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Od autorów
Szanowni Czytelnicy
Mają Państwo przed sobą drugi tom przedstawiający wyniki badania ruchu turystycznego
w województwie kujawsko-pomorskim. Badania realizowane były w ramach projektu Kierunki
rozwoju w sferze turystyki i ich wpływ na gospodarkę województwa kujawsko-pomorskiego
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach
2009-2010. Liderem projektu była Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna zaś realizatorem
części badawczej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
W grudniu 2011 roku ukazał się tom 1, w którym przedstawiono wyniki badań w odniesieniu
do całego województwa. Analiza struktury ruchu turystycznego jak i jego wybranych cech
jakościowych przedstawiona została z perspektywy całego województwa.
W tym - 2 tomie przedstawiamy wyniki badania w odniesieniu do poszczególnych miejsc
docelowych.
Zgodnie z przyjętą metodologią tymi miejscami docelowymi były wybrane miejscowości
ważne turystyczne w skali województwa takie jak Bydgoszcz, Toruń, Tuchola czy Brodnica oraz
obszary recepcji na przykład powiat brodnicki i świecki. Wyniki przedstawione w tym tomie, mają
zatem mniej ogólny charakter, są „mniej anonimowe”. Wyniki ukazują niekiedy znaczne różnie
w „obrazie turystycznym” poszczególnych miejsc.
Wnioski wartościujące zostawiamy czytelnikom - przede wszystkim zainteresowanym
turystyczną stroną województwa mieszkańcom, włodarzom i podmiotom turystycznym
działającym w poszczególnych regionach.
Przedstawione wyniki badań uważamy za wiarygodne, spełniające określone kryteria
metodologiczne dla tego typu badań. Zwracamy jednak uwagę Czytelnika na konieczność
refleksyjnego odnoszenia wyników do poszczególnych miejsc szczególnie ze względu na jedynie
dwuletni charakter badań, który uniemożliwia wskazanie trendów. Mamy świadomość wielorakich
uwarunkowań stanu faktycznego, które każą zachować dystans przy wartościowaniu ukazanego
przez wyniki badań „obrazu turystycznego” poszczególnych miejsc.
Życząc miłej lektury
Autorzy
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Opis metody badawczej
Badania realizowano w latach 2009 i 2010, na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.
Cele badania
Badania miały dostarczyć wiedzy w następujących kwestiach:
• jakie są główne rynki docelowe w turystyce przyjazdowej do województwa,
• czyli skąd turyści przyjeżdżają do województwa kujawsko-pomorskiego, z jakich
województw przyjeżdżają

turyści polscy, z jakich państw

przyjeżdżają turyści

zagraniczni, jaką część stanowią mieszkańcy województwa, którzy podróżują po
„rodzimym” województwie,
• jaką część ogółu podróżujących turystyczne stanowią odwiedzający tak zwani
jednodniowi, a jaką osoby zatrzymujące się na nocleg ( jeden lub więcej),
• jaka jest struktura demograficzna i społeczna turystów i odwiedzających
jednodniowych, w tym płeć, wiek, wykształcenie, sytuacja materialna, status
społeczny,
• jakie preferencje i motywy

turystów sprawiły, ze stali się turystami w tym

województwie,
• z jakich dóbr/usług turyści korzystali w trakcie pobytu w miejscowościach
województwa kujawsko-pomorskiego, opinii o jakości, cenie, zadowoleniu
w odniesieniu do części tych usług,
• ile pieniędzy i na co wydają turyści w trakcje pobytu w miejscowościach województwa
kujawsko-pomorskiego,
• jakie opinie „wywożą” turyści o szeroko rozumianej atrakcyjności turystycznej
województwa i odwiedzanych miejscowości,

powodach zadowolenia i braku

satysfakcji, chęci ponownego odwiedzenia i poleceniach przyjazdu,
• jakie były źródła wiedzy o województwie i odwiedzanych miejscowościach.
Celem ogólnym - efektem badania jest dostarczenie wiarygodnych informacji dla efektywnej
polityki turystycznej władz województwa, jednostek samorządu terytorialnego i całej branży
turystycznej.
Przedmiot badania
Przedmiotem badania jest turystyka jako zjawisko między innymi: przestrzenne, ekonomiczne
i społeczne. W literaturze przedmiotu i praktyce badawczej pojęcie turystyki, choć ogólnie
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zrozumiałe ulega jeszcze zawsze „doprecyzowywaniu”, między innym w związku z Rachunkiem
Satelitarnym w Turystyce ( z angielskiego TSA Tourism Satellite Account).
W badaniu rozróżnia się pojęcia: turysta i odwiedzający zgodnie z terminologią W T O,
niemniej w treści raportu, z powodów praktycznych – jeżeli nie będzie to zaznaczone inaczej słowo „turysta” rozumiane będzie szerzej niż definiuje to WTO (World Tourism Organization),
a więc nie tylko korzystający z noclegów ale i odwiedzający, czyli przyjeżdżający do województwa
(poszczególnych miejscowości) na kilka czy kilkanaście godzin.
Badaniami objęta została turystyka przyjazdowa do województwa zarówno turystów
krajowych i zagranicznych oraz ruch turystyczny mieszkańców województwa kujawskopomorskiego wewnątrz województwa. W zakresie aktywności turystycznej mieszkańców
wewnątrz województwa problemem było rozróżnienie – w trakcie wywiadów - wyjazdów bardzo
krótkich co do czasu i bliskich w sensie przestrzennym – rekreacyjnych od ruchu turystycznego.
Aktywność stricte rekreacyjna mieszkańców województwa nie była celem badana. Nie była celem
badania także turystyka wyjazdowa mieszkańców województwa.
Podmiot badania
Podmiot w zrealizowanych badaniach rozumiany był dwojako. Po pierwsze jako świadomie
wyodrębniona część całego obszaru to jest województwa kujawsko-pomorskiego, posiadająca
swoją specyfikę, różniąca według jakiś istotnych dla turystyki cech, po drugie – podmiot jako
fizyczna jednostka – osoba będąca turystą.
Destynacja
Definiując destynacje turystyczne w ramach województwa przyjęto (mając na uwadze
między innymi: dostępność i grupowanie danych z GUS, sposób zarządzania turystyką, specyfikę
kulturową, zagospodarowanie turystyczne itd.) jako podstawową jednostką badania powiat
i miasta na prawach powiatu. W przypadku województwa kujawsko-pomorskiego jest to w dużym
stopniu zbieżne z wyodrębnieniem krain geograficzno-przyrodniczych, a także kulturowych, co
w odniesieniu do turystyki jest bardzo istotne.
Na tym poziomie (powiatów) dokonano oceny taksonomicznej ich miejsca – wagi na mapie
turystycznej województwa i na tej podstawie określono liczbę ankiet dla każdego z obszarów.
W ocenie taksonomicznej wzięto pod uwagę następujące elementy – cechy:
• liczbę obiektów noclegowych,
• liczbę miejsc noclegowych,
• liczbę udzielonych noclegów
• atrakcyjność turystyczno-kulturową : obiekty historyczne, budynki, budowle itd.,
• atrakcyjność kulturalną: współczesne wydarzenia kulturowe, festiwale, wystawy,
wydarzenia historyczne, imprezy sportowe, etc.,
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• atrakcyjność turystyczną bazującą na walorach naturalnych – obszary przyrody
chronionej, obszary leśne, zbiorniki wodne, etc.,
• faktyczną udokumentowaną atrakcyjność mierzoną tak zwaną odwiedzalnością
muzeów i innych atrakcji turystycznych.
Na podstawie tej oceny część jednostek powiatowych i równorzędnych została wyłączona
z dalszych badań (mowa tylko o badaniach ankietowych) jako marginalne w znaczeniu
statystycznym – na poziomie lub poniżej 1% wagi w turystyce województwa. Ostatecznie do badań
ankietowych zakwalifikowano następujące jednostki: Brodnicę, Bydgoszcz, Chełmno Ciechocinek,
Golub-Dobrzyń Grudziądz, Inowrocław, Strzelno i Kruszwicę, Toruń, Tucholę, Więcbork i Sępólno,
Włocławek, powiat brodnicki, powiat bydgoski, powiat świecki, powiat tucholski, powiat żniński.
W obszarach przyciągających turystów przede wszystkim walorami naturalnymi
ankieterzy przeprowadzali wywiady w kilku miejscowościach, nad jeziorami, na campingach,
w gospodarstwach agroturystycznych. Pod nazwą kategorii powiat brodnicki kryją się między
innymi: Pokrzydowo i Zbiczno; powiat tucholski: to Lubiewo i Śliwice; powiat bydgoski: Pieczyska,
Koronowo i okolice; powiat świecki: Lniano, Osie, Tleń; powiat żniński: Żnin, Wenecja, Biskupin.
Turysta
Badaniami objęto osoby powyżej 16 roku życia, które dobrowolnie zgodziły się uczestniczyć
w badaniach, spełniające wyżej określone kryteria bycia turystom.
Narzędzie badawcze
Narzędziem badania był kwestionariusz wywiadu, identyczny w pierwszej drugiej turze
badania. Ankieta zawierała 24 pytania (22 pytania zamknięte i 2 pytania otwarte). Część pytań
dotyczyła województwa jako całości, część zaś na miejscowości, w których przeprowadzany był
wywiad.
Ankiety dostępne były w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim,
hiszpańskim, francuskim. Zarówno w 2009 jak i w 2010 roku zastosowano tą samą procedurę
badawczą. Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzali przeszkoleni ankieterzy (ankieterzy byli
wynagradzani). Ankieterzy byli wyposażeni w materiały promocyjne, posiadali identyfikatory oraz
koszulki oznakowane logo projektu. Działali według instrukcji, która określała sposób wyboru
respondentów, przeprowadzenia rozmowy, zachowania warunków bezpieczeństwa itd. Ankieterzy
nie mieli ustalonej minimalnej ani maksymalnej liczby ankiet pozyskanych od obcokrajowców.
Na początku badania ankieterzy oceniali czy spotkana osoba jest odwiedzającym/turystą
oraz wiek respondenta. Jako ważną zasadę ankietowania przyjęto, że z jednej grupy turystów
zorganizowanych (wycieczki autokarowej i podobne) przebadane mogą zostać maksymalnie 3
osoby.
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Dobór i wielkość próby
W badaniach turystycznych, na poziomie krajowym, regionalnym i w wielu przypadkach
lokalnym, obejmujących miedzy innymi bezpośrednie badanie respondentów, bardzo ważnym
elementem jest określenie związku między próbą a populacją.
Populacją w przypadku badań wojewódzkich są wszyscy turyści odwiedzający dane
województwo. Pełna identyfikacja tak definiowanej populacji jest niemożliwa. Żadne dostępne
informacje nie dostarczają wiarygodnej, precyzyjnej informacji o liczebności tej populacji. Główny
Urząd Statystyczny zbiera i publikuje informacje o udzielonych noclegach i liczbie korzystających
z noclegów, co oczywiście nie wyczerpuje opisu zjawiska „ruch turystyczny”. Oddzielną kwestią
jest wiarygodność informacji na temat noclegów. Instytut Turystyki w Warszawie przedstawia
natomiast szacunki dotyczące ruchu turystycznego.
W ramach realizowanego projektu badawczego, przeprowadzenie badań pełnych, to jest
obejmujących wszystkich turystów i odwiedzających województwo kujawsko-pomorskie było
niemożliwe. Nie pozwalały na względy finansowe, organizacyjne etc. Nikt w Polsce takich badań
w skali regionalnej nie prowadzi. Powstał zatem problem szacowania badanej populacji, dla
między innymi określenia pożądanej wielkości próby.
Przed rozpoczęciem badania ankietowego przeprowadzono desk research, to jest analizę
dostępnych danych o badanym zjawisku. W tym zakresie wykorzystano różnorodne dostępne
źródła informacji, w tym dwa podstawowe o wielkości przyjazdowego ruchu turystycznego do
województwa kujawsko – pomorskiego.
Pierwsze źródło to wyniki

badania aktywności turystycznej Polaków oraz przyjazdów

obcokrajowców prowadzone przez Instytut Turystyki w Warszawie. Drugie źródło to dane GUS –
informacje o bazie noclegowej i jej wykorzystaniu.
Tabela 1: Krajowy ruch turystyczny – odwiedzający województwo kujawsko-pomorskie
(wyjazdy długo i krótkookresowe - mln wizyt) w latach 2001-2010

Województwo
KujawskoPomorskie

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2,7

3,1

3,0

2,7

2,7

2,7

2,0

2,25

1,80

1,6

Źródło: na podstawie badania Instytutu Turystyki.

W latach 2001 -2008 liczba turystów krajowych odwiedzających kujawsko-pomorskie jest
zmienna, waha się w przedziale 3,1 – 2,2 miliona, z tendencją malejącą. W 2008 roku było to
ok. 2,25 miliona. Rok 2009 cechuje się spadkiem, do 1,8 miliona wizyt. W Polsce w 2009 roku
w stosunku do poprzedniego liczba podróży krajowych spadła o 11,7%1. W 2010 roku województwo
kujawsko-pomorskie odwiedziło jeszcze mniej osób niż w kilku poprzednich latach - 1,6 miliona,
1

Instytut Turystyki, Warszawa, Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2009 roku
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podczas gdy w skali Polski odnotowano wzrost o 3%. Liczba obcokrajowców odwiedzających nasze
województwo wynosiła w 2007 roku 400 tys. osób, w 2008 roku 300 tys., a w 2009 roku było
to 200 tys. i w 2010 roku też 200 tysięcy osób. Badania Instytutu Turystyki informują o liczbie
wizyt, a nie liczbie odwiedzających, jest więc prawdopodobne, że część odwiedzających robiła to
kilkakrotnie w roku. Przyjąć można, że liczba odwiedzających kujawsko – pomorskie w 2010 roku
wyniosła około 2 miliony osób, co oznacza stagnację lub spadek.
Wykorzystując dane GUS o liczbie udzielonych noclegów, szacunek liczby turystów
w kujawsko-pomorskim przedstawia się następująco. W 2007 roku udzielono w kujawsko –
pomorskim noclegu 756 208 osobom, a w 2008 roku 778 400 osobom. W 2009 było to około
700 tysięcy osób. Wstępne fragmentaryczne dane za 2010 rok wskazują na stagnację. Z badań
cząstkowych (fragmentarycznych) przyjąć można, że co 3 osoba odwiedzająca nocowała.
Oznaczałoby to 2 100 000 odwiedzających. Założenie, że z noclegu korzystała tylko co 4 osoba
oznacza 2 800 000 odwiedzających województwo.
Powyższe nie jest precyzyjnym szacunkiem liczby turystów odwiedzających województwo
– dla takiego szacunku brak dostatecznie wiarygodnych ilościowo i jakościowo danych. Pokazana
symulacja przybliżoną skalę zjawiska, a także ma na celu uświadomienie stanu niewiedzy o badanej
populacji. Jest też uzasadnieniem prowadzenia badań nad ruchem turystycznym w województwie.
Tabela 2: Korzystający z noclegów w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2007-2008

Wyszczególnienie
Korzystający z noclegów ogółem I-XII
Korzystający z noclegów turyści zagraniczni

2007
756 208
83 828

2008
778 400
77 398

2009
766 407
65 307

Źródło: na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych

Projektowane na dwa lata badanie stawiało sobie za cel reprezentatywność. W przypadku
badań turystycznych nieznana jest wielkość badanej populacji, niemożliwe zaś ze względów
organizacyjnych i finansowych przebadanie wszystkich turystów/odwiedzających na terenie
całego województwa. W takiej sytuacji dobiera się próbę, której przebadanie pozwoli z określonym
prawdopodobieństwem wnioskować o całej populacji, opierając się na wzorze wyliczenia próby
dla bardzo dużych grup.
Przyjmując, że badana populacja jest bardzo duża i opierając się na wzorze
n – wielkość próby
e – dopuszczalny błąd (błąd oszacowania)
Z – wartość Z wynikająca z przyjętego poziomu ufności
P – oszacowana proporcja w populacji
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minimalna wielkość próby dla całego województwa wynosi około 4000 osób. Przy takiej
próbie błąd oszacowania wynosi 2%, a poziom ufności aż 99%.
Biorąc pod uwagę czas rozpoczęcia projektu i czas jakim dysponowali autorzy badania
na przygotowanie metody i narzędzi oraz prace organizacyjne, badanie zaowocowało
w pierwszym roku realizacją 5 000 ankiet. Zrealizowana liczba wywiadów w pełni spełnia wymóg
reprezentatywności. W drugim roku badania, w którym była już możliwość prowadzenia badań
przez cały rok, zrealizowano 9000 ankiet.
Czas i przebieg badań
Dla osiągnięcia maksymalnie wysokiej reprezentatywności próby oraz racjonalizacji
organizacyjnej przyjęto między innymi następujące założenia:
• badania prowadzone były zarówno w dni robocze jak i w weekendy; celem było, aby
w badanej próbie znaleźli się różnego typu turyści,
• zależnie od miejscowości i specyfiki turystów określano graniczne godziny – dolną
i górną - prowadzenia badań.
• w niektórych miejscach badania, w przypadku równoczesnej pracy kilku ankieterów
dla każdego z nich określono obszar miasta czy gminy.
W obu latach badania, to jest w 2009 i 2010 roku zastosowano tą samą metodę i posługiwano
się tymi samymi narzędziami badawczymi. Stwarza to możliwość pełnej porównywalności
uzyskanych wyników.
W obydwu latach badania ankietowe przeprowadzono w miejscach wyznaczonych przed
I turą badania, zgodnie z przyjętą metodą. W tracie realizacji badań nie zaobserwowano przesłanek
do zmiany bądź korekty tej metody. Ta sama lokalizacja badań dała dodatkową korzyść wynikającą
z możliwości porównań wyników obu tur badania.
W trosce o wiarygodność badań, praca ankieterów podlegała kontroli. Po pierwsze –
ankieterzy podlegali kontroli w czasie swojej pracy – sprawdzano sam fakt ankietowania oraz
czy wywiady przeprowadzane są zgodnie z instrukcją. Przeprowadzono także kontrole ex post
– weryfikowano fakt przeprowadzenia badania przez kontakt telefoniczny lub mailowy z losowo
wybranymi respondentami. Wszyscy ankieterzy byli zobowiązani na koniec wywiadu poprosić
respondenta o telefon lub adres mailowy. Brak takich informacji w więcej niż 10 % ankiet u danego
ankietera podlegał dodatkowej kontroli.
Badanie realizowane w skali województwa posiada tę siłę, że używając jednej metody
opisywana jest różnorodność regionu z uwzględnieniem mniejszych i większych obszarów
turystycznie istotnych dla całego regionu.

