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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 I kwar-

tale 2018 r. w formie indywidualnych wywiadów, będąc tym samym materiałem porównawczym dla 

danych uzyskanych w I kwartale 2017 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 zarówno z bieżącymi, 

jak i potencjalnymi oczekiwaniami gości – co z kolei w długim okresie czasu może przyczynić się do systematycz-

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

niż obecnie korzyści dla lokalnej gospodarki. 

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. 
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ZAŁOŻENIA 

1.1. Definicje i pojęcia 

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

(podobnie, jak w przypadku poprzednich raportów) w 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 w Gdańsku dokonano w oparciu o liczbę korzystających z noclegów w 

I kwartale 2018 roku zgodnie z danymi GUS.  

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, liczona wg. wzoru:  

LGK=LGKH/ wynikający z badań ankietowych stosunek liczby turystów krajowych deklarujących zakwatero-

wanie w hotelach do liczby turystów krajowych deklarujących zakwaterowanie w obiektach objętych obowiąz-

kiem raportowania do GUS, gdzie LGKH oznacza liczbę krajowych osób nocujących w hotelach w Gdańsku 

w danym okresie wg. GUS, 

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

LGZ=LGZH/ wynikający z badań ankietowych stosunek liczby turystów zagranicznych deklarujących zakwate-

rowanie w hotelach do liczby turystów krajowych deklarujących zakwaterowanie w obiektach objętych obo-

wiązkiem raportowania do GUS, gdzie LGZH oznacza liczbę zagranicznych osób nocujących w hotelach w Gdań-

sku w danym okresie wg. GUS, 
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NLGK = liczba krajowych turystów zakwaterowanych poza bazą noclegową GUS (osoby wybierające zakwatero-

wanie u rodziny lub znajomych lub w innych jednostkach nieobjętych 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 krajowych nocujących w Gdańsku) - 

LGK 

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

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

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

NLGZ = (LGZ/wynikający z badań ankietowych stosunek turystów zagranicznych deklarujących zakwatero-

wanie w obiektach objętych obowiązkiem raportowania do GUS do turystów zagranicznych nocujących w 

Gdańsku) - LGZ 

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 zagra-

nicznych.  

Na podstawie wyżej opisanej metodyki, otrzymano liczebność populacji na poziomie 588 989 osób.  

Nazwa kategorii Krajowi Zagraniczni Ogółem 

Turyści 204 423 105 952 310 375 

Odwiedzający 240 667 37 947 278 614 

Ogółem 445 090 143 899 588 989 

Należy przy tym zauważyć, że powyższa wartość ma wyłącznie charakter orientacyjny i pomimo, iż 

nie zastosowano żadnego zaokrąglenia należy ją traktować wyłącznie, jako określenie skali badanego 

zjawiska, a więc ruchu turystycznego. Szczegółowe określenie faktycznej liczby turystów i odwiedzających 

Gdańsk lub jakiekolwiek inne miasto czy region jest niemożliwe stąd zastosowana metoda ma wyłącznie charakter 

aproksymacyjny. Jednak już sama wartość szacunkowa, poza zapewnieniem możliwości analizowania wpływu 

turystyki na wiele aspektów życia społeczno-gospodarczego miasta i kwantyfikacji tego wpływu, umożliwia także 

monitorowanie zarówno zmian wielkościowych ruchu turystycznego ogółem, jak i zmian zachodzących w samej 

strukturze tego ruchu. 

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.   
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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, z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia badania w  pełni speł-

niającego warunki badania losowego. Ponadto, niemożliwym było wykorzystanie także metodologii badań stano-

wiących uproszczoną formę doboru losowego, np. stosujących dobór systematyczny, co spowodowane było real-

nym brakiem możliwości zastosowania odpowiedniego interwału, pozwalającego na statystyczne zbadanie próby 

na całej jej szerokości, który w tym przypadku wynosiłby ponad 1 000 osób, w zależności od ostatecznych zało-

żeń. 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, wykorzystu-

jący 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 wyniki 

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

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

dzie stosunkowo niewielkim błędem.  

 

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 94,00%. Zakładana wielkość 

populacji została przyjęta na poziomie analogicznym tożsamego okresu 2017 r., a więc 355 196 osób. W oparciu 

o powyższe założenia minimalna liczebność próby badawczej została oszacowana na poziomie 180 osób. Osta-

tecznie przeprowadzono 231 skutecznych wywiadów, a na podstawie przeprowadzonego badania wielkość popu-

lacji została oszacowana na poziomie 588 989 osób.  

1.3. Realizacja i przebieg badania 

Badanie turystyki gdańskiej w I kwartale 2018 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. 

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. 
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Tabela 1. Zestawienie miejsc oraz zrealizowanej liczby ankiet  

Miejsce przeprowadzenia badania Liczba zrealizowanych ankiet 

Stare/Główne Miasto 136 

Port Lotniczy 39 

Dworzec PKP 56 

RAZEM 231 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

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, charaktery-

styka grup towarzyszących, z którymi przyjechali do Gdańska, etc. Zweryfikowano także źródła, z których re-

spondenci dowiadywali się o Gdańsku oraz zbadano ich opinię na temat miasta. Wyniki badania preferencji re-

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

wykształcenie oraz sytuację zawodową respondentów.  
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WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH 

2.1. Profil demograficzno-socjologiczny respondentów  

Analiza wyników badania sondażowego, przeprowadzonego w I kwartale 2018 r., rozpoczęła się od zweryfikowa-

nia profilu demograficzno-socjologicznego respondentów. Tak, jak w kwartałach poprzednich, analizę przeprowa-

dzono 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 127 54,98% 77 53,47% 50 57,47% 

Kobieta 104 45,02% 67 46,53% 37 42,53% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie zaobserwowano w strukturze respondentów nieznaczną przewagę mężczyzn nad kobie-

tami; w badaniu wzięło bowiem udział 55,0% mężczyzn oraz 45,0% kobiet. Porównując dane uzyskane  

w I kwartale 2017 r., zauważyć można, iż struktura respondentów ze względu na płeć jest zbliżona. W roku 

ubiegłym wśród ankietowanych także przeważali mężczyźni (52,2% mężczyzn wobec 47,8% kobiet).  

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

stycznego 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Mężczyzna 127 54,98% 123 55,16% 4 50,00% 

Kobieta 104 45,02% 100 44,84% 4 50,00% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W strukturze respondentów według podziału na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, 

większy udział mężczyzn zaobserwowano jedynie wśród ankietowanych z Polski. Co ciekawe, wśród osób, które 

przyjechały do Gdańska z zagranicy zaobserwowano, iż udział mężczyzn oraz kobiet wyniósł po 50,0%, podczas 

gdy w I kwartale 2017 r. w obu przedstawionych wyżej kategoriach dominowali mężczyźni. 

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

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

od 16 do 24 lat 72 31,17% 47 32,64% 25 28,74% 

od 25 do 34 lat 77 33,33% 46 31,94% 31 35,63% 

od 35 do 44 lat 55 23,81% 31 21,53% 24 27,59% 

od 45 do 54 lat 24 10,39% 19 13,19% 5 5,75% 

od 55 do 64 lat 2 0,87% 1 0,69% 1 1,15% 

65 lat i powyżej 1 0,43% 0 0,00% 1 1,15% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. najliczniejszą grupę przybyłą do Gdańska stanowiły osoby między 25. a 34. rokiem życia 

(33,3%). Kolejnymi grupami respondentów były grupy w wieku od 16 do 24 lat (31,2%) oraz od 35 do 44 lat 

(23,8%). Podobny rozkład udziału poszczególnych grup wiekowych wśród wszystkich respondentów zaobserwo-

wano również w I kwartale 2017 r., co potwierdza niejako stwierdzenie, iż Gdańsk jest miejscem chętnie wybie-

ranym, jako cel podróży przez osoby w pierwszej połowie życia. Wskazane wyżej trzy grupy ankietowanych sta-

nowiły razem prawie 90,0% wszystkich badanych. Nieco ponad 10,0% stanowili respondenci w wieku powyżej 

45. roku życia.  
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W stosunku do wyników badania przeprowadzonego w analogicznym kwartale 2017 roku, należy zauważyć przede 

wszystkim wzrost ogólnego udziału osób w pierwszej połowie życia; w roku ubiegłym stanowili oni 83,0% wszyst-

kich badanych, wobec 88,3% w roku bieżącym.  

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

rystycznego 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

od 16 do 24 lat 72 31,17% 69 30,94% 3 37,50% 

od 25 do 34 lat 77 33,33% 76 34,08% 1 12,50% 

od 35 do 44 lat 55 23,81% 53 23,77% 2 25,00% 

od 45 do 54 lat 24 10,39% 23 10,31% 1 12,50% 

od 55 do 64 lat 2 0,87% 2 0,90% 0 0,00% 

65 lat i powyżej 1 0,43% 0 0,00% 1 12,50% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Udział poszczególnych grup wiekowych wśród respondentów krajowych był zbliżony do ogólnej struktury cechu-

jącej badaną populację. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (34,1%), zaś najmniejszą 

osoby powyżej 55. roku życia (0,9% krajowych ankietowanych). Wśród zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego najliczniejszą grupę stanowili ci najmłodsi, do 24. roku życia (37,5%). Co więcej, w grupie badanych 

z zagranicy nie znalazła się ani jedna osoba w przedziale wiekowym od 55 do 64 lat, zaś wśród respondentów 

krajowych – powyżej 65 lat. 

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

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Praca umysłowa 60 25,97% 37 25,69% 23 26,44% 

Praca fizyczna 56 24,24% 41 28,47% 15 17,24% 

Pracujący na własny rachunek 50 21,65% 21 14,58% 29 33,33% 

Student(-ka) 36 15,58% 22 15,28% 14 16,09% 

Uczeń/uczennica 7 3,03% 5 3,47% 2 2,30% 

Emeryt(-ka)/rencista(-ka) 4 1,73% 3 2,08% 1 1,15% 

Niepracująca osoba zajmująca się domem 5 2,16% 4 2,78% 1 1,15% 

Żadne z powyższych 11 4,76% 10 6,94% 1 1,15% 

Bezrobotny 2 0,87% 1 0,69% 1 1,15% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W ogóle respondentów najwyższy udział stanowiły osoby pracujące umysłowo (26,0%) oraz wykonujące pracę 

fizyczną (24,2%). Porównując uzyskane dane z I kwartałem 2017 r. zaobserwowano wzrost udziału osób pracu-

jących umysłowo, fizycznie oraz na własny rachunek. Nieznaczny wzrost zaobserwowano także wśród osób zaj-

mujących się z domem i niepodejmujących pracy zawodowej z tego tytułu; w analizowanym okresie stanowiły 

one 2,2%, zaś w analogicznym kwartale w roku ubiegłym – 1,5%. Zmalał z kolei udział studentów w ogóle osób 

badanych. W roku ubiegłym na przyjazd do Gdańska zdecydowało się 20,3% osób studiujących, zaś w bieżącym 

roku wśród ankietowanych znalazło się 15,6% osób deklarujących naukę w szkołach wyższych. 

Wśród odwiedzających największych udział stanowiły osoby pracujące fizycznie (28,5%). W grupie turystów naj-

większą grupę stanowili pracujący na własny rachunek (33,3%).  
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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 60 25,97% 60 26,91% 0 0,00% 

Praca fizyczna 56 24,24% 53 23,77% 3 37,50% 

Pracujący na własny rachunek 50 21,65% 49 21,97% 1 12,50% 

Student(-ka) 36 15,58% 34 15,25% 2 25,00% 

Uczeń/uczennica 7 3,03% 7 3,14% 0 0,00% 

Emeryt(-ka)/rencista(-ka) 4 1,73% 3 1,35% 1 12,50% 

Niepracująca osoba zajmująca się domem 5 2,16% 4 1,79% 1 12,50% 

Żadne z powyższych 11 4,76% 11 4,93% 0 0,00% 

Bezrobotny 2 0,87% 2 0,90% 0 0,00% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując strukturę respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, 

w I kwartale 2018 r. wśród respondentów krajowych największy udział stanowiły osoby wykonujące pracę umy-

słową (26,9%). Z kolei dominującą grupą wśród zagranicznych respondentów były osoby wykonujące pracę fi-

zyczną (37,5%).  

Zarówno w grupie respondentów krajowych, jak i zagranicznych zauważalny był relatywnie niski odsetek emery-

tów i rencistów, co jest naturalne w kontekście uwidocznionej w I kwartale 2018 r. struktury wiekowej respon-

dentów, w której niski odsetek osób stanowiły te w wieku powyżej 55. roku życia.  

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

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Wyższe 74 32,03% 37 25,69% 37 42,53% 

Średnie 118 51,08% 77 53,47% 41 47,13% 

Zasadnicze zawodowe 34 14,72% 26 18,06% 8 9,20% 

Gimnazjalne lub poniżej 5 2,16% 4 2,78% 1 1,15% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. najliczniejszą grupę zarówno wśród respondentów ogółem, jak i wśród odwiedzjących i tu-

rystów, stanowili respondenci deklarujący posiadanie wykształcenia średniego (51,1% - respondenci ogółem, 

53,5% - odwiedzający, 47,1% - turyści). Należy równocześnie wskazać, iż w porównaniu do analogicznego okresu 

roku poprzedniego, udział osób z wykształceniem wyższym uległ zmniejszeniu. Wśród respondentów ogółem, 

bowiem w I kwartale 2017 r. aż 45,2% osób deklarowało posiadanie wyższego wykształcenia, zaś w roku bieżą-

cym było to już 32,0%. Wśród turystów przeważały osoby legitymujące się wykształceniem średnim i wyższym – 

udział obu grup wynosił kolejno 47,1% oraz 42,5%.  

W analizowanym okresie wykształcenie zawodowe deklarowało 14,7% wszystkich respondentów. W przypadku 

tej grupy badanych ich najwyższy odsetek widoczny był wśród odwiedzających – stanowili oni aż 18,1%. Podobnie 

jak w I kwartale 2017 r. najniższy udział stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub poniżej.  

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

ruchu 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Wyższe 74 32,03% 71 31,84% 3 37,50% 

Średnie 118 51,08% 114 51,12% 4 50,00% 

Zasadnicze zawodowe 34 14,72% 33 14,80% 1 12,50% 

Gimnazjalne lub poniżej 5 2,16% 5 2,24% 0 0,00% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Wśród krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, podobnie jak wśród turystów i odwiedzają-

cych, zdecydowanie dominowały osoby z wykształceniem wyższym i średnim. Udział osób deklarujących posia-

danie wykształcenia zasadniczego zawodowego wśród krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycz-

nego nie przekroczył w obu grupach poziomu 15,0%.  

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

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Powodzi mi się bardzo dobrze 48 20,78% 20 13,89% 28 32,18% 

Powodzi mi się raczej dobrze 138 59,74% 96 66,67% 42 48,28% 

Powodzi mi się znośnie/średnio 45 19,48% 28 19,44% 17 19,54% 

Powodzi mi się raczej źle 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Powodzi mi się bardzo źle 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

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

materialny. W ogóle osób badanych największą grupę stanowiły osoby deklarujące, iż powodzi im się raczej 

dobrze (59,7%), bądź bardzo dobrze (20,8%), zaś jako znośną oceniło swoją sytuację 19,5% ankietowanych.  

W badanym okresie bardziej zadowoleni ze swojej sytuacji materialnej byli turyści niż odwiedzający; za bardzo 

dobrą swoją sytuację materialną uznało 32,2%, za dobrą – 48,3%. Można to powiązać z faktem, iż co do zasady, 

na pobyt obejmujący także nocleg mogą pozwolić sobie przeważnie osoby dysponujące większym dochodem (tzn. 

o nominalnie lepszej sytuacji materialnej).  

Co ciekawe, w I kwartale 2018 r. nie odnotowano odpowiedzi sugerujących trudną lub bardzo trudną sytuację 

materialną badanych. Z jednej strony wskazanie to cieszy, gdyż może sugerować, iż respondenci uważają, że  

w najgorszym przypadku ich sytuacja materialna jest znośna. Z drugiej strony jednak należy wskazać, iż przy-

znanie się do niesatysfakcjonującej sytuacji materialnej może być dla ankietowanego kłopotliwe, a co za tym idzie 

– wpływa to na to, że decyduje się on na udzielenie zachowawczej odpowiedzi „dobrze”, przy czym odpowiedź ta 

może nie odzwierciedlać w pełni jego rzeczywistej sytuacji materialnej. Co do zasady jednak, pytanie to ma 

charakter subiektywny, co pozwala potwierdzić stwierdzenie, iż na podróżowanie decydują się osoby, które w su-

biektywnym odczuciu uważają, że ich sytuacja materialna jest dobra.  

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 48 20,78% 46 20,63% 2 25,00% 

Powodzi mi się raczej dobrze 138 59,74% 134 60,09% 4 50,00% 

Powodzi mi się znośnie/średnio 45 19,48% 43 19,28% 2 25,00% 

Powodzi mi się raczej źle 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Powodzi mi się bardzo źle 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

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 (25,0%) nad respondentami krajowymi, wybierającymi taką samą odpowiedź. Porównując uzyskane 

odpowiedzi z danymi zebranymi w analogicznym okresie w roku ubiegłym, zauważyć można wzrost odsetka an-

kietowanych zadowolonych ze swojej sytuacji materialnej. Żaden ankietowany, czy to krajowy, czy zagraniczny, 

nie udzielił odpowiedzi, iż uważa, że jego sytuacja materialna jest zła lub bardzo zła. Takie zjawisko mogło mieć 

istotny wpływ na chęć podejmowania przez badanych różnych rodzajów aktywności, w trakcie ich pobytu w Gdań-

sku, w tym głównie aktywności związanych z koniecznością wydawania pieniędzy.  



13 

 

2.2. Miejsce zamieszkania i pochodzenie respondentów 

W I kwartale 2018 r. wśród respondentów zdecydowanie przeważali uczestnicy ruchu turystycznego z Polski. To 

właśnie ta grupa badanych przeważa w każdym z analizowanych okresów, co może świadczyć o tym, że Gdańsk 

jest ciekawą destynacją wyjazdową zwłaszcza dla respondentów krajowych. W obu grupach, a więc wśród odwie-

dzających i turystów, goście z Polski stanowili ponad 90,0% ogółu badanych. Równocześnie należy jednak pod-

kreślić, iż w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, ich udział zdecydowanie wzrósł. 

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

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Z Polski 223 96,54% 143 99,31% 80 91,95% 

Z zagranicy 8 3,46% 1 0,69% 7 8,05% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów z zagranicy (8 respondentów), pojawili się przedstawiciele: Anglii / Wielkiej Brytanii, Nie-

miec i Ukrainy. Jeden respondent z zagranicy nie wskazał państwa swojego pochodzenia.  

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

  Udział w respondentach z zagranicy (%) 

Anglia/ Wielka Brytania 25,00% 

Niemcy 37,50% 

Ukraina 25,00% 

Brak danych 12,50% 

Razem 100,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Jedynie jeden respondent z zagranicy, ten który nie wskazał kraju pochodzenia, wystąpił wśród odwiedzających 

Gdańsk. Pozostałe osoby z zagranicy zostały zidentyfikowane w gronie turystów (tzn. osób pozostających na 

przynajmniej jedne dzień z noclegiem w Gdańsku). Wśród turystów z zagranicy dominowały osoby polskiej naro-

dowości.  

W I kwartale 2018 r. odnotowano spadek respondentów z zagranicy; być może jest to zjawisko incydentalne, 

należy jednak monitorować tę kwestię.  

Z miast należących do województwa pomorskiego najliczniejszą grupę stanowiły osoby ze Słupska (5,8%), Redy 

(4,9%), Rumi (4,5%) i Pruszcza Gdańskiego (4,5%). Wśród najliczniej reprezentowanych przez badanych pol-

skich miast, spoza województwa pomorskiego, znalazła się także Warszawa (4,0%).  

Wskazanie dotyczące miast, z których przyjechali respondenci nie dziwią, jeśli uwzględni się fakt, iż w I kwartale 

2018 r. przeważającą grupę stanowili odwiedzający, a więc osoby, które nie planują noclegu w mieście. Natural-

nym jest więc, że większość osób przyjezdnych będą stanowiły te, które mają do pokonania stosunkowo niewielką 

odległość. Warszawa z kolei posiada dogodne połączenia kolejowe, drogowe oraz lotnicze z Gdańskiem, co w 

znacznym stopniu ułatwia odwiedzenie miasta nie tylko w celach turystycznych, ale także służbowych. 
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Rysunek 1. Najliczniej reprezentowane przez respondentów miasta w Polsce 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów z Polski największy odsetek stanowili mieszkańcy województwa pomorskiego (68,2%). Re-

latywnie wysoki odsetek respondentów reprezentował województwa: zachodniopomorskie, warmińsko-mazur-

skie, mazowieckie. We wszystkich wymienionych województwach udział badanych wynosił 5,8%.  Udział respon-

dentów deklarujących przyjazd do Gdańska z województw innych niż wskazane powyżej, nie przekroczył 5% 

w każdej z tych grup.  

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

z którego pochodzą 

 Liczba respon-
dentów 

% wszystkich  

respondentów  

z Polski 

Odwiedzający % Turyści % 

dolnośląskie 5 2,24% 0 0,00% 5 6,25% 

kujawsko-pomorskie 9 4,04% 1 0,70% 8 10,00% 

lubelskie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

lubuskie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

łódzkie 8 3,59% 1 0,70% 7 8,75% 

małopolskie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

mazowieckie 13 5,83% 3 2,10% 10 12,50% 

podkarpackie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

podlaskie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

opolskie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

pomorskie 152 68,16% 130 90,91% 22 27,50% 

śląskie 3 1,35% 0 0,00% 3 3,75% 

świętokrzyskie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

warmińsko-mazurskie 13 5,83% 3 2,10% 10 12,50% 

wielkopolskie 7 3,14% 0 0,00% 7 8,75% 

zachodniopomorskie 13 5,83% 5 3,50% 8 10,00% 

Razem 223 100% 143 100% 80 100% 

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 respondenci krajowi najchętniej wybierali miejsca noc-

legowe znajdujące się w Gdańsku. W miastach innych niż Gdańsk, często na nocleg zatrzymywali się respondenci 

z województw: zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego oraz 

łódzkiego.  
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Tabela 15. Struktura krajowych turystów według województwa, z którego pochodzą oraz według miejsca zakwate-

rowania (Gdańsk, poza Gdańskiem) 

  

ogółem osoby 

przebywające 
w Trójmieście 

dłużej niż 1 

dzień 

miejsce za-
kwaterowa-

nia - Gdańsk 

% w respon-

dentach 

miejsce zakwa-

terowania - 

poza Gdań-

skiem 

% w respon-

dentach 

dolnośląskie 5 5 100,00% 0 0,00% 

kujawsko-pomorskie 8 8 100,00% 0 0,00% 

łódzkie 8 7 87,50% 1 12,50% 

mazowieckie 13 10 76,92% 3 23,08% 

pomorskie 26 22 84,62% 4 15,38% 

śląskie 3 3 100,00% 0 0,00% 

warmińsko-mazurskie 11 10 90,91% 1 9,09% 

wielkopolskie 7 7 100,00% 0 0,00% 

zachodniopomorskie 10 8 80,00% 2 20,00% 

Razem 91 80 87,91% 11 12,09% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

2.3. Który raz respondenci przyjechali do Gdańska 

Jednym z pośrednich wskaźników zadowolenia z pobytu w danym miejscu, jest deklarowana chęć powrotu. Spo-

śród wszystkich ankietowanych w I kwartale 2018 r. aż 95,7% wskazało, iż jest to ich kolejna wizyta w Gdańsku. 

