
 
5. PODSUMOWANIE 

 Przeprowadzone latem 2011 r. przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa  

w Łodzi badania ruchu turystycznego w regionie Nadwiślańskiego Pogranicza 

Mazowiecko-Kujawskiego miały charakter pionierski. Po raz pierwszy na tak dużą 

skalę podjęto próbę identyfikacji wielkości, zasięgu i specyfiki przyjazdów turystów na 

ten obszar. Badania, mimo że obarczone pewnymi niedociągnięciami, potwierdziły            

w sposób naukowy liczne obserwacje praktyków z branży turystycznej, przyniosły też 

wiele nowych interesujących informacji na temat osób wypoczywających na 

Pojezierzu Gostynińskim.  

 Do najważniejszych wniosków i konkluzji płynących z badań należy zaliczyć: 

 Typowym turystą odwiedzającym Nadwiślańskie Pogranicze Mazowiecko-

Kujawskie jest równie często kobieta jak mężczyzna, osoba w młodym wieku: 20- 

lub 30-letnia, z wykształceniem co najmniej średnim, aktywna zawodowo lub 

studiująca, określająca swoją sytuację ekonomiczną najczęściej jako dobrą.              

W obiektach hotelarskich znaczący odsetek gości stanowią też seniorzy. 

 Pojezierze Gostynińskie jest obszarem wypoczynku przede wszystkim dla samych 

jego mieszkańców. Z czterech powiatów: Płocka, powiatu płockiego,  

gostynińskiego i kutnowskiego pochodziło ponad 80% respondentów. Pewne 

znaczenie jako centra generujące ruch turystyczny mają także: Włocławek, 

Warszawa i Łódź ze Zgierzem (na poziomie 4-5%).  

 88% ankietowanych dotarło do regionu własnym samochodem. Inne środki 

transportu wykorzystywane były sporadycznie. 

 Wśród wypoczywających dominują stali bywalcy regionu. Dla prawie ¾ badanych 

był to już co najmniej czwarty pobyt na tym terenie. Można wśród nich wyróżnić 

dwie podstawowe grupy turystów: 

a) osoby, które wypoczywają na pojezierzu regularnie i często (z reguły 2-4 razy             

w miesiącu) – ok. 33%, 

b) osoby, które przyjeżdżają regularnie, ale zdecydowanie rzadziej (co najmniej 

raz w roku) – ok. 25%. 

Tylko nieliczni respondenci (niecałe 6%) przyjechali na ten obszar po raz 

pierwszy. Aktualnie region nie jest więc odkrywany przez nowych turystów. 

 Z obiektywnych powodów (ograniczony zakres badania, niepełne dane 

statystyczne) oszacowanie globalnej wielkości ruchu turystycznego na terenie 
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Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego okazało się niemożliwe.  

Zaobserwowano jednak niepokojący trend. W większości badanych obiektów 

noclegowych (o różnym standardzie) odnotowano w ostatnich latach wyraźny 

spadek zarówno liczby gości, jak i liczby udzielonych noclegów. Tendencja 

spadkowa dotyczy całego regionu i to nie tylko turystów, ale także odwiedzających 

jednodniowych. Skróceniu ulega również długość pobytu w regionie (w 2008 r. – 

1,69 noclegu/os., w 2010 r. – już tylko 1,4 noclegu/os.).  

 Region jest wyraźnie sezonowym obszarem turystycznym, w którym główne 

natężenie ruchu turystycznego przypada na sezon letni (ponad 80% 

respondentów wskazało tę porę roku). W zależności od specyfiki poszczególnych 

obiektów noclegowych maksymalna frekwencja gości występuje od maja do 

września. Obiektami wybitnie sezonowymi są gospodarstwa agroturystyczne,            

w hotelach zaś obłożenie, choć różne, występuje przez cały rok. 

 Nadwiślańskie Pogranicze Mazowiecko-Kujawskiego jawi się jako obszar wybitnie 

wypoczynkowy, bazujący niemal wyłącznie na walorach przyrodniczych. Jego 

walory kulturowe mają dla turystów marginalne znaczenie. Prawie 85% badanych 

jako główny cel przyjazdu wskazywało „wypoczynek”. W zdecydowanej większości 

były to jednak krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe. Ponad 64% respondentów 

przyznało, że spędza tu co najwyżej jeden dzień (2/3 z nich, że jedynie kilka 

godzin). Tylko co czwarty ankietowany został w regionie dłużej niż 1 noc.  

 Dominującą formą rekreacji jest bierny wypoczynek na plaży (ponad 77% 

badanych), uzupełniany spacerami oraz spotkaniami ze znajomymi. 

Zdecydowanie rzadziej podejmowano piesze wycieczki i zwiedzanie. Dla co 

dziesiątego respondenta ważne były wizyty w klubach i dyskotekach. Wśród form 

turystyki aktywnej i specjalistycznej najczęściej wymieniano: wędkarstwo, 

grzybobranie, wycieczki rowerowe i jazdę konno. 

 Turyści na Pojezierzu Gostynińskim zaspokajają swoje potrzeby rekreacyjno-

wypoczynkowe głównie we własnym zakresie i w miarę możliwości bezkosztowo. 

