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1. Determinanty podaży - Zespół Zamkowo-Parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej 
jako element bazy turystycznej i oferty kulturalnej miasta 

W zintegrowanej strategii rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 

jego potencjał w zakresie funkcji rekreacyjno-sportowej wskazany jest jako szansa rozwoju1. 

Zespół Zamkowo-parkowy Radziwiłłów to jedna z ważniejszych atrakcji turystycznych miasta 

Biała Podlaska2. Zespół Zamkowo-Parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej usytuowany jest 

w centralnej części miasta. Stanowi on jeden z dwóch parków rekreacyjno-wypoczynkowych 

na terenie miasta. Parki spacerowo-wypoczynkowe zajmują powierzchnię 16.1 ha (BDL GUS 

2016), w tym w tym Zespół Zamkowo-Parkowy Radziwiłłów 10.5 ha. Na jego terenie skupione 

zostały najważniejsze instytucje kulturalne w mieście- Bialskie Centrum Kultury, Galeria 

Podlaska, Muzeum Południowego Podlasia.  

Po rewitalizacji w 2013 roku Park Radziwiłłowski stał się jednocześnie ważnym 

miejscem do organizacji imprez kulturalnych. Odnowiony został stary dziedziniec zamkowy, 

alejki, krzewy i fontanna. Właśnie tutaj odbywają się jarmarki, pikniki, imprezy dla dzieci i 

młodzieży oraz najważniejsze wydarzenie: Dni Miasta3. 

Usługi kulturalne realizowane na terenie Zespołu odbywają się na świeżym powietrzu 

(amfiteatr) bądź pod zadaszeniem, ale wówczas skierowane są do mniejszej liczby odbiorców 

budynek i odbywają się w budynkach BCK czy Galerii Podlaskiej. W chwili obecnej na terenie 

Zespołu nie ma obiektu dostosowanego do realizacji po zadaszeniem imprez kulturalnych dla 

większej liczby odbiorców. Obecnie widowiska teatralne z udziałem większej liczby 

konsumentów/widzów odbywają się głównie w auli PSW przy ul. Sidorskiej 95/97. Budynek 

ten mieści się jednak poza centralną częścią miasta. Występuje zatem pilna potrzeba 

przewidzianej w projekcie budowy Sali widowiskowo-teatralnej z widownią na około 400 

widzów, ale także małej Sali koncertowej (na 100 osób). 

 

2. Determinanty popytu (trendy konsumpcyjne) 
2a. Konsumpcja usług związanych z kulturą i rekreacją 

Badanie budżetu czasu ludności dostarcza informacji o bardzo wielu aspektach życia 

Polaków, w tym o rozkładzie czasu poświęconego na różne sfery życia. Porównanie struktury 

wykorzystania czasu wolnego między 2003/2004r. i 2013 r. wskazuje na stabilny odsetek osób 

 
1 Zintegrowana Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska na lata 2015-2020 z 
perspektywą do 2013 r., Urząd miasta Biała Podlaska, Biała Podlaska 2015. 
2 G. Godlewski, M. Zalech, Ocena potencjału rekreacyjnego wybranych miast Lubelszczyzny, w : Krajobrazy 
rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII, 2010, s. 157-
162. 
3 www.bialapodlaska.pl/1214-biala-podlaska-park-radziwillowski (dostep z dnia 06.08.2017) 
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wykonujących czynności związane z  uczestnictwem w sporcie i rekreacji 25,9% w badaniu 

2003/2004 wobec 26,3 w 2013 r4. 

Z kolei analiza domowych i pozadomowych sposobów spędzania czasu wolnego 

zaprezentowana w Raporcie o stanie i zróżnicowaniach kultury miejskiej5 wskazuje, że o wiele 

więcej form spędzania czasu wolnego realizuje się poza domem niż w domu. Poza domem: 

bywanie w pubach, kawiarniach i restauracjach, weekendowe wyjazdy za miasto, wizyty w 

centrach handlowych, wizyty w kinie, spacery, bywanie w dyskotekach i klubach muzycznych, 

uprawianie sportu dla zdrowia i wizyty w teatrze, koncerty muzyki popularnej, bywanie na 

działce. W domu: oglądanie telewizji, lektura prasy i książek, użytkowanie komputera z 

Internetem, przebywanie ze znajomymi; sporadycznie wymieniano twórczość własną, 

majsterkowanie, sprzątanie, sen i opiekę nad dziećmi. 

