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Praktyczne wykorzystanie badań konsumentów usług 
turystycznych w przygotowaniu oferty turystycznej 
i rekreacyjnej Koszalina

Streszczenie

Celem opracowania jest ocena dokumentu końcowego, będącego rezultatem 
analizy przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta w Koszalinie, a dotyczącej 
atrakcyjności turystycznej miasta. Jest to również próba ukazania przyczyn braku 
użyteczności raportu. Do przygotowania publikacji wykorzystano jedną z jakościo-
wych metod badawczych, którą jest studium przypadku. Szczegółowej ocenie pod-
dano sprawozdanie z przeprowadzonych badań pod kątem jego zawartości, ale też 
innowacyjności, praktyczności, jakości danych, jakości analizy i struktury pracy. 
Niestety, dokument oceniono jako bezwartościowy, zaobserwowano w nim zbyt 
wiele braków i niedociągnięć. Zawiera informacje nieprzydatne w praktyce i nie 
wnosi żadnej nowej wiedzy mogącej służyć przygotowaniu programu rozwoju tu-
rystyki dla miasta. Odpowiedzialność za wykonanie nieużytecznych analiz spoczy-
wa zarówno na stronie zamawiającej, jak i prowadzących badania.

Słowa kluczowe: badania marketingowe, turystyka, atrakcyjność turystyczna, ra-
port z badań.
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Wstęp

Jedną z najważniejszych koncepcji działalności nowoczesnej organizacji jest marketing. 
P.F. Drucker twierdzi, że celem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta tak dobrze, 
aby produkt lub usługa odpowiadały mu i same się sprzedawały” (Drucker 1976, s. 23). 
Termin „marketing” oznacza wszelkie działania, które mają na celu poznanie i zaspokojenie 
potrzeb odbiorców na towar lub usługę, a także wywołanie i kształtowanie potrzeb rynku. 
Centralnym obszarem zainteresowania jest identyfikacja, spełnienie potrzeb i zadowolenie 
konsumenta. Koncepcja marketingowa obejmuje instrumenty związane z produktem, ceną, 
dystrybucją i aktywizacją sprzedaży. 

Wiele osób ma fałszywe wyobrażenia na temat badań marketingowych. Powszechne jest 
przekonanie, że ich celem jest uzyskanie informacji, jakie są poglądy czy odczucia odbiorców 
względem pewnej propozycji, produktu lub problemu. W analizach marketingowych rzeczywi-
ście często wykorzystuje się badania konsumentów. Studia marketingowe mogą przyjmować 
wiele form, a ich podstawowym celem jest wspomaganie menadżerów w procesie podejmo-
wania decyzji w różnych obszarach działalności. Powinny być zorientowane na rozwiązanie 
konkretnego problemu badawczego i uzyskanie odpowiedzi na ważne pytania. 
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Celem publikacji jest ocena raportu z badań przeprowadzonych na zlecenie UM 
w Koszalinie, dotyczących atrakcyjności turystycznej miasta oraz próba wskazania przy-
czyn braku użyteczności dokumentu, spowodowanych uchybieniami ze strony zamawia-
jącego i realizującego badania. Pierwotnym zamiarem Autorki było przedstawienie dobre-
go przykładu wykorzystania badań marketingowych dla poszerzenia wiedzy praktycznej, 
sprzyjającej rozwojowi turystyki. Jednak bliższe zapoznanie się z wynikami analizy spo-
wodowało pojawienie się wielu wątpliwości i pytań. Na podstawie rozważań teoretycznych 
i zebranego materiału udowodniono, że wyniki badań nie mogły być wykorzystane zgodnie 
z zamierzeniami do przygotowania planu rozwoju turystyki dla Koszalina z powodu braku 
walorów praktycznych analizy oraz niewłaściwego jej przygotowania i wykonania.

W publikacji podjęto próbę odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
 - Jakie założenia przyjęto, a których nie sprecyzowano przystępując do wykonania badań 

dotyczących oceny atrakcyjności turystycznej Koszalina?
 - Jakie są skutki zaniedbań w zakresie szczegółowego określenia założeń badawczych?
 - Jakie wnioski i rekomendacje (istotne, praktyczne, realne) wyniknęły z przeprowadzo-

nych analiz?
 - Jak wypadła ocena raportu według przyjętych kryteriów?

W opracowaniu wykorzystano jedną z jakościowych metod badawczych, jaką jest stu-
dium przypadku. Wnikliwej ocenie poddano dokument – raport z przeprowadzonych badań 
pt. Ocena atrakcyjności turystycznej Koszalina w opinii turystów i mieszkańców.

Wykorzystanie badań marketingowych dla rozwoju turystyki

Podstawowe problemy badawcze w zakresie marketingu turystycznego dotyczą m.in. 
analizy popytu konsumentów, ich preferencji, kształtowania potrzeb, segmentacji rynku, 
skutecznego zachęcenia do zakupu danych usług, sposobów dostarczenia ich klientowi po 
odpowiedniej cenie, we właściwym miejscu i czasie. Istotna jest jego rola w procesie kształ-
towania produktu turystycznego, zarządzania turystyką oraz przygotowywania programów 
i strategii jej rozwoju. Zarządzanie turystyką oraz podejmowanie decyzji może być łatwiej-
sze i bardziej efektywne, gdy pozyskane zostaną odpowiednie informacje, które przetworzo-
ne zamienią się w użyteczną wiedzę (Meyer, Lewandowska 2009). 

