimo dość jasno sprecyzowanego celu pobytu w Gdańsku tylko 3,6% respondentów eventowych wskazało, iż 

w trakcie swojej wizyty w mieście nie będzie miało wolnego czasu, który mogliby poświęcić na podjęcie jakich-

kolwiek aktywności. W II kwartale 2016 r. uczestnicy turystyki eventowej najchętniej spędzali wolny czas w Gdań-

sku na zakupach (53,6%), na spacerowaniu (50,)%), czy zwiedzaniu (46,4%). Dość wysoki odsetek responden-

tów w tej grupie był zainteresowany także odpoczynkiem na plaży, do którego mogły skłaniać dogodne warunki 

pogodowe.  
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Tabela 135. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Jakie obiekty i atrakcje turystyczne 

w Gdańsku zamierza Pan(i) zwiedzić lub Pan(i) już zwiedził(a)?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 

Ogółem % Krajowi % 
Zagra-
niczni 

% 

historyczne centrum (stare miasto) 20 71,43% 16 69,57% 4 80,00% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 6 21,43% 6 26,09% 0 0,00% 

Molo w Brzeźnie 6 21,43% 3 13,04% 3 60,00% 

Plaża 14 50,00% 11 47,83% 3 60,00% 

Stadion Energa (była PGE Arena) 3 10,71% 2 8,70% 1 20,00% 

Żuraw (wejście do środka) 4 14,29% 3 13,04% 1 20,00% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 5 17,86% 4 17,39% 1 20,00% 

"Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka)" 3 10,71% 1 4,35% 2 40,00% 

Dwór Artusa 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Ratusz Głównego Miasta 3 10,71% 3 13,04% 0 0,00% 

Westerplatte 8 28,57% 7 30,43% 1 20,00% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Gdański Teatr Szekspirowski 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Sołdek (wejście do środka) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Twierdza Wisłoujście 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

"Międzynarodowe Targi Gdańskie (wejście do środka)" 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ZOO 1 3,57% 0 0,00% 1 20,00% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 2 7,14% 0 0,00% 2 40,00% 

Narodowe Muzeum Morskie 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Inne, jakie? 6 21,43% 6 26,09% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci eventowi najchętniej zwiedzali historyczne centrum miasta (71,4%), plażę (50,0%), Westerplatte 

(28,6%), Park Oliwski (21,4%), czy molo w Brzeźnie (21,4%). Nieco mniej zainteresowani byli Żurawiem, Bazy-

liką Mariacką, Stadionem Energa, czy Ratuszem Głównego Miasta, czyli zamkniętymi przestrzeniami (obiektami).  

Tabela 136. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Z oferty których instytucji kulturalnych 

w Gdańsku Pan(i) skorzystał(a) lub ma zamiar skorzystać?” [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Teatr 3 10,71% 0 0,00% 3 60,00% 

Muzeum 11 39,29% 9 39,13% 2 40,00% 

Opera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Kino 7 25,00% 6 26,09% 1 20,00% 

Galeria sztuki 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Filharmonia 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Inna instytucja, jaka? 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Z żadnej 11 39,29% 10 43,48% 1 20,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W trakcie swojego pobytu w mieście, respondenci eventowi wykazywali także zainteresowanie ofertą instytucji 

kulturalnych w Gdańsku. Aż 39,3% respondentów w badanej grupie odwiedziło lub chciało odwiedzić gdańskie 

muzea, 25,0% z nich było zainteresowanych ofertą kin, zaś 10,7% - teatrami. Pomimo, iż respondenci eventowi 

przyjechali do miasta aby uczestniczyć w konkretnym wydarzeniu o charakterze kulturalnym lub sportowym, tylko 

39,3% z nich nie chciało odwiedzić żadnej instytucji kulturalnej (możliwe, iż ten niski odsetek był jednak efektem 

tego, iż część imprez w których uczestniczyli, odbywała się właśnie w instytucjach tego typu).  