Dla porównania w I kwartale 2017 r. osoby, które pojawiają się w Gdańsku ze stosunkowo wysoką częstotliwością 

stanowiły prawie 76,0% ogółu ankietowanych.  

Wśród osób, które wskazały, iż jest to ich pierwsza wizyta w Gdańsku przeważali turyści (8,1%). W grupie od-

wiedzających przeważały osoby, które były w mieście powyżej 5 razy (77,8%), co można powiązać z podróżami 

o charakterze służbowym lub z podróżami związanymi z odwiedzeniem rodziny lub znajomych. Wśród turystów 

również najliczniejszą grupą także byli uczestnicy ruchu turystycznego, którzy byli w Gdańsku, co najmniej 5 razy 

(54,0%). Można zatem wskazać, iż zarówno dla turystów jak i odwiedzających, Gdańsk jest miejscem, które 

chętnie odwiedzają wielokrotnie.  

Tabela 16. 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 10 4,33% 3 2,08% 7 8,05% 

Jestem po raz drugi 22 9,52% 4 2,78% 18 20,69% 

Byłem/am tu 3-5 razy 40 17,32% 25 17,36% 15 17,24% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 159 68,83% 112 77,78% 47 54,02% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r., wśród zagranicznych uczestników ruchu turystycznego przeważały osoby, które były  

w Gdańsku więcej niż 5 razy, co wynika niejako z ogólnego ukształtowania struktury respondentów. Wśród kra-

jowych uczestników ruchu turystycznego aż 68,6% ankietowanych deklarowało swoją częstą bytność w mieście 

(więcej niż 5 razy), zaś 17,9% odpowiadało, iż wcześniej byli w Gdańsku od 3 do 5 razy. Porównując krajowych 

i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, widać, iż w I kwartale 2018 r. to zagraniczni uczestnicy częściej 

pojawiali się w Gdańsku po raz pierwszy, niż ich krajowi odpowiednicy. 

Tabela 17. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu na 

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

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Jestem po raz pierwszy  10 4,33% 9 4,04% 1 12,50% 

Jestem po raz drugi 22 9,52% 21 9,42% 1 12,50% 

Byłem/am tu 3-5 razy 40 17,32% 40 17,94% 0 0,00% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 159 68,83% 153 68,61% 6 75,00% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Ankietowani z Polski, dla których tegoroczna wizyta była pierwszą w życiu stanowili ok. 4,0% badanej populacji. 

Zgodnie z uzyskanymi danymi, w I kwartale 2017 r., udział osób z Polski, będących w Gdańsku po raz pierwszy 

wynosił 23,4%. Być może jest to jednorazowa anomalia, niemniej jednak dopuszcza się przypuszczenie, iż być 

może zmienia się struktura przyjeżdżających do miasta osób – możliwe, iż osoby które dotychczas wizytowały 

w mieście, są na tyle zadowolone ze swojego pobytu, iż coraz częściej wracają do Gdańska. Taka sytuacja stawia 

przed wszystkimi zaangażowanymi w organizację ruchu turystycznego w mieście nowe wyzwania związane nie 

tylko z zainteresowaniem potencjalnego gościa, ale także podtrzymaniem tego zainteresowania. Co ważne, czę-

stość odwiedzin winna być monitorowana w dalszym ciągu, by móc prześledzić ewentualną zmianę trendów.  

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. Dzięki tym aspektom możliwe jest bowiem zidentyfikowanie, czy 

Gdańsk jest postrzegany jako samodzielna destynacja podróży, czy też stanowi raczej element oferty turystycznej 

miast ościennych (w tym głównie Gdyni i Sopotu).  

W I kwartale 2018 r. na pobyt w Trójmieście obejmujący przynajmniej jeden dzień z noclegiem zdecydowało się 

42,4% ogółu respondentów. Najwyższy udział tego typu wskazań wystąpił w przypadku respondentów z zagra-

nicy; na takie rozwiązanie zdecydowało się 87,5% badanych. Należy jednak wskazać, iż zjawisko to jest naturalne 

z punktu widzenia efektywności podróży odbywanej przez osoby spoza Polski. Co do zasady nie opłaca im się 

bowiem odbywać długiej podróży, w celu odbycia krótkiej wizyty w danym miejscu (o ile np. sprawy zawodowe 

tego nie wymagają). W grupie gości z zagranicy, którzy zdecydowali się na nocleg, aż 50,0% pozostało w Trój-

mieście na 8 i więcej noclegów, co może stanowić o tym, iż centralny region Pomorza posiada szczególnie atrak-

cyjną ofertę, umożliwiającą spędzenie urlopu wypoczynkowego. Na pobyt obejmujący 2-3 noclegi (można do-

mniemywać weekendowy charakter pobytu) zdecydowało się 37,5% zagranicznych uczestników ruchu turystycz-

nego. 

Tabela 18. Struktura respondentów według długości pobytu w Trójmieście 

  
Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Powyżej 3 godzin, ale bez noclegu 133 57,58% 132 59,19% 1 12,50% 

Pobyt z noclegiem, w tym: 98 42,42% 91 40,81% 7 87,50% 

  Jeden nocleg 31 13,42% 31 13,90% 0 0,00% 

 Od 2 do 3 noclegów 34 14,72% 31 13,90% 3 37,50% 

  Od 4 do 7 noclegów 22 9,52% 22 9,87% 0 0,00% 

  8 i więcej noclegów 10 4,33% 6 2,69% 4 50,00% 

  Brak odpowiedzi 1 0,43% 1 0,45% 0 0,00% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Spośród ogółu respondentów największy odsetek stanowiły osoby, które deklarowały, iż spędzą w Trójmieście 

powyżej 3 godzin, bez noclegu (57,6%). W podobny sposób kształtowała się struktura odpowiedzi wśród krajo-

wych uczestników ruchu turystycznego – w tej grupie odsetek osób, które mimo spędzenia w Trójmieście prak-

tycznie całego dnia, a na noc decydowały się wrócić do swojego miejsca zamieszkania, stanowiły 59,2%. Na pobyt 

z noclegiem zdecydowało się 40,8% gości z Polski. Polacy decydowali się najczęściej na pozostanie  

w Trójmieście albo na jeden nocleg (13,9%) albo na od 2 do 3 noclegów (13,9%). Również w zakresie preferencji 

dotyczących długości pobytu w Gdańsku, można dostrzec pewne odstępstwa, w porównaniu do analogicznego 

okresu roku poprzedniego. Bardzo wysoki odsetek odwiedzających z województwa pomorskiego spowodował, iż 

w I kwartale 2018 r. znaczny udział stanowiły osoby, których pobyt w mieście nie obejmował noclegu.  
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W porównaniu z danymi zebranymi w analogicznym okresie w roku ubiegłym, zauważyć można, iż zagraniczni 

uczestnicy ruchu turystycznego w roku bieżącym chętniej decydowali się na pobyty dłuższe, zaś ich krajowi od-

powiednicy – krótsze, weekendowe. 

Następnie badaniu poddano to, czy respondenci przyjechali do Gdańska bezpośrednio z miejsca swojego zamiesz-

kania, 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 mapie ich podróży.  

Tabela 19. Respondenci, którzy przyjechali bezpośrednio lub niebezpośrednio do Gdańska w podziale na odwiedza-

jących i turystów 

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Bezpośrednio 226 97,84% 141 97,92% 85 97,70% 

Niebezpośrednio 5 2,16% 3 2,08% 2 2,30% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami ustalono, że 97,8% ogółu respondentów przyjechało do Gdańska bezpo-

średnio z miejsc swojego zamieszkania. Porównując uzyskane dane, z tymi pochodzącymi z I kwartału 2017 r. 

oraz analogicznego okresu w roku 2016, zauważono, iż odsetek osób odbywających bezpośrednią podróż syste-

matycznie rośnie (84,8% w 2016 r.; 95,6% w 2017r.). Nieznacznie częściej bezpośrednio ze swojego miejsca 

zamieszkania przyjeżdżali do Gdańska odwiedzający, niż turyści (97,9% odwiedzających, 97,7% turystów), co 

zdaje się być naturalną konsekwencją z reguły bardziej złożonego charakteru podróży odbywanych przez tury-

stów. 

Tabela 20. Respondenci, którzy przyjechali bezpośrednio lub niebezpośrednio do Gdańska w podziale na krajowych 

i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bezpośrednio 226 97,84% 219 98,21% 7 87,50% 

Niebezpośrednio 5 2,16% 4 1,79% 1 12,50% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci krajowi nieznacznie częściej od zagranicznych przyjeżdżali do Gdańska bezpośrednio z miejsca swo-

jego zamieszkania. Może to wynikać z wysokiego odsetka osób z województwa pomorskiego, które decydowały 

się pozostać w Trójmieście na jeden dzień, bez noclegu. Zagraniczni turyści z kolei, chcąc odwiedzić  

w czasie swojego pobytu jak najwięcej miejsc, przybywają do Gdańska z miejsc innych niż miejsce ich zamiesz-

kania.  

Tabela 21. Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na turystów i odwiedzających na pytanie: „Czy głównym 

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

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Tak 163 70,56% 107 74,31% 56 64,37% 

Nie, w tym: 68 29,44% 37 25,69% 31 35,63% 
Nie – moim celem podróży jest całe 
Trójmiasto 

50 21,65% 28 19,44% 22 25,29% 

Nie – jest jednym z miejsc w dłuższej 

podróży 
13 5,63% 7 4,86% 6 6,90% 

Nie – inny, jaki? 5 2,16% 2 1,39% 3 3,45% 
Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnym analizowanym aspektem ruchu turystycznego był odsetek respondentów, którzy wskazali, iż Gdańsk, 

był ich głównym celem podróży. I tak, w I kwartale 2018 r., 70,6% respondentów ogółem wskazało, iż celem ich 

podroży było odwiedzenie Gdańska. Wśród osób, które przyjechały w innym głównym celu, niż odwiedzenie Gdań-

ska, najczęściej wskazywano, iż celem podróży było całe Trójmiasto.  
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Tabela 22. 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 163 70,56% 158 70,85% 5 62,50% 

Nie, w tym: 68 29,44% 65 29,15% 3 37,50% 
Nie – moim celem podróży jest całe 

Trójmiasto 
50 21,65% 47 21,08% 3 37,50% 

Nie – jest jednym z miejsc w dłuższej 

podróży 
13 5,63% 13 5,83% 0 0,00% 

Nie – inny, jaki? 5 2,16% 5 2,24% 0 0,00% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie można zauważyć przewagę respondentów krajowych nad zagranicznymi pod względem 

odsetka osób deklarujących Gdańsk jako główny cel swojej podróży. Jest to zjawisko odmienne do tego zaobser-

wowanego w analogicznym okresie w roku ubiegłym, kiedy to zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego częściej 

wskazywali, iż głównym celem ich podróży było odwiedzenie Gdańska. Wśród badanych z Polski, dla których 

celem wyjazdu nie był konkretnie Gdańsk, większość wskazała, że ma zamiar zwiedzić całe Trójmiasto (21,1 %). 

Podobnych odpowiedzi udzielili badani z zagranicy (37,5%). 

 

Tabela 23. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy zatrzymali się w Gdańsku i w innej miejscowości, na co 

najmniej 1 nocleg w podziale na krajowych i zagranicznych, na pytanie: „W jakiej miejscowości się Pan(i) zatrzy-

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

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Gdańsk 87 88,78% 80 87,91% 7 100,00% 

Gdynia 3 3,06% 3 3,30% 0 0,00% 

Sopot 8 8,16% 8 8,79% 0 0,00% 

Inna, jaka? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 98 100% 91 100% 7 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując odpowiedzi w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, zauważyć 

można, iż wszyscy goście spoza Polski wybierali bazę noclegową oferowaną przez Gdańsk. Goście krajowi także 

najchętniej zatrzymywali się w Gdańsku (88,8%), zaś drugim, co do kolejności wybieranym miastem, w którym 

badani krajowi decydowali się nocować, był Sopot (8,2%).  

Tabela 24. 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 85 90,43% 2 50,00% 

Gdynia 1 1,06% 2 50,00% 

Sopot 8 8,51% 0 0,00% 

Inna, jaka? 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 94 100% 4 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Struktura odpowiedzi respondentów w podziale na wybierane przez nich miasto zakwaterowania wykazała, że 

 w I kwartale 2018 r. ankietowani, dla których głównym celem podróży był Gdańsk, właśnie w tym mieście naj-

częściej znajdowali kwaterunek. Jest to wynik tożsamy do uzyskanego w I kwartale 2017 r.  

2.5. Osoby towarzyszące podczas podróży i pobytu  

W trakcie badania sondażowego, przeprowadzonego w I kwartale 2018 r. weryfikowano także towarzystwo, w ja-

kim respondenci przyjechali do Trójmiasta. W analizowanym okresie zdecydowana większość ankietowanych 

przyjechała do Trójmiasta w towarzystwie rodziny bądź partnerów (40,7%). Chętnie podróżowano także  ze zna-

jomymi (26,0%). Bez osób towarzyszących na przyjazd do Gdańska zdecydowało się 29,9% badanych. 
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Samotnie podróżowały przede wszystkim osoby odwiedzające Gdańsk. Turyści z kolei wybierali towarzystwo ro-

dziny (51,7%). W obu grupach sporadycznie decydowano się na podróż w gronie mieszanym, składającym się 

zarówno z rodziny, jak i znajomych. Wśród turystów na przyjazd z grupą turystyczną zdecydowało się 3,5% 

ankietowanych.  

Tabela 25. 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 69 29,87% 49 34,03% 20 22,99% 

Znajomi/znajomy, ile osób: 60 25,97% 42 29,17% 18 20,69% 

Rodzina/członek rodziny/partner/ka, ile osób: 94 40,69% 49 34,03% 45 51,72% 

Grupa mieszana (znajomi i rodzina), ile osób: 4 1,73% 3 2,08% 1 1,15% 

Grupa turystyczna/zorganizowana, ile osób: 4 1,73% 1 0,69% 3 3,45% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podróże w towarzystwie innych osób cieszyły się zdecydowanie większą popularnością wśród turystów, niż od-

wiedzających, co może wynikać ze specyfiki odbywanych podróży (częściej są to podróże rekreacyjne, które 

zazwyczaj odbywają się w towarzystwie innych osób). Zarówno wśród odwiedzających, jak i turystów najbardziej 

popularne były wyjazdy w towarzystwie rodziny (34,0% wśród odwiedzających i 51,7% wśród turystów). Z kolei 

w towarzystwie znajomych znacznie częściej podróżowali odwiedzający, niż turyści.  

Tabela 26. 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 69 29,87% 68 30,49% 1 12,50% 

Znajomi/znajomy, ile osób: 60 25,97% 58 26,01% 2 25,00% 

Rodzina/członek rodziny/partner/ka, ile osób: 94 40,69% 90 40,36% 4 50,00% 

Grupa mieszana (znajomi i rodzina), ile osób: 4 1,73% 4 1,79% 0 0,00% 

Grupa turystyczna/zorganizowana, ile osób: 4 1,73% 3 1,35% 1 12,50% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Przyjazdy w towarzystwie częściej występowały w przypadku respondentów zagranicznych, niż krajowych, co 

stanowi tożsamy wynik do widocznego w I kwartale 2017 r. Zarówno osoby z Polski, jak i z zagranicy najchętniej 

podróżowały wraz z członkami rodziny, przy czym znacznie częściej na taką formę podróżowania decydowały się 

osoby spoza kraju. Krajowi uczestnicy ruchu turystycznego chętniej decydowali się na samotne podróże, niż osoby 

z zagranicy. Jest to najpewniej spowodowane dużym odsetkiem odwiedzających, wśród krajowych uczestników 

ruchu turystycznego, którzy często, z uwagi na cel swojej podróży, wybierają się do Gdańska w pojedynkę.  

Rysunek 2. Wielkość grupy, w jakiej respondenci przyjechali do Gdańska 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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W I kwartale 2018 r. średnia liczba osób towarzyszących przyjeżdzającym do Gdańska wynosiła 2 osoby. Z naj-

liczniejszym towarzystwem podróżowali zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego. W porównaniu do I kwartału 

roku poprzedniego, widać nieznaczny spadek liczby osób towarzyszących we wszystkich grupach respondentów, 

za wyjątkiem osób z zagranicy.  

2.6. Wybierane przez respondentów obiekty noclegowe 

Obszarem, który poddano analizie w następnej kolejności, była specyfika wybieranych przez respondentów miejsc 

noclegowych. Pytanie dotyczące wybieranej formy zakwaterowania, zostało zadane osobom, które zadeklarowały, 

że ich pobyt w Trójmieście będzie obejmował, co najmniej jeden nocleg. Analizę przeprowadzono w podziale na 

krajowych oraz zagranicznych uczestników ruchu turystycznego.  

Tabela 27. 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 * 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Hotel ** 3 3,06% 3 3,30% 0 0,00% 0 

Hotel *** 24 24,49% 21 23,08% 3 42,86% 2 

Hotel **** 11 11,22% 11 12,09% 0 0,00% 0 

Hotel ***** 1 1,02% 0 0,00% 1 14,29% 0 

Pensjonat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Motel 4 4,08% 4 4,40% 0 0,00% 0 

Hostel/dom wycieczkowy 6 6,12% 6 6,59% 0 0,00% 0 

Schronisko młodzieżowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Ośrodek wczasowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 
Pole namiotowe/Kemping (cam-

ping) 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

U rodziny / znajomych 32 32,65% 31 34,07% 1 14,29% 1 

Pokój gościnny/kwatera prywatna 3 3,06% 2 2,20% 1 14,29% 1 

Wynajęte mieszkanie/apartament 11 11,22% 10 10,99% 1 14,29% 1 

Własne mieszkanie/dom 3 3,06% 3 3,30% 0 0,00% 0 

Inne, jakie? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie udział osób, które wybrały nocleg w hotelu (bez względu na kategorię wybranego 

obiektu), wyniósł 39,8% ankietowanych ogółem. Dla porównania, w I kwartale 2017 r. taką formę zakwaterowa-

nia zdecydowało się 47,0% respondentów. W kategorii hoteli najchętniej wybieranym były obiekty trzygwiazd-

kowe (24,5%), a więc oferujące uśredniony standard i cenę za noc.  

Najczęściej wybieraną formą zakwaterowania był nocleg oferowany przez rodzinę bądź znajomych, co z pewnością 

obniża koszty całej podróży. Na takie rozwiązanie w badanym okresie zdecydowało się 32,7% wszystkich bada-

nych.  

Porównując dane uzyskane w analogicznym okresie w roku ubiegłym, zaobserwowano wzrost zainteresowania 

respondentów możliwością wynajęcia na czas pobytu mieszkania bądź apartamentu; w 2017 r. na takie rozwią-

zanie zdecydowało się 3,0% badanych, zaś w I kwartale 2018 r. było to już 11,2% ogółu badanej populacji.  

Wśród krajowych uczestników ruchu turystycznego dominującą formą zakwaterowania był ta oferowana przez 

rodzinę lub znajomych (34,1%), co wiąże się poniekąd z przyzwyczajeniami podróżniczymi tej grupy responden-

tów. Jeśli badani decydowali się na nocleg w hotelu, wybierali najczęściej obiekty trzygwiazdkowe (23,1%) oraz 

czterogwiazdkowe (12,1%). Goście z Polski często decydowali się także wynająć mieszkanie bądź apartament na 

czas swojej bytności w Gdańsku.  

Respondenci zagraniczni oprócz noclegów w hotelach trzygwiazdkowych (42,9%), chętnie korzystali także  

z obiektów oferujących najwyższy standard obsługi – hoteli pięciogwiazdkowych (14,3%). Nocleg u rodziny  
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i znajomych wybrało w I kwartale 2018 r. 14,3% badanych z zagranicy. Mieszkanie bądź apartament na czas 

bytności w Gdańsku wynajęło 14,3% zagranicznych uczestników ruchu turystycznego.  

Tabela 28. Częstotliwość wyboru danego rodzaju zakwaterowania przez respondentów, którzy w Trójmieście prze-

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

 Gdańsk Gdynia Sopot 

U rodziny / znajomych 31,03% 33,33% 50,00% 

Hotel ** 3,45% 0,00% 0,00% 

Hotel *** 25,29% 66,67% 0,00% 

Hotel **** 11,49% 0,00% 12,50% 

Hotel ***** 1,15% 0,00% 0,00% 

Motel 4,60% 0,00% 0,00% 

Hostel/ dom wycieczkowy 6,90% 0,00% 0,00% 

Pokój gościnny 3,45% 0,00% 0,00% 

Wynajęte mieszkanie/apartament 10,34% 0,00% 25,00% 

Własne mieszkanie/dom 2,30% 0,00% 12,50% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza struktury preferowanych obiektów noclegowych wykazała, że respondenci, którzy decydowali się na noc-

leg w Gdańsku, najchętniej zatrzymywali się u rodziny lub znajomych (31,0%). Jeśli już decydowali się na hotel, 

wybierali najczęściej obiekt trzygwiazdkowy. Dużą popularnością cieszyły się także hotele ****.  

Respondenci zatrzymujący się w Gdyni najchętniej nocowali w hotelach trzygwiazdkowych. W przypadku noco-

wania w Sopocie najczęściej korzystano z zaproszenia rodziny i znajomych oraz wynajmowano mieszkania lub 

apartamenty. 

2.7. Miejscowości komplementarne w stosunku do Gdańska 

Następnie, w oparciu o zebrane w trakcie badania sondażowego odpowiedzi, weryfikacji poddano to, czy respon-

denci zagraniczni i krajowi podczas swojego pobytu w Gdańsku korzystali także z oferty turystycznej pozostałych 

miast będących częścią Trójmiasta oraz innych okolicznych miejscowości. Analiza taka pozwala bowiem na stwier-

dzenie, czy ofertę całego Trójmiasta można uznać za spójną i ciekawą dla odwiedzających oraz turystów.   

Tabela 29. 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 62 26,84% 57 25,56% 5 62,50% 

Nie 169 73,16% 166 74,44% 3 37,50% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. respondenci najczęściej deklarowali, iż nie zamierzają podczas swojego pobytu w Trójmieście 

odwiedzić innych miejscowości poza Gdańskiem. Odpowiedzi takiej udzieliło 73,2% ogółu respondentów. Osoby, 

które nie zamierzały poruszać się poza obszar Gdańska wystąpiły najczęściej wśród osób z Polski. Porównując 

wyniki uzyskane w I kwartale 2017 r., zauważyć można, iż rośnie odsetek osób, które nie odwiedzają innych 

miejscowości w czasie swojego pobytu w Gdańsku (tegoroczne 73,2%, wobec 70,2% w roku ubiegłym). Może to 

wynikać z faktu, iż dla zdecydowanej większości respondentów Gdańsk był głównym celem odbywanej podróży i 

możliwe, iż z uwagi na ten cel, a także atrakcyjność oferty turystycznej Gdańska, w trakcie swojego pobytu nie 

odczuwali potrzeby zobaczenia atrakcji zlokalizowanych w innych miastach.  
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2.8. Środki transportu wykorzystywane przez respondentów 

Kolejno analizie poddano specyfikę dokonywanych przez respondentów wyborów w zakresie środka transportu 

umożliwiającego im dotarcie do Gdańska, a w następnej kolejności – poruszanie się po mieście w trakcie całego 

pobytu.  

Tabela 30. 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 148 64,07% 100 69,44% 48 55,17% 

Samolot 8 3,46% 2 1,39% 6 6,90% 

Pociąg 54 23,38% 26 18,06% 28 32,18% 

Autobus kursowy/regularnej linii 19 8,23% 14 9,72% 5 5,75% 

Autobus wycieczkowy 1 0,43% 1 0,69% 0 0,00% 

Statek / prom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

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

Inny, jaki? 1 0,43% 1 0,69% 0 0,00% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie, większość respondentów przyznała, że przyjechała do Gdańska samochodem (64,1%), 

przy czym z tego środka transportu korzystali nieco częściej odwiedzający, niż turyści. Kolejnym, chętnie wybie-

ranym środkiem transportu, była kolej (23,4%) oraz autobusy kursowe, obsługujące regularne linie (8,2%). Na 

przybycie do Gdańska drogą powietrzną decydowali się przede wszystkim turyści (6,9%). Wśród odwiedzających 

i turystów dominującymi środkami transportu był samochód oraz pociąg. Wybór samochodu w grupie odwiedza-

jących stanowi naturalne następstwo tego, iż osoby te z uwagi na krótki czas pobytu w Gdańsku oraz konieczność 

powrotu do swojego miejsca pobytu jeszcze tego samego dnia, często wybierają najbardziej dogodny sposób 

poruszania się, jakim jest samochód. Natomiast wybór kolei może sugerować, iż rozwój infrastruktury kolejowej 

sprawia, że komfort podróży systematycznie wzrasta, a oferowane połączenia coraz bardziej odpowiadają ocze-

kiwaniom. Na najczęściej wybierane formy podróżowania mógł mieć wpływ także wysoki udział respondentów 

z województwa pomorskiego (wśród osób mieszkających na tym obszarze często najpopularniejszymi formami 

podróżowania jest samochód i kolej – głównie za sprawą SKM i PKM).  

Tabela 31. 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 148 64,07% 145 65,02% 3 37,50% 

Samolot 8 3,46% 4 1,79% 4 50,00% 

Pociąg 54 23,38% 54 24,22% 0 0,00% 

Autobus kursowy/regularnej linii 19 8,23% 18 8,07% 1 12,50% 

Autobus wycieczkowy 1 0,43% 1 0,45% 0 0,00% 

Statek / prom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żaglówka / prom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inny, jaki? 1 0,43% 1 0,45% 0 0,00% 

Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. respondenci krajowi najchętniej przyjeżdżali do Gdańska samochodem (64,1%) oraz pocią-

giem (23,4%). Wśród ankietowanych zagranicznych najczęstszym sposobem dotarcia do Gdańska była podróż 

samolotem (50,0%). Można zatem uznać, że ten środek transportu jest szczególnie ważny w przypadku osób, 

które mają do przebycia znaczne odległości lub nie mają innej możliwości dotarcia do Gdańska.  
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Tabela 32. 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 135 58,44% 87 60,42% 48 55,17% 

Komunikacja miejska 47 20,35% 18 12,50% 29 33,33% 

SKM(kolej miejska) 20 8,66% 15 10,42% 5 5,75% 

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

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

Pieszo 130 56,28% 81 56,25% 49 56,32% 

Inny, jaki? 4 1,73% 2 1,39% 2 2,30% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejno analizie poddane zostały również środki transportu, jakimi respondenci poruszali się po Gdańsku  

w trakcie swojego pobytu w mieście. Z uwagi na fakt, że ankietowani mogli udzielić maksymalnie dwóch odpo-

wiedzi na zadane pytanie, łącznie uzyskano i poddano analizie 336 wskazań, co oznacza, że średnio respondenci 

wskazywali ok. 1,5 sposobów poruszania się po mieście. 

Z uwagi na wysoki odsetek osób, które przyjechały do Gdańska samochodem, znaczna część osób wskazała, iż 

po Gdańsku poruszała się właśnie tym środkiem komunikacji (58,4%). Zaobserwowano jednak, iż część osób, 

które przyjechały do Gdańska przy użyciu tego środka komunikacji, po dotarciu na miejsce decydowała się na 

inne formy poruszania się po mieście. Ponad połowa respondentów zadeklarowała, że przemieszczała się pieszo 

(56,3%). Z komunikacji miejskiej skorzystało w I kwartale 2018 r. 20,4% ogółu badanych.  

Odwiedzający, oprócz samochodu i pieszego przemieszczania się po mieście, wybierali także komunikację miejską 

(12,5%). Podobnych wyborów w analizowanym zakresie dokonywali turyści. 

Tabela 33. 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 135 58,44% 132 59,19% 3 37,50% 

Komunikacja miejska 47 20,35% 44 19,73% 3 37,50% 

SKM(kolej miejska) 20 8,66% 19 8,52% 1 12,50% 

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

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

Pieszo 130 56,28% 125 56,05% 5 62,50% 

Inny, jaki? 4 1,73% 3 1,35% 1 12,50% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

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

można dostrzec, że najchętniej wybierali oni samochód (59,2%) oraz piesze poruszanie się po mieście (56,1%). 

Z komunikacji miejskiej skorzystało 37,5% gości z zagranicy, zaś z Szybkiej Kolei Miejskiej – 12,5%. Respondenci 

z zagranicy najczęściej przemieszczali się po mieście pieszo (62,5%). W porównaniu do  

I kwartału 2017 r. znacznie wzrosła częstotliwość wyboru samochodu jako środka przemieszczania się po mieście 

krajowych uczestników ruchu turystycznego (w I kwartale 2017 r. ten środek wybierało 51,3% respondentów 

krajowych).  

2.9. Cel przyjazdu i formy spędzania czasu  

Na kształtowanie się oferty turystycznej danego miasta istotnie wpływa deklarowany przez respondentów cel ich 

przyjazdu. Tym samym w ramach badania sondażowego respondentom zadawano pytania mające na celu usta-

lenie, jaki był powód ich przyjazdu do Gdańska oraz czy ich aktywność ograniczała się wyłącznie do zrealizowania 

głównego celu podróży, czy też podejmowali oni również inne aktywności.  
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Tabela 34. Główny cel podróży respondentów w podziale na odwiedzających i turystów 

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Wypoczynek 73 31,60% 38 26,39% 35 40,23% 

Zwiedzanie zabytków 5 2,16% 2 1,39% 3 3,45% 

Poznawanie kultury, historii i miejscowych 

zwyczajów 
3 1,30% 2 1,39% 1 1,15% 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 48 20,78% 24 16,67% 24 27,59% 

Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 9 3,90% 5 3,47% 4 4,60% 

Udział w wydarzeniu kulturalnym 3 1,30% 3 2,08% 0 0,00% 

Udział w imprezie sportowej 2 0,87% 2 1,39% 0 0,00% 

Udział w szkoleniu 2 0,87% 2 1,39% 0 0,00% 

Udział w konferencji/targach 5 2,16% 2 1,39% 3 3,45% 

Sprawy służbowe/ interesy 44 19,05% 35 24,31% 9 10,34% 

Inny, jaki? 37 16,02% 29 20,14% 8 9,20% 

 Razem 231 100% 144 100% 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W pierwszej kolejności respondentów poproszono o wskazanie jednego, głównego celu ich podróży. I tak,  

w I kwartale 2018 r., głównym celem podróży respondentów był wypoczynek (31,6%), zaś na odwiedzenie krew-

nych lub znajomych zdecydowało się 20,8% ankietowanych. Sprawy służbowe, jako główny cel podróży, zade-

klarowało 19,1% badanych. 

Tabela 35. Główny cel podróży respondentów w podziale na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu tury-

stycznego 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Wypoczynek 73 31,60% 71 31,84% 2 25,00% 

Zwiedzanie zabytków 5 2,16% 4 1,79% 1 12,50% 

Poznawanie kultury, historii i miejscowych 
zwyczajów 

3 1,30% 3 1,35% 0 0,00% 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 48 20,78% 45 20,18% 3 37,50% 

Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 9 3,90% 9 4,04% 0 0,00% 

Udział w wydarzeniu kulturalnym 3 1,30% 3 1,35% 0 0,00% 

Udział w imprezie sportowej 2 0,87% 2 0,90% 0 0,00% 

Udział w szkoleniu 2 0,87% 2 0,90% 0 0,00% 

Udział w konferencji/targach 5 2,16% 5 2,24% 0 0,00% 

Sprawy służbowe/ interesy 44 19,05% 42 18,83% 2 25,00% 

Inny, jaki? 37 16,02% 37 16,59% 0 0,00% 

 Razem 231 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów krajowych głównym celem przyjazdu do Gdańska był wypoczynek (31,8%), zaś w grupie 

zagranicznych uczestników ruchu turystycznego najczęściej wskazywanym powodem przyjazdu była chęć odwie-

dzenia rodziny lub znajomych (37,5%), co z pewnością wynika z faktu, iż wśród osób z zagranicy znaczny udział 

stanowiły osoby polskiego pochodzenia. Chęć wypoczynku deklarowało 25,0% respondentów z zagranicy. Cele 

służbowe często wskazywali zarówno goście z kraju, jak i z zagranicy (25,0% zagranicznych respondentów oraz 

18,8% w grupie respondentów krajowych).  

Następnie podjęto próbę ustalenia wszystkich innych powodów, poza tymi prześledzonymi powyżej, które wpły-

nęły na chęć przyjazdu danego respondenta do Gdańska. W pytaniu tym respondenci mieli możliwość wskazania 

więcej niż jednej odpowiedzi.  
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Tabela 36. 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 106 45,89% 50 34,72% 56 64,37% 

Zwiedzanie zabytków 25 10,82% 4 2,78% 21 24,14% 

Poznawanie kultury, historii i miejscowych zwyczajów 13 5,63% 4 2,78% 9 10,34% 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 67 29,00% 29 20,14% 38 43,68% 

Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 36 15,58% 11 7,64% 25 28,74% 

Udział w wydarzeniu kulturalnym 4 1,73% 3 2,08% 1 1,15% 

Udział w imprezie sportowej 2 0,87% 2 1,39% 0 0,00% 

Udział w szkoleniu 4 1,73% 2 1,39% 2 2,30% 

Udział w konferencji/targach 6 2,60% 2 1,39% 4 4,60% 

Sprawy służbowe/ interesy 49 21,21% 36 25,00% 13 14,94% 

Inny jaki? 39 16,88% 30 20,83% 9 10,34% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

I tak, w badanym okresie, najwięcej osób wskazało wypoczynek, jako istotny cel ich przyjazdu (45,9%). Wśród 

ogółu respondentów ważnymi czynnikami wpływającymi na decyzję odbycia podróży była także chęć odwiedzenia 

rodziny lub znajomych (29,0%) oraz konieczność załatwienia spraw służbowych (21,2%). 

Analiza odpowiedzi w podziale na odwiedzających i turystów wykazała, że turyści zdecydowanie częściej przyjeż-

dżali do Gdańska w celu wypoczynku, odwiedzenia krewnych lub znajomych, skorzystania z różnych form rozrywki 

oraz zwiedzenia zabytków. Co do zasady, aktywność turystów w zakresie wybieranych komplementarnych celów 

podróży, była większa niż wśród odwiedzających, co z pewnością wynika z długości pobytu w Gdańsku oby grup 

respondentów.  

Tabela 37. 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 106 46% 101 45,29% 5 62,50% 

Zwiedzanie zabytków 25 11% 23 10,31% 2 25,00% 

Poznawanie kultury, historii i miejscowych 
zwyczajów 

13 6% 12 5,38% 1 12,50% 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 67 29% 62 27,80% 5 62,50% 

Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 36 16% 34 15,25% 2 25,00% 

Udział w wydarzeniu kulturalnym 4 2% 4 1,79% 0 0,00% 

Udział w imprezie sportowej 2 1% 2 0,90% 0 0,00% 

Udział w szkoleniu 4 2% 4 1,79% 0 0,00% 

Udział w konferencji/targach 6 3% 6 2,69% 0 0,00% 

Sprawy służbowe/ interesy 49 21% 47 21,08% 2 25,00% 

Inny jaki? 39 17% 39 17,49% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Dla większości ankietowanych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, najczęściej wskazywanym celem podróży 

był wypoczynek (45,3% krajowych i 62,5% zagranicznych gości). Kolejne popularne powody przyjazdu to: od-

wiedzenie krewnych i znajomych oraz załatwienie spraw służbowych. Zwiedzanie zabytków oraz szeroko rozu-

miana rozrywka wskazywane były częściej przez zagranicznych uczestników ruchu turystycznego. W porównaniu 

do danych uzyskanych w I kwartale 2017 r., zaobserwowano spadek zainteresowania Gdańskiem, jako miejscem 

wypoczynku, zarówno wśród osób z Polski, jak i z zagranicy. Coraz częściej Gdańsk staje się destynacją podróży 

służbowych, co może wynikać z dynamicznie rozwijającej się infrastruktury biurowej w mieście, która przyciąga 

liczne oddziały firm krajowych oraz międzynarodowych.  
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Tabela 38. 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 65 28,14% 19 13,19% 46 52,87% 

Zakupy 69 29,87% 29 20,14% 40 45,98% 

Udział w imprezach kulturalnych i rozrywko-

wych 
5 2,16% 5 3,47% 0 0,00% 

Odwiedzał puby, bary i kluby etc. 58 25,11% 18 12,50% 40 45,98% 

Udział w imprezach sportowych 2 0,87% 2 1,39% 0 0,00% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, żagle, 
konie itp.), 

3 1,30% 1 0,69% 2 2,30% 

Nie mam czasu wolnego 42 18,18% 34 23,61% 8 9,20% 

Spacer 135 58,44% 75 52,08% 60 68,97% 

Odpoczynek na plaży 5 2,16% 1 0,69% 4 4,60% 

Inaczej, jak? 13 5,63% 8 5,56% 5 5,75% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W kolejnym kroku analizowane były rodzaje podejmowanych przez respondentów aktywności w ich czasie wolnym 

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

skorzystać z kilku atrakcji, respondenci mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi. Pozwoliło to na szerszą ana-

lizę form spędzania czasu wolnego. W efekcie uzyskano 397 wskazań, co oznacza, że każdy  

z respondentów udzielił na zadane mu pytanie średnio ok. 2 odpowiedzi. 

Ankietowani najczęściej deklarowali, że spędzali lub będą spędzać czas spacerując po mieście (58,4%), rozważali 

zrobienie zakupów (29,9%) oraz odwiedzenie pubów, barów i klubów (25,1%). Wśród turystów, oprócz spacerów, 

które uzyskały największą liczbę wskazań, chętnie wybierano powiązane ze spacerowaniem zwiedzanie (52,9%), 

robienie zakupów (46,0%) oraz odwiedzanie pubów, barów, klubów etc. (46,0%). Odwiedzający  

z kolei wskazywali, iż w czasie wolnym będą spacerowali (52,1%), pójdą na zakupy (20,1%), a także będą od-

wiedzali bary i puby (12,5%). 

Brak czasu w czasie pobytu w Gdańsku zadeklarowało 18,2% badanych, podczas gdy w I kwartale 2017 r. jedynie 

12,6% respondentów udzieliło tej odpowiedzi. W roku bieżącym to odwiedzający przyznawali częściej, iż w trakcie 

pobytu nie będą dysponowali czasem umożliwiającym podjęcie dodatkowych aktywności.. Z uwagi na możliwy 

charakter i tym samym specyfikę odbywanych podróży, nie dziwi fakt, iż niemal każdą formę aktywności częściej 

wskazywali turyści, niż odwiedzający. 

Tabela 39. 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 65 28,14% 64 28,70% 1 12,50% 

Zakupy 69 29,87% 63 28,25% 6 75,00% 

Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych 5 2,16% 5 2,24% 0 0,00% 

Odwiedzał puby, bary i kluby etc. 58 25,11% 56 25,11% 2 25,00% 

Udział w imprezach sportowych 2 0,87% 2 0,90% 0 0,00% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, żagle, konie 
itp.), 

3 1,30% 2 0,90% 1 12,50% 

Nie mam czasu wolnego 42 18,18% 41 18,39% 1 12,50% 

Spacer 135 58,44% 129 57,85% 6 75,00% 

Odpoczynek na plaży 5 2,16% 5 2,24% 0 0,00% 

Inaczej, jak? 13 5,63% 13 5,83% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Krajowi uczestnicy ruchu turystycznego w wolnym czasie najchętniej spacerowali (57,9%), zwiedzali (28,7%) 

oraz robili zakupy (28,3%). Respondenci z zagranicy oprócz spacerowania (75,0%), najczęściej decydowali się 

na robienie zakupów (75,0%) oraz odwiedzenie pubów, barów i klubów (25,0%). Brak wolnego czasu częściej 

deklarowali respondenci krajowi, niż zagraniczni, co stanowi wynik tożsamy do uzyskanego w I kwartale roku 

poprzedniego. 
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Tabela 40. Analiza zależności pomiędzy głównym celem przyjazdu respondentów do Gdańska a wskazywaną przez 

nich formą spędzania wolnego czasu 

  

Zwiedza-
nie 

Zakupy 

Udział w 

impre-

zach kul-
turalnych 

i rozryw-

kowych 

Odwie-

dzał 

puby, 
bary i 

kluby 

etc. 

Udział w 
impre-

zach 

sporto-

wych 

Aktywny 

wypoczy-

nek (pły-

wanie, 
rower, 

żagle, 

konie 

itp.), 

Nie mam 

czasu 

wolnego 

Spacer 

Odpo-

czynek 
na 

plaży 

Inaczej, 
jak? 

Wypoczynek 45,21% 45,21% 2,74% 38,36% 0,00% 0,00% 1,37% 67,12% 1,37% 2,74% 

Zwiedzanie zabytków 60,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 0,00% 20,00% 

Poznawanie kultury, historii  
i miejscowych zwyczajów 

66,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Odwiedzenie krewnych lub 

znajomych 
22,92% 29,17% 0,00% 22,92% 0,00% 6,25% 2,08% 72,92% 6,25% 8,33% 

Rozrywka (kluby, dyskoteki, 

puby) 
22,22% 33,33% 11,11% 100,00% 11,11% 0,00% 0,00% 44,44% 

11,11

% 
0,00% 

Udział w wydarzeniu kultural-

nym 
0,00% 33,33% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Udział w imprezie sportowej 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 0,00% 

Udział w szkoleniu 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Udział w konferencji/targach 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Sprawy służbowe/ interesy 11,36% 18,18% 2,27% 15,91% 2,27% 0,00% 52,27% 45,45% 0,00% 0,00% 

Inny, jaki? 24,32% 18,92% 0,00% 8,11% 0,00% 0,00% 27,03% 45,95% 0,00% 16,22% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Aby poszerzyć analizę wybieranych przez respondentów form aktywności, zweryfikowano także ewentualne wy-

stępowanie zależności pomiędzy wybieraną przez respondentów formą aktywności, a deklarowanym przez nich 

głównym celem przyjazdu do Gdańska. Analiza ta posłużyła do zdiagnozowania, jakie aktywności są ze sobą 

łączone. Respondenci zostali podzieleni na grupy, ze względu na wybierany główny cel podróży (cele podróży 

wskazane są w kolumnie nr 1), zaś w kolejnych kolumnach znalazł się udział wskazań danej grupy w zakresie 

podejmowanych aktywności w trakcie pobytu w Gdańsku. I tak:  

 respondenci, którzy przybyli do Gdańska w celach wypoczynkowych, najchętniej wykorzystywali swój 

pobyt na spacerowanie (67,1%) oraz zakupy (45,2%). Często podejmowanymi w tej grupie aktywno-

ściami było także zwiedzanie (45,2%) oraz odwiedzanie pubów, barów i klubów (38,4%); 

 respondenci, dla których głównym celem przyjazdu było zwiedzanie zabytków, deklarowali, że w czasie 

pobytu w Gdańsku poza zwiedzaniem będą także spacerować (60,0%); 

 respondenci, którzy przyjechali, aby poznawać kulturę, historię i miejscowe zwyczaje najchętniej space-

rowali (100,0%) i zwiedzali miasto (66,7%); 

 respondenci odwiedzający krewnych lub znajomych najczęściej deklarowali, iż swój wolny czas wyko-

rzystają na spacerowanie (72,9%), robienie zakupów (29,2%) oraz zwiedzanie (22,3%); 

 wśród osób, które przyjechały do Gdańska w celach rozrywkowych (aby odwiedzać kluby, puby i dysko-

teki) popularne były spacery (44,4%), zakupy (33,3%) oraz zwiedzanie (22,2%);  

 osoby mające zamiar wziąć udział w wydarzeniu kulturalnym lub sportowym spędzały wolny czas przede 

wszystkim spacerując i robiąc zakupy;  

 ankietowani, którzy przybyli w sprawach służbowych, w celu wzięcia udziału w szkoleniu oraz w konfe-

rencji/ targach, najczęściej spośród wszystkich innych grup deklarowali brak wolnego czasu. Część z nich 

jednak wskazała, że spacerowała po mieście lub robiła zakupy.  

Zweryfikowano także, jak kształtowały się wśród respondentów preferencje w zakresie obiektów i atrakcji, które 

odwiedzili lub mieli zamiar zobaczyć w trakcie swojego pobytu w Gdańsku. Z uwagi na fakt, iż pytanie to zakładało 

możliwość udzielenia kilku odpowiedzi przez jednego respondenta, łącznie uzyskano 488 wskazań, co oznacza, 

że średnio jeden respondent wskazał 2 obiekty i atrakcje.  
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Tabela 41. 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 (stare miasto) 220 95,24% 133 92,36% 87 100,00% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 33 14,29% 11 7,64% 22 25,29% 

Molo w Brzeźnie 23 9,96% 9 6,25% 14 16,09% 

Plaża 51 22,08% 20 13,89% 31 35,63% 

Stadion Energa Gdańsk (była PGE 

Arena) 
4 1,73% 1 0,69% 3 3,45% 

Żuraw (wejście do środka) 5 2,16% 0 0,00% 5 5,75% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 24 10,39% 7 4,86% 17 19,54% 

Europejskie Centrum Solidarności (wej-

ście do środka) 
14 6,06% 4 2,78% 10 11,49% 

Dwór Artusa 9 3,90% 6 4,17% 3 3,45% 

Ratusz Głównego Miasta 8 3,46% 4 2,78% 4 4,60% 

Westerplatte 36 15,58% 12 8,33% 24 27,59% 

Centrum Hewelianum (wejście do 

środka) 
7 3,03% 3 2,08% 4 4,60% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 2 0,87% 0 0,00% 2 2,30% 

Gdański Teatr Szekspirowski 4 1,73% 2 1,39% 2 2,30% 

Sołdek (wejście do środka) 1 0,43% 1 0,69% 0 0,00% 

Twierdza Wisłoujście 3 1,30% 2 1,39% 1 1,15% 

Międzynarodowe Targi Gdańskie (wej-

ście do środka) 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ZOO 20 8,66% 4 2,78% 16 18,39% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Osta-

teczny Memlinga) 
1 0,43% 0 0,00% 1 1,15% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 2 0,87% 1 0,69% 1 1,15% 

Narodowe Muzeum Morskie 7 3,03% 1 0,69% 6 6,90% 

Muzeum II Wojny Światowej 14 6,06% 5 3,47% 9 10,34% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami, większość respondentów wskazała, iż odwiedzi w czasie swojego pobytu 

historyczne centrum miasta (aż 95,2% ogółu badanych). Porównując otrzymane wyniki z tymi uzyskanymi  

w I kwartale 2017 r., zaobserwowano wzrost zainteresowania przyjeżdżających tą częścią Gdańska. Co ciekawe, 

pomimo niesprzyjających warunków pogodowych panujących w analizowanym kwartale, sporym zainteresowa-

niem cieszyła się także plaża (22,1%). Na jej odwiedzenie decydowali się przede wszystkim turyści (35,6%). 

Respondenci zwiedzili bądź planowali zwiedzić również Westerplatte (15,6%), a także Park Oliwski (14,3%). 

Wśród obiektów najwięcej zwolenników znalazły: Bazylika Mariacka (10,4%), Muzeum II Wojny Światowej 

(6,1%), Europejskie Centrum Solidarności (6,1%) oraz Ratusz Głównego Miasta (3,5%).  

Wszyscy badani turyści zadeklarowali odwiedzenie, bądź chęć odwiedzenia historycznego centrum miasta. Dużą 

popularnością cieszyła się także plaża (35,7%), Westerplatte (27,6%) oraz Park Oliwski (25,3%). Najczęściej 

wskazywanymi obiektami, które zamierzano zwiedzić lub zwiedzono była Bazylika Mariacka (19,5%), molo  

w Brzeźnie (16,1%) oraz Europejskie Centrum Solidarności (11,5%).  

Tabela 42. 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 (stare 

miasto) 
220 95,24% 212 95,07% 8 100,00% 

Park Oliwski (Katedra  

w Oliwie) 
33 14,29% 33 14,80% 0 0,00% 

Molo w Brzeźnie 23 9,96% 23 10,31% 0 0,00% 

Plaża 51 22,08% 48 21,52% 3 37,50% 

Stadion Energa Gdańsk (była 

PGE Arena) 
4 1,73% 4 1,79% 0 0,00% 

Żuraw (wejście do środka) 5 2,16% 5 2,24% 0 0,00% 

Bazylika Mariacka (wejście do 
środka) 

24 10,39% 23 10,31% 1 12,50% 

Europejskie Centrum Solidar-

ności (wejście do środka) 
14 6,06% 14 6,28% 0 0,00% 

Dwór Artusa 9 3,90% 9 4,04% 0 0,00% 

Ratusz Głównego Miasta 8 3,46% 8 3,59% 0 0,00% 

Westerplatte 36 15,58% 35 15,70% 1 12,50% 

Centrum Hewelianum (wejście 

do środka) 
7 3,03% 6 2,69% 1 12,50% 
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Dom Uphagena (wejście do 
środka) 

2 0,87% 2 0,90% 0 0,00% 

Gdański Teatr Szekspirowski 4 1,73% 3 1,35% 1 12,50% 

Sołdek (wejście do środka) 1 0,43% 1 0,45% 0 0,00% 

Twierdza Wisłoujście 3 1,30% 3 1,35% 0 0,00% 

Międzynarodowe Targi Gdań-

skie (wejście do środka) 
0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ZOO 20 8,66% 17 7,62% 3 37,50% 

Muzeum Narodowe (w tym 

Sąd Ostateczny Memlinga) 
1 0,43% 1 0,45% 0 0,00% 

Latarnia Morska w Nowym 

Porcie 
2 0,87% 2 0,90% 0 0,00% 

Narodowe Muzeum Morskie 7 3,03% 7 3,14% 0 0,00% 

Inne, jakie? 14 6,06% 14 6,28% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza wybieranych atrakcji turystycznych w podziale na krajowych i zagranicznych gości wykazała, że respon-

denci z zagranicy mieli zamiar odwiedzić historyczne centrum miasta, plażę oraz ZOO. Wśród krajowych uczest-

ników ruchu turystycznego najczęściej wskazywane było także historyczne centrum miasta, Westerplatte, Bazy-

lika Mariacka oraz molo w Brzeźnie.  

Rysunek 3. Średnia liczba odwiedzonych atrakcji przez wybrane grupy respondentów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizując średnią liczbę atrakcji odwiedzonych przez członków poszczególnych grup respondentów, najwyższy 

wynik widoczny był w przypadku turystów (3,01) oraz zagranicznych uczestników ruchu turystycznego (2,25). W 

porównaniu do I kwartału 2017 r. można zauważyć ogólny spadek zainteresowania atrakcjami turystycznymi we 

wszystkich grupach respondentów. Takiej zmiany można upatrywać przede wszystkim w gorszych warunkach 

pogodowych niż w I kwartale zeszłego roku, które możliwie utrudniły odwiedzającym i turystom w badanym 

okresie mobilność i chęć skorzystania z szerokiej oferty turystycznej miasta.  

Tabela 43. 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 9 3,90% 4 2,78% 5 5,75% 

Muzeum 34 14,72% 5 3,47% 29 33,33% 

Opera 1 0,43% 1 0,69% 0 0,00% 

Kino 32 13,85% 14 9,72% 18 20,69% 

Galeria sztuki 2 0,87% 0 0,00% 2 2,30% 

Filharmonia 4 1,73% 3 2,08% 1 1,15% 

Inna instytucja, jaka? 5 2,16% 5 3,47% 0 0,00% 

Z żadnej 161 69,70% 118 81,94% 43 49,43% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. oferta instytucji kulturalnych nie spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony osób 

przyjeżdżających do Gdańska; aż 69,7% ogółu respondentów przyznało, iż nie skorzystało z żadnej części oferty 

kulturalnej w mieście, przy czym zjawisko to było szczególnie widoczne w przypadku odwiedzających (którzy z 

2,11 

1,57 

3,01 

2,11 

2,25 
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uwagi na ograniczony czas pobytu w mieście, woleli skorzystać z innych atrakcji, niż oferta instytucji kultural-

nych). Jeśli już, ankietowani najchętniej wybierali zwiedzanie muzeów (14,7%) oraz kino (13,9%). Najmniejszym 

zainteresowaniem cieszyły się galerie sztuki (0,43%). Wśród odwiedzających najpopularniejszą składową oferty 

kulturalnej Gdańska było kino, zaś turyści najchętniej odwiedzali gdańskie muzea.  

Tabela 44. 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 9 3,90% 7 3,14% 2 25,00% 

Muzeum 34 14,72% 31 13,90% 3 37,50% 

Opera 1 0,43% 1 0,45% 0 0,00% 

Kino 32 13,85% 28 12,56% 4 50,00% 

Galeria sztuki 2 0,87% 2 0,90% 0 0,00% 

Filharmonia 4 1,73% 4 1,79% 0 0,00% 

Inna instytucja, jaka? 5 2,16% 5 2,24% 0 0,00% 

Z żadnej 161 69,70% 159 71,30% 2 25,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza wybieranych elementów oferty instytucji kulturalnych w Gdańsku z punktu widzenia krajowych i zagra-

nicznych uczestników ruchu turystycznego pozwala stwierdzić, że goście z zagranicy wykazywali w I kwartale 

2018 r. większe zainteresowanie różnymi instytucjami kultury, niż osoby z Polski.  

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

Następnie w ramach analizy wyników badania sondażowego, podjęto próbę określenia poziomu zadowolenia re-

spondentów z ich pobytu w Gdańsku. W celu zbadania tego aspektu posłużono się dziesięciostopniową skalą, 

w której 1 oznaczało, że respondent był z wizyty „bardzo niezadowolony”, natomiast 10 - „bardzo zadowolony”. 

Dzięki temu możliwe było na określenie uśrednionego wyniku dla poszczególnych czynników w zależności od 

analizowanej grupy respondentów. 

Rysunek 4. 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. 

W I kwartale 2018 r. ogół respondentów ocenił swój pobyt na stosunkowo wysokim poziomie wynoszącym 8,36 

pkt. Najbardziej zadowoleni ze swojego pobytu w Gdańsku byli turyści, którzy ocenili swój pobyt w mieście na 

średnim poziomie wynoszącym 8,60 pkt. W przypadku oceny pobytu z uwzględnieniem podziału na krajowych 

i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, to respondenci krajowi lepiej ocenili swój pobyt w mieście (8,41 

pkt.). Z kolei osoby z zagranicy były najmniej zadowolone z pobytu, ze wszystkich badanych grup respondentów. 

Porównując uzyskane dane z tymi pochodzącymi z analogicznego okresu w roku ubiegłym, zauważyć można 

spadek ogólnej oceny pobytu w Gdańsku wśród ogółu badanych oraz w każdej z wyodrębnionych kategorii.  

8,36 8,22 
8,60 8,41 

7,00 
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Następnie analizie poddano zależności występujące pomiędzy średnią oceną zadowolenia z pobytu w mieście 

a liczbą dotychczasowych wizyt w Gdańsku oraz wybranymi cechami demograficzno-społecznymi respondentów.   

Tabela 45. 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  8,90 7,00 9,71 8,78 10,00 10,00 

Jestem po raz drugi 8,23 8,25 8,22 8,57 1,00 1,00 

Byłem/am tu 3-5 razy 8,50 8,12 9,13 8,50 - - 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 8,31 8,27 8,40 8,34 7,50 - 

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 są osoby 

z zagranicy, które były w Gdańsku po raz pierwszy (10,00 pkt.), przy czym należy wskazać, iż grupa tych osób 

była nieliczna. Na równie wysokim poziomie (9,71 pkt.) swój pobyt ocenili turyści odwiedzający Gdańsk pierwszy 

raz. Zjawisko to jest szczególnie ważne z punktu widzenia wpływu zadowolenia tych grup respondentów na ich 

ewentualny powrót do Gdańska w przyszłości.  

Tabela 46. 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 8,36 8,37 8,32 8,46 5,75 5,50 

Mężczyzna 8,36 8,08 8,80 8,37 8,25 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. najbardziej zadowolone ze swojego pobytu w mieście były kobiety. Potwierdza się zatem to, 

iż jest to stała prawidłowość, która może mieć związek z ogólnym, bardziej pozytywnym nastawieniem kobiet, 

nie zaś z samą ofertą miasta (która teoretycznie mogłaby być bardziej przystosowana do potrzeb i preferencji 

danej płci). Najlepszy wynik zauważalny był wśród pań odwiedzjących miasto.  

Tabela 47. 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 8,35 8,45 8,16 8,51 4,67 5,50 

od 25 do 34 lat 8,34 8,11 8,68 8,37 6,00 - 

od 35 do 44 lat 8,60 8,29 9,00 8,58 9,00 - 

od 45 do 54 lat 7,79 7,74 8,00 7,78 8,00 - 

od 55 do 64 lat 9,00 9,00 9,00 9,00 - - 

65 lat i powyżej 10,00 - 10,00 - 10,00 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W ogóle badanej populacji, najbardziej zadowoloną grupą respondentów byli seniorzy (65 lat i więcej). Wysokie 

oceny przyznali także respondenci w wieku od 55 do 64 lat oraz od 25 do 34 lat. Z kolei najmniej zadowoleni byli 

respondenci w wieku od 45 do 54 lat.   
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Tabela 48. 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 8,51 8,38 8,65 8,63 5,67 1,00 

Średnie 8,36 8,23 8,59 8,39 7,50 10,00 

Zasadnicze zawodowe 8,06 8,00 8,25 8,03 9,00 - 

Gimnazjalne lub poniżej 8,20 7,75 10,00 8,20 - - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analiza zależności pomiędzy średnią oceną pobytu w Gdańsku a wykształceniem respondentów pozwoliła zauwa-

żyć, że najwyżej oceniły swój pobyt osoby z wykształceniem wyższym (8,51 pkt.), zaś najniżej osoby deklarujące 

posiadanie wykształcenia zasadniczego zawodowego (8,06 pkt.).  

Tabela 49. Zależność pomiędzy zadowoleniem z pobytu w Gdańsku, a głównym celem przyjazdu do Gdańska respon-

dentów z podziałem na odwiedzających i turystów [skala 10-stopniowa, gdzie 1-2-bardzo niezadowolony, 9-10 bar-

dzo zadowolony] 

Główny cel przyjazdu Ogółem Odwiedzający Turyści 

Wypoczynek 8,53 8,39 8,69 

Zwiedzanie zabytków 9,20 9,00 9,33 

Poznawanie kultury, historii i miejscowych 

zwyczajów 
8,33 8,50 8,00 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 8,29 8,04 8,54 

Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 9,00 8,80 9,25 

Udział w wydarzeniu kulturalnym 7,33 7,33 - 

Udział w imprezie sportowej 8,00 8,00 - 

Udział w szkoleniu 6,50 6,50 - 

Udział w konferencji/targach 8,60 8,50 8,67 

Sprawy służbowe/ interesy 8,25 8,14 8,67 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W celu ustalenia poziomu zadowolenia respondentów, przeanalizowana została także zależność pomiędzy głów-

nym celem przyjazdu do Gdańska a deklarowaną oceną pobytu w mieście. Spośród ogółu badanych uczestników 

ruchu turystycznego najbardziej zadowoloną grupą były osoby, które przybyły w celu zwiedzania zabytków (9,20 

pkt.), zaś najmniej osoby, które przyjechały do Gdańska, aby wziąć udział w imprezie o charakterze sportowym 

(7,33 pkt.). 

Tabela 50. 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 

Wypoczynek 8,63 5,00 

Zwiedzanie zabytków 9,00 10,00 

Poznawanie kultury, historii i miejscowych zwyczajów 8,33 - 

Odwiedzenie krewnych lub znajomych 8,36 7,33 

Rozrywka (kluby, dyskoteki, puby) 9,00 - 

Udział w wydarzeniu kulturalnym 7,33 - 

Udział w imprezie sportowej 8,00 - 

Udział w szkoleniu 6,50 - 

Udział w konferencji/targach 8,60 - 

Sprawy służbowe/ interesy 8,31 7,00 

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 cecho-

wał respondentów zagranicznych, którzy zdecydowali się na przyjazd w celu zwiedzania zabytków. Najmniej za-

dowoleni z kolei byli respondenci krajowi, których celem był udział w szkoleniu. 
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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 5. 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. 

W analizowanym okresie swoją chęć polecenia odwiedzenia Gdańska znajomym oraz rodzinie respondenci ocenili 

na średnim poziomie wynoszącym 8,89 pkt. w dziesięciostopniowej skali. Największą chęć rekomendowania po-

bytu w Gdańsku deklarowali turyści (9,21 pkt.), zaś najmniejszą – zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego  

(8,63 pkt.) 

W dalszej części analizy wyników badania sondażowego, ocenie poddana została ogólna atrakcyjność Gdańska 

oraz poziom zadowolenia respondentów z poszczególnych aspektów, które mogą mieć wpływ na ocenę przez nich 

całego pobytu w mieście (atmosfera miasta, oznakowanie turystyczne, bezpieczeństwo, czystość na ulicach, życz-

liwość mieszkańców, baza noclegowa, baza gastronomiczna, oferta kulturalna, oferta rozrywkowa, oferta rekre-

acyjna i sportowa, oferta sklepów i centrów handlowych, oferta usług przewodnickich, komunikacja miejska i 

poruszanie się po mieście samochodem). Ocenę jakości tych aspektów przeprowadzono w oparciu  

o pięciostopniową skalę, gdzie 1 oznaczało ocenę bardzo słabą, a 5 - bardzo dobrą.  

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 4,36 4,23 4,57 

Oznakowanie turystyczne miasta 4,21 4,26 4,13 

Bezpieczeństwo 4,22 4,18 4,29 

Czystość na ulicach 4,02 4,12 3,85 

Życzliwość mieszkańców 4,29 4,20 4,44 

Baza noclegowa* 4,37 3,83 4,43 

Baza gastronomiczna 4,18 4,00 4,46 

Oferta kulturalna 4,24 3,82 4,75 

Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 3,97 3,79 4,21 

Ofertę rekreacyjną i sportową 3,88 3,65 4,16 

Ofertę sklepów i centrów handlowych 4,15 4,11 4,22 

Ofertę usług przewodnickich 3,77 3,61 5,00 

Komunikację miejską 3,90 3,84 3,97 

Poruszanie się samochodem po mieście** 3,57 3,58 3,56 

*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. 

Uzyskane wyniki badania sondażowego wykazały, że najwyżej ocenianymi przez ogół respondentów aspektami 

pobytu w Gdańsku były: baza noclegowa (4,37 pkt.), atmosfera miasta (4,36 pkt.), życzliwość mieszkańców 

(4,29 pkt.) oraz bezpieczeństwo (4,22 pkt.). Z kolei najniższe oceny uzyskały: poruszanie się po mieście samo-

chodem (3,57 pkt.), oferta usług przewodnickich (3,77 pkt.) oraz komunikacja miejska (3,90 pkt.).  

8,89 

8,69 

9,21 

8,90 

8,63 

Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni



34 

 

Odwiedzający najwyżej ocenili oznakowanie turystyczne Gdańska, atmosferę miasta, życzliwość mieszkańców 

oraz bezpieczeństwo, zaś najniżej: poruszanie się po mieście samochodem, ofertę usług przewodnickich oraz 

ofertę rekreacyjną i sportową. Turyści z kolei byli nieco łagodniejsi w swych ocenach; z najwyższą aprobatą 

spotkały się usługi przewodnickie, oferta kulturalna, atmosfera miasta oraz życzliwość mieszkańców.  

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 4,36 4,38 5,00 

Oznakowanie turystyczne miasta 4,21 4,13 5,00 

Bezpieczeństwo 4,22 4,25 5,00 

Czystość na ulicach 4,03 3,63 5,00 

Życzliwość mieszkańców 4,30 4,13 5,00 

Baza noclegowa* 4,38 4,25 4,00 

Baza gastronomiczna 4,17 4,50 4,50 

Oferta kulturalna 4,22 4,50 5,00 

Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 3,98 3,67 5,00 

Ofertę rekreacyjną i sportową 3,89 3,50 4,00 

Ofertę sklepów i centrów handlowych 4,17 3,75 5,00 

Ofertę usług przewodnickich 3,65 4,67 5,00 

Komunikację miejską 3,88 4,25 4,50 

Poruszanie się samochodem po mieście** 3,57 3,75 5,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród badanych z zagranicy szczególnie docenione zostały: usługi przewodnickie i baza gastronomiczna, oferta 

kulturalna oraz atmosfera miasta, zaś najwięcej negatywnych not zebrała oferta rekreacyjna i sportowa. Dla obu 

badanych grup szczególnie uciążliwe było poruszanie się po mieście samochodem. Goście krajowi stosunkowo 

krytycznie odnieśli się także do jakości usług świadczonych przez komunikację miejską. Po raz kolejny zatem 

badania, i to bez względu na porę roku, wykazały, iż niezbędne jest szersze przyjrzenie się jakości infrastruktury 

transportowej w mieście, gdyż po raz kolejny jest najniżej ocenianym aspektem całego miasta.  

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 - 
- 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ogólną atmosferę miasta na 4 pkt lub 5 pkt 8,43 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły oznakowanie turystyczne miasta na 1 pkt lub 2 pkt 8,55 -                                 

0,12 jak oceniają pobyt osoby, które oceniły oznakowanie turystyczne miasta na 4 pkt lub 5 pkt 8,43 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bezpieczeństwo na 1 pkt lub 2 pkt 8,75 -                                 

0,35 jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bezpieczeństwo na 4 pkt lub 5 pkt 8,40 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły czystość na ulicach na 1 pkt lub 2 pkt 9,23 -                                 

0,82 jak oceniają pobyt osoby, które oceniły czystość na ulicach na 4 pkt lub 5 pkt 8,41 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły życzliwość mieszkańców na 1 pkt lub 2 pkt 8,14 
0,33 

jak oceniają pobyt osoby, które oceniły życzliwość mieszkańców na 4 pkt lub 5 pkt 8,47 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bazę noclegową na 1 pkt lub 2 pkt 8,00 

0,65 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bazę noclegową na 4 pkt lub 5 pkt 8,65 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bazę gastronomiczną na 1 pkt lub 2 pkt 8,33 

0,09 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły bazę gastronomiczną na 4 pkt lub 5 pkt 8,43 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę kulturalną na 1 pkt lub 2 pkt 7,25 

1,41 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę kulturalną na 4 pkt lub 5 pkt 8,66 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę rozrywkową na 1 pkt lub 2 pkt 6,60 

1,93 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę rozrywkową na 4 pkt lub 5 pkt 8,53 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę rekreacyjną i sportową na 1 pkt lub 2 pkt 8,00 

0,72 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę rekreacyjną i sportową na 4 pkt lub 5 pkt 8,72 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę sklepów i centrów handlowych na 1 pkt lub 2 pkt 7,75 

0,64 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę sklepów i centrów handlowych na 4 pkt lub 5 pkt 8,39 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę usług przewodnickich na 1 pkt lub 2 pkt 6,50 

1,21 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły ofertę usług przewodnickich na 4 pkt lub 5 pkt 7,71 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły komunikację miejską na 1 pkt lub 2 pkt 8,00 

0,54 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły komunikację miejską na 4 pkt lub 5 pkt 8,54 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły poruszanie się samochodem po mieście na 1 pkt lub 2 pkt 7,67 

0,79 
jak oceniają pobyt osoby, które oceniły poruszanie się samochodem po mieście na 4 pkt lub 5 pkt 8,45 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejno analizie poddano wpływ oceny poszczególnych aspektów oferty miasta na całościową ocenę pobytu re-

spondentów w Gdańsku. Analiza ta polega na zestawieniu średnich ocen pobytu w Gdańsku osób, które dany 
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aspekt oferty (np. atmosferę miasta) oceniły na poziomie 1 i 2 punktów oraz 4 i 5 punktów. Różnica pomiędzy 

obiema średnimi wartościami pokazuje, czy dany aspekt miał wpływ na zadowolenie respondentów z pobytu 

w mieście, czy też nie (jeżeli różnica jest ujemna, oznacza to, iż dany aspekt nie wpływał na ogólną ocenę zado-

wolenia, zaś wartość dodatnia – że wpływ ten wystąpił. Im wyższa wartość dodatnia, tym większy wpływ).  