Często posiadanie odpowiednich danych pozwala na niemal samoistne wykrystalizowa-
nie się decyzji. W celu zminimalizowania kosztów pozyskania informacji należy zdecy-
dować, czy będą one pochodziły ze źródeł wtórnych (już istniejących), czy pierwotnych 
(związanych z podjęciem badań). Biorąc pod uwagę miejsce pozyskiwania informacji moż-
na wyróżnić źródła wewnętrzne i zewnętrzne. Badania marketingowe należą do zewnętrz-
nych źródeł informacji. Bez względu na swój charakter ilościowy czy jakościowy, mają 
pomóc menadżerowi w podejmowaniu decyzji. Przyjmując jako kryterium podziału badań 
marketingowych sposób wykorzystania informacji uzyskanych w efekcie ich prowadzenia, 
można wskazać następujące typy:
 - służące planowaniu – skupiają się na analizie możliwości rynkowych;
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 - ułatwiające rozwiązywanie problemów – koncentrują się na krótko- i długookresowych 
decyzjach, które firma musi podejmować;

 - zorientowane na kontrolę – pomagają wyodrębnić kłopotliwe czynności i na bieżąco 
śledzić przebieg operacji (Churchill 2002). 
Badania marketingowe stały się ważnym elementem działalności gospodarczej w sytu-

acji przejścia od gospodarki zorientowanej produkcyjnie do zorientowanej konsumpcyjnie, 
co rozpoczęło się w Polsce wraz z przemianami okresu transformacji ustrojowej. Bardzo czę-
sto są wykonywane w celu uzyskania pomiaru pragnień i potrzeb konsumentów lub oceny 
wpływu dokonanych w przeszłości lub rozważanych zmian. Analizy mogą dotyczyć celów 
i zasobów wewnętrznych organizacji oraz jej otoczenia ekonomicznego, kulturowego i spo-
łecznego, politycznego i prawnego oraz konkurencyjnego i technologicznego. Aby uzyskać 
lepszy obraz możliwości prowadzenia działalności w konkretnych warunkach, organizacje 
same prowadzą analizy lub zlecają je firmom zewnętrznym. Wiele działań w zakresie ba-
dań marketingowych podejmują wyspecjalizowane firmy. Powszechnie wykorzystywanym 
pierwotnym źródłem informacji są badania prowadzone z wykorzystaniem kwestionariusza 
ankiety. Stosunkowo często stosuje się np. technikę wywiadu zogniskowanego, rzadziej na-
tomiast metody 635 oraz delficką (Mruk, 2003). 

Pozyskiwanie i gromadzenie informacji ma umożliwić realizację celów poznawczych oraz 
aplikacyjnych, wdrożeniowych. Podstawowym problemem podejmowanych analiz rynko-
wych jest sformułowanie pytań, które wymagają odpowiedzi. Uzyskana podczas badań wie-
dza winna pomóc odkryć związki, zależności, sformułować wnioski i rekomendacje, które 
ułatwią budowanie przewagi konkurencyjnej. Ważne, aby pozyskiwanie informacji nie stało 
się celem samym w sobie. Gromadzenie danych nie ma żadnego sensu, jeśli nie zostaną one 
praktycznie wykorzystane; najzwyczajniej niepotrzebnie zaangażowane zostaną siły i środki. 

Przystąpienie do badań musi być poprzedzone zdefiniowaniem problemu, który ma być 
rozwiązany oraz celów studium. Podczas ustalania celów gromadzenia informacji warto 
konsultować się z innymi osobami, np. współpracownikami, a nawet doradcami zewnętrz-
nymi. Koniecznie należy sformułować pytania badawcze oraz założenia, które wymagają 
udowodnienia lub sprawdzenia. Po zdefiniowaniu wstępnych założeń należy ustalić m.in. 
metody i formy zbierania danych; zakres, proces doboru oraz wielkość próby i dopiero wów-
czas rozpocząć projektowanie kolejnych etapów procesu badawczego. 

Dokumentem podsumowującym, zawierającym wyniki badań oraz wypływające z nich 
wnioski i rekomendacje jest raport. Stanowi on podstawę oceny całego badania. Powinien być 
przejrzysty, dokładny, dopracowany zarówno pod względem zawartości, jak i sztuki edytorskiej. 

Zakres, sposób prezentacji wyników przeprowadzonych w Koszalinie 
badań dotyczących atrakcyjności turystycznej miasta, wnioski 
i rekomendacje z nich wypływające

W 2012 r. na zlecenie Urzędu Miasta Koszalin przeprowadzono badanie pn. Ocena atrak-
cyjności turystycznej Koszalina w opinii turystów i mieszkańców. Zostało ono zrealizowane 
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na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). W wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu zle-
ceniobiorcą badania został Instytut Informacji Rynkowej DP Consulting z Warszawy, który 
zaproponował wykonanie zadania za kwotę 14,7 tys. zł. 