3.5.4. Ocena pobytu przez respondenta eventowego 

Kolejno badaniu poddano poziom zadowolenia respondentów eventowych z pobytu w Gdańsku oraz szereg aspek-

tów, które mogły mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na to zadowolenie. I tak analizie poddano średnią ocenę, 

jaką respondenci eventowi przyznali dostosowaniu Gdańska do potrzeb turystów, a także średnie oceny takich 

aspektów miasta jak: atmosfera, oznakowanie turystyczne, bezpieczeństwo, czystość na ulicach, życzliwość 

mieszkańców, baza noclegowa, baza gastronomiczna, oferta kulturalna, oferta rozrywkowa, oferta rekreacyjna, 

oferta sklepów i centrów handlowych, oferta usług przewodnickich, komunikacja miejska oraz możliwość poru-

szania się po mieście samochodem.  
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Tabela 137. Jak respondent eventowego ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 10-stop-

niowej, gdzie 1-2-bardzo niezadowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bardzo zadowolony (10 -9 pkt) 14 50,00% 13 56,52% 1 20,00% 

Zadowolony (8 - 7 pkt) 12 42,86% 8 34,78% 4 80,00% 

Trudno powiedzieć (6 - 5 pkt) 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Niezadowolony (4 -3 pkt) 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Bardzo niezadowolony (2 -1 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem  28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci, którzy przyjechali do Gdańska w celu udziału w konkretnym wydarzeniu kulturalnym lub sporto-

wym, swój pobyt w mieście oceniali na średnim poziomie wynoszącym 8,29 pkt (w dziesięciostopniowej skali). 

Wpływ na tą średnią ocenę miał wysoki odsetek odpowiedzi „bardzo zadowolony” i „zadowolony” w badanej grupie 

oraz wystąpienie tylko jednej oceny, świadczącej o tym, iż dany respondent był niezadowolony ze swojego pobytu 

w Gdańsku. 

Tabela 138. Jak zdaniem respondentów eventowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając skali 

10-stopniowej, gdzie 1-2-bardzo źle, 9-10-bardzo dobrze] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bardzo dobrze (10 -9 pkt) 14 50,00% 12 52,17% 2 40,00% 

Dobrze (8 - 7 pkt) 13 46,43% 10 43,48% 3 60,00% 

Średnio (6 - 5 pkt) 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Źle (4 -3 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Bardzo źle (2 -1 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Turyści eventowi stopień dostosowania Gdańska do potrzeb turystów ocenili średnio na poziomie 8,61 pkt. W od-

powiedziach respondentów dominowały odpowiedzi „bardzo dobrze” i „dobrze”, pojawiła się też jedna odpowiedź 

„średnio”, zaś odpowiedzi „źle” lub „bardzo źle” nie wystąpiły w badanej grupie ankietowanych.  

Tabela 139. Jak respondent eventowych ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku  [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

 
Ogółem 

Atmosfera miasta 4,54 

Oznakowanie turystyczne miasta 4,11 

Bezpieczeństwo 3,96 

Czystość na ulicach 3,79 

Życzliwość mieszkańców 4,57 

Baza noclegowa* 4,62 

Baza gastronomiczna 4,37 

Oferta kulturalna 4,10 

Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 4,18 

Ofertę rekreacyjną i sportową 4,37 

Ofertę sklepów i centrów handlowych 4,00 

Ofertę usług przewodnickich 4,29 

Komunikację miejską 4,22 

Poruszanie się samochodem po mieście** 3,00 

*aspekt ten był analizowany tylko w przypadku respondentów, którzy deklarowali, iż ich miejscem noclegowym jest Gdańsk.  

**aspekt ten był analizowany tylko w przypadku osób, które wskazywały, iż poruszają się w trakcie swojego pobytu w Gdańsku samochodem.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podstawowym aspektem determinującym tempo wzrostu turystyki eventowej jest oferta kulturalna, rozrywkowa, 

rekreacyjna i sportowa. Należy zwrócić uwagę na dość wysokie noty przyznane tym elementom (średnia z ocen 

w tej grupie wynosi 4,10 pkt – w przypadku oferty kulturowej, 4,18 pkt  - w przypadku oferty rozrywkowej oraz 

4,37 – w przypadku oferty rekreacyjnej i sportowej). Zatem można wskazać, iż organizowane w mieście Gdańsk 

wydarzenia kulturalne, rozrywkowe oraz sportowe spełniają oczekiwania turystów eventowych, choć nadal nie są 

one oceniane bardzo dobrze. 
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Wśród respondentów eventowych wysoko ocenione zostały także: baza noclegowa (4,62 pkt), życzliwość miesz-

kańców (4,57 pkt), atmosfera miasta (4,54 pkt) oraz baza gastronomiczna (4,37 pkt). Z kolei niskie noty respon-

denci eventowi przyznali możliwości poruszania się po mieście samochodem (przy czym należy zaznaczyć, iż tylko 

nieliczni wśród tej grupy wybierali właśnie ten środek transportu w celu poruszania się po mieście), czystości ulic 

oraz bezpieczeństwu. 

