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WSTĘP 
 

 

We współczesnej globalizującej się gospodarce, informacja jest jednym z podstawowych 
zasobów rynkowych, decydującym o procesach konkurencyjnych oraz zachowaniach nabyw-
czych. Rola informacji w procesach gospodarowania przejawia się w wymiarach mega- i makro-
ekonomicznym, dotyczy także poszczególnych sektorów gospodarczych oraz działających, w 
ramach sektorów, przedsiębiorstw i instytucji. Poprzez informację potencjalni klienci mają moż-
liwość poznania ofert przedsiębiorstw.  

W sektorze turystycznym rola informacji przejawia się zarówno w wymiarze działalności 
rynkowej poszczególnych podmiotów oferujących usługi turystyczne, a także państw, regionów i 
obszarów lokalnych (gmin, miast). Wielość podmiotów emitujących i wykorzystujących informa-
cję w sektorze turystycznym wymaga zatem, przygotowania rozwiązań systemowych, tworzo-
nych na poziomach lokalnym, regionalnym i krajowym, a dotyczącym potencjału turystycznego i 
oferty podmiotów oferujących produkty turystyczne. 

Niniejszy Zeszyt Naukowy jest prezentacją problematyki badawczej związanej z zagadnie-
niami informacji turystycznej, traktowanej nie tylko jako element struktury oferty turystycznej, 
wynikającej z obsługi ruchu turystycznego, ale w ujęciu szerszym związanym z rolą informacji w 
gospodarce turystycznej. 

Zakres tematyki poruszanej w poszczególnych artykułach stanowi dorobek konferencji na-
ukowej zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Turystyką Uniwersytetu Szczecińskiego pt. 
„Informacja turystyczna”, w dniach 31 maja – 2 czerwca 2006 roku. W takcie konferencji rozwa-
żano następujące zagadnienia: 

– wskazanie na informację jako zbioru uporządkowanych danych z zakresu walorów tu-
rystycznych, zagospodarowania turystycznego oraz produktów turystycznych,  

– funkcjonowanie sieci centrów i punktów informacji turystycznej,  
– metodologię gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania i udostępniania danych, 
– miejsce informacji turystycznej w gospodarce turystycznej, 
– znaczenie informacji turystycznej dla wizerunku regionu turystycznego, z uwzględnie-

niem wizerunku Polski za granicą, 
– główne grupy odbiorców informacji turystycznej: organy administracji, inwestorzy 

branży turystycznej i pokrewnych, turyści, środki masowego przekazu, 
– podstawowe źródła danych dla systemu informacji turystycznej, 
– formy organizacyjne i narzędzia systemu informacji turystycznej, 
– zadania jednostek organizacyjnych systemu informacji turystycznej,  
– związki systemu informacji turystycznej z systemem marketingowym, a szczególnie 

promocją produktów turystycznych na poziomie lokalnym i regionalnym, 
– zarządzanie informacją turystyczną na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 
– uwarunkowania i kierunki rozwoju systemu informacji turystycznej w Polsce i na świe-

cie, 
– możliwości kreowania popytu na pożądane formy turystyki za pomocą informacji tury-

stycznej, 
– nowoczesne formy informacji turystycznej (wykorzystanie nowoczesnych form przeka-

zu w systemie informacji turystycznej), 
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– rola informacji w zarządzaniu przedsiębiorstwem turystycznym, 
– informacja na poszczególnych etapach obsługi ruchu turystycznego,  
– społeczna rola informacji turystycznej, 

funkcjonowanie i organizacja pracy punktów informacji turystycznej, 
systemy informacji turystycznej, w tym wykorzystanie Internetu i globalnych systemów re-

zerwacji. 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk naukowych, reprezentujących 

różne dyscypliny naukowe oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji 
turystycznych i podmiotów sektora turystycznego. Biorąc pod uwagę zakres omawianej proble-
matyki, struktura Zeszytu została podzielona na następujące części:  

1. Systemy i technologie informacji turystycznej. 
2. Regionalne aspekty rozwoju informacji turystycznej. 
3. Ekonomiczne aspekty informacji turystycznej. 
4. Zarządzanie informacją turystyczną. 
5. Marketingowe aspekty informacji turystycznej. 
6. Społeczno-prawne aspekty informacji turystycznej. 

Organizatorzy konferencji pragną podziękować przedstawicielom tak licznie reprezentowa-
nych środowisk naukowych za udział w przygotowaniu opracowań, stanowiących poszczególne 
części monografii, a łącznie składających się na końcowy, kompleksowy efekt merytoryczny. 
Słowa Podziękowań kierujemy do współorganizatorów konferencji, tj. Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego Oddział w Szczecinie, Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddział w 
Szczecinie, Polskiej Akademii Nauk Filia w Szczecinie, Zachodniopomorskiej Regionalnej Orga-
nizacji Turystycznej. Przedsięwzięcie było także wspierane przez patronów konferencji; podzię-
kowania kierujemy zatem do: Ministra Gospodarki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Polskiej 
Agencji Rozwoju Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, 
Urzędu Miasta Szczecina, Wydawnictwa Naukowego PWN. 
 

 

Beata Meyer, Aleksander Panasiuk  
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SYSTEMY I TECHNOLOGIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
 

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 429       EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 7         2006 
 
 
 
TOMASZ MAŃKOWSKI 

 
 

KOMPUTEROWY SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  
SZLAKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ – EUREAUWEB 

 
 

Wstęp 
 

Wielu turystów (na łodziach motorowych, żaglowcach, mniejszych jednostkach) korzysta-
jących z europejskich szlaków żeglugi śródlądowej potrzebuje aktualnych informacji na wszyst-
kich etapach wycieczki. Obecnie turyści tacy muszą korzystać z materiałów drukowanych, takich 
jak mapy, przewodniki po wodach śródlądowych, przewodniki po atrakcjach turystycznych i 
inne. Wielu z nich korzysta również z Internetu dla pozyskania niezbędnych informacji, zwykle 
jednak wiąże się to z koniecznością dotarcia do wielu źródeł. Jednak nawet w sieci globalnej 
brakuje jednorodnego portalu udostępniającego wyczerpujące informacje dostosowane do wyma-
gań europejskiego turysty wodnego. Co więcej wielu z nich ma problem z pozyskiwaniem infor-
macji w czasie trwania wyprawy. 

 

Charakterystyka wybranych systemów informacyjnych 
 

Szybki rozwój w obszarze sieci bezprzewodowych oraz systematyczne unowocześnianie 
przenośnych urządzeń umożliwiających korzystanie z tej sieci spowodowały, większe zaintere-
sowanie tworzeniem mobilnych systemów informacji turystycznej. W konsekwencji powstało 
kilka projektów tematycznych, korzystających z możliwości bezprzewodowego dostępu do Inter-
netu. Należą do nich min.: 

– projekt COMPRIS1 – skoncentrowany w swoim działaniu na zarządzaniu transportem i 
logistyką na wodnych szlakach śródlądowych; 

– projekt TELLMARIS2 - istotą jego jest prezentacja przestrzennych map trójwymiaro-
wych, obejmujących swoim zasięgiem rejon Bałtyku; 

                                                           
1 www.euro-compris.org 
2 www.tellmaris.com 
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– projekt WEBPARK3 - system informacji dla turystów przebywających w rejonach gór-
skich. Pozwala na prezentację informacji dotyczących regionu, w którym turysta obec-
nie się znajduje; 

– projekt M-TOGUIDE4 - system skonstruowany z myślą o wykorzystaniu w urządze-
niach przenośnych. Prezentuje on informacje o atrakcjach turystycznych dostosowane 
do profilu oraz obecnego położenia użytkownika. Nie obejmuje on jednak swoim dzia-
łaniem atrakcji położonych bezpośrednio w sąsiedztwie wodnych dróg śródlądowych; 

– projekt SAIMOTION5 - system umożliwiający tworzenie planu podróży. Poprzez dobór 
takich parametrów jak czas trwania wycieczki, trasa czy osobiste zainteresowania moż-
liwe jest stworzenie wirtualnego planu wyprawy. 

Pomimo tego, iż systemy te zostały oparte na technologi bezprzewodowej oraz posiadają 
rozbudowane bazy danych, to jednak są to systemy zamknięte. Oznacza to, iż faktycznie nie jest 
możliwym rozszerzanie zgromadzonych w bazie danych o te, wprowadzane przez samych użyt-
kowników systemu. 

W Polsce, poza kilkoma portalami informacyjnymi dla turystów dostępnymi z poziomu In-
ternetu, nie powstały dotychczas kompleksowe systemy, które umożliwiałyby przeglądanie sper-
sonalizowanych informacji z wykorzystaniem urządzeń przenośnych. 

 
Wymagania użytkowników 

 
Badania przeprowadzone na grupie 15 000 osób6 w toku przygotowania projektu eureaweb 

pokazały, iż użytkownicy-turyści nie byli zadowoleni z dostępnych wówczas rozwiązań. W kwe-
stionariuszu znalazły się pytania na temat tego, jakie informacje są łatwo dostępne w istniejących 
systemach, z jakich informacji najczęściej korzystają turyści oraz do jakich ważnych dla nich 
informacji nie mogą dotrzeć. Pytania dotyczyły ośmiu głównych grup tematycznych: 

– infrastruktury dla przyjmowania i obsługi łodzi, takiej jak stacje benzynowe, źródła prą-
du i wody czy miejsc cumowania; 

– nawigacji; 
– infrastruktury sportowej i rekreacyjnej; 
– usług w zakresie nagłych wypadków (lekarzy, szpitali); 
– usług gastronomicznych; 
– miejsc noclegowych i bazy hotelowej; 
– kultury; 
– dodatkowych atrakcji dla dzieci. 
Zbierano także informacje na temat wykorzystania przenośnych urządzeń, takich jak palm-

topy, laptopy, czy systemy GPS.  
Wyniki zebrane na podstawie badania wykazały, iż użytkownicy dostępnych wówczas na 

rynku systemów nie byli z nich zadowoleni. Głównym powodem niezadowolenia było to, iż żeby 
dotrzeć do wszystkich interesujących ich informacji, muszą korzystać z kilku systemów jedno-
                                                           

3 www.webparkservices.info 
4 www.mtoguide.org 
5 www.saimotion.de 
6 eureaweb – An architecture for a European Waterways Networked Information System, Holger Kirch-

ner, Bendick Mahleko, Mike Kelly, Reto Krummenacher, Zhou Wang, Fraunhofer IPSI, Human Factors 
Research Group, Germany-Ireland 2002. 
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cześnie. Wskazywanym przez nich kierunkiem było stworzenie jednolitego systemu, który po-
zwoliłby na pozyskanie wszystkich informacji z jednego źródła, a poza tym umożliwiałby: 

– dotarcie do aktualnych informacji; 
– dostęp do systemu za pośrednictwem czytelnego interfejsu; 
– korzystanie z systemu będąc połączonym z siecią bezprzewodową, jak i po rozłączeniu. 

 

System eureaweb 
 

Z technicznego punktu widzenia bezprzewodowe i komórkowe sieci telekomunikacyjne, 
pozwalają na połączenie z Internetem w każdym miejscu i czasie, co umożliwia wygodne i szyb-
kie korzystanie z niezbędnych usług. W odpowiedzi na wymagania użytkowników został stwo-
rzony system, który został zaopatrzony w zasób funkcjonalnych i aktualnych informacji. Eure-
aweb objął swoim działaniem turystów z całej Europy, a w szczególności z Wielkiej Brytanii i 
Niemiec. System pozwala na przeglądanie portalu z poziomu Internetu w domu, jak i na dotarcie 
do informacji podczas podróży z wykorzystaniem urządzeń przenośnych. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród turystów wytyczono cztery główne obszary 
działania systemu eureaweb: 

– niezawodna praca – system powinien obsługiwać różne etapy podróży, powinien rów-
nież pozwolić na korzystanie z niego równocześnie na stacjonarnych i mobilnych urzą-
dzeniach oraz na swobodne przesyłanie danych pomiędzy tymi urządzeniami, 

– informacja zorientowana na bieżące położenie – użytkownicy chcą mieć dostęp do in-
formacji na temat obszaru, w którym się obecnie znajdują, 

– aktualne informacje – połączenie sieciowe pozwala użytkownikom na uaktualnianie in-
formacji dotyczących trasy podróży, jak i na pozyskiwanie nowych informacji w każ-
dym miejscu i o każdej porze, 

– spersonalizowanie wymagań – oznacza dostosowanie systemu do wymagań poszcze-
gólnych jego użytkowników, co pozwala na prezentację wyników dostosowanych do  
wymagań konkretnego odbiorcy. 

System pozwala na pozyskiwanie informacji niezbędnych na każdym z etapów podróży, a 
w szczególności: 

1) Na etapie przygotowania – korzystając z komputera osobistego można zaplanować 
podróż i odbyć wirtualną wycieczkę zaplanowaną trasą. System sam wskazuje miejsca 
postoju, najciekawsze atrakcje turystyczne znajdujące się na trasie i przelicza czas po-
trzebny na przemieszczanie się na kolejnych odcinkach. 

2) W podróży – urządzenie przenośne takie jak laptop czy palmtop, korzystając z infor-
macji zgromadzonych na etapie przygotowania, wskazuje nam właściwy kierunek że-
glugi. W każdym momencie możliwe jest sprawdzenie aktualnych prognoz pogodo-
wych, jak i zasięgnięcie informacji na temat ewentualnych zagrożeń na trasie żeglugi. 
W każdej chwili użytkownik może także dotrzeć do szczegółowych informacji np. na 
temat miejsc noclegowych w hotelach w okolicy, menu w pobliskiej restauracji czy 
cen biletów do teatru, znajdującego się w danej miejscowości. 

3) Po zakończeniu wyprawy – system umożliwi przejrzenie dokładnej trasy jaką podró-
żował użytkownik. Możliwym jest także tworzenie dziennika podróży, w którym każ-
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dy z etapów będzie zaopatrzony w notatki, zdjęcia oraz filmy wykonane podczas wy-
prawy. 

 
 

 

 
Rysunek 1. Schemat działania systemu eureaweb  
Źródło: eureaweb – An architecture for a European Waterways Networked Information System, Holger 

Kirchner, Bendick Mahleko, Mike Kelly, Reto Krummenacher, Zhou Wang, Fraunhofer IPSI, Hu-
man Factors Research Group, Germany-Ireland 2002. 

 

Możliwości jakie daje wykorzystanie systemu eureaweb są ściśle związane z:    
– wykorzystaniem satelitarnego systemu lokalizacji (GPS), dzięki któremu możliwym jest 

dokładne wskazanie pozycji użytkownika oraz wskazanie mu dokładnej trasy podróży; 
– otwartością systemu, czyli z umożliwieniem użytkownikom wprowadzania modyfikacji 

danych zawartych w systemie oraz wymiany doświadczeń z odbytych podróży; 
– personalizacją ustawień – każdy z użytkowników sam określa swoje wymagania oraz 

zainteresowania, co pozwala na bardziej efektywne planowanie wyprawy i dobieranie 
właściwych jej elementów. 

 

Podsumowanie  
 

Rozproszone w przestrzeni Internetu strony zawierające wybrane i często nieaktualne dane, 
nie stanowią wystarczającego źródła rzetelnej i sprecyzowanej informacji. Pojawiła się potrzeba 
stworzenia systemu, który skupiłby szereg uporządkowanych i istotnych danych dla turystów 
korzystających z europejskich dróg żeglugi śródlądowej. W odpowiedzi powstała platforma 
eureaweb, która umożliwiła dotarcie do aktualnych i dostosowanych do wymagań konkretnego 
użytkownika informacji.   
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Płynność innowacji  
 

Pojęcie patent  sugeruje dostępność. Pochodzi ono z języka łacińskiego „litterae patentes„ i 
oznacza otwarte listy. Były to publiczne dokumenty wystawiane przez władcę, które przyznawały 
prawa takie jak: nadawanie szlachectwa, tytułu do urzędowych nominacji. W przeszłości wyda-
wano  patenty na szlachectwo, posiadanie ziemi i wykonywania zawodu rzemieślnika. Obecnie 
występują głównie patenty na wynalazki i postrzegane są jako sposób na wyeliminowanie innych, 
niż otwarcie się  na korzystanie z nich. Należy jednak zauważyć, że istota tego pojęcia, nie tylko 
rzuca światło na istotę własności intelektualnej, ale głównie na jej przyszłość. Na samym począt-
ku patenty były wyłączone z dostępu publicznego, tak jak każda własność prywatna. Obecnie w 
coraz szerszym zakresie są wykorzystywane do upowszechnienia technologii, pomimo ustalenia 
praw własności. 

Wynika to z faktu, że zmieniła  się istota własności intelektualnej traktowanej poprzednio 
jako aktywa użytkowe przez przedsiębiorców, w celu maksymalizacji zysku. Obecnie są one 
wejściem do sieci innowacji między gronami firm. Własność intelektualna przekształca się od tej, 
która umożliwia transfer wiedzy, w kierunku powstania rynku technologii. Stworzenie rynku 
wysokich technologii umożliwia osiągnięcie płynności innowacji. Szacuje się obecnie, że tylko w 
USA dochody z licencji technologii wynoszą 45 mld dolarów, podczas gdy na świecie 100 mld 
dolarów i szybko rosną1. Występuje jednak ryzyko, że rynek może na tym stracić, zanim nastąpi 
większa wymiana własności intelektualnej. Ma to miejsce w wysokich technologiach Internetu  i 
telekomunikacji. Dla niektórych, dążenie do zmian systemu patentowego na rynku innowacji 
wysokich technologii, jest  niekorzystny. Jak twierdzi  R.A. Ghosh z Uniwersytetu w Maastricht i 
autor książki „Kolaboracja własności  i ekonomia cyfrowa stwierdza” Software powinno być 
chronione przez prawa własności, natomiast niepowodzenie wdrażania patentów, wynika z inno-
wacyjności gospodarki. 2”  

                                                           
1 A market for ideas. A survey of patents and technology. „The Economist” z 22.10.2005 r., s. 1. 
2 Ibidem, s. 4. 
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Wątpliwości związane z legalizmem patentów, nie są niczym nowym. Zaraz po wynalezie-
niu elektryczności przeprowadzono debaty związane z tym, czy prądowi winno się przyznać 
patent. Był on bowiem naturalnym zjawiskiem, nowe zaś sposoby jego wykorzystania są odkry-
ciem, a nie innowacją. Podobne debaty są przeprowadzane obecnie na temat software w techno-
logiach internetowych.  