Z opisu ogólnego przedmiotu zamówienia wynika, że badania przeprowadzono w związ-
ku i na potrzeby opracowywanej Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Koszalina. Wyniki 
badań oraz raport końcowy miały dostarczyć m.in. „rekomendacji do planowanych kierun-
ków rozwoju turystyki, a także miały być pomocne do wypracowania celów strategicznych 
i szczegółowych”. Krótko sformułowane „cele przedmiotu zamówienia” obejmowały ocenę 
atrakcyjności turystycznej Koszalina oraz identyfikację pożądanych kierunków rozwoju tu-
rystyki miasta. Jeden z punktów w „zakresie przedmiotu zamówienia” zobowiązywał wy-
konawcę do wskazania wniosków możliwych do wykorzystania w opracowywanej strategii. 
W zamówieniu znajdowała się lista zagadnień, których badania miały dotyczyć. Ponadto 
zawarto w nim informacje metodologiczne, o wielkości próby badawczej i sposobie przed-
stawienia wyników badań (Opis… 2012).

Raport końcowy składa się z 10 zagadnień, przedstawionych na 72 stronach maszynopi-
su (łącznie z kwestionariuszami zajmującymi 5 stron). Wstępna jego część zawiera: wpro-
wadzenie, streszczenie, opis badania i sposób prezentacji wyników (Ocena…2012, s. 3-7). 
Cel badania przedstawiony w streszczeniu, brzmiał następująco: „Określenie atrakcyjności 
turystycznej Koszalina w opinii turystów i mieszkańców”. W opisie badania zaznaczono, 
że „ankietę opracowano zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta w Koszalinie”. W tej części 
poza informacjami dotyczącymi tematu „projektu”, terminu przeprowadzenia badania i wy-
konawcy, scharakteryzowano:
 - metodę zbierania danych – „badanie ilościowe w formie wywiadu bezpośredniego face 

to face w atrakcyjnych turystycznie lub uczęszczanych punktach miasta (…)” – tu po-
dano informacje o liczbie ankiet wypełnionych w konkretnych (narzuconych przez UM 
Koszalina) miejscach;

 - wybraną do badań populację − „osoby w wieku 16 lat i więcej, na stałe mieszkające poza 
Koszalinem oraz gminami sąsiadującymi, przebywające na obszarze miasta co najmniej 
kilka godzin, które przybyły do niego w celach służbowych, rodzinnych bądź turystycz-
nych oraz osoby na stałe mieszkające w Koszalinie. W przypadku wylosowania do pró-
by osoby niemówiącej po polsku wywiady prowadzono w trzech językach: angielskim, 
niemieckim i rosyjskim”; grupę mieszkańców stanowiło 202 respondentów, a turystów 
– 500 (w tym 33 zagranicznych);

 - błąd losowy próby − zaproponowany dla poziomu ufności 95%, który dla turystów 
(N=500) miał wartość +/- 4,38%, a dla mieszkańców (N=202) +/-6,93%.
Pierwsze wyniki badań przedstawiono w rozdziale pt. Charakterystyka próby. 

Wykorzystując 11 wykresów strukturalnych, kołowych, Autorzy opracowania zaprezento-
wali materiał ilościowy na temat: wieku, wykształcenia, statusu zawodowego, płci turystów 
i mieszkańców oraz miejsca zamieszkania turystów wg województw i wielkości miejsco-
wości (Ocena… 2012, s. 8-13). Skromny komentarz zajął 1 stronę – w sumie 5 akapitów 
(w tym 3 – dwuzdaniowe).
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W zasadniczej, prezentującej „zachowania respondentów”, części raportu znalazło się 8 
diagramów zatytułowanych:
 - Źródła informacji o Koszalinie
 - Częstotliwość pobytu w Koszalinie
 - Środek transportu użyty w celu dojazdu do Koszalina
 - Czy respondent nocuje w Koszalinie?
 - Miejsce noclegu
 - Długość pobytu w Koszalinie
 - Czy respondent przebywa w Koszalinie sam czy w grupie?
 - Cel pobytu w Koszalinie.

Opis wykresów zajął 1,5 strony maszynopisu, skopiowane do niego wskaźniki struktury 
odnosiły się wyłącznie do turystów, a nie, jak można się było spodziewać z nagłówków, do 
wszystkich respondentów. 

W dalszej kolejności, mimo że ze spisu treści wyraźnie to nie wynika, a tytuł roz-
działu brzmi: Wyniki badania – mieszkańcy i turyści, w raporcie znalazły się informacje 
dotyczące opinii ankietowanych na temat atrakcyjności miasta. Tym razem efekty badań 
wyrażone wskaźnikami struktury przedstawiono w postaci wykresów słupkowych, pio-
nowych. Respondenci wybierali 1 z 7 stopni oceny, opiniując kolejno: „Koszalin jako 
miasto turystyczne, dostępność informacji o ofercie gastronomicznej, poziom i jakość 
gastronomii, czystość i estetykę miasta, jakość oferty kulturalnej, poczucie bezpieczeń-
stwa w mieście, dostępność informacji o miejscach noclegowych, bazę sportowo-rekre-
acyjną, ogólny poziom zadowolenia z pobytu w Koszalinie, oznakowanie miejsc tury-
stycznych, dostępność informacji o wydarzeniach (Ocena… 2012, s. 24-33). Uczestnicy 
badania wyrazili swoje opinie na temat atrakcyjności Koszalina odpowiadając na nastę-
pujące pytania otwarte:
 - Z czym kojarzy się Koszalin?
 - Co jest jego największą atrakcją turystyczną?
 - Jakie są mocne strony Koszalina, jego zalety?
 - Jakie są słabe strony Koszalina/jego wady?
 - Czego brakuje w koszalińskiej ofercie turystycznej?