Tabela 140. Struktura odpowiedzi respondentów eventowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby  Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Zdecydowanie tak (10 -9 pkt) 24 85,71% 20 86,96% 4 80,00% 

Tak (8 - 7 pkt) 3 10,71% 2 8,70% 1 20,00% 

Raczej tak (6 - 5 pkt) 1 3,57% 1 4,35% 0 0,00% 

Nie (4 -3 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Zdecydowanie nie (2 -1 pkt) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 28 100,00% 23 100,00% 5 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wysoki stopień dostosowania oferty turystycznej Gdańska wskazywany przez respondentów eventowych, po-

twierdza przeprowadzona analiza odpowiedzi na pytanie „czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim znajomym/rodzi-

nie odwiedzenie Gdańska” wśród badanej grupy respondentów. I tak 96,4% respondentów eventowych zamierza 

polecić pobyt w Gdańsku swojej rodzinie lub znajomym. Jedynie 3,6% osób w badanej grupie respondentów 

wahało się, czy zarekomendować Gdańsk, jako ciekawą destynację wyjazdową.  

3.5.5. Wydatki respondenta eventowego 

Ostatnim analizowanym aspektem były wydatki respondentów eventowych w podziale na odwiedzających i tury-

stów oraz krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego. W trakcie badania ankietowego respon-

denci wskazywali wydatki poniesione w trakcie swojego pobytu w Gdańsku (wskazywane wartości obejmowały 

wydatki poniesione na nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, komunikację w mieście, etc.). Z uwagi na fakt, iż 

w poprzednim kwartale respondenci eventowi nie byli poddawani szczegółowej analizie, nie ma możliwości po-

równania ich wydatków w bieżącym okresie, do wydatków właściwych dla I kwartału 2016 r. 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, respondenci eventowi wydawali dziennie 253,67 zł na osobę, zaś w trakcie 

całego pobytu wydali średnio 826,96 zł na osobę.  

Tabela 141. Średnie wydatki turystów eventowych z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego 

II kwartał 2016 r. Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni 

Dzienne wydatki na osobę 253,67 487,55 214,69 217,42 420,42 

Wydatki na osobę w trakcie wyjazdu 826,96 487,55 883,53 650,00 1 640,99 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Podczas całego pobytu w Gdańsku turyści i odwiedzający należący do badanej grupy wydawali średnio w przeli-

czeniu na jedną osobę kwotę kolejno: 883,53 zł oraz 487,55 zł. Widać zatem wyraźnie, iż turyści starali się 

racjonalizować swoje wydatki podczas swojego pobytu, wydając dziennie niższe kwoty, niż odwiedzający Gdańsk.  

3.5.6. Podsumowanie 

W analizowanym okresie statystyczny respondent eventowy był mężczyzną w wieku od 16 do 24 lat, o wykształ-

ceniu wyższym. Pochodził z Polski, z województwa łódzkiego lub województwa mazowieckiego. Przyjechał do 

Gdańska pociągiem, zaś po dotarciu na miejsce najchętniej korzystał z możliwości spacerowania po mieście lub 

poruszania się komunikacją miejską. Zatrzymał się w Gdańsku, w hotelu *** lub u rodziny/znajomych. W miej-

scowości docelowej spędził 2-3 noce, zaś jego wizyta w Gdańsku jest drugą w życiu. W czasie wolnym spędzanym 
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w Gdańsku chętnie robił zakupy, spacerował oraz zwiedzał miasto. Wśród odwiedzanych atrakcji najchętniej wy-

szczególniał: historyczne centrum miasta, plażę, Westerplatte, Park Oliwski oraz molo w Brzeźnie.  

Statystyczny respondent eventowy był bardzo zadowolony z pobytu w Gdańsku oraz stopnia przystosowania 

Gdańska do potrzeb turystów i zdecydowanie zarekomendowałby przyjazd rodzinie/znajomym. Najlepiej ocenio-

nym przez niego aspektem pobytu w Gdańsku była baza noclegowa, życzliwość mieszkańców, atmosfera miasta 

oferta rekreacyjna i sportowa oraz baza gastronomiczna. Z kolei najniżej respondent eventowy ocenił możliwość 

poruszania się po mieście samochodem, czystość na ulicach oraz bezpieczeństwo.  