Pod nazwą ruch turystyczny w województwie

kujawsko-pomorskim kryją się tak różne od siebie zjawiska jak kulturoznawcza turystyka toruńska,
wypoczynkowa turystyka obszarów zielonych, nadjeziornych, turystyka „jednej atrakcji” w Golubiu
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– Dobrzyniu, sanatoryjny ruch turystyczny Ciechocinka i Inowrocławia, konferencyjna oferta
Bydgoszczy. Dopiero łączna analiza wszystkich istotnych turystycznie dla regionu atrakcji pozwoli
na uprawnioną ocenę ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego.
Wielkość próby zrealizowanej w wybranych miejscowościach przedstawia tabela 3.
Największy udział w próbie mają Toruń, Bydgoszcz, Ciechocinek i Inowrocław jeżeli chodzi
o miejscowości, w dalszej kolejności subregiony – powiaty.
Tabela 3. Wielkość i struktura próby w latach 2009-2010 według miejscowości badania

Miejsce realizacji
badania

2009
N=

Procent
2009

2010
N=

Procent
2010

Toruń

963

19,3

1629

18,1

Bydgoszcz

572

11,4

1078

12,0

Włocławek

233

4,7

359

4,0

Brodnica

146

2,9

334

3,7

Chełmno

292

5,8

354

3,9

Grudziądz

142

2,8

238

2,6

Ciechocinek

649

13,0

1682

18,7

Inowrocław

405

8,1

666

7,4

Tuchola

211

4,2

138

1,5

Golub-Dobrzyń

132

2,6

345

3,8

Więcbork i Sępólno

183

3,7

362

4,0

Strzelno i Kruszwica

120

2,4

169

1,9

powiat brodnicki

94

1,9

254

2,8

powiat tucholski

60

1,2

133

1,5

powiat bydgoski

228

4,6

406

4,5

powiat żniński

295

5,9

344

3,8

powiat świecki

275

5,5

506

5,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Brak wiarygodnej wiedzy o badanej populacji – jej liczebności rozkładzie terytorialnym
i czasowym etc. sprawiają, że dobór losowy próby w rozumieniu statystycznym nie był możliwy.
Jednak wielkość zrealizowanej próby pozwala uznać wyniki za charakterystyczne dla całej populacji.
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Uwagi końcowe
Opracowując metodę i zakres badania autorzy podjęli próbę „nawiązania” do innych tego typu
badań w Polsce. W ostatnich pięciu latach regionalne badania ruchu turystycznego i konsumpcji
turystycznej przeprowadzono w siedmiu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim,
łódzkim, małopolskim, podkarpackim, pomorskim oraz śląskim. W momencie rozpoczynania
badań były to cztery województwa.
Opracowując metodę badawczą brano pod uwagę nie tylko wymienione we wstępie cele,
ale także możliwie dużą porównywalność wyników z dostępnymi już informacjami wymienionych
badań regionalnych oraz innymi badaniami w tym realizowanymi od 6 lat, przez Ośrodek Informacji
Turystycznej w Toruniu, badaniami ruchu turystycznego w Toruniu.
Zrealizowane w województwie kujawsko-pomorskim badania miały charakter autorski,
podobnie jak i w pozostałych województwach. W każdym przypadku autorzy stali przed pytaniami:
kiedy? gdzie? jak? badać. W badaniach „małopolskich” i „łódzkich” w większym stopniu bazowano
na bazie noclegowej, w badaniach „śląskich” na „miejscach turystycznych”.
Wielkość próby w poszczególnych badaniach regionalnych wahała się od 3 do 4 tysięcy
w skali roku (na przykład badania „łódzkie” ok. 3500 ankiet w 2008 roku, badania „małopolskie”
3300 ankiet). Próba średnio rocznie w wysokości 7000 wywiadów lokuje kujawsko-pomorskie
badania na czołowym miejscu.
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Dla miasta BYDGOSZCZ
W

ramach

badania

ruchu

turystycznego

województwa

kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono w Bydgoszczy i zakwalifikowano do
analizy 572 ankiety w pierwszym roku badania i 1078 w drugim roku badania. Taka wielkość próby
badawczej daje możliwość wiarygodnego opisu ruchu turystycznego.
Bydgoszcz stanowi ważny punkt gospodarczy, turystyczny i kulturalny na mapie regionu.
Chociaż potocznie kojarzy się raczej z miastem przemysłowym posiada w swojej ofercie operę,
filharmonię, teatr a także obiekty sportowe, na których odbywają się ważne zawody o randze
ogólnopolskiej i międzynarodowej. W ostatnich latach nastąpił aktywny rozwój Wyspy Młyńskiej
oraz zagospodarowanie nabrzeży.
Według badania prowadzonego w latach 2009-2010 Bydgoszcz jest równie często wybierane
jako cel podróży przez mieszkańców najbliższego otoczenia (macierzystego województwa) jak
przez gości z dalszych stron kraju. Równowaga była widoczna na przestrzeni obu lat badania.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Bydgoszczy w 2009 i 2010 roku

Źródło: badania własne

Jedna czwarta respondentów w 2009 roku przyjechała do Bydgoszczy w celach
wypoczynkowych, w kolejnym roku badania liczba osób deklarujących taki cel podróży spadła
o 10 punktów procentowych. W 2010 bardziej liczne były wskazania na przyjazd do rodziny
i znajomych. Wrósł również udział procentowy turystów deklarujących przyjazd w celu zwiedzania
z 8,5% w 2009 do blisko 20% w 2010 roku. Co dziesiąty respondent w drugiej turze badania
deklarował, że przyjechał do Bydgoszczy na zakupy. Liczna jest również grupa osób, które do
miasta przyjeżdżają służbowo – w obu latach badania stanowili oni około 13% .
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Wykres 2: Respondenci w Bydgoszczy w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badania własne

Jedną z bardzo istotnych informacji o ruchu turystycznym jest kierunek, z których przyjeżdżają
goście. Wiedza ta pomaga kierować promocją miasta oraz podmiotów gospodarczych działających
w turystyce.
Na przestrzeni dwóch lat badania wśród respondentów około 50% to osoby zamieszkujące
na terenie kujawsko-pomorskiego. Różnica w wartości procentowej w porównaniu z wykresem
1 (mieszkaniec województwa – pochodzący z województwa kujawsko-pomorskiego) jest
spowodowana faktem iż w analizie mieszkanie/spoza brano pod uwagę gości z zagranicy, zaś
w analizie województw mamy do czynienia tylko z turystami polskimi.
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W grupie województw, z których pochodzą turyści przebadani w Bydgoszczy wyróżnia się
województwo pomorskie i mazowieckie, z których przyjeżdża co dziesiąty respondent. Obiecujące
są również perspektywy dla województwa wielkopolskiego z którego przyjazd w 2009 roku
deklarowało 6% turystów, zaś w 2010 – 11%. Badania w kolejnych latach mogłyby odpowiedzieć
na pytanie, czy jest to tendencja, czy też jednorazowy wzrost. Zdecydowanie najmniejsze
grupy przyjeżdżają do Bydgoszczy z województw takich jak świętokrzyskie czy podlaskie
.Udział respondentów w próbie był poniżej 1 procenta. Z pozostałych województw liczebność
respondentów waha się od 1 do 4%.
Wykres 3: Respondenci polscy w Bydgoszczy w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badania własne

Do Bydgoszczy często przyjeżdżają młodzi turyści (przypomnijmy – że za turystów rozumiemy
również osoby przyjeżdżające służbowo, na konferencje, do rodziny). W obu latach badania
respondenci do 30 lat stanowili około 60%. Razem z badanymi 30-40 lat procent ten wzrasta do
ponad 70.
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Wykres 4: Respondenci w Bydgoszczy w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badania własne

Wyniki badania w zakresie statusu społecznego respondentów w Bydgoszczy są spójne
z matrycą wieku. Uczących się turystów w 2009 roku było blisko 1/3 zaś w 2010 – już nieco ponad
40%. Najliczniejszą grupę stanowią pracujący.
Wykres 5: Respondenci w Bydgoszczy latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badania własne
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Na przestrzeni dwóch lat badania wyniki w zakresie towarzystwa w podróży przedstawiają się
podobnie. Znikomy procent turystów w Bydgoszczy, zarówno w 2009 jak i 2010 roku, to wycieczki
zorganizowane. Deklarację o przyjeździe ze znajomymi złożyło około 26%. W 2009 roku nieco
więcej respondentów niż w 2010 przyjechało z rodziną. Wzrost o 3 punkty procentowe w 2010
roku w stosunku do 2009 dotyczył turystów, którzy przyjechali sami.
Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródło: badania własne

Ważnym elementem opisu ruchu turystycznego jest długość pobytu turystów w miejscowości
badania. To na jak długo odwiedzający zatrzyma się w danym miejscu w czasie swojej wycieczki
wpływa na to z ilu atrakcji, produktów turystycznych skorzysta i ile gotówki zostawi, a tym samym
jakie wpływy z turystyki osiągnie dana miejscowość.
W Bydgoszczy w 2010 roku w porównaniu z 2009 skróciła się długość pobytu turystów.
Zwiększyła się, i to o 8 punktów procentowych, liczba respondentów, którzy deklarowali pobyt
kilkugodzinny. W 2010 było ich już 64%. Zmniejszyła się liczba tych, którzy w Bydgoszczy zatrzymali
się dłużej niż 5 nocy – z 14% w 2009 roku do 10% w 2010.
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Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu
w Bydgoszczy.

Źródło: badanie własne

Najczęściej wybieranym przez respondentów w Bydgoszczy środkiem transportu okazał się
być samochód chociaż w 2010 roku w porównaniu do 2009 stracił ponad 11 punktów procentowych
na rzecz transportu kolejowego oraz autobusowego.
Wykres 8: Środki transportu wybierane w Bydgoszczy w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne
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Zdecydowana większość turystów (73%) przebadanych w Bydgoszczy w 2009 roku
deklarowała, że nie poszukiwała informacji o mieście. Rok później takich wskazań było o 7 punktów
procentowych mniej. Na przestrzeni dwóch lat badania rośnie grupa turystów deklarujących, że
informacji o mieście szukała w Internecie – w 2009 była to jedna piata, zaś w 2010 – blisko 30.
Powyżej 2% wskazań otrzymały też takie źródła jak przewodniki oraz atlasy i mapy.
Wykres 9: Źródło informacji o Bydgoszczy w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Opinie turystów o mieście mogą dużo powiedzieć o mocnych stronach Bydgoszczy oraz
o elementach, które trzeba poprawić, dopracować. Zadowolenie odwiedzających jest dla miasta
najlepszą reklamą, a rekomendacje mogą zapewnić w następnych latach wielu nowych gości.
Dlatego też warto wnikliwie przeanalizować opinie badanych w 2009 i 2010 roku na temat
najważniejszych elementów zagospodarowania turystycznego.
Turyści oceniali poszczególne elementy zagospodarowania w skali od 1 (bardzo źle) do 5
(bardzo dobrze). Wykres 12. Przedstawia średnie ocen – im wyższa, tym więcej turystów wysoko
oceniło dany element.
Turyści w Bydgoszczy najsłabiej ocenili toalety – mimo poprawy w 2010 roku element ten
otrzymał średnią ocenę poniżej 3 czyli poniżej przeciętnej. Lepiej w drugim roku badania zostało
ocenione oznakowanie – poniżej 3 w 2009 roku, zaś w 2010 – 3,32. Jest to jednak według turystów
jeden z słabszych punktów zagospodarowania turystycznego. Zbliżone, tylko nieco wyższe oceny
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uzyskała czystość i różnorodność atrakcji. Analizując wyniki cieszy fakt, że właśnie te najsłabsze
elementy na przestrzeni dwóch lat poprawiły się w oczach turystów.
Najlepiej w 2010 roku (i bardzo podobnie jak w 2009) została oceniona życzliwość
mieszkańców oraz atmosfera miasta.
Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Bydgoszczy w latach
2009-2010.

Źródło: badanie własne

Zarówno w 2009 jak i 2010 roku respondentów w Bydgoszczy poproszono o subiektywną,
całościową ocenę atrakcyjności Bydgoszczy w skali od 1 do 10.
W 2009 średnia wyniosła 6,43 zaś w 2010 – 6,75. Szczegółowy rozkład ocen przedstawia
wykres 11. Najczęściej wybieraną oceną była „7” – wskazało ją blisko jedna trzecia respondentów
w obu turach badania. Na najwyższą ocenę Bydgoszcz zasłużyła w opinii około 5% badanych.
Zdecydowanie mniej było tych, którzy dali najniższą ocenę (1 ) – poniżej 1%,
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Wykres 11: Rozkład ocen atrakcyjności Bydgoszczy w latach 2009 - 2010 w opinii respondentów

Źródło: badanie własne

Czy zatem turyści odwiedzający Bydgoszcz staną się jej ambasadorami? Czy polecą swym
znajomym wycieczkę do Bydgoszczy? W 2009 roku aż 13% respondentów deklarowało, że tego nie
uczyni. W 2010 roku takich osób było o 4 punkty procentowe mniej. Choć nie jest to mała liczba jednak
cieszy również fakt, że na zdecydowane polecenie można liczyć ze strony jednej trzeciej badanych.
Wykres 12: Rozkład odpowiedzi na pytanie „Czy poleciłby Pan znajomym odwiedzenie
Bydgoszczy”

Źródło: badanie własne
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Krótkie podsumowanie;
• Bydgoszcz jest miastem o wielu zróżnicowanych motywach przyjazdów turystycznych,
za dominujące uznać można: wypoczynek, zwiedzanie, służbowe ( w tym konferencje),
zakupy i udział w imprezach, (pomijamy motywy rodzinne, które są charakterystyczne
i na zbliżonym poziomie we wszystkich obszarach),
• połowę odwiedzających stanowią mieszkańcy kujawsko-pomorskiego, spośród innych
województw dominują turyści z mazowieckiego pomorskiego i wielkopolskiego,
• dominującą część stanowią turyści młodzi, ale widoczny jest udział wszystkich grup
wiekowych,
• struktura według statusu społecznego odwiedzających nie odbiega istotnie od
średniej dla województwa,
• marginalny jest w Bydgoszczy udział turystów przyjeżdżających z wycieczką,
• około 40% turystów pozostaje na co najmniej jeden nocleg (o kilka punktów mniej
niż średnia dla województwa),
• około 70% odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji o mieście,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, „czystość”, „oznakowanie”, najwyżej
„życzliwość”, „atmosfera”,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów (w skali 1-10 to
około 6,5 – jeden ze słabszych wyników w województwie,
• jedna trzecia odwiedzających zdecydowanie będzie rekomendować przyjazd do
Bydgoszczy
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Dla miasta CHEŁMNO
W

ramach

badania

ruchu

turystycznego

województwa

kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono w Chełmnie i zakwalifikowano do
analizy 292 ankiety w pierwszym roku badania i 354 w drugim roku badania.
Chełmno posiadające piękną gotycką zabudowę oraz zlokalizowane nad Wisłą ma dla
turystów ciekawą i różnorodną ofertę. Dwuletnie badania nie pozwoliły określić tendencji, kto
częściej odwiedza miasto – turyści spoza województwa czy mieszkańcy kujawsko-pomorskiego.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Chełmnie w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Najliczniejsza grup turystów odwiedzających Chełmno to mieszkańcy kujawsko-pomorskiego
– jednak w 2009 roku stanowili oni 43% zaś w 2010 blisko 60%. Z pozostałych województw
najczęstszymi gośćmi są mieszkańcy pomorskiego (chociaż wg badań liczba turystów z tego
województwa w 2009 roku była ponad dwukrotnie większa niż w 2010), mazowieckiego (tendencja
wzrastająca z 4,1% w pierwszym roku badania do 8,5% w drugim) i wielkopolskiego (stabilny
kierunek przyjazdów, z którego goście stanowili około 5% turystów polskich).
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Wykres 2: Respondenci polscy w Chełmnie w latach 2009-2010 według województwa2

Źródło: badanie własne

Turyści deklarują, że wypoczynek i zwiedzanie zabytków jest najczęstszym powodem
przyjazdu do Chełmna. Istotnym, i stałym na przestrzeni dwóch lat badania celem podróży jest
udział w imprezie (5-6% odwiedzin). W pozostałych kategoriach trudno dostrzec prawidłowość.

2 Różnica między wykresem „Udział mieszkańców województwa” a „Respondenci polscy wg województwa”
w procencie turystów deklarujących przyjazd z województwa kujawsko-pomorskiego wynika z faktu uwzględnienia
w analizie w pierwszym wykresie turystów zagranicznych i nieuwzględnieniu tychże w wykresie drugim. Uwaga ta
dotyczy wszystkich analogicznych wykresów w niniejszym opracowaniu.
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Wykres 3: Respondenci w Chełmnie w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne

Osoby do 20 roku życia zarówno w 2009 jak i 2010 roku stanowiły w Chełmnie około 6-7%
badanych. Zwiększył się o ponad 10 punktów procentowych udział turystów w wieku 21-30 lat,
zmniejszył zaś o 15 punktów procentowych udział osób w wieku 31-40 lat. Względnie stała jest
liczba czterdziesto parolatków – około 13-14%.
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Wykres 4: Respondenci w Chełmnie w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne

Łącząc wiedzę o statusie społecznym respondentów z kategoriami wiekowymi zauważamy,
że Chełmno często odwiedzają studenci (7% - wiek do 20 lat i 28% - student/uczeń) – być może
skuteczne w przyciągnięciu tej grupy okazało się ogłoszenie Chełmna miastem zakochanych.
Zarówno w 2009 jak i 2010 roku blisko 60% respondentów to osoby pracujące. Zmienił się za
to istotnie procent badanych będących emerytami – w 2009 roku ta grupa stanowiła 18% turystów
w Chełmnie zaś rok później – zaledwie 7%.
Analizując dane w zakresie towarzystwa w trakcie podróży uderzający jest spadek o ponad 13
punktów procentowych liczby turystów przyjeżdżających do Chełmna z wycieczką. W 2010 roku
taki sposób podróżowania wybrało niespełna 2% badanych. W ogóle odwiedzających większe
znaczenie zyskali turyści podróżujący ze znajomymi (wzrost z 24% do 35%). Na przestrzeni obu
tur badania niezmiennie turystyka rodzinna stanowi nieco ponad połowę ruchu turystycznego
Chełmna.
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Wykres 5: Respondenci w Chełmnie latach 2009-2010 według statusu społeczego.