Ponadto gości zapytano o to, czego oczekują od pobytu w Koszalinie, a mieszkańców 
poproszono o wskazanie sposobów spędzania wolnego czasu oraz obiektów i miejsc po-
kazywanych przyjezdnym. Odpowiedzi zaprezentowano tradycyjnie w formie wykresów  
(13 sztuk), tym razem strukturalnych, słupkowych, poziomych (Ocena… 2012, s. 34-41); 
opis wyników zajął 4 strony.

W raporcie porównano wyniki badania z informacjami uzyskanymi w podobnych bada-
niach, przeprowadzonych w latach 2007 i 2005. Zestawienie miało dać pogląd na procesy 
zachodzące w latach 2005-2012. Do prezentacji tych samych wyników posłużyły jednocze-
śnie zestawienia tabelaryczne (7 sztuk) oraz wykresy słupkowe (9 sztuk). W porównaniach 
uwzględniono: skojarzenia z Koszalinem, cele pobytów, największe atrakcje turystyczne 
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miasta, jego mocne i słabe strony, braki w ofercie turystycznej oraz ocenę Koszalina jako 
miasta turystycznego (Ocena… 2012, s. 47-63). Dołączono 2 strony komentarza.

Raport kończą wnioski i rekomendacje. W tej części odbiorcy dokumentu mogliby spo-
dziewać się konkretnych konkluzji dotyczących oceny atrakcyjności miasta. Autorzy opra-
cowania zauważają, że:
 - „Koszalin nie ma silnych atutów przyciągających ruch turystyczny”.
 - „Lista atrakcji turystycznych miasta praktycznie nie zmieniła się od siedmiu lat”.
 - „Oczywiście zachodzą pozytywne zmiany (np. jakość oznakowań, poczucie bezpieczeń-

stwa, uruchomienie kolejki wąskotorowej, uruchomienie szynobusu itp.), ale nie mają 
one charakteru przełomowego, radykalnie zmieniającego wizerunek miasta”. 

 - „W Koszalinie brak jest wizji rozwoju turystyki (…). Wrażenie to może wynikać z braku 
koncentracji na konkretnej grupie docelowej”.

 - „Koszalin nie stworzył alternatywy do wypoczynku nad morzem”. 
Natomiast wśród szczegółowych wskazówek, refleksji na temat kierunków rozwoju tu-

rystyki w Koszalinie pojawiły się propozycje, aby:
 - „Określić wizję rozwoju turystyki adresowaną do konkretnych grup. Autorami planu po-

winien być zespół fachowców”.
 - „Konsekwentnie realizować plan, który powinien obejmować kilka lub kilkanaście lat 

skoordynowanych i spójnych działań. (…) Należy rozważyć, czy obecna organizacja 
struktur Urzędu Miasta jest w stanie efektywnie realizować taki plan”.

 - „Konsekwentnie promować miasto”.
 - „Przeprowadzić badanie na próbie ogólnopolskiej, z wyłączeniem mieszkańców 

Koszalina, które pokazałoby, jakie jest faktycznie miejsce Koszalina na mapie turystycz-
nej Polski”.

 - „Aby przyciągnąć większą liczbę turystów, należy przygotować radykalnie nową ofertę 
dla nich”.

 - „Konsekwentnie rozszerzać ofertę imprez kulturalnych”. 
Wykonawcy raportu przestrzegają, iż w przyszłości przy zwiększonym ruchu tury-

stycznym w mieście, gastronomia może okazać się niewydolna, a na pewno zaistnieje 
potrzeba „wzmocnienia bazy noclegowej”. Na podstawie badań wskazano także koniecz-
ność renowacji dworca PKP, budowy Aquaparku oraz pojawienia się w okolicach rynku 
kawiarni i strefy spacerowej (Ocena… 2012, s. 64-67). Natomiast Mikołajki (miasto po-
łożone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, nad jeziorami Tałty i Mikołajskim), będące 
zdaniem Autorów opracowania „środkiem grawitacji koncentrującym turystykę”, wyko-
rzystano jako dobry przykład do naśladowania dla Koszalina (Ocena… 2012, s. 64-67). 

Ocena badań zleconych przez Urząd Miejski w Koszalinie, dotyczących 
atrakcyjności turystycznej miasta

Jednym z najważniejszych etapów każdego badania marketingowego jest przygotowa-
nie raportu końcowego. Przez jego pryzmat oceniana jest analiza i jej efekty. Dobry raport 
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z badań powinien umożliwić odbiorcy wyrobienie sobie całościowego obrazu sytuacji orga-
nizacji w zakresie obejmującym problem badawczy. Klienci oczekują, że analitycy nie tylko 
pokażą uzyskany materiał statystyczny, ale będą jakby doradcami, którzy pomogą w jego 
zinterpretowaniu. W sprawozdaniu należy tak zaprezentować wyniki, aby możliwe było 
bezpośrednie ich wykorzystanie w procesie podejmowania decyzji oraz ewentualne wyło-
nienie dalszych potrzeb badawczych. 

