
Podsumowanie 
 

 Przedstawione wyniki badań pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 
1) Badani turyści krajowi to głównie mieszkańcy Wielkopolski, w różnym wieku, z 

przeważającymi osobami w wieku między 25 a 34 lata, którzy, w zdecydowanej większości, 
przyjechali do województwa zachodniopomorskiego dwoma dominującymi środkami 
transportu: pociągiem i samochodem własnym. Średni czas pobytu turystów to okres od 8 do 
14 dni. Dla większości respondentów jest to kolejna wizyta. Dominującym rodzajem 
zakwaterowania są turystyczne zakłady zakwaterowania zbiorowego. 

2) Turyści z Niemiec to głównie osoby w przedziale wiekowym 50-69 lat, które przyjechały 
środkami transportu samochodowego, na pobyt do 7 dni, najczęściej w turystycznych 
zakładach zakwaterowania zbiorowego. Dla większości tej grupy turystów jest to kolejna 
wizyta. 

3) Respondenci krajowi za najważniejsze cele przyjazdu do województwa 
zachodniopomorskiego uznali bliskość morza oraz wypoczynek i poprawę zdrowia. Ten 
ostatni postulat wynikał z dostępności walorów uzdrowiskowych na terenie województwa. 

4) Dla turystów z Niemiec najważniejszymi motywami przyjazdu były: zwiedzanie regionu, 
walory przyrodnicze i wypoczynek.  

5) Badania pokazały, że dla wielu turystów z obu krajów ważnym źródłem informacji o 
województwie zachodniopomorskim i jego produkcie turystycznym jest Internet ze stronami 
ogólnopolskimi, a także wiedza pozyskana od rodziny i znajomych. W przypadku Polaków 
także często wskazywano na organizatora wyjazdu turystycznego.  

6) Spośród różnego rodzaju usług turystycznych komplementarnych i udogodnień najczęściej 
korzystano z wycieczek po regionie. Wskazywano również na muzea, galerie i informację 
turystyczną, natomiast turyści niemieccy dodatkowo zwracali uwagę na ofertę kulinarną. 
Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się fitness, golf oraz oferta edukacyjna. 

7) Oceniając stosunek jakości do ceny, w odniesieniu do poszczególnych usług turystycznych, 
respondenci krajowi, w przeciwieństwie do gości z Niemiec, uznali je za relatywnie drogie; 
jako najdroższe wskazali inne uzupełniające usługi, takie jak transport do i wewnątrz 
województwa. 

8) Według respondentów krajowych, zwłaszcza tych zmotoryzowanych, największym 
mankamentem produktu turystycznego województwa zachodniopomorskiego jest zły stan 
dróg, wysokie ceny i brak interesujących imprez turystycznych. Opinie te wskazują na 
widoczne niedostatki w poziomie rozwoju infrastruktury drogowej województwa, a także 
ograniczoną ofertę w zakresie zagospodarowania czasu wolnego. Z kolei dla turystów z 
Niemiec najsłabszą stroną są niekorzystne warunki pogodowe oraz niski stopień 
bezpieczeństwa. 

9) W przypadku turystów krajowych poziom obsługi turystycznej najlepiej został oceniony w 
bazie gastronomicznej i punktach informacji turystycznej, a najniżej w przypadku usług 
towarzyszących pobytowi. Goście z Niemiec natomiast, najwyżej ocenili obsługę w bazie 
gastronomicznej, noclegowej i w punktach informacji turystycznej, a najniżej w odniesieniu 
do usług transportowych. 

10) Według badanych turystów krajowych największym atutem województwa jest plaża i morze, 
czysta przyroda oraz walory krajobrazowe, z kolei dla turystów z Niemiec – czysta przyroda, 
dobra oferta kulinarna, walory krajobrazowe i gościnność mieszkańców regionu. 

Podsumowując wyniki badań z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb informacyjnych 
turystów, należy stwierdzić, że informacje o regionie pozyskiwali oni głównie z ogólnopolskich 
stron internetowych, rzadziej z prasy, radia czy telewizji, natomiast w znikomym stopniu 
wskazywano tu na regionalne strony internetowe. Zwłaszcza istotne wydaje się przygotowanie 
niemieckich i angielskich wersji językowych serwisów turystycznych na stronach www. Dane 
dotyczące oferty turystycznej regionu funkcjonują obecnie na stronie 
www.zachodniopomorskie.pl. W trakcie budowy są również wersje serwisu w języku angielskim 
www.westpomerania.pl oraz www.westpommern.pl. 

Waga potrzeb związanych z informacją turystyczną znalazła swój wyraz również w 
odpowiedzi na pytanie dotyczące korzystania z różnego rodzaju komplementarnych usług 
turystycznych w regionie. Respondenci, w badanych grupach, wskazywali usługi informacyjne 
odpowiednio na 3 i 4 miejscu. 



Warto podkreślić również wysoką jakość poziomu obsługi w punktach informacji 
turystycznej według oceny respondentów; także wśród słabych stron produktu turystycznego 
województwa jedynie niewielka część turystów krajowych wymieniała niedostateczną informację 
turystyczną. 

W województwie zachodniopomorskim, według stanu na koniec 2005 roku, funkcjonowało 
61 centrów i punktów „it”, w większości zarządzanych przez gminy; 89% z nich działało 
całorocznie. Centra zlokalizowane są w 64% gmin o rozwiniętej funkcji turystycznej. Część z 
tych centrów i punktów „it” (19 punktów) podpisała porozumienia ze ZROT, odnośnie 
współpracy w zakresie zbierania, przetwarzania i dystrybucji informacji turystycznej, tworząc 
sieć informacji turystycznej w województwie zachodniopomorskim. Region za pośrednictwem 
ZROT włączony jest w ogólnopolską sieć informacji turystycznej ISIT. Rozpoczęte zostały 
również działania w zakresie budowy przez ZROT, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego, internetowego systemu informacji turystycznej. Podstawę 
funkcjonowania systemu stanowić ma: 

– centrum zarządzania zachodniopomorskim systemem „it” w siedzibie ZROT; 
– punkty „it” funkcjonujące w sieci; 
– centra informacji i promocji turystyki dzieci i młodzieży. 
Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych jednoznacznie wskazują, że sprawnie 

funkcjonujący system informacji turystycznej jest warunkiem wysokiej jakości regionalnego 
produktu turystycznego. 
 


