
MONITORING RUCHU TURYSTYCZNEGO 

„TURYSTYCZNY TORUŃ 2018” 



 Analiza danych zewnętrznych (tzw. twardych danych) – badanie ilościowe 

 - z GUS-u (obłożenie w obiektach noclegowych) 

 - biur turystycznych (ilość oprowadzonych wycieczek) 

 - atrakcji turystycznych (ilość sprzedanych biletów) 

 

 Wywiady kwestionariuszowe – badanie jakościowe 

 - ankiety w języku polskim i angielskim 

 - cztery miesiące badań 

 - 25 pytań + metryczka 

 - próba w 2018 roku – 1833 wywiady 



 Kilkanaście lat badań ruchu turystycznego w mieście pokazuje, że najwyższa 
liczba ogółu osób korzystających z noclegów przypada przeważnie na sierpień 

  

 Zestawiając wyniki z ostatnich trzech lat dotyczące ogółu osób korzystających                  
z noclegu widać, że tzw. wysoki sezon turystyczny zaczyna się w Toruniu już                
z początkiem kwietnia i trwa do listopada włącznie. W tym czasie liczba 
turystów pozostających w mieście na noc przekracza w każdym z tych 
miesięcy kilkadziesiąt tysięcy – jest wyraźnie większa, niż w pozostałym 
okresie 

 

 W tym czasie pojawia się kilkadziesiąt weekendów z bardzo wysokim 
obłożeniem w obiektach noclegowych 

  

 Dodatkowo – poza sezonem występuje kilka weekendów z wysokim 
obłożeniem (np. w okolicach Sylwestra i Ferii Zimowych lub dużych wydarzeń 
sportowych) 
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Blisko 75% turystów krajowych 
odwiedzających Toruń pochodzi                          
z województwa kujawsko-
pomorskiego i jemu przyległych 

Kierunki przyjazdów turystów krajowych w 2018 roku 
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Udział turystów krajowych                                               
i zagranicznych 



 350 obiektów noclegowych 

  

 - w tym 250 apartamentów 

  W latach 2017-2018 odnotowano powiększenie bazy apartamentów o ok. 100 

 obiektów.  

  Większość z nich zlokalizowana jest na toruńskiej starówce, a także na 
 Bydgoskim  Przedmieściu. 

 

 W Toruniu jest ponad 6000 miejsc noclegowych  

 dostępnych w ok. 2300 pokojach 

 

 

Liczba nocujących w Toruniu wg GUS w 2018 roku: ponad 360 000 
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 Obserwowany w roku 2018 spadek sprzedaży biletów wstępu do atrakcji 
turystycznych należy tłumaczyć ograniczoną dostępnością dla 
zwiedzających Domu Mikołaja Kopernika, w którym przez niemal połowę ub. 
roku trwały prace renowacyjne. Gdyby nie ten fakt liczba sprzedanych 
biletów do wszystkich toruńskich atrakcji turystycznych mogłaby być (wg 
szacunków) wyższa nawet o ok. 50 000 – przekroczyłaby tym samym wynik 
osiągnięty w roku 2017. 
 

 Istotną kwestią w prowadzonym badaniu są rozbieżności pomiędzy danymi 
przekazywanymi przez GUS, dotyczącymi ogólnej liczby osób nocujących                   
w Toruniu w roku 2018, a wartościami, które reprezentują dane pozyskiwane 
przez Ośrodek Informacji Turystycznej. Według Głównego Urzędu 
Statystycznego obłożenie w obiektach noclegowych w ub. roku utrzymało się 
na tym samym poziomie (ok. 40%) jak w roku 2017. Według kwerendy 
przeprowadzonej przez Ośrodek Informacji Turystycznej w tym czasie                       
w Toruniu przybyło kilkaset miejsc noclegowych – głównie w apartamentach. 
Utrzymanie obłożenia na podobnym poziomie przy powiększającej się 
w mieście bazie noclegowej musiało oznaczać, iż osób nocujących w Toruniu 
było w roku 2018 więcej niż w 2017. 
 



 W dalszym ciągu w Toruniu bardzo intensywnie powiększa się baza apartamentów, 
czyli mieszkań udostępnianych do wynajmu krótkoterminowego. Obecnie funkcjonuje 
w mieście ok. 250 obiektów tego typu (w latach 2017-2018 nastąpił wzrost o ok. 100 
apartamentów, czyli ok. 60%), zlokalizowanych głównie na obszarze Starego Miasta 
oraz Bydgoskiego Przedmieścia. W związku z brakiem obowiązku zgłaszania się do 
ewidencji tego typu obiektów pojawia się problem szarej strefy. Ta odbija się z kolei na 
wpływach finansowych do budżetu miasta w postaci ograniczenia poboru opłaty 
klimatycznej oraz należnych podatków. 

 

 Toruń jest bardzo dobrze ocenianym miastem turystycznym – wskazują na to 
deklaracje turystów dotyczące chęci jego powtórnego odwiedzenia oraz polecenia 
ośrodka swojej rodzinie lub znajomym. W opinii turystów coraz lepiej prezentują się 
także poszczególne elementy wizerunku miasta. Z roku na rok niemal wszystkie                           
z nich oceniane są wyżej, co potwierdza skuteczność prowadzonych w tym kierunku 
zabiegów. Niestety jednak wciąż niewystarczająco dobrze prezentuje się dla turystów 
kwestia dostępności miejsc postojowych dla samochodów i autokarów w obrębie                      
i sąsiedztwie Starego Miasta. Należy się spodziewać, iż w najbliższym czasie problem 
ten będzie narastać z powodu planowanych remontów: mostu drogowego, al. Jana 
Pawła II, ul. Wały gen. W. Sikorskiego oraz Bulwaru Filadelfijskiego. W ich wyniku 
niektóre przestrzenie postojowe zostaną wyłączone z użytkowania – w tym parking 
położony pod Mostem im. J. Piłsudskiego oraz ul. Bulwar Filadelfijski. Ten problem 
może odbić się w szczególności na turystyce autokarowej. Aby temu zapobiec miasto 
powinno zorganizować dodatkowe parkingi i miejsca postoju krótkoterminowego                  
w obrębie/sąsiedztwie Starego Miasta. 

   



 
 

 Według turystów pewnym problemem pozostaje 
„przeludnienie” starówki, tzn.: obecne podczas 
wysokiego sezonu tłumy odwiedzających, 
Sygnalizowany przez respondentów od kilku lat problem 
sugeruje kierowanie ruchu turystycznego w inne 
obszary miasta poprzez ich aktywne promowanie oraz 
lokalizowanie nowych atrakcji turystycznych poza 
obszarem ścisłej zabudowy Starego Miasta. 
 

 Główną zaletą Torunia – zdaniem odwiedzających – jest 
atmosfera miasta. To ona przede wszystkim zachęca 
gości do przyjazdu. Niezwykle istotne jest więc 
prowadzenie działań na rzecz jej utrzymania i 
pielęgnowania w celu poszerzania zainteresowania 
miastem wśród nowych grup turystów krajowych i 
zagranicznych. 
 



 Natężenie ruchu utrzymane na podobnym poziomie, jak w ostatnich 
dwóch latach 

 

 Dalsze intensywne powiększanie się bazy noclegowej Torunia o kolejne 
pokoje hotelowe oraz mieszkania udostępniane pod wynajem 
krótkoterminowy (tzw. apartamenty). 

 

 Bardzo wysokie obłożenie w obiektach noclegowych w czasie 
weekendów, szczególnie w okresie ciepłych miesięcy, a także przy okazji 
wydarzeń sportowych i dni ustawowo wolnych od pracy 