Czas wolny (czas dla siebie) kojarzony był z podejmowaniem aktywności 

zapewniającej nie tylko bierny wypoczynek, ale też rozrywkę, kontakt z innymi ludźmi, 

samorealizację (także korzystanie z oferty instytucji kultury). Na uwagę zasługuje fakt, że 

oglądanie telewizji – i ogólnie: przebywanie w domu w czasie wolnym – respondenci 

postrzegali jako ostateczność – formę, która mimo iż jest powszechna, uchodzi za najmniej 

atrakcyjną. 

Według badań CBOS z 2010 r.6 w czasie wolnym Polacy najczęściej oglądają 

telewizję, przebywają z rodziną lub biernie odpoczywają, chcieliby jednak częściej wyjeżdżać 

za miasto, brać udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych lub korzystać z rozrywek w 

mieście. 

2b. Liczba i prognoza liczby mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej miasta 
Do opisu zależności czynników warunkującymi wielkość popytu Yn w czasie t przyjęto 

modelowanie statystyczne. Szereg czasowy obejmował lata 1995-2016. Jako zmienne 

warunkujące wielkość popytu na usługi kulturalne realizowane na terenie Zespołu Zamkowo-

parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej przyjęto: 

Y1 – liczba ludności miasta Biała Podlaska ogółem, 

Y2 – liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w mieście Biała Podlaska, 

Y3 – liczba ludności w powiecie bialskim ziemskim, 

Y4 – liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w powiecie bialskim ziemskim, 

Y5- liczba ludności miasta Biała Podlaska w wieku powyżej 14 lat, 

 
4 Badanie budżetu czasu ludności w 2013 r., GUS Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, warszawa 
2014. 
5 http://nck.pl/media/attachments/302367/raport_o_kulturze_miejskiej..pdf W. Burszta, M. Duchowski, B. 
Fatyga, J. Nowiński, M. Pęczak, E. A. Sekuła, T. Szlendak przy współpracy A. Hupy i P. Majewskiego, Kongres 
Kultury Polskiej, Warszawa 2009 
6 Czas wolny Polaków CBOS, Warszawa październik 2010 
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Y6 - liczba dzieci w mieście Biała Podlaska objętych wychowaniem przedszkolnym 3-

6 lat 

Y7 – liczba dzieci w szkołach podstawowych Białej Podlaskiej w roku szkolnym. 

Wybór zmiennych miał swoje uzasadnienie merytoryczne, a dużym ograniczeniem dla 

stworzenia bardziej szczegółowego i złożonego zestawu zmiennych była: 

- ich niedostępność w statystyce masowej BDL GUS 

-występowanie zmiennych dla zbyt krótkich szeregów czasowych uniemożliwiających 

przeprowadzenie modelowania i prognozowania. 

Podjęto próbę oszacowania parametrów modeli opisujących badane zjawiska. 

Wzięto pod uwagę trend liniowy, kwadratowy i wykładniczy. Ocena dopasowania 

modelu do zmiennych dokonana została w oparciu o wartość współczynnika 

determinancji oraz skorygowanego współczynnika determinacji.  

W przypadku pierwszej analizowanej zmiennej- Y1 najlepszym dopasowaniem okazał 

się trend kwadratowy o równaniu: 

Y1=56820,9935+218,0444*t-9,116*t2 gdzie t=1,2....,22,  

Współczynnik determinancji R2= 0,60 oznacza, iż w 60% zmienna jest wyjaśniona 

zależnością kwadratową  względem czasu a skorygowany współczynnik determinancji 

0,56, poziom istotności p= 0,0001, błąd standardowy estymacji =291,51699. 

Prognozowana na podstawie modelu wartość zmiennej Y1 dla roku 2022 wynosi 

55779,32. 

W przypadku zmiennej Y2 model przyjął postać równania: 

Y2=16057,71-770,33*t+19,34*t2, gdzie t=1,2....,22 

Współczynnik determinacji R2=0,99 oznacza, iż w 99% zmienna jest wyjaśniona zależnością 

kwadratową  względem czasu t (model bardzo dobrze dopasowany do danych) 

skorygowany R2 =0,99, błąd standardowy estymacji = 753,439401, p=0,0000 

Prognozowana na podstawie modelu wielkość zmiennej Y2 dla roku 2022 wyniosła 

9653,9. 