Źródło: badanie własne

Zdecydowana większość respondentów w Chełmnie przyjechała do miasta jedynie na kilka
godzin i w 2010 roku było to o kolejnych 5 punktów procentowych więcej niż w 2009. Na jeden
nocleg w mieście pozostało 13% badanych w 2009 roku i nieco ponad 7% w 2010. Co dziesiąty
turysta w oby latach badania zadeklarował pozostanie w mieście na 2-3 nocleg. Dłużej w Chełmie
zatrzymało się około 7% respondentów zarówno w 2009 jak i 2010 roku.
Takie proporcje są niekorzystne dla rozwoju turystyki, nie zasilają obiektów noclegowych,
ze względu na czas przebywania w mieście turyści korzystają z ograniczonej liczby atrakcji,
produktów turystycznych. Słaby popyt skutkuje zaś zahamowaniem powstawania kolejnych ofert
turystycznych.
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Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródło: badanie własne

Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu w Chełmnie.

Źródło: badanie własne

Średnio najkrócej w Chełmnie przebywają wycieczki – aż 91% przyjeżdża jedynie na kilka
godzin. W drugiej kolejności pobytu krótkookresowe wybierają turyści podróżujący z rodziną.
Najdłużej w Chełmnie zatrzymują się odwiedzający podróżujący samotnie. Połowa tej grupy co
prawda jest w mieście kilka godzin, ale blisko 30% - powyżej 4 noclegów.
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Wykres 8: Respondenci w Chełmnie według długości pobytu i towarzystwa w trakcie podróży

Źródło: badanie własne

Najczęściej wybieranym środkiem transportu wśród turystów odwiedzających Chełmno jest
samochód – w 2009 korzystało z niego 68% badanych, a w 2010 roku – o 10 punktów procentowych
więcej. W obu latach badania około 12-13% turystów wskazało transport autobusowy.
Wykres 9: Środki transportu wybierane w Chełmnie w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne
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Na przestrzeni dwóch lat badania około 50% turystów przyjeżdżający do Chełmna poszukiwała
wcześniej informacji o mieście. W 2009 roku jedna czwarta badanych swoją wiedzę o Chełmnie
przed wyjazdem czerpała z Internetu, zaś w 2010 już blisko jedna trzecia. Internet zyskuje na
popularności, co potwierdzają wszystkie ogólnopolski badania. Około 11-12% badanych szukała
informacji w książkach-przewodnikach, w 2009 roku istotnym źródłem były foldery i ulotki - pond
6% wskazań. Rok później było już 3% . Najistotniejsza zmiana dokonała się w kategorii „polecenie
znajomych”. Tą opcję w 2009 wskazało aż 17% respondentów w 2010 roku tylko 4%.
Wykres 10: Źródło informacji o Chełmnie w opinii respondentów w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Turyści w Chełmnie w trakcie badania ankietowego mieli możliwość ocenić wyróżnione
elementy ważne dla przeciętnego turysty w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze). Najsłabiej
zarówno w 2009 jak i 2010 roku odwiedzający ocenili transport lokalny oraz toalety. Jednak to
właśnie te dwie kategorie zanotowały największą poprawę w 2010 roku, chociaż ocena transportu
lokalnego nie przekroczyła 3, czyli wartości przeciętnej. Najlepiej – oceny powyżej 4 – uzyskały
takie elementy jak atmosfera, życzliwość mieszkańców oraz czystość. Blisko tej granicy w 2010
roku była też ocena bezpieczeństwa. Na uwagę zasługuje fakt, że w 2010 roku lepsze oceny niż
w 2009 uzyskały wszystkie z wyróżnionych kategorii.
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Wykres 11: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Chełmnie w latach
2009-2010.

Źródło: badanie własne

Wnioskując po odpowiedziach na pytanie „Czy poleciłby Pan/Pani przyjazd do Chełmna
swoim znajomym?” Chełmno jest miejscem przyjaznym i godnym polecenia. W 2009 roku 96%
respondentów udzieliło odpowiedzi raczej tak i zdecydowanie tak, a w 2010 roku nawet o 2 punkty
procentowe więcej. W drugim roku badania zwiększył się też procent osób, które zdecydowanie
polecają przyjazd do Chełmna.
W trakcje badania poproszono turystów o ocenę atrakcyjności Chełmna w skali od 1 d0 10.
Pytanie nie precyzowało co mają brać pod uwagę respondenci, była tym samym subiektywna
i całościowa.
Średnia ocen na przestrzeni dwóch lat jest bardzo zbliżona – w 2009 roku – 7,98, zaś w 2010
– 7,96. Najniższych ocen (1-3) w obu turach badania było bardzo mało, zaś najczęściej wybieraną
oceną na skali było 8 – tak oceniło Chełmno blisko 30% badanych w 2009 roku i 26% w 2010.
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Wykres 12: Rozkład odpowiedzi na pytnie czy poleci Pan/Pani przyjazd do Chełmna swoim
przyjaciołom i znajomym w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Wykres 13: Rozkład ocen atrakcyjności Chełmna w latach 2009 - 2010 w opinii respondentów

Źródło: badanie własne
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Krótkie podsumowanie;
• w Chełmie dominują zdecydowanie dwa motywy przyjazdu - wypoczynek i zwiedzanie
– stanowią około 80% wszystkich motywów, kolejnym jest udział w imprezie. Zwraca
uwagę znikomy w porównaniu do innych miejscowości udział przyjazdów do rodziny
i znajomych,
• ponad połowę odwiedzających stanowią mieszkańcy kujawsko-pomorskiego,
spośród innych województw dominują turyści z pomorskiego,,
• średnia wieku turystów w Chełmnie jest zbliżona do średniej dla całego województwa,
• o kilka punktów procentowych większy jest udział grupy „pracujący” niż średnia dla
województwa,
• ponad 50% przyjazdów to „przyjazdy z rodziną”,
• około 30% turystów pozostaje w Chełmnie na co najmniej jeden nocleg (zauważalnie
mniej niż średnia dla województwa),
• około 50% odwiedzających poszukiwało przed przyjazdem informacji o mieście,
głównie w Internecie, ale także w przewodnikach itp.,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, „rozrywkę”, „transport lokalny”,
„oznakowanie”, najwyżej oceniano: „życzliwość”, „atmosfera”,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów (w skali 1-10) to
prawie 8 punktów – jeden z najwyższych wskaźników w województwie,
• bardzo wysoki odsetek odwiedzających zdecydowanie będzie rekomendować
przyjazd do Chełmna (58 w 2009 i 71 procent w 2010 roku).
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Dla miasta CIECHOCINEK
W ramach badania uchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim
przeprowadzono 649 ankiet w Ciechocinku w pierwszym roku badania i 1682 w drugim roku
badania. Tak duża próba upoważnia do wnioskowania reprezentatywnego o opiniach turystów
przybywających do Ciechocinka. Badanie prowadzone było praktycznie na przestrzeni całego
roku, w dni robocze i weekendy, więc uzyskane informacje dzięki swej różnorodności pozwalają
opisać strumień turystów w Ciechocinku całościowo, nie tylko pod względem tradycyjnej turystyki
sanatoryjnej.
Zdecydowana większość turystów w Ciechocinku to osoby zamieszkujące poza województwem
kujawsko-pomorskim. W obu latach badania stanowili około 80% respondentów.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Ciechocinku w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Spośród głównych celów przyjazdu wyróżniają się dwa najczęściej wskazywane przez
turystów: wypoczynek (wymieniło go 45% badanych w 2009 roku i o 3 punkty procentowe mniej
w 2010) oraz cel zdrowotny – w 2009 roku wymieniło go 41% turystów i o 4 punkty procentowe
więcej w 2010 roku. Około 8-9% respondentów przyjechało do Ciechocinka zwiedzać. Pozostałe
powody przyjazdu są stosunkowo nieliczne – od 0,4% do niespełna 3.
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Wykres 2: Respondenci w Ciechocinku w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne

Turyści z województwa kujawsko-pomorskiego stanowią około 20% turystów polskich
odwiedzających Ciechocinek. Licznie miasteczko odwiedzają goście z województwa mazowieckiego
i ich liczba rośnie – w 2009 roku stanowili 18% zaś w 2010 – 23%. Kolejnymi województwami licznie
reprezentowanymi w ogóle turystów w Ciechocinku są woj. łódzkie i wielkopolskie, z których
pochodził w 2010 co dziesiąty turysta. Ponad próg 5% wybijają się jeszcze turyści z województw
pomorskiego (6% w 2009 roku i o 3 punkty procentowe więcej w 2010) oraz śląskiego (8% w 2009
rok i spadek o 3 punkty procentowe w 2010).
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Wykres 3: Respondenci polscy w Ciechocinku w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badania własne

Zgodnie z oczekiwaniami i profilem proponowanych w Ciechocinku produktów turystycznych
liczną grupę turystów stanowią emeryci i renciści (łącznie 46-47% w obu latach badania). Jednak
równie liczna i stała na przestrzeni dwóch lat jest grupa turystów pracujących (43%). Stosunkowo
nieliczna jest grupa turystów uczących się (student/uczeń) – blisko 6% w 2009 roku i o 2,5 punktu
procentowego więcej w 2010 roku.
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Wykres 4: Respondenci w Ciechocinku latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne

Ze względu na sanatoryjny charakter Ciechocinka możnaby przypuszczać, że więszkość
kuracjuszy przyjeżdża tu jednorazowo. Badania pokazują, że w przebadanej próbie osób, które
pierwszy raz byli w uzdrowisku było w 2009 roku około 30% a w roku 2010 – 37%. Dla około 1/3
była to druga- czwarta wizyta. Wielkorotnie do Ciechocinka przyjeżdża około 17% turystów.
Średnia wieku turystów w Ciechocinku wyniosła w 2009 roku 52 lata zaś w 2010 roku –
53. Ponad 40% odwiedzających w 2009 roku miała ponad 50 lat, zaś w 2010 stanowili oni 65%
badanych. Turyści poniżej 30 roku życia w 2009 roku stanowili ponad 12%, zaś rok później
o około 2 punkty procentowe więcej. Według badań do Ciechocinka przyjeżdżają najstarsi turyści
w regionie, tym niemniej dla dynamiki rozwoju uzdrowiska ważne jest, żeby ofertę dla siebie
znajdowali też młodsi konsumenci – do 40 lat.
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Wykres 5: Respondenci w latach 2009-2010 według częstotliwości wizyt w Ciechocinku

Źródło: badanie własne

Wykres 6: Respondenci w Ciechocinku w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badania własne

W 2009 roku 23%, a w 2010 – 38% turystów przyjechało do Ciechocinka samotnie. Największą
grupę w obu turach badania stanowiły osoby, które przyjechały z rodziną, chociaż w 2010 roku
było ich o 16 punktów procentowych mniej niż w 2009 roku. Bardzo mały procent (w obu latach
poniżej 2%) stanowią turyści, którzy odwiedzili Ciechocinek z wycieczką. Biorąc pod uwagę
dogodne położenie komunikacyjne miasta i bliskość Torunia małe przyciąganie wycieczek, które
chociaż przejazdem zatrzymywałyby się w Uzdrowisku można uznać za niewykorzystany potencjał.
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Wykres 7: Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródło: badanie własne

Ciechocinek jest liderem w województwie pod względem długości pobytu turystów. W 2009
roku 38% a w 2010 blisko 5% turystów zatrzymała się tu ponad 10 nocy. Jest to zapewne związane
z sanatoryjnym charakterem miejscowości. Tym niemniej zauważalne są pobyty średniej długości
– między 2 a 6 noclegów (w obu latach badania stanowią około 14%) być może związane z prężnie
rozwijającymi się w Ciechocinku usługami „Spa”.
W 2010 w porównaniu z 2009 mniej o blisko 10 punktów procentowych jest pobytów krótkich,
kilkugodzinnych, chociaż wciąż stanowią ponad jedną piątą ruchu turystycznego Ciechocinka.
Wykres 8: Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu w Ciechocinku

Źródło: badania własne
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Najczęściej w Ciechocinku turyści zatrzymują się w sanatoriach, chociaż swoją obecność
na mapie obiektów noclegowych miasta zaznaczają też kwatery prywatne. Ich zdecydowanie
większy udział w próbie w 2009 roku związany może być z faktem, że pierwszym roku badania
ankietowanie było prowadzone przede wszytskim w okresie wysokiego sezonu turystycznego,
natomiast w 2010 – również w miesiacach wczesnowiosennych i zimowych.
Warto zwrócić również uwagę na wzrost wskazań z niespełna 3% do ponad 7% na obiekty
hotelowe.
Wykres 9: Charakterystyka turystów pod względem wybieranego miejsca zakwaterowania
w 2009 i 2010 roku.

Źródło: badanie własne

Najczęsciej wybieranym środkiem transportu w czasie podróży do Ciechocinka jest samochód
– wskazuje go ponad 60% respondentów w obu latach badania. Około jedna piąta turystów
przyjeżdża autobusami. Największa zmiana zaszła w częstotliwości wyboru pociągu – w 2009 roku
skorzystało z kolei prawie 7%, zaś w 2010 o 6 punktów procentowych więcej.
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Wykres 10: Środki transportu wybierane w Ciechocinku w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Przy planowaniu promocji miasta ważnym elementem jest wiedza o tym, skąd turyści czerpią
informacje o Ciechocinku. Okazuje się, że w obu turach badania aż 62% nie szukała informacji
o celu swej wycieczki. Jedna trzecia zarówno w 2009 jak i 2010 roku sięgnęła do Internetu.
Pozostałe wskazania są bardzo nieliczne. Jedynie w 2009 roku polecenie znajomych osiagnęło 6%,
jednak w 2010 roku źródło to zyskało niespełna 4% wskazań.
Na całościową ocenę miejscowości i swojego w niej pobytu składa się szereg elementów –
najważniejsze z nich takie jak np. życzliwość mieszkańców, bezpieczeństwo, oferta turystyczna czy
oznakowanie turystyczne. W ankiecie turyści mogli ocenić je w skali od 1 do 10.
Analizując średnie wyniki uwagę przykuwa fakt, że prawie wszystkie kategorie (za wyjątkiem
informacji turystycznej i toalet) uzyskały w 2010 roku wynik gorszy niż w 2009. W przypadku
„czystości” jest to znaczne pogorszenie – z oceny 4,3 do 3,54. W 2009 roku dużo elementów
uzyskało ocenę powyżej 4, zaś w 2010 tak wysoko oceniono jedynie atmosferę Ciechocinka,
życzliwość mieszkańców i bezpieczeństwo.

42

Wykres 11: Źródło informacji o Ciechocinku w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Wykres 12: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Ciechocinku
w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

43

Czy zatem turyści odwiedzający Ciechocinek zamierzają polecić przyjazd tu swoim znajomym?
Osób niezdecydowanych jest bardzo mało – poniżej 1,5% zarówno o 2009 jak i 2010 roku. Tych,
którzy zadeklarowali, że nie polecą przyjazdu do uzdrowiska również nie było wielu (około 3%).
Zdecydowana większość gości w 2009 i 2010 roku będzie dobrymi ambasadorami Ciechocinka.
Wykres 13: Rozkład odpowiedzi w latach 2009-2010 na pytanie Czy poleciłby Pan/Pani
znajomym odwiedzenie Ciechocinka?

Źródło: badanie własne

Średnia ocena atrakcyjności Ciechocinka w skali o 1 do 10 wyniosła w 2009 roku 7,65 zaś
w 2010 była nieco niższa – 7,17.
Około jedna trzecia turystów oceniła uzdrowisko na 8, zaś co dziesiąty przyznał najwyższą
ocenę – 10tkę. Turystów, którzy ocenili Ciechocinek poniżej przeciętnej (poniżej 5) zarówno
w 2009 jak i 2010 roku nie było wielu (około 5%)
.
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Wykres 14: Rozkład ocen atrakcyjności Ciechocinka w latach 2009 - 2010 w opinii
respondentów

Źródło: badanie własne

Krótkie podsumowanie;
• Ciechocinek to miejsce, do którego przyjeżdżamy w celach zdrowotnych
i wypoczynkowych – w obydwu latach badania te dwa motywy to 86% powodów
przyjazdów (w zbliżonych proporcjach, kolejny powód to zwiedzanie zabytków),
• miejsce pochodzenia turystów jest zróżnicowane - najliczniejszą grupę stanowią
turyści z mazowieckiego, zaś kujawsko-pomorskie jest na drugim miejscu. Ponad 10
procentowy udział mają mieszkańcy województw łódzkiego i wielkopolskiego,
• średnia wieku turystów w Ciechocinku jest zdecydowanie wyższa niż w województwie
– około 50 lat, w 2010 roku turyści powyżej 50 roku życia stanowili ponad 60%,
dominującą część stanowią turyści młodzi, ale widoczny jest udział wszystkich grup
wiekowych,
• struktura według statusu społecznego odwiedzających istotnie inna niż w pozostałych
miejscowościach ( z wyjątkiem Inowrocławia) emeryci i renciści to około 50% całości,
• znaczący udział turystów przyjeżdżających samotnie- stanowią około 1/3 badanej
próby. Zwraca uwagę duży udział przyjazdów z rodziną,
• znaczna część turystów pozostaje na co najmniej jeden nocleg ( odpowiednio 70 i 80
procent w 2009 i 2010 roku), około 40% turystów zostaje na 10 noclegów i więcej,
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• nieco ponad 60 % odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji
o mieście, około 30% poszukiwało informacji w Internecie,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, , najwyżej „życzliwość”, „atmosfera”,
„czystość”, „oznakowanie” – ogólnie wysoki odsetek dobrych ocen,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów ( w skali 1-10) to
ponad 7 punktów w obydwu latach – jeden z wyższych wyników w województwie,
• dominujący udział zdecydowanych rekomendacji przyjazdu, marginalny udział
odpowiedzi „nie wiem” i „nie”.

46

Dla Tucholi i powiatu tucholskiego
W ramach prowadzonego badania, w Tucholi i powiecie tucholskim, przeprowadzono
i zakwalifikowano do analizy łącznie 271 ankiet w pierwszym roku badania i 271 ankiet w drugim roku.
W badaniu w 2009 roku 35% respondentów w Tucholi i powiecie było mieszkańcami
województwa kujawsko-pomorskiego. W 2010 roku procent turystów z najbliższej okolicy wzrósł
do 51%.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Tucholi i powiecie tucholskim w 2009 i 2010 roku

Źródlo: badanie własne

Wypoczynek był głównym celem przyjazdu do Tucholi i powiatu tucholskiego dla 38%
respondentów w 2009 roku i 52% w 2010roku. Na poziomie 5-6% kształtował się udział tursytów,
którzy przyjechali w celu zwiedzania zabytków. Więcej w obu latach badania było osób, które
deklarowały przyjazd słuzbowy (około 8%). Jedną czwartą respondentów w 2009 roku stanowły
osoby, które przyjechały do rodziny lub znajomych.
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Wykres 2: Respondenci w Tucholi i powiecie tucholskim w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne

Poza najliczniejszymi w obu latach badania gośćmi z kujawsko-pomorskiego do Tucholi
i powiatu tucholskiego przyjeżdżają również licznie turyści z pomorskiego – w 2009 roku stanowili
jedną piątą ruchu turystycznego krajowego, zaś w 2010 – 16%. Na uwagę zasługuje też kierunek
– województwo mazowieckie, z którego w obu latach badania przyjechało około 7% turystów
krajowych, oraz wielkopolskie (9% w 2009 i 7% w 2010 roku).
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Wykres 3: Respondenci polscy w Tucholi i powiecie tucholskim w latach 2009-2010 według
województwa

Źródło: badanie własne
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Wykres 4: Respondenci w Tucholi i powiecie tucholskim latach 2009-2010 według statusu
społeczego

Źródło: badanie własne

W obu latach badania struktura społeczna turystów w Tcholi i powiecie kształtowała się
podobnie. Najliczniejszą grupą odwiedzających są „pracujący”, zaś na drugim miejscu uczniowie
i studenci.
W Tucholi i powiecie tucholskim około 12-13% badanych zarówno w 2009 jak i 2010 roku
miała do 20 lat, zaś kolejne 37-39% nie ukończyła 30 roku życia. W drugim roku badania zwiększyła
się liczba respondentów należących do kategorii wiekowej powyżej 50 lat z niespełna 4% do ponad
17%.
Zaledwie 4% respondentów w 2009 roku i tylko 1% w 2010 deklaruje, że do Tucholi i powiatu
tucholskiego przyjechało z wycieczką. Zdecydowana większość turystów w obu latach badania
przybyła do regionu z rodziną (32-34%) lub znajomymi (40-43%). Co piaty badany w 2009 roku
przyjechał samotnie – procent podróżujących samotnie zmniejszył się w 2010 o 5 punktów
procentowych.
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Wykres 5: Respondenci w Tucholi i powiecie tucholskim w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne

Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródło: badanie własne
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Analizując zebrane dane na temat długości pobytu turystów w miejscowościach badania
w Tucholi i powiecie tucholskim zauważamy skracanie się pobytów. Rośnie procent wycieczek
kilkugodzinnych (z 40% w 2009 do 50% w 2010) oraz 2-3 dniowych (z 25% do 9%) rośnie jednak
procent pobytów powyżej 9 noclegów (z 9% do 17%).
Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu w Tucholi
i powiecie tucholskim

Źródło: badanie własne

Najczęściej wybieranym środkiem transportu przez respondentów w Tucholi i powiecie
tucholskim był samochód, z którego w obu latach badania korzystało ponad 70% respondentów
(w 2010 o 6 punktów procentowych mniej niż w 2009). Co dziesiąty turysta w pierwszym roku
badania przyjechał pociągiem, zaś w rok później z kolei korzystało blisko 14% badanych.
Dużo, bo aż 45% respondentów przed przyjazdem poszukiwała informacji o miejscu swojej
wycieczki. (dla porównania 27% respondentów w Bydgoszczy i 38% w Ciechocinku deklarowało
poszukiwanie informacji).
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Wykres 8: Środki transportu wybierane w Tucholi w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Wykres 9: Źródło informacji o Tucholi i powiecie tucholskim w opinii respondentów w latach
2009-2010

Źródło: badanie własne
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Turyści w trakcie wywiadu kwestionariuszowego mieli możliwość ocenić elementy składające
się na obraz pobytu w miejscowości badania w skali od 1 do 5. Zdecydowanie najniższe oceny
otrzymały toalety i transport lokalny – mimo nieznacznej poprawy w 2010 roku średnia ocena tych
elementów wyniosła odpowiednio 2,62 i 2,59. W 2009 roku tylko jeden z elementów przekroczył
próg oceny 4 – była to atmosfera (4,03), zaś rok później turyści powyżej średniej oceny „dobry”
ocenili bezpieczeństwo (4,15), atmosferę (4,19) oraz życzliwość mieszkańców (4,22).
Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Tucholi i powiecie
tucholskim w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Analizujac odpowiedzi repondentów na pytanie o chęć polecenia Tucholi i okolicy swoim
znajomym zwraca uwagę fakt iż w 2009 roku co dziesiąty respondent nie był zdecydowany, zaś
aż 12% stwierdziła, że „raczej nie” poleci przyjazdu, a 1,5% osób zdecydowanie tego nie uczynią
. W 2010 roku procent osób, które deklarują niechęć do polecenia nieco się zmniejszył i wyniósł
łącznie nieco ponad 9%.
Na rekomendacje Tuchola i powiat tucholski może liczyc ze strony 75% turystów w 2009 roku
i 87% w 2010roku.
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Wykres 11: Rozkład odpowiedzi w latach 2009-2010 na pytanie Czy poleciłby Pan/Pani
znajomym odwiedzenie Tucholi i powiatu tucholskiego?

Źródło: badanie własne

Średnia ocena atrakcyjności (w skali od 1 do 10) Tucholi i powiatu wyniosła w 2009 roku 6,32
zaś w 2010 – 6,95.
Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres
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Wykres 12: Ocena atrakcyjności powiatu tucholskiego w skali 1-10 (1- bardzo mało atrakcyjne
miasto; 10 – bardzo atrakcyjne miasto)

Źródło: badanie własne

Krótkie podsumowanie;
• Tuchola jest miastem o wielu zróżnicowanych motywach przyjazdów turystycznych,
ale jest jeden zdecydowanie dominujący – wypoczynek, około 50% w drugim roku
badania ( mając na uwadze miesiące przeprowadzania badań i specyfikę miasta rok
2010 wydaje się być bardziej reprezentatywny),
• mieszkańcy kujawsko-pomorskiego stanowią mniej niż połowę odwiedzających
stanowią, spośród innych województw dominują turyści z

pomorskiego

i wielkopolskiego,
• dominującą część stanowią turyści młodzi, średnia wieku jedna z najniższych
w województwie, 70% nie przekroczyło 41 roku życia, ale widoczny jest udział
wszystkich grup wiekowych,
• struktura według statusu społecznego odwiedzających jest spójna dla dwóch lat
badania – większość stanowią osoby pracujące, zaś około 1/3 to uczniowie/studenci.
• mając na uwadze towarzystwo w podróży stwierdzamy, że jest to rodzina –ponad
40%,
• w dalszej kolejności znajomi – ponad 30%,
• około 50% turystów pozostaje na co najmniej jeden nocleg, z tego około 20% na 6
nocy lub więcej,
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• około 60% odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji o mieście
i powiecie, poszukujący robili to najczęściej w Internecie,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, ”transport lokalny”, „rozrywkę”,
dostępność komunikacyjną” najwyżej „życzliwość”, „atmosfera”, „bezpieczeństwo”
i „czystość”,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów (w skali 1-10)
wyniosła prawie 7 i jest zbliżona do średniej dla województwa,
• około 70 % badanych będzie rekomendować przyjazd do Tucholi i powiatu.
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Dla miasta Włocławka
W

ramach

badania

ruchu

turystycznego

województwa

kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy we
Włocławku łącznie 233 ankiet w pierwszym roku badania i 359 ankiet w drugim roku.
Charakterystyki turystów w podziale na mieszkańców kujawsko-pomorskiego i spoza niego
znacznie się od siebie różnią w dwóch kolejnych lat badań. W 2009 roku wśród przebadanych
gości 66% deklarowało, że zamieszkuje poza województwem kujawsko-pomorskim, zaś w 2010
takich osób było jedynie 26%.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Włocławku w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Tak różnorodne wyniki pokazują, że nie ma jednego, specyfincznego dla Włocławka,
dominującego celu przyjazdu. Brak w charakterze miasta cechy, która wybijałaby się i przyciągała
turystów.

58

Wykres 2: Respondenci we Włocławku w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne
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Porównanie deklarowanych motywów przyjazdów, w dwóch kolejnych latach nie daje
podstaw do stwierdzenia jakiejś prawidłowości. Odpowiedzi znacznie się od siebie różnią. Brak
przesłanek do stwierdzenia, czy próby były przypadkowe, czy też jest duża zmienność motywów.
Wykres 3: Respondenci polscy we Włocławku w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badanie własne
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W obydwu porównywanych latach najliczniejsza część turystów odwiedzających Włocławek
to mieszkańcy kujawsko-pomorskiego, choć róznica dla badanych

lat wynosi 40 punktów

procentowych.
Wykres 4: Respondenci we Włocławku latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne

Wśród turystów przebadanych we Włocławku w 2009 i 2010 roku ponad 80% stanowiły
osoby pracujące i uczące się, chociaż udział tych dwóch grup w kolejnych latach był bardzo różne.
Znaczącą – w 2009 roku blisko 13% a w 2010 – 7% - stanowili Emeryci i renciści.
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Wykres 5: Respondenci we Włocławku w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badaie własne

Średnia wieku respondentów we Włocławku w 2009 roku wyniosła 36 lat zaś w 2010 roku –
29. W 2009 roku w najmłodszej badanej grupie (osób pomiędzy 16 a 20 lat) znalazło się niespełna
6% turystów, zaś w 2010 było to blisko 32%. Na podobnym poziomie (około 36-37%) pozostał
udział 21-30latków
Do Włocławka rzadko przyjeżdżają grupy zorganizowane. W 2009 roku przyjazd z wycieczką
zadeklarowało 6% respondentów, zaś w 2010 roku było to niespełna 2%. Procent turystów, którzy
w kolejnych latach badania przyjechali do Włocławka ze znajomymi jest podobny. Największa
różnica dotyczy osób podróżujących samotnie, którzy w 2009 stanowili niespełna jedną piątą
badanych, a w 2010 – nieco ponad połowę.
Długość pobytu turystów w mieście, tak istotna dla rozwoju turystyki, w przypadku gości
odwiedzających Włocławek ulega skróceniu. W 2009 roku około 67% badanych deklarowała, że
w mieście są tylko na kilka godzin, a w 2010 roku takiej odpowiedzi udzieliło aż 82%. Na jeden nocleg
zdecydowało się pozostać w 2010 rok o 10 punktów procentowych mniej turystów niż rok wcześniej.
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Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródło: badanie własne

Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu we
Włocławku

Źródło: badanie własne
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Informacje o najczęściej wybieranych środkach transportu są spójne z danymi metryczkowymi
(wiek, status społeczny). Najmłodsi turyści – do 20 roku życia najczęściej podróżują autobusami
i pociągami – stad w 2010 roku dominacja tych środków transportu, podczas gdy w 2009 –
zdecydowanie przeważał samochód.
Wykres 8: Środki transportu wybierane we Włocławku w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Według dwuletnich badań przytłaczająca większość odwiedzających Włocławek nie szuka
wcześniej żadnych informacji na jego temat (74% w 2009 i 79% w 2010 roku). Około 17% sięga
w tym celu do Internetu. W 2010 roku zmniejsza się i tak mała liczba turystów dla których źródłem
wiedzy jest przewodnik, atlas, mapa czy ulotka. W 2009 roku 6,4% badanych zasięgnęła informacji
u znajomych, jednak rok później osób udzielających takiej odpowiedzi było zaledwie 2,5%.
W czasie badania ankietowego turyści oceniali w skali od 1 do 5 różne elementy składające
się na pobyt w mieście. We Włocławku najlepiej zostały ocenione życzliwość mieszkańców (choć
w 2010 roku ocena tego elementu była nieco niższa niż w 2009 roku) i dostępność komunikacyjna
miasta. Jednak nawet te elementy średnio nie osiągnęły oceny „dobrej” (4). Najsłabszym punktem
okazały się w obu latach badania toalety i różnorodność atrakcji – kategorie te uzyskały wynik
poniżej przeciętnej (poniżej 3).
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Wykres 9: Źródło informacji o Włocławku w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego we Włocławku
w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne
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Jakość i zadowolenie z pobytu przekładają się na to w jaki sposób respondenci zapamiętają
miejsce swojego pobytu. Dobre wspomnienia i udana wycieczka gwarantują, że będą polecać
Włocławek wśród swoich przyjaciół. Z badania ankietowego na przestrzeni dwóch lat wynika, że
około 70% turystów poleci swoim znajomym przyjazd do Włocławka. Nie zrobi tego jednak aż
jedna piąta odwiedzajacych. Kolejnych 6% jest niezdecydowana.
Wykres 11: Rozkład odpowiedzi w latach 2009-2010 na pytanie Czy poleciłby Pan/Pani
znajomym odwiedzenie Włocławka?

Źródło: badanie własne

Porównaniu z rozkładem odpowiedzi na inne pytania, zbieżność poziomu rekomendacji dla
lat 2009 i 2010 jest dosyć duża. Raczej nie i zdecydowanie odpowiedziało 21,7% w 2009 roku
i24,2% w 2010 roku. Zdecydowanie tak odpowiednio 16,5% i 11,4%.
Turyści uczestniczący w badaniu zostali poproszeni o odpowiedź na ile w skali od 1 (bardzo
mało atrakcyjne) do 10 (bardzo atrakcyjne) oceniają atrakcyjność miasta Włocławka. Średnia
ocena w 2009 roku wyniosła 5,37 a w 2010 była odrobinę wyższa i wyniosła 5,69. Najczęściej
wybieraną oceną w 2009 roku była 5 zaś w 2010 – 6. Nieliczne są oceny skrajne – bardzo niskie (1
i 2) i bardzo wysokie (9 i 10).
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Wykres 12: Ocena atrakcyjności Włocławka w skali 1-10 (1- bardzo mało atrakcyjne miasto; 10
– bardzo atrakcyjne miasto)

Źródło: badanie własne

Krótkie podsumowanie;
• Włocławek jest miastem o wielu zróżnicowanych motywach przyjazdów turystycznych,
• różnice dla obydwu lat są istotne, zatem trudno o konkluzję,
• w obydwu latach badania 70% odwiedzających Włocławek nie przekroczyło 41 roku
życia, ale różnice dla poszczególnych przedziałów są istotne, zatem wnioskowanie
jest ograniczone,
• znaczna część odwiedzających Włocławek – 60 -70 procent, pojawia się w mieście
tylko na kilka godzin,
• około 75% odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji o mieście,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, „czystość” i „różnorodność atrakcji”,
relatywnie najwyżej „życzliwość”, ale ogólnie oceny są raczej przeciętne,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów ( w skali 1-10) to
około 5,5 – jeden ze słabszych wyników w województwie,
• zaledwie kilkanaście procent odwiedzających będzie zdecydowanie rekomendować
przyjazd do Włocławka.
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Dla miasta Inowrocław
W

ramach

badania

ruchu

turystycznego

województwa

kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy
w Inowrocławiu łącznie 405 ankiet w pierwszym roku badania i 666 ankiet w drugim roku. Miasto
reprezentowało obok Ciechocinka uzdrowiskową ofertę regionu.
W 2009 roku proporcja mieszkańców kujawsko-pomorskiego do osób spoza wśród
odwiedzających Inowrocław wyniosła 66% do 34%. W 2010 roku zwiększyła się w próbie liczba
osób będących mieszkańcami kujawsko-pomorskiego o 13 punktów procentowych.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Inowrocławiu w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Na przestrzeni dwóch lat badania najczęściej deklarowanym celem przyjazdu do Inowrocławia
był cel zdrowotny – około 43-47%. Aż 40% w 2009 roku wskazało na wypoczynek, a w 2010 roku
odpowiedź ta zyskała zaledwie 15%.
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Wykres 2: Respondenci w Inowrocławiu w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badania własne
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Ważnym kierunkiem przyjzadów dla turystyki Inowrocławia jest najbliższa okolica – w 2009
roku z kujawsko-pomorskigo pochodziła 1/3 przyjednych, a w 2010 prawie połowa gości krajowych.
Licznie reprezentowane były też takie województwa jak wielkopolskie (blisko 15% w 2009 roku
i o 5 punktów procentowych mniej w 2010), mazowieckie (13% i 11%) oraz pomorskie, z którego
pochodził co dziesiaty respondent zarówno w 2009 jak i 2010 roku. Na poziomie stabilnych 6%
plasuje się liczba odwiedzających z województwa łódzkiego. W 2009 roku goście z warmińskomazurskiego stanowili 5% respondentów krajowych, jednak w rok później – niecałe 2%.
Wykres 3: Respondenci polscy w Inowrocławiu w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badanie własne

Ważnym elementem planowania promocji miasta jest poznanie profilu społecznodmograficznego turystów, w tym – ich wieku. Z badań wynka, że średnia wieku turystów
w Inowrocławiu w 2009 roku wynosiła 55 lat zaś w 2010 – 47 lat.
W pierwszym roku badania niespełna 4% respondentów miało poniżej 20 lat zaś w drugim –
o dziesięć punktów procentowych więcej. W 2009 roku nieco ponad jedna piąta odwiedzajacych
ukończyła 60 rok życia, zaś w 2010 grupa ta powiększyła się do 36%.
W obu latach badania najliczniejszą grupą społeczną odwiedzającą Inowrocław byli emeryci.
Łączie z rencistami stanowili 60% badanych w 2009 roku i ponad 40% w 2010 roku. Jedną trzecią
respondentów w obu latach ankietowania stanowiły osoby pracujące.
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Wykres 4: Respondenci w Inowrocławiu latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne

Wykres 5: Respondenci w Inowrocławiu w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne

71

Zdecydowana większość turystów w Inowrocławiu przyjechała tu samotnie. Jedna trzecia
w obu latach badania odwiedziła miasto z rodziną, kolejne 13-17%- ze znajomymi. Bardzo nieliczne
– w 2009 roku 3,5% a w 2010 zaledwie 0,5% - to turyści, którzy podróżowali z grupą wycieczkową.
Wykres 6. Charakterystyka respondentów w Inowrocławiu w latach 2009-2010 według
towarzystwa w trakcie podróży

Źródło: badanie własne

W strukturze długości pobytu mamy do czynienia z jednej strony z dominacja pobytów
długookresowych (10 i więcej noclegów), z drugiej zaś znaczna jest też liczba tych osób, które
w Inowrocławiu są jedynie kilka godzin. W 2009 stanowili oni jedną czwartą ruchu turystycznego,
a w 2010 aż 43%.
Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu w Inowrocławiu

Źródło: badanie własne
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Ponad połowa respondentów w obu latach badania przyjechała do Inowrocławia
samochodem. Transport autobusowy wybrała jedna trzecia turystów w 2009 roku i 18% w 2010.
Z transportu kolejowego skorzystało 17% turystów w pierwszym roku badania i jedna piąta
w drugim.
Wykres 8: Środki transportu wybierane w Inowrocławiu w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Według przeprowadzonych badań w 2009 roku blisko 60% respondentów nie szukało
informacji o Inowrocławiu przed przyjazdem. W 2010 roku liczba ta wzrosła o 6 punktów
procentowych.
Około jedna czwarta turystów w obu turach badania sięgnęła do Internetu. W przeciwieństwie
do innych miejscowości inne kategorie źródeł zyskują w 2010 roku w porównaniu do 2009.
Dwukrotnie zwiększa się procent osób, które opierały swoją wiedzę o mieście na poleceniu
znajomych, o 5 punktów procentowych wzrosła liczba sięgających do atlasów i map, zaś o 3 punkty
procentowe – do przewodników.
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Wykres 9: Źródło informacji o Inowrocławiu w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

W takcie wywiadu kwestionariuszowego turyści zostali zapytani o ocenę elementów
mających wpływ na zadowolenie z pobytu w skali od 1 do 5. Warto podkreślić, że żadna z kategorii
nie otrzymała oceny niższej niż 3. Najniższą ocenę otrzymały „toalety”, choć w 2010 roku była
to nieco wyższa ocena niż w 2009. Analizując wykres zauważamy, że w 2009 roku respondenci
wystawiali wyższe oceny niż w 2010 – dotyczyło to między innymi bezpieczeństwa, atmosfery,
czystości i życzliwości mieszkańców. Życzliwość mieszkańców i atmosfera uzyskały najwyższe noty
w obydwu latach badania.
Badania pokazują, że Inowrocław pozostawia dobre wspomnienia wśród odwiedzających.
Dają oni temu wyraz deklarując w ogromnej większości, że będą polecać przyjzd do miasta (ponad
90% w obu latach badania).
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Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Inowrocławiu
w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Wykres 11: Rozkład odpowiedzi w latach 2009-2010 na pytanie Czy poleciłby Pan/Pani
znajomym odwiedzenie Inowrocławia?

Źródło: badanie własne
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W trakcie badania turyści zostali poproszeni o ogólną ocenę atrakcyjności Inowrocławia
w skali od 1 do 10. Na przestrzeni dwóch lat średnia ocen praktycznie nie zmieniła się wynosząc
odpowiednio 7,15 i 7,18.
W obu turach badania najczęściej wybieranym punktem skali była „8” zaś najniższe oceny
(1-2) przyznało około 1% respondentów. Procent ocen poniżej średniej (5) zarówno w 2009 jak
i 2010 nie przekroczył 7. Najwyższą ocenę (10) przyznało Inowrocławiowi 13% turystów.
Wykres 12: Ocena atrakcyjności Inowrocławia w skali 1-10 (1- bardzo mało atrakcyjne miasto;
10 – bardzo atrakcyjne miasto)

Źródło: badanie własne

Krótkie podsumowanie;
• Inowrocław jest miejscem docelowym przede wszystkim dla osób przyjeżdżających
w celach zdrowotnych – około 45%, następnie najliczniej wskazywanym celem jest
wypoczynek i do rodziny,
• W obydwu latach badania nieznaczną przewagę ma udział mieszkańców innych niż
kujawsko-pomorskie województw, spośród innych województw dominują turyści
z mazowieckiego pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego ,
• dominującą część stanowią turyści powyżej 50 roku życia, ale widoczny jest udział
wszystkich grup wiekowych,
• struktura według statusu społecznego jest charakterystyczna dla miejscowości
sanatoryjnej – największy udział mają emeryci i renciści, choć w obu latach badania
osoby pracujące stanowią 1/3 turystów,
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• sanatoryjny charakter miasta sprawia zapewne, że 50% to turyści przyjeżdżający
samotnie, ale około 30 procent przyjeżdża z rodziną,
• około 50% turystów pozostaje na 10 noclegów i więcej, znikoma liczba turystów
pozostaje na kilka noc , około 40% ( w drugim roku badania) przyjeżdża na kilka
godzin,
• około 60% odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji o mieście,
wśród poszukujących „dominował” Internet,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety” (ale lepiej niż w większości miejscowości),
najwyżej „życzliwość”, „atmosferę”. Należy podkreślić ogólnie wysoki i wyrównany
poziom oceny,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów ( w skali 1-10) to
około 7,2 praktycznie taki sam wynik w obydwu latach,
• bardzo wysoki odsetek rekomendacji przyjazdu – wyraźnie ponad 90%, w tym ponad
50% badanych odpowiedziała „ zdecydowanie tak”.
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Dla miasta Golubia-Dobrzynia
W

ramach

badania

ruchu

turystycznego

województwa

kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy w GolubiuDobrzyniu łącznie 132 ankiety w pierwszym roku badania i 345 ankiet w drugim roku. Wywiady
kwestionariuszowe przeprowadzano w różnorodnym czasie (dni robocze, weekendy, wydarzenia
kulturalne i poza nimi) jedynie w obrębie zamku.
W obu latach badania blisko 70% respondentów przepytanych w Golubiu-Dobrzyniu to
osoby mieszkające w kujawsko – pomorskim.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Golubiu - Dobrzyniu w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Najwięcej turystów przyjeżdża do Golubia – Dobrzynia zwiedzać. Taki cel deklarowało w 2009
roku 86% respondentów, a w 2010 roku 71%. W pierwszym roku badania wypoczynek wskazało
zaledwie 4,5% osób, a rok później o prawie 11 punktów procentowych więcej. Z pozostałych
odpowiedzi w 2010 roku wyróżnia się „udział w imprezie” z 6,5% wskazań.
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Wykres 2: Respondenci w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne

Turyści zamieszkujący w kujawsko-pomorskim stanowili w kolejnych latach badania 29%
i 32% turystów krajowych.. Kolejnym województwem, z którego do zamku przyjechała jedna
piąta respondentów jest mazowieckie. Co dziesiąty turysta w 2010 roku (i niewiele mniej w 2009)
pochodził z województwa pomorskiego. Prawie 14% badanych w 2009 przyjechała do Golubia
z województwa warmińsko – mazurskiego, jednak w 2010 takich osób było zaledwie 2,4%. Wynik
powyżej 5% uzyskały jeszcze województwa łódzkie, wielkopolskie śląskie.
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Wykres 3: Respondenci polscy w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badanie własne

Wykres 4: Respondenci w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne
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Zdecydowaną większość (ponad 70%) turystów w obu latach badania w Golubiu-Dobrzyniu
stanowiły osoby pracujące. Udział uczących się (studentów i uczniów) również był względnie stały
– około 12-15%.
Golub-Dobrzyń posiada zróżnicowaną strukturę turystów pod względem wieku. Biorąc pod
uwagę tylko odwiedzających powyżej 16 roku życia najmniej liczna jest grupa osób do 20 lat.
W obu latach badania stanowiła ona 2-3% ogółu.
Średnia wieku turystów w 2009 roku wyniosła 38 lat, zaś 2010 – 40 lat. W 2009 roku
najliczniej reprezentowana była kategoria wiekowa 31-40 lat, osób między 51-60 rokiem z życia
było niespełna 4%, zaś w próbie zabrakło osób powyżej 60 roku życia. W 2010 zwiększyła się liczba
osób w wieku 51-60 aż o 15 punktów procentowych, dodatkowo aż 8% stanowiły osoby mające
powyżej 60 lat.
Wykres 5: Respondenci w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne

Golub- Dobrzyń jest z pewnością miejscem turystyki rodzinnej – w towarzystwie najbliższych
przyjechało tu 72% turystów w 2009 roku i 64% w 2010. Kolejne 20-23% respondentów
zadeklarowała przyjazd ze znajomymi. Bardzo niewielki procent ruchu turystycznego stanowią
wycieczki – w pierwszym roku badania deklarację przyjazdu ze zorganizowaną grupą złożył
niespełna 1% turystów, zaś w 2010 roku – 4%.
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Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródło: badania własne

Golub-Dobrzyń przyciąga turystów jedną atrakcją – pięknym zamkiem górującym nad okolicą.
Niestety, jak pokazują badania, czas pobytu gości jest bardzo krótki. Aż 94% w 2009 roku i 90%
w 2010 turystów to jedynie kilka godzin. Na jedną noc zostaje około 3% odwiedzających, pobytu
długookresowe (powyżej 6 dni) są rzadkością.
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Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu w GolubiuDobrzyniu

Źródło: badanie własne

Najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu przez turystów odwiedzajacych GolubDobrzyń jest samochód – skorzystało z niego 90% respondentów w obu latach badania. Około 4%
wskazań otrzymał autobus. Warto zwrócić uwagę na grupę turystów (2-3 %), która wybrała się
do zamku na rowerze. Biorąc pod uwagę malownicze położenie Golub mógłby rozwinąć aktywną
turystykę.
Wykres 8: Środki transportu wybierane w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne
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Turyści przyjeżdżający do Golubia- Dobrzynia poszukują informacji o celu swojej wędrówki –
czyni tak 40% badanych w 2009 roku i prawie połowa w 2010. Aż 32% w pierwszej turze badania i o 8
punktów procentowych w kolejnej deklaruje, że sięgnęło do Internetu. Co dziesiąty odwiedzający
w 2009 roku o 7% w 2010 uzupełniał swą wiedzę z przewodników. Znikome znaczenie w promocji
Golubia – Dobrzynia mają foldery i ulotki, które na przestrzeni badania nie przekroczyły progu 1%
wskazań.
Wykres 9: Źródło informacji o Golubiu-Dobrzyniu w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Aby rozwijać turystykę potrzebne są szczegółowe informacje, co turyści oceniają dobrze,
a jakie elementy słabiej. W badaniu respondenci zostali poproszeni o ocenę w skali od 1 do 5,
między innymi takich elementów jak bezpieczeństwo, czystość, oznakowanie, transport.
W 2010 roku najsłabiej turyści ocenili transport lokalny (tu również największy spadek oceny
z 3,8 w 2009 do 2,66), toalety (również spadek – z 3,68 do 3,21 – jednak nawet niższa ocena
jest powyżej przeciętnej) oraz rozrywkę. Docenione przez respondentów zostało bezpieczeństwo
(4,06 w 2009 roku i 4,13 w 2010), atmosfera, czystość i życzliwość.
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Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Golubiu-Dobrzyniu
w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Bez wątpienia można stwierdzić, że turyści byli zadowoleni z pobytu w Golubiu-Dobrzyniu. Aż
97% respondentów w obu latach badania zamierzają polecić przyjzad do Zamku swoim znajomym.
To bardzo dobry, prawie bezponkurencyjny wynik w skali województwa i świadczy o potencjale tej
atrakcji.
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Wykres 11: Polecenie przyjazdu do Golubia – Dobrzynia w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

W badaniu turyści mieli możliwość ocenić atrakcyjność Golubia-Dobrzynia w skali od 1 do 10.
Średnia ocen wszystkich respondentów wyniosła 7,36 w 2009 roku i 7,43 w 2010.
Wykres 12: Ocena atrakcyjności Golubia - Dobrzynia w skali 1-10 (1- bardzo mało atrakcyjne
miasto; 10 – bardzo atrakcyjne miasto)

Źródło: badanie własne

Bardzo nieliczne są niskie oceny atrakcyjności – w 2009 roku nikt nie ocenił Golubia na mniej
niż 5, zaś w 2010 roku takich osób było niespełna 4%. Dziesiątkę przyznał w 2010 roku co dziesiąty
turysta. Około jedna trzecia wskazań w obu latach badania to 7 i 8.
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Krótkie podsumowanie;
• nie budzi zdziwienia fakt, że ponad 70% odwiedza Golub-Dobrzyń „dla zabytków”,
• mieszkańcy kujawsko-pomorskiego stanowią około 30 %odwiedzających, spośród
innych województw dominują turyści z mazowieckiego – około 20%,
• z wyjątkiem dwu skrajnych grup wiekowych, pozostałe są reprezentowane dość
równomiernie,
• struktura według statusu społecznego odwiedzających jest względnie stała w obu
latach badania – zdecydowanie dominują osoby pracujące – ponad 70%.
• około 70% to przyjazdy w gronie rodzinnym, około 20 % to przyjazdy ze znajomymi,
• znakomita część gości - 90% przybywa do Golubia-Dobrzynia na kilka godzin,
• około 55 % odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji o mieście,
ci którzy poszukiwali robili to w Internecie - 40% , książkach, przewodnikach - 6-10%,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „transport lokalny”, „oznakowanie”, pozostałe
elementy oceniano dość wysoko i w miarę równo,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów (w skali 1-10) to
około 7,4 – jeden z lepszych wyników w województwie,
• około 70% odwiedzających zdecydowanie będzie rekomendować przyjazd do
Golubia-Dobrzynia.
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Dla miasta Grudziądz
W

ramach

badania

ruchu

turystycznego

województwa

kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy
w Grudziądzu łącznie 142 ankiety w pierwszym roku badania i 238 ankiet w drugim roku.
W 2009 roku wśród respondentów krajowych 53% stanowiły osoby mieszkające poza
województwem kujawsko-pomorskim. W 2010 takich gości było o 12 punktów procentowych
mniej.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Grudziądzu w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Około połowy ruchu turystycznego w 2009 roku stanowiły osoby, które deklarowały cel
przyjazdu wypoczynkowy lub krajoznawczy, zaś w 2010 roku ich udział w próbie był mniejszy
i wyniósł około 30%. Ponad dwukrotnie na przestrzeni dwóch lat badania wzrósł procent turystów,
którzy przyjechali do Grudziądza służbowo (z 6,4% do 15%). Największa zmiana dokonała się
w zakresie liczby osób, które deklarowały przyjazd do rodziny – 37% w 2009 roku do 13% w rok
później.
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Wykres 2: Respondenci w Grudziądzu w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne

W Grudziądzu w strukturze gości krajowych blisko 50% w 2009 roku i 60% w 2010 stanowili
mieszkańcy kujawsko-pomorskiego. W pierwszym roku badania z pozostałych województw
najliczniej reprezentowane było mazowieckie (15%), jednak w kolejnym roku liczba osób z tego
regionu spadła (do 4%). Spośród pozostałych kierunków wyróżnia się pomorskie (9% w 2009 i 14%
w 2010 roku) oraz wielkopolskie (wzrost z 4,4% w 2009 do 7,3% w 2010).
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Wykres 3: Respondenci polscy w Grudziądzu w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badanie własne

W obu latach badania najliczniej reprezentowane w próbie były osoby pracujące i uczące się,
chociaż w 2009 roku osób pracujących było zdecydowanie więcej, zaś rok później obie grupy były
jednakowo liczne. W 2010 roku znacznie spadła liczba rencistów – z ponad 11% do 3%.
Wykres 4: Respondenci w Grudziądzu w latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne
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Średnia wieku turystów w 2009 roku w Grudziądzu wyniosła 37 lat, zaś w 2010 – 32 lata.
W drugim roku badania wzrosła szczególnie liczba ludzi młodych do 20 lat, którzy stanowili jedną
piątą respondentów. Na podobnym poziomie w obu turach badania pozostaje grupa turystów
powyżej 40 roku życia – stanowili oni w próbie blisko 30%.
Wykres 5: Respondenci w Grudziądzu w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne

Bardzo niewielka liczba turystów w Grudziądzu deklaruje, że przyjechała z wycieczką. W 2009
roku zdecydowanie dominowały podróże rodzinne, które stanowiły ponad połowę całego ruchu
turystycznego, na drugim miejscu były przyjazdy w towarzystwie znajomych (27%). Samotnie
w pierwszym roku badania podróżowało około 19% turystów. W 2010 roku choć towarzystwo
rodziny również wskazało najwięcej respondentów, to przewaga nad innymi kategoriami nie była
tak duża. Wyraźnie zwiększyła się liczba osób podróżujących samotnie – do jednej trzeciej.
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Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródło: badanie własne

Informacje na temat długości pobytu turystów zebrane na przestrzeni dwóch lat badania
są bardzo zróżnicowane. Podczas gdy w 2009 roku pobytów kilkugodzinnych było 57% to w 2010
aż 79%. W pierwszym roku badania co dziesiąty turysta nocował 1 noc w Grudziądzu, kolejne 9%
zatrzymała się na tu na 2-3 noclegi, ponad 11% deklarowała pobyt 6-9 nocy. Rok później liczba
osób łącznie nocujących 1-9 nocy wynosiła niespełna 13%.
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Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu
w Grudziądzu

Źródło: badanie własne

Na przestrzeni dwuletnich badań naczęściej wybieranym środkiem transportu był samochód
– w 2009 roku wskazało go aż 86% respondentów, zaś w 2010 o 37 puntów procentowych mniej.
Zmiana dokonała się na rzecz transportu kolejowego.
Wykres 8: Środki transportu wybierane w Golubiu-Dobrzyniu w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

W 2009 roku niespełna połowa respondentów deklarowała, że nie szukała informacji
o Grudziadzu przed przyjazdem, zaś w 2010 takich osób było aż 72%. Źródłem do którego siegali
najczęściej ci, którzy jednak poszukiwali informacji był Internet. Znacznie rzadziej turyści korzystali
z przewodników, map, folderów.
93

Wykres 9: Źródło informacji o Grudziądzu w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Jednym z celów badania ruchu turystycznego było poznanie opinii turystów o mieście do
którego przyjechali, w tym o takich jego aspektach jak bezpieczeństwo, transport lokalny, czystość,
atrakcje turystyczne, itp. Respondenci mieli możliwość ocenić je w skali od 1 do 5. Najniższe noty
w 2009 roku w Grudziądzu otrzymała rozrywka 2,87 oraz oznakowanie – 3, jednak w kolejnym
roku oba te elementy uzyskały wyższe oceny. W 2010 roku poniżej średniej oceniono toalety
(2,92). Tylko atmosfera miasta uzyskała wynik pozyżej 4 – jednak tylko w 2009 roku – 4,12, gdyż
w 2010 roku średnia ocena atmosfery wyniosła 3,8.
Analizujac odpowiedzi turystów – ich oceny różnych aspektów funkcjonowania oraz
polecenia przyjazdu – można stwierdzić, że są słabsze, bardziej surowe w 2010 niż w 2009 roku.
Chociaż w obu latach badania zdecydowana większość respondentów zamierza polecić przyjazd
do Grudziądza swoim znajomym to jednak w 2010 roku aż 9% odpowiedziała że zdecydowanie,
lub raczej nie poleci przyjazdu do tego miasta. W 2009 roku osób niechętnych było niespełna
półtora procent.
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Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Grudziądzu
w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Wykres 11: Rozkład odpowiedzi w latach 2009-2010 na pytanie Czy poleciłby Pan/Pani
znajomym odwiedzenie Grudziądza?