                           
Istota patentu 
 

 Pierwsze nowoczesne prawo patentowe zostało wprowadzone w Wenecji w 1474 roku, 
aby zachęcić przedsiębiorczych kupców do wykorzystania własności publicznej miasta państwa. 
Polegało ono na tym, że każdy, kto wykazał się oryginalnością dotychczas nie stosownej techniki 
sprzedaży, dostawał na 10 lat prawo do jej wyłącznego wykorzystania  

Obecnie patenty są przyznawane na podstawach przepisów narodowych, po dokładnym  ich 
przebadaniu przez państwowe urzędy patentowe. Prawo różni zasady ich przyznawania w szcze-
gółach, lecz  ogólne zasady  ich przyznawania są podobne, co wynika z umów międzynarodo-
wych. Generalnie wynalazca, który ubiega się o przyznanie patentu, musi przejść cztery testy, 
które dotyczą unikalności, użyteczności, oryginalności, a jej wynalazcą musi być człowiek, a nie 
natura. Odkrycia, które wynikają z naturalnych zjawisk fizycznych, nie mogą uzyskać patentu. 

Największy udział patentów w informatycznych technologiach, około 90%, występuje 
obecnie w USA, Europie i Japonii. Europejskie prawo patentowe umożliwia jego wykorzystanie 
we wszystkich państwach, pod warunkiem, że o nie poproszą i zostanie ona przetłumaczona na 
język krajów, które się o to zwróciły. Software technologii informatycznych nie podlegało prawu 
patentowemu aż do 1981 roku, kiedy to prawo amerykańskie zmieniło je w 1998 roku postano-
wieniem sądu federalnego USA, uznając, że metody handlowe w Internecie i telekomunikacji 
mogą być opatentowane. Przyniosło  to lawinę zgłoszeń o przyznanie patentów w USA i krajach 
azjatyckich. Należy zauważyć, że Unia Europejska wstrzymuje się z uznaniem metod handlo-
wych zastosowanych w technologiach informatycznych jako wynalazku i ściśle przestrzega 
wdrażania patentów w Software. Podjęto próbę zmiany, kiedy w lipcu 2005 roku zaproponowano 
dyrektywę UE dotyczącą harmonizacji  zasad 81 przepisów  przyznawanych patentów Software, 
lecz została ona odrzucona. 

Z upływem czasu system patentowy IT i telecomów skumulował wiele problemów w UE, 
które winny być rozwiązane zanim zacznie być efektywny. Ilość zgłoszeń patentowych bowiem 
podwoiła się, a urzędy patentowe są „zawalone” nadmiarem pracy. Tak duża masowość ofert 
patentowych spowodowała, że eksperci narzekają, iż jakość patentów mierzona tym, czy rzeczy-
wiście są one nowością i odpowiada ich wymogom – zmniejszyła się. Powoduje to takie proble-
my, że ich właściciele, wykorzystują „śmieciowe patenty”, aby uzyskać najlepsze części od in-
nych, które winny być własnością społeczną. W związku z tym zdarzają się odwołania do sądu w 
tej sprawie, co powoduje dodatkowe koszty.  

W obecnych czasach własność intelektualna ma większe znaczenie, ponieważ pomysły i 
innowacje stały się najważniejszymi czynnikami produkcji, zdecydowanie wypierając inne, takie 
jak: ziemia, energia i surowce. 

Fakty i liczby mówią same za siebie. Tylko IBM zarabia obecnie ponad 1 mld USD z port-
fela własności intelektualnej rocznie. W Helwett & Packard dochody ze sprzedaży technologii  IT 
wzrosły w  latach  2002-2004 o 200 mln USD. Microsoft osiągnął w 2005 roku 3000 patentów IT 
i Telecomach podczas, gdy  w 1990 posiadali tylko pięć. Na początku 2005 roku stworzono w 
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nim specjalny dział do sprzedaży technologii informatycznych i udziałów  w nowotworzonych 
firmach wysokich technologii. 

Dominacja własności intelektualnej w IT i telekomunikacji spowodowała globalne zjawi-
ska rozwoju tej działalności. 

Po pierwsze, IT i telekomy  polegają  kompleksowemu rozwojowi, stąd też występuje 
większa skłonność do zaakceptowania wynalazków w tej dziedzinie od innych. Do przeszłości 
należą czasy, gdzie pionowo zintegrowane firmy realizowały każdy krok produkcji od projektu do 
sprzedaży finalnego produktu. Obecnie cała armia wyspecjalizowanych firm skupia się na wą-
skiej dziedzinie rozwiązywania problemów technologicznych, wykorzystując swoje prawa wła-
sności intelektualnej, uzyskane z  licencji technologii informatycznych. 

Po drugie, wiele nowych technologii szybko się starzeje i firmy większą część środków 
przeznaczają na badania i wdrażanie innowacji, aby stać się konkurencyjnymi. Koszty badania 
nowych produktów można pokryć dochodami ze sprzedaży licencji. 

Po trzecie, klienci IT żądają ujednolicenia i jednakowych standardów, a nie zróżnicowa-
nych systemów. Oznacza to, że nowe systemy muszą bez zakłóceń funkcjonować. Wymaga to 
stworzenia poolu patentowego lub krzyżowych porozumień licencyjnych. 

Po czwarte, tworzenie własności intelektualnej w IT wymaga mniej nakładów kapitało-
wych niż inne aspekty handlu IT, gdyż zależą od ludzi, a nie od materialnych czynników produk-
cji. Jest to szczególnie istotne dla nowopowstających firm w ryzykownych przedsięwzięciach dla 
powstałego boomu rozwoju Internetu w 2000 roku. Inwestujący w  nowoczesne technologie 
wymagają od firm tworzących innowacje w wysokich technologiach, żeby posiadały płynne 
aktywa innowacyjne, które mogą sprzedać w sytuacji, kiedy brak im rentowności. 

Prawnie system własności intelektualnej pokrywa cztery płaszczyzny: praw autorskich 
(mający zastosowanie w ochronie dzieł sztuki, utworów muzycznych, artystycznych i literackich), 
znaku firmy, patentów dla wynalazków i nietrafnie zdefiniowanej kategorii „sekrety wymiany” 
zastosowanych, poufnych praktyk sprzedaży. Ma on prawnie zabezpieczać przed nieprawnym ich 
wykorzystaniem przez innych. 

W obszarze ITC własność intelektualna jest zabezpieczona w patentach, które wyłączają 
innych z prawa do korzystania z tego samego wynalazku. Występuje obawa, że prawa patentowe 
przesuwają się za daleko w kierunku nadmiernej ochrony przed wykorzystaniem przez innych. 
Ryzyko to nie pobudza postępu w innowacyjności wynalazków w tej dziedzinie. Jest to istotne, 
gdyż postęp w ITC jest obecnie najszybszy, co powoduje że jest to najbardziej konkurencyjny 
sektor gospodarki rynkowej. Współtwórca największej światowej przeglądarki internetowej 
Google Larry Page jest na najlepszej drodze do stworzenia globalnego systemu komunikowania 
się ludzi na świecie3.   

.       

Zastosowanie ITC w działalności firm turystycznych 
 

W kontekście Strategii Lizbońskiej, która skupia się na czynnikach wzrostu UE, stwierdza 
się, że technologie informatyczne i komunikowania się mają największy wpływ na wzrost gospo-
darczy. W latach 1975-2005 sektor turystyczny zaadoptował trzy fale innowacji ITC: 

 
3 Face value ST Lawrence of Google. „The Economist” z 14.01.2006 r., s. 66.  
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– w  latach siedemdziesiątych komputerowy system rezerwacji (Computer Reservation  
System – CRS); 

– w latach osiemdziesiątych globalny system dystrybucji usług turystycznych (Global Di-
stribution System – GDS); 

– w połowie lat dziewięćdziesiątych – komunikowanie się poprzez  Internet. 
Gospodarka elektroniczna przyniosła wiele zmian w strukturze organizacji rynku tury-

stycznego. Powstały nowe formy handlu produktami turystycznymi, stymulujące wzrost konku-
rencji, oparte na nowych formach kupna i sprzedaży, które wykreowały nowe metody robienia 
interesów. 

Zastosowanie Strategii Lizbońskiej następuje poprzez wdrażanie „eEurope 2005 Plan Dzia-
łania – społeczeństwo informacyjne dla wszystkich”. Zawiera ono dużą liczbę przedsięwzięć, 
mających na celu przybliżenie innowacji ITC do przedsiębiorstw, wspierać rozwój usług elektro-
nicznych i promować bardziej wygodny dostęp do narzędzi przekazywania informacji i komuni-
kacji dla obywateli. Internet znalazł istotne znaczenie w działach obsługujących turystykę (tabela 
1). 

W 2004 roku 93,2% przedsiębiorstw w UE 25 obsługujących sektor turystyczny miało do-
stęp do Internetu, podczas gdy dla całej gospodarki przez Internet obsługiwane było 88,9% przed-
siębiorstw. Największy dostęp do Internetu w obsłudze turystyki wystąpił w  Finlandii –   100%, 
co związane jest z lokalizacją globalnej firmy internetowo – telekomunikacyjnej Nokia, natomiast 
najmniejszy na Litwie – 77,7%.  Polska znajduje się na przedostatnim miejscu, co świadczy, że 
ma duże zaległości do nadrobienia w zakresie poprawy przekazu informacji poprzez Internet w 
sektorze turystycznym i całej gospodarcze  turystycznej: hotele, restauracje, transport itp. 

 

Tabela 1. Udział  przedsiębiorstw mających dostęp do Internetu i telekomunikacji w UE i wybranych  
państwach członkowskich w 2004 roku (w %) 
 

Kraje Sektor obsługujący turysty-
kę Gospodarka ogółem 

 Internet w tym połączenia   
szerokiego pasma Internet w tym połączenia szero-

kiego pasma 
UE 25 93,2 48,3 88,9 52,1 
Strefa euro 93,5 48,4 90,3 55,9 
Czechy 93,5 35,5 94,1 53,6 
Niemcy 93,5 37,3 87,4 71,6 
Hiszpania 93,0 81,3 87,4 71,6 
Finlandia 100,0 74,9 97,1 70,9 
Szwecja 98,2 76,4 95,9 74,4 
Polska 83,2 25,8 85,0 27,8 
Austria 96,4 50,3 93,7 54,8 
Holandia 95,0 52,9 88,5 53,7 
Litwa 77,7 54,4,2 80,7 50,1 
Źródło: opracowanie własne na podstawie F.C. Bovagnet: ITC in the tourism sector Statistics in focus  
Eurostat. Luksemburg 5.10.2005 r., s. 2. 

 
Należy jednak zauważyć, że Internet ma większe zastosowanie w usługach turystycznych 

niż w gospodarce ogółem. Najmniejszy udział szybkich połączeń szerokiego pasma dostępu do 
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informacji miał miejsce w Polsce – w obsłudze turystyki 25,8 procent, a w przekazie informacji 
dla całej gospodarki wzrósł o 2% do 27,8%. Jest ona o połowę mniejsza niż przeciętna dla UE 25 
i dla strefy euro. Szybkie połączenia przekazywania informacji szerokiego pasma dostępu w 
usługach turystycznych (48,3%) są mniejsze niż dla całej gospodarki (52,1%). Największe udzia-
ły szybkich powiązań wystąpił w krajach nordyckich. 

 

Handel elektroniczny w turystyce 
 

Posiadanie strony internetowej i dostęp do sieci wirtualnej, to wstępny etap prowadzenia 
handlu elektronicznego (e-business). Handel elektroniczny prowadzi do zmian zachowań konku-
rencyjnych w turystyce poprzez ciągłe dostarczanie najbardziej aktualnej informacji  dla poten-
cjalnych klientów. Pokonano tutaj barierę odległości i czasu dostępu do informacji o usługach 
turystycznych. 

W 2004 roku 82,3% przedsiębiorstw turystycznych UE 25 posiadało stronę internetową lub 
było w sieci wirtualnej. Przewyższyło to o 24,6% średnią dla pozostałych działów gospodarki, 
która wyniosła 57,7%. Rozpatrując wielkość handlu e-business według krajów, to największy 
udział przedsiębiorstw turystycznych prowadzących handel elektroniczny wystąpił w Finlandii – 
98,6%, Danii – 97,1%, Słowenii – 97,1%, Szwecji – 95,5%, Austrii – 93,5%  i Belgii – 91,2%. 
Najmniejszy udział zanotowano w Portugalii – 59,4% i Litwie – 59,2%. 

E-business w turystyce posiada zróżnicowane poziomy złożoności przekazywania danych i 
kompleksowości. Wymienić tutaj należy: najprostszy stosowany w recepcji i przyjmowaniu 
zleceń do globalnej integracji sprzedaży, fakturowania i księgowania oraz systemów zarządzania 
majątkiem. 

Zastosowany poziom zróżnicowania e-business określany jest głównie poprzez cechy sek-
tora gospodarki, rodzaj produkowanych dóbr i usług, charakteru łańcucha dostaw, wielkości 
inwestycji i kosztów oraz struktury popytu. ITC w produkcji dóbr skupia się na zastosowaniu w 
łańcuchu dostaw, podczas gdy w sektorze usług turystycznych, poprzez zastosowanie ITC dąży 
się do rozwoju nowych kanałów do komunikacji z rynkiem i sprzedaży. 

Dostępne dane dla UE 25 wskazują, że 30,3% przedsiębiorstw obsługujących turystykę w 
2004 roku miało wdrożony system informatyczny w recepcji i dla przyjmowania zamówień. 
Interesujące jest, że w takich krajach, jak: Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Słowacja i Finlandia 
przewyższa on średnią unijną, a w krajach typowo turystycznych, jak Słowenia (10,3%) i Hiszpa-
nia (10,4%) wystąpił najmniejszy udział. 

W przedsiębiorstwach usług turystycznych wykorzystano ITC w 73,2% na fakturowaniu i 
sprzedaży. Było to jednak mniej niż dla całej gospodarki UE 25 – 76,1%.   

Badania rynku oprogramowania dla małych i średnich firm w Polsce są przeprowadzane 
rzadko i rynek ten nie jest do końca rozpoznany. Przeprowadzone w 2003 roku badania przez 
firmę DIS wykazały, że różne programy wspierające zarządzanie firmą wdrożyło 570 tys. przed-
siębiorstw. Po stronie podażowej  rynku turystycznego w Polsce dominują małe i średnie przed-
siębiorstwa. 

Zmiany na rynku są coraz wyraźniejsze. Regułą stało się tworzenie systemów mini-ERP z 
aplikacji przebudowanych w moduły. Są one przeznaczone dla firm małych, ale muszą konkuro-
wać z modułami dla firm średnich. Na polskim rynku, wśród aplikacji używanych przez małe i 
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średnie firmy, dominującą jest pozycja systemu DOS4.  Należy jednak zauważyć, że przyszłość 
połączeń biznesowych z wszelkiego rodzaju rozwiązaniami internetowymi w Polsce, to jeden z 
najważniejszych kierunków rozwoju oprogramowania software. Możliwość adaptacji tych aplika-
cji informatycznych zależeć będzie jednak od koniunktury i możliwości pozyskania struktural-
nych funduszy unijnych. Zwiększy się wówczas konkurencyjność polskich firm turystycznych na 
Jednolitym Rynku Unii. 

                                                           
4 Około 25% komputerów należących do małych firm może pracować tylko z aplikacjami DOS, a po-

nad 35%, mimo iż działają na różnych wersjach Windows, nadal obsługuje oprogramowanie DOS. Internet i 
integracja wyznaczają kierunek rozwiązań informatycznych dla małych i średnich firm. Dodatek „Teleinfor-
matyka w Polsce”. „Rzeczpospolita” z 30.11.2005 r. 
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BROKER INFORMACJI CZY BIBLIOTEKARZ NAUKOWY  
W NAUKACH O TURYSTYCE 

 
 

W bibliotece uczelni turystycznej bibliotekarz pełni rolę brokera informacji, uczestniczy w 
procesie dydaktycznym i naukowym uczelni jako jego współtwórca, również jako uczestnik 
procesu badawczego. Moja wypowiedź stanowi głos w dyskusji nad powyższą tezą. Dla potwier-
dzenia początkowej tezy prezentuję fragmenty wypowiedzi Barbary Szczepańskiej, zamieszczone 
na łamach zawodowego czasopisma bibliotekarskiego Elektroniczna Biblioteka1. 

Rozrastające się zasoby informacyjne, przede wszystkim Internetu, sprawiają coraz więcej 
trudności osobom, nie posiadającym doświadczenia w wyszukiwaniu informacji. Poza tym roz-
wój kontaktów gospodarczych i handlowych, wymusza ciągłą aktywność przedsiębiorców nie 
tylko w sferze stricte biznesowej, ale również w dostępie do informacji o konkurencji, rynkach 
zbytu, nowinkach technologicznych, nowych badaniach. Sami nie posiadając umiejętności wy-
szukiwania i agregacji informacji, tworzą zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów. Z dru-
giej strony my bibliotekarze, pracując w bibliotece, szczególnie w oddziałach informacji, mamy 
na co dzień do czynienia z różnymi źródłami informacji, poznajemy różne strategie wyszukiwaw-
cze, zgłębiamy zasobu Internetu. To wszystko czyni nas specjalistami w wyszukiwaniu informa-
cji, tymi, na których właśnie rodzi się zapotrzebowanie na polskim rynku pracy. A może by zatem 
wykorzystać tę wiedzę i doświadczenia i rozpocząć pracę na własny rachunek, zajmując się na co 
dzień tym, czym zajmowaliśmy się dotychczas? Może czas byśmy przestali być bibliotekarzami, 
specjalistami informacji naukowej, technicznej, ekonomicznej, medycznej etc. a stali się broke-
rami informacji? 

Chcąc dobrze oddać znaczenie terminu broker informacji (infobroker), przytoczę na począ-
tek definicję terminu broker. Broker, to według Słownika wyrazów obcych2, osoba zajmująca się 
pośrednictwem w sprawach kupna i sprzedaży towarów, papierów wartościowych lub usług han-
dlowych. Broker informacji, to jakby zawężenie tego terminu i ukierunkowanie go na rodzaj 
pośrednictwa, jakim się ta osoba zajmuje. Broker informacji jest bowiem specjalistą pośredniczą-
cym w udzielaniu wszelkiego rodzaju informacji3. Drugim ważnym powodem, dla którego termin 
broker dobrze oddaje naturę tej profesji, jest jego rola jako weryfikatora informacji. Infobroker 
                                                           

1 B. Szczepańska: Broker informacji – zawód z przyszłością czy zawód z przyszłości? „EBIB Elektro-
niczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” (dokument elektroniczny) 2002, nr 11 (40). 