Nie ma jednego uniwersalnego modelu raportu. Zwykle składa się z kilku zasadniczych 
części, wśród których znajdują się obligatoryjnie: spis treści, wprowadzenie (ze sprecy-
zowanym problemem badawczym i szeregiem założeń), prezentacja wyników, wnioski 
i zalecenia. Przygotowując opracowanie należy mieć na uwadze potrzeby jego odbiorcy. 
Prawdopodobieństwo, że zebrane w toku badań informacje będą przydatne i ukierunkowane 
na działanie, jest tym większe, im dokładniej ustalone zostaną preferencje i potrzeby odbior-
cy dokumentu. 

Już podczas wstępnego zapoznania się z ocenianym dokumentem pojawia się szereg 
pytań i wątpliwości. W opracowaniu zauważa się bardzo pobieżne potraktowanie założeń 
badawczych, brakuje przede wszystkim informacji podstawowych o tym:
 - Jaki jest cel praktyczny studium?
 - W jaki sposób można wykorzystać zdobyte informacje?
 - Na jakie pytania odpowiedzieć ma raport?
 - Co mają udowodnić wyniki analizy?
 - Dlaczego wybrano taką, a nie inną metodę badawczą? (por. tabela 1).

Stosunkowo najrzetelniej scharakteryzowano próbę i metodę badawczą. Jednak tego 
typu analizę przeprowadzono w Koszalinie już po raz trzeci. Może tym razem bardziej ra-
cjonalne byłoby wykorzystanie wywiadu zogniskowanego, który polega na zgromadzeniu 
8-12 osób i przeprowadzeniu dyskusji przez moderatora według przygotowanego schematu. 
Minigrupa turystów lub mieszkańców mogłaby być bardzo użyteczna dla organizacji i zaan-
gażowana w polemiki. Innym, możliwym do zastosowania, typem badań jakościowych jest 
metoda ekspercka czyli delficka. Do specjalistów można skierować kwestionariusz ankiety 
lub zorganizować ich spotkanie, podczas którego zarejestrowane będą ich wypowiedzi i su-
gestie. Spotkanie powinno być poprzedzone rozesłaniem informacji dotyczących oczekiwań 
organizatora badań.

Do oceny sprawozdania z badań zastosowano kryteria obejmujące 5 obszarów: in-
nowacyjność, praktyczność, jakość danych, jakość analizy i strukturę pracy. Najwyżej 
podsumować należy jakość danych, które pozyskano zgodnie z wymaganiami określony-
mi przez Urząd Miejski w Koszalinie. Pominięto jednak 2 ważne zagadnienia dotyczą-
ce: sposobów spędzania wolnego czasu przez turystów oraz propozycji zmian w ofercie 
turystycznej. Wiele uchybień popełniono w obszarze jakości analizy, m.in. komentarze 
ograniczono do przedstawienia uzyskanych danych liczbowych i opisania wykresów oraz 
tabel (por. tabela 2).
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Tabela 1
Zagadnienia wstępne, wymagające przedstawienia w raporcie 

Elementy 
raportu Ocena 

Problem 
badawczy

Temat badań zaproponowany przez UM w Koszalinie brzmiał: Ocena atrakcyjności turystycznej Koszalina 
w opinii turystów i mieszkańców.
W części zatytułowanej Wprowadzenie Autorzy powinni:
- zawrzeć ogólne informacje o tym, czym zajmują się w pracy – brak;
- przedstawić zasadność przeprowadzenia badań – brak;
- opisać, co zawiera praca – brak;
- wskazać istniejący dorobek – wymieniono dokumenty: Strategia
Rozwoju Koszalina z 2001 r., Strategia Promocji Miasta Koszalina na lata 2009-2014, raporty z badań 
atrakcyjności turystycznej Koszalina z lat 2005 i 2007.

Przesłanki 
podjęcia 
badań

Brak informacji.
Czytelnik raportu powinien otrzymać wyjaśnienie, dlaczego taki, a nie inny temat badań został wybra-
ny. W przeciwnym wypadku mogą nasuwać się pytania: czy to kwestia tradycji (bo 3. edycja), mody 
na badania marketingowe, czy też istnieje rzeczywista konieczność stałego poszerzania/weryfikowania 
wiedzy na ten temat. 

Cel/cele 
badań

Wskazano jeden ogólny cel poznawczy, który sformułowano następująco: „Określenie atrakcyjności 
turystycznej Koszalina w opinii turystów i mieszkańców”. Pominięto cel zawarty w zamówieniu: „Iden-
tyfikacja pożądanych kierunków rozwoju turystyki miasta”.
W raporcie należałoby sprecyzować cele główne badań oraz szczegółowe, które muszą mieć charakter:
- zarówno poznawczy – zwiększający wiedzę o przedmiocie opracowania, postrzeganiu miasta przez 

respondentów, zachodzących zależnościach i zjawiskach; 
- jak i praktyczny (aplikacyjny) – służący np. opracowaniu programu rozwoju, określeniu rekomenda-

cji, identyfikacji kierunków rozwoju turystyki.
Teza 
(hipoteza)

Brak informacji.
Teza to założenie, które zamierza się udowodnić; hipoteza - domysł, wymagający sprawdzenia. Nie 
zostały sformułowane − tę kwestię pozostawiono domysłom odbiorców. Niestety, istnieje również uza-
sadnione podejrzenie, że wykonane badania niczego nie udowodniły i nie potwierdziły.