Podczas pobytu decydując się na nocleg wydaje w Gdańsku kwotę 253,67 zł w ciągu doby, co przekłada się 

na łączne wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na średnim poziomie 826,96 zł. 
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PODSUMOWANIE 

 
Turyści i odwiedzający, którzy wzięli udział w badaniu sondażowym, dość znacząco różnili się miedzy sobą pod 

względem struktury płciowej, bowiem w przypadku turystów dominowali mężczyźni, zaś w przypadku odwiedza-

jących - kobiety. Pod względem wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat. Wśród 

wszystkich grup respondentów (odwiedzający, turyści, zagraniczni i krajowi uczestnicy ruchu turystycznego) 

przeważały osoby pracujące umysłowo. Pod względem wykształcenia wśród odwiedzających i turystów domino-

wały osoby z wykształceniem wyższym. Turystom i odwiedzającym co do zasady powodzi się dobrze lub bardzo 

dobrze. Około 71,6% respondentów przyjechało do Gdańska z Polski. Za wyjątkiem województwa pomorskiego 

Gdańsk był popularną destynacją głównie dla osób z województwa mazowieckiego oraz województwa warmińsko-

mazurskiego. Turystów i odwiedzających z zagranicy najliczniej reprezentowały osoby przejeżdżające z Niemiec, 

Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwecji.  

Większość odwiedzających i turystów deklarowała, iż jest w Gdańsku po raz drugi. Aż 73,5% osób wskazało, iż 

ich pobyt w Trójmieście obejmuje nocleg. Krajowi turyści najczęściej pozostawali na 2 do 3 nocy, zaś zagraniczni 

turyści  na od 4 do 7 noclegów. Najpopularniejszym miastem, w którym respondenci byli zakwaterowani był 

Gdańsk. Najczęściej wybieranymi opcjami noclegowymi był nocleg u rodziny lub znajomych.   

Najpopularniejszym środkiem transportu wybieranym przez krajowych uczestników ruchu turystycznego był sa-

mochód oraz pociąg, zaś przez zagranicznych turystów i odwiedzających najczęściej wybierany był samolot.  Z ko-

lei podczas swojego pobytu w Gdańsku zarówno respondenci krajowi, jak i zagraniczni najczęściej korzystali 

z komunikacji miejskiej.  

Głównym motywem przyjazdu do Gdańska był wypoczynek, zarówno wśród odwiedzających, jak i turystów. Wi-

doczny był także wysoki odsetek osób, które przyjechały w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych. Preferowa-

nymi przez respondentów formami spędzania wolnego czasu było zwiedzanie, spacerowanie oraz robienie zaku-

pów. Wśród obiektów i atrakcji turystycznych najbardziej popularne były: historyczne centrum, plaża, Bazylika 

Mariacka i Westerplatte.   

Respondenci swój pobyt w Gdańsku ocenili na średnim poziomie wynoszącym 8,59 pkt w 10-stopniowej skali. 

Najbardziej zadowoleni ze swojego pobytu byli turyści (8,77 pkt) oraz zagraniczni respondenci bez osób z polskim 

obywatelstwem (8,64 pkt). Wysoki poziom zadowolenia z pobytu znalazł swoje odzwierciedlenie w deklaracji 

większości turystów i odwiedzających do rekomendacji pobytu w Gdańsku znajomym/rodzinie. Dostosowanie 

Gdańska do potrzeb turystów również najlepiej ocenili turyści, przyznając notę wynoszącą średnio 8,05 pkt. 

(w dziesięciostopniowej skali).  

Najwyżej ocenianymi aspektami pobytu w Gdańsku były: atmosfera miasta i życzliwość mieszkańców. Z kolei 

najniżej respondenci ocenili czystość ulic w mieście.  

48,9% respondentów ogółem zadeklarowało swoją chęć powiadomienia o swoim pobycie w mieście przy wyko-

rzystaniu mediów społecznościowych.  

Z usług Gdańskiej Informacji Turystycznej częściej korzystali respondenci zagraniczni niż krajowi. Najczęściej 

odwiedzanym przez ankietowanych punktem było Gdańskie Centrum Informacji Turystycznej, znajdujące się przy 

ul. Długi Targ 28/29. Respondenci odwiedzali punkty Informacji Turystycznej głównie w celu pozyskania mapy 

Gdańska oraz pozyskania informacji o atrakcjach turystycznych. Wystawiona przez respondentów średnia ocena 

Gdańskiej Informacji Turystycznej wyniosła 4,39 pkt, przy czym nieco lepiej usługi IT oceniali turyści (4,41 pkt), 

niż odwiedzający (4,34 pkt).  
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Tabela 142. Podsumowanie charakterystyk badanej populacji 