2 Słownik wyrazów obcych. Warszawa 2000, s. 144.  
3 B. Miś: Zawód: infobroker. „Wiedza i Życie” 2001, nr 4, s. 23.  
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ma gwarantować, że udzielona przez niego informacja jest nie tylko relewantna do zapytania, ale 
także jest najwyższej jakości. Udzielając informacji niejako ją akredytuje, firmuje swoim nazwi-
skiem. Podobnie do brokera giełdowego, któremu powierzamy nasze pieniądze, ufając, że będzie 
je odpowiednio lokował i działał na naszą korzyść. Weryfikacja informacji to wyznacznik dzia-
łalności brokera informacji. Oczywiście nie zawsze można weryfikować wszystkie informacje, 
nikt nie jest specjalistą we wszystkich dziedzinach nauki i wiedzy. Infobrokerzy mogą korzystać z 
usług specjalistów, konsultantów, którzy mogą recenzować i weryfikować część informacji, bądź 
też mogą korzystać z usług brokerów informacji specjalizowanej. Prof. Konrad Fijałkowski po-
równał zależność infobrokerów od brokerów informacji specjalizowanej do roli, jaką pełnią do-
stawcy podzespołów u producenta samochodów4. Ta współpraca jest niezwykle istotna, ponieważ 
najważniejsze jest zaufanie klienta, co do jakości usług i wartości udzielanej mu informacji. 
Należy bowiem pamiętać, że zgromadzone przez niego dane oraz przygotowywane raporty i 
opinie, będą często podstawą do podejmowania ważnych decyzji również finansowych. Porażka 
rynkowa klienta brokera informacji, to również porażka infobrokera. 
 
Informacja w turystyce  
 

Biblioteki związane z turystyką, z szeroko rozumianym produktem turystycznym, powinny 
realizować działalność informacyjną; bez praktycznych działań w tym zakresie żadna biblioteka 
nie może istnieć. Szczególnie dotyczy to bibliotek uczelnianych, gdzie kształcimy studentów 
funkcjonujących lub odbywających praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach związanych z 
usługami turystycznymi (z przemysłem turystycznym), biblioteka udziela informacji co najmniej 
w dwu płaszczyznach, czyli realizuje zadania informacji biznesowej oraz naukowej.  

W literaturze dotyczącej „informacji w turystyce” autorzy koncentrują się na „informacji 
turystycznej”, co zdaniem autora jest błędem, gdyż zapominają o realizacji potrzeb pozostałych 
użytkowników. Zdaniem autora należy wyróżnić trzy grupy użytkowników informacji w turysty-
ce:  

– odbiorcy informacji o produkcie turystycznym (turyści indywidualni oraz organizatorzy 
wypoczynku grupowego), czyli odbiorcy informacji turystycznej; 

– pracownicy przedsiębiorstw turystycznych, w tym studenci uczelni turystycznych, czyli 
odbiorcy informacji firmowej; 

– naukowcy badający zjawiska społeczne i gospodarcze w turystyce, czyli adresaci in-
formacji naukowej.  

 
Informacja biznesowa w rozumieniu turystycznym  
 

Na ten segment informacji składa się, zdaniem autora, informacja turystyczna oraz infor-
macja firmowa. 
 
Informacja turystyczna  
 

Informacja turystyczna jest elementem promocji produktu turystycznego; „pod pojęciem 
informacji turystycznej należy rozumieć zespół działań przyczyniających się do sprawnego prze-
                                                           

4 Ibidem, s. 24.  
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mieszczania się turystów w czasie i przestrzeni, ułatwiających optymalne wykorzystanie poznaw-
czych i wypoczynkowych walorów turystycznych, a także bazy oraz usług turystycznych i paratu-
rystycznych”5. Ten typ informacji „służy nie tylko indywidualnym turystom i turystom poten-
cjalnym, ale również organizatorom wypoczynku grupowego. Dotyczy to profesjonalnych biur 
podróży, zarówno touroperatorów – hurtowników, jak i detalistów, różnorodnych organizacji 
społecznych i animatorów coraz powszechniejszego wypoczynku w grupach nieformalnych” 6. W 
niektórych uczelniach „informacja turystyczna” stanowi element programu nauczania, jest wy-
kładanym przedmiotem w ramach specjalności „promocja w turystyce i rekreacji”.  

 
Informacja firmowa 

 
Informacja firmowa, czyli informacja techniczno-handlowa o wyrobach przemysłowych, 

materiałach i surowcach, ich właściwościach i zastosowaniu,7 mających swoje zastosowanie w 
codziennej praktyce zakładów hotelarskich (wyposażenie obiektów hotelarskich, usługi hotelar-
skie – czyli „wynajęcie turyście noclegu na określony czas poza stałym miejscem jego zamiesz-
kania”8), zakładów gastronomicznych (wyposażenie pionów produkcyjnych w zakładach gastro-
nomicznych oraz usługi gastronomiczne, czyli „zespół czynności: produkcyjnych, mających na 
celu uzdatnienie produktów spożywczych do konsumpcji, oraz handlowych, polegających na 
sprzedaży produktów kulinarnych, przy zapewnieniu warunków konsumpcji na miejscu”9), po-
nadto usługi transportowe, usługi biur podróży (czyli pośrednickie i organizatorskie), usługi 
przewodnickie i pilotaż wycieczek, usługi wypoczynkowe i usługi w zakresie kultury fizycznej, 
usługi ubezpieczeniowe, bankowe, handlowe i rzemieślnicze. Informacja firmowa adresowana 
jest do pracowników przedsiębiorstw turystycznych, jej odbiorcami są przede wszystkim hotela-
rze, pracownicy gastronomii, biur podróży oraz pozostałych podmiotów gospodarczych działają-
cych w turystyce i rekreacji, jest również elementem procesu kształcenia kadr turystycznych, jest 
narzędziem w nauczaniu przedmiotów zawodowych w uczelniach turystycznych.  
 
 
Informacja naukowa w rozumieniu turystycznym  
 

Informacja naukowa w rozumieniu turystycznym to w praktycznym wymiarze informacja o 
osiągnięciach nauk o turystyce, informacja adresowana do pracowników nauki oraz opracowana 
metodą naukową10, oczywiście należy pamiętać o wynikach badań w naukach o turystyce, o 
placówkach naukowo-badawczych, o naukowcach i ich dorobku naukowym (wraz z określonym 
zakresem prowadzonych badań), o placówkach informacji funkcjonujących w naukach o turysty-
ce i ich dorobku, czyli o zakresie gromadzonych, przetwarzanych i udostępnianych informacji.  

 
5 J. Merski: Informacja turystyczna w Polsce. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2002, s. 7-9. 
6 J.P. Piotrowski, M. Traczyk: Promocja i informacja turystyczna: wybrane zagadnienia. Instytut Tury-

styki, Kraków 1999, s. 9-10; literatura odnosząca się do informacji turystycznej jest bogata, związana jest 
z aktualna dyskusją nad kształtem systemu informacji turystycznej w Polsce. 

7 Informacja naukowa. W: Słownik terminologiczny informacji naukowej. Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1979, s. 54. 

8 W.W. Gaworecki: Turystyka. PWE, Warszawa 2003, s. 310. 
9 Próba usystematyzowania niektórych pojęć w gastronomii H. Rudecki: „Przegląd Gastronomiczny” 

1974, nr 5, za W.W. Gaworecki: op.cit., s. 343. 
10 Informacja naukowa..., s. 54. 
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W tym miejscu warto wspomnieć, iż do zespołu placówek praktykujących w zakresie in-
formacji naukowej w turystyce zaliczyć można biblioteki Instytutu Turystyki w Warszawie, 
Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz podobnych uczelni w Łodzi, Często-
chowie oraz bibliotekę Wyższej Szkoły Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie. 
Ponadto księgozbiorem dysponuje Katedra Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
(głównie obcojęzycznym). Rolę ośrodka informacji biznesowej pełni zaś redakcja miesięcznika 
Przegląd Gastronomiczny oraz redakcje portali internetowych Gastrona.pl oraz Papaja.pl, Ehote-
larz.com i wielu innych. Lista placówek jest oczywiście otwarta, tworzona i modyfikowana wokół 
idei Konfraterni Turystycznej Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  

Dla informacji naukowej o turystyce podstawowym zagadnieniem jest zdefiniowanie pola 
zainteresowań. W środowisku naukowców zajmujących się turystyką toczą się dyskusje dotyczą-
ce zakresu dwóch pojęć: „turystyka jako nauka” oraz „ nauki o turystyce”. Dla zilustrowania 
zakresu zainteresowań nauk o turystyce można przedstawić przykładowe poglądy, w toczącej się 
dyskusji wokół tego zagadnienia.  

Grzegorz Gołembski z Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 
w następujący sposób określił pola badawcze różnych dyscyplin naukowych, niezbędnych do ich 
kompleksowego opracowania zagadnienia turystyki, jako czynnika integrującego badania nauko-
we11. Proces integracji badań naukowych może dokonać się „na gruncie współpracy geografii i 
ekologii, psychologii i socjologii, ekonomii i zarządzania”. Podstawowe pola badawcze nauk 
geograficznych dotyczą przestrzeni turystycznej i osadnictwa turystycznego, a także jakości 
środowiska naturalnego wpływającej na jakość turystyki. Wynika to z realizacji idei turystyki 
zrównoważonej i konieczności określenia miejsc koncentracji ruchu turystycznego. Z kolei pola 
badawcze dla psychologii to rozwiązywanie zagadnień psychologii i etyki rynku turystycznego 
oraz związek turystyki ze zmianami socjo-kulturowymi w regionie. Wiąże się to ściśle z koniecz-
nością wprowadzenia turystyki zrównoważonej i zintegrowanego zarządzania jakością (zarządza-
nie personelem, procesy dostarczania usług). [...] W naukach ekonomicznych konieczne jest 
wyodrębnienie ekonomiki turystyki oraz czterech bloków tematycznych, mających szczególne 
zastosowanie w rozwiązywaniu aktualnych zagadnień, związanych z rozwojem turystyki. Do 
bloków tych należą: 

– Gospodarka regionalna, łącznie z transportem i logistyką. 
– Marketing i analiza rynku. 
– Finanse (publiczne i przedsiębiorstw). 
– Organizacja i zarządzanie wraz z ekonomika pracy. 
 
 

                                                           
11 G. Gołembski: Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe. W: Kierunki rozwoju badań na-

ukowych w turystyce. Red. G. Gołembski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 11–22.  
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O integracji poczynań badawczych oraz potrzebie syntezy dotychczasowego dorobku nauk 
zajmujących się turystyką pisze Ryszard Winiarski z Akademii Wychowania Fizycznego im. 
Bronisława Czecha w Krakowie we wstępie do dwutomowego opracowania „Nauki o turystyce”. 
„Turystyka, to nie tylko rozwijająca się bardzo dynamicznie gałąź gospodarki, ale również ak-
tywność przestrzenna człowieka, rodząca różnorakie skutki w jego otoczeniu przyrodniczym i 
społeczno kulturowym. Dlatego do refleksji nad fenomenem turystyki zaprosiliśmy przedstawi-
cieli różnych dziedzin wiedzy. W części pierwszej pracy czytelnik miał możliwość zapoznania się 
z dorobkiem takich nauk zajmujących się turystyką, jak: geografia, ekonomia, socjologia, psycho-
logia, pedagogika, historia, filozofia, teologia i ekologia człowieka. W części drugiej prezentowa-
ne są dalsze studia na temat turystyki, obejmujące statystykę, prawo, politykę, marketing, finanse, 
ekologię, biometeorologię, medycynę i antropologię. Czy z tego bogactwa problemów i warszta-
tów badawczych wyłania się już jakaś klarowna całość, która można by nazwać ‘nauka o turysty-
ce’? Z pewnością jeszcze za wcześnie, aby odpowiedzieć twierdząco na to pytanie. Póki co, 
mówić więc będziemy nadal o naukach zajmujących się turystyką, które poszukują swej poznaw-
czej, metodologicznej i instytucjonalnej tożsamości” 12. 
 
 

                                                           
12 R. Winiarski: Przedmowa. W: Nauki o turystyce, tom 2. Red. R. Winiarski. Akademia Wychowania 

Fizycznego, Kraków 2004, s. 7. 
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Wyniki badań podstawowych w turystyce 
 

Informacja naukowa adresowana jest do naukowców analizujących zjawiska społeczne i 
gospodarcze w turystyce. Stosunkowo łatwo można zdiagnozować osiągnięcia w zakresie tzw. 
nauk podstawowych, których wyniki są powszechnie znane, gdyż koncentrują się w materiałach 
wydawanych przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Instytut Turystyki 
oraz Główny Urząd Statystyczny, ponadto Polska Organizacja Turystyczna publikuje informacje 
o niektórych zakończonych badaniach. Opublikowane w ten sposób badania podstawowe (w 
formie publikacji papierowej lub elektronicznej) dotyczą zadań tzw. statystyki publicznej.  

Wyniki badań o charakterze podstawowym publikowane są ponadto w materiałach pokon-
ferencyjnych, stanowiących obraz inicjatyw poszczególnych uczelni turystycznych – państwo-
wych i niepaństwowych. Według mojego rozeznania w roku 2005 roku zorganizowanych zosta-
nie ponad 30 konferencji naukowych o charakterze ogólnopolskim, o tematyce związanej z wie-
loma dziedzinami nauk związanych z turystyką. Większość z nich powinna zakończyć się opubli-
kowaniem wyników badań prowadzonych w poszczególnych środowiskach. Podczas konferencji 
prezentowane są wyniki badań finansowanych z różnych źródeł.  
 
Badania marketingowe 
 

Podczas trzeciej konferencji „Prace badawcze w turystyce” zorganizowanej 20 maja 2005 
roku przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy zaprezentowane zostały 
potrzeby zmiany metodologii badań w zakresie turystyki w warunkach integracji Polski z Unią 
Europejską oraz metodologia badań innych krajów Unii Europejskiej. Konferencja była skiero-
wana do przedstawicieli branży turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, przedstawi-
cieli szkolnictwa wyższego i średniego oraz prasy branżowej. Zaprezentowane zostały również 
wyniki badań statystycznych prowadzonych w minionym roku w ramach tzw. statystyki publicz-
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nej. Podjęta została inicjatywa opracowania wspólnych założeń metodologicznych badań marke-
tingowych prowadzonych przez poszczególne ośrodki badawcze w Polsce.  

„Badania marketingowe to poszukiwanie, gromadzenie i analizowanie wszelkich informa-
cji o zjawiskach rynkowych (pochodzących ze źródeł zarówno pierwotnych, jak i wtórnych). 
Prowadzone są one w celu stworzenia podstaw do podejmowania racjonalnych, ekonomicznie 
uzasadnionych decyzji.”13 W ten sposób definiują charakter badań marketingowych (konsumenc-
kich) autorzy podręcznika dotyczącego produktu turystycznego, jednego z podstawowych zagad-
nień dla gospodarki turystycznej.  

Badania zaś prowadzić może – i powinna – każda uczelnia kształcąca kadry dla turystyki. 
Wynika to chociażby z założeń procesu dydaktycznego w danej uczelni. Biblioteki uczelniane w 
konsekwencji powinny uczestniczyć w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu do analizy 
źródeł informacji rynkowych, które zostały opublikowane, powinny w ten sposób uczestniczyć w 
bieżącym procesie badawczym.  

Potrzebne informacje rynkowe możemy uzyskać z dwojakiego rodzaju źródeł: pierwotnych 
i wtórnych. Źródła pierwotne w badaniach marketingowych stanowią informacje uzyskane w 
wyniku prowadzonych przez firmę własnych badań rynku. W zależności od charakteru tych 
badań mogą to być obserwacje, wywiady i eksperymenty.14 Źródła wtórne (zwane gabinetowymi) 
stanowią informacje rynkowe już przez kogoś zebrane, opracowane i najczęściej opublikowane. 
Dane te pochodzą zarówno od instytucji ‘zawodowo’ zajmujących się tematyką turystyczną np. 
UN WTO – Światowa Organizacja Turystyki, Instytut Turystyki, Orbis), jak i instytucji ustawo-
wo zobowiązanych do zbierania różnych informacji, w tym również z zakresu turystyki (CBOS, 
OBOP, Główny Urząd Statystyczny).” Należą do nich roczniki statystyczne, publikacje książko-
we, czasopisma, opracowania organów administracji terenowej, lub odpłatnie udostępniane 
szczegółowe raporty ekspertów, opracowania placówek badawczych, w tym poszczególnych 
uczelni turystycznych. Interpretacja danych pochodzących z tych źródeł powinna być punktem 
wyjścia do prowadzenia własnych badań.15  

Wśród wtórnych źródeł informacji znalazły się dokumenty rządowe, akademickie, bizne-
sowe i przemysłowe pozostające poza komercyjnym obiegiem wydawniczo-księgarskim, zwane 
„szarą literaturą”. Zgodnie z określeniem podanym na stronach internetowych Ośrodka Przetwa-
rzania Informacji – w jej skład wchodzą różne rodzaje dokumentów niekonwencjonalnych i trud-
no dostępnych, w tym:  

– sprawozdania i raporty naukowe, techniczne, ekonomiczne, społeczne i inne, powstają-
ce w instytucjach publicznych i prywatnych,  

– materiały konferencyjne niepublikowane i niedostępne za pośrednictwem handlowych 
sieci księgarskich,  

– normy i zalecenia techniczne,  
– tłumaczenia niepublikowane,  
– artykuły ukazujące się w czasopismach: wydawanych w małych nakładach, udostępnia-

nych nieodpłatnie lub o zasięgu lokalnym,  
– niektóre dokumenty urzędowe,  
– dokumentacja techniczna, promocyjna i reklamowa,  

 
13 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny: pomysł, organizacja, zarządzanie. 

PWE, Warszawa 2005, s. 317.  
14 Ibidem, s. 316.  
15 Ibidem, s. 314. 
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– dokumenty w formie elektronicznej.16 
Opublikowane w dowolnej formie wyniki badań powinny być gromadzone, opracowane i 

udostępnione studentom do wykorzystania podczas prowadzenia własnych badań zakończonych 
obroną pracy magisterskiej lub doktorskiej. Rola bibliotekarza w procesie badawczym jest dla 
mnie jednoznaczna: wyszukiwanie w gąszczu źródeł właściwych dla badacza informacji upoważ-
nia do pełnienia roli brokera informacji, infobrokera.  
 
Zakończenie 
 

Konkluzja: Bibliotekarz w bibliotece naukowej pełni funkcję brokera informacji jako 
współtwórcy badań naukowych w turystyce.  