Pytania 
badawcze

Brak informacji.
Pytania badawcze odnoszą się do celów i hipotez pracy. Realizacja przyjętych celów i udowodnienie 
hipotez wymaga postawienia pytań. Jest to główne merytoryczne zadanie badacza. Ich nieobecność jest 
konsekwencją braku sprecyzowania podstawowych założeń oraz oznaką niekompetencji badaczy. 

Metody 
badawcze

Informacje częściowe; brak uzasadnienia wyboru metody, doboru wielkości próby – niedociągnięcia 
usprawiedliwione, gdyż zarówno metoda, jak i wielkość próby zostały narzucone przez zamawiającego. 
„Badanie ilościowe w formie wywiadu bezpośredniego face to face w atrakcyjnych turystycznie lub 
uczęszczanych punktach miasta”.
„Liczba badanych: mieszkańcy − 202 respondentów, turyści − 500 respondentów, w tym turyści zagra-
niczni w liczbie 33”.
Każda metoda ma właściwe sobie narzędzia badawcze; tu wykorzystano ankietę, której w żadnym miej-
scu opracowania nie scharakteryzowano. 

Zakresy 
badań

Zakres przedmiotowy (przedmiot badań) − zagadnienie, któremu autorzy poświęcają uwagę − nie spre-
cyzowano wyraźnie, pozostawiono wyobraźni czytelników. 
Zakres czasowy − określono czas prowadzenia badań − 27 VII-1 VIII 2012 r.
Zakres przestrzenny i podmiot badań – podano informacje, w których punktach miasta i z kim prze-
prowadzono wywiady. Przyjęte kryteria kwalifikacji respondentów to miejsce zamieszkania oraz cel 
przyjazdu do Koszalina.

Przewodnik 
po opraco-
waniu

Opracowanie zawiera tylko nieprzejrzysty spis treści.
Brak zaprezentowania układu i treści pracy – krótkiego przedstawienia kolejnych rozdziałów, ich meri-
tum, ze zwróceniem uwagi na bardziej istotne fragmenty raportu, myśli przewodnie. 

Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 2
Kryteria oceny raportu 

Cechy 
raportu Ocena 

Innowacyjność Opracowanie nie ma cech innowacyjności, nie wnosi nowych wartości. Stanowi jedy-
nie aktualizację i rozszerzenie badań prowadzonych w poprzednich latach. Nie obej-
muje nowych celów, ani sposobów ich realizacji. 

Praktyczność Raport nie przedstawia praktycznych możliwości wykorzystania uzyskanych w trakcie 
badań informacji do podniesienia innowacyjności gospodarki w dziedzinie turystyki 
i rekreacji. Nie wskazuje nawet potencjalnego zastosowania efektów badań (materia-
łu ilościowego i jakościowego), ani przypadków wykorzystania wyników podobnych 
badań. Analiza zawiera szereg informacji, niepozwalających jednak zrozumieć, czemu 
mogą one służyć w praktyce. 

Jakość danych Nie ma podstaw, aby podważać wiarygodność i aktualność zebranego materiału staty-
stycznego. Jednak jego jakość, rozpatrywana z punktu widzenia wartości praktycznych 
jest nikła. 

Jakość analizy Dokument będący efektem badań posiada wiele mankamentów, m.in.: 
− jest niekompletny, ma szereg braków (por.tabela 1); 
− komentarze ograniczono do najprostszego opisania wykresów i tabel, co wskazuje na 

słabe umiejętności wnioskowania Autorów;
− zestaw narzędzi prezentacji danych jest bardzo ubogi, zastosowano tylko wykresy 

strukturalne kołowe lub słupkowe, a w części porównawczej zestawienia tabelarycz-
ne, dublujące dane z wykresów;

− nie wykonano analiz krzyżowych, ani żadnych bardziej zaawansowanych analiz sta-
tystycznych, aby wskazać zależności i powiązania;

− wnioski i rekomendacje nie mają związku z uzyskanymi wynikami, nie odnoszą się 
do nich, są to puste ogólniki – wskazania może odkrywcze dla przyjezdnych z War-
szawy, ale na pewno nie dla mieszkańców Koszalina;

− wnioski świadczą o słabym rozpoznaniu oferty turystycznej i uwarunkowań rozwoju 
turystyki w Koszalinie;

− strona edytorska i językowa jest mocno niedopracowana – w pracy zaobserwowano 
powtórzenia tych samych informacji, sprzeczności, błędy rzeczowe, literowe, bardzo 
dużo stylistycznych;

− widoczny jest brak konsekwencji w tytułowaniu wykresów – stosowano równoważ-
niki zdań lub pytania.

Struktura pracy Struktura raportu jest niejasna i pozostawia wątpliwości. Niestety, opracowanie dowo-
dzi, iż jego Autorzy nie posiedli umiejętności przeprowadzania spójnej i logicznej ana-
lizy, której punktem wyjścia jest prawidłowe określenie tezy prowadzonego badania. 
Proces dojścia do finalnych wniosków raportu nie może zostać oceniony pozytywnie, 
gdyż wnioski i rekomendacje nie wynikają z uzyskanych danych.