I tak, największe oddziaływanie na ogólne zadowolenie respondentów z pobytu w Gdańsku w I kwartale 2018 r. 

miały oferty: rozrywkowa, kulturalna oraz usług przewodnickich. Z kolei niewielki wpływ na zadowolenie miała 

baza gastronomiczna, oznakowanie turystyczne miasta, życzliwość mieszkańców oraz bezpieczeństwo.  

Rysunek 6. 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. W tym zakresie moż-

liwe było przyznanie oceny w skali od 1 do 10, przy czym 1 oznaczał zupełny brak dostosowania, zaś  

10 - doskonałe dostosowanie. Najlepiej aspekt ten został oceniony przez turystów i zagranicznych uczestników 

ruchu turystycznego, zaś najgorzej przez odwiedzających.  

W porównaniu do I kwartału 2017 r. wzrosła średnia ocena przyznana przez ogół respondentów, bowiem we 

wskazanym okresie wyniosła ona 7,58 pkt. Podobnie jak w I kwartale 2017 r. najwyżej dostosowanie Gdańska 

do potrzeb turystów ocenili turyści i zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego.  

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  70 30,30% 25 17,36% 45 51,72% 66 29,60% 4 50,00% 

Nie 161 69,70% 119 82,64% 42 48,28% 157 70,40% 4 50,00% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Następne pytanie miało na celu ustalenie, na ile uczestnicy ruchu turystycznego przyczyniają się pośrednio do 

promocji miasta, poprzez publikowanie informacji o swoim pobycie na takich serwisach społecznościowych, jak 

Facebook, Twitter czy Instagram. Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami, 30,3% respondentów ogółem wskazało, 

że da znać o swojej wizycie w mieście na portalach społecznościowych. Najchętniejsi do podzielenia się informacją 

o swojej bytności w Gdańsku byli turyści (51,7%). Z kolei najmniej chętni do podzielenia się swoim pobytem w 

Gdańsku, przy wykorzystaniu portali społecznościowych byli odwiedzający, co może wynikać z tego, iż bywają 

oni często w tym mieście, dlatego też w ich ocenie nieuzasadnione jest informowanie rodziny i znajomych o tym, 

że po raz kolejny zjawili się w Gdańsku.  
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Tabela 55. Udział respondentów, którzy skorzystali z informacji turystycznej z podziałem na odwiedzających i tury-

stów 

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % Krajowi % Zagraniczni % 

Tak  9 3,90% 4 2,78% 5 5,75% 7 3,14% 2 25,00% 

Nie 222 96,10% 140 97,22% 82 94,25% 216 96,86% 6 75,00% 

Razem 231 100% 144 100% 87 100% 223 100% 8 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Następnie zbadane zostało to, czy respondenci zdecydowali się na skorzystanie z usług Gdańskiej Informacji 

Turystycznej. Wyniki pozwalają zauważyć, że odsetek osób korzystających z punktów IT nie był w I kwartale 

2018 r. zbyt wysoki, zarówno wśród turystów (5,8%), jak i odwiedzających (2,8%).  

Jeżeli już respondenci zdecydowali się odwiedzić któryś z punktów informacji turystycznej w Gdańsku, najczęściej 

była to Informacja Turystyczna w tunelu przy Dworcu Głównym w Gdańsku.  

Tabela 56. Struktura respondentów pod względem celu w jakim udali się do informacji turystycznej z podziałem na 

odwiedzających i turystów 

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Informacji o atrakcjach turystycznych 2 22,22% 0 0,00% 2 40,00% 

Chciałam/em uzyskać mapę Gdańska 3 33,33% 3 75,00% 0 0,00% 

Chciałem dowiedzieć się czegoś o komuni-

kacji publicznej 
6 66,67% 1 25,00% 5 100,00% 

Pytałem/am o drogę 5 55,56% 2 50,00% 3 60,00% 

Chciałam/em uzyskać inne materiały tury-

styczne 
1 11,11% 1 25,00% 0 0,00% 

Inny powód, jaki? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci, którzy zdecydowali się na skorzystanie z usług informacji turystycznej, najczęściej chcieli dowie-

dzieć się czegoś o komunikacji miejskiej (66,7%), zapytać o drogę (55,6%) oraz otrzymać mapę Gdańska 

(33,3%). O komunikację miejską oraz o drogę częściej pytali się turyści niż odwiedzający. Z kolei odwiedzający 

byli najbardziej zainteresowani możliwością otrzymania mapy miasta.  

Tabela 57. Struktura respondentów pod względem celu w jakim udali się do informacji turystycznej z podziałem na 

krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Informacji o atrakcjach turystycznych 2 22,22% 2 28,57% 0 0,00% 

Chciałam/em uzyskać mapę Gdańska 3 33,33% 3 42,86% 0 0,00% 

Chciałem dowiedzieć się czegoś o komunikacji pu-

blicznej 
6 66,67% 4 57,14% 2 100,00% 

Pytałem/am o drogę 5 55,56% 4 57,14% 1 50,00% 

Chciałam/em uzyskać inne materiały turystyczne 1 11,11% 1 14,29% 0 0,00% 

Inny powód, jaki? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

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 punktów informacji turystycznej w Gdańsku w celu uzyskania 

informacji na temat komunikacji miejskiej, bądź w celu zapytania się o drogę lub mapę Gdańska. Wszyscy zagra-

niczni ankietowani chcieli zasięgnąć informacji na temat komunikacji miejskiej, zaś połowa respondentów z tej 

grupy pytała o drogę.  

Ostatnim etapem analizy była weryfikacja stopnia zadowolenia respondentów z jakości usług świadczonych przez 

gdańskie punkty Informacji Turystycznej. W tym celu ankietowanych poproszono o ocenę działania punktów in-

formacyjnych, przy wykorzystaniu pięciostopniowej skali, gdzie 1 oznaczało bardzo niską jakość, 5 - bardzo wy-

soką jakość obsługi i udzielonej pomocy w punkcie Informacji Turystycznej. 
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Rysunek 7. 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. 

Najwyższe oceny za jakość obsługi i udzielanej informacji przyznali punktom informacji turystycznej w Gdańsku 

turyści (4,80 pkt.) oraz zagraniczni uczestnicy ruchu turystycznego (5,0 pkt.). Średnia ocena obsługi i jakości 

udzielanej informacji w punktach IT w badanym okresie wyniosła 4,67 pkt.  

Rysunek 8. Średnia ocena jakości obsługi w poszczególnych punktach informacji turystycznej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. najwyższe oceny wśród respondentów otrzymało IT znajdujące się przy ul. Długi Targ (5,00 

pkt.). Nieco niżej oceniono Gdańskie Centrum IT tunelu przy Dworcu Głównym (4,50 pkt.). W analizowanym 

okresie żaden z badanych nie skorzystał z usług punktów Informacji Turystycznej, zlokalizowanych na terenie 

Portu Lotniczego im. L. Wałęsy oraz w Bramie Wyżynnej. 
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WYNIKI BADAŃ W KONTEKŚCIE WYBRANYCH ZAGADNIEŃ TEMATYCZNYCH 

3.1. Specyfikacja turystów ze względu na cel podróży oraz wpływ tego celu na zacho-

wania i opinie turystów  

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 58. Udział wyodrębnionych grup respondentów w całej próbie badawczej 

  Liczba respondentów % 

Respondenci biznesowi  51 22,08% 

Respondenci rekreacyjni  90 38,96% 

Respondenci eventowi  5 2,16% 

Respondenci, którzy przyjechali do rodziny/znajomych 48 20,78% 

Pozostali respondenci, nigdzie niesklasyfikowani 37 16,02% 

Razem 231 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

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. Z uwagi na fakt, iż w grupie respondentów eventowych zidentyfikowano tylko 5 osób, 

zrezygnowano ze szczegółowej analizy tej grupy ankietowanych. Tym samym analizie poddano tylko trzy grupy: 

respondentów biznesowych, respondentów rekreacyjnych oraz respondentów, którzy przyjechali do rodziny lub 

znajomych.  

3.2. Turystyka biznesowa 

3.2.1. Profil respondenta biznesowego (metryczka) 

W ramach badania za respondentów biznesowych uznane zostały osoby, które w kwestionariuszu ankiety wska-

zały, iż celem ich podróży były sprawy służbowe, interesy, udział w szkoleniu lub udział w konferencji. Na tej 

podstawie w badanej próbie wyodrębniono 51 osób, które sklasyfikowano jako respondentów (odwiedzających 

i turystów) biznesowych.  

Z uwagi na fakt, iż wśród zagranicznych respondentów biznesowych zidentyfikowano tylko 2 osoby, zrezygnowano 

ze szczegółowej analizy wyników w podziale na osoby z Polski i z zagranicy.  
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Tabela 59. Podział respondentów biznesowych według płci 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Mężczyzna 36 70,59% 34 69,39% 2 100,00% 

Kobieta 15 29,41% 15 30,61% 0 0,00% 

Razem 51 100% 49 100% 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów biznesowych przeważali mężczyźni, którzy stanowili 70,6% badanej grupy. Należy jednak 

wskazać, iż w porównaniu do I kwartału 2017 r. ich udział uległ zwiększeniu (w poprzednim roku wynosił 56,8%).  

Tabela 60. Podział respondentów biznesowych według wieku 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

od 16 do 24 lat 7 13,73% 7 14,29% 0 0,00% 

od 25 do 34 lat 16 31,37% 15 30,61% 1 50,00% 

od 35 do 44 lat 16 31,37% 16 32,65% 0 0,00% 

od 45 do 54 lat 11 21,57% 10 20,41% 1 50,00% 

od 55 do 64 lat 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

65 lat i powyżej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 51 100% 49 100% 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W grupie respondentów biznesowych przeważały osoby w wieku od 25 do 34 lat oraz od 35 do 44 lat. W obu tych 

grupach udział respondentów wyniósł po 31,4%. Kolejną, co do wielkości udziału, grupą respondentów była grupa 

badanych od 45 do 54 lat (21,6%). Pozostałe grupy wiekowe stanowiły zdecydowaną mniejszość. Widać zatem 

wyraźnie, iż największa aktywność respondentów biznesowych obejmuje osoby znajdujące się w wieku produk-

cyjnym.  

W porównaniu do I kwartału 2017 r. zdecydowanemu spadkowi uległ udział osób w wieku od 25 do 34 lat (we 

wskazanym kwartale wynosił, bowiem 42,0%). 

Tabela 61. Podział respondentów biznesowych według statusu zawodowego 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Praca umysłowa 17 33,33% 17 34,69% 0 0,00% 

Praca fizyczna 13 25,49% 12 24,49% 1 50,00% 

Pracujący na własny rachunek 15 29,41% 14 28,57% 1 50,00% 

Praca fizyczna 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Uczeń/uczennica 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Praca umysłowa 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Praca umysłowa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żadne z powyższych 4 7,84% 4 8,16% 0 0,00% 

Bezrobotny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 51 100% 49 100% 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. respondenci biznesowi najczęściej deklarowali, iż wykonują pracę umysłową (33,3% badanej 

populacji), przy czym w porównaniu do I kwartału 2017 r. udział tych osób uległ spadkowi (wynosił 44,4%). Nieco 

mniejszy udział stanowiły osoby pracujące na własny rachunek (29,4%). Co do zasady, w badanej grupie najczę-

ściej dominują właśnie te dwie grupy respondentów ze względu na wykonywany zawód.  
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Tabela 62. Podział respondentów biznesowych według wykształcenia 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Wyższe 19 37,25% 18 36,73% 1 50,00% 

Średnie 24 47,06% 23 46,94% 1 50,00% 

Zasadnicze zawodowe 8 15,69% 8 16,33% 0 0,00% 

Gimnazjalne lub poniżej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 51 100% 49 100% 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie 47,1% ankietowanych zadeklarowało posiadanie wykształcenia średniego. Wykształce-

nie wyższe z kolei posiadało 37,3% ogółu respondentów. Porównując dane z tymi uzyskanymi w analogicznym 

okresie w roku ubiegłym zauważyć można zmianę struktury odpowiedzi w badanej grupie: w I kwartale 2017 r. 

wśród turystów biznesowych dominowały osoby z wykształceniem wyższym. W 2018 r. nastąpił spadek udziału 

osób z wyższym wykształceniem oraz równoczesny wzrost udziału osób z wykształceniem średnim i zasadniczym 

zawodowym.  

Tabela 63. Podział respondentów biznesowych według kraju pochodzenia 

  Ogółem % 

Z Polski 49 96,08% 

Z zagranicy 2 3,92% 

Razem 51 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W badanym okresie wśród respondentów biznesowych zdecydowanie przeważały osoby z Polski (96,1% badanej 

grupy) i tym samym wynik ten był znacząco wyższy od widocznego w tożsamym kwartale roku poprzedniego (w I 

kwartale 2017 r. stanowili oni 88,9% respondentów biznesowych).  

Tabela 64. Podział respondentów biznesowych według województw 

 Razem % 

dolnośląskie 1 2,04% 
kujawsko-pomorskie 1 2,04% 
lubelskie 0 0,00% 
lubuskie 0 0,00% 
łódzkie 2 4,08% 
małopolskie 0 0,00% 
mazowieckie 5 10,20% 
podkarpackie 0 0,00% 
podlaskie 0 0,00% 
opolskie 0 0,00% 
pomorskie 35 71,43% 
śląskie 0 0,00% 
świętokrzyskie 0 0,00% 
warmińsko-mazurskie 0 0,00% 
wielkopolskie 3 6,12% 
zachodniopomorskie 2 4,08% 
Razem 49 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród osób z Polski, które przyjechały do Gdańska w celach biznesowych, największy ruch turystyczny genero-

wały przede wszystkim osoby z województwa pomorskiego (71,4%). Polscy uczestnicy biznesowego ruchu tury-

stycznego przyjeżdżali do Gdańska także z województwa wielkopolskiego (6,1%). Pozostałe województwa gene-

rowały zdecydowanie mniejszy ruch turystyczny w obrębie analizowanej grupy.  

3.2.2. Specyfika podróży respondentów biznesowych 

W ramach badania specyfiki turystyki biznesowej analizie poddano częstotliwość wizyt respondentów biznesowych 

w Gdańsku, długość ich pobytu w mieście, to z kim przybyli do Gdańska, czym przyjechali i za pomocą jakiego 

środka transportu poruszali się po mieście, a także gdzie nocowali podczas swojej wizyty.  
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Tabela 65. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Jestem po raz pierwszy  2 3,92% 2 4,08% 0 0,00% 

Jestem po raz drugi 4 7,84% 4 8,16% 0 0,00% 

Byłem/am tu 3-5 razy 6 11,76% 6 12,24% 0 0,00% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 39 76,47% 37 75,51% 2 100,00% 

Razem 51 100% 49 100% 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Charakter podróży służbowych determinuje to, że respondenci biznesowi najczęściej wskazują na dość dużą czę-

stotliwość wizyt w Gdańsku. I tak najwięcej respondentów biznesowych wskazało, iż było w Gdańsku więcej niż 

5 razy (76,5%), co może wynikać z bardzo wysokiego odsetka osób, które przyjechały do Gdańska z województwa 

pomorskiego. Drugą, co do wielkości grupą były osoby, które były już w Gdańsku od 3 do  

5 razy (11,8%). Widać zatem wyraźnie, iż wśród respondentów biznesowych nieznaczny odsetek stanowią osoby, 

deklarujące, iż dana wizyta jest ich pierwszą w tym mieście, co wskazuje, iż wyjazdy służbowe cechują się cy-

klicznością. 

Tabela 66. 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 % 

powyżej 3 godzin, ale bez noclegu 37 72,55% 36 73,47% 1 50,00% 

Pobyt z noclegiem, w tym: 14 27,45% 13 26,53% 1 50,00% 

 Jeden nocleg 3 5,88% 3 6,12% 0 0,00% 
 Od 2 do 3 noclegów 7 13,73% 7 14,29% 0 0,00% 
 Od 4 do 7 noclegów 3 5,88% 3 6,12% 0 0,00% 
 8 i więcej noclegów 1 1,96% 0 0,00% 1 50,00% 

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

Razem 51 100% 49 100% 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie większość respondentów zatrzymywała się w Gdańsku na cały dzień, ale nie przewidy-

wała pozostania w mieście na noc (72,6%). Wśród tych ankietowanych, którzy uwzględnili nocleg w czasie swo-

jego pobytu, 13,7% respondentów pozostała w mieście od 2 do 3 nocy.   

Tabela 67. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytania: „Czy podczas podróży ktoś Panu(i) towa-

rzyszy?”, „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bez osób towarzyszących 36 70,59% 35 71,43% 1 50,00% 

Znajomi/znajomy, ile osób: 8 15,69% 8 16,33% 0 0,00% 

Rodzina/członek rodziny/partner/ka, ile osób: 5 9,80% 4 8,16% 1 50,00% 

Grupa mieszana (znajomi i rodzina), ile osób: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Grupa turystyczna/zorganizowana, ile osób: 2 3,92% 2 4,08% 0 0,00% 

Razem 51 100% 49 100% 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W porównaniu z I kwartałem 2017 r., zauważono wzrost udziału osób, które deklarują, iż w sprawach biznesowych 

podróżują samotnie – w analizowanym okresie takiej odpowiedzi udzieliło 70,6% badanych. Ze znajomymi po-

dróżowało 15,7% ankietowanych, zaś z członkiem rodziny – 9,8%. Samotne podróżowanie stanowi cechę cha-

rakterystyczną podróży służbowych, głównie w okresach poza miesiącami letnimi (wakacyjnymi), w czasie których 

respondenci biznesowi często decydują się łączyć wyjazd służbowy z letnim wypoczynkiem.  
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Tabela 68. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 

przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód 37 72,55% 35 71,43% 2 100,00% 

Samolot 2 3,92% 2 4,08% 0 0,00% 

Pociąg 5 9,80% 5 10,20% 0 0,00% 

Autobus kursowy/regularnej linii 6 11,76% 6 12,24% 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: 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Razem 51 100% 49 100% 2 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najwięcej turystów biznesowych przybyło do Gdańska samochodem (72,6%), co nie dziwi z uwagi na to, iż  

w I kwartale 2018 r. przeważająca część respondentów stanowiły osoby z województwa pomorskiego, które miały 

do przebycia stosunkowo niewielką odległość i nie uwzględniały pozostania w mieście na noc. Drugą, co do li-

czebności, grupą ankietowanych były osoby, które przybyły do Gdańska autobusem kursowym bądź regularnej 

linii (11,8%). Na podróż koleją zdecydowało się 9,8% ogółu respondentów.  

Tabela 69. 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 36 70,59% 34 69,39% 2 100,00% 

Komunikacja miejska 5 9,80% 5 10,20% 0 0,00% 

SKM(kolej miejska) 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

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

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

Pieszo 21 41,18% 20 40,82% 1 50,00% 

Inny, jaki? 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci biznesowi zdecydowanie częściej niż ogół populacji poruszali się po Gdańsku samochodem (70,6%). 

W badanej grupie stosunkowo chętnie przemieszczano się po mieście pieszo (41,2%). Komunikację miejską wy-

brało 9,8% ogółu badanych. Żaden respondent biznesowy nie zdecydował się na przemieszczanie się po mieście 

rowerem czy motocyklem, co zdaje się być naturalne z punktu widzenia głównego celu ich przyjazdu do Gdańska.  

Tabela 70. 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 % 

Miasto Gdańsk 12 85,71% 11 84,62% 1 100,00% 

Miasto Gdynia 1 7,14% 1 7,69% 0 0,00% 

Miasto Sopot 1 7,14% 1 7,69% 0 0,00% 

Inna, jaka? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 14 100% 13 100% 1 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci biznesowi na miejsce zakwaterowania najczęściej wybierali Gdańsk (85,7%). Zarówno w Gdyni, jak 

i w Sopocie zatrzymało się po 7,1% wszystkich ankietowanych. W porównaniu do tożsamego okresu z 2017 r. 

odsetek osób nocujących w Gdańsku uległ nieznacznemu wzrostowi (w I kwartale 2017 r. na nocleg w Gdańsku 

zdecydowało się łącznie 76,3% respondentów biznesowych).  
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Tabela 71. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) za-

kwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Hotel * 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel ** 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel *** 7 50,00% 7 53,85% 0 0,00% 

Hotel **** 2 14,29% 2 15,38% 0 0,00% 

Hotel ***** 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pensjonat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

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

Hostel/dom wycieczkowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Schronisko młodzieżowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

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

Pole namiotowe/Kemping (camping) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

U rodziny / znajomych 2 14,29% 1 7,69% 1 50,00% 

Pokój gościnny/kwatera prywatna 2 14,29% 1 7,69% 1 50,00% 

Wynajęte mieszkanie/apartament 2 14,29% 2 15,38% 0 0,00% 

Własne mieszkanie/dom 1 7,14% 1 7,69% 0 0,00% 

inne, jakie? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci biznesowi najchętniej wybierali obiekty noclegowe o wyższym standardzie, tj. hotele *** (50,0%) i 

**** (14,3%). Należy pamiętać, iż w analizowanej grupie respondentów bardzo często wpływ na wybierane 

miejsce noclegu ma umowa zawarta pomiędzy daną firmą (w której zatrudnieni są respondenci) a siecią hotelową. 

Często turyści biznesowi wybierali także noclegi u rodziny i znajomych, kwatery prywatne bądź wynajęte miesz-

kanie lub apartament.  

3.2.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta biznesowego 

Pomimo ograniczonego czasu, jaki respondenci biznesowi mogą poświęcić na korzystanie z atrakcji Gdańska 

w trakcie swojego pobytu, analizie poddano również ten aspekt. W tym celu zweryfikowano ich chęci do odwie-

dzenia poszczególnych obiektów znajdujących się w mieście, a także ich zainteresowanie instytucjami kultury, 

takimi jak teatry, muzea, czy kina.  