Badana populacja 

Dominująca płeć 

Kobieta 50,50% 

Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe 

Od 16 do 24 lat 20,48% 

Od 25 do 34 lat 35,28% 

Od 35 do 44 lat 25,75% 

Status zawodowy 

Praca umysłowa 33,85% 

Pracujący na własny rachunek 21,19% 

Dominujące wykształcenie 

Wyższe 60,17% 

Status materialny 

Powodzi mi się dobrze 47,08% 

Struktura respondentów: krajowi/z zagranicy 

Polska 71,55% 

Najliczniej reprezentowane województwa 

Mazowieckie 26,44% 

Warmińsko-mazurskie 10,54% 

Najliczniej reprezentowane kraje  

Niemcy 34,50% 

Wielka Brytania 23,50% 

Częstotliwość odwiedzin 

Jestem tu po raz drugi 31,44% 

Długość pobytu 

Pobyt z noclegiem 73,50% 

Wybór towarzystwa 

Z osobami towarzyszącymi, w tym: 65,29% 

Rodzina/członek rodziny 39,83% 

Znajomi/znajomy 20,06% 

Najpopularniejsze formy podróżowania 

Samochód 31,86% 

Samolot 29,02% 

Pociąg 25,32% 

Najpopularniejsze środki poruszania się po mieście 

 

 

 

 

 

Komunikacja miejska 46,59% 

Pieszo 40,40% 

Samochód 35,14% 

Najpopularniejsze obiekty noclegowe 

  

  

  

  

  

U rodziny/znajomych 29,13% 

Hotel *** 15,50% 

Główny cel przyjazdu 

Wypoczynek 40,83% 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 18,07% 

Zwiedzanie zabytków 11,66% 

Najpopularniejsze formy spędzania wolnego czasu 

Zwiedzanie 63,02% 

Zakupy 45,66% 

Chęć skorzystania z instytucji kulturalnej 

Z żadnej 39,97% 

Muzeum 37,13% 

Kino 19,06% 

Najpopularniejsze obiekty i atrakcje turystyczne  

Historyczne centrum 83,36% 

Plaża 55,48% 

Bazylika Mariacka 31,86% 

Westerplatte 30,58% 

Oceny  

Ocena zadowolenia z całego pobytu  8,59 pkt 

Ocena dostosowania Gdańska do potrzeb turystów   7,98 pkt 

Ocena obsługi i jakości udzielonej informacji w punkcie IT     4,39 pkt 

Ocena ogólnej atmosfery miasta     4,57 pkt 

Ocena oznakowania turystycznego miasta     4,07 pkt 
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Ocena bezpieczeństwa     4,16 pkt 

Ocena czystości na ulicach     3,79 pkt 

Ocena życzliwości mieszkańców     4,44 pkt 

Ocena bazy noclegowej     4,26 pkt 

Ocena bazy gastronomicznej     4,32 pkt 

Ocena oferty kulturalnej      4,34 pkt 

Ocena oferty rozrywkowej     4,28 pkt 

Ocena oferty rekreacyjnej i sportowej     4,19 pkt 

Ocena oferty sklepów i centrów handlowych      4,25 pkt 

Ocena oferty usług przewodnickich     3,94 pkt 

Ocena komunikacji miejskiej     3,94 pkt 

Ocena poruszania się po mieście samochodem     3,55 pkt 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 



Tabela 143. Podsumowanie charakterystyk badanych grup respondentów 

Respondenci biznesowi Respondenci rekreacyjni Respondenci, którzy przyjechali do rodziny/znajomych 

Dominująca płeć 

Mężczyźni 69,44% Mężczyźni 50,12% Kobiety 57,48% 

Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe 

od 25 do 34 lat 33,33% od 25 do 34 lat 36,36% od 25 do 34 lat 39,37% 

od 35 do 44 lat 30,56% od 35 do 44 lat 27,74% od 16 do 24 lat 27,56% 

od 45 do 54 lat 20,83% od 16 do 24 lat 18,41% od 35 do 44 lat 15,75% 

Status zawodowy 

Praca umysłowa 43,06% Praca umysłowa 34,03% Praca umysłowa 32,28% 

Pracujący na własny rachunek 25,00% Pracujący na własny rachunek 21,21% Pracujący na własny rachunek 20,47% 

Dominujące wykształcenie 

Wyższe 73,61% Wyższe 61,31% Wyższe 56,69% 

Struktura respondentów: kraj/z zagranicy 

Z Polski 73,61% Z Polski 69,93% Z Polski 73,23% 

Najliczniej reprezentowane województwa 

mazowieckie 30,19% mazowieckie 27,00% mazowieckie 22,58% 

pomorskie 16,98% małopolskie 11,33% warmińsko-mazurskie 18,28% 

Częstotliwość odwiedzin 

Byłem/am tu 3-5 razy 30,56% Jestem po raz drugi 35,20% Jestem po raz drugi 30,71% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 25,00% Jestem po raz pierwszy  24,01% Byłem/am tu więcej niż 5 razy 30,71% 

Długość pobytu 

Bez noclegu 36,11% Bez noclegu 12,59% Bez noclegu 5,51% 

Pobyt z noclegiem 63,89% Pobyt z noclegiem 87,41% Pobyt z noclegiem 94,49% 

Wybór towarzystwa 

Bez osób towarzyszących 80,56% Rodzina/partner/ka 46,62% Bez osób towarzyszących 44,88% 

   Znajomi/znajomy 24,01% Rodzina/partner/ka 42,52% 

Najpopularniejsze formy podróżowania 

Samolot 40,28% Samochód 35,20% Pociąg 29,13% 

Pociąg 25,00% Samolot 29,37% Samochód 28,35% 

Samochód 25,00% Pociąg 22,61% Samolot 25,98% 

Najpopularniejsze środki transportu poruszania się po mieście 

Komunikacja miejska 34,72% Komunikacja miejska 46,62% Komunikacja miejska 53,54% 

Samochód 31,94% Samochód 33,33% Samochód 48,03% 

SKM(kolej miejska) 15,28% SKM (kolej miejska) 18,88% SKM(kolej miejska) 22,05% 

Najpopularniejsze obiekty noclegowe 

Hotel **** 23,91% Hotel *** 18,40% U rodziny / znajomych 80,83% 

Hotel *** 19,57% U rodziny / znajomych 15,73%     

Najpopularniejsze formy spędzania wolnego czasu 
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Spacer 25,00% Zwiedzanie 75,06% Zwiedzanie 61,42% 

Zakupy 20,83% Zakupy 48,72% Zakupy 51,97% 

Zwiedzanie 15,28% Spacer 47,32% Spacer 47,24% 

Najpopularniejsze obiekty i atrakcje turystyczne 

historyczne centrum (stare miasto) 59,72% historyczne centrum (stare miasto) 88,11% historyczne centrum (stare miasto) 84,25% 

Plaża 22,22% Plaża 59,44% Plaża 72,44% 

Ratusz Głównego Miasta 13,89% Westerplatte 38,46% Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 37,01% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 12,50% Bazylika Mariacka (wejście do środka) 37,76% Molo w Brzeźnie 35,43% 

Molo w Brzeźnie 12,50% Molo w Brzeźnie 32,40% ZOO 31,50% 

Oceny 

Ocena zadowolenia z całego pobytu 8,06  8,66  8,95 

Ocena dostosowania gdańska do potrzeb turystów 7,58  8,02  7,91 

Ocena atmosfery miasta 4,40  4,60  4,58 

Ocena oznakowania turystycznego miasta 3,97  4,06  4,17 

Ocena bezpieczeństwa 3,93  4,22  4,20 

Ocena czystości na ulicach 3,65  3,85  3,67 

Ocena życzliwości mieszkańców 4,29  4,46  4,51 

Ocena bazy noclegowej 3,13  3,13  1,31 

Ocena bazy gastronomicznej 4,14  3,93  3,27 

Ocena oferty kulturalnej 4,37  3,33  3,09 

Ocena oferty rozrywkowej (kluby, puby, dyskoteki, etc.) 3,96  2,25  2,13 

Ocena oferty rekreacyjnej i sportowej 4,37  1,68  1,41 

Ocena oferty sklepów i centrów handlowych 4,12  2,97  3,37 

Ocena oferty usług przewodnickich 2,88  0,86  0,71 

Ocena komunikacji miejskiej 3,89  2,69  2,87 

Ocena poruszania się samochodem po mieście 3,13  1,78  2,18 

Wydatki [w zł] 

Dzienne wydatki na osobę 
Turyści 441,74 Turyści 383,64 Turyści 223,72 

Odwiedzający 809,23 Odwiedzający 1 058,94 Odwiedzający 807,88 

Wydatki na osobę w trakcie 

wyjazdu 

Turyści 978,07 Turyści 1 358,44 Turyści 984,55 

Odwiedzający  809,23 Odwiedzający 1 058,94 Odwiedzający 807,88 
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