Źródło: badanie własne
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Średnia ocena atrakcyjności Grudziądza w skali od 1 do 10 wyniosła w 2009 roku 6,85 zaś
w 2010 – 6,47.
Najczęsciej wybieraną oceną była 6 w obu latach badania.
Wykres 12: Ocena atrakcyjności Grudziądza w skali 1-10 (1- bardzo mało atrakcyjne miasto; 10
– bardzo atrakcyjne miasto)

Źródło: badanie własne

Najniższe oceny 1 i 2 wystawiło 1,6% respondentów.
Krótkie podsumowanie;
• Grudziądz jest miastem o wielu zróżnicowanych motywach przyjazdów turystycznych,
• na podstawie badań trudno określić istotne dominujące motywy,
•

ponad połowę odwiedzających stanowią mieszkańcy kujawsko-pomorskiego,
spośród innych województw dominują turyści z mazowieckiego i pomorskiego ,

• dominującą część stanowią turyści w wieku 20-30 lat – prawie 40%, ale widoczny
jest udział wszystkich grup wiekowych,
• struktura według statusu społecznego odwiedzających nie odbiega istotnie od
średniej dla województwa,
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• najczęstsze towarzystwo w podróży to rodzina, kolejna grupa to ”brak towarzystwa”
i przyjazdy ze znajomymi,
• znaczna część turystów przybywa do Grudziądza tylko na kilka godzin, informacje
o pozostałych są zbyt różne dla dwu lat badania, aby wyciągać wnioski,
• około 70% odwiedzających (w drugim roku badania) nie poszukiwało przed
przyjazdem informacji o mieście, pozostali szukali ich w Internecie, pozostałe źródła
ze względu na mały procent wskazań są praktycznie bez znaczenia,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, „czystość”, „oznakowanie” ,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów ( w skali 1-10) to
około 6,5 – jeden ze słabszych wyników w województwie,
• około 40% odwiedzających zdecydowanie będzie rekomendować przyjazd do
Grudziądza.
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Dla miasta Brodnicy i powiatu brodnickiego
W

ramach

badania

ruchu

turystycznego

województwa

kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy w Brodnicy
i powiecie brodnickim łącznie 240 ankiety w pierwszym roku badania i 588 ankiet w drugim roku.
Poniżej przedstawione zostały wyniki tychże ankiet formie wykresów lub tabelarycznej.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Brodnicy i powiecie brodnickim w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Najczęstszym powodem przyjazdu do Brodnicy i powiatu brodniciego w obu latach badania
był wypoczynek. Wskazało go 52% turystów w 2009 roku i 57% w 2010. W pierwszym roku
badania blisko jedna czwarta turystów przyjechała zwiedzać, zaś rok później taki cel deklarowało
9% badanych. Na stałym poziomie około 11% utrzymuje się udział turystów, którzy do Brodnicy
i powiatu przyjechali do rodziny lub znajomych.
Poza gośćmi z kujawsko-pomorskiego (udział 44% w 2009 i 59% w 2010) najliczniej do
Brodnicy i powiatu przyjeżdżają turyści z województwa mazowieckiego – aż 27% w pierwszym
roku badania i 14% w drugim oraz warmińsko-mazurskiego – udział na poziomie 7% w obu latach
badania.
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Wykres 2: Respondenci w Brodnicy i powiecie brodnickim w latach 2009-2010 według celu
przyjazdu

Źródło: badanie własne

Wykres 3: Respondenci polscy w Brodnicy i powiecie brodnickim w latach 2009-2010 według
województwa

Źródło: badanie własne
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W obu latach badania naliczniejszą grupą odwiedzającą Brodnicę i powiat brodnicki były
osoby pracujące – w 2009 roku to prawie 70% zaś w 2010 – około 10 punktów procentowych
mniej. W drugim roku badania blisko jedna trzecia badanych jeszcze się uczyła. Pozostałe grupy
nie przekroczyły 6%.
Wykres 4: Rspondenci w Brodnicy i powiecie brodnickim w latach 2009-2010 według statusu
społeczego

Źródło: badanie własne

Ponad 70% ruchu turystycznego w Brodnicy i powiecie stanowią osoby poniżej 40 roku życia.
Średnia wieku w 2009 roku wyniosła 38 lat, zaś w 2010 – 32 lata.
Ruch wycieczkowy w Brodnicy i powiecie to zaledwie 3-4%. Zdecydowana większość turystów
przyjeżdża tu z rodzina i znajomymi – 86% w 2009 roku i 75% w 2010.
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Wykres 5: Respondenci w Brodnicy i powiecie brodnickim w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne

Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródlo: badanie własne
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Pobytu najkrótsze – kilkugodzinne dotyczyły w 2009 roku blisko 40% przebadanej próby,
a w 2010 roku 35%. Na jeden nocleg zdecydowało się około 8% respondentów w obu latach
badania. W 2010 roku zwiększył się procent osób pozostających na 2-3 noclegi (z 17% do 29%)
oraz na więcej niż 10 nocy ( z 13% do 16%)
Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu w Brodnicy
i powiecie brodnickim

Źródło: badanie własne

Wykres 8: Środki transportu wybierane w Brodnicy i powiecie brodnickim w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne
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Najczęściej wybieranym środkiem transportu zarównow 2009 jaki 2010 roku był samochód.
W 2009 roku tym srodkiem transportu przyjechało aż 87% turystów. Drugie miejsce zajmuje
autobus ( z rozkładem jazdy), a trzecie autokar wycieczkowy.
Wykres 9: Źródło informacji o Brodnicy i powiecie brodnickim w opinii respondentów
w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Turyści przyjeżdżający do Brodnicy i powiatu brodnickiego w porównaniu do respondentów
w innych miejscowościach częściej szukali informacji o celu swojej wędrówki. Najwięcej – bo 35%
w 2009 i blisko 30% w 2010 roku badanych sięgało do Internetu. W drugim roku badania istotnym
źródłem było polecenie znajomych, z którego skorzystał aż co piąty turysta.
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Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Brodnicy i powiecie
brodnickim w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Średnie oceny wyróżnionych elementów zagospodarowania turystycznego Brodicy i powiatu
brodnickiego są wysokie. Jedynie toalety w 2010 roku zostały ocenione poniżej 3. Analiza
wyników pokazuje jednak, że większość kategorii została oceniona gorzej w 2010 roku niż w 2009.
Największa zmiana na minus dotyczy oceny informacji turystycznej – z 4,15 w pierwszym roku
badania do 3,40 w drugim.
Turyści wybierający Brodnicę i powiat brodnicki jako miejsce wypoczynku wyjeżdżają stąd
zadowoleni. Świadczyć może o tym fakt, że ponad 90% respondentów zamierza polecić ten region
swoim znajomym.
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Wykres 11: Polecenie przyjazdu do Brodnicy i powiatu brodnickiego w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Wykres 12: Ocena atrakcyjności Brodnicy i powiatu brodnickiego w skali 1-10 (1- bardzo mało
atrakcyjne miasto; 10 – bardzo atrakcyjne miasto)

Źródło: badanie własne
W 2010 roku 62,9% respondentów wystawiło ocenę 8 lub więcej i jest to wynik lepszy niż
w 2009 roku, sumując oceny 7 i więcej wyniki dla obydwu lat są podobne i bardzo wysokie.
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Podsumowanie;
• ponad 50% motywów przyjazdów do Brodnicy i powiatu brodnickiego to wypoczynek,
kolejna liczba wskazań - zwiedzenie zabytków i przyjazd do rodziny i znajomych,
pozostałe motywy mają charakter marginalny,
• ponad połowę odwiedzających stanowią mieszkańcy kujawsko-pomorskiego ( dla
tego obszaru istotniejsze są zapewne wyniki drugiego roku badania), spośród innych
województw dominują turyści z mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego,
• dominującą część stanowią turyści młodzi - 80 % nie przekroczyło 40 roku życia,
• struktura według statusu społecznego odwiedzających nie odbiega istotnie od
średniej dla województwa,
• badani turyści najczęściej przyjechali z rodziną, w dalszej kolejności ze znajomymi
i na trzecim miejscu - samotnie,
• około 40% turystów przyjechało tylko na kilka godzin,
• około 50% odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji o miejscu
swojej wycieczki, pozostali robili to za pomocą Internetu i u znajomych,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, „transport lokalny” i „dostępność” oraz
rozrywkę” , najwyżej zaś „życzliwość”, „atmosfera” i „bezpieczeństwo”,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów ( w skali 1-10) to
około 7,5 – jeden z najlepszych wyników w województwie,
• bardzo wysoki poziom rekomendacji – około 90%.
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Dla miasta Torunia
W

ramach

badania

ruchu

turystycznego

województwa

kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy w Toruniu
i powiecie toruńskim łącznie 963 ankiety w pierwszym roku badania i 1629 ankiet w drugim roku.
W Toruniu, jak pokazuje badanie, turyści spoza kujawsko-pomorskiego stanowią zdecydowaną
większość – ¾ ruchu turystycznego zarówno w 2009 jak i 2010 roku.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Toruniu w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Wśród celów przyjazdów do Torunia dominują kulturoznawczy i wypoczynek. Łącznie
stanowią w obu latach badania blisko 70% odpowiedzi. Co dziesiąty turysta w 2010 roku przyjechał
do rodziny lub znajomych (o 2,5% więcej niż w 2009 roku). Służbowy cel przyjazdy deklarowało
7-8% respondentów.
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Wykres 2: Respondenci w Toruniu w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne

Wśród turystów polskich około jedna czwarta to osoby zamieszkałe w woj. kujawskopomorskim. W obu latach badania druga najliczniejsza grupa odwiedzających pochodziła w woj.
mazowieckiego (16%). W dalszej kolejności z 10-13% przyjazdów znajduje się woj. wielkopolskie.
Ważnym kierunkiem przyjazdów jest też pomorskie, chociaż w 2010 przyjechało stamtąd
niespełna 9% badanych (rok wcześniej było to 10%). Około 5% turystów przyjechało z woj.
zachodniopomorskiego i śląskiego. W Toruniu, w porównaniu do innych badanych miejscowości
występuje dość duże zróżnicowanie kierunków przyjazdu.
Podobnie jak w średnio w województwie ponad połowa badanych w Toruniu w obu latach
badania to osoby pracujące. Znaczny – bo około 30% - udział w strukturze ruchu turystycznego
mają turyści uczący się. Emeryci i renciści stanowili około 1/10 badanych.
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Wykres 3: Respondenci polscy w Toruniu w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badanie własne

Wykres 4: Respondenci w Toruniu w latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne
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Średnia wieku turystów w Toruniu w 2009 roku wyniosła 37 lat, rok później – 33lata. Wśród
respondentów w pierwszym roku badania prawie 9% stanowiły osoby do 20 lat. W 2010 roku liczba
ta podwoiła się. Wzrosła również liczba turystów w przedziale wiekowym 21-30 lat z niespełna
32% do 38%. W 2009 roku najliczniej reprezentowana była grupa odwiedzających w wieku 3140 lat (36% ogółu) jednak w 2010 reprezentantów tej kategorii wiekowej było aż o 21 punktów
procentowych mniej.
Wykres 5: Respondenci w Toruniu w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne

Struktura ruchu turystycznego Torunia pod względem towarzystwa w trakcie podróży jest
zróżnicowana. Ruch wycieczkowy stanowi 12-14%, około 64% turystów przyjeżdża z rodziną
i znajomymi, zaś jedna piąta odwiedzających wybiera się do Torunia samotnie.
Długość pobytu w odwiedzanej miejscowości wymiernie wpływa na zyski jakie miasto czerpie
z turystyki. Stad też dążenie podmiotów turystycznych i samorządów, by przyciagnąć turystów na
kilkudniowe pobyty, zatrzymać na tyle długo, by przeciętny odwiedzający skorzystał z kilku atrakcji
turystycznych, infrastruktury, rozrywki.
W 2009 roku na kilka godzin przyjechało do Torunia 61% respondentów, rok później
odwiedzający jednodniowi stanowili 55% badanych. Zwiększyła się nieco liczba osó, które
deklarowały pobyt dwudniowy (z 11,5 do 13,5%) oraz pozostanie na 2-3 noclegi (z 16 do 20%). Na
podobnym, niskim poziomie utrzymywały się pobyty dłuższe, kilkudniowe.

110

Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie podróży

Źródło: badanie własne

Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu w Toruniu

Źródło: badanie własne
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Najczęściej wybieranym środkiem transportu przez respondentów w Toruniu był samochód.
W 2009 roku z tego transportu skorzystało 55% turystów, zaś w 2010 o 6 punktów procentowych
mniej. Nieco ponad jedna piąta odwiedzajacych w obu latach badania przyjechała posiagiem, zaś
co dziesiaty badany – autokarem. W 2010 roku zwiększył się o 5 punktów procentowych udział
osób, które deklarowały przyjazd autobusem.
Wykres 8: Środki transportu wybierane w Toruniu w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Nieco ponad połowa turystów przyjedżdżajacych do Torunia nie szuka informacji o mieście
przed przybyciem. Wśród pozostałych najpopularniejszy jest Internet, który był źródłem wiedzy
o Toruniu dla około 40% respondentów. Co dziesiaty turysta korzystał z przewodników, około 5%
z map i atlasów. Marginalnym źródłem wiedzy są natomiast biura podróży, informacje turystyczne,
media.
W badaniu turyści zostali poproszeniu o ocenę w skali od 1 do 5 elementów składających się
na obraz Torunia. Średnie ocen są bardzo wysokie – jedynie toalety zostały ocenione w 2010 roku
poniżej przeciętnej (2,97) choć w 2009 roku przekroczyły średnią 3.
Kolejnych 5 ocenianych aspektów otrzymały oceny powyżej 3,5 ale poniżej oceny dobrej (4).
Wśród nich najsłabszym punktem jest dojazd do miejscowości i transport lokalny (tu średnią może
obniżać np. ocena parkingów).
Najwyższe noty otrzymała atmosfera miasta (4,66 w 2009 i 4,63 w 2010) oraz różnorodność
atrakcji (wzrost z 4,28 do 4,35).
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Wykres 9: Źródło informacji o Toruniu w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Toruniu w latach
2009-2010.