Wniosek: Koniecznym jest usprawnienie przepływu informacji naukowej o turystyce mię-
dzy poszczególnymi placówkami naukowymi i dydaktycznymi. Wniosek taki został sformułowa-
ny już podczas pierwszego Gremium Ekspertów Turystyki, które odbyło się w Poznaniu z okazji 
trzydziestolecia Katedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (24-26 września 2003 
roku):17  

„5. istotnym wnioskiem jest poprawa informacji naukowej. Dlatego niezbędnym jest utwo-
rzenie (na podstawie istniejących placówek) ośrodka informacji naukowej (o wydawnictwach, 
doktoratach, konferencjach, realizowanych tematach badawczych itp.). Umożliwi to podejmowa-
nie niezbędnych działań koordynacyjnych, pozwalając zaoszczędzić czas i środki finansowe.”18  

Moim zdaniem, funkcję ogólnopolskiego ośrodka informacji naukowej o turystyce pełni 
Biblioteka Instytutu Turystyki w Warszawie19. Placówka ta obecnie zapewnia realizację potrzeb 
informacyjnych przede wszystkim własnych pracowników, w miarę bardzo skromnych możliwo-
ści organizacyjnych udostępnia swoje zbiory oraz bazy bibliograficzne innym użytkownikom. 
Celem funkcjonowania ośrodka w Instytucie Turystyki jest koordynacja działań systemu infor-
macji naukowej, inicjowanie i planowanie naukowych, programowych i organizacyjnych syste-
mu. Do jego zadań powinno należeć ponadto określenie i weryfikacja zadań badawczych z zakre-
su informacji o turystyce, przykładowo: 

                                                           
16 Krajowy System Informacji o Szarej Literaturze POLSIGLE. W: Ośrodek Przetwarzania Informacji 

(on-line). Warszawa 2002, www.opi.org.pl. 
17 24-26 września 2003 roku – Gremium Ekspertów Turystyki w Poznaniu z okazji trzydziestolecia Ka-

tedry Turystyki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, www.gremium2003.ae.poznan.pl; zob. Kierunki rozwo-
ju badań naukowych w turystyce. Red. G.  Gołembski; aut. W. Alejziak (et al.); Akademia Ekonomiczna w 
Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 248.  

18 G. Gołembski: Kierunki rozwoju badań w sferze turystyki – propozycja środowiska naukowego, 
www.pot.gov.pl/news.asp?news=200401062004020605nm10.htm&grp=nm  

19 Biblioteka została utworzona w 1974 roku przy Instytucie Turystyki. Gromadzi ona głównie wydaw-
nictwa o tematyce turystycznej. Obejmują one swym zakresem problematykę związaną z teorią turystyki, 
zagospodarowaniem turystycznym, ruchem krajowym i zagranicznym, kształceniem kadr turystycznych, 
społecznymi problemami turystyki, zagadnieniami czasu wolnego, historią turystyki. Biblioteka posiada w 
swych zbiorach również wydawnictwa z zakresu socjologii, ekonomii, geografii, ochrony środowiska, plano-
wania przestrzennego, transportu. Zbiory biblioteki liczą obecnie 8801 książek, 3375 woluminów czasopism, 
2151 raportów (opracowanych w Instytucie) oraz 952 map. Rocznie wpływa do biblioteki ok. 70 tytułów 
czasopism, w tym kilkanaście tytułów zagranicznych (głównie anglojęzycznych). Biblioteka poza katalogami 
(książek, czasopism, raportów i kartografii) posiada unikalną w skali kraju kartotekę wydawnictw turystycz-
nych, w której uwzględnione zostały poza książkami i raportami artykuły z czasopism. Kartoteka ta prowa-
dzona przez ponad 20 lat zawiera kilkadziesiąt tysięcy opisów bibliograficznych w układzie systematycznym. 
Zawartość tej kartoteki (opisy z ostatnich pięciu lat) prezentujemy na naszej stronie.  
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– informacja turystyczna oraz miejsce brokerów informacji (czyli pracowników bibliotek 
uczelnianych) w kształceniu specjalistów z zakresu informacji turystycznej; 

– informacja biznesowa (fachowa, zawodowa) a zakres nauk o turystyce oraz specjaliza-
cja zbiorów bibliotecznych (zakres oraz formy gromadzenia, przetwarzania i udostęp-
niania); 

– informacja naukowa o turystyce oraz system dostępu do baz danych (elektroniczne cza-
sopisma naukowe i fachowe, formy dostępu do informacji biznesowej, bazy informa-
cyjne o dorobku naukowym z zakresu turystyki). 

Podstawą systemu informacji naukowej powinny być ogólnopolskie serwisy i bazy infor-
macyjne prowadzone przez wybraną placówkę naukowo-badawczą:  

– terminarz ogólnopolskich konferencji, sympozjów i seminariów naukowych; 
– nowości wydawnicze (skrypty, podręczniki akademickie, materiały przed 

i pokonferencyjne wydawane w niskich nakładach przez poszczególne ośrodki nauko-
wo-badawcze); 

– ogólnopolskie przedsięwzięcia naukowo-badawcze; 
– zakończone prace naukowo-badawcze (doktorskie, habilitacyjne oraz ogólnopolskie 

tematy badawcze); 
– samodzielni pracownicy nauki; 
– dane statystyczne dotyczące ogólnopolskich zjawisk w gospodarce turystycznej; 
– baza trudnodostępnych raportów z badań marketingowych (opublikowanych w formie 

publikacji niskonakładowych na nośniku papierowym lub elektronicznym). 
Istotna jest współpraca ośrodka skupionego przy Instytucie Turystyki z ogólnopolskimi 

placówkami informacyjnymi: 
– Ośrodek Przetwarzania Informacji (nauka-polska.pl, www.intur.com.pl),  
– biznesowe portale internetowe (np.: www.gastrona.pl, www.ehotelarz.com),  
– ogólnopolski system informacji turystycznej (www.poland-tourism.pl).  
Ponadto ważnym jest powołanie konsorcjum bibliotek naukowych, którego zadaniem jest 

sfinansowanie dostępu do zagranicznych czasopism naukowych z zakresu nauk o turystyce.  
Uzupełnieniem systemu są lokalne serwisy informacyjne prowadzone przez poszczególne 

uczelnie i placówki naukowo-badawcze, chociażby na bibliotecznych stronach internetowych:  
– plany badawcze poszczególnych placówek naukowych i dydaktycznych; 
– seminaria naukowe i dyplomowe (licencjackie, magisterskie, doktorskie itp.); 
– zakończone prace badawcze i dyplomowe. 
Ponadto zadaniem poszczególnych uczelnianych bibliotek i ośrodków informacji jest wy-

miana informacji (na zasadach wzajemności) o zapowiadanych konferencjach i seminariach 
naukowych, o nowościach wydawniczych, o faktach z „kroniki towarzyskiej”, czyli 
o zakończonych przewodach doktorskich i habilitacyjnych, o podejmowanych badaniach nauko-
wych o charakterze ogólnopolskim. W ten sposób aktualizowane będą poszczególne serwisy 
informacyjne. Traktuję to zadanie jako podstawowe i obligatoryjne dla placówek uczestniczących 
w systemie wymiany informacji.  
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NOWOCZESNE SYSTEMY INFORMATYCZNE NARZĘDZIEM  
INFORMACJI W TURYSTYCE 

 
Analizy aktualnych tendencji zachodzących w gospodarce światowej, a zwłaszcza globali-

zacji, wskazują, że warunkiem dalszego jej rozwoju jest powszechny, stały, a zarazem szybki  
dostęp do informacji. Ten, kto ją posiada już dziś nie tylko „ma władzę”, ale jest w stanie uzyskać 
największe korzyści, w tym również  tak ważną przewagę konkurencyjną na rynku. Szybki postęp 
w dziedzinie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, jakie 
obserwuje się w ostatnich latach, objął swoim zasięgiem szeroko rozumiany rynek usług tury-
stycznych. 

 Różnorodny, stale unowocześniany wachlarz systemów i usług informatycznych stał się 
nie  tyko popularny, ale przede wszystkim niezbędny dla różnorodnych podmiotów działających 
w turystyce, aby mogły one sprostać wymogom współczesnego, silnie konkurencyjnego rynku. 
Upraszczając ten wielce złożony w sensie technicznym problem, można stwierdzić, że w więk-
szości rozwiązań (zastosowań) chodzi o szybki, dokładny i czytelny przepływ informacji, który 
ma dziś kluczowe znaczenie nie tylko w promocji i reklamie produktów turystycznych, ale także, 
a może przede wszystkim, przy pozyskaniu klienta. 

Podaż i popyt na rynku usług turystycznych (i hotelarskich) kształtowany jest dziś w dużej 
mierze przez nowoczesne systemy informatyczne a w szczególności przez Internet, który zalicza-
ny jest do najdynamiczniej rozwijających się dziedzin usług informatycznych. 

Możemy zatem stwierdzić, iż proces formowania się cywilizacji informacyjnej następuje 
więc nieuchronnie. To właśnie dynamiczny rozwój nowoczesnych form komunikacji, a zwłaszcza 
Internetu, stanowi jedną ze zmian społecznych, które w znacznym stopniu wpłyną na trendy w 
turystyce, ponieważ pozwalają szybko dotrzeć do szerokiej liczby potencjalnych klientów, a sama 
komunikacja  stała się nieodłączną częścią życia społecznego. Zmiany i postęp w tej dziedzinie 
następują szybko i ciągle.  

W ciągu ostatnich lat, zarówno na świecie jak i w Polsce, obserwuje się szybki wzrost licz-
by internautów oraz poprawę jakości i standardu wszelkich usług związanych z Internetem. Po-
mimo, iż  w porównaniu do krajów zachodnich, poziom rozwoju technologicznego w Polsce jest 
nieco opóźniony we wszystkich sektorach turystyki, należy stwierdzić, że różnice te z roku na rok 
stają się coraz mniejsze. Występuje tu bowiem tzw. renta opóźnienia, czyli pominięcie pewnych 
etapów rozwoju technologicznego i wykorzystywanie od razu nowych, znacznie bardziej wydaj-
nych i tańszych technologii. O stopniu opóźnień decyduje nie tylko  brak w kraju nowoczesnych 
technologii, lecz także zakres i sposób ich wykorzystania. Wynika on z dotychczas istniejącej 
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sytuacji: ograniczonych zasobów finansowych oraz z braku automatyzacji procesów biznesowych 
podmiotów działających w turystyce. Dziś turystyka należy do gałęzi gospodarki, które są 
w czołówce pod względem wykorzystywania w szeroko pojętym procesie informacji nowocze-
snych technologii, a zwłaszcza technologii informatycznych. Promocja, reklama wirtualna to dziś 
już powszechnie stosowany sposób dotarcia do potencjalnego klienta. 

 Internet wywiera coraz większy wpływ na sposób, w jaki firmy turystyczne i hotele reali-
zują swoją politykę marketingową. Mimo, że jest on  wyraźnie zróżnicowany w poszczególnych 
sektorach, to dostrzegamy tu wyraźnie jego rolę na przykładzie klasycznego podejścia marketin-
gowego jakim jest „marketing mix” i jego analiza z punktu widzenia (PPPP)  produktu, ceny, 
promocji i dystrybucji1. Dlatego zajmuje on (Internet) w turystyce bezwzględnie pierwsze miej-
sce, a jego rola, jak wynika z badań,  systematycznie wzrasta. 

Internet oferuje swoim użytkownikom usługi takie jak: przeglądanie stron www w celu po-
zyskiwania informacji, transmisja plików, wymiana poczty elektronicznej, e-mail, grupy dysku-
syjne, systemy komunikacyjne pozwalające na rozmowy w czasie rzeczywistym, usługi multime-
dialne umożliwiające transfer dźwięków, obrazów, filmów itp.  

Wszystkie te usługi stwarzają ogromne możliwości wykorzystania, wpływając na wiele 
aspektów funkcjonowania w otoczeniu. Wspomagają one działalność podmiotów gospodarczych 
w tym również  branży turystycznej, które coraz częściej i chętniej wykorzystują szanse, jakie 
stwarzają im nowoczesne technologie. Świadczą o tym  powszechne już dziś zastosowania Inter-
netu dla potrzeb funkcjonowania różnych dziedzin turystyki, a wśród nich : 
 Prezentacja przez biura turystyczne oraz przez producentów produktów turystycznych 
swojej oferty 

Potencjalni klienci mogą odpowiednio wcześniej, w dogodnym dla siebie terminie i miej-
scu, zapoznać się z ofertą usług i wybrać tę najlepszą. Możliwe jest np. przeglądanie zdjęć, zazna-
jomienie się z dostępnymi atrakcjami turystycznymi. W razie pytań można również za pomocą 
poczty elektronicznej otrzymać odpowiedź bezpośrednio od biura lub od wytwórcy danego dobra 
turystycznego. Na tych samych stronach można jednocześnie zarezerwować wybraną usługę. 
Internetowe biura podróży 

Stanowią nowy typ pośredników w turystyce. Ich cechą charakterystyczną, odróżniającą je 
od tradycyjnych biur turystycznych, jest wykorzystywanie jedynie lub w przeważającej mierze 
Internetu jako środka rezerwacji i dystrybucji usług. Płatności dokonuje się za pomocą przelewów 
bankowych lub kart płatniczych. Ta druga forma nie jest jednak w Polsce zbyt popularna, głównie 
ze względu na nieufność i brak przyzwyczajeń.  
Globalne Systemy Rezerwacyjne (GDS) 

Systemy rezerwacji usług turystycznych pozwalają wielu agentom i pośrednikom tury-
stycznym na rezerwowanie produktów wielu linii lotniczych, hoteli oraz firm wynajmujących 
samochody. Swoim zasięgiem obejmują praktycznie cały świat, przez co spełniają tak ważną rolę 
w przemyśle turystycznym.  
Wpływ na działalność marketingową przedsiębiorstw i turystycznych 

Internet stanowi szansę lepszego dostosowania marketingu-mix do potrzeb nabywców dóbr 
turystycznych. Pozwala np. na lepsze zapoznanie się klienta z daną usługą, a tym samym zwięk-

                                                           
1 W. Błaszczyk, J. Moskała, M. Nalazek, K. Łopaciński, K. Sikora: Internet w turystyce i hotelarstwie. 

PZH, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2002. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_dyskusyjna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_dyskusyjna
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sza szanse jej sprzedaży. Znaczenie ma tutaj również fakt, iż poszczególne podmioty mają ła-
twiejszy dostęp do oferty konkurentów i mogą w ten sposób prowadzić efektywną politykę ceno-
wą.  
Promocja turystyki i funkcja informacyjna 

Internet stanowi dobry środek do prowadzenia promocji. Strony instytucji takich jak np. 
Polska Organizacja Turystyczna czy Polska Agencja Rozwoju Turystyki są chętnie odwiedzane, 
a zawarte tam informacje poszerzają wiedzę o działaniach w branży turystycznej. Podobną funk-
cję spełniają również internetowe wersje branżowych czasopism. 
 

Zmiany na rynku systemów informatycznych w turystyce   
 
Z pewnością bardzo duże zmiany na rynku turystycznym to zasługa coraz bardziej po-

wszechnego dostępu do Internetu, który znacznie bardziej niż telefon czy faks, umożliwia bezpo-
średni kontakt potencjalnych klientów z wytwórcami usług turystycznych.  

Zakres i dynamika zmian jakie dokonują się w dziedzinie zastosowania nowoczesnych, in-
nowacyjnych technologii w branży turystycznej, mogą doprowadzić do prawdziwej rewolucji w 
całym systemie organizacji i funkcjonowania rynku turystycznego. W świetle wielu dyskusji na 
temat przyszłego kształtu rynku oraz miejsca i roli przedsiębiorstw turystycznych, nasuwa się 
pytanie: czy za kilka lub kilkanaście lat będą jeszcze istnieć firmy i agencje turystyczne - przy-
najmniej w takiej formie jak obecnie? Czy nie zastąpi ich wirtualny, już dziś popularny, portal 
internetowy2.  

Jak wielkie korzyści dla branży turystycznej i hotelarskiej można czerpać z wykorzystania 
nowoczesnych, stale ulepszanych technik i systemów informatycznych może świadczyć przykład 
jednej z najstarszych  tego typu firm działających na rynku - F-my Amadeus. 

Firma Amadeus powstała w 1987 r. jako przedsięwzięcie linii lotniczych Air France, Lu-
fthansa, Iberia i SAS oraz agend rządów, którym te linie podlegają. Jest obecnie jednym 
z największych operatorów systemów GDS na świecie3.  Poza Amadeus na rynku tym działają 
jedynie trzy globalne firmy: Sabre Systems, Worldspan i Galileo.  

Amadeus Polska to jedno z 204 przedstawicielstw firmy Amadeus, jednego z największych 
operatorów globalnych systemów rezerwacji dla branży turystycznej i hotelarskiej. Amadeus 
Polska – polskie biuro Amadeus – działa w modelu outsourcingowym. Ponad 2 tys. biur podróży 
z całego kraju łączy się za pośrednictwem Internetu z aplikacją Centauri/Castor, umożliwiającą 
rezerwację, sprzedaż oraz zarządzanie ofertą turystyczną. Aplikację Centauri/Castor stworzyła dla 
Amadeus firma Anixe Polska z Wrocławia. Cały system został wykonany za pomocą narzędzi i 
technologii Microsoft. 

Za pomocą systemu działającego w firmie Amadeus można dokonać rezerwacji w ponad 
450 liniach lotniczych, 58 tys. hoteli i 24,5 tys. wypożyczalni samochodów.  

Ostatnio Anixe Polska wdrożyła w Amadeus Polska aplikację finansowo-rozliczeniową 
Castor, współpracującą z systemem Centauri. Centauri i Castor, co praktycznie  stanowi jeden 
system. Centauri jest modułem do rezerwacji, ewidencji transakcji, kontrahentów i klientów oraz 
analiz statystycznych – główny system biznesowy dla biur podróży. Natomiast Castor to aplikacja 

                                                           
2 W. Alejziak:  Działalność liderów przemysłu turystycznego w świetle aktualnych tendencji występują-

cych na rynku (studium przypadku First Choice i Forte). „Folia Turistica” 2000, nr 9. 
3 GDS – Global Distribution Systems (Globalne Systemy Rezerwacji Usług Turystycznych). 
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wspomagająca biznes w dziedzinie zarządzania finansami – pozwala tworzyć kalkulacje kosztów 
i marż, rozlicza pakiety rezerwacyjne, wystawia faktury, analizuje płatności, pozwala eksporto-
wać dane do zewnętrznych aplikacji księgowych i innych4.  

