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Oszacowanie wielkości ruchu turystycznego Bydgoszczy za rok 2014, było możliwe
dzięki przyjęciu założeń opartych na następujących przesłankach i materiałach wtórnych:
1) wobec braku materiału empirycznego za rok 2014 istotne dla wykonania szacunków
parametry ruchu turystycznego z roku 2012 i 2013 zostały uśrednione (dotyczyło to
kategorii przyjazdów turystycznych połączonych z noclegiem i jednodniowych,
realizujących

cele

,,odwiedziny

krewnych

i

znajomych”,

,,turystyczne”,

,,rekreacyjne”, ,,służbowe”, uśrednieniu poddano wskazania parametru częstotliwości
przyjazdów i liczba osób towarzyszących,
2) pod uwagę wzięto tendencje dla krajowego ruchu turystycznego (natężenie krajowego
ruchu turystycznego w latach 2008-2013 według województw i liczby podróży - w
mln) (źródło: ,,Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych w 2013 roku”, Activ Group,
zasoby internetowe, dostęp 19.05.2015r.)

3) wykorzystano informacje (wybrane parametry) opisujące aktywność turystyczną
Polaków w sezonie letnim 2014 (źródło: ,,Podsumowanie sezonu turystycznego 2014.pdf”
zasoby internetowe, dostęp 19.05.2015r. http://www.msport.gov.pl)

4)

wykorzystano

informacje

na

temat

rejestrowanego

ruchu

turystycznego

w

województwie kujawsko-pomorskim (źródło: ,,Turystyka w województwie kujawskopomorskim w 2014r.”, zasoby internetowe, dostęp 19.05.2015 r http://bydgoszcz.stat.gov.pl)

Wyniki oszacowania przygotowano dla trzech wariantów:
1) niski poziom (wariant ostrożny)
2) poziom średni (wariant zrównoważony) 1
3) wysoki poziom (optymistyczny)
Należy mieć na uwadze, że oszacowanie jest każdorazowo przybliżeniem poziomu
zjawiska.

1

Jest to wariant najbardziej prawdopodobny

Według szacunków sporządzonych dla roku 2014 przyjazdowy ruch turystyczny do
Bydgoszczy (przyjazdy turystyczne – co najmniej z jednym noclegiem) mógł osiągnąć
poziom:
1) w wariancie ostrożnym – 283006,2 osób,
2) w wariancie zrównoważonym – 401229,1 osób,
3) w wariancie optymistycznym - 495807,4 osób.
Badania w roku 2012 i 2013 udokumentowały intensywne zjawisko przyjazdów
jednodniowych. Na podstawie przyjętych założeń podjęto próbę oszacowania wielkości
ruchu,

przy

czym

wykonane

szacunki

dotyczą

wyłącznie

liczby

odwiedzających

jednodniowych realizujących w Bydgoszczy cele ,,stricte turystyczne” (wakacje, podróż
turystyczna) oraz ,,odwiedziny krewnych i znajomych” 2 (w opracowaniu zamieszczono
tylko tzw. wariant ostrożny).
Według wykonanych obliczeń liczba odwiedzających jednodniowych realizujących cele
stricte turystyczne oraz odwiedziny krewnych i znajomych w roku 2014 mogła osiągnąć
poziom: 165 914,63 osób.

2

,,

Szacowanie wielkości ruchu turystycznego w konkretnym miejscu i czasie nie jest zadaniem łatwym. Szacunki ogólnej liczby
odwiedzających i turystów (odwiedzających bez jednodniowych) możliwe są raczej dla dużych agregatów terytorialnych
(województw, dużych aglomeracji) z wykorzystaniem metod niestandardowych, często opierających się na badaniach
ankietowych oraz wiedzy ekspertów. W trakcie badań ankietowych można sprecyzować wskaźniki charakteryzujące liczbę
turystów jednodniowych, nocujących u znajomych, rodziny a także podjąć próbę oszacowania wielkości „szarej strefy” w
turystyce. Dzięki temu, znając wielkość ruchu turystycznego na podstawie sprawozdań KT-1 dokonuje się, metodą
wskaźnikową, odpowiednich szacunków pozostałych składowych ruchu turystycznego. Warunkiem stosowania powyższej
metody jest dysponowanie odpowiednio dużą liczbą ankiet przeprowadzonych w konkretnym miejscu i czasie (Grabiński T,
Słomka Z., Kobus J. 2006)