Niemal wszystkie przyjazdy mają charakter indywidualny i są organizowane 

samodzielnie. Większość turystów wypoczywa w towarzystwie najbliższych 

krewnych i znajomych. Dla blisko 55% badanych bazę wypadową do penetracji 

turystycznej obszaru stanowi własny dom. Pozostali wybierają raczej tańszą bazę 

noclegową (24% – kempingi i pola namiotowe). Ponad ¾ respondentów spędzało 

dzień na bezpłatnych plażach i kąpieliskach. Tylko niewiele ponad 50% 
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skorzystało w tym czasie z usług gastronomicznych, a co trzeci – z wypożyczalni 

sprzętu wodnego.  

 Wydatki turystów podczas wypoczynku na terenie Nadwiślańskiego Pogranicza 

Mazowiecko-Kujawskiego pozostają na stosunkowo niskim poziomie. Połowa 

ankietowanych wydała mniej niż 100 zł na osobę, kolejne 20% – 100-200 zł/os.,          

a co dziesiąty –  200-300 zł/os. Przeciętne wydatki można szacować na 130-177 

zł/os. Z pewnością istotną rolę odgrywa tu m.in. przewaga krótkich, 

kilkugodzinnych pobytów (bez noclegu), nastawienie większości turystów na 

bierny wypoczynek, wreszcie dość skromna oferta regionu (zarówno pod 

względem zakresu, jak i standardu usług). Problem ten wymaga jednak głębszych 

badań i szczegółowych analiz. 

 Ruch turystyczny rozproszony jest po całym regionie Nadwiślańskiego Pogranicza 

Mazowiecko-Kujawskiego, z wyraźną jednak koncentracją wokół najbardziej 

atrakcyjnych jezior: Białego i Sumino (18% badanych), Lucieńskiego (10,4%), 

Górskiego i Ciechomickiego (prawie 10%), Skrzyneckiego (8,7%) i Zdworskiego 

(ponad 6%). Wśród popularnych lokalnych „kurortów” znalazły się: Miałkówek, 

Grabina, Nowy Duninów, Zdwórz i Skrzynki. Główne centrum krajoznawcze 

stanowi Płock. Istotną rolę w turystyce poznawczej odgrywają jeszcze Gostynin             

i Łąck. Z uwagi na krótkotrwały charakter przyjazdów pobyty w regionie 

ograniczają się jedynie do wizyty w docelowym miejscu wypoczynku, ewentualnie 

odwiedzeniu 2-3 miejscowości po drodze z i do domu.  

 Za największy atut Pojezierza Gostynińskiego badani uznali wyjątkowe walory 

przyrodnicze: dużą ilość lasów i jezior, piękne krajobrazy (panoramy), ciszę                  

i spokój, a także czyste, nieskażone środowisko i liczne plaże. Ważna okazała się 

też dogodna lokalizacja regionu wypoczynku (blisko miejsca zamieszkania) oraz 

brak turystyki masowej i szerokie możliwości uprawiania różnych form aktywnego 

wypoczynku. 

 Do największych minusów obszaru zaliczono przede wszystkim nie najlepszy stan 

infrastruktury turystycznej (bazy noclegowej, gastronomicznej i zagospodarowania 

plaż). Istotny problem w oczach badanych stanowi też niski stan czystości regionu 

i jego słaba dostępność komunikacyjna. Nic więc dziwnego, że propozycje 

dotyczące wprowadzenia nowych elementów oferty turystycznej koncentrowały się 

głównie na rozwoju i unowocześnieniu istniejącej już infrastruktury turystycznej. 
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 Praktycznym wskaźnikiem zadowolenia turystów z wypoczynku w danym miejscu 

jest chęć powrotu do niego w przyszłości oraz rekomendacji go wśród znajomych. 

Ponowne odwiedziny Pojezierza Gostynińskiego zadeklarowało niemal 89% 

badanych, jako obszar wypoczynku polecać go będzie jednak tylko 77%. 

Prawdopodobnie ankietowani, mając świadomość istniejących minusów regionu,  

z pewną ostrożnością rekomendowaliby innym przyjazd w te strony, ale wiedzą, 

że sami – ze względu na bliskość i niskie koszty – z pewnością wrócą tu jeszcze 

nie raz. 

 
Niniejszy raport podsumowuje pierwszy sezon badawczy na terenie 

Nadwiślańskiego Pogranicza Mazowiecko-Kujawskiego. Wypada mieć tylko nadzieję, 

że zawarte w nim dane i wnioski będą pomocne zarówno dla przedsiębiorców w ich 

codziennym zarządzaniu swoimi firmami, jak i dla decydentów odpowiedzialnych za 

rozwój turystyki w regionie. Opracowany materiał z całą pewnością jest dobrym 

punktem wyjścia do szerszej dyskusji nad aktualną ofertą turystyczną regionu                    

i rozpoczęcia prac nad kreowaniem nowoczesnego, odpowiadającego potrzebom 

współczesnych turystów, produktu turystycznego obszaru. 

Trzeba mieć też świadomość, że badania ankietowe ruchu turystycznego              

z założenia nie są reprezentatywne dla całej populacji turystów odwiedzających dany 

obszar. Dają jedynie swoiste „zdjęcie chwili”, obraz stanu turystyki „tu i teraz”. 

Dlatego jednorazowe badania nie są wystarczające. Powinny być kontynuowane                        

w przyszłości, przeprowadzane cyklicznie, przy jednoczesnym doskonaleniu 

metodyki zbierania informacji i dostosowywania jej do specyfiki terenu. Dopiero 

mając kilkuletni ciąg porównywalnych danych można określić rysujące się tendencje  

i prawidłowości, a także prognozować rozwój ruchu turystycznego i antycypować 

zjawiska, które dopiero pojawią się w przyszłości.  