Historia systemu Centauri sięga 3-4 lat wstecz. Obecna wersja rozwiązania działa na plat-
formie Windows 2000 Enterprise Server, IIS 5.5 oraz SQL Server 2000. Aplikacja Castor została 
stworzona dość niedawno i Anixe Polska postanowiła wykorzystać do jej budowy najnowsze 
technologie Microsoft, zawarte w platformie Windows Server 2003 i serwerze baz danych SQL 
Server 2005. 

Uzasadnieniem wykorzystania SQL Server 2005 była dla Anixe Polska także możliwość – 
po raz pierwszy – pisania procedur składowanych w języku C#. Dzięki temu aplikacje nie tracą 
nic z łatwości zarządzania, a jednocześnie – dzięki immanentnym cechom platformy .NET – 
zyskują większą wydajność i bezpieczeństwo. Wśród wielu drobnych, acz w przypadku Anixe 
użytecznych, nowości SQL Server 2005 zawiera obsługę fonetycznego zapisu nazw geograficz-
nych.  

Obsługa C# okazała się przydatna z jeszcze jednego powodu. Wbudowana w SQL Server 
2005 obsługa wyszukiwania fonetycznego (biblioteka Soundex) jest niewystarczająca do popraw-
nego wyszukiwania nazw miejscowości np. (Warsaw, Warszawa, Varsovie). Z tego względu 
Anixe Polska zdecydowała się skorzystać z zewnętrznego algorytmu Metaphone. 

 

Wybrane systemy informacji i  rezerwacji turystycznej 
 

Początki  komputerowych systemów wspomagania działalności biur podróży (zwłaszcza 
rezerwacji) sięgają lat 70. ubiegłego wieku i  zostały wdrożone po raz pierwszy w Stanach Zjed-
noczonych. Aktualnie wiodącymi firmami na rynku turystycznym i hotelarskim  świata 
w zakresie GDS są:  
 

Lp. Firmy GDS Obszary działania 
1. Abakus Południowo Wschodnią Azja 
2. Amadeus USA, Europa, Australia, Południowa Afryka 
3. Apollo  USA, Kanada 
4. Galileo Europa, Australia, Nową Zelandia 
5. Pegasus otwartym systemem online, 
6. Sabre USA, Kanada i Europa 
7. System One USA, Kanada 
8. World Span USA, Europa, Środkowy Wschód 

Źródło: K. Borkowski, P. Rusiecki, K. Habowski: Integracja krajowej branży turystycznej w oparciu 
o technologie internetowe w obliczu akcesji Polski do U.E. Konferencja GWSH, Katowice 2003. 
  

Gromadzą one w swoich zasobach bogatą – stale aktualizowaną  bazę: touroperatorów, or-
ganizatorów i właścicieli biur podróży, agentów, przewoźników (lotniczych, promowych, autoka-
rowych itp.), hoteli i innych obiektów noclegowych, a także organizatorów usług towarzyszących. 

                                                           
4 Amadeus Polska wdrożył system obsługi i rezerwacji oraz rozliczeń dla biur podróży autorstwa Anixe 

Polska, oparty na SQL Server 2005. Aplikacje „Zarezerwuj cały świat” Przegląd aplikacji dla przedsiębiorstw 
Computerworld Custom Publishing  2005. www.microsoft.com/poland/sql 
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Korzystanie  z wyżej wymienionych systemów wymaga od potencjalnego użytkownika wykupie-
nie licencji, oprogramowanie oraz opłat miesięcznie za dzierżawę terminala, jak również specjali-
stycznego przeszkolenia personelu potwierdzonego certyfikatem. Równoległym rozwiązaniem do 
GDS, wykorzystywanym na rynku turystycznym i hotelarskim, są  ITS5 będące własnością:   

– Sabre (AOL Ravel, Hotels.com,  Travelocity,  TravelNow  Yahoo Travel), 
– Pegasus (Orbitz, TravelWeb, Cheap Ticket, 1,000's More), 
– World Span (Expedia),  
– Galileo (Lodging.com),  
– TravelNow (Travel.com)6. 
Jednym z największych na świecie dostawców zaawansowanych rozwiązań informatycznych 

dla przedsiębiorstw branży turystycznej jest Galileo International7. Głównym jego zadaniem jest 
łączenie dostawców i odbiorców usług turystycznych poprzez Komputerowy System Rezerwacji oraz 
inne nowatorskie rozwiązania oparte na technologii internetowej. Jako jeden ze światowych liderów 
komputerowego przetwarzania rezerwacji od ponad 30 lat, zapewnia blisko 50 tysiącom biur 
podróży stały dostęp do oferty: 

– 525 linii lotniczych (w tym wielu linii typu low cost), 
– 60.000 lokalizacji hotelowych (w tym ok.17.000 w specjalnych stawkach interneto-

wych), 
– 40 sieci wypożyczalni samochodów (ponad 21.000 lokalizacji na całym świecie). 
W zakresie oferty hotelowej z pewnością należy on  do liderów wśród systemów GDS - 

oferując bezpośredni dostęp do wewnętrznych systemów 83% spośród blisko 60 tysięcy hoteli 
na całym świecie (236 łańcuchów hotelowych). Przynależność do tak wielkiej grupy różno-
rodnych firm branży turystycznej (blisko 20 miliardów USD przychodów w roku 2004) czyni z 
tej firmy nie tylko jednego z wiodących dostawców zaawansowanej technologii rezerwacyj-
nej, ale przede wszystkim prawdziwego PARTNERA biur podróży, udostępniającego najbardziej 
różnorodną ofertę turystyczną w jednym miejscu, a tym samym oferując profesjonalny, po-
wszechnie dostępny system informacyjny.  

 
Zakończenie 

 
Współczesne innowacyjne rozwiązania informatyczne, a zwłaszcza dynamiczna ewolucja  

technologii internetowych, są wielka szansą na rozwój informacji w turystyce i hotelarstwie. 
Mając nowoczesne narzędzia, można nie tylko uatrakcyjnić ofertę i uzyskać ciekawe efekty wizu-
alne (grafika), ale także zdecydowanie skrócić czas przekazu oraz  zwiększać przestrzeń  oddzia-
ływania na potencjalnego klienta. Duże znaczenie ma możliwość tworzenia przez biura podróży 
własnych stron www. To właśnie one stają się nowoczesną wizytówką firm turystycznych na 
miarę XXI wieku, otwartą na innowacyjne rozwiązania w dziedzinie tworzenia i przekazu infor-
macji turystycznych, a w tym szczególnie cenne multimedialne, umożliwiające transfer dźwię-
ków, obrazów, filmów itp.  

Należy pamiętać, że tylko takie rozwiązania w zakresie nowoczesnego przekazu informacji 
mogą być narzędziem, które pozwoli skutecznie konkurować z dużymi touroperatorami,  dając 

 
5 ITS – Internet Travel Systems (Internetowe Systemy Podróży). 
6 K. Borkowski, P. Rusiecki, K. Habowski: op.cit.
7 Galileo. „Rynek Podróży” 2005, nr 6/7. 
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równocześnie szanse rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, działających na   krajowym 
rynku turystycznym. Informacja i jej nowoczesny przekaz stała się w ostatnich latach produktem, 
który szczególnie w turystyce coraz wyraźniej kreuje rynek nabywców, co w połączeniu z nowo-
czesnym marketingiem staje się głównym czynnikiem wpływającym na wizerunek regionów8. 
Ma to ogromne znaczenie dla kształtowania popytu turystycznego w sytuacji silnie konkurencyj-
nego rynku, w warunkach integracji europejskiej i postępującej globalizacji. 
 

                                                           
8 A. Szczepanowski: Zarządzanie informacją w turystyce. W: Informacja i promocja w turystyce. Red. 

K.  Michałowski. Politechnika Białostocka, Białystok 2002. 
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WYKORZYSTANIE INTERNETU W TURYSTYCE  
NA PRZYKŁADZIE ORGANIZACJI  
WYPOCZYNKU NAD JEZIORAMI 

 

 

Wstęp 
 

Internet jest łatwo dostępnym i najpowszechniejszym źródłem informacji turystycznej. 
Szybki rozwój globalnej sieci sprawia, że  coraz więcej jest w Internecie stron, zawierających 
informacje o walorach turystycznych i wyposażeniu w infrastrukturę turystyczną  poszczególnych 
miejscowości, regionów bądź całych krajów1. Ma to ogromne znaczenie dla potencjalnego tury-
sty, który może w sposób łatwy i tani znajdować informacje adekwatne do swoich zainteresowań 
turystycznych. Satysfakcja klienta zależy jednakże w dużej mierze od dokładności informacji na 
temat dostępności danego miejsca, jego zaplecza turystycznego oraz możliwych działań w tury-
stycznym punkcie docelowym2. 

Narzędziem służącym do wyszukiwania danych w Internecie są wyszukiwarki. Użytkownik 
Internetu wpisuje poszukiwane słowo bądź kombinacje słów, a wyszukiwarki internetowe prze-
szukują strony pod kątem podanych fraz i wyświetlają listę witryn odpowiadających danemu 
zapytaniu3. 

Celem pracy jest przeprowadzenie badania Internetu jako potencjalnego źródła informacji 
niezbędnych przy organizacji wypoczynku nad jeziorami. Przede wszystkim oceniano, czy zawar-
tość stron internetowych odpowiada zadanym zapytaniom w wyszukiwarce, aby sprawdzić przy-
datność tego narzędzia dla turystyki.  
 

                                                           
1 L. Kołakowski: Wykorzystanie programu INFOTUR oraz internetu w działalności agroturystycznej. 

W: Agroturystyka. Red. U. Świetlikowska. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, Warszawa 2000; M. 
Sznajder, L. Przezbórska: Agroturystyka. PWE, Warszawa 2006. 

2 W.W. Gaworecki: Turystyka. PWE, Warszawa 2003.  
3 D.E. Denning: Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 

Warszawa 2002. 
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Walory turystyczne jezior 
 

Jeziora należą do elementów przyrodniczych szczególnie ważnych dla turystyki. Umożli-
wiają one nie tylko wypoczynek i kąpiel na wolnym powietrzu, ale także uprawianie sportów 
wodnych i wędkarstwa. Występowanie jezior ma ponadto znaczny wpływ na atrakcyjność krajo-
brazu.  

Walory turystyczne jezior wiążą się z wielkością powierzchni, stwarzającej warunki do 
uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej, rodzajem brzegu i dna umożliwiającym za-
kładanie kąpielisk oraz czystością wód. Do pożądanych cech jezior nadających się do uprawiania 
turystyki należą także czystość powietrza, dostępność brzegów, lesistość okolicy, krajobraz natu-
ralny, a także cisza. 

W Polsce jest 9296 jezior o powierzchni powyżej 1 ha i zajmują one łącznie 3,2 tys. km². 
Aż 81% powierzchni jezior znajduje się na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim. Można tu wy-
różnić kilka większych zespołów jeziornych, takich jak: Pojezierze Drawskie, Pojezierze Kaszub-
skie, Pojezierze Iławskie, Pojezierze Olsztyńskie, Pojezierze Mrągowskie, Kraina Wielkich Je-
zior, Pojezierze Suwalskie. W pasie pojezierzy przeważają wąskie i długie jeziora rynnowe, 
często połączone w ciągi. Największymi jeziorami o powierzchni powyżej 5 tys. ha są: Śniardwy 
i Mamry. Dużą wartość dla turystyki wodnej mają występujące na pojezierzach systemy jezior 
połączonych.  

W ocenie przydatności wód do uprawiania sportów wodnych i kąpieli operuje się dwiema 
kategoriami akwenów – przydatne do wszystkich form sportów wodnych i kąpieli oraz przydatne 
głównie do kąpieli i kajakarstwa. Do kategorii pierwszej zalicza się jeziora o powierzchni powy-
żej 100 ha, a do drugiej pozostałe jeziora powyżej 10 ha. W obu kategoriach obowiązuje warunek 
występowania co najmniej II klasy czystości wód4.  

 Łączna powierzchnia jezior atrakcyjnych dla turystyki wodnej wynosi 218,9 tys. ha, przy 
czym powierzchnia jezior o znaczeniu międzynarodowym  stanowi 47,3% ogólnej powierzchni, 
ogólnokrajowym 21%, a o regionalnym 31,7%. Walory międzynarodowe posiadają Wielkie 
Jeziora Mazurskie, Wigry, Drawskie, a ogólnokrajowe m.in. Rajgrodzkie, Gopło, Jamno. 

Duże znaczenie jezior dla turystyki należy przypisać także możliwościom uprawiania     
wędkarstwa, bowiem łowienie ryb połączone z wyjazdami i wypoczynkiem staje się obecnie 
bardzo popularną formą ruchu turystycznego. Na terenie Polski wyróżnia się 7 głównych rejonów 
turystyki wędkarskiej o łącznej powierzchni tafli wodnych i ich otoczenia wynoszącej 9,5 tys. 
km². Są to następujące rejony: Słowiński, Drawski, Charzykowsko-Wdzydzki, Iławsko-
Brodnicki, Wielkich Jezior Mazurskich, Wigierski i Żmigrodzko-Milicki5.   

  
Badania trafności zapytań 
 

Aby dokonać wyboru zapytań odnoszących się do organizacji wypoczynku nad jeziorami, 
przeprowadzono badania ankietowe w maju 2005 r. Ankietą objęto grupę ponad 80 osób, wylo-
sowanych spośród słuchaczy Policealnego Studium Rekreacji, Sportu i Turystyki w Lublinie. 
Wybór tej właśnie placówki dydaktycznej podyktowany był spodziewanym sporym udziałem 
                                                           

4 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski: Geografia turystyki Polski. PWE, Warszawa 2002. 
5 Z. Kruczek, S. Sacha: Geografia atrakcji turystycznych Polski. Proksenia, Kraków 1997. 
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młodzieży, zainteresowanej turystyką wodną. Zgodnie z oczekiwaniami przeważająca część 
ankietowanych, jako miejsce planowanego wypoczynku deklarowała właśnie okolice jezior. 
Badana młodzież często korzysta z Internetu, który traktuje jako główne źródło informacji i naj-
częściej poszukuje danych z dziedziny turystyki przy pomocy wyszukiwarki  www.google.pl.  

  Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, sprecyzowano i usystematyzowano 
pytania, na które młodzież organizująca wypoczynek nad jeziorami, poszukiwała odpowiedzi w 
Internecie. Ankietowani do wyszukiwarki internetowej przeważnie wpisywali następujące słowa: 

– nazwa jeziora + słowo jezioro (np. Firlej + jezioro), 
– słowo noclegi + nazwa jeziora + słowo jezioro (np. noclegi + Firlej + jezioro), 
– słowo kąpieliska + nazwa jeziora + słowo jezioro (np. kąpieliska + Firlej + jezioro), 
– słowo wypożyczalnie sprzętu + nazwa jeziora + słowo jezioro (np. wypożyczalnie 

sprzętu + Firlej + jezioro), 
– słowo obiady + nazwa jeziora + słowo jezioro (np. obiady + Firlej + jezioro), 
– słowo rozrywka + nazwa jeziora + słowo jezioro (np. rozrywka + Firlej + jezioro). 
Powyższe zapytania posłużyły do dalszych badań, które miały na celu sprawdzenie, czy 

pod zadawanymi zapytaniami znajdują się strony, na których osoba organizująca wypoczynek 
nad  jeziorami, odnajdzie informacje dotyczące danych zapytań. Sprawdzono 10 pierwszych 
pozycji wskazanych przez wyszukiwarkę www.google.pl. Badania przeprowadzono dla 100 
wybranych losowo jezior, występujących w pasie pojezierzy. Do analizy trafności zapytań jeziora 
podzielono, biorąc pod uwagę wielkość ich powierzchni na, dwie grupy: I – powyżej 1000 ha, II – 
poniżej 1000 ha. Wyniki badań trafności zapytań przedstawia tab. 1. 

 

Tabela 1. Trafność zapytań 
 

Udział procentowy trafionych zapytań w 

ogólnej liczbie zapytań dla jezior o po-

wierzchni: 
Zapytanie 

powyżej 1000 ha poniżej 1000 ha 

nazwa jeziora + jezioro         66 60 

noclegi + nazwa jeziora + jezioro 56 44 

kąpieliska + nazwa jeziora + jezioro 34 26 

wypożyczalnie sprzętu + nazwa jeziora + jezioro 18 20 

obiady + nazwa jeziora + jezioro 4 8 

rozrywka + nazwa jeziora + jezioro 20 8 

Źródło: opracowano na podstawie wyników badań własnych. 
 

Z przeprowadzonych badań wynika, iż największa trafność zapytań, dotyczy nazwy jeziora 
+ słowo jezioro. Ogólne informacje, których poszukiwano, posiadało bowiem 66% wyświetlo-
nych stron dla jezior o powierzchni powyżej 1000 ha i 60% stron dla grupy jezior poniżej 1000 
ha. 
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Przy zapytaniu (noclegi + nazwa jeziora + jezioro) weryfikowano otworzone strony pod ką-
tem czy, posiadają adresy, kontakt lub inne wartościowe informacje, dotyczące noclegu nad 
danym jeziorem. Okazało się, iż takie dane znajdowały się na 56% wyświetlonych stron dla jezior 
o powierzchni powyżej 1000 ha i tylko 44% stron w przypadku jezior poniżej 1000 ha.   

Wpisując zapytanie (kąpieliska + nazwa jeziora +jezioro) szukano informacji, dotyczących 
kąpielisk, stanu wód, a także wypowiedzi osób wypoczywających nad jeziorem na temat możli-
wości korzystania z kąpieli w wodach danego jeziora. Takie informacje posiadało tylko 34% 
stron dla grupy jezior powyżej 1000 ha i zaledwie 26% stron dla jezior poniżej 1000 ha. 

Przy wpisaniu (wypożyczalnie sprzętu + nazwa jeziora + jezioro) sprawdzano, czy na  stro-
nach internetowych znajdują się informacje dotyczące sprzętu, jaki można wypożyczyć nad jezio-
rem. Niestety, tylko zaledwie co piąta wyświetlona strona - dla obydwu grup jezior, miała za-
mieszczone dane na ten temat. 

Z kolei przy zapytaniu (obiady + nazwa jeziora + jezioro) poszukiwano adresów miejsc, w 
których można zjeść obiad bądź opinii osób przebywających nad jeziorem na temat ceny i jakości 
serwowanych obiadów. Stwierdzono, iż tylko niewielki odsetek, bo 4%, stanowią strony zawiera-
jące te dane w ogólnej liczbie wyświetlonych stron dla jezior powyżej 1000 ha i dwukrotnie 
więcej bo 8% dla jezior poniżej 1000 ha. 