Tabela 72. 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 5 9,80% 5 10,20% 0 0,00% 

Zakupy 9 17,65% 8 16,33% 1 50,00% 

Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Odwiedzał puby, bary i kluby etc. 7 13,73% 7 14,29% 0 0,00% 

Udział w imprezach sportowych 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, żagle, konie itp.), 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nie mam czasu wolnego 29 56,86% 29 59,18% 0 0,00% 

Spacer 20 39,22% 18 36,73% 2 100,00% 

Odpoczynek na plaży 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inaczej, jak? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami, w analizowanym kwartale (podobnie jak w pozostałych okresach) zainte-

resowanie atrakcjami i obiektami turystycznymi wśród respondentów biznesowych było raczej nieznaczne. Nie-

mniej jednak, 39,2% respondentów w tej grupie zdecydowało się na spacerowanie po mieście, 17,7% - na robie-

nie zakupów, zaś 13,7% - na odwiedzenie pubów, barów, czy klubów. Wśród badanej grupy aż 56,9% respon-

dentów zadeklarowało, iż w trakcie swojego pobytu w Gdańsku nie będzie miało wolnego czasu, który mogliby 

poświęcić na zwiedzanie miasta i korzystanie z jego atrakcji.  
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Tabela 73. 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) 48 94,12% 46 93,88% 2 100,00% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 2 3,92% 2 4,08% 0 0,00% 

Molo w Brzeźnie 4 7,84% 4 8,16% 0 0,00% 

Plaża 4 7,84% 3 6,12% 1 50,00% 

Stadion Energa Gdańsk (była PGE Arena) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żuraw (wejście do środka) 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka) 2 3,92% 2 4,08% 0 0,00% 

Dwór Artusa 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Ratusz Głównego Miasta 3 5,88% 3 6,12% 0 0,00% 

Westerplatte 4 7,84% 4 8,16% 0 0,00% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Gdański Teatr Szekspirowski 1 1,96% 1 2,04% 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 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Narodowe Muzeum Morskie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Muzeum II Wojny Światowej 2 3,92% 2 4,08% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród najchętniej odwiedzanych przez badanych biznesowych atrakcji turystycznych dostępnych w Gdańsku zna-

lazły się: historyczne centrum miast (94,1%). Umiarkowanym zainteresowaniem cieszyły się plaża, molo  

w Brzeźnie oraz Westerplatte (odwiedzenie każdej z tych lokalizacji deklarowało 7,8% ankietowanych). Pozostałe 

atrakcje spotkały się z ograniczonym zainteresowaniem tej grupy. 

Tabela 74. 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 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Muzeum 4 7,84% 4 8,16% 0 0,00% 

Opera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Kino 5 9,80% 4 8,16% 1 50,00% 

Galeria sztuki 1 1,96% 1 2,04% 0 0,00% 

Filharmonia 2 3,92% 2 4,08% 0 0,00% 

Inna instytucja, jaka? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Z żadnej 41 80,39% 40 81,63% 1 50,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Kolejnym badanym aspektem była chęć skorzystania przez respondentów biznesowych z oferty instytucji kultury 

w Gdańsku. Mając na względzie znaczny udział respondentów biznesowych, którzy deklarowali brak wolnego 

czasu, w trakcie swojego pobytu w Gdańsku, aż 80,4% badanej grupy nie było zainteresowane odwiedzeniem 

żadnej ze wskazanych instytucji kultury. Pomimo braku wolnego czasu respondenci zdecydowali się na wizytę  

w kinie (9,8%), muzeum (7,8%), bądź filharmonii (3,9%).  

3.2.4. Ocena pobytu przez respondenta biznesowego  

Następnie analizie poddano ocenę, jaką respondenci biznesowi wystawili takim aspektom jak: całościowy pobyt 

w mieście, dostosowanie Gdańska do potrzeb turystów, poszczególne składowe pobytu w mieście (takie jak: 

atmosfera miasta, oznakowanie turystyczne miasta, bezpieczeństwo, czystość na ulicach, życzliwość mieszkań-

ców, 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 mie-

ście samochodem), chęć polecenia wizyty w Gdańsku rodzinie lub znajomym.  



45 

 

Rysunek 9. Jak respondent biznesowy ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 10-stopnio-

wej, gdzie 1-bardzo niezadowolony, 10-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi odpowiedziami, respondenci biznesowi ocenili swój pobyt w Gdańsku na średnim poziomie 

wynoszącym 8,22 pkt. (w dziesięciostopniowej skali), można więc uznać, iż jest to nota stosunkowo wysoka. 

Widać zatem, iż pomimo ograniczonych możliwości skorzystania z pełnej oferty turystycznej miasta przez bada-

nych przyjeżdżających w celach służbowych, to nie atrakcje były kluczowym aspektem wpływającym na ich ocenę 

pobyt w tym mieście, a inne czynniki, najprawdopodobniej związane ze sprawami zawodowymi.  

Rysunek 10. Jak zdaniem respondentów biznesowych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo źle, 5-bardzo dobrze] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie respondenci biznesowi ocenili dostosowanie Gdańska do potrzeb turystów na średnim 

poziomie 8,04 pkt. w dziesięciostopniowej skali i była to ocena nieznacznie niższa niż ocena całościowa pobytu w 

mieście. W porównaniu do analogicznego okresu 2017 r. wzrosła średnia ocena przyznana dostosowaniu Gdańska 

do potrzeb turystów, przyznana przez respondentów biznesowych (w zeszłym roku średnia ocena wynosiła 7,40 

pkt.).  

Tabela 75. Jak respondent biznesowy ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

  
Ogółem 

Atmosfera miasta 4,24 

Oznakowanie turystyczne miasta 4,14 

Bezpieczeństwo 3,86 

Czystość na ulicach 3,94 

Życzliwość mieszkańców 4,10 

Baza noclegowa* 4,55 

Baza gastronomiczna 4,17 

Oferta kulturalna 3,90 

Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 3,74 

Ofertę rekreacyjną i sportową 3,63 

Ofertę sklepów i centrów handlowych 3,98 

Ofertę usług przewodnickich 4,00 

Komunikację miejską 4,08 

Poruszanie się samochodem po mieście** 3,63 

*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 rekreacyjną i sportową (3,63 pkt.) oraz poruszanie się po mieście samochodem (3,63 pkt.), co jest 
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o tyle istotne, iż większość respondentów biznesowych decydowała się na ten środek transportu. Nisko oceniono 

także bezpieczeństwo (3,86 pkt.)  

Wysoko oceniono z kolei bazę noclegową (4,55 pkt.) – co może wynikać z wysokiego standardu obiektów nocle-

gowych najczęściej wybieranych przez respondentów biznesowych (hotele *** i ****), atmosferę miasta (4,24 

pkt.) oraz bazę gastronomiczną (4,17 pkt.).  

Rysunek 11. Struktura odpowiedzi respondentów biznesowych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podsumowując, należy zwrócić uwagę, iż pomimo relatywnie niskiego na tle innych analizowanych grup zadowo-

lenia respondentów biznesowych z pobytu w mieście i dostosowania ich zdaniem Gdańska do potrzeb turystów, 

stan taki wydaje się nie mieć odzwierciedlenia w ich chęci polecenia przyjazdu do tego miasta rodzinie  

i znajomym. Aspekt ten został bowiem oceniony wysoko, na średnim poziomie wynoszącym 8,90 pkt.  

3.2.5. Wydatki respondenta biznesowego 

Ostatnim analizowanym aspektem pobytu badanej grupy respondentów były wydatki ponoszone przez nich 

w trakcie pobytu w Gdańsku. Analiza tego aspektu została przeprowadzona w podziale na odwiedzających  

i turystów oraz krajowych i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego. W trakcie badania ankietowego re-

spondenci wskazywali wydatki poniesione w trakcie swojego pobytu w Gdańsku (wskazywane wartości obejmo-

wały wydatki poniesione na nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, komunikację w mieście, etc.). 

Tabela 76. Średnie wydatki turystów biznesowych z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego 

I kwartał 2018 r. Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni 

Dzienne wydatki na osobę 164,50 125,13 292,46 165,60 137,50 

Wydatki na osobę w trakcie wyjazdu 275,10 125,13 762,50 245,00 1 012,50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, w I kwartale 2018 r., respondenci biznesowi wydawali dziennie średnio 

164,50 zł na osobę, zaś w trakcie całego pobytu wydali średnio 275,10 zł na osobę. W porównaniu do analogicz-

nego okresu w roku ubiegłym zaobserwowano, iż respondenci biznesowi ponoszą średnio znacznie niższe wydatki 

w czasie swojego pobytu w mieście, niż czynili to w latach ubiegłych. W I kwartale 2017 r., bowiem dzienne 

wydatki na osobę wynosiły 500,50 zł, zaś w trakcie całego wyjazdu było to 705,25 zł.  

3.2.6. Podsumowanie 

W I kwartale 2018 r. statystyczny respondent biznesowy był mężczyzną w wieku od 25 do 44 lat, deklarującym 

posiadanie wykształcenia średniego, które wykorzystuje pracując umysłowo. Był gościem krajowym, przyjechał 

do Gdańska z województwa pomorskiego, samochodem i w taki sam sposób poruszał się po mieście. Deklarował, 

iż w Gdańsku pojawia się często, więcej niż 5 razy, a w bieżącą podróż wybrał się sam. Na swoje miejsce nocle-

gowe najchętniej wybiera obiekty o wyższym standardzie, zlokalizowane w Gdańsku. Ze względu na relatywnie 
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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 lub robienia zakupów.  

Statystyczny turysta biznesowy był zadowolony z pobytu w Gdańsku, choć w mniejszym stopniu, niż pozostałe 

grupy respondentów poddanych badaniu. Niemniej jednak zdecydowanie zarekomendowałby przyjazd rodzinie  

i znajomym. Swoje zadowolenie z pobytu ocenił lepiej, niż stopień przystosowania Gdańska do potrzeb turystów. 

Ze wszystkich aspektów miasta, najgorzej ocenił możliwość poruszania się po mieście samochodem, ofertę re-

kreacyjną i sportową oraz bezpieczeństwo, zaś najlepiej: bazę noclegową, atmosferę miasta, a także bazę ga-

stronomiczną. 

Podczas pobytu statystyczny respondent biznesowy wydaje w Gdańsku kwotę 164,50 zł w ciągu doby (na osobę), 

co przekłada się na łączne wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu w średniej kwocie 275,10 zł 

(wydatki przypadające na jedną osobę). 

3.3. Turystyka celowa – przyjazd do rodziny/znajomych 

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

Kolejną badaną grupą respondentów były osoby, które zadeklarowały, iż przyjechały do Trójmiasta w celu odwie-

dzenia rodziny lub znajomych. Z uwagi na fakt, iż wśród zagranicznych respondentów, którzy przyjechali w celu 

odwiedzenia rodziny lub znajomych, zidentyfikowano tylko trzy osoby, zrezygnowano ze szczegółowej analizy 

wyników w podziale na osoby z Polski i z zagranicy.  

Tabela 77. Podział respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według płci 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Mężczyzna 30 62,50% 28 62,22% 2 66,67% 

Kobieta 18 37,50% 17 37,78% 1 33,33% 

Razem 48 100% 45 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. wśród badanej grupy respondentów nieznacznie przeważali mężczyźni (62,5%). W I kwartale 

2017 r., mężczyźni stanowili 51,4% badanej grupy, zaś w I kwartale 2016 r. – w badanej grupie zdecydowanie 

przeważały kobiety. 

Tabela 78. Podział respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według wieku 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

od 16 do 24 lat 10 20,83% 9 20,00% 1 33,33% 

od 25 do 34 lat 19 39,58% 19 42,22% 0 0,00% 

od 35 do 44 lat 17 35,42% 16 35,56% 1 33,33% 

od 45 do 54 lat 1 2,08% 1 2,22% 0 0,00% 

od 55 do 64 lat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

65 lat i powyżej 1 2,08% 0 0,00% 1 33,33% 

Razem 48 100% 45 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów, którzy przyjechali w I kwartale 2018 r. w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych przewa-

żały osoby młode, w wieku od 25 do 34 lat (39,6% badanej grupy). Drugą w kolejności grupą byli respondenci 

w wieku od 35 do 44 lat (35,4% badanej grupy). W zasadzie większość respondentów w tej grupie wskazała, że 

jest w wieku poniżej 44 lat. Osoby starsze stanowiły jedynie marginalny odsetek badanych.  

  



48 

 

Tabela 79. Podział respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według statusu zawodowego 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Praca umysłowa 12 25,00% 12 26,67% 0 0,00% 

Praca fizyczna 14 29,17% 12 26,67% 2 66,67% 

Pracujący na własny rachunek 10 20,83% 10 22,22% 0 0,00% 

Student(-ka) 6 12,50% 6 13,33% 0 0,00% 

Uczeń/uczennica 1 2,08% 1 2,22% 0 0,00% 

Emeryt(-ka)/rencista(-ka) 1 2,08% 0 0,00% 1 33,33% 

Niepracująca osoba zajmująca się domem 2 4,17% 2 4,44% 0 0,00% 

Żadne z powyższych 2 4,17% 2 4,44% 0 0,00% 

Bezrobotny 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 48 100% 45 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród badanej grupy osób najczęściej deklarowano, iż wykonywaną przez nich pracą, jest praca fizyczna 

(29,2%). Również w I kwartale 2017 r. odpowiedź ta była najczęściej wskazywana przez respondentów w badanej 

grupie. Wśród osób, którzy przyjechali w celu odwiedzenia krewnych lub znajomych nieco mniej badanych wska-

zało, że pracuje umysłowo (25,0%) lub na własny rachunek (20,8%). Bycie studentem/ką zadeklarowało 12,5% 

ankietowanych. 

Tabela 80. Podział respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według wykształcenia 

  Ogółem % Odwiedzający % Turyści % 

Wyższe 14 29,17% 13 28,89% 1 33,33% 

Średnie 25 52,08% 24 53,33% 1 33,33% 

Zasadnicze zawodowe 9 18,75% 8 17,78% 1 33,33% 

Gimnazjalne lub poniżej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 48 100% 45 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najwyższy udział wśród respondentów biznesowych stanowiły osoby z wykształceniem średnim (52,1%), co może 

wynikać ze stosunkowo wysokiego odsetka studentów (którzy do momentu uzyskania tytułu licencjata, legitymują 

się wykształceniem średnim) oraz pracowników fizycznych. W analizowanej grupie osoby z wykształceniem wyż-

szym stanowiły 29,2% ogółu populacji. Podobnie jak w poprzednich okresach, liczba osób odwiedzających rodzinę 

lub znajomych, które deklarowały posiadanie wykształcenia gimnazjalnego lub poniżej była nieznaczna.   

Tabela 81. Podział respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według kraju pochodzenia 

  Ogółem % 

Z Polski 45 93,75% 

Z zagranicy 3 6,25% 

Razem 48 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. znacząca większość respondentów, którzy przyjechali w celu odwiedzenia znajomych/rodziny 

pochodziła z Polski (93,8%), przy czym ich udział był wyższy niż w I kwartale 2017 r., w którym wynosił 75,2%.  
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Tabela 82. Podział respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych według województw 

  Osoby z Polski % 

dolnośląskie 1 2,22% 

kujawsko-pomorskie 1 2,22% 
lubelskie 0 0,00% 
lubuskie 0 0,00% 
łódzkie 1 2,22% 
małopolskie 0 0,00% 
mazowieckie 1 2,22% 
podkarpackie 0 0,00% 
podlaskie 0 0,00% 
opolskie 0 0,00% 
pomorskie 32 71,11% 
śląskie 0 0,00% 
świętokrzyskie 0 0,00% 
warmińsko-mazurskie 4 8,89% 
wielkopolskie 2 4,44% 
zachodniopomorskie 3 6,67% 
Razem 45 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród krajowych respondentów, którzy przyjechali z wizytą do znajomych lub rodziny, dominowały osoby pocho-

dzące z województwa pomorskiego (71,1%) oraz województwa warmińsko-mazurskiego (8,9%). Udział respon-

dentów przyjeżdżających do Gdańska z pozostałych województw był nieznaczny. Z województw: lubelskiego, 

lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego 

w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych nie przyjechał do Gdańska żaden respondent.  

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 z charakterem odbywanych 

przez nich podróży. Zbadano takie obszary jak: długość pobytu respondentów przyjeżdżających do rodziny lub 

znajomych, częstotliwość odbywanych przez nich podróży do Gdańska, środek transportu jakim respondenci przy-

byli do Gdańska oraz jakim się po mieście poruszali, miejsce zakwaterowania oraz wybierany obiekt noclegowy.  

Tabela 83. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Jak 

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

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Jestem po raz pierwszy  0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Jestem po raz drugi 7 14,58% 7 15,56% 0 0,00% 

Byłem/am tu 3-5 razy 8 16,67% 8 17,78% 0 0,00% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 33 68,75% 30 66,67% 3 100,00% 

Razem 48 100% 45 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r., w analizowanej grupie, zdecydowanie dominowały osoby, które były w Gdańsku więcej niż 

5 razy (68,8%). Kolejną grupą pod względem liczebności były osoby deklarujące, iż były już w Gdańsku od 3 do 

5 razy. Podobne wyniki zaobserwowano w I kwartale 2016 r. i 2017 r., co może wskazywać na to, iż badana 

grupa respondentów cechuje się wysokim współczynnikiem powrotów do miasta.  
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Tabela 84. 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] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

powyżej 3 godzin, ale bez noclegu 22 45,83% 22 48,89% 0 0,00% 

Pobyt z noclegiem, w tym: 26 54,17% 23 51,11% 3 100,00% 

 Jeden nocleg 10 20,83% 10 22,22% 0 0,00% 

 Od 2 do 3 noclegów 5 10,42% 5 11,11% 0 0,00% 

 Od 4 do 7 noclegów 6 12,50% 6 13,33% 0 0,00% 

 8 i więcej noclegów 5 10,42% 2 4,44% 3 100,00% 

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

Razem 48 100% 45 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi wskazaniami, 54,2% respondentów zadeklarowało, iż ich pobyt w Gdańsku obejmie także 

nocleg. Krótki pobyt - jednodniowy bez noclegu, wskazało 45,8% ankietowanych.  

Tabela 85. 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] 

  Ogółem % Odwiedzający % Turysta % 

Bez osób towarzyszących 9 18,75% 9 20,00% 0 0,00% 

Znajomi/znajomy, ile osób: 11 22,92% 10 22,22% 1 33,33% 

Rodzina/członek rodziny/partner/ka, ile osób: 28 58,33% 26 57,78% 2 66,67% 

Grupa mieszana (znajomi i rodzina), ile osób: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Grupa turystyczna/zorganizowana, ile osób: 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 48 100% 45 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Odwiedzając rodzinę lub znajomych respondenci najczęściej przyjeżdżają do Gdańska w towarzystwie innego 

członka rodziny (58,3%). Na przyjazd ze znajomymi zdecydowało się 18,8% respondentów. Żaden badany nie 

zdecydował się na przyjazd w grupie mieszanej. Brak ankietowanych deklarujących przynależność do tzw. grupy 

turystycznej jest oczywisty z uwagi na charakter bytności ankietowanych w Gdańsku. 

Tabela 86. 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] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód 38 79,17% 38 84,44% 0 0,00% 

Samolot 3 6,25% 0 0,00% 3 100,00% 

Pociąg 5 10,42% 5 11,11% 0 0,00% 

Autobus kursowy/regularnej linii 2 4,17% 2 4,44% 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% 

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

Inny, jaki? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 48 100% 45 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanym okresie najczęściej wskazywanym przez respondentów środkiem transportu umożliwiającym 

dotarcie do Gdańska był samochód (79,2%). Chętnie korzystano także z kolei (10,4%). 

  



51 

 

Tabela 87. 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] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód 32 66,67% 32 71,11% 0 0,00% 

Komunikacja miejska 9 18,75% 7 15,56% 2 66,67% 

SKM(kolej miejska) 3 6,25% 3 6,67% 0 0,00% 

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

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

Pieszo 28 58,33% 25 55,56% 3 100,00% 

Inny, jaki? 1 2,08% 0 0,00% 1 33,33% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Po samym Gdańsku analizowana grupa respondentów najczęściej przemieszczała się również samochodem 

(66,7%) oraz pieszo (58,3%). Widać zatem, iż część osób, które przyjechały do Gdańska samochodem, po do-

tarciu do miasta decydowała się na zmianę sposobu poruszania się po mieście. Z komunikacji miejskiej skorzy-

stało 18,8% ogółu respondentów. 

Tabela 88. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „W jakiej 

miejscowości się Pan(i) zatrzymał(a) (ma miejsce zakwaterowania)?” [pytanie jednokrotnego wyboru, uwzględ-

niające respondentów korzystających co najmniej z jednego noclegu] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Miasto Gdańsk 24 92,31% 21 91,30% 3 100,00% 

Miasto Gdynia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Miasto Sopot 2 7,69% 2 8,70% 0 0,00% 

Inna, jaka? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 26 100% 23 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Należy przyjąć, że głównym czynnikiem determinującym miejsce noclegu w przypadku analizowanej grupy re-

spondentów jest miejsce zamieszkania rodziny lub znajomych, do których w odwiedziny dany respondent przy-

jechał. I tak, w I kwartale 2018 r., 92,3% respondentów na miejsce noclegu wybrało Gdańsk. Sopot wybrało z 

kolei 7,7%. W analizowanym okresie żaden z badanych nie zatrzymał się w Gdyni.  

Tabela 89. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Jaki 
jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Hotel * 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel ** 1 3,85% 1 4,35% 0 0,00% 

Hotel *** 8 30,77% 7 30,43% 1 33,33% 

Hotel **** 2 7,69% 2 8,70% 0 0,00% 

Hotel ***** 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Pensjonat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

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

Hostel/dom wycieczkowy 2 7,69% 2 8,70% 0 0,00% 

Schronisko młodzieżowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

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

Pole namiotowe/Kemping (camping) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

U rodziny / znajomych 11 42,31% 11 47,83% 0 0,00% 

Pokój gościnny/kwatera prywatna 1 3,85% 0 0,00% 1 33,33% 

Wynajęte mieszkanie/apartament 1 3,85% 0 0,00% 1 33,33% 

Własne mieszkanie/dom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inne, jakie? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Potwierdzeniem specyfiki badanej grupy respondentów jest kolejne pytanie dotyczące obiektu, w którym byli 

zakwaterowani w trakcie swojego pobytu w Trójmieście. Najwięcej z nich korzystało z gościnności rodziny/znajo-

mych (42,3% badanej grupy respondentów), co wynika bezpośrednio z celu podróży. Na hotel **** zdecydowało 

się 30,8% badanych w tej grupie osób. 

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 90. 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 11 22,92% 10 22,22% 1 33,33% 

Zakupy 14 29,17% 11 24,44% 3 100,00% 

Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Odwiedzał puby, bary i kluby etc. 11 22,92% 9 20,00% 2 66,67% 

Udział w imprezach sportowych 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, żagle, konie itp.), 3 6,25% 2 4,44% 1 33,33% 

Nie mam czasu wolnego 1 2,08% 1 2,22% 0 0,00% 

Spacer 35 72,92% 32 71,11% 3 100,00% 

Odpoczynek na plaży 3 6,25% 3 6,67% 0 0,00% 

Inaczej, jak? 4 8,33% 4 8,89% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największą popularnością wśród badanej grupy respondentów cieszyło się spacerowanie (72,9%). Kolejnymi, 

najczęściej wskazywanymi aktywnościami w analizowanej grupie były: robienie zakupów (29,2%), odwiedzenie 

pubów, barów i klubów (22,9%) orz zwiedzanie (22,9%).  

Tabela 91. 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 % Zagraniczni % 

historyczne centrum (stare miasto) 47 97,92% 44 97,78% 3 100,00% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 12 25,00% 12 26,67% 0 0,00% 

Molo w Brzeźnie 5 10,42% 5 11,11% 0 0,00% 

Plaża 15 31,25% 14 31,11% 1 33,33% 

Stadion Energa Gdańsk (była PGE Arena) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żuraw (wejście do środka) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 6 12,50% 5 11,11% 1 33,33% 

Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka) 2 4,17% 2 4,44% 0 0,00% 

Dwór Artusa 1 2,08% 1 2,22% 0 0,00% 

Ratusz Głównego Miasta 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Westerplatte 12 25,00% 11 24,44% 1 33,33% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 2 4,17% 1 2,22% 1 33,33% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 1 2,08% 1 2,22% 0 0,00% 

Gdański Teatr Szekspirowski 1 2,08% 0 0,00% 1 33,33% 

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 6 12,50% 5 11,11% 1 33,33% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Narodowe Muzeum Morskie 2 4,17% 2 4,44% 0 0,00% 

Muzeum II Wojny Światowej 2 4,17% 2 4,44% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

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 114, co oznacza, iż średnio na jednego respondenta przypadały ok. 2 
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atrakcje lub obiekty w Gdańsku, które zwiedzi lub zamierza zwiedzić podczas swojej podróży. Badana grupa 

wskazała na szczególne zainteresowanie: historycznym centrum miasta (97,9%), plażą (31,3%) oraz Parkiem 

Oliwskim (25,0%) i Westerplatte (25,0%). 

Tabela 92. 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 2 4,17% 1 2,22% 1 33,33% 

Muzeum 7 14,58% 5 11,11% 2 66,67% 

Opera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Kino 6 12,50% 4 8,89% 2 66,67% 

Galeria sztuki 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Filharmonia 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Inna instytucja, jaka? 1 2,08% 1 2,22% 0 0,00% 

Z żadnej 36 75,00% 35 77,78% 1 33,33% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W badanej grupie respondentów zaobserwowano umiarkowane zainteresowanie ofertą gdańskich instytucji kul-

turalnych – aż 75,0% respondentów w tej grupie nie planowało odwiedzenia żadnej z nich. Ci badani, którzy 

zdecydowali się jednak skorzystać z tej formy spędzania czasu, najczęściej wskazywali, iż pójdą do muzeum 

(14,6%) lub kina (12,5%). 

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

Kolejnym analizowanym aspektem pobytu respondentów, którzy przyjechali w celu odwiedzenia rodziny lub zna-

jomych, była ocena ich zadowolenia z pobytu w Gdańsku. Ponadto zbadano także, jaki ich zdaniem jest poziom 

dostosowania Gdańska do potrzeb turystów oraz jaką ocenę przyznali poszczególnym elementom oferty tury-

stycznej miasta. Dzięki temu możliwe było zweryfikowanie, jakie aspekty mogły mieć największy wpływ na ich 

ogólne zadowolenie z pobytu.  

Rysunek 12. Jak respondent, który przyjechał do krewnych/znajomych ocenia stopień zadowolenia z pobytu 

w Gdańsku [używając skali 10-stopniowej, gdzie 1-2-bardzo niezadowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Analizowana grupa respondentów oceniła swój pobyt na średnim poziomie wynoszącym 8,29 pkt. w 10-stopniowej 

skali, czyli wyżej niż respondenci biznesowi, ale niżej niż respondenci rekreacyjni. Najbardziej zadowoleni byli 

turyści (8,54 pkt.), zaś najmniej odwiedzający (z uwagi na niewielką grupę respondentów zagranicznych, w ana-

lizie nie uwzględniono wystawionej przez nich oceny).  

W porównaniu do I kwartału 2017 r. średnia ocena pobytu w Gdańsku przyznana przez respondentów, którzy 

przyjechali do miasta w celu odwiedzenia krewnych i znajomych, była niższa (w I kwartale 2017 r. wyniosła ona 

8,40 pkt.).  

  

8,29 
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8,36 

7,33 

Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni
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Rysunek 13. 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 dosto-

sowany] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. respondenci, którzy przyjechali w celu odwiedzenia rodziny/znajomych ocenili dostosowanie 

Gdańska do potrzeb turystów na poziomie 8,29 pkt. w dziesięciostopniowej skali. W porównaniu do I kwartału 

2017 r. ocena dostosowania Gdańska do potrzeb turystów uległa wzrostowi (w I kwartale 2017 r. wynosiła ona 

7,31 pkt.).  

Tabela 93. 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 4,38 

Oznakowanie turystyczne miasta 4,23 

Bezpieczeństwo 4,23 

Czystość na ulicach 3,92 

Życzliwość mieszkańców 4,48 

Baza noclegowa* 4,40 

Baza gastronomiczna 4,11 

Oferta kulturalna 4,40 

Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 3,88 

Ofertę rekreacyjną i sportową 3,85 

Ofertę sklepów i centrów handlowych 4,16 

Ofertę usług przewodnickich 3,00 

Komunikację miejską 3,77 

Poruszanie się samochodem po mieście** 3,50 

*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. 

W analizowanym okresie badana grupa respondentów najwyżej oceniła życzliwość mieszkańców (4,48 pkt.), 

ofertę kulturalną (4,40 pkt.), bazę noclegową (4,40 pkt.) oraz ogólną atmosferę miasta (4,38 pkt.). Najniższe 

noty otrzymała z kolei: oferta usług przewodnickich (3,00 pkt.), poruszanie się po mieście samochodem (3,50 

pkt.), a także komunikacja miejska (3,77 pkt.). 

Rysunek 14. Struktura odpowiedzi respondentów, którzy przyjechali do krewnych lub znajomych na pytanie: „Czy 

poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Badana grupa respondentów była na tyle zadowolona ze swojego pobytu w mieście, że zdecydowanie poleciłaby 

znajomym lub rodzinie odwiedzenie Gdańska. Średnia ocena tego aspektu wyniosła 9,00 pkt. Zestawiając średnią 

ocenę uzyskaną w analizowanym okresie, ze średnią oceną uzyskaną w I kwartale 2017 r. należy wskazać, iż 

utrzymała się ona na niemal tożsamym poziomie (w I kwartale 2017 r. chęć polecenia znajomym i rodzinie od-

wiedzenie Gdańska zostało ocenione na poziomie 8,94 pkt.).  

3.3.5. Wydatki respondenta, który przyjechał do rodziny lub znajomych 

Ostatnim analizowanym aspektem były wydatki respondentów, którzy przyjechali do rodziny i znajomych. W trak-

cie badania ankietowego respondenci wskazywali wydatki poniesione w trakcie swojego pobytu w Gdańsku (wska-

zywane wartości obejmowały wydatki poniesione na nocleg, wyżywienie, bilety wstępu, komunikację w mieście, 

etc.). 

Tabela 94. Średnie wydatki turystów, którzy przyjechali do rodziny lub znajomych z podziałem na krajowych  

i zagranicznych uczestników ruchu turystycznego 

I kwartał 2018 r. Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni 

Dzienne wydatki na osobę 133,62 97,08 170,16 125,40 256,94 

Wydatki na osobę w trakcie wyjazdu 372,67 97,08 648,26 260,48 2 055,56 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, respondenci, którzy przyjechali w celu odwiedzenia rodziny lub znajomych 

wydawali dziennie 133,62 zł na osobę, zaś w trakcie całego pobytu wydali średnio 372,67 zł na osobę.  

3.3.6. Podsumowanie 

Statystyczny respondent, który przyjechał z wizytą do rodziny/znajomych jest mężczyzną, w wieku od 25 do 34 

lat, ma wykształcenie średnie i pracuje fizycznie. Pochodzi z Polski, z województwa pomorskiego. Przyjechał do 

Gdańska samochodem, którym poruszał się także po dotarciu do celu. Zatrzymał się w Gdańsku, u rodziny/zna-

jomych, na pobyt obejmujący najczęściej jeden nocleg. Był już wcześniej w Gdańsku,  

a w bieżącą podróż wybrał się z innym członkiem rodziny. W wolnym czasie spaceruje i robi zakupy. Chętnie 

odwiedza m. in.: historyczne centrum miasta, plażę czy Park Oliwski. 

Statystyczny respondent, który przyjechał z wizytą do rodziny/znajomych jest zadowolony z pobytu w Gdańsku, 

zaś stopień przystosowania tego miasta do potrzeb turystów ocenia na poziomie wynoszącym 8,29 pkt, w dzie-

sięciostopniowej skali. Uważa, że pobyt w Gdańsku jest zdecydowanie wart polecenia rodzinie/znajomym. Najle-

piej ocenionym przez niego aspektem pobytu w Gdańsku była: życzliwość mieszkańców, baza noclegowa  

i atmosfera miasta. Z kolei nisko ocenione zostały zaś takie aspekty jak: oferta usług przewodnickich, poruszanie 

się po mieście samochodem oraz komunikacja miejska.  

Podczas pobytu w Gdańsku wydaje średnio 133,62 zł dziennie na osobę, co przekłada się na łączne średnie 

wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na poziomie 372,67 zł.  

3.4. Turystyka rekreacyjna 

3.4.1. Profil respondenta rekreacyjnego (metryczka) 

Turystyka rekreacyjna związana jest z przyjazdami, realizowanymi głównie w celach turystyczno-wypoczynko-

wych. Za respondentów rekreacyjnych uznane zostały osoby, które jako cel podróży do Gdańska wskazywały: 

wypoczynek, zwiedzanie zabytków, poznawanie kultury, historii i miejscowych zwyczajów oraz rozrywkę (kluby, 

dyskoteki, puby). Wśród ogółu badanych osób w I kwartale 2018 r. do grupy respondentów rekreacyjnych zakla-

syfikowano 90 osób, co stanowiło 39,0% wszystkich respondentów poddanych badaniu w analizowanym okresie.   
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Tabela 95. Podział respondentów, rekreacyjnych według płci 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Mężczyzna 43 47,78% 43 49,43% 0 0,00% 

Kobieta 47 52,22% 44 50,57% 3 100,00% 

Razem 90 100% 87 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W badanym okresie większy odsetek w ogóle badanej grupy stanowiły kobiety (52,2%). W I kwartale 2017 r. to 

mężczyźni przeważali w każdej z grup (stanowili większość zarówno wśród krajowych, jak i zagranicznych uczest-

ników ruchu turystycznego, którzy przyjechali do Gdańska w celach rekreacyjnych).  

Tabela 96. Podział respondentów rekreacyjnych według wieku 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

od 16 do 24 lat 41 45,56% 39 44,83% 2 66,67% 

od 25 do 34 lat 24 26,67% 24 27,59% 0 0,00% 

od 35 do 44 lat 15 16,67% 14 16,09% 1 33,33% 

od 45 do 54 lat 9 10,00% 9 10,34% 0 0,00% 

od 55 do 64 lat 1 1,11% 1 1,15% 0 0,00% 

65 lat i powyżej 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 90 100% 87 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największy udział w turystyce rekreacyjnej stanowiły osoby w wieku od 16 do 24 lat (45,6%). Nieco mniejszy 

odsetek stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat (26,7%) oraz osoby w wieku od 35 do 44 lat (16,7%). Po 

przekroczeniu 44. roku życia, udział respondentów rekreacyjnych w całej badanej próbie zmniejszał się. Popular-

ność Gdańska jako miejsca wypoczynkowego, jest szczególnie widoczna wśród osób do 44. roku życia, co widać 

również w poprzednich badanych kwartałach. Może to wynikać zarówno z oferty rekreacyjnej dostosowanej do 

tej grupy odbiorców, jak i z większej aktywności wyjazdowej młodszej grupy ruchu turystycznego.  

Tabela 97. Podział respondentów rekreacyjnych według statusu zawodowego 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Praca umysłowa 23 25,56% 22 25,29% 1 33,33% 

Praca fizyczna 20 22,22% 20 22,99% 0 0,00% 

Pracujący na własny rachunek 20 22,22% 20 22,99% 0 0,00% 

Student 20 22,22% 18 20,69% 2 66,67% 

Uczeń/uczennica 3 3,33% 3 3,45% 0 0,00% 

Żadne z powyższych 2 2,22% 2 2,30% 0 0,00% 

Bezrobotny 2 2,22% 2 2,30% 0 0,00% 

Razem 90 100% 87 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W grupie respondentów rekreacyjnych wykonywanie pracy umysłowej deklarowało 25,6% badanych. Udział pra-

cujących fizycznie i na własny rachunek oraz studentów wynosił po 22,2%.  

Tabela 98. Podział respondentów rekreacyjnych według wykształcenia 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Wyższe 28 31,11% 27 31,03% 1 33,33% 

Średnie 47 52,22% 45 51,72% 2 66,67% 

Zasadnicze zawodowe 13 14,44% 13 14,94% 0 0,00% 

Gimnazjalne lub poniżej 2 2,22% 2 2,30% 0 0,00% 

Razem 90 100% 87 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największą część osób przyjeżdżających do Gdańska w celach rekreacyjnych stanowili respondenci posiadający 

wykształcenie średnie (52,2%). W I kwartale 2018 r. grupa osób z wykształceniem wyższym stanowiła 31,1% 
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wszystkich respondentów rekreacyjnych, zaś osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowiły 14,4% 

ogółu analizowanej grupy.  

Tabela 99. Podział respondentów rekreacyjnych według kraju pochodzenia 

  Ogółem % 

Z Polski 87 96,67% 

Z zagranicy 3 3,33% 

Razem 90 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W grupie respondentów rekreacyjnych przeważająca część pochodziła z Polski (96,7%). W porównaniu do danych 

uzyskanych w I kwartale 2017 r., zauważono znaczny spadek zainteresowania Gdańskiem wśród gości zagranicz-

nych (w roku ubiegłym ich odsetek w analizowanej grupie wynosił 22,0%). Wśród tej nielicznej reprezentacji 

zagranicznych uczestników ruchu turystycznego, znaleźli się badani z Niemiec oraz Ukrainy. 

Tabela 100. Podział respondentów rekreacyjnych według województw 

  Osoby z Polski % 

dolnośląskie 3 3,45% 

kujawsko-pomorskie 5 5,75% 

lubelskie 0 0,00% 

lubuskie 0 0,00% 

łódzkie 5 5,75% 

małopolskie 0 0,00% 

mazowieckie 7 8,05% 

podkarpackie 0 0,00% 

podlaskie 0 0,00% 

opolskie 0 0,00% 

pomorskie 51 58,62% 

śląskie 3 3,45% 

świętokrzyskie 0 0,00% 

warmińsko-mazurskie 6 6,90% 

wielkopolskie 2 2,30% 

zachodniopomorskie 5 5,75% 

Razem 87 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów rekreacyjnych z Polski, najwyższy odsetek stanowiły osoby z województwa pomorskiego 

(58,6%), oraz mazowieckiego (8,05%). 

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 zakwaterowania.   

Tabela 101. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jak często odwiedza Pan(i) Gdańsk?” 

[pytanie jednokrotnego wyboru] 

 Ogólnie % Krajowi % Zagraniczni % 

Jestem po raz pierwszy  8 8,89% 7 8,05% 1 33,33% 

Jestem po raz drugi 10 11,11% 9 10,34% 1 33,33% 

Byłem/am tu 3-5 razy 22 24,44% 22 25,29% 0 0,00% 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 50 55,56% 49 56,32% 1 33,33% 

Razem 90 100% 87 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W pierwszej kolejności analizie została poddana częstotliwość odwiedzania Gdańska przez respondentów rekrea-

cyjnych. Zgodnie z uzyskanymi w trakcie badania danymi, w I kwartale 2018 r., największa część badanej grupy 

deklarowała, iż jest to ich kolejna wizyta w mieście. Aż 91,1% ogół u respondentów w tej grupie zadeklarowało, 
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iż jest to ich, co najmniej druga wizyta w mieście; co więcej, 55,6% badanych przyznało, że jest to ich co najmniej 

piąta wizyta.  

Tabela 102. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Ile będzie trwać Pana(i) pobyt  

w Trójmieście (łącznie od przyjazdu do wyjazdu)?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

powyżej 3 godzin, ale bez noclegu 43 47,78% 43 49,43% 0 0,00% 

Pobyt z noclegiem, w tym: 47 52,22% 44 50,57% 3 100,00% 

 Jeden nocleg 11 12,22% 11 12,64% 0 0,00% 

 Od 2 do 3 noclegów 22 24,44% 19 21,84% 3 100,00% 

 Od 4 do 7 noclegów 11 12,22% 11 12,64% 0 0,00% 

 8 i więcej noclegów 3 3,33% 3 3,45% 0 0,00% 

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

Razem 90 100% 87 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pobyt, z co najmniej jednym noclegiem zadeklarowało 52,2%; najczęściej były to pobyty obejmujące 2 do 3 

noclegów (24,4%). Na pobyt bez noclegu, pomimo deklarowanego celu podróży tej grupy respondentów, a więc 

szeroko rozumianego wypoczynku, zdecydowało się 47,8%. 

Tabela 103. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytania: „Czy podczas podróży ktoś Panu(i) to-

warzyszy?”, „Kto Panu(i) towarzyszy?” [pytania jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Bez osób towarzyszących 13 14,44% 13 14,94% 0 0,00% 

Znajomi/znajomy, ile osób: 25 27,78% 24 27,59% 1 33,33% 

Rodzina/członek rodziny/partner/ka, ile osób: 46 51,11% 45 51,72% 1 33,33% 

Grupa mieszana (znajomi i rodzina), ile osób: 4 4,44% 4 4,60% 0 0,00% 

Grupa turystyczna/zorganizowana, ile osób: 2 2,22% 1 1,15% 1 33,33% 

Razem 90 100% 87 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Podróż w towarzystwie była bardzo popularnym rozwiązaniem wśród respondentów rekreacyjnych. Na podróż  

w gronie rodziny zdecydowało się 51,1% badanych. Ze znajomymi podróżowało 27,8% ankietowanych, zaś bez 

towarzystwa do Gdańska przyjechało 14,4% respondentów.  

Tabela 104. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Za pomocą jakiego środka transportu 
przybył(a) Pan(i) do Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód 46 51,11% 45 51,72% 1 33,33% 

Samolot 3 3,33% 2 2,30% 1 33,33% 

Pociąg 34 37,78% 34 39,08% 0 0,00% 

Autobus kursowy/regularnej linii 7 7,78% 6 6,90% 1 33,33% 

Autobus wycieczkowy 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Statek / prom 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Żaglówka / łódź 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 90 100% 87 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Najchętniej wybieranym środkiem transportu, umożliwiającym dotarcie respondentom rekreacyjnym do Gdańska 

był w badanym kwartale samochód (51,1%). Na wybór pociągu zdecydowało się 37,8% badanych. Analizując 

dane właściwe dla I kwartału 2017 r., obserwuje się wzrost zainteresowania badanych tym środkiem transportu. 

Autobusy kursowe bądź obsługujące regularne linie wybrało 7,8% ogółu ankietowanych, przy czym należy zazna-

czyć, iż na tegoroczną strukturę respondentów składali się przede wszystkim goście krajowi, pochodzący z woje-

wództwa pomorskiego, co z zasady implikuje konieczność przebycia przez nich krótszych odległości.  
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Tabela 105. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jakim środkiem transportu porusza 

się Pan(i) po Gdańsku?” [pytanie wielokrotnego wyboru, max 2 odpowiedzi] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Samochód 42 46,67% 41 47,13% 1 33,33% 

Komunikacja miejska 25 27,78% 24 27,59% 1 33,33% 

SKM(kolej miejska) 9 10,00% 8 9,20% 1 33,33% 

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

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

Pieszo 52 57,78% 51 58,62% 1 33,33% 

inny, jaki? 2 2,22% 2 2,30% 0 0,00% 

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, umożliwiającego im poruszanie się po mieście. Do chętnie wybieranych metod przemieszczania 

się należały: spacerowanie (57,8%), samochód (46,7%), komunikacja miejsca (27,8%) oraz SKM (10,0%). Ża-

den respondent rekreacyjny nie korzystał z roweru i motocyklu.  

Tabela 106. 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] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Miasto Gdańsk 43 91,49% 40 90,91% 3 100,00% 

Miasto Gdynia 2 4,26% 2 4,55% 0 0,00% 

Miasto Sopot 2 4,26% 2 4,55% 0 0,00% 

Inna, jaka? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Razem 47 100% 44 100% 3 100% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Respondenci rekreacyjni najczęściej wybierali obiekty noclegowe zlokalizowane w Gdańsku (91,5%), w Sopocie 

oraz Gdyni uzyskano taki sam udział wskazań wynoszący 4,3%. Wszyscy zagraniczni uczestnicy ruchu turystycz-

nego skorzystali z gdańskiej oferty noclegowej. 

Tabela 107. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Jaki jest rodzaj/typ obiektu Pana(i) 

zakwaterowania?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

  Ogółem % Krajowi % Zagraniczni % 

Hotel * 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Hotel ** 2 4,26% 2 4,55% 0 0,00% 

Hotel *** 9 19,15% 7 15,91% 2 66,67% 

Hotel **** 6 12,77% 6 13,64% 0 0,00% 

Hotel ***** 1 2,13% 0 0,00% 1 33,33% 

Pensjonat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Motel 4 8,51% 4 9,09% 0 0,00% 

Hostel/dom wycieczkowy 3 6,38% 3 6,82% 0 0,00% 

Schronisko młodzieżowe 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

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

Pole namiotowe/Kemping (camping) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

U rodziny / znajomych 13 27,66% 13 29,55% 0 0,00% 

Pokój gościnny/kwatera prywatna 4 8,51% 4 9,09% 0 0,00% 

Wynajęte mieszkanie/apartament 5 10,64% 5 11,36% 0 0,00% 

Własne mieszkanie/dom 2 4,26% 2 4,55% 0 0,00% 

inne, jakie? 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Największa część turystów rekreacyjnych wybierała zakwaterowanie u rodziny bądź znajomych (27,7%). Hotele 

w standardzie *** wybrało 19,2%, zaś hotele **** - 12,8%. Na wynajęte mieszkanie lub apartament zdecydo-

wało się z kolei 10,6% ogółu badanych; porównując uzyskane dane z tymi uzyskanymi w analogicznym okresie 

w roku ubiegłym, zaobserwowano wzrost zainteresowania tą formą zakwaterowania (w 2017 r. na wynajęcie 

mieszkania lub apartamentu zdecydowało się zaledwie 1,4% ogółu respondentów).  
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3.4.3. Korzystanie z atrakcji przez respondenta rekreacyjnego 

Respondenci rekreacyjni spędzali swój czas bardzo aktywnie, korzystając z dużej liczby atrakcji jakie oferuje 

miasto Gdańsk. 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 najdokładniejszym zapoznaniem się z ofertą turystyczną danego miasta.  

