
 

2. METODYKA BADAŃ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA NADWIŚLAŃSKIM 

POGRANICZU MAZOWIECKO-KUJAWSKIM 

 

Podstawowym celem badań prowadzonych przez Wyższą Szkołę Turystyki  

i Hotelarstwa w Łodzi była identyfikacja szeroko rozumianych cech ruchu 

turystycznego kierującego się w 2011 roku na Nadwiślańskie Pogranicze 

Mazowiecko-Kujawskie1 (zwane też dalej „regionem”). W ramach badania 

postawiono sobie za cel uchwycenie poszczególnych parametrów, za pomocą 

których można opisywać właściwości populacji turystów odwiedzających określone 

miejsce, takich jak: 

- wielkość oraz sezonowość ruchu turystycznego, 

- struktura społeczna turystów, 

- preferencje turystów w zakresie: realizacji określonych celów, sposobu 

organizacji i długości pobytu, wyboru miejsc wypoczynku, atrakcji turystycznych oraz 

obiektów infrastruktury turystycznej.  

Wiedza nabyta w wyniku przeprowadzonych badań terenowych będzie 

pomocna w podjęciu działań na rzecz odpowiedniego – tj. zgodnego z wymaganiami 

i oczekiwaniami turystów – kształtowania oferty turystycznej regionu, w tym ustaleniu 

wariantów produktu turystycznego obszaru. Uzyskane wyniki badań powinny zatem 

znaleźć swoje zastosowanie w strategicznym wymiarze zarządzania rozwojem 

turystyki na Pojezierzu Gostynińskim. 

W procesie opracowania założeń metodycznych do prowadzonego badania 

konieczne było rozstrzygnięcie szeregu aspektów metodycznych, w tym: 

- zakresu przestrzennego prowadzonych badań, 

- metod pomiaru właściwości ruchu turystycznego, 

- zestawu narzędzi badawczych, 

- czasu oraz miejsca realizacji badań, 

- liczby wywiadów bądź ankiet wykonywanych w poszczególnych miejscach. 

 

 

                                                           
1
 Znaczną część Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego zajmuje Pojezierze 

Gostynińskie. Z tego powodu w badaniu ankietowym z turystami używane było właśnie to określenie 
jako bardziej zrozumiałe i popularne.  
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2.1. Zakres przestrzenny badania 

W ogólnym zarysie obszar badań ogranicza się do terenu gmin objętych 

działalnością Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM. Łącznie zajmują 

one powierzchnię 1327,09 km2. Obszar ten tworzy 11 gmin z terenu województw: 

mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. W większości są to gminy o charakterze 

wiejskim, zamieszkiwane łącznie przez ponad 66 tys. osób (tab.1).  

 

Tab. 1. Obszar działalności LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM 

Gmina Typ gminy Województwo Powiat 
Liczba  

mieszkańców 

Baruchowo wiejska kujawsko-pomorskie włocławski 3 677 

Gąbin miejsko-wiejska mazowieckie płocki 10 802 

Gostynin wiejska mazowieckie gostyniński 12 380 

Iłów wiejska mazowieckie sochaczewski 6 289 

Kowal Gmina wiejska kujawsko-pomorskie włocławski 4 107 

Kowal Miasto miejska kujawsko-pomorskie włocławski 3 481 

Łąck wiejska mazowieckie płocki 5 000 

Nowy Duninów wiejska mazowieckie płocki 3 909 

Sanniki wiejska mazowieckie gostyniński 6 552 

Słubice wiejska mazowieckie płocki 4 624 

Szczawin Kościelny wiejska mazowieckie gostyniński 5 266 

RAZEM 66 087 

Źródło: LGD Fundacja AKTYWNI RAZEM. 

 

2.2. Metody pomiaru właściwości ruchu turystycznego  

Określenie wszystkich z założonych na wstępie właściwości ruchu 

turystycznego w regionie wymaga wykorzystania całego zestawu narzędzi 

badawczych. Bazowanie bowiem jedynie na kwestionariuszu wywiadu obwarowane 

jest szeregiem ograniczeń (np. uzyskane wyniki koncentrują się głównie na 

określeniu jakościowych aspektów ruchu turystycznego), nie dając w konsekwencji 

pełnej wiedzy na temat interesującego nas zjawiska. Z tego też powodu autorzy 

koncepcji badania zdecydowali się na wyróżnienie w nim czterech wątków 

badawczych, pozwalających na uchwycenie wszystkich kwestii istotnych z punktu 

widzenia charakterystyki ruchu turystycznego. Są to:  

- wywiady kwestionariuszowe prowadzone z turystami przez odpowiednio 

przeszkolonych ankieterów, studentów gostynińskiego Wydziału 

Zamiejscowego Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi;  
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- ankiety przeprowadzane z turystami korzystającymi z wybranych obiektów 

noclegowych (hoteli, gospodarstw agroturystycznych etc.), 

- ankiety wypełniane przez gestorów bazy noclegowej,  

- karty inwentaryzujące numery rejestracyjne samochodów zaparkowanych  

w miejscach prowadzenia wywiadów kwestionariuszowych.  