Na podstawie zapytania (rozrywka + nazwa jeziora + jezioro) badano czy na stronach in-
ternetowych zamieszczone są informacje o organizowanych rozrywkach dla wczasowiczów 
odpoczywających nad danym jeziorem. Badania wykazały, iż o wiele częściej zamieszczane są 
wiadomości na temat rozrywek na stronach internetowych grupy jezior powyżej 1000 ha, aniżeli 
tych o powierzchni poniżej 1000 ha. Strony uwzględniające rozrywki stanowiły bowiem 20% 
analizowanych stron dla jezior grupy pierwszej, a tylko 8% stron dla jezior grupy drugiej.  
 

Podsumowanie 
 

Na podstawie przeprowadzonych badań Internetu, jako źródła informacji niezbędnych do 
organizacji wypoczynku nad jeziorami, stwierdzono znaczne zróżnicowanie zawartości stron 
internetowych, zarówno pod względem tematycznym, jak i w odniesieniu do poszczególnych 
jezior oraz ogólnie niską trafność zapytań. Wyniki dotyczące trafności zapytań byłyby niewątpli-
wie wyższe gdyby: 
1) Przedsiębiorcy z danego obszaru wykorzystywali w odpowiedni sposób Internet do promocji 

swoich ofert, szczególnie gdy chodzi o restauracje, wypożyczalnie sprzętu sportowo-
rekreacyjnego oraz reklamę imprez organizowanych dla wczasowiczów odpoczywających w 
okolicy jezior. 

2) Strony internetowe były lepiej pozycjonowane, a przy promocji turystyki w Internecie zosta-
ły stosowane odpowiednie słowa, takie jak np. nazwa jeziora plus słowa związane z prowa-
dzoną działalnością, której usługami są zainteresowani turyści. 
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HOTELARSTWO W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 
 

 

Działania w zakresie budowania podstaw społeczeństwa informacyjnego powinny opierać 
się na zapewnieniu szerokiego dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz umożliwić 
szeroko rozumianą interaktywność porozumiewania się na odległość w wielu sferach życia spo-
łecznego i gospodarczego. W społeczeństwie informacyjnym zarządzanie informacją, jej jakość 
oraz szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności, zarówno w zakresie 
produkcji dóbr rzeczowych, jak i przy świadczeniu usług. Dla wielu przedsiębiorstw, w tym 
hotelarskich istotą społeczeństwa informacyjnego jest oparcie części lub całości swojego funk-
cjonowania na wykorzystywaniu infrastruktur: telekomunikacyjnej i informatycznej oraz na 
usługach z nimi związanych. Członkowie społeczeństwa informacyjnego będą postrzegać przed-
siębiorstwo hotelarskie poprzez usługi telekomunikacyjne, zastosowane w procesie sprzedaży, 
które dla hotelu będą podstawą technoprzewagi, a dla klientów – sposobem na interaktywną 
komunikację w obszarze marketingowym: przy odbiorze komunikatów informacyjnych oraz w 
zakresie procesu rezerwacji usług. Dla klienta jak i dla przedsiębiorstwa hotelarskiego swoistym 
czynnikiem produkcji staje się informacja o usłudze hotelowej, a w szczególności jej jakość i 
szybkość przepływu w kanale komunikacyjnym. Prowadzone systematycznie badania w Interne-
cie na temat jakości i sprawności wykorzystywania narzędzi internetowych (np. poczty e-mail) 
przez przedsiębiorstwa polskie różnych branż, wskazują na coraz większą świadomość menedże-
rów tychże przedsiębiorstw, o potrzebie inicjowania działań w zakresie aktywnego funkcjonowa-
nia i współuczestniczenia w budowaniu podwalin społeczeństwa informacyjnego. Badania te 
pokazują, że hotele należą do przedsiębiorstw, które mają największą świadomość co do zmienia-
jącej się rzeczywistości i roli klienta w procesie sprzedaży1.  

Już pierwsze nowatorskie wynalazki w branży telekomunikacyjnej zaczęły zbliżać ludzi do 
siebie, pozwalając komunikować się szybciej niż kiedykolwiek przedtem. Komputery osobiste 
zwiększyły wydajność pracy ludzkiej, umożliwiając im wykonywanie pewnych zadań szybciej i 
lepiej. Kiedy połączono komputery ze sobą i utworzono sieć transmisji danych, do komunikacji 
na duże odległości posłużyła komputerom sieć telefoniczna. W rezultacie zapoczątkowano zupeł-
nie nową erę, która na zawsze związała ze sobą te dwie strategiczne dla ludzkości branże (tele-
komunikację i przemysł komputerowy). Przewiduje się, że XXI wiek stanie się wiekiem kompu-

                                                           
1 E-mailuj na Berdyczów. „Gazeta Wyborcza”, 30 stycznia 2002, s. 20. 
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terów; nie będzie granic między oprogramowaniami komputerowymi a usługami komunikacyj-
nymi.  

W tym elektronicznym świecie swoje stałe miejsce powinno znaleźć nowoczesne hotelar-
stwo, które będzie odpowiadało oczekiwaniom klientów, co do sposobu komunikacji z przedsię-
biorstwem hotelarskim na interaktywnej płaszczyźnie możliwości rezerwacyjnych (sprzedażo-
wych) oraz informacyjnych (promocyjnych). Związane jest to z potrzebą zaakceptowania wyma-
gań społecznych, które są ważnym czynnikiem wdrażania nowoczesnych technologii telekomuni-
kacyjnych do życia gospodarczego.  

Na kształt funkcjonowania hotelarstwa światowego w XXI wieku wpłyną trzy podstawowe 
czynniki: 

a) zastosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych w sprzedaży i promocji; 
b) koncentracja kapitału; 
c) swoboda w przekraczaniu granic państwowych. 
Wartość wirtualnego rynku usług turystycznych w Polsce w 2002 roku wyniosła 8,7 mln zł, 

w 2003 roku – 19 mln zł, a w 2004 roku rynek ten wzrósł do kwoty 35,3 mln zł, co stanowi dwu-
krotny wzrost. W 2004 roku wartość całego rynku usług turystycznych wyniosła 1,72 mld zł, a 
2,05% to turystyka online. Najważniejszymi polskimi portalami turystycznymi i internetowymi 
biurami podróży są: www.wakacje.pl, www.e-tur.pl, www.eturystyka.pl, www.travelplanet.pl, 
www.traveliada.pl, www.vtrip.pl, www.twojewakacje.pl, www.euro.pl, www.nadmorze.com, 
www.wczasowicz.com.pl2.  

W 2001 roku wartość sprzedaży miejsc noclegowych w pokojach hotelowych za pośrednic-
twem Internetu osiągnął 4 mld USD w skali globalnej, czyli 5% łącznych obrotów, z czego ponad 
połowę tych usług zarezerwowano za pomocą firmowych stron WWW. 

Według Europejskiej Komisji Turystyki w najbliższych latach nadal będzie wzrastać zna-
czenie przeszukiwania Internetu oraz jego wykorzystania do zdobywania informacji oraz naby-
wania usług turystycznych. Komisja wskazała na najważniejsze konsekwencje wykorzystania 
Internetu w funkcjonowaniu sektora turystycznego na świecie: 

- dostępność informacji turystycznej o kierunkach podróży i produktach będzie sprzyjać 
porównywaniu ofert  i w ten sposób będzie intensywniej wpływać na konkurencję, 

- doświadczeni turyści coraz częściej będą komponować własne wakacje z dostępnych 
modułów dokonując bezpośrednich rezerwacji, 

- rola biur podróży będzie malała, gdyż zakup imprez zorganizowanych coraz częściej 
odbywa się przez Internet, 

- Internet będzie coraz szybciej zmniejszać rolę krajowych organizacji turystycznych i izb 
turystyki; marketing miejsc turystycznych (np. lepsze kreowanie marki przy wsparciu 
publicznym) zyska na znaczeniu, ponieważ to on będzie zachęcać do odwiedzania stron 
internetowych, 

- dostępność odpowiednich odnośników (linków) do usługodawców będzie coraz waż-
niejsza jako podstawowy, wstępny warunek sukcesu stron internetowych., 

- możliwość zakupów przez Internet będzie skutkować rezerwacjami dokonywanymi z 
mniejszym wyprzedzeniem, 

                                                           
2 Dobra kuchnia i oferta dla dzieci. „Rzeczpospolita” 2005, nr 295, s. B2. 
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- w związku z rosnącym znaczeniem bezpieczeństwa bardziej krytyczni turyści będą mie-
li większą potrzebę dokonywania bezpiecznych rezerwacji online3. 

Zbudowanie odpowiadającego wymaganiom usługobiorców, opartego na technologii tele-
komunikacyjnej, systemu sprzedaży i promocji usług hotelarskich, wymaga podjęcia wielu lo-
gicznie powiązanych ze sobą działań ze strony polskich przedsiębiorstw hotelarskich. Podejmując 
je należy przede wszystkim wykorzystać doświadczenia przedsiębiorstw hotelarskich funkcjonu-
jących w państwach o wysokim stopniu zagospodarowania turystycznego oraz będących uczest-
nikami międzynarodowych systemów rezerwacyjnych, a także innych międzynarodowych przed-
siębiorstw turystycznych, takich jak towarzystwa lotnicze, organizatorzy turystyki, pośrednicy 
sprzedaży usług turystycznych. 

Przedsiębiorstwo hotelarskie jako podmiot rynku turystycznego zaliczane jest do kategorii 
wytwórców usług turystycznych. Opierając się na definicji A. Rapacza4, można zdefiniować 
przedsiębiorstwo hotelarskie jako celowo zorganizowany, samodzielny ekonomicznie i wyodręb-
niony pod względem techniczno-usługowym, przestrzennym oraz prawnym zespół ludzi, środków 
materialnych i finansowych, powołany do prowadzenia określonej działalności gospodarczej, 
zaspokajającej potrzeby ludności w sferze świadczenia usług hotelarskich5, które są podstawą i 
celem ich funkcjonowania i pozwalających na maksymalizację jego korzyści. Przy funkcjonowa-
niu tychże przedsiębiorstw pojawia się ze strony turystów zróżnicowanie popytu na jednolite 
usługi identycznych hoteli. Wniosek jest taki, że zróżnicowanie zainteresowania turystów wobec 
usługi hotelarskiej nie zależy od kategorii hotelu, wielkości i wyposażenia hotelu, systemu obsłu-
gi czy też wysokości cen. Przyczyną takiego postępowania turystów jest fakt, że skorzystanie z 
usługi hotelarskiej nie jest celem samym w sobie. Klient zazwyczaj korzysta z usługi hotelu jako 
ze swoistego środka zaspokajania potrzeby, która jest z reguły związana z miejscem czy też da-
nym regionem, w którym zlokalizowany jest hotel6. Można zaobserwować wyraźną tendencję do 
poszerzania zakresu świadczonych usług, który głównie zależy od potencjału gospodarczego 
przedsiębiorstwa hotelarskiego. Dlatego przedmiotem działalności takiego przedsiębiorstwa, 
oprócz świadczenia usług noclegowych, są również usługi gastronomiczne, które często są wli-
czane w jednolitą cenę całej usługi hotelowej (np. nocleg wraz ze śniadaniem). 

Przemiany społeczno-gospodarcze, które nastąpiły po 1989 roku, spowodowały, że budowa 
systemu sprzedaży oraz zastosowanie odpowiednich form promocji stała się ważnym elementem 
każdej działalności gospodarczej, nie tylko hotelarskiej. W działalności usługowej przedsiębior-
stwa hotelarskiego promocja i sprzedaż usług stały się nieodłącznym elementem wspólnego 
efektu, jakim jest dotarcie z konkretną ofertą do potencjalnego klienta. Budowa systemu marke-
tingowego przedsiębiorstwa hotelarskiego powinna się opierać na wypracowaniu sprawnie działa-
jącej współzależności pomiędzy zakładem, pośrednikami i klientem lub tylko zakładem a klien-
tem.  

W działalności hotelarskiej jednym z najważniejszych elementów związanych ze sprzedażą 
usług jest właściwa lokalizacja. Wybór odpowiedniej dla hotelu lokalizacji wiąże się z decyzją 
odpowiedniego usytuowania siedziby obiektu, w którym będą świadczone usługi hotelarskie. 

 
3 Przyszłe trendy w turystyce. www.pot.gov.pl  
4 A. Rapacz: Przedsiębiorstwo turystyczne. Podstawy i zasady działania. PWN, Warszawa 1994., s. 19. 
5 G. Konsewicz, J. Grabowski: Hotelarstwo. Część I. Wiadomości ogólne. Centrum Kształcenia Usta-

wicznego w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 1980, s. 22. 
6 M. Turkowski: Marketing usług hotelarskich. PWE, Warszawa 2003, s. 51. 
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Lokalizacja jest określana w dużym stopniu przez rodzaj i częstotliwość kontaktów z klientami. 
Kontakty te można podzielić na trzy podstawowe grupy rodzajowe: 

a) klient przychodzi do hotelu; w tym przypadku lokalizacja stanowi podstawowy czyn-
nik korzystania z usług hotelu; przedsiębiorstwo hotelarskie umieszczając swój obiekt 
hotelowy w danym miejscu musi brać pod uwagę liczbę potencjalnych klientów, funk-
cjonowanie firm konkurencyjnych, ale także walory turystyczne oraz inne czynniki 
(np. usługi dodatkowe – zapotrzebowanie na gry hazardowe, organizację konferencji 
itp.), które spowodują, że turyści będą skłonni odwiedzać właśnie to miejsce, a przy 
okazji korzystać z usług hotelu; bardzo często właściwa lokalizacja hotelu powoduje, 
że dany region nabiera pewnej atrakcyjności turystycznej; przykładem, w którym hotel 
jest atrakcją samą w sobie i jednocześnie zwiększa atrakcyjność turystyczną regionu są 
hotele-kasyna, posiadające miejsca do uprawiania hazardu; narzędziem wspierającym 
lokalizację w tej grupie jest sprawnie działający system rezerwacji komputerowej (tele-
foniczny, internetowy czy też oparty na tzw. systemach GDS – globalnych systemach 
rezerwacyjnych), będący podstawą funkcjonowania telerecepcji hotelowej; 

b) hotel kieruje swojego przedstawiciela do klienta; dotyczy to pośredniczenia w kup-
nie sprzedaży usług przez wyspecjalizowany podmiot turystyczny, najczęściej jest to 
biuro podróży; wszelkie zabiegi związane z przyciągnięciem turystów nie ograniczają 
się do oferowania tylko jednego typu usług turystycznych; oferta obejmuje cały pakiet 
usługowy, a najłatwiejszym sposobem, ze strony klienta uzyskania informacji o ofer-
cie, jest skorzystanie z usług pośrednika turystycznego; narzędziem telekomunikacyj-
nym wspierającym lokalizację w tej grupie jest telemarketing; 

c) kontakty na tzw. „dystans”, które w najmniejszym stopniu dotyczą działalności tury-
stycznej, choć wcale nie oznacza, że w przyszłości nie mogą powstać specjalne hotele, 
które będą oferować swoje usługi na odległość; wzrost wirtualizacji społeczeństwa 
może spowodować, że klientów mało będzie interesowała lokalizacja producenta 
usług, gdyż to on będzie wybierał miejsce w wirtualnym świecie, w którym będzie 
chciał spędzać swój wolny czas7. 

Jednym ze sposobów zapewnienia klientowi możliwości korzystania z usług hotelarskich 
(głównie noclegowych i gastronomicznych) jest możliwość dokonywania ich rezerwacji. Rezer-
wacja usług turystycznych (w tym hotelarskich) dokonywana za pośrednictwem odpowiedniej 
infrastruktury technicznej przedsiębiorstw turystycznych, a w szczególności hotelarskich, stała się 
w dystrybucji usług swoistego rodzaju usługą komplementarną. Potrzeba oferowania tego rodzaju 
usług, pośredniczących w sprzedaży oferty usługowej przedsiębiorstw hotelarskich, jest podyk-
towana głównie zwiększaniem wygody klienta, który zdecydował się skorzystać z takiej, a nie 
innej oferty usługowej. Rezerwacji dokonuje się zazwyczaj w określonym terminie poprzedzają-
cym konsumpcję usługi, przy wykorzystaniu różnych form komunikacji hotelu z otoczeniem, 
począwszy od rozmowy telefonicznej, przesłania faksu czy też łączy internetowych, a kończąc na 
fizycznym kontakcie ze sprzedającym, zarówno bezpośrednim oferentem usługi (hotel za pośred-
nictwem lady recepcyjnej), jak i pośrednikiem (np. biurem podróży, agentem turystycznym). W 
większości przypadków klienci, chcący skorzystać z usługi danego przedsiębiorstwa hotelarskie-
go, decydują się na rezerwację miejsc w określonym z góry terminie. Istnieje jednak pewna grupa 

                                                           
7 W. Budner: Lokalizacja przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 

2000, s. 83-99. 
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klientów, którzy nie korzystają ze wcześniejszej rezerwacji pokoju hotelowego, a decyzję o miej-
scu noclegu podejmują w ostatniej chwili. Do grupy tej należą przede wszystkim osoby udające 
się na tzw. „włóczęgę” wakacyjną lub kierowcy ciężarówek, którzy są najczęściej gośćmi moteli. 
Takie postępowanie jest podyktowane tym, że turyści ci nie są w stanie przewidzieć dokładnie 
miejsca noclegu, co pozwala zachować im swobodę podróżowania i dowolnie przedłużania czasu 
pobytu tam, gdzie spotkają coś interesującego.  

Istota rezerwacji jako sposób dystrybucji usług hotelarskich nie zmienia się od momentu jej 
powstania, zmienia się tylko technika i technologia komunikacji w relacji klient-hotel oraz rodza-
je kanałów dystrybucyjnych, a więc sposobów dotarcia do klientów. 

Rezerwacja usług hotelarskich wymaga od przedsiębiorstwa hotelarskiego zastosowania 
odpowiedniego systemu identyfikacji klientów oraz ich potrzeb, z jednoczesnym przypisaniem 
klienta to konkretnej usługi (wynajęcie pokoju hotelowego, zarezerwowanie stolika w restauracji 
hotelowej itp.). W zależności od wielkości hotelu oraz sposobu dystrybucji usług, rezerwacja 
może opierać się na systemie komputerowym lub na tradycyjnej książce rezerwacji. W obu przy-
padkach wymagana jest identyfikacja klienta lub zamawiającego, co pozwoli uniknąć nieporozu-
mień w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. 