Źródło: jak w tabeli 1.

Wnioski i rekomendacje w przygotowanym raporcie wydają się być raczej rezultatem 
osobistego spojrzenia Autorów na atrakcyjność turystyczną Koszalina, a nie diagnozą wy-
pływającą z uzyskanych wyników. Absolutnie pozbawione podstaw, niemające związku 
z efektami badań, są m.in. następujące stwierdzenia:
 - „Aby przyciągnąć większą liczbę turystów, należy przygotować radykalnie nową ofertę 

dla nich”.

handel_wew_6-2014-kolejnosc.indd   246 2015-03-05   18:15:31



JOLANTA MAZUREK 247

 - „Cenione są koszalińskie imprezy kabaretowe. Jednak zarówno mieszkańcy, jak i przy-
jezdni odczuwają niedosyt podobnych wydarzeń”. 

 - „… przy zwiększonym ruchu turystycznym gastronomia może się okazać niewydolna”.
 - „Zwiększenie ruchu turystycznego na pewno będzie wymagało wzmocnienia bazy noc-

legowej”. 
Nie można też zgodzić się ze stwierdzeniem, że: „Miasto jest położone w jednym z naj-

piękniejszych rejonów kraju, oferującym niemal wszelkie atrakcje przyrodnicze i krajobra-
zowe”. Walory przyrodnicze nie stanowią silnego magnesu przyciągającego turystów, są ko-
rzystne głównie dla jego mieszkańców (taką opinię podzielają także Autorzy Programu…, 
2013). 

W tego typu opracowaniach, w części „Rekomendacje” można zaprezentować propo-
zycje, przykłady, dane dotyczące działań konkurentów. Takie podejście wskazuje na sze-
rokie spojrzenie na wykonywaną analizę rynkową i jest pomocne w podejmowaniu decyzji 
związanych z zarządzaniem gospodarką turystyczną. Nie zauważono, aby Autorzy raportu 
posiadali umiejętności pracy analitycznej oraz wykorzystywali doświadczenia własne lub 
cudze przedstawiając dane pochodzące z innych źródeł informacji. 

Badania marketingowe nie tylko poszerzają wiedzę o zachowaniach konsumentów 
i pozwalają zrozumieć ich postępowanie. Umożliwiają również odkrywanie i wyja-
śnianie motywacji grup odbiorców oraz wykorzystanie kreatywności konsumentów. 
Pozyskiwanie i gromadzenie danych wymaga jednak solidnego przygotowania i precy-
zyjnego określenia celów, dla których będą zbierane. Niestety, bez żadnych wątpliwości 
można stwierdzić, że przedstawiony raport nie posiada cech pozwalających wykorzy-
stać go w praktyce. 

Podsumowanie

Badania marketingowe to wszystkie czynności polegające na zbieraniu użytecznych in-
formacji oraz ich przetwarzaniu dla uzyskania jak najlepszego obrazu rynku, na którym 
funkcjonuje organizacja. Najczęstszymi przedmiotami analiz są produkt, rynek, popyt, nato-
miast wybieraną metodą prowadzenia badań – wywiad marketingowy. W praktyce może on 
dostarczyć wielu informacji o sytuacji na rynku, o konkurencji czy potrzebach konsumen-
tów. Dzisiaj problemem nie jest przeprowadzenie badań, które dałyby odpowiedzi na ważne 
pytania. Jak pokazuje zaprezentowany przykład, problemem jest ustalenie pytań, na które 
warto szukać odpowiedzi. Z kolei warunkiem podstawowym i koniecznym przy opracowy-
waniu pytań badawczych jest realne myślenie o wdrażaniu wyników badań.

Organizacja może powierzyć badanie agencji zewnętrznej lub przeprowadzić je we 
własnym zakresie. Urząd Miejski w Koszalinie zlecił badanie i przygotowanie dokumen-
tu końcowego firmie z Warszawy. Wobec zaobserwowanych wielu braków i niedociągnięć 
raport Instytutu Informacji Rynkowej DP Consulting na temat postrzeganej atrakcyjności 
turystycznej Koszalina należy ocenić jako bezwartościowy. Zawiera informacje nieprzydat-
ne w praktyce i nie wnosi żadnej nowej wiedzy mogącej służyć przygotowaniu programu 
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rozwoju turystyki dla miasta. Nieliczne pozytywne cechy, np. zakładana rzetelność pozy-
skania materiału statystycznego, nie rzutują w najmniejszym stopniu na jego pozytywny 
wydźwięk.

Badania marketingowe z założenia muszą służyć celom praktycznym, zwłaszcza kiedy 
opłacane są ze środków publicznych. Urząd Miejski w Koszalinie wyasygnował na przepro-
wadzenie powyższej analizy w 2012 r. kwotę 14,7 tys. zł, a dodatkowo w latach poprzed-
nich: w 2005 – 24,5 tys. zł i w 2007 – 24,4 tys. zł. W sumie wydano 63,6 tys. zł na przy-
gotowanie bezużytecznych dokumentów. Informacje w cytowanym raporcie reprezentują 
wyłącznie ogólnie sformułowany cel poznawczy. W praktyce mogą chyba służyć jedynie 
zaspokojeniu satysfakcji władz, ponieważ wskazują, że w ciągu kilku lat wzrosła (co prawda 
nieznacznie) liczba usatysfakcjonowanych zmianami w Koszalinie mieszkańców i turystów, 
a spadł odsetek niezadowolonych. Takie wnioski z analizy mają niewątpliwie znaczenie dla 
rządzących, którzy chcą się upewnić, że wykonane zadania zostały dostrzeżone.