Źródło: badanie własne

Wśród osób, które przyjeżdzają do Torunia miasto zyskuje sobie gorących orędowników.
W 2009 roku aż 85% a w 2010 – 79% turystów zamierza zdecydowanie polecić Toruń swoim
znajomym. Kolejne 14-20% odpowiedziała, „raczej tak” na pytanie o gotowość polecania grodu
Kopernika. Osób niechętnych było mniej niż 1% w obu latach badania.
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Wykres 11: Polecenie przyjazdu do Torunia w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Turyści na koniec badania mogli ocenić atrakcyjność Torunia w skali od 1 do 10. Średnia
ocena w 2009 roku wyniosła 8,39 zaś w 2010 – 8,48.
Wykres 12: Ocena atrakcyjności Torunia w skali 1-10 (1- bardzo mało atrakcyjne miasto; 10 –
bardzo atrakcyjne miasto)

Źródło: badanie własne
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Analizujac rozkład ocen atrakcyjności należy zwrócić uwagę, że w obu latach badania ocen 5
lub niższych było mniej niż 2% łącznie. Najczęściej wybieraną oceną atrakcyjności było 8, jednak aż
jedna czwarta turystów w 2010 roku odpowiedziała, że przyznaje Toruniowi 10
Podsumowanie;
• Toruń jest miastem o wielu zróżnicowanych motywach przyjazdów turystycznych,
za dominujące uznać trzeba zwiedzanie zabytków –około 50% i wypoczynek –około
20%,
• tylko jedna czwarta odwiedzających to mieszkańcy kujawsko-pomorskiego,
spośród innych województw dominują turyści z mazowieckiego pomorskiego
i wielkopolskiego,
• dominującą część stanowią turyści młodzi- grupa 20-40 lat to ponad połowa , ale
widoczny jest udział wszystkich grup wiekowych,
• struktura według statusu społecznego jest w zasadniczo spójna na przestrzeni dwóch
lat badania – najliczniejsza jest grupa turystów pracujących przed uczącymi się oraz
emerytami i rencistami.
• relatywnie wysoki jest udział turystów przyjeżdżających z wycieczką - kilkanaście
procent, ale przyjazdy rodzinne i ze znajomymi stanowią po około 30% rodzaju
towarzystwa w podróży,
• ponad połowa turystów odwiedza miasto tylko na kilka godzin, spośród nocujących
dominują przyjazdy na 2-3 noclegi,
• około 50% odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji o mieście,
jeżeli szukali to głównie w Internecie – około40%,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, najwyżej - „atmosferę”,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów ( w skali 1-10) to
około 8,5 – najwyższy wynik w województwie,
• około 80% odwiedzających zdecydowanie będzie rekomendować przyjazd do Torunia.
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Dla Więcborka i Sępólna
W

ramach

badania

ruchu

turystycznego

województwa

kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy
w Więcborku i Sępólnie łącznie 183 ankiety w pierwszym roku badania i 362 ankiety w drugim
roku. Poniżej przedstawione zostały wyniki tychże ankiet w formie wykresów.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Więcborku i Sępólnie w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Dwa kolejne lata badania przyniosły odmienne, odwrotne wyniki w zakresie podziału
procentowego turystów na mieszkańców kujawsko-pomorskiego i zamieszkałych w innych
województwach. Ze względu na jedynie dwie tury badania trudno interpretować uzyskane dane.
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Wykres 2: Respondenci w Więcborku i Sępólnie w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne

Objęcie badaniem nie tylko miesięcy najwyzszego sezonu zaowocowało inną strukturą
wskazań w zakresie deklarowanego celu przyjazdu. W 2009 roku 68% badanych przyjechało
w celach wypoczynowych, zaś w 2009 osoby te stanowiły nieco ponad połowę ruchu turystycznego.
Zwiększył się procent osób, które przyjechały wziąć udział w imprezie, oraz które przyjechały do
rodziny. Na podobnym poziomie – około 4-5% pozostały wskazania na służbowy cel przyjazdu.
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Wykres 3: Respondenci polscy w Więcborku i Sępólnie w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badanie własne

Pod względem struktury statusu społecznego ruch turystyczny w Więcborku i Sępólnie
znacząco nie odbiega od reszty województwa. Najliczniejszą grupą są osoby pracujące (około
60%) a następnie uczący się (20-25%). Na uwagę zasługuje wysoki procent osób bezrobotnych
w 2009 roku, jednak w 2010 trend ten nie utrzymał się i grupa ta stanowiła już tylko 3%.
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Wykres 4: Respondenci w Więcborku i Sępólnie w latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne

W 2009 roku średnia wieku turystów w Więcborku i Sępólnie wyniosła 36 lat, zaś w 2010 roku
– 34 lata. Mimo niskiej średniej wśród respondentów w pierwszym roku badania było tylko 7% osób
poniżej 20 lat, rok później tylko o 2 punkty procentowe więcej. W 2009 roku ponad 70% całego ruchu
turystycznego stanowiły osoby w przedziale wiekowym 21-40 lat, zaś w 2010 – 56%. W drugim roku
badania wzrosła znacznie liczba turystów powyżej 50 lat – z 5,5% w 2009 do 19% w 2010.
Wykres 5: Respondenci w Więcborku i Sępólnie w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne
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Do Więcborka i Sępólna jedynie znikomy procent odwiedzajacych przyjeżdża z wycieczką.
W obu latach badania przeważają przyjazdy rodzinne (około 55%).
Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródło: badanie własne

Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu
w Więcborku i Sępólnie

Źródło: badanie własne
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Analizujac dane dotyczące długości pobytu turystów w Więcborku i Sępólnie zauważalna
jest odwrotna prawidłowość na przestrzeni dwóch lat badania. W 2009 roku stosunkowo mało
było pobytów najkrótszych – klikugodzinnych i jednodniowych, jedna piąta turystów przyjechała
na 2-3 noclegi, a 28% planowała zostac 10 i więcej nocy. Natomiast w 2010 roku w strukturze
respondentów dominują pobyty kilkugodzinne (34%), zaś tych najdłuższych jest 16%.
Dominującym środkiem transportu wybieranym przez turystów przybywających do
Więcborka i Sępólna jest samochód – korzystało z niego około 80% respondentów w obu latach
badania. Przyjazd autobusem deklarowało około 12% badanych, zaś koleją przyjechało 4%
turystów w 2009 roku i 1,4% w 2010.
Wykres 8: Środki transportu wybierane w Więcborku i Sępólnie w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne
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Połowa turystów przebadanych w Więcborki i Sępólnie w 2009 i 63% w 2010 roku nie szukała
informacji przed przyjazdem. Pozostali sięgali przede wszytskim do Internetu. W 2009 roku ważnym
źródłem informacji było polecenie znajomych, z którego skorzystał co dziesiaty respondent.
Wykres 9: Źródło informacji o Więcborku i Sępólnie w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródlo: badania własne

Turyści przebywajacy w Więcborki i Sępólnie w większości będą polecać odwiedzenie
tych miejscowości swoim znajomym. O tym, że zrobią to na pewno przekonanych było 55%
respondentów w 2009 roku i 44% w 2010. Kolejne 42%/48% „raczej” poleci przyjazd podobny
do tego, który odbywa. W drugim roku badania zwiększyła się o 5 punktów procentowych liczba
osób, które raczej nie polecą swoim znajomym przyjazdu do Więcborka i Sępólna.
Analizując odpowiedzi respondentów na pytanie o chęć polecenia miejscowości badania
wśród swoich znajomych aż 55% w 2009 i 45% w 2010 roku zdecydowanie chciała polecić przyjazd
do Więcborka i Sępólna. Kolejne ponad 40% udzieliło również odpowiedzi twierdzącej. To bardzo
dobry wynik, choć niepokój może budzić fakt, że na przestrzeni 2 lat badania zauważalnie wzrósł
odsetek osób, które powiedziały, że „raczej nie polecą” przyjazdu do miejscowości badania z 1,6
do 5,3%.
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Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Więcborku
i Sępólnie w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Wykres 11: Polecenie przyjazdu do Więcborka i Sępólna w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne
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Turysci w trakcie wywiadu kwestionariuszowego zostali poproszeni o dokonanie ogólnej
oceny atrakcyjności miasta w skali od 1 do 10. Średnia w 2009 roku wyniosła 7,25 a w 2010 – 6,84.
To w porównaniu z wynikami w innych miejscowościach badania dość duża korekta w dół.
Wykres 12: Ocena atrakcyjności Więcborka i Sępólna w skali 1-10 (1- bardzo mało atrakcyjne
miasto; 10 – bardzo atrakcyjne miasto)

Źródło: badanie własne

Krótkie podsumowanie;
• głównym motywem przyjazdu do Więcborka i Sępólna jest wypoczynek, na który
najczęściej decydują się mieszkańcy najbliższej okolicy – woj. kujawsko-pomorskiego,
• około 70% odwiedzających Więcbork i Sępólno to osoby poniżej 40 roku życia,
• struktura według statusu społecznego odwiedzających nie odbiega istotnie od
średniej dla województwa
• ponad 50% to przyjazdy rodzinne,
• dość duże różnice wyników dla obydwu lat, ale stwierdzić można, że zdecydowanie
większa część turystów decyduje się na nocleg w miejscowości badania,
• około 50% odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji, dla tych,
którzy szukali źródłem był Internet i w mniejszym stopniu znajomi,
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• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, „transport”, ”rozrywka„, najwyżej
„atmosfera”,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów ( w skali 1-10) to
około 7,2 w 2009 i 6,8 w 2010 –roku,
• wysoki poziom rekomendacji pozytywnych łącznie ponad 90%.
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Dla powiatu bydgoskiego
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kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy w powiecie
bydgoskim łącznie 228 ankiet w pierwszym roku badania i 406 ankiety w drugim roku. Poniżej
przedstawione zostały wyniki tychże ankiet formie wykresów lub tabelarycznej.
Badania prowadzone były w takich miejscowościach powiatu jak Koronowo, Pieczyska, Solec
Kujawski.
Powiat bydgoski, jak pokazują dwuletnie badania, Służy jako miejsce wypoczynku w dużej
mierze dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego. W próbie stanowili oni ponad 60% zarówno
w 2009 jak i 2010 roku, około 40% to turyści z dalszej z innych województw.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w powiecie bydgoskim w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne
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Prawie wszyscy przepytani turyści przyjechali do miejscowości powiatu bydgoskiego na
wypoczynek – 94% w 2009 roku i 90% w 2010. Powyżej 2% wskazań uzyskały w 2010 roku takie
odpowiedzi jak cel słuzbowy, do rodziny lub znajomych.
Wykres 2: Respondenci w powiecie bydgoskim w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne

W obu latach badania najliczniejszą grupą turystów spoza kujawsko-pomorskiego byli
przyjezdni z woj. mazowieckiego – stanowili w 2009 roku 10% próby i o dwa punkty procentowe
mniej w 2010. Względną stałością charakteryzuje się strumień turystów z zachodniopomorskiego
– w obu latach badania na poziomie 4%. W 2010 roku wzrósł w stosunku do 2009 procent turystów
z pomorskiego (z 2 do 5%), śląskiego (z 1,5 do 4%) oraz z wielkopolskiego (z 3 do 6%).
Wykres 3: Respondenci polscy w powiecie bydgoskim w latach 2009-2010 według województwa
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Źródło: badanie własne

Wyjątkowo na tle województwa kształtuje się struktura statusu społecznego turystów
w powiecie bydgoskim. Bardzo wysoki jest w obu latach badania procent osób pracujących – 60%
w 2009 i 70% 1 2010 roku, niski zaś w porównaniu z innymi miejscowościami udział osób uczących
się – zaledwie 10%. W 2009 roku aż 17% respondentów deklarowała bycie emerytem, zaś rok
później udział tej grupy był na poziomie niespełna 7%.
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Wykres 4: Respondenci w powiecie bydgoskim w latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne

Średnia wieku turystów w powiecie bydgoskim w 2009 roku wyniosła 41 lat, zaś w 2010 - 36
lat. Najmłodsza kwalifikująca się do badania grupa pomiędzy 16 a 20 lat stanowiła około 5-6%
w obu latach badania. Najliczniej powiat bydgoski odwiedzany był zarówno w 2009 jak i 2010 roku
przez osoby mające 31-40 lat (około 36% wszystkich badanych).
Wykres 5: Respondenci w powiecie bydgoskim w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne
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Bardzo niewielu turystów przyjeżdżała do miejscowości powiatu bydgoskiego z wycieczką
(poniżej 2%). Dwa lata badania wykazały, że powiat bydgoski jest celem przede wszystkim wyjazdów
rodzinnych, które stanowią 70% całego ruchu turystycznego. Około jednej piątej respondentów
deklarowało przyjazd ze znajomymi zaś co dziesiaty turysta przyjechał do miejscowości powiatu
sam.
Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródło: badanie własne

Długość pobytu turystów w miejscowości badania wiąże się z wydatkami jakie ponoszą. Stąd
starania branży, aby zatrzymać odwiedzających jak najdłużej i skusić jak największą liczbą atrakcji.
W powiecie bydgoskim w 2009 roku przyjazdy krótkookresowe (kilkugodzinne) stanowiły 36%
i aż o 10 punktów procentowych więcej w 2010 roku. Na jeden nocleg zdecydowało się około 4%
przyjezdnych w pierwszym roku badania i co dziesiąty turysta w 2010. Ponad jedna piąta badanych
w 2009 roku zamierzała zatrzymać się na 10 lub więcej noclegów jednak w rok później było takich
osób o 5 punktów procentowych mniej.
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Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu
w powiecie bydgoskim

Źródło: badanie własne

W obu latach badania ponad 80% respondentów przyjechało do powiatu bydgoskiego
samochodem, zaś z transportu autobusowego skorzystało 13%. Kolej wybrało blisko 3% turystów
w 2009 roku i 4% w 2010.
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Wykres 8: Środki transportu wybierane w powiecie bydgoskim w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Blisko 70% turystów w 2009 roku nie szukała informacji o powiecie bydgoskim przed
przyjazdem. W 2010 roku procent takich osób był znacznie niższy i wyniósł 50%.
Pozostali sięgali przede wszystkim do Internetu, korzystało z niego 22% w pierwszym roku
badania i 40% w kolejnym. Warto podkreślić, że źródłem wiedzy o powiecie bydgoskim było często
polecenie znajomych – 9% w 2009 roku i 12% w 2010.
Wykres 9: Źródło informacji o powiat bydgoski w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne
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Zdecydowana większość przebadanych turystów w powiecie bydgoskim w 2009 i 2010 roku
zamierza polecić go swoim znajomym. Jedynie około 4,5% w 2009 roku i 7% w 2010 zadeklarowało,
że tego nie zrobią.
Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w powiecie
bydgoskim w latach 2009-2010.

Źródło: badania własne
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Wykres 11: Polecenie przyjazdu do powiatu bydgoskiego w latach 2009 – 2010.

Źródło: badanie własne

Turyści w trakcie wywiadu kwestionariuszowego oceniali atrakcyjność miejscowości badania
w skali od 1 do 10. Średnia dla powiatu bydgoskiego wyniosła 7,23 w 2009 roku i 6,97 w 2010.
W pierwszym roku badania najczęściej wybieraną oceną atrakcyjności było 8 (odpowiedzi takiej
udzieliło 28% badanych), zaś w drugim roku – 6 – wskazane przez 22% respondentów.
Wykres 12: Ocena atrakcyjności powiatu bydgoskiego w skali 1-10 (1- bardzo mało atrakcyjne
miasto; 10 – bardzo atrakcyjne miasto)

Źródło: badanie własne
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Krótkie podsumowanie;
• ogromna dominacja jednego motywu przyjazdu –na wypoczynek wskazało 90%
respondentów,
• dominującą część ruchu turystycznego w powiecie bydgoskim stanowią turyści
młodzi – 60% nie przekroczyła 40 roku życia,
• struktura według statusu społecznego odwiedzających charakteryzuje się wysokim
udziałem (ponad 70%) osób pracujących.
• Powiat bydgoski charakteryzuje też bardzo wysoki udział przyjazdów rodzinnychokoło 70 procent,
• około 40% turystów pozostaje na co najmniej jeden nocleg (o kilka punktów mniej
niż średnia dla województwa), dominują przyjazdy krótkie
• około 50% odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji, szukający
zaglądali do Internetu i słuchali znajomych,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „rozrywkę” , najwyżej „życzliwość”, „atmosferę”,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów ( w skali 1-10) to
około 7 – przeciętny wynik w skali województwa,
• bardzo wysoki odsetek rekomendacji – ponad 90%.
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dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy w powiecie
żnińskim łącznie 295 ankiet w pierwszym roku badania i 344 ankiety w drugim roku. Ankiety
przeprowadzane były w Żninie, Biskupinie, Wenecji.
Większość turystów odwiedzających powiat żniński przyjechała spoza województwa
kujawsko-pomorskiego. W 2009 roku stanowili oni 60% ruchu turystycznego zaś w 2010 o pięć
punktów procentowych więcej.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w powiecie żnińskim w 2009 i 2010 roku.

Źródło: badanie własne

Aby zwiedzać zabytki przyjechało do powiatu żnińskiego 56% turystów w 2009 roku i 73%
w 2010. Wypoczynek wybrało w obu turach badania około18-19% odwiedzających. W pierwszym
roku badania co piąty respondent przyjcechał na imprezę kulturalną. Na poziomie 1-3% mieszczą
się wszystkie pozostałe powody przyjazdu do powiatu żnińskiego.
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Wykres 2: Respondenci w powiecie żnińskim w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne
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Dwa kierunki wyraźnie dominują w przyjazdach do powiatu źnińskiego. Około 36-37% to
turyści z kujawsko-pomorskiego, jednak aż 30% w 2009 i 26% w 2010 to turyści, którzy przyjechali
z wojeówdztwa wielkopolskiego. Spośród pozostałych wyróżnia się jeszcze mazowieckie z którego
przyjechało ponad 8% badanych w pierwszym roku i o 3 punkty procentowe mniej w drugim roku
badania. W 2010 roku z województwa pomorksiego przyjechało ponad 7% turystów.
Wykres 3: Respondenci polscy w powiecie żnińskim w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badanie własne
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Struktura statusu społecznego na przestrzeni dwóch lat badania zmienia się znacznie
w zakresie udziału w próbie osób uczących się – w 2009 roku stanowili ponad połowę respondentów
podczas gdy w 2010 zaledwie 14% - oraz pracujących – wzrost o 30 punktów procentowych. Taki
wynik świadczyć może o dużych różnicach w strukturze turystów w zależności od czasu badania.
Wykres 4: Respondenci w powiecie żnińskim w latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne

Struktura wiekowa turystów w 2009 i 2010 roku znacznie się od siebie różni. W pierwszym roku
badania aż 46% stanowili respondenci z przedziału wiekowego 16-20 lat, zaś rok później – tylko 6%.
N podobnym poziomie utrzymuje się przez dwa lata z rzędu procent osób między 21 a 30 lat. W 2010
roku zwiększyła się znacznie liczba osób powyżej 50 roku życia – z niespełna 10% do 22%.
Przewaga najmłodszych turystów odzwierciedla się również w strukturze ruch turystycznego
pod względem towarzystwa w trakcie podróży. W 2009 roku aż 60% respondentów przyjechała
do miejscowości badania z wycieczką, zaś nieco ponad jedna trzecia z rodziną lub znajomymi.
W 2010 roku ta proporcja jest zupełnie inna. Ruch wycieczkowy stanowi niespełna 3% próby zaś
przyjezdni z rodziną lub znajomymi – 93%. Wyniki te spójne są z podziałem wg ststusu społecznego
respondentów.
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Wykres 5: Respondenci w powiecie żnińskim w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne

Wykres 6. Charakterystyka respondentów w latach 2009-2010 według towarzystwa w trakcie
podróży

Źródło: badanie własne
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Zdecydowana większość turystów przyjeżdżających do powiatu żnińskiego w obu latach
badania przybyła tu jedynie na kilka godzin (aż 85%). Na jeden nocleg zdecydowało się 6% gości
w 2009 roku i 3,5% w 2010. Więcej turystów za to przyjechało do powiatu żnińskiego na 2-3 noce
– zmiana z 4% w 2009 do 7,6% w 2010.
Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu w powiecie
żnińskim

Źródło: badanie własne

W 2009 roku ponad połowa turystów przyjechała do powiatu żnińskiego autokarem, 8,5%
autobusem, a około 5% - pociągiem. W 2010 roku zdecydowanie wzrósł procent wskazań na
samochód, kosztem autokaru.
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Wykres 8: Środki transportu wybierane w powiecie żnińskim w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Wykres 9: Źródło informacji o powiecie żnińskim w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne
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W 2009 roku około połowy turystów nie szukała przed wyjazdem informacji na temat powiatu
żnińskiego. W 2010 roku takich osób było aż 82%. Pozostali najczęściej sięgali do Internetu,
który w pierwszym roku badania uzyskał 42% wskazań, zaś w rok później 56%. Do tradycyjnych
podręczników zaglądało przed wyjazdem 6% respondentów w 2009 roku i co dziesiąty w 2010. Dla
6% odwiedzających w 2010 roku źródłem informacji była szkoła.
Oceny elementów zagospodarowania turystycznego w obydwu latach badania są bardzo
podobne i jednocześnie wysokie. Najwyżej oceniono: atmosferę, życzliwość oraz bezpieczeństwo.
Nasłabiej wypadła rozrywka transport i dostępnośc komunikacyjna.
Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w powiecie żnińskim
w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Na pytanie o chęć polecenia miejscowości badania swoim znajomym aż 93% respondentów
w 2009 roku i 97% w 2010 odpowiedziało, że zrobią to zdecydowanie tak, lub raczej tak. To
bardzo wysoki wynik w skali województwa. Jednocześnie bardzo niski jest procent osób, które
„zdecydowanie nie polecą” przyjazdu do powiatu źninskiego.
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Wykres 11: Rozkład odpowiedzi w latach 2009-2010 na pytanie Czy poleciłby Pan/Pani
znajomym odwiedzenie powiatu żnińskiego?

Źródło: badania własne

Wykres 12: Ocena atrakcyjności powiatu żnińskiego w skali 1-10 (1- bardzo mało atrakcyjne
miasto; 10 – bardzo atrakcyjne miasto)

Źródło: badanie własne
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Wiedzę na temat standardowego postrzegania powiatu dają odpowiedzi na pytanie o ocenę
atrakcyjności miejscowości badania. Średnia ocena dla powiatu żnińskiego wyniosła w 2009 roku
7,81 zaś w 2010 roku – 8,19. Zwraca uwagę bardzo niski procent wskazań na oceny 1-4 w obu
latach badania.
W obu latach badania najczęściej wybieraną oceną była 8, na którą wskazywało około 30%
badanych zbieżność ocen w obydwu latach dosyć wysoka.
Krótkie podsumowanie;
• Wśród turystów przyjeżdżających do powiatu żnińskiego przeważają goście spoza
województwa kujawsko-pomorskiego. Najliczniejszą grupę stanowią przyjezdni
z województwa wielkopolskiego (około 30% w obu latach badania,) a także
pomorskiego (6-7%) i mazowieckiego (7-8%)
• Wśród celów przyjazdu zdecydowanie dominuje „zwiedzanie” oraz wypoczynek.
• około 80% turystów nie korzysta w tym obszarze z noclegów, popularne są przyjazdy
krótkie
• około 70% odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji o mieście,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „rozrywka”, najwyżej „życzliwość”, „atmosfera”,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów ( w skali 1-10) to
około 8 – jeden z najlepszych wyników w województwie,
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dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy w Strzelnie
i Kruszwicy łącznie 120 ankiet w pierwszym roku badania i 169 ankiety w drugim roku.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w Strzelnie i Kruszwicy w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Jedynie 22% respondentów w 2009 roku przebadanych w Strzelnie i Kruszwicy pochodziła
z województwa kujawsko-pomorskiego. W 2010 procent ten wzrósł, lecz nadal większość turystów
w tych miejscowościach pochodziła spoza naszego województwa.
Aż 53% turystów w 2009 roku i 34% w 2010 przyjechała do Strzelna i Kruszwicy, aby zwiedzać.
Równie liczny – w ganicach 40% był cel „wypoczynek”. W drugim roku badania aż 8% udział
w próbie był osób wskazujacych na przyjazd do rodziny oraz respondentów, którzy przyjechali,
aby wziąć udział w imprezie.
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Wykres 2: Respondenci w Strzelnie i Kruszwicy w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne

Wykres 3: Respondenci polscy w Strzelnie i Kruszwicy w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badanie własne
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Podobnie jak w większości badanych obszarów najliczniejszą grupą odwiedzającą Strzelno
i Kruszwicę są osoby pracujące. W 2009 roku stanowiły połowę badanych zaś w 2010 – ponad 60%.
Na drugim miejscu są osoby uczące się, jednak niewiele mniej liczna jest reprezentacja emerytów
i rencistów – to aż jedna piąta w 2009 roku.
Wykres 4: Respondenci w Strzelnie i Kruszwicy w latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne

Średnia wieku respondentów w Strzelnie i Kruszwicy w 2009 roku wyniosła 40 lat, zaś
w 2010 – 39. Najmłodszych turystów do 20 lat było około 9-10% w obu latach badania, zaś osoby
z przedziału 21-30 lat stanowiły 30% badanych. W 2009 roku aż jedna trzecia turystów miała
31-40 lat, zaś rok później osób w tym wieku było o połowę mniej. W 2010 roku wzrosła znacząco
liczba osób mających 51 lat i więcej – z 19% do 29%.
W 2009 roku aż 27% respondentów deklarowała, że przyjechała do Strzelna i Kruszwicy
z wycieczką, podczas gdy w 2010 roku na towarzystwo grupy wycieczkowej wskazywało 11%
badanych.
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Wykres 5: Respondenci w Strzelnie i Kruszwicy w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: badanie własne

Wykres 6. Charakterystyka respondentów w Strzelnie i Kruszwicy w latach 2009-2010 według
towarzystwa w trakcie podróży

Źródło: badanie własne

Strzelno i Kruszwica nie przyciągają turystów na długie pobyty. Aż 85% respondentów w 2009
roku przyjechała tylko na kilka godzin, w 2010 roku zaś 69%. Niewiele jest pobytów z jednym
noclegiem – 2,5% w pierwszym roku badania i 5% w drugim. Znacząco – z 5 do 18% - wzrósł
procent osób deklarujących pobyt 2-3 dniowy. Na podobnym poziomie (około 4%) utrzymują się
pobyty długookresowe (powyżej 10 noclegów).
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Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu w Strzelnie
i Kruszwicy

Źródło: badanie własne

Najczęściej wybieranym środkiem transportu przez turystów przyjeżdżających do Strzelna
i Kruszwicy jest samochód – wskazało go 64% respondentów w 2009 roku i blisko 79% w 2010
roku. Względnie stały na przestrzeni dwóch lat badania był procent turystów korzystających
z autobusów – około 8%. Największym wahaniom uległy wskazania na autokar wycieczkowy –
spadek z 23% w pierwszym roku badania do 8% w drugim.
Wykres 8: Środki transportu wybierane w Strzelnie i Kruszwicy w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne
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Połowa turystów w 2009 roku i blisko 70% w 2010 nie szukała informacji przed przyjazdem do
Strzelna i Kruszwicy. Pozostali najczęściej sięgali do Internetu. Duży procent badanych, szczególnie
w porównaniu do innych miejscowości, deklarował, że źródłem wiedzy były przewodniki, atlasy
i mapy. 15% turystów w pierwszym roku badania wiedzę swoją czerpało od przyjaciół i znajomych.
Wykres 9: Źródło informacji o Strzelnie i Kruszwicy w opinii respondentów w latach 2009-2010

Żródło: badanie własne

Turyści oceniając równe elementy obrazu turystycznego Strzelna i Kruszwicy w skali od 1
do 5 najsłabiej ocenili rozrywkę, toalety i transport lokalny. Najlepiej ocenione zostały atmosfera
i życzliwość mieszkańców – tylko te dwa elementy uzyskały średnią ocenę powyżej 4.
Mimo niezbyt wysokich ocen Strzelno i Kruszwica mogą liczyć na polecenie ze strony
odwiedzających je turystów – chęć taką wyraziło ponad 92% turystów w 2009 roku i 91% w 2010.
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Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w Strzelnie i Kruszwicy
w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne

Wykres 11: Rozkład odpowiedzi na pytnie czy poleci Pan/Pani przyjazd do Strzelna i Kruszwicy
swoim przyjaciołom i znajomym w latach 2009-2010

Żródło: badanie własne

Średnia ocena atrakcyjności Strzelna i Kruszwicy w 2009 roku wyniosła 7,35 zaś w 2010
roku – 7,08. W pierwszym roku badania wśród respondentów nie było nikogo, kto uznałby że
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miejscowości zasługują na najniższe oceny (1 i 2). Najczęściej wybieraną oceną zarówno w 2009
jak i 2010 była „8”.
Wykres 12: Rozkład ocen atrakcyjności Strzelna i Kruszwicy w latach 2009-2010 w opinii respondentów

Źródło: badanie własne

Podsumowanie;
• zwiedzanie zabytków i wypoczynek to około 80% wszystkich motywów przyjazdów
do tego obszaru,
• dominującą część ruchu turystycznego stanowią turyści młodzi, ale widoczny jest
udział wszystkich grup wiekowych,
• struktura według statusu społecznego odwiedzających nie odbiega istotnie od
średniej dla województwa, chociaż zauważalny jest większy udział emerytów
w strukturze próby
• około 50% odwiedzających nie poszukiwało przed przyjazdem informacji o Strzelnie
i Kruszwicy, dla tych, którzy szukali źródłem był Internet, znajomi i książki,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, ”rozrywkę”, „lokalny transport” ,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miast w opinii turystów ( w skali 1-10) to
nieco powyżej 7,
• wysoki odsetek pozytywnych rekomendacji – łącznie ponad 90%.
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Dla powiatu świeckiego
W

ramach

badania

ruchu

turystycznego

województwa

kujawsko-pomorskiego

dofinansowanego przez Unię Europejską przeprowadzono i zakwalifikowano do analizy w powiecie
świeckim łącznie 275 ankiet w pierwszym roku badania i 506 ankiety w drugim roku.
Ankiety przeprowadzane były w Świeciu, Tleniu, Osiu, Grucznie, Lnianie.
Na przestrzeni dwóch lat badania stosunek mieszkańców województwa kujawsko
-pomorskiego i spoza niego wśród turystów odwiedzających powiat świecki kształtował się
podobnie – 60% do 40% z przewagą mieszkańców.
Wykres 1. Udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu turystycznym
w powiecie świeckim w 2009 i 2010 roku

Źródło: badanie własne

Najczęstszym powodem przyjazdu do powiatu świeckiego jest wypoczynek – wskazało go
67% turystów w obu latach badania. Blisko 15% respondentów w 2009 roku wymieniło zwiedzanie
jako cel przyjazdu, zaś w 2010 takich osób było o 8 punktów procentowych mniej.
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Wykres 2: Respondenci w powiecie świeckim w latach 2009-2010 według celu przyjazdu

Źródło: badanie własne

Poza turystami z najbliższego otoczenia (mieszkańcami kujawsko-pomorskiego) licznie
reprezentowani wśród turystów są goście z pomorskiego (10% w 2009 i 6% w 2009), mazowieckiego
(około 10-11% w obu latach badania), i łódzkiego (7% w pierwszym roku i dwa razy więcej w 2010).
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Wykres 3: Respondenci polscy w powiecie świeckim w latach 2009-2010 według województwa

Źródło: badanie własne

Na przestrzeni dwóch lat badania status społeczny badanej próby kształtował się podobnie.
Najliczniej reprezentowane były osoby pracujące (około 50-55%), turyści uczący się stanowili
prawie jedną trzecią badanych, zaś emeryci i renciści – 15-18%. Udział tej trzeciej grupy na tle
województwa jest dość wysoki.
Średnia wieku turystów w powiecie świeckim wynosiła w 2009 roku 38 lat, zaś w 2010 roku
była tylko o rok wyższa. Analizując procentowe rozłożenie badanych w wyróżnionych kategoriach
wiekowych zwraca uwagę, że na stałym poziomie na przestrzeni dwóch lat badania utrzymał się
procent odwiedzających do 30 roku życia, zaś znacznie zwiększył się udział turystów powyżej 50
roku życia – z 11% w 2009 do 33% w 2010.
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Wykres 4: Rspondenci w powiecie świeckim w latach 2009-2010 według statusu społeczego

Źródło: badanie własne

Wykres 5: Respondenci w powiecie świeckim w latach 2009-2010 według wieku

Żródło: badanie własne

Powiat świecki jest zdecydowanie atrakcyjnym celem przyjazdów towarzyskich i rodzinnych. Aż
92% turystów w 2010 roku i o 9 punktów procentowych mniej w 2009 wskazało, że przyjechało ze
znajomymi lub rodziną. Najmniej w zbadanej próbie było wycieczek zorganizowanych – jedynie 2-3%.
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Wykres 6. Charakterystyka respondentów w powiecie świeckim w latach 2009-2010 według
towarzystwa w trakcie podróży

Źródło: badanie własne

Wykres 7. Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu
w powiecie świeckim

Źródło: badanie własne

158

Mniej niż połowa turystów w obu latach badania przyjechała do powiatu świeckiego tylko
na kilka godzin. Większość badanych zdecydowała się na dłuższe pobyty – w tym około 17% na
długookresowe – 10 i więcej noclegów.
Zdecydowanie najczęściej wybieranym środkiem transportu wśród turystów w powiecie
świeckim jest samochód. W 2009 roku zauważalny procent (pow. 3%) korzystał z transportu
kolejowego, oraz aż 5% respondentów wskazała rower. W 2010 zaś wzrósł procent korzystających
z autobusów.
Wykres 8: Środki transportu wybierane w powiecie świeckim w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Połowa turystów w 2009 roku i 64% w 2010 nie poszukiwała informacji o powiecie świeckim
przed przyjazdem. Jedna czwarta respondentów w obu latach badania sięgała po wiedzę do
Internetu. W 2009 roku co piąty turysta powoływał się na polecenie znajomych jako istotne źródło
informacji o powiecie świeckim.
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Wykres 9: Źródło informacji o powiecie świeckim w opinii respondentów w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Wykres 10: Średnia ocena elementów zagospodarowania turystycznego w powiecie świeckim
w latach 2009-2010.

Źródło: badanie własne
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Najwyżej ocenionym elementem w powiecie świeckim w 2009 roku była atmosfera zaś
w 2010 – życzliwość mieszkańców. Wysokie średnie noty powyżej 4 otrzymały też bezpieczeństwo
i czystość. Najniżej turyści ocenili transport lokalny (2,67 w 2009 roku i 2,91 w 2010) oraz rozrywkę
(2,89 w 2009 i 3,13 w 2010)Ponad 90% turystów w obu latach badania poleci odwiedzenie
powiatu świeckiego swoim znajomym i rodzinie. Uzyskany wynik jest bardzo dobry, choć może
warto zwrócić uwagę, że osób które „raczej nie polecą odwiedzenia” w 2009 roku było 3% zaś
w 2010 blisko 6%.
Wykres 11: Rozkład odpowiedzi na pytnie czy poleci Pan/Pani przyjazd do powiatu świeckiego
swoim przyjaciołom i znajomym w latach 2009-2010

Źródło: badanie własne

Na pytanie o ogólną ocenę atrakcyjności powiatu świeckiego zarówno w 2009 jak i 2010 roku
jedna czwarta respondentów podała 7. Warto zaznaczyć, że najwyższą notę „10” w 2010 roku
wystawiło aż o 7 punktów procentowych więcej badanych niż w 2009.
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Wykres 12: Rozkład ocen atrakcyjności powiatu świeckiego w latach 2009 - 2010 w opinii
respondentów

Źródło: badanie własne

Podsumowanie:
• Ponad połowa turystów odwiedzających powiat świeckich jest mieszkańcami
województwa kujawsko-pomorskiego
• Powiat świecki jest celem przyjazdów wypoczynkowych – tak wskazało ponad 70%
respondentów
• Połowę turystów przebadanych w powiecie świeckim stanowiły osoby podróżujące z rodziną, jedną trzecią – ze znajomymi. Mały, zaledwie 2-3% był udział ruchu wycieczkowego,
• nieco ponad 50% turystów korzysta z noclegu, zaś około ¼ stanowią ci, którzy
zatrzymali się na dłużej niż 5 nocy
• połowa badanych w 2009 roku i 60% w 2010 nie poszukiwało przed przyjazdem
informacji o mieście, wśród poszukujących „dominował” Internet,
• spośród różnych elementów tworzących szeroko rozumiane zagospodarowanie
turystyczne najgorzej oceniono: „toalety”, „transport lokalny”, „rozrywka”,
”informacja turystyczna” , najwyżej „życzliwość” i „atmosfera”,
• średnia ocena atrakcyjności turystycznej miasta w opinii turystów ( w skali 1-10) to
około 7 ( zbliżony wynik w obydwu latach),
• bardzo wysoki odsetek rekomendacji przyjazdu – wyraźnie ponad 90% .
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ANEKS STATYSTYCZNY
Wybrane informacje dotyczące całego województwa [wybór z tomu I]
Wykres 1: Respondenci w latach 2009-2010 według wieku

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Wykres 2: Średnia wieku w zależności od miejscowości badania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Wykres 3: Respondenci w latach 2009-2010 według województwa pochodzenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Wykres 4: Rspondenci w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010 według
statusu społeczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Wykres 5: Procentowy udział mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w ruchu
turystycznym w 2010 według miejsca badania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Wykres 6: Charakterystyka respondentów w województwie kujawsko-pomorskim w latach
2009-2010 według towarzystwa w trakcie podróży oraz narodowości

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Wykres 7: Respondenci w latach 2009-2010 według celu przyjazdu i narodowości

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Wykres 8: Rozkład odpowiedzi na pytanie Czy przed wyjazdem szukał Pan/Pani informacji o Tej
miejscowości w latach 2009 i 2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Wykres 9: Respondenci w latach 2009-2010 według deklarowanej długości pobytu
w miejscowości badania

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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Wykres 10: Średnia ocena atrakcyjności miejscowości (średnia z skali od 1 do 10) w latach 2009-2010

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań

Wykres 11: Atrakcyjność województwa kujawsko-pomorskigo w porówaniu z innymi
województwami w latach 2009-2010 w opinii respondentów

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań
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