Tabela 108. 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 40 44,44% 40 45,98% 0 0,00% 

Zakupy 37 41,11% 35 40,23% 2 66,67% 

Udział w imprezach kulturalnych i rozrywkowych 3 3,33% 3 3,45% 0 0,00% 

Odwiedzał puby, bary i kluby etc. 37 41,11% 37 42,53% 0 0,00% 

Udział w imprezach sportowych 1 1,11% 1 1,15% 0 0,00% 

Aktywny wypoczynek (pływanie, rower, żagle, konie itp.), 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Nie mam czasu wolnego 2 2,22% 1 1,15% 1 33,33% 

Spacer 59 65,56% 58 66,67% 1 33,33% 

Odpoczynek na plaży 2 2,22% 2 2,30% 0 0,00% 

Inaczej, jak? 3 3,33% 3 3,45% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W analizowanej grupie tylko 2,2% respondentów wskazało, że nie będzie dysponować wolnym czasem podczas 

swojego pobytu w Gdańsku, który mogliby poświęcić na dodatkowe aktywności. Najczęściej respondenci dekla-

rowali, że swój wolny czas przeznaczą na spacerowanie (65,6%), zwiedzanie (44,4%), robienie zakupów (41,1%) 

oraz odwiedziny pubów, barów i klubów (41,1%). Widać zatem wyraźnie, iż ta grupa respondentów zamierzała 

spędzać bardzo aktywnie swój czas w trakcie pobytu w Gdańsku.  

Tabela 109. 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) 89 98,89% 86 98,85% 3 100,00% 

Park Oliwski (Katedra w Oliwie) 17 18,89% 17 19,54% 0 0,00% 

Molo w Brzeźnie 10 11,11% 10 11,49% 0 0,00% 

Plaża 26 28,89% 25 28,74% 1 33,33% 

Stadion Energa Gdańsk (była PGE Arena) 3 3,33% 3 3,45% 0 0,00% 

Żuraw (wejście do środka) 3 3,33% 3 3,45% 0 0,00% 

Bazylika Mariacka (wejście do środka) 14 15,56% 14 16,09% 0 0,00% 

Europejskie Centrum Solidarności (wejście do środka) 10 11,11% 10 11,49% 0 0,00% 

Dwór Artusa 3 3,33% 3 3,45% 0 0,00% 

Ratusz Głównego Miasta 3 3,33% 3 3,45% 0 0,00% 

Westerplatte 16 17,78% 16 18,39% 0 0,00% 

Centrum Hewelianum (wejście do środka) 4 4,44% 4 4,60% 0 0,00% 

Dom Uphagena (wejście do środka) 1 1,11% 1 1,15% 0 0,00% 

Gdański Teatr Szekspirowski 2 2,22% 2 2,30% 0 0,00% 

Sołdek (wejście do środka) 1 1,11% 1 1,15% 0 0,00% 

Twierdza Wisłoujście 2 2,22% 2 2,30% 0 0,00% 

Międzynarodowe Targi Gdańskie (wejście do środka) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

ZOO 13 14,44% 11 12,64% 2 66,67% 

Muzeum Narodowe (w tym Sąd Ostateczny Memlinga) 1 1,11% 1 1,15% 0 0,00% 

Latarnia Morska w Nowym Porcie 2 2,22% 2 2,30% 0 0,00% 

Narodowe Muzeum Morskie 5 5,56% 5 5,75% 0 0,00% 

Muzeum II Wojny Światowej 9 10,00% 9 10,34% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród obiektów i atrakcji turystycznych, jakie zamierzali zwiedzić respondenci rekreacyjni, znalazły się: histo-

ryczne centrum miasta (98,9%), plaża (28,9%), Park Oliwski z Katedrą Oliwską (18,9%), Westerplatte (17,8%), 

oraz Bazylika Mariacka (15,6%). W analizowanym okresie, wśród atrakcji wymienionych w kwestionariuszu an-

kiety, respondenci nie zdecydowali się jedynie na odwiedzenie Międzynarodowych Targów Gdańskich.  
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Tabela 110. 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 4 4,44% 3 3,45% 1 33,33% 

Muzeum 20 22,22% 19 21,84% 1 33,33% 

Opera 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Kino 15 16,67% 14 16,09% 1 33,33% 

Galeria sztuki 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Filharmonia 1 1,11% 1 1,15% 0 0,00% 

Inna instytucja, jaka? 3 3,33% 3 3,45% 0 0,00% 

Z żadnej 52 57,78% 52 59,77% 0 0,00% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Wśród respondentów przyjeżdżających do Gdańska w celach rekreacyjnych, aż 57,8% nie zdecydowało się na 

skorzystanie z atrakcji oferowanych przez lokalne instytucje kultury. Osoby, które zdecydowały się skorzystać 

z oferty kulturalnej, najczęściej wybierały odwiedzenie muzeum (22,2%) oraz kina (16,7%).  

3.4.4. Ocena pobytu przez respondenta rekreacyjnego 

Następnie, w ramach analizy respondentów rekreacyjnych, badaniu poddano deklarowane zadowolenie respon-

dentów rekreacyjnych z ich pobytu w Gdańsku oraz to, jakie czynniki mogły mieć największy wpływ na poziom 

ich zadowolenia.  

Rysunek 15. Jak respondent rekreacyjny ocenia stopień zadowolenia z pobytu w Gdańsku [używając skali 10-stop-

niowej, gdzie 1-2-bardzo niezadowolony, 9-10-bardzo zadowolony] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

W I kwartale 2018 r. respondenci rekreacyjni ocenili swój pobyt w Gdańsku na średnim poziomie wynoszącym 

8,61 pkt. w 10-stopniowej skali i w analizowanym okresie ta grupa badanych była grupą najbardziej zadowoloną 

z pobytu. Wśród respondentów rekreacyjnych najwyżej swoją bytność w mieście ocenili turyści i krajowi uczest-

nicy ruchu turystycznego.    

Rysunek 16. Jak zdaniem respondentów rekreacyjnych Gdańsk jest dostosowany do potrzeb turystów [używając 

skali 10-stopniowej, gdzie 1-2-bardzo źle, 9-10-bardzo dobrze] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Mając na uwadze specyfikę analizowanej grupy respondentów, która obejmuje osoby przyjeżdżające do Gdańska 

w celach rekreacyjnych, najbardziej istotna zdaje się być w ich przypadku ocena dostosowania miasta do potrzeb 

turystów. W analizowanym kwartale respondenci rekreacyjni ocenili wskazany aspekt na średnio 8,19 pkt., czyli 

8,61 8,47 8,77 8,68 

6,67 

Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni

8,19 
8,02 

8,37 
8,16 
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Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni
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najwyżej ze wszystkich grup respondentów poddanych badaniu. Co istotne, w porównaniu z tożsamym okresem 

w roku ubiegłym, zauważono wzrost ogólnego poczucia, iż Gdańsk jest miejscem dostosowanym do potrzeb tu-

rystów (w 2017 r. średnia ocena tego aspektu pobytu wynosiła 7,86 pkt.) 

Tabela 111. Jak respondent rekreacyjny ocenia jakość poszczególnych aspektów pobytu w Gdańsku [używając skali 

5-stopniowej, gdzie 1-bardzo słaba, 5-bardzo dobra] 

  
Krajowi 

Atmosfera miasta 4,47 

Oznakowanie turystyczne miasta 4,17 

Bezpieczeństwo 4,33 

Czystość na ulicach 4,03 

Życzliwość mieszkańców 4,36 

Baza noclegowa* 4,32 

Baza gastronomiczna 4,27 

Oferta kulturalna 4,42 

Oferta rozrywkowa (kluby, puby, dyskoteki etc.) 4,11 

Ofertę rekreacyjną i sportową 4,04 

Ofertę sklepów i centrów handlowych 4,38 

Ofertę usług przewodnickich 3,83 

Komunikację miejską 3,91 

Poruszanie się samochodem po mieście** 3,55 

*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. 

Wpływ na relatywnie wysoką ocenę pobytu w mieście i dostosowania Gdańska do potrzeb turystów mogły mieć 

takie aspekty, jak: atmosfera miasta, oferta kulturalna, oferta sklepów, centrów handlowych oraz baza nocle-

gowa. Nawet niskie oceny przyznane takim aspektom jak: poruszanie się po mieście samochodem, oferta usług 

przewodnickich i komunikacja nie wpłynęły znacząco na odbiór miasta. 

Rysunek 17. Struktura odpowiedzi respondentów rekreacyjnych na pytanie: „Czy poleciłby/poleciłaby Pan(i) swoim 

znajomym/rodzinie odwiedzenie Gdańska?” [pytanie jednokrotnego wyboru] 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Pomimo niskiej oceny przyznanej przez respondentów rekreacyjnych kilku aspektom miasta, swoją chęć polecenia 

przyjazdu do Gdańska ocenili oni na średnim poziomie wynoszącym 9,02 pkt. Najbardziej chętni do polecenia 

przyjazdu do Gdańska byli turyści i krajowi uczestnicy ruchu turystycznego. 

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 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.). 

  

9,02 
8,89 

9,16 9,06 

8,00 

Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni
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Tabela 112. Średnie wydatki turystów rekreacyjnych z podziałem na krajowych i zagranicznych uczestników ruchu 

turystycznego 

I kwartał 2017 r. Ogółem Odwiedzający Turyści Krajowi Zagraniczni 

Dzienne wydatki na osobę 218,19 174,12 266,36 212,67 378,36 

Wydatki na osobę w trakcie wyjazdu 441,72 174,12 734,21 430,47 767,83 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Zgodnie z uzyskanymi informacjami, respondenci rekreacyjni wydawali dziennie 218,19 zł na osobę, zaś  

w trakcie całego pobytu wydali średnio 441,72 zł na osobę. Najniższe wydatki dzienne na osobę generowali 

odwiedzający. Z kolei najwyższe wydatki w trakcie całego wyjazdu ponosili respondenci z zagranicy, głównie za 

sprawą ich długiego pobytu w mieście.   

3.4.6. Podsumowanie 

Statystyczny respondent rekreacyjny jest kobietą w wieku od 16 do 24 lat. Ma wykształcenie średnie i pracuje 

umysłowo. Pochodzi z Polski, z województwa pomorskiego. Przyjechał do Gdańska samochodem, zaś po dotarciu 

na miejsce najchętniej poruszał się po mieście pieszo bądź za pomocą samochodu. Zatrzymał się w Gdańsku, u 

rodziny bądź znajomych. W Gdańsku jest już po raz kolejny (bywa w mieście raczej często, do tej pory powyżej 

5 razy), a w podróż wybrał się w towarzystwie członków rodziny. W wolnym czasie spaceruje i zwiedza miasto. Z 

chęcią odwiedza historyczne centrum miasta, plażę oraz Park Oliwski oraz Westerplatte.    

Statystyczny respondent rekreacyjny jest bardzo zadowolony z pobytu w Gdańsku, a stopień przystosowania 

Gdańska do potrzeb turystów ocenia na poziomie 8,19 pkt, w dziesięciostopniowej skali. Co więcej uważa, że 

pobyt w Gdańsku jest zdecydowanie wart polecenia rodzinie/znajomym. Najlepiej ocenionymi przez niego aspek-

tami pobytu w Gdańsku były: atmosfera miasta, oferta kulturalna, oferta sklepów i centrów handlowych. Z kolei 

najniżej ocenili oni: poruszanie się po mieście samochodem, ofertę usług przewodnickich oraz komunikację miej-

ską. 

Podczas pobytu w Gdańsku przeciętny respondent rekreacyjny wydawał kwotę 218,19 zł w ciągu doby, co prze-

kłada się na łączne średnie wydatki poniesione przez niego w trakcie całego wyjazdu na poziomie 441,72 zł.  
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PODSUMOWANIE 

 
W I kwartale 2018 r. wśród turystów i odwiedzających, którzy wzięli udział w badaniu sondażowym, dominowali 

mężczyźni. Pod względem wieku najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 25 do 34 lat. Wśród wszystkich 

grup respondentów, za wyjątkiem respondentów z zagranicy, przeważały osoby pracujące umysłowo. Osoby z za-

granicy deklarowały najczęściej zatrudnienie jako pracownik fizyczny. Co ciekawe, w I kwartale 2018 r., 51,1% 

respondentów deklarowało posiadanie wykształcenia średniego. Aż 96,5% respondentów stanowili goście krajowi, 

głównie z województwa pomorskiego. Turystów i odwiedzających z zagranicy najliczniej reprezentowały osoby 

przyjeżdżające z Anglii/Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy. 

Większość odwiedzających i turystów deklarowała, iż była w Gdańsku więcej niż 5 razy. W analizowanym okresie 

57,6% badanych nie uwzględniło w czasie swojego pobytu noclegu. Jeśli jednak ankietowani decydowali się na 

zostanie w mieście na noc, najczęściej wybierali noclegi oferowane przez rodzinę i znajomych.  

Najpopularniejszym środkiem transportu wybieranym przez respondentów w I kwartale 2018 r. był samochód, 

który najchętniej wybierali odwiedzający, turyści oraz krajowi uczestnicy ruchu turystycznego. Wśród responden-

tów z zagranicy zdecydowanie najczęściej wybieranym środkiem dotarcia był samolot. Podczas swojego pobytu 

w Gdańsku zarówno respondenci krajowi, jak i zagraniczni najczęściej korzystali z samochodu oraz przemieszczali 

się po mieście pieszo. 

Najczęstszym celem przyjazdu do Gdańska był wypoczynek oraz chęć odwiedzenia rodziny lub przyjaciół. Prefe-

rowanymi przez respondentów formami spędzania wolnego czasu było odpoczywanie i składanie wizyt krewnym 

i znajomym. Wśród obiektów i atrakcji turystycznych najbardziej popularne były: historyczne centrum miasta, 

plaża i Westerplatte.   

Respondenci swój pobyt w Gdańsku ocenili na średnim poziomie wynoszącym 8,36 pkt w 10-stopniowej skali. 

Najbardziej zadowoleni ze swojego pobytu byli turyści (8,60 pkt) oraz respondenci krajowi (8,41 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 8,08 pkt (w dziesięciostopniowej skali).  

Najwyżej ocenianymi aspektami pobytu w Gdańsku były: atmosfera miasta, życzliwość mieszkańców i baza noc-

legowa. Z kolei najniżej respondenci ocenili jakość poruszania się po mieście samochodem oraz ofertę usług 

przewodnickich.  

W I kwartale 2018 r. respondenci bardzo rzadko korzystali z usług Informacji Turystycznej. Jeżeli już decydowano 

się na wizytę w punkcie IT, to najczęściej był to punkt mieszczący się w tunelu przy Dworcu Głównym. Respon-

denci odwiedzali punkty Informacji Turystycznej głównie w celu pozyskania informacji na temat komunikacji 

miejskiej, zapytanie o drogę, czy otrzymanie mapy Gdańska. Wystawiona przez respondentów średnia ocena 

gdańskim punktom Informacji Turystycznej wyniosła 4,67 pkt. 
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Tabela 113. Podsumowanie charakterystyk badanej populacji 

Badana populacja 

Dominująca płeć 

Mężczyzna 54,98% 

Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe 

Od 16 do 24 lat 31,17% 

Od 25 do 34 lat 33,33% 

Od 35 do 44 lat 23,81% 

Status zawodowy 

Praca umysłowa 25,97% 

Praca fizyczna 24,24% 

Dominujące wykształcenie 

Średnie 51,08% 

 
Status materialny 

Powodzi mi się raczej dobrze 59,74% 

 

 

Struktura respondentów: krajowi/z zagranicy 

Polska 96,54% 

 
Najliczniej reprezentowane województwa 

Pomorskie 68,16% 

 
Warmińsko-mazurskie 5,83% 

 
Najliczniej reprezentowane kraje  

Niemcy 37,50% 

 
Ukraina 25,00% 

25,00% 
Anglia/ Wielka Brytania 25,00% 

Częstotliwość odwiedzin 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 68,83% 

 
Długość pobytu 

Powyżej 3 godzin, ale bez noclegu 57,58% 

 
Wybór towarzystwa 

Z członkami rodziny 40,69% 

Najpopularniejsze formy podróżowania 

Samochód 64,07% 

 
Pociąg 23,38% 

Autobus kursowy / regularnej linii 8,23% 

Najpopularniejsze środki poruszania się po mieście 
 

 

 

 

 

Samochód 58,44% 

46,89% 

 

Pieszo 56,28% 

17,60 
Komunikacja miejska  20,35% 

 

 

Najpopularniejsze obiekty noclegowe 

  

  

  
  

  

U rodziny/znajomych % 

 
Hotel *** % 

 
Główny cel przyjazdu 

Wypoczynek 31,60% 

 
Odwiedzenie krewnych lub znajomych  20,78% 

10,93% 

 

Najpopularniejsze formy spędzania wolnego czasu 

Spacer 58,44% 

 
Zakupy 29,87% 

 
Chęć skorzystania z instytucji kulturalnej 

Z żadnej 69,70% 

 
Muzeum 14,72% 

 
Kino 13,85% 

 
Najpopularniejsze obiekty i atrakcje turystyczne  

Historyczne centrum 94,12% 

 
Plaża 7,84% 

 
Oceny  

Ocena zadowolenia z całego pobytu  8,36 pkt. 

Ocena dostosowania Gdańska do potrzeb turystów   8,13 pkt. 

Ocena obsługi i jakości udzielonej informacji w punkcie IT     4,67 pkt. 

Ocena atmosfery miasta     4,36 pkt. 

Ocena oznakowania turystycznego miasta     4,21 pkt. 

Ocena bezpieczeństwa     4,22 pkt. 

Ocena czystości na ulicach     4,02 pkt. 

Ocena życzliwości mieszkańców     4,29 pkt. 

Ocena bazy noclegowej*     4,37 pkt. 



66 

 

Ocena bazy gastronomicznej     4,18 pkt. 

Ocena oferty kulturalnej     4,24 pkt. 

Ocena oferty rozrywkowej (kluby, puby, dyskoteki etc.)     3,97 pkt. 

Ocena oferty rekreacyjnej i sportowej     3,88 pkt.  

Ocena oferty sklepów i centrów handlowych     4,15 pkt. 

Ocena oferty usług przewodnickich     3,77 pkt. 

Ocena komunikacji miejskiej     3,90 pkt. 

Ocena poruszania się samochodem po mieście**     3,57 pkt. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania
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Tabela 114. Podsumowanie charakterystyk badanych grup respondentów 

Respondenci biznesowi Respondenci rekreacyjni Respondenci, którzy przyjechali do rodziny/znajomych 

Dominująca płeć 

Mężczyźni 70,59% Kobiety 52,22% Mężczyźni 62,50% 

Najliczniej reprezentowane grupy wiekowe 

Od 25 do 34 lat 31,37% Od 16 do 24 lat 45,56% Od 25 do 34 lat 39,58% 

Od 35 do 44 lat 31,37% Od 25 do 34 lat 26,67% Od 35 do 44 lat 35,42% 

Status zawodowy 

Praca umysłowa 33,33% Praca umysłowa 25,56% Praca fizyczna 29,17% 

Praca na własny rachunek 29,41% Praca fizyczna 22,22% Praca umysłowa 25,00% 

Dominujące wykształcenie 

Średnie 47,06% Średnie 52,22% Średnie 52,08% 

Struktura respondentów: kraj/z zagranicy 

Polska 96,08% Polska 96,67% Polska 93,75% 

Najliczniej reprezentowane województwa 

Pomorskie 71,43% Pomorskie 58,62% Pomorskie 71,11% 

Mazowieckie  10,20% Warmińsko-mazurskie 6,90% Warmińsko-mazurskie 8,89% 

Częstotliwość odwiedzin 

Byłem/am tu więcej niż 5 razy 76,47% Byłem/am tu więcej niż 5 razy 55,56% Byłem/am tu więcej niż 5 razy 68,75% 

Długość pobytu 

Bez noclegu 72,55% Bez noclegu 47,78% Bez noclegu 45,89% 

Pobyt z noclegiem 27,45% Pobyt z noclegiem 52,22% Pobyt z noclegiem 51,11% 

Wybór towarzystwa 

Bez osób towarzyszących 70,59% Bez osób towarzyszących 14,44% Bez osób towarzyszących 18,75% 

Z osobami towarzyszącymi 29,41% Z osobami towarzyszącymi 85,56% Z osobami towarzyszącymi 81,25% 

Najpopularniejsze formy podróżowania 

Samochód 72,55% Samochód  51,11% Samochód  79,17% 

Autobus kursowy/ regularnej linii 11,76% Pociąg 37,78% Pociąg 10,42% 

Pociąg 9,80% Autobus kursowy/ regularnej linii 7,78% Samolot 6,25% 

Najpopularniejsze środki transportu poruszania się po mieście 

Samochód 70,59% Samochód 46,67% Samochód 66,67% 

Pieszo 41,18% Pieszo 57,78% Pieszo 58,33% 

Najpopularniejsze obiekty noclegowe 

Hotel *** 50,00% U rodziny lub znajomych 27,7% U rodziny/znajomych 42,31% 

Najpopularniejsze formy spędzania wolnego czasu 

Nie mam wolnego czasu 56,86% Spacer 65,56% Spacer 72,92% 

Spacer 39,22% Zwiedzanie 44,44% Zakupy 29,17% 

Najpopularniejsze obiekty i atrakcje turystyczne  

Historyczne centrum 94,12% historyczne centrum 98,89% historyczne centrum 97,92% 
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Respondenci biznesowi Respondenci rekreacyjni Respondenci, którzy przyjechali do rodziny/znajomych 

Westerplatte 7,84% Plaża 28,89% Plaża 31,25% 

Oceny pobytu (w pkt.) 

Ocena zadowolenia z całego pobytu 8,22  8,61   8,29 

Ocena dostosowania gdańska do potrzeb tury-

stów 
8,04  8,19   8,29 

Ocena atmosfery miasta 4,24  4,47   4,38 

Ocena oznakowania turystycznego miasta 4,14  4,17   4,23 

Ocena bezpieczeństwa 3,86  4,33   4,23 

Ocena czystości na ulicach 3,94  4,03   3,92 

Ocena życzliwości mieszkańców 4,10  4,36   4,48 

Ocena bazy noclegowej* 4,55  4,32   4,40 

Ocena bazy gastronomicznej 4,17  4,27   4,11 

Ocena oferty kulturalnej 3,90  4,42   4,40 

Ocena oferty rozrywkowej (kluby, puby, dysko-

teki etc.) 
3,74  4,11   3,88 

Ocena oferty rekreacyjnej i sportowej 3,63  4,04   3,85 

Ocena oferty sklepów i centrów handlowych 3,98  4,38   4,16 

Ocena oferty usług przewodnickich 4,00  3,83   3,00 

Ocena komunikacji miejskiej 4,08  3,91   3,77 

Ocena poruszania się samochodem po mieście** 3,63   3,55   3,50 

  

Dzienne wydatki [w zł] 

Odwiedza-
jący 

125,13  174,12   97,08 

Turysta 292,46  266,36   170,16 

Wydatki podczas całego pobytu  

[w zł] 

Odwiedza-

jący 
125,13  174,12   97,08 

Turysta 762,50  734,21   648,26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania. 
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