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Szanowny Pan 
Leszek Woźniak 
 
Dyrektor 
Bydgoskiego Centrum  
Informacji 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze, 
 
Przekazuję wyniki oszacowania liczby turystów odwiedzających Bydgoszcz w roku 
2018 (podobnie jak w latach ubiegłych szacunki wykonano w trzech wariantach: 
ostrożnym, zrównoważonym1 i optymistycznym) wraz z szacunkową liczbą 
odwiedzających jednodniowych2.  
 

Do wykonania szacunków wykorzystano:  

 wyniki badań niewyczerpujących (tj. dane uzyskane z badań 

kwestionariuszowych ruchu turystycznego dla miasta Bydgoszczy 

obejmujące okres lat 2012-2017) wraz z wynikami oszacowań 

określających liczbę turystów oraz odwiedzających jednodniowych ( tj. z 

okresów w których badań kwestionariuszowych nie prowadzono), 

 dane z ogólnodostępnych źródeł statystycznych GUS – ze szczególnym 

uwzględnieniem informacji na temat rejestrowanego ruchu 

turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim (parametr: 

korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych w 

województwie kujawsko-pomorskim za lata 2003-2018, w tym w m. 

Bydgoszczy za lata 2012-20183),  

                                              
1 Jest to wariant najbardziej prawdopodobny 

2 Uwzględniono wyłącznie przyjazdy o celach ,,stricte turystycznych”, tj: ,,zwiedzanie”, ,,odwiedziny krewnych i znajomych”, ,,wypoczynek”), w tym przypadku szacunki 

odnoszą się wyłącznie do wariantu ,,ostrożnego” 

3 2018 r. - dane dotychczas niepublikowane – opracowane przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie, udostępnione przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
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 dane szacunkowe opisujące natężenie krajowego ruchu turystycznego 

według województw i liczby krajowych podróży ogółem w mln (z badań 

Instytutu Turystyki w Warszawie 2008-2012, Activ Group 2013 oraz 

MSiT z lat 2014, 2015, 2016, 2017 oraz za I półrocze 20184). 

 
Na uzyskane wartości szacunków największy wpływ posiadały: 

- wskaźniki charakteryzujące natężenie krajowych podróży mieszkańców Polski 

w I półroczu 2018 r., ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia wyjazdów 

krótkoterminowych, 

- analiza tendencji wzrostowej dla liczby korzystających z noclegów w 

Bydgoszczy oraz liczby udzielonych noclegów (dane GUS za okres 2012-2018), 

- wynik prognozy natężenia krajowego ruchu turystycznego dla regionu 

kujawsko-pomorskiego (prognoza własna na podstawie danych MSiT z lat 2012 

- 2018), 

- obserwowana tendencja wzrostowa liczby odwiedzających jednodniowych (z 

badań realizowanych na terenie m. Bydgoszczy) oraz utrzymujące się 

dominacja wyjazdów krótkoterminowych w strukturze podróży krajowych 

ogółem (w tym głównie w celu odwiedzin rodzin lub znajomych), 

- informacje z rynku atrakcji turystycznych m. Bydgoszczy (statystyka wejść do 

obiektów muzealnych i wyodrębnionych atrakcji). 

 

 

    dr Robert Brudnicki 

  

                                              
4 Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2018 roku

 
(MSiT) 
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________________________________________________ 

Szacunkowa liczba turystów w Bydgoszczy 

w roku 2018 

________________________________________________ 

Opracował: dr Robert Brudnicki, Katedra Gospodarki Turystycznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania,  

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, robert.brudnicki@byd.pl 

_________________________________________________ 

 

Wyniki oszacowania
5
 przygotowano dla trzech wariantów: 

1) niski poziom (wariant ostrożny), 

2) poziom średni (wariant zrównoważony) 

3) wysoki poziom (optymistyczny) 

 

 

Według szacunków liczba przyjazdów turystycznych do Bydgoszczy (tj. z 

co najmniej jednym noclegiem) w roku 2018 ponownie wzrosła i mogła 

osiągnąć poziom: 

 1) w wariancie ostrożnym – 364,6 tys. osób, 

2) w wariancie zrównoważonym – 491,5 tys. osób, 

3) w wariancie optymistycznym – 607,1 tys. osób. 

 

W latach 2012-2017 badania turystów w Bydgoszczy dokumentowały intensywne 

zjawisko przyjazdów jednodniowych w celach rozpoznawanych jako turystyczne 

(przyjazdy odwiedzających, beznoclegowe – według wytycznych UNWTO). Przyjmując 

metodykę szacowania opracowaną w roku 2012 podjęto próbę oszacowania wielkości 

tego typu ruchu dla roku 20186. 

 

Według szacunków dla roku 2018 liczba przyjazdów jednodniowych w 

celach turystycznych jest wyższa aniżeli w roku poprzednim i mogła osiągnąć 

poziom ok. 268,1 tys. 

 

 

 

 

                                              
5 Należy mieć na uwadze, że oszacowanie jest wyłącznie przybliżeniem poziomu badanego zjawiska 

6 Podobnie jak w latach ubiegłych obliczenia szacunkowe dotyczą wyłącznie odwiedzających jednodniowych, deklarujących przyjazdy w celu ,,odwiedziny krewnych i 

znajomych” (w połączeniu ze ,,zwiedzaniem” i ,,wypoczynkiem”)
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________________________________________________ 

Szacunkowy poziom wydatków  

turystów oraz odwiedzających jednodniowych  

w roku 2018 

________________________________________________ 

Opracował: dr Robert Brudnicki, Katedra Gospodarki Turystycznej, Instytut Ekonomii i Zarządzania,  

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, robert.brudnicki@byd.pl 

_________________________________________________ 

 

Na podstawie zebranych w toku analizy informacji podjęto próbę oszacowania 

wydatków ponoszonych przez turystów oraz odwiedzających jednodniowych. 

Do oszacowania wykorzystano dane pozyskane w latach ubiegłych w ramach 

badań kwestionariuszowych na ternie m. Bydgoszczy (informacje na temat: formy 

zakwaterowania, długości trwania pobytu, wartości opisujące: średnie i dominujące 

wydatki), a ponadto: dane GUS charakteryzujące liczbę osób korzystających z noclegów 

w m. Bydgoszczy za rok 2018) oraz szacunkowe wartości dotyczące wielkości strumienia 

ruchu turystycznego za rok 2018. 

W toku szacowania otrzymano następujące poziomy możliwych wydatków: 

 w grupie turystów korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego (GUS) – od 

81,7 mln do 103,7 mln zł (w zależności od przyjętych parametrów modelu 

szacowania),  

 w grupie turystów korzystających z zakwaterowania u ,,rodzin lub 

znajomych” (wyłącznie wariant ostrożny) – od 38,2 mln zł do 55,4 mln zł, 

 w grupie odwiedzających jednodniowych (wyłącznie wariant ostrożny) - od 27,7 

mln zł do 65,9 mln zł. 

_______________________________________________________________________ 

 