Jednym z przejawów zastosowania usług telekomunikacyjnych w działaniach marketingo-
wych przedsiębiorstw usługowych, jest oparcie ich funkcjonowania na konkurencyjnym rynku na 
technoprzewadze. Umiejętność wykorzystania technoprzewagi8 staje się jednym z podstawowych 
sposobów na umocnienie pozycji rynkowej oraz pozyskanie nowych klientów, do których coraz 
częściej jedynym sposobem dotarcia z ofertą usługową są dystrybucyjne kanały telekomunikacyj-
ne. 

Dwoma podstawowymi efektami zastosowania technoprzewagi w działalności marketin-
gowej przedsiębiorstw hotelarskich jest telemarketing oraz telerecepcja. 

Telemarketing (telesprzedaż, marketing przez telefon) rozwinął się w późnych latach 
sześćdziesiątych, a pionierem w tego typu kontaktach na linii przedsiębiorstwo - klient były firmy 
produkujące dobra materialne oraz usługowe ze Stanów Zjednoczonych (USA). Wprowadzono 
wtedy krajowe i zagraniczne numery kierunkowe na tzw. szerokim obszarze usług telefonicznych 
(Wide Area Telephone Service – WATS). W ramach tego systemu przedsiębiorstwa mogą ofero-
wać obecnym i przyszłym konsumentom możliwość składania zamówień na dobra i usługi oraz 
przekazywania skarg i wniosków za pośrednictwem wolnych od opłat połączeń telefonicznych 
(800) – tzw. IN WATS. Przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać telefon do sprzedaży bezpośred-
niej konsumentom indywidualnym i jednostkom gospodarczym, tworzyć lub określać kierunki 
sprzedaży, dotrzeć do bardziej oddalonych nabywców lub obsługiwać bieżących klientów oraz 
bieżące zamówienia (tzw. system OUT WATS)9. 

Telemarketing jest to łatwa i stosunkowo niedroga forma dotarcia do potencjalnych klien-
tów przedsiębiorstwa hotelarskiego. Kontakt telefoniczny w krótkim czasie pozwala dotrzeć do 
znacznie większej liczby klientów niż w przypadku żmudnego i czasochłonnego odwiedzania 
poszczególnych konsumentów, którzy z pewnych względów są skłonni skorzystać z usług przed-
siębiorstwa hotelarskiego. Telesprzedaż pozwala poprzez połączenie z innymi instrumentami 
promocji zwiększyć stopień wykorzystania miejsc noclegowych w hotelach, zwłaszcza w okre-
sach pozasezonowych, gdy spada zainteresowanie tego typu usługami. Oferta usługowa w tele-

 
8 R. B. Tucker: Zarządzanie z przyszłością. Prószyński i S-ka S.A., Warszawa 1998, s. 185-206. 
9 A. Różańska: Polacy o telemarketingu. „Marketing w Praktyce” 2002, nr 1, s. 55-57. 
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sprzedaży najczęściej nie obejmuje konkretnego terminu skorzystania z danej usługi, ale daje 
pewną wydłużoną w czasie możliwość wyczerpania ofert w terminie dogodnym dla konsumenta. 
Typowym przykładem telemarketingu hotelarskiego jest oferowanie usług hotelarskich poza 
szczytem tygodniowym, a więc w czasie weekendu, i to głównie przedstawicielom szeroko rozu-
mianego biznesu. Hotel w telemarketingu najczęściej oprócz samego noclegu oferuje pewien 
dodatkowy pakiet usługowy, bardzo często związany z dużym upustem cenowym dla klienta i 
osoby z nim towarzyszącym10. Można wyróżnić dwa rodzaje telemarketingu w działalności hote-
larskiej: 

a) aktywny – pracownik hotelu telefonuje do dotychczasowych i potencjalnych klientów, 
składając im określoną ofertę usługową; 

b) pasywny – klienci telefonują pod wolny od opłat numer, aby zgłosić swoje uwagi wo-
bec usługi lub złożyć zamówienie11. 

Telerecepcja jest najczęściej elementem stałym recepcji hotelowej, działającej w tradycyj-
ny sposób. Możliwość zdalnego, nie bezpośredniego rezerwowania miejsca w hotelu pozwala 
lepiej zarządzać przedsiębiorstwem, a jednocześnie daje klientom lepszy dostęp do usług hotelar-
skich. Podróżni z reguły wiedzą, jaki zakres usług jest oferowany w danym hotelu i jaki jest w 
nim standard obsługi. Telefoniczne zamówienie pokoju przy pomocy recepcji hotelowej pozwala 
klientowi skrócić czas związany z formalnościami skorzystania z usług danego hotelu. Telefon 
staje się obecnie ważnym narzędziem docierania do klientów, którzy za jego pomocą już w trak-
cie podróży (zdalnie, ale interaktywnie) mogą zarezerwować miejsce w hotelu. Świadomość, że 
pod koniec podróży w danym dniu, czeka na podróżnego imiennie zarezerwowany pokój, pozwa-
la turyście lepiej zaplanować podróż, np. związaną z celami biznesowymi, gdzie bardzo często 
czas odgrywa kluczowa rolę w negocjacjach. 

Rola usług telekomunikacyjnych w prowadzonych działaniach marketingowych przedsię-
biorstw usługowych (w tym hotelarskich) sprowadza się przede wszystkim do utworzenia dwóch 
podstawowych przestrzeni telekomunikacyjnych: 

a) przestrzeń informacji, na którą składają się telekomunikacyjne kanały przekazu infor-
macji, poprzez które przedsiębiorstwa mogą udostępniać informacje o sobie i swoich 
produktach; 

b) przestrzeń dystrybucji, którą stanowią telekomunikacyjne kanały dystrybucji usług za-
pisanych w postaci cyfrowej12. 

Zastosowanie technoprzewagi w działalności marketingowej przedsiębiorstw hotelarskich 
może mieć także inne pozytywne efekty, w postaci np. funkcjonowania wirtualnych marketów 
(giełd) usług hotelarskich oraz wirtualnych marketów (giełd) dostawców usług i wyposażenia dla 
hoteli. Takie wirtualne markety już funkcjonują w mniej lub bardziej zaawansowanej formie, np. 
w poszczególnych portalach internetowych. Głównym beneficjentem tego typu marketów są 
internauci, którzy poprzez sieć mogą przeanalizować, a następnie skorzystać z usług różnych 
hoteli, w danym kraju lub na świecie. Na rysunku 1 przedstawiony został schemat obiegu infor-
macji w wirtualnych marketach (giełdach) usług hotelarskich. 

 

 

                                                           
10 S. Crainer: Bezpośredni dostęp. „Rynek Turystyczny” 1999, nr 7, s. 61. 
11 M. Szuman-Dobska, P. Dobski: Marketing bezpośredni. Infor, Warszawa 1999, s. 95. 
12 P. Adamczewski: Internet w praktyce biznesu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 

Poznań 2001, s. 49. 
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Rysunek 1. Schemat obiegu informacji w wirtualnych marketach (giełdach) usług hotelarskich 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Ostatnia dekada XX oraz początek XXI wieku to okres wdrażania w przedsiębiorstwach 
usługowych technologicznych innowacji, które zwiększają oczekiwania konsumentów co do 
sposobu zaspokajania stwierdzonych potrzeb. Działania promocyjne oraz te w zakresie sprzedaży 
usług prowadzone z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych, przyczyniają się do powstania 
interaktywności na linii klient – przedsiębiorstwo usługowe, która pozwala jeszcze w większym 
stopniu indywidualizować ofertę usługową. 

Wiele amerykańskich sieci hotelowych już wprowadziło albo jest w trakcie instalowania 
nowych systemów rezerwacji, które pozwalają na powiązanie cen z liczbą pokoi w taki sposób, 
aby w danym okresie osiągnąć maksymalny zysk, a tym samym umożliwiają efektywną kontrolę 
wykorzystania miejsc noclegowych. Systemy te mają charakter sieciowy, tzn. ich funkcjonowanie 
obejmuje wszystkie hotele, działające w danej sieci hotelowej lub kilka sieci ze sobą współpracu-
jących. Największe i najlepsze systemy rezerwacji komputerowej usług hotelarskich są zainsta-
lowane w sieciach hoteli: Holiday Inn, Best Western, Choice Hotels International, ITT Sheraton, 
Hilton Hotels, Mariott Corporation13. 

Holiday Inn jest właścicielem największej na świecie komputerowej sieci rezerwacji miejsc 
– Holidex. Oprócz hoteli marki Holiday Inn system ten obsługuje hotele Residence Inn, Embassy 
Siutes oraz Hampton Inn. 

Globalnym systemem rezerwacji w sieci hotelowej Best Western jest Star, który umożliwia 
połączenie się z dowolnym hotelem sieci i dokonanie rezerwacji na całym świecie w ciągu 30 

 
13 T. Knowles: Zarządzanie hotelem i gastronomią. PWE, Warszawa 2001, s. 116-117. 
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sekund. System pozwala na prowadzenie ewidencji pokoi w czasie rzeczywistym, tzn. w momen-
cie sprzedaży automatycznie usuwa dany pokój z listy nie zajętych.  

Sunburst 2001 jest nowym systemem rezerwacji zainstalowanym w sieci Choice Hotels, 
który charakteryzuje się łatwością obsługi dla biur podróży (rezerwacja oraz zapytanie o dany 
hotel). 

Compass Computer jako system rezerwacji komputerowej jest wspólną własnością sieci 
hoteli Hilton Hotels oraz sieci biur wynajmu samochodów Budget, przy czym każda z nich korzy-
sta z odrębnej części.  

Marsha jest systemem rezerwacji komputerowej sieci hoteli Mariott Corporation, który 
jest najbardziej zaawansowany technologicznie, pozwalający na połączenie online z centralną 
bazą danych.  

Postęp w zakresie techniki przekazu i przetwarzania informacji w dużej mierze wpływa na 
decyzje zakupowe podejmowane przez klientów (aktualnych i potencjalnych) na rynku usług 
telekomunikacyjnych. To klienci decydują jakie usługi telekomunikacyjne są im potrzebne i w 
jakim stopniu będą one mogły być wykorzystane w prowadzonej przez nich działalności gospo-
darczej. Nowoczesna technika telekomunikacyjna w coraz większym stopniu jest wykorzystywa-
na przez gospodarki współczesnych państw. Szybki postęp w tej dziedzinie powoduje, że przy-
spiesza się proces przenikania technik pozyskiwania, przetwarzania oraz przekazywania informa-
cji do nowych gałęzi gospodarczych, które dotychczas nie wykorzystywały nowoczesnych sposo-
bów komunikacji gospodarczej w swojej działalności. Zaawansowane technologie telekomunika-
cyjne wprowadzają radykalne zmiany również w procesie komunikacji gospodarczej nie tylko w 
przedsiębiorstwach usługowych, ale we wszystkich podmiotach gospodarczych, które podstawę 
swojego funkcjonowania opierają na możliwości stosowania usług telekomunikacyjnych, w pro-
wadzonej działalności gospodarczej. Cechy charakteryzujące dobra rzeczowe nie pozwalają jak 
na razie wykorzystywać usług telekomunikacyjnych jako bezpośredniego kanału dystrybucyjne-
go. Usługi telekomunikacyjne stosowane w działalności gospodarczej przedsiębiorstw usługo-
wych jako instrument promocji i sprzedaży oferowanych usług, pozwalają przekształcić tradycyj-
ny kanał przepływu informacji rynkowej o usłudze, w którym dominuje oferent, na nowoczesny 
(interaktywny), w którym dominuje klient. Informacje przesyłane od przedsiębiorstwa do klienta, 
a dotyczące konkretnej usługi, pozwalają klientowi zorientować się w walorach i cechach użyt-
kowych danej usługi, a jednocześnie przekazane informacje skierują potencjalnego klienta od 
oferenta.  

Jednym z ważniejszych elementów, określających potrzeby przedsiębiorstwa usługowego 
na usługi telekomunikacyjne, jest właściwie przebiegający proces komunikacji gospodarczej. 
Proces taki jest ciągiem wielu czynności, w którym podmioty gospodarcze (nadawcy jak i odbior-
cy) oraz inne podmioty biorące udział w wymianie gospodarczej na poszczególnych rynkach 
cząstkowych i rynku globalnym, używając odpowiednich mediów komunikacji, przekazują, bądź 
też wzajemnie wymieniają, komunikaty o charakterze gospodarczym, służące głównie do osią-
gnięcia celów gospodarczych.  

W klasycznej wersji procesu komunikacji gospodarczej nadawcy jak i odbiorcy komunika-
tów posługują, się tradycyjnymi środkami komunikacji, takimi jak telefonia stacjonarna, telegra-
fia, poczta tradycyjna, itp. Działania takie mają charakter doraźny, co nie powoduje rezygnacji z 
pozatechnicznych sposobów porozumiewania się bezpośredniego. Obie formy komunikacji wy-
korzystywane są jednocześnie. Uproszczona wersja tego procesu odpowiada dialogowi komuni-
kacyjnemu typu człowiek – człowiek.  
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Wersja wspomagana komunikacji gospodarczej to głównie preferowanie pośrednich kon-
taktów komunikacyjnych, dokonujących się z użyciem środków techniki elektronicznej, takich 
jak e-mail czy też wideotekst. W uproszczeniu jest to dialog: człowiek – maszyna oraz maszyna – 
człowiek. 

W wersji zautomatyzowanej komputerowe środki komunikacyjne nadawcy i odbiorcy sta-
nowią całkowicie rozłączne technicznie i przestrzennie elementy procesu, nabierają ponadto 
charakteru podstawowego sposobu transmisji komunikatów siecią kanałów telekomunikacyjnych. 
Uproszczone podejście do problemu to scharakteryzowanie tego dialogu jednocześnie w trzech 
aspektach: człowiek – maszyna, maszyna – człowiek oraz maszyna - maszyna. 

Technologia telekomunikacyjna pozwala wielu przedsiębiorstwom, szczególnie z tzw. sta-
rej ekonomii, funkcjonować na dwóch podstawowych płaszczyznach: rzeczywistej i wirtualnej. 
Umiejętność ich połączenia w jednej strategii działania pozwala przedsiębiorstwu usługowemu 
zdobyć przewagę nad aktualną i potencjalną konkurencją, konsumentowi pokazać, że jest się 
nowoczesnym podmiotem gospodarczym. Nie każdą usługę można sprzedać za pośrednictwem 
usług telekomunikacyjnych. Współfunkcjonowanie tych dwóch powyższych płaszczyzn oddzia-
ływania na klienta, wpływa w dużej mierze na zakres wykorzystania usług telekomunikacyjnych 
w działalności promocyjnej produktu i marki przedsiębiorstwa, jak i sprzedażowej. Dla wielu 
przedsiębiorstw usługowych, usługi telekomunikacyjne są jedynie instrumentem wspierającym 
tradycyjne sposoby promocji i sprzedaży. Poszczególne usługi telekomunikacyjne mogą wspierać 
działania rynkowe przedsiębiorstwa pojedynczo, jak i funkcjonować w ramach konwergencji, 
która rozszerza w znacznym stopniu funkcjonalność telekomunikacji wobec jej odbiorców. 

Oplatające cały świat, wypełni cyfrowe, sieci telekomunikacyjne tworzą, wraz ze swoimi 
wysoko wydajnymi systemami komutacyjnymi, platformę dla multimedialnych sieci przyszłości, 
które z najwyższą niezawodnością i szeroką dostępnością, umożliwią realizację wielu usług na 
rzecz podmiotów gospodarczych i ich klientów. Przedsiębiorstwa usługowe, jakimi są operatorzy 
telekomunikacyjni, czy też dostawcy usług internetowych, przy pomocy zaawansowanej techno-
logii stają się i będą się stawać w coraz szerszym zakresie, niewidzialnymi pośrednikami. Będą 
także tworzyć nową jakość działalności gospodarczej, opartej na wirtualnym przepływie tego 
wszystkiego, co da się przesłać siecią, a więc informacji, wartości nominalnych i wszelkiego 
rodzaju usług charakteryzujących się wirtualnym bytem. 

Według Ph. Kotlera Internet wraz ze swoimi technicznymi i technologicznymi możliwo-
ściami, zrewolucjonizował sposoby budowy wizerunku i marki przedsiębiorstwa. Jednym z naj-
ważniejszych aspektów tego zagadnienia jest wprowadzenie na szeroką skalę interaktywnego 
kontaktu z odbiorcą, czyli szeroko rozumianej komunikacji, będącej częścią składową działań 
marketingowych. Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje Internet do zbierania indywidualnych, 
niepowtarzalnych zamówień na swoje produkty. Dotyczy to nie tylko przedsiębiorstw produkują-
cych dobra materialne, ale także przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze usług, których 
świadczenie mniej lub bardziej związane jest ze wsparciem dóbr materialnych. Usługi telekomu-
nikacyjne, a w szczególności Internet, pozwala produkować lub świadczyć usługi na konkretne 
zlecenie klientów14. 
 

 
14 Marketing po rewolucji. „Businessman Magazine” 2001, nr 5, s. 18-20. 
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Wstęp 
 

Udostępnianie informacji turystycznej, szeroko rozumianej społeczności, jest jednym z 
najważniejszych czynników, kształtujących rozwój turystyki na poziomie lokalnym, regionalnym, 
krajowym i międzynarodowym. Jest ona przygotowywana na różnych nośnikach klasycznych i 
elektronicznych, w tym w sieci Internet i jest adresowana do klientów o różnym statusie społecz-
nym. Klientami są zarówno rezydenci krajowi, jak i cudzoziemcy. 

Jedną z wygodnych form dostarczania danych o turystyce są systemy informacji turystycz-
nej oraz ich implementacje komputerowe, w postaci systemów informatycznych, a wśród nich 
Informatyczny System Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT).  

W pracy przedstawiono ogólną strukturę organizacyjną systemu ISIT oraz podano różne 
propozycje zmian dla tego systemu, w jego części publicznej językowej i funkcjonalnej oraz w 
części administracyjnej. 

 
Struktura organizacyjna systemu ISIT 

 
Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT) zaproponowany w 

2003 roku przez Polską Organizację Turystyczną jest rozproszonym systemem informacyjnym, 
składającym się z części publicznej oraz części administracyjnej.  

Część publiczna zorganizowana jest za pomocą ogólnodostępnego serwisu internetowego 
pod adresem www.poland-tourism.pl. Serwis ten zawiera informacje dostarczone z części admini-
stracyjnej, zgrupowane w dwóch płaszczyznach: prezentacyjnej i informacyjnej. Część prezenta-
cyjna obejmuje ogólne informacje o kraju oraz najważniejsze atrakcje podzielone na grupy tema-
tyczne dostępne z odpowiedniego menu kontekstowego. Część informacyjna zawiera szczegóło-
we dane o elementach istotnych dla potencjalnego turysty, uszeregowanych zgodnie z podziałem 
administracyjnym kraju.  