Raport oceniony przez przedstawiciela UM w Koszalinie (w rozmowie z Autorką pu-
blikacji) jako „perfekcyjny”, posiada wiele niedoróbek i niedociągnięć. Jego lektura pozo-
stawia ogromne uczucie niedosytu, a nawet oburzenia. W cytowanym opracowaniu pod-
kreślono m.in., że dla Koszalina „należy określić wizję rozwoju turystyki adresowaną do 
konkretnych grup”. W tym momencie pojawia się podstawowe pytanie: Dlaczego w analizie 
tych grup nie wyłoniono? Gdyby badania i sprawozdanie przygotowano zgodnie z wymoga-
mi stawianymi pracom badawczym, wówczas zyskałyby one nie tylko na zawartości mery-
torycznej, ale także stałyby się użyteczne i poprzez to mogłyby się pozytywnie wyróżnić na 
tle innych analiz tego typu. 

Reasumując, badania nie mają charakteru poszukiwawczego; nie koncentrują się na bliż-
szym wyjaśnieniu badanych zagadnień, odkrywaniu nieznanych problemów, znajdowaniu 
możliwych wyjaśnień, czy pomysłów. Raport nie pomaga wskazać żadnych interesujących 
propozycji ani możliwości poszerzenia oferty turystycznej miasta. Niestety, wobec wielu 
uchybień i braków należy przyznać, że zmarnowano pieniądze i czas. 

Nasuwa się jeszcze jeden wniosek - osoby nieobeznane z badaniami marketingowymi nie 
powinny o nich decydować. Nawet praktycy długo przed rozpoczęciem analizy poszerzają 
własną wiedzę, konsultują się ze specjalistami, rozważają możliwe rozwiązania oraz obsza-
ry ewentualnego działania. Takie właśnie podejście zwiększa prawdopodobieństwo powo-
dzenia ewentualnych badań. W sytuacji, kiedy siły i środki będą kierowane na bezużyteczne 
studia, szanse na stworzenie interesującej oferty turystycznej będą malały.

Być może problem poruszony w publikacji wydaje się nieistotny. Po cóż koncentrować 
się na pojedynczych negatywnych przypadkach, skoro trzeba podejmować nowe wyzwania, 
składać propozycje na przyszłość i doganiać świat, zwłaszcza że jest tak dużo do zrobie-
nia i odkrycia? A może jednak potrzebna jest refleksja i odpowiedź na pytanie: Co robimy 
dobrze, a co źle? Opisane badania, chociaż wykorzystano w nich nowoczesne narzędzia 
analizy, nie mają praktycznie żadnej wartości, a kosztowały państwo, podatników zmarno-
wany czas i pieniądze. Niestety, zaprezentowany przykład na pewno nie jest odosobnionym 
w polskiej rzeczywistości gospodarczej i społecznej. 
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Practical Use of Surveys of Consumers of Tourist Services in Preparing 
Koszalin’s Touristic and Recreational Offer 

Summary

An aim of the study is to assess the final document being a result of the analy-
sis carried out to the order of the Municipal Council in Koszalin and concerning 
city’s tourist attractiveness. This is also an attempt to present the reasons of lack 
of report’s effectiveness. For preparation of the publication, there was used one 
of qualitative research methods which is a case study. A detailed assessment com-
prised the report on carried out surveys from the point of view of its contents but 
also innovativeness, practicality, data quality, analysis quality and the study struc-
ture. Unfortunately, the document is assessed as useless; there were observed in it 
too many faults and drawbacks. It contains information useless in practice and it 
does not add any new knowledge that might serve preparation of the programme of 
tourism development for the city. Responsibility for preparation of useless analyses 
is both on the contracting party and that carrying out research.

Key words: marketing research, tourism, tourist attractiveness, report on research.

JEL codes: M30

Практическое использование обследования потребителей 
туристических услуг в приготовлении предложения в области 
туризма и отдыха Кошалина

Резюме

Цель разработки – оценить окончательный документ, являющийся резуль-
татом анализа, проведенного по заказу Управления города в Кошалине, а каса-
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ющегося туристической привлекательности города. Это тоже попытка указать 
причины непригодности отчета. Для подготовки публикации использовали 
один из качественных методов изучения, каким является анализ конкретно-
го случая. Детальная оценка коснулась отчета о проведенных исследованиях  
с точки зрения его содержания, но также инновационности, практичности, ка-
чества данных, качества анализа и структуры работы. Увы, документ оценили 
бесполезным, заметили в нем слишком много изъянов и недостатков. Он со-
держит информацию, непригодную в практиве, и не вносит новых знаний, 
которые могли бы служить приготовлению программы развития туризма для 
города. Ответственность за выполнение непригодных анализов лежит как на 
стороне заказчика, так и реализаторов исследования.

Ключевые слова: маркетинговые исследования, туризм, туристическая при-
влекательность, отчет об исследованиях.

Коды JEL: M30
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