
 

 1. WSTĘP 

 Jeszcze do niedawna turystyka w Polsce traktowana była trochę                              

z przymrużeniem oka, jako swego rodzaju działalność socjalna czy też sympatyczne 

hobby, ale z pewnością nie jako dochodowa i prężnie rozwijająca się dziedzina 

gospodarki narodowej. W ciągu ostatnich dwudziestu lat wiele się jednak zmieniło. 

Nastąpiła pełna profesjonalizacja branży turystycznej, a wielu sceptyków zauważyło, 

że turystyka może być skutecznym motorem lokalnej gospodarki napędzającym 

rozwój całego regionu. 

 Bezpowrotnie minęły już czasy żywiołowego, niekontrolowanego rozwoju wielu 

małych prywatnych firm turystycznych na danym terenie. Dziś, chcąc rozwijać 

turystykę w regionie, niezbędne jest nowoczesne, strategiczne zarządzanie tą 

branżą: wytyczanie śmiałych, wizjonerskich celów, przygotowywanie szczegółowych 

programów działania, umiejętne pozyskiwanie wielkich inwestorów, stworzenie 

systemu kształcenia wykwalifikowanej kadry, a także fachowe kreowanie spójnego, 

najlepiej markowego produktu turystycznego obszaru. Fundamentem wszystkich tych 

działań jest jednak posiadanie przez decydentów wiarygodnej wiedzy o istniejących 

zasobach turystycznych (potencjale turystycznym) oraz odbywającym się w regionie 

ruchu turystycznym. Warunkiem koniecznym kreowania atrakcyjnej i pożądanej 

oferty jest znajomość potrzeb, oczekiwań i preferencji turystów w zakresie m.in. 

motywów przyjazdu, sposobu organizacji i charakteru pobytu, pożądanych usług 

dodatkowych. Tak szczegółowych informacji mogą dostarczyć tylko terenowe 

badania ankietowe. 

 W 2011 r. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi na prośbę Lokalnej 

Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM podjęła się przeprowadzenia badań 

ankietowych turystów wypoczywających na terenie tzw. Nadwiślańskiego Pogranicza 

Mazowiecko-Kujawskiego. Miały to być pierwsze tego typu i na tak dużą skalę 

badania turystyki na tym obszarze. Niezbędne stało się więc przygotowanie                       

od podstaw zasadniczych założeń metodologicznych projektu. Główna metodologia 

badań została opracowana przez dr. Jakuba Grabowskiego i dr. Andrzeja Stasiaka. 

Wywiady kwestionariuszowe zaś przeprowadzone zostały przez odpowiednio 

przeszkolonych ankieterów – studentów gostynińskiego Wydziału Zamiejscowego 

Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi. Byli to studenci II roku studiów 
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niestacjonarnych kierunku turystyka i rekreacja: Klaudia Brudzińska, Joanna Ciostek 

i Krystian Bortkiewicz. 

 Niniejszy raport stanowi podsumowanie zebranych podczas badań 

terenowych informacji. Opracowanie składa się z czterech zasadniczych części.              

W pierwszej z nich zaprezentowano zarys metodologii badań, w drugiej – opis 

realizacji czterech zaplanowanych badań cząstkowych. Sednem pracy jest rozdział 

4, zawierający szczegółowe omówienie wyników wywiadów kwestionariuszowych              

z turystami, ankiet w obiektach hotelarskich, danych statystycznych z bazy 

noclegowej, ewidencji ruchu pojazdów, wreszcie obserwacji terenowych ankieterów. 

Efekty pracy badawczej zostały przedstawione w postaci tekstowej, tabelarycznej                

i graficznej. W tekście zawarto najważniejsze informacje szczegółowo objaśniające 

poszczególne dane statystyczne, a także komentarze, wstępne wnioski i próby 

wytłumaczenia genezy niektórych zjawisk. Właściwy raport kończy rozdział 

zatytułowany „Podsumowanie”, w którym jeszcze raz zebrano kluczowe wyniki                 

i zasadnicze konkluzje. Dzięki temu zabiegowi powstała bardzo syntetyczna, 

skrótowa charakterystyka ruchu turystycznego na terenie Nadwiślańskiego 

Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego. Uzupełnieniem opracowania są cztery 

załączniki, zawierające m.in. wzory narzędzi badawczych. 