 

2.3. Zestaw narzędzi badawczych 

Dla wszystkich z wymienionych rodzajów badań opracowane zostały odrębne 

narzędzia badawcze. Pierwsze dwa ukierunkowane były na określenie jakościowych 

cech ruchu turystycznego, z kolei dwa pozostałe w dużej mierze miały za zadanie 

dostarczyć informacji o charakterze ilościowym.  

Zestandaryzowany kwestionariusz wywiadu oraz ankiety bazują na 

jednakowej strukturze pytań (załącznik nr 1). Jedyną różnicą jest dodanie w drugim     

z narzędzi preambuły skierowanej do wypełniających ankietę turystów i mającej za 

zadanie wyjaśnienia im celu badania oraz efektów oczekiwanych w wyniku jego 

realizacji. Pierwsze z narzędzi było bowiem wypełniane przez ankieterów, drugie zaś 

miało być uzupełniane samodzielnie przez turystów zamieszkujących obiekty 

noclegowe wytypowane do badania. W obydwu narzędziach znalazły się pytania 

dotyczące: 

- historii zachowań turystycznych związanych z badanym regionem, 

- celów realizowanych w ramach pobytu, 

- wszelkich kwestii związanych z organizacją oraz przebiegiem pobytu, 

- preferencji w zakresie odwiedzanych miejsc oraz usług turystycznych, 

- cech społecznych turystów (wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu 

etc.). 

Kolejnym narzędziem badawczym przewidzianym do realizacji w ramach 

badania ruchu turystycznego była ankieta skierowana do właścicieli obiektów 

bazy noclegowej (załącznik nr 2). Zawarte w niej pytania odnosiły się w pierwszej 

części do ilościowych aspektów ruchu turystycznego rejestrowanego                         

w poszczególnych obiektach w latach 2008-10, jak również – tyle, że w ujęciu 

miesięcznym – w roku 2010. Druga część narzędzia miała charakter pytań otwartych, 

w ramach których respondenci proszeni byli o opisanie swoich obserwacji 

dotyczących ruchu turystycznego, zarówno w swoim obiekcie noclegowym, jak  

i w całym regionie. 
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Ostatnie z zaprojektowanych narzędzi badawczych – karta służąca do  

inwentaryzacji numerów rejestracyjnych samochodów zaparkowanych                         

w miejscu prowadzenia wywiadów kwestionariuszowych z turystami (załącznik 

nr 3) – ma charakter stricte ilościowy. Posłużyła ona do zebrania podstawowych 

informacji niezbędnych do oszacowania liczby osób odwiedzających poszczególne 

miejsca, jak również zasięgu przestrzennego ruchu turystycznego w regionie. 

  

2.4. Czas i miejsce realizacji badań 

Zaprezentowane narzędzia badawcze wykorzystywane były w różnym czasie, 

przy czym w przypadku dwóch (kwestionariusza ankiety oraz karty inwentaryzującej 

numery rejestracyjne) czas i miejsce prowadzenia badań zostały na wstępie ściśle 

określone. W pierwszej fazie przygotowany został operat zawierający listę wszystkich 

miejsc (obiektów noclegowych, kąpielisk, placówek muzealnych, imprez kulturalnych 

i rekreacyjnych etc.), w których możliwe byłyby do przeprowadzenia stosowne 

badania (załącznik nr 4).  

W kolejnym etapie, po konsultacji z instytucją zlecającą badanie – LGD 

Fundacją AKTYWNI RAZEM, wybranych zostało 12 ogólnodostępnych miejsc (tab. 

2), w których w określonych dniach od lipca do września 2011 roku pojawili się 

przeszkoleni ankieterzy przeprowadzając wywiady z turystami. W tych samych 

terminach inwentaryzowane były numery rejestracyjne samochodów parkujących                             

w wyznaczonych do badania miejscach. 

 
Tab. 2. Wykaz miejsc i terminów przeprowadzania wywiadów kwestionariuszowych z turystami 

Miejsce Gmina I termin II termin 

Skrzynki - kąpielisko/plaża Baruchowo 9-10 VII 20-21 VIII 

Gorzewo (plaża na Jez. Sumino) 

Gostynin 
23-24 VII 3-4 IX 

Gorzewo (plaża na Jez. Białym) 

Miałkówek - kąpielisko na Jez. Lucieńskim 6-7 VIII 10-11 IX 

kąpielisko/plaża na Jez. Lubiechowskim  Kowal 23-24 VII 20-21 VIII 

Sanniki Sanniki 7 VIII 28 VIII 

Nowy Duninów – port na Jez. Włocławskim  
(regaty żeglarskie – 16 VII)  Nowy Duninów 

16 VII 3-4 IX 

Soczewka – kąpielisko plaża na Jez. Soczewka 30-31 VII 27 VIII 

Nowe Rumunki – kąpielisko/plaża na Jez. Ciechomickim  

Łąck 

9-10 VII 20-21 VIII 

Koszelówka – kąpielisko/plaża na Jez. Zdworskim 6-7 VIII 3-4 IX 

Zdwórz – kąpielisko/plaża na Jez. Zdworskim  23-24 VII 13-14 VIII 

Grabina – kąpielisko/plaża na Jez. Górskim  23-24 VII 13-14 VIII 

Źródło: opracowanie własne 
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Kolejne z narzędzi badawczych – kwestionariusze ankiet – zostały 

rozkolportowane za pośrednictwem pracowników LGD Fundacji AKTYWNI RAZEM               

w obiektach bazy noclegowej w regionie. Były one przekazywane turystom do końca 

października 2011 r. Równocześnie właścicielom bądź zarządcom tych obiektów 

zostały przekazane ankiety dotyczące zagadnień ilościowych związanych z ruchem 

turystycznym. Z uwagi na zakres czasowy pożądanych informacji, na wypełnienie 

ankiet gestorzy mieli czas do końca roku 2011.   

 

2.5. Planowana liczba wywiadów i ankiet w poszczególnych miejscach  

Ważną kwestią do rozstrzygnięcia w procesie planowania badań ruchu 

turystycznego było określenie liczby turystów, z którymi powinny zostać 

przeprowadzone wywiady. Niezbędne było w tym względzie przyjęcie metody, 

pozwalającej na obiektywne ustalenie proporcji. Warto w tym miejscu dodać, że 

pożądane minimum zostało ustalone na poziomie ok. 1000 ankiet.    

Kryterium pozwalającym na dokonanie cechującego się obiektywnością 

podziału był poziom rozwoju funkcji turystycznej poszczególnych gmin w 2010 roku, 

przy czym poziom ten został ustalony na podstawie wartości bezwzględnych, nie zaś 

wskaźników.  

Do oszacowania poziomu rozwinięcia funkcji turystycznej poszczególnych 

gmin wchodzących w skład obszaru objętego badaniem zostały wykorzystane 

następujące wielkości zaczerpnięte z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu 

Statystycznego: 

- liczba miejsc noclegowych, 

- liczba osób korzystających z obiektów rejestrowanej bazy noclegowej, 

- liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w sekcji „I”2 oraz „R” 3 wg PKD 

2007. 

Przyjęto, że funkcja turystyczna regionu jest prostą sumą funkcji turystycznej 

poszczególnych gmin (por. tab. 3).  

 

 

 

 

                                                           
2
 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. 

3
 Działalność związana z kultura, rozrywką i rekreacją. 
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Tab. 3. Parametry opisujące poziom rozwoju funkcji turystycznej badanych gmin 

Gmina 

Miejsca noclegowe 
Liczba przedsiębiorstw  

wg PKD 2007 

średnia 

Liczba  % 
Korzysta-

jący 
% 

Sekcja  
"I" 

% 
Sekcja  

"R" 
% 

Baruchowo 0 0,00 0 0,00 4 4,30 5 6,94 2,81 

Gąbin 0 0,00 0 0,00 15 16,13 8 11,11 6,81 

Gostynin 50 5,56 1537 6,54 16 17,20 9 12,50 10,45 

Iłów 0 0,00 0 0,00 6 6,45 8 11,11 4,39 

Kowal Gmina 33 3,67 4292 18,26 7 7,53 1 1,39 7,71 

Kowal Miasto 0 0,00 0 0,00 2 2,15 6 8,33 2,62 

Łąck 805 89,44 17375 73,91 17 18,28 11 15,28 49,23 

Nowy 
Duninów 12 1,33 304 1,29 11 11,83 6 8,33 5,70 

Sanniki 0 0,00 0 0,00 6 6,45 8 11,11 4,39 

Słubice 0 0,00 0 0,00 3 3,23 6 8,33 2,89 

Szczawin 
Kościelny 0 0,00 0 0,00 6 6,45 4 5,56 3,00 

RAZEM 900 100,00 23508 100,00 93 100,00 72 100,00 100,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 

 

Następnie na podstawie udziału procentowego, jaki poszczególne gminy mają 

w całkowitej funkcji turystycznej, obliczono średnią przypadająca na poszczególną 

gminę. Jej wartość (po zaokrągleniu do jednostek) została ustalona jako punkt 

odniesienia dla ustalania proporcji w minimalnej liczbie turystów mających zostać 

objętych badaniem ankietowym w każdej z gmin (tab. 4).   

 

Tab. 4. Minimalna liczba ankiet do przeprowadzenia w poszczególnych gminach 

Gmina 
Udział funkcji turystycznej 

poszczególnych gmin w funkcji 
turystycznej regionu 

Liczba ankiet 

Baruchowo 3,00 30 

Gąbin 7,00 70 

Gostynin 10,00 100 

Iłów 4,00 40 

Miasto i Gmina Kowal  10,00 100 

Łąck 50,00 500 

Nowy Duninów 6,00 60 

Sanniki 4,00 40 

Słubice 3,00 30 

Szczawin Kościelny 3,00 30 

RAZEM: 100,00 1000 

Źródło: opracowanie własne. 