W przypadku zmiennej Y3 model przyjął postać równania: 

Y3= 0,000000736- 72993,0484*t+18,1255*t2, gdzie t=1,2....,22 (trend kwadratowy) 

Współczynnik determinancji R2= 0,94 a skorygowany współczynnik determinancji 0,93, 

błąd standardowy estymacji =539,818326 

Prognozowana na podstawie modelu wielkość zmiennej Y3 dla roku 2022 wynosi 

114261,8. 

W przypadku zmiennej Y4 najlepszym dopasowaniem okazał się trend kwadratowy o 

równaniu: 

Y4= 30867,5844- 950,7827*t+ 15,4928*t2, gdzie t=1,2....,22, 



współczynnik determinacji R2=0,99 oznacza, iż w 99% zmienna jest wyjaśniona zależnością 

kwadratową względem czasu t (model bardzo dobrze dopasowany do danych), skorygowany 

R2 =0,99, błąd standardowy estymacji =271,340567, p=0,0000 

Prognozowana na podstawie modelu wielkość zmiennej y4 dla roku 2022 wynosi 16392. 

W przypadku zmiennej Y5 najlepszym dopasowaniem okazał się trend kwadratowy o 

równaniu: 

Y5 = 40763,29 + 988,37*t - 28,46*t2, gdzie t=1,2....,22, 

współczynnik determinacji R2=0,99 oznacza, iż w 99% zmienna jest wyjaśniona zależnością 

kwadratową względem czasu t (model bardzo dobrze dopasowany do danych), skorygowany 

R2 =0,99, błąd standardowy estymacji =199,337, p=0,0000 

Prognozowana na podstawie modelu wielkość zmiennej y5 dla roku 2022 wynosi 46125,4. 

W przypadku zmiennej Y6 najlepszym dopasowaniem okazał się model o równaniu: 

Y6 = 0,00000021453 - 21354,2448*t+ 5,3146*t2, gdzie t=1,2....,14 od roku 2003/2004 

do 2015/2016 

współczynnik determinacji R2=0,61 oznacza, iż w 61% zmienna jest wyjaśniona zależnością 

wykładniczą względem czasu t, skorygowany R2 =0,50, błąd standardowy estymacji =95,93, 

p=0,0000 

Prognozowana na podstawie modelu wielkość zmiennej y6 dla roku 2022 wynosi 10374,25. 

W przypadku zmiennej Y7 najlepszym dopasowaniem okazał się trend kwadratowy o 

równaniu:  y7=5718,11-424,52t+20,76t2 , gdzie t = 1…13 analiza w latach 2004/2005 

do 2015/2016 

współczynnik determinacji R2=0,96 oznacza, iż w 96% zmienna jest wyjaśniona zależnością 

kwadratową względem czasu t (model bardzo dobrze dopasowany do danych), skorygowany 

R2 =0,99, błąd standardowy estymacji =199,337, p=0,0000 

Prognozowana na podstawie modelu wielkość zmiennej y7 dla roku 2022 wynosi 46125,4. 

 

2c. Liczba i prognoza liczby turystów korzystających z oferty kulturalnej miasta 
Turyści obok mieszkańców stanowią potencjalnych konsumentów oferty kulturalnej 

proponowanej na terenie jednej z największej atrakcji turystycznej miasta- Zespołu Zamkowo-

Parkowego Radziwiłłów. W ocenie prognoz ruchu turystycznego w mieście należy odnieść się 

do sytuacji ruchu turystycznego w województwie. Jak znajdujemy w „Audycie turystycznym 

województwa lubelskiego z 2015 r.” region wciąż nie jest turystyczne odkryty. Zajmuje dopiero 

259 pozycję na 284 regiony Unii Europejskiej. W 2014 roku odwiedziło go 1,6 mln turystów, co 

stawia go na 12 miejscu w Polsce. Zakłada się, że rozwój turystyki w Lubelskim, podobnie jak 

w całej Polsce będzie następował w kolejnych latach w sposób bardzo dynamiczny. Obecnie 

turystka generuje w naszym kraju około 4,4 % PKB, podczas gdy w Unii Europejskiej aż 9,2%. 



Szacuje się, że jej wkład w gospodarkę Polski jak również regionu Lubelskiego będzie stale 

wzrastał by osiągnąć za 10 lat poziom około 5% PKB7.  

Wśród determinant bezpośrednio warunkujących wielkość popytu zgłaszanego przez 

turystów w mieście Biała Podlaska na usługi kulturalne miasta przyjęto zmienną:  

Y8 – turyści korzystający z miejsc noclegowych ogółem w okresie I-XII w mieście Biała 

Podlaska. 

Wybór zmiennej miał swoje uzasadnienie merytoryczne, a dużym ograniczeniem dla 

stworzenia bardziej szczegółowego i złożonego zestawu zmiennych była jak uprzednio: 

- ich niedostępność w statystyce masowej BDL GUS, 

- występowanie zmiennych dla zbyt krótkich szeregów czasowych uniemożliwiających 

przeprowadzenie modelowania i prognozowania. 

Napływ turystów w czasie najlepiej obrazował trend liniowy. Zależność zmiennej Y8 względem 

czasu kształtowała się według wzoru poniżej: 

Y8=14629,221+547,8504, gdzie t=1,2…,20  okres analizy 1995-2014 

Współczynnik determinancji R2= 0,53 a skorygowany współczynnik determinancji 0,50, błąd 

standardowy estymacji =3311,20372, p=0,0002 

Prognozowana na podstawie modelu wielkość zmiennej y3 dla roku 2022 wynosi 2925,04. 

Podsumowanie 
Analiza oferty bazy dla usług kulturalno-rekreacyjnych wskazuje na pilną potrzebę 

modernizacji tej bazy poprzez: „Rewaloryzację i modernizację Zespołu Zamkowo-Parkowego 

Radziwiłłów w Białej Podlaskiej oraz „Rozbudowę i modernizację Bialskiego Centrum Kultury” 

Od strony podażowej przemawiają za tym następujące czynniki: 

- oferta ta sanowi ofertę nie tylko dla mieszkańców miasta, ale także powiatu i 

turystów, Biała Podlaska stanowi centrum o znaczeniu subregionalnym, 

- wskazane do modernizacji obiekty usytuowane są centralnie w mieście, a więc 

charakteryzują się największą dostępnością przestrzenną, 

- w ofercie miasta występuje niedostatek obiektów (dużej sali widowiskowej) 

dostosowanych imprez pod zadaszeniem dla większej liczby odbiorców 

Analiza od strony popytu na usługi kulturalno-rekreacyjne wskazuje na rosnący popyt 

zgłaszany zwłaszcza w jednostkach przedszkolnych i szkolnych, co przy obserwowanych 

trendach zmiany liczby ludności (zwłaszcza dzieci w wieku przedszkolnym- efekt Programu 

500+ w momencie realizacji planowanych projektów) w największym stopniu przyczyni się do 

wzrostu liczby korzystających, jak i odwiedzin, zakłada się także rosnący trend liczby turystów, 

natomiast w odniesieniu do liczby ludności powyżej 14 roku życia mimo nieznacznego trendu 

spadkowego liczba odwiedzin wzrośnie (w świetle badania opinii publicznej podczas Dni 

 
7 Audyt turystyczny województwa lubelskiego, Urząd Marszałkowski w Lublinie, Lublin 2015, s. 23 



Miasta Biała Podlaska 2017) do czego przyczynia się także pozytywny wizerunek Zespołu po 

pierwszym etapie modernizacji w 2013 r. Miasto stało się miejscem weekendowej „rekreacji”. 

 

3. Wskaźniki projektu 
 
3a. Materiał i narzędzia badawcze 
Badania oparte zostały na następujących źródłach danych: 

1) ogólnodostępnych danych statystyki publicznej (Bank Danych Lokalnych GUS) 

wykorzystanych do przygotowania prognoz statystycznych z okresu 1995-2022 

2) wynikach badań sondażowych zrealizowanych z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu 

w okresie 3-5 czerwca 2017 na próbie 1235 osób uczestniczących w wydarzeniach 

związanych z obchodami „Dni Miasta Biała Podlaska” mającymi miejsce na terenie Zespołu 

Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej.   

3) danych pochodzących z ankiety skierowanej do dyrektorów wszystkich przedszkoli 

publicznych i szkół podstawowych funkcjonujących w mieście Biała Podlaska w czerwcu 2017 

roku 

4) informacjach udostępnionych przez Urząd Miasta Biała Podlaska 

 

3b. Metody badań i założenia badawcze 
Założenia: 

1. W grupie osób korzystających i odwiedzających wyodrębniono następujące podgrupy:  

• dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym 

• uczniowie szkół podstawowych z terenu Miasta Biała Podlaska 

• mieszkańcy Miasta Biała Podlaska w wieku powyżej 14 lat 

• osoby dojeżdżające (miejsce zamieszkania poza Białą Podlaską), uczestniczące w 

życiu gospodarczym i/lub społeczno-kulturalnym Miasta Biała Podlaska 

• turyści 

Wartości zmiennych wykorzystanych do budowy ostatecznych wskaźników liczby odwiedzin i 

osób korzystających szacowane były odrębnie dla każdej z ww. podgrup osób odwiedzających 

obiekty stanowiące przedmiot projektu a następnie zostały podsumowane.  

 

2. Wyniki badań w grupie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz uczniów szkół 

podstawowych za pomocą ankiety skierowanej do dyrektorów wszystkich przedszkoli 

publicznych i szkół podstawowych funkcjonujących w mieście Biała Podlaska dostarczyły 

pełnych informacji nt. częstotliwości wizyt tych grup w obiektach wchodzących w skład 

planowanych projektów w roku szkolnym 2016/2017. 



Wyniki badań dotyczące pozostałych grup na rok 2016 zostały oparte na danych pozyskanych 

z badań sondażowych i następnie rozszerzone na całą populację.  

 

3. Szacunki dla obu wskaźników na rok 2020 i 2022 przygotowane zostały z uwzględnieniem 

wyników modelowania statystycznego dla następujących zmiennych – czynników 

warunkujących popyt na usługi kulturalne realizowane na terenie Zespołu Zamkowo-

parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej. Wykorzystano prognozy dotyczące następujących 

zmiennych: 

Y1 – liczba ludności miasta Biała Podlaska, 

Y2 – liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w mieście Biała Podlaska, 

Y3 – liczba ludności w powiecie bialskim ziemskim 

Y4 – liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym w powiecie bialskim ziemskim, 

Y5 – turyści korzystający z miejsc noclegowych ogółem w okresie I-XII w mieście Biała 

Podlaska 

Y6 – liczba dzieci w wieku przedszkolnym 

Poza prognozami wskaźniki na rok 2020 i 2022 budowano na podstawie przewidywanych 

przez badanych liczb wizyt w poszczególnych obiektach pozyskanych z badań sondażowych.  

 

4. Badania sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu objęły: mieszkańców 

Miasta Biała Podlaska w wieku powyżej 14 lat, osoby dojeżdżające (miejsce zamieszkania 

poza Białą Podlaską) oraz turystów. Strukturę próby uwzględniającą ww. kategorie badanych 

odzwierciedla wykres nr 1. 

 
Wykres 1. Struktura próby badawczej z uwzględnieniem wyodrębnionych kategorii respondentów 

Źródło: obliczenia własne na podstawie badań 

 



Struktura próby do badań sondażowych w przypadku mieszkańców miasta Biała Podlaska 

powyżej 14 lat dobrana została w sposób celowy i odzwierciedlała  strukturę wiekową populacji 

mieszkańców w wieku powyżej 14 lat miasta Biała Podlaska.  

 

5. W przygotowanym na potrzeby badania sondażowego narzędziu badawczym zawarto 

pytania o to ile razy szacunkowo w 2016 roku  badany odwiedził obiekty tworzące Zespół 

Zamkowo-Parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej oraz czy realizacja planowanych zmian 

związanych z rozbudową, modernizacją i wzbogaceniem oferty kulturalnej powyższych 

obiektów (opisywano respondentom na czym polegać mają zmiany w przypadku badanych 

obiektów) spowoduje, że odwiedzałby je częściej i jeżeli tak, to jak często w ciągu roku. 

Szacunki dotyczyły następujących obiektów: 

• Park w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów (w tym spacery, uczestnictwo w 

wydarzeniach kulturalnych i sportowych itp. na terenie założenia- na otwartym 

powietrzu) 

• Amfiteatr (koncerty, inne wydarzenia) 

• Muzeum Południowego Podlasia (wystawy, lekcje muzealne, inne) 

• Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Białej Podlaskiej 

(Koncerty) 

• Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej (w tym Multicentrum Biała Podlaska, 

„Barwna” – biblioteka dla dzieci i młodzieży - wypożyczenia książek, uczestnictwo w 

wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę) 

• Galeria Podlaska (wystawy, inne wydarzenia) 

• Wydarzenia w obiektach Bialskiego Centrum Kultury (przedstawienia, koncerty, 

konkursy itp.) 

 

6. Szacunków dokonano zgodnie z metodami pomiaru podanymi w „Podręczniku 

monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020”. 

W przypadku wskaźnika „Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje 

turystyczne” wystąpił „Szczególny przypadek podczas pomiaru” – tzn.: 

• projekty dotyczyły kilku obiektów – wizytę jednego odwiedzającego w różnych liczono 

jednokrotnie, 

• odwiedzający przyjeżdżający kilka razy był wliczony kilkakrotnie do wskaźnika, 

• w przypadku grup odwiedzających (grupy szkolne i przedszkolne) – każdego członka 

grupy wliczano do wskaźnika. 



Zgodnie z zaleceniami „Podręcznika” pomiar przeprowadzono dla jednego, najbardziej 

uczęszczanego miejsca aby nie wliczyć do wskaźnika kilkakrotnie tych samych osób. W 

przypadku obiektów objętych projektem „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-

Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej” w grupie dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Biała Podlaska najczęściej 

odwiedzanym obiektem była Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej, natomiast wśród 

pozostałych wyodrębnionych grup – Park w Zespole Zamkowo-Parkowym Radziwiłłów.  

W odniesieniu do obiektów projektu „Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury” 

pomiar dotyczył Bialskiego Centrum Kultury w przypadku wszystkich badanych grup. 

W przypadku wskaźnika „Liczba osób korzystających z obiektów zasobów kultury objętych 

wsparciem” każda osoba uwzględniana była tylko raz w przypadku różnych obiektów. Badanie 

dotyczyło obiektów z których korzysta największa liczba osób.  

 

7. W przypadku wskaźników dotyczących BCK, przyjęto za 2015 rok liczbę ogólnych 

odwiedzin na poziomie 19 994, oszacowaną przez UM Biała Podlaska. Wartości dla szkół i 

przedszkoli szacowano łącznie w odniesieniu do liczby 19994 oraz podobnie – w przypadku 

mieszkańców, turystów i odwiedzających. 

 

8. Liczbę korzystających z oferty Parku  oszacowano przyjmując liczbę osób na największej 

imprezie w 2016 roku na poziomie 8000 (w przypadku mieszkańców, turystów i 

odwiedzających). W przypadku tego obiektu przedstawione szacunki są zaniżone ponieważ 

uwzględniono ludność powyżej 14 lat,  dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 

turystów, natomiast nie uwzględniono dzieci poniżej 3 roku, które też z rodzicami przebywają 

w parku. 

 

  



 
3c. Wyniki badań 
 

1. „Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo-Parkowego Radziwiłłów w 
Białej Podlaskiej” 
 

  ROK 2016   PO MODERNIZACJI 
Grupy  odwiedziny/rok osoby/rok  odwiedziny/rok osoby/rok 
przedszkola 9400,708 1800,909  16443,4210 249911 
szkoły  26989,6212 375913  30064,8614 449415 
mieszkańcy 8301,8316 5421,6017  9524,9118 5119,2119 
dojeżdżający 3769,3220 2461,5221  5189,1022 2490,5023 
turyści  177,6324 116,0025  326,4926 128,8227 
suma   48639,1 13559,0   61548,78 14731,53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Z badań wśród dyrektorów przedszkoli wynika, że 88,5% spośród 98 funkcjonujących oddziałów odwiedza 
obiekt; 87 oddziałów odwiedza przeciętnie obiekt 5,22 razy; przeciętna liczba dzieci w oddziale 20,7 
9 87*20,7 
10 Zgodnie z prognozą będą 134 oddziały (2821 dzieci), w tym 119 (88,5%) oddziałów będzie odwiedzać obiekt 
przeciętnie 6,58 razy w roku; liczba dzieci w oddziale 21 
11 119*21 
12 179 oddziałów odwiedzało obiekt przeciętnie 7,18 razy; w oddziale jest przeciętnie 21 uczniów 
13 21*179 
14 Zgodnie z prognozą – 214 oddziałów (4501 dzieci), odwiedzać będzie przeciętnie obiekt 6,69 razy w roku, 
założono 21 uczniów w oddziale 
15 21*214 
16 12250*0,6777 (12250-liczba uczestników wydarzeń na otwartym powietrzu w 2015-dane UM, w tym przyjęto 
na podstawie badań, że 67,8% stanowią mieszkańcy miasta BP) 
17 8000*0,6777 (8000-liczeba uczestników największego wydarzenia na terenie parku w 2016 roku-dane UM) 
18 Uczestniczyć będzie 7839 osób; określono poprzez odniesienie do liczby  mieszkańców miasta powyżej 14 lat: 
2016-48850, 2022-46125,4 (46125,4*8301,825/48850)Na podstawie badań sondażowych w grupie mieszkańców 
ustalono, że % przyrost odwiedzin w stosunku do 2016 roku wyniesie 121,5% 
19 określono poprzez odniesienie do liczby  mieszkańców miasta powyżej 14 lat: 2016-48850, 2022-46125,4 liczby 
5421,6 z 2016 roku (46125,4*5421,6/48850) 
20 12250*30,77% 
21 8000*30,769% 
22 przyrost odwiedzin:136,1% (3769,2*113721,40/112398) 
23 liczba ludności w powiecie bialskim ziemskim: 113721,4 w 2022r., 112398 w 2016r., odniesiono do liczby 
2461,52 (113721,4*2461,52/112398) 
24 12250*1,45% 
25 8000*1,45% 
26 liczba turystów w roku 2015-26134,08, w r. 2022-29969,03 (28873,33*177,63/26134,08), przyjęto przyrost 
165,51%, 
27 Liczbę 116,5992 odniesiono do danych o liczbie turystów za rok 2015 i 2022 



 
 
 
 

Zakładane wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
Wskaźnik/miara Rok Wartość bazowa Rok Wartość docelowa 

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne 
(odwiedziny/rok) 

2016 0 2020 12909,68 odwiedzin/rok  

Liczba osób 
korzystających z 
obiektów zasobów 
kultury objętych 
wsparciem (osoba/rok) 
 

2016 13559,0 2020 14731,53 

 
 
 
 
 
  



 
 

2. „Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury” 
 
 

 
 

Zakładane wskaźniki rezultatu bezpośredniego 
Wskaźnik/miara Rok Wartość bazowa Rok Wartość docelowa 

Wzrost oczekiwanej 
liczby odwiedzin w 
objętych wsparciem 
miejscach należących 
do dziedzictwa 
kulturalnego i 
naturalnego oraz 
stanowiących atrakcje 
turystyczne 
(odwiedziny/rok) 

2016 0 2022 19379,4 

Liczba osób 
korzystających z 
obiektów zasobów 
kultury objętych 
wsparciem (osoba/rok) 
 

2016 8212,02 2022 10252,66 

 
 
 

 
28 87 oddziałów odwiedziło przeciętnie 2 razy obiekt, w oddziale 21 dzieci 
29 77 oddziałów odwiedziło obiekt, w oddziale 21 dzieci 
30 119 oddziałów 3,58 razy będzie odwiedzał obiekt, w oddziale 21 dzieci, prognoza liczby dzieci-2820,47 
31 119 oddziałów, w oddziale 21 dzieci 
32 159 oddziałów odwiedziło obiekt przeciętnie 1,45 razy;  w oddziale 21 dzieci 
33 21*159 
34 214 oddziałów odwiedzi obiekt przeciętnie 3,37 razy; w oddziale 21 dzieci 
35 21*214 
36 19994 wejść- dane UM za 2015 rok, w tym 8500,23 szkoły i przedszkola, 19,9tys-8,523tys=mieszkańcy, turyści 
i odwiedzający 
37 średnia liczba odwiedzin w 2016r.- 3,53; 11493,77/3,53 
38Wzrost  132,92% 
39 średnia liczba odwiedzin 6,44 

Grupy  ROK 2016   PO MODERNIZACJI 
  odwiedziny/rok osoby/rok  odwiedziny/rok osoby/rok 
przedszkola 365428 161729  8946,4230 249931 
szkoły  4841,5532 333933  15144,7834 449435 
mieszkańcy  

11493,7736 
  

3256,0237 
  

 
15277,5238 

  
3259,6639 

  
dojeżdżający   
turyści   
suma   19989,32 8212,02  39368,72 10252,66 
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