Część administracyjna w głównej mierze odpowiedzialna jest za gromadzenie i przesyłanie 
danych do systemu i oparta jest o ogólnopolską sieć administratorów, zorganizowaną na trzech 
poziomach (lokalny – powiat, regionalny – województwo, krajowy – Polska). Dane przesyłane są 
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od administratora lokalnego do regionalnego, a następnie do administratora krajowego. Do obsłu-
gi systemu przygotowane zostały odpowiednie interfejsy, dzięki którym jednostki odpowiedzialne 
za gromadzenie i przesyłanie danych mogą pracować na obiektach ISIT. Obiekty ISIT zostały 
opracowane w formie podziału katalogowego, uwzględniającego szereg informacji o danej jedno-
stce terytorialnej. Organizacja taka gwarantuje gromadzenie danych wg takich samych kryteriów 
z całego obszaru Polski. Ogólną strukturę organizacyjną systemu ISIT przedstawia rys. 1. 

 
 

 
Rysunek 1. Struktura organizacyjna systemu ISIT 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Wybrane propozycje zmian w części publicznej ISIT  
 

W dalszej części opracowania system ISIT został opisany od strony struktury organizacyj-
nej, obejmującej jego część publiczną i administracyjną. System ISIT dostępny w sieci Internet 
jest nakierowany na szeroko rozumianego użytkownika, zarówno z Polski, jak i zagranicy. O ile 
użytkownik z Polski może traktować system ISIT jako komplementarny do wielu równolegle 
istniejących portali internetowych, o tyle sprawą zasadniczą jest jakość jego odbioru przez cudzo-
ziemców. W związku z tym autorzy zwracają uwagę na niektóre kwestie, dotyczące korzystania z 
systemu ISIT. Dotyczą one obu struktur organizacyjnych systemu: prezentacyjnej i informacyj-
nej. W każdej z nich autorzy będą stosować ogólny schemat opisu propozycji zmian lub modyfi-
kacji, jakie powinny znaleźć się w przyszłych poprawionych wersjach systemu ISIT. Schemat 
opisu obejmuje trzy części: 

a) zasygnalizowanie tematu problemowego, 
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b) opis aktualnego stanu w systemie ISIT (#), 
c) opis propozycji zmian (=>). 
W części b), dla oszczędności nadmiernego opisu, będą na ilustracji przedstawione wybra-

ne strony z obsługi systemu ISIT. 
 
Propozycje zmian w ISIT w części publicznej - język 
 
A.1. Wejście na stronę główną 
# Strona (rys. 2) proponuje wybór różnych opcji językowych w pasku wyboru: „Travelling 

from:”. Wśród nich są wybierane języki: Danii, Rumunii, Holandii, itd.  
 
 

 

Rysunek 2. Wybór opcji językowych na stronie www.poland-tourism.pl 
Źródło: www.poland-tourism.pl. 
 

=> Po wyborze opcji językowej, system powinien prowadzić do strony powitalnej w języku 
danego kraju. Strona taka powinna zawierać powitanie, krótkie wprowadzenie do ISIT oraz 
wskazanie dostępu do wybranych, podstawowych języków, umożliwiających korzystanie z sys-
temu. Strona powitalna winna być przygotowana w danym języku, z uwzględnieniem  mentalno-
ści i cech specyficznych danej społeczności krajowej. 

A.2. Jednolitość językowa 
# Występują strony dwujęzyczne, gdzie obok właściwego języka (np. francuskiego), poja-

wiają się napisy w języku polskim (rys. 3). 
 

 
Rysunek 3. Przykład dwujęzyczności na jednej stronie systemu ISIT. Strona główna  www.poland-tourism.pl 
Źródło: www.poland-tourism.pl. 
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=> Należy wszystkie strony ujednolicić językowo. 
A.3. Rozszerzenie dostępności językowej 
# Cudzoziemcy z państw sąsiadujących z Polską stanowią dominującą grupę odwiedzają-

cych nasz kraj. W systemie, z wyjątkiem języka niemieckiego, brak jest wersji językowych dla 
pozostałych sąsiadów. 

=> System ISIT powinien być rozszerzony o języki: czeski, słowacki i rosyjski.  
 

Propozycje zmian w ISIT w części publicznej - funkcjonalność 
 
B.1. Niejednorodność odwołań 
# Po otwarciu strony głównej, patrz A.1, w przypadku Francji, następuje wejście do strony 

poza integralną część systemu. Wybrane hiperłącza odnoszą się do miejsc strukturalnie nie po-
wiązanych z systemem ISIT (rys. 4).  Mimo, iż system został przygotowany w tej wersji języko-
wej, jedynym sposobem na dotarcie do ISIT w wersji francuskiej jest wejście poprzez inny język, 
a następnie wybranie opcji językowej poprzez flagę Francji. 
 

 
Rysunek 4. Przykład strony nie będącej składową systemu ISIT wyświetlonej po wybraniu opcji językowej z 

pierwszej strony www.poland-tourism.pl 

Źródło: www.poland-tourism.pl. 

 

=> Należałoby usunąć nieprawidłowe odwołanie dla Francji i wstawić poprawne hiperłącze 
do francuskiej części systemu ISIT. 

B.2. Powiększenie powierzchni użytkowej stron katalogowych 
# Na kolejnych stronach katalogowych następuje powtórzenie nagłówka przedstawiającego 

krajobraz, logo „Polska” oraz trzech linków: POT, Zdjęcia, Pocztówki (rys. 5). 
 

 

Rysunek 5. Nagłówek strony ISIT www.poland-tourism.pl  
Źródło: www.poland-tourism.pl. 
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=> Wydaje się, że strony katalogowe powinny w pełni być wykorzystywane na rozmiesz-
czenie informacji, do których one nawiązują. Proponuje się usuniecie nadmienionej powierzchni 
nagłówka z pozostawieniem jedynie odwołań do wskazanych trzech linków.  

B.3. Odwołanie z ostatnich stron katalogowych części prezentacyjnej 
# Wybierając dany temat uzyskuje się dla niego różne informacje, rozmieszczone na kolej-

nych  stronach katalogowych. Odwołanie na ostatnich stronach w wielu przypadkach nie istnieje 

np. Leżajsk lub nie jest poprawne, co ma miejsce np. dla Grabarki, po wyborze ścieżki katalogo-

wej: Polska/Tradycje/Polskie Święta i Obyczaje/Więcej (rys. 6). 

 

 
Rysunek 6. Przykład fragmentu strony (część prezentacyjna) systemu ISIT www.poland-tourism.pl 

Źródło: www.poland-tourism.pl. 

 

=> Biorąc pod uwagę znaczne zainteresowanie przez turystów zagranicznych niektórymi 
informacjami z turystyki polskiej, należałoby wskazać na możliwość przejścia na strony domowe, 
przygotowane przez środowiska lokalne. 

B.4. Wprowadzenie pomocniczych linków, wiążących informacje pomiędzy częścią prezen-
tacyjną a informacyjną  w ISIT 

# Na stronach serwisu części prezentacyjnej nie występują linki pozwalające na korzystanie 
z wewnętrznych zasobów systemu. Wyraźnie widać podział i brak powiązania pomiędzy częścią 
prezentacyjną a informacyjną. Sytuację taką przykładowo dostrzega się m.in. na rys. 6., podanym 
w B.3, gdzie pominięto linki do zgromadzonych w systemie danych o przedstawianych miejsco-
wościach.  

=> Dla  umożliwienia takiego korzystania, należałoby stosować równolegle dwa sposoby 
odwołań, jeden do zasobów wewnętrznych, a drugi na stronę domową, podanym w nawiasie np. 
Leżajsk (www.lezajsk.pl) . 

B.5. Wprowadzenie pomocniczej wyszukiwarki do zasobów w systemie 
# Na głównej stronie systemu brak jest narzędzia do wyszukiwania słów kluczowych. 
=> Aby móc korzystać z wewnętrznych zasobów (część prezentacyjna i informacyjna), sys-

tem ISIT warto byłoby wyposażyć w wyszukiwarkę. Jej celem byłoby odszukanie i pokazanie 
wszystkich miejsc (adresów) związanych z poszukiwanym tematem. 

B.6. Bieżące aktualizowanie danych (część informacyjna) 
# System ISIT jest m.in. przygotowany dla polityki informacyjnej rządu i administracji sa-

morządowej. W związku z tym ważne jest poprawne i wiarygodne dostarczanie danych. Z obec-
nego stanu prezentowania danych wynikałoby, iż w województwie podkarpackim nie ma lotniska 
oraz administracji rządowej i samorządowej (rys. 7). 

=> Proponuje się rozróżnienie braku danych od przypadków ich niewystępowania. 



Marek Gwóźdź, Wiesław Wagner 58

 

Rysunek 7. Przykład fragmentu strony (część informacyjna) systemu ISIT  http://www.poland-tourism.pl 

Źródło: www.poland-tourism.pl. 

 
Propozycje uzupełnień w ISIT w części administracyjnej 

 

Podstawowym zadaniem serwisów informacyjnych jest jak najskuteczniejsze dotarcie z in-
formacją do użytkowników Internetu. Jednak Internet jako środowisko w pełni interaktywne, 
umożliwia wielokierunkowy przepływ informacji. Każdy ruch na stronie może generować  pe-
wien zbiór danych, zawierających niezwykle istotne zarówno dla projektantów serwisu, jak i 
zainteresowanych podmiotów, informacje zwrotne. W tym celu coraz częściej wykorzystuje się 
narzędzia monitorujące ruch na stronie. Aktywność ta może być mierzona najprostszymi narzę-
dziami, jak np. licznik, jednak coraz częściej wykorzystuje się w tym celu bardziej zaawansowane 
narzędzia informatyczne. 

C.1. Zastosowanie narzędzi monitorujących użytkowanie portalu ISIT 
Należy przygotować narzędzie, które pozwoli na gromadzenie danych, dotyczących aktyw-

ności internautów i ruchu na stronie, w szczególności: 
- identyfikacja użytkowników portalu, w tym: liczba, kraj użytkownika, częstość wybiera-

nia danej opcji językowej, 
- określenie czasu korzystania z portalu, w tym: poszczególnych podstron, zagadnień te-

matycznych, itp. (ranking najbardziej interesujących i zajmujących tematów), 
- określenie częstości odwiedzania poszczególnych miejsc w portalu (ranking najczęściej 

odwiedzanych miejsc), 
- określenie najczęściej poszukiwanych informacji w systemie (przy wykorzystaniu 

wprowadzanych przez internatów słów kluczowych do narzędzia wyszukiwawczego 
ISIT). 

C.2. Przygotowanie narzędzi archiwizujących dane z systemu ISIT. 
Sugeruje się przygotowanie narzędzi, które pozwoliłyby na bieżącą archiwizację danych 

pod kątem: 
- udostępnienia danych ośrodkom naukowym, 
- udostępnienia danych wszystkim podmiotom dostarczającym informacje do systemu, 
- śledzenia dynamiki zmian i możliwości dalszej jej obróbki w celach statystycznych, 
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C.3. Przygotowanie odpowiednich narzędzi raportujących  
W przypadku budowy ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej, jego największym 

atutem jest kompleksowość i jednorodność budowy systemu (ujednolicenie struktury katalogowej 
i interfejsu użytkownika w każdym miejscu systemu). System zatem od strony strukturalnej nie 
pozycjonuje, w sposób szczególny, zawartych w nim treści. W takim przypadku można wniosko-
wać, iż informacje zwrotne o ruchu w serwisie będą obiektywne, a dane te mogą posłużyć do 
generowania odpowiednich raportów.  

Aby system ISIT był użyteczny, niezbędna jest jego ciągła aktualizacja. Właściwe kierunki 
zmian powinny być oparte o odpowiednio przygotowane raporty. Zatem wnioskuje się, aby przy-
gotować w systemie narzędzia raportujące. Wnioski z nich mogą znaleźć zastosowanie nie tylko 
wśród administratorów, czy podmiotów uczestniczących w systemie, ale mogą być również przy-
datne dla branży turystycznej, w tym: ośrodkom turystycznym czy organizatorom turystyki. Mogą 
być również pomocne przy opracowywaniu strategii rozwoju gospodarki turystycznej państwa.  
 
Podsumowanie 
 

Budowa złożonego systemu informacji turystycznej, jakim jest system ISIT, jest zagadnie-
niem wymagającym wysokich umiejętności programistycznych i wiedzy z dziedziny turystyki. 
Kategoryzacja różnorodnej tematyki turystycznej, dostępnej w jednym sprawnym systemie ISIT, 
w części publicznej i administracyjnej, wymaga jeszcze wielu działań w zakresie udoskonalenia 
jego obsługi. 

W pracy wskazano na kilka sytuacji związanych z obsługą systemu ISIT. Dostrzeżono 
możliwości jego zmian i udoskonaleń. Wiele kwestii systemu nadal wymaga prowadzenia dal-
szych badań. Odnoszą się one głównie do różnorodnych statystyk i raportowania zgromadzonej 
informacji turystycznej, dla celów promocji i badań naukowych. Zagadnienia te będą przedmio-
tem dalszych badań autorów niniejszej pracy. 
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PODSTAWY TWORZENIA REGIONALNEGO  

SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
 
 

Wprowadzenie 
 

Informacja w turystyce nie jest jedynie zbiorem danych, ale współtworzy system, w którym 
jednakowym normom powinien podlegać zakres gromadzonych informacji, sposób ich zbierania, 
gromadzenia, aktualizacji i rozpowszechniania. Rozpoznanie i odróżnienie procesów informacyj-
nych (zbieranie informacji, gromadzenie, aktualizowanie, przetwarzanie, analizowanie, przesyła-
nie, archiwizowanie, udostępnianie czy wreszcie jej upowszechnianie), pozwala lepiej zrozumieć 
nie tylko istotę informacji, ale przede wszystkim potrzebę utworzenia i sposób działania systemu 
informacji turystycznej. Miejsce procesów informacyjnych w systemie informacyjnym ilustruje 
rysunek 1. 
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Rysunek 1. System informacji turystycznej w ujęciu problemowym  
Źródło: opracowanie własne. 
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Podmioty działające na rynku turystycznym są zainteresowane dostępem do informacji z 
zakresu turystyki. Gdy istnieje jeden system i jedna główna baza danych o atrakcjach i zagospo-
darowaniu turystycznym danego regionu, wszyscy mogą ją uzupełniać, a także pobierać z niej 
dane i informacje. Jeżeli te same podmioty tworzą system we własnym zakresie i dla własnych 
potrzeb, wówczas nie tylko tracą na konkurencyjności względem innych przedsiębiorstw tury-
stycznych, ale również region lub całe województwo traci swój turystyczny wizerunek. 

Należy stwierdzić, że w dalszym ciągu większość podmiotów funkcjonujących na rynku tu-
rystycznym, jest zmuszona we własnym zakresie i dla własnych potrzeb zbierać i uzupełniać 
informacje, dotyczące walorów i zagospodarowania turystycznego. Problem ten jest dobrze roz-
poznany na terenie województwa podlaskiego, ale również analiza wybranych, regionalnych 
systemów informacji turystycznej, dostępnych w sieci WWW wskazuje, że nie są one wolne od 
tego typu problemów. Prowadzi to w efekcie do wielu zakłóceń, począwszy od niepełnej infor-
macji, a skończywszy na dezorientacji turysty. Jest to tym bardziej niepokojące, że grupa osób i 
podmiotów, korzystających z informacji turystycznej, systematycznie się zwiększa. Z gromadzo-
nych danych korzystają nie tylko turyści indywidualni, ale również organizatorzy wypoczynku 
grupowego. Coraz częściej klientami centrów informacji turystycznych są osoby i grupy zróżni-
cowane zawodowo, wiekowo, o różnych preferencjach, wynikających ze stopnia zamożności i 
zainteresowań.1  
 
Koncepcja budowy systemu informacji turystycznej 
 

Wyróżnienie procesów informacyjnych jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia pra-
widłowego funkcjonowania systemu informacji turystycznej. Stwarza możliwości zamiany po-
szczególnych procesów na szereg czynności pierwszych, porządkujących i czyniących bardziej 
czytelnym cały system. Umożliwia podział zadań w sposób zrozumiały, a jednocześnie ułatwia 
egzekwowanie określonych czynności od podmiotu, któremu zostały one zlecone. Pozwala rów-
nież w sposób efektywny zastosować ideę zbierania danych u źródła, czyli lokalnie. Dotychczas, 
mimo wielu deklaracji, pozostaje to jedynie niezrealizowanym celem.  

Analizując procesy informacyjne w kontekście organizacyjnym można wyróżnić dwa eta-
py: lokalny i regionalny, które stanowią podstawę omawianej koncepcji tworzenia regionalnego 
systemu informacji turystycznej. Pierwszy etap dotyczy zbierania i aktualizowania, gromadzenia, 
przetwarzania i przesyłania danych. Odnosi się do obszarów administrowanych przez poszcze-
gólne gminy i w szczególności ma za zadanie poprawę dostępu do danych u źródła. W drugim 
znalazły się pozostałe procesy: upowszechnianie, udostępnianie, archiwizowanie, przetwarzanie i 
przesyłanie danych. Etap ten jest związany z korelacją i wstępną weryfikacją napływających 
danych oraz ich dystrybuowaniem. Przedstawiona etapowość wynika z potrzeby usprawnienia 
komunikacji w obie strony (poziom lokalny – poziom regionalny), poprzez wyznaczenie podmio-

                                                           
1 Omówienie zagadnień dotyczących funkcjonowania systemu informacji turystycznej można znaleźć 

m.in. w:  European Tourism Insight 2004.Outlook for 2005. ETC Research Report No 2005, nr 2, Brussels 
2005; Polityka turystyczna. Red. A. Panasiuk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin–
Kopenhaga 2005; Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. PROKSENIA, Kraków 2004; 
Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołembski. PWN, Warszawa-Poznań 2002; K. Michałowski, R. 
Ziółkowski: Zarządzanie turystyką. Politechnika Białostocka, Białystok 2002; Przedsiębiorstwo turystyczne w 
gospodarce rynkowej. Red. A. Rapacz. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2001.  
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tów lub osób odpowiedzialnych za poszczególne procesy oraz możliwości weryfikacji napływają-
cych danych. Przedstawia to rysunek 2. 
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Rysunek 2. Etapowość procesów informacyjnych w regