
Metryczka Szlaku Kulinarnego 

 
Nazwa szlaku 

 
SZLAK KULINARNY CENTRUM GDYNI 

 

strona www szlaku  
 

WWW.KULINARNAGDYNIA.PL 

 
Koordynator szlaku 

 
KATARZYNA GRUSZKA 

 

 
Dane kontaktowe  

koordynatora 
 

Osoba do 
kontaktu 

 

KATARZYNA 
GRUSZKA 

 
Adres 

AL. ZWYCIĘSTWA 
96/98 

81-451 GDYNIA 

Numer 
Telefonu 

 

 
58 732 85 58 

 
e-mail 

katarzyna.gruszka
@arg.gdynia.pl 

 
Jaka idea legła u 

podstaw powstania 
szlaku? 

 
Promocja Miasta Gdyni poprzez dobre i różnorodne restauracje 
oferujące zarówno lokalną kuchnię, jak i potrawy z różnych stron 
świata – „Gdynia – okno na świat”. Zwiedzanie miasta przy 
jednoczesnym poznaniu jego bogatej oferty kulinarne. 

 
 

Opis szlaku  SZLAK KULINARNY CENTRUM GDYNI, CZYLI  POZNAJ GDYNIĘ OD 

KUCHNI 

Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce opracowało i wdrożyło miejski 

Szlak Kulinarny. Jest to atrakcja nie tylko dla turystów, którzy pragną 

zwiedzić miasto i przy okazji smacznie zjeść, ale przede wszystkim dla 

mieszkańców – mają oni okazję poznać swoje miasto na nowo - 

dosłownie „od kuchni”. Turyści odwiedzający Gdynię mogą otrzymać 

folder informacyjny w punktach Informacji Turystycznej, hotelach czy 

pensjonatach, a mieszkańcy, którzy walory kulinarnej Gdyni odkrywają 

na nowo,  korzystają m.in. ze strony www.kulinarnagdynia.pl. 

Starannie wybrane do udziału w projekcie restauracje słyną z wysokiej 

jakości usług oraz atrakcyjnej oferty i, podobnie jak sama Gdynia, 

chętnie organizują koncerty muzyczne, wystawy czy pokazy animacji 

dla dzieci - są dla odwiedzających prawdziwym „oknem na świat”. 

Dzięki temu, że sąsiadują z najciekawszymi gdyńskimi atrakcjami: 

modernistycznymi kamienicami, Akwarium, Teatrem Muzycznym, 

http://www.kulinarnagdynia.pl/


muzeami i plażą, a dzieli je od siebie odległość nieśpiesznego spaceru, 

można połączyć przechadzkę po centrum miasta z degustacją 

specjałów kulinarnych. W wystroju, jak i w swych menu, restauracje na 

Szlaku oddają morski charakter Gdyni, a ich szefowie kuchni potrafią 

zaczarować nas potrawami z różnych stron świata. Prócz kuchni 

polskiej, największą popularnością cieszą się w Gdyni kulinaria włoskie, 

chińskie, greckie i japońskie (sushi). Nie jest przypadkiem, że to 

właśnie tu działa pierwsza na Pomorzu restauracja indyjska, a także 

jedyna w rejonie restauracja specjalizująca się w kuchni chorwackiej 

oraz autorski lokal oferujący kuchnię kreatywną z elementami kuchni 

molekularnej. 

Więcej informacji o Szlaku Kulinarnym dostępnych jest na stronie 

www.kulinarnagdynia.pl.  

 

 
 

Co jest wyróżnikiem 
szlaku? 

(główne atrakcje, 
stałe wydarzenia – 

kalendarium) 

 
 

 Różnorodność oferty kulinarnej Gdyni 

 Weekend Kulinarny w Gdyni – flagowe wydarzenie na Szlaku 
Kulinarnym odbywające się od pięciu lat we wrześniowy weekend, 
prawdziwe święto wszystkich miłośników dobrej kuchni. W 
programie m.in. pokazy Live Cooking w wykonaniu szefów kuchni z 
restauracji na Szlaku Kulinarnym, Happy Hours czyli mini dania za 50 
PLN, konkursy z nagrodami, warsztaty kulinarne dla dzieci, pokazy 
filmów o tematyce kulinarnej. 

 
 

 
 
 
 

Jaką kuchnię promuje 
szlak 

(można zaznaczyć 
więcej niż 1 
odpowiedź) 

Regionalną 
 

√ 

Polską 
 

√ 

Międzynarodową 
 

√ 

Tradycyjną 
 

 

Związaną z danym 
produktem, jakim? 

 

 

Inną, jaką? 
 

 

  



Kiedy powstał szlak? 
(proszę podać datę) 

Czerwiec 2009  

Kto był 
pomysłodawcą 

szlaku? 
 

 
Agencja Rozwoju Gdyni 

 
ZARZĄDZANIE SZLAKIEM I JEGO PROMOCJA 

 

 
 
 

Jaki jest model 
zarządzania szlakiem? 

Zewnętrzny 
(koordynatorem jest 

zewnętrzna 
instytucja, która nie 
współtworzy szlaku) 

Wewnętrzny 
(koordynatorem jest 

jeden z członków 
szlaku) 

 
 

Inny, jaki? 

 
Koordynatorem Szlaku 
jest Agencja Rozwoju 

Gdyni 

 
 
 

 
 

 
 

Kto jest głównym 
decydentem?  

 
Agencja Rozwoju Gdyni oraz Gmina Miasta Gdyni 

 
Jaki jest roczny 

budżet  
 

Ok. 50 000 zł netto 
 

 
Kto dysponuje 

budżetem? 

Koordynator Członkowie szlaku Inne rozwiązanie, 
jakie? 

 
√ 
 

  

 
 
 

Na co budżet jest 
rozdysponowywany? 

Działania 
marketingowe 

(jakie) 

Infrastruktura, szkolenia 
(jakie) 

Inne,  jakie? 

 Prowadzenie i 
aktualizacja strony 
internetowej 

 Projekt i druk 
folderu 

 Organizacja 

  
 
 
 
 



Konkursu na 
Gdyński Przysmak 

 Organizacja 
Weekendu 
Kulinarnego 

 Organizacja 
Dziecięcej 
Akademii 
Kulinarnej 

 Pozostałe 
wydarzenia jak np. 
Dzień Dziecka, itp. 

 Działania PR 

 
 

Jakie działania 
marketingowe są 
podejmowane?  

Strona 
www 

Portale 
społ. 

Udział w 
targach 

Wydaw-
nictwa 

Inne, jakie? 

√ √  √ Wydarzenia i konkursy 

 
 

Czy szlak jest 
rozwijany w oparciu o 

strategię, program, 
plan rozwoju? 

 
tak 

 
Jeśli tak, kto opracowuje taki plan? 

 
Jeśli nie, kto podejmuje decyzje o działaniach 

promujących czy rozwijających szlak? 

 
Szlak jest rozwijany w oparciu o ofertę 

opracowaną na początku każdego roku przez 
Agencję Rozwoju Gdyni i omawianą wspólnie z 

Wydziałem Turystyki Urzędu Miasta Gdyni 

 
 
 
 
 

 
CZŁONKOWIE SZLAKU 

 
 

Ilu jest członków szlaku? 
 

 
Ok. 40-45 restauracji 

 
Kto jest członkiem szlaku?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  

 
Ilość 



 

Restauracje i inne lokale gastronomiczne 
 

Ok. 40-45 gdyńskich restauracji 

Producenci i wytwórcy produktów 
 

 

Atrakcje turystyczne 
 

 

Inne, jakie? 
 

 

Inne, jakie? 
 

 

Inne, jakie? 
 

 

Czy udział w szlaku jest 
sformalizowany? 

 

nie 

Jeśli tak, w oparciu o jaki 
dokument (umowa, 

deklaracje uczestnictwa, 
porozumienie o 

współpracy, inny- jaki?) 
 

 

 
Czy udział w szlaku jest płatny? 

 

Nie 

 
Czy istnieje forma certyfikacji, sprawdzania 
jakości usług/produktów członków, którzy 

chcą wstąpić na szlak? 
 

 
Nie ma formalnej certyfikacji, 
restauracja jest każdorazowo 

weryfikowana 

 
Jeśli tak, kto ustala te normy? 

 

 
Agencja Rozwoju Gdyni 

 
Czy normy te są sformalizowane, czy 

uznaniowe? 
 

 
Członek Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni 

musi być restauracją z obsługą kelnerską i musi 
mieć siedzibę w centrum miasta, pozostałe 

wymagania są uznaniowe – wygląd restauracji, 
czystość, itp. 

Jeśli sformalizowane, to w oparciu o jaki 
dokument przeprowadzana jest certyfikacja? 

(karty certyfikacyjne, ankiety, wywiady, 
wizyty, audyty) 

 



 
DOSTĘPNOŚĆ SZLAKU ( stopień komercjalizacji) 

 
 

Czy szlak posiada gotową 
ofertę turystyczną  

z ceną do zakupienia przez 
klienta ? 

(prosimy dołączyć)  
 

 
 

Oferta turystyczna polega na bezpłatnych materiałach 
informacyjnych o szlaku – strona internetowa, folder 

Czy oferta jest całoroczna 
czy sezonowa (terminy) ? 

 

 
Gdzie można tę ofertę zakupić?  

(można zaznaczyć kilka odpowiedzi)  
 

 

 

Biuro Turystyczne  
Organizacja lokalna?   

Inny podmiot ?  
Sprzedaż przez Internet ? 

 
 

Inny sposób sprzedaży, jaki? 
 

 

Czy oferta jest dostępna tylko na zamówienie ? 
 

 

Czy oferta jest dostępna dla grup (jeśli tak min. 
czy max. liczba osób w grupie jednorazowo) ?  

 

Czy jest dostępna dla turystów indywidualnych 
? 

 

Jeżeli tak, to na jakich warunkach można ją 
zamówić/ zakupić ? 

 

 
Jaka jest wielkość sprzedaży (ilość osób/rok, 

miesiąc, sezon) ? 

 

Jakie kroki są podejmowane w kierunku 
komercjalizacji szlaku ?  

 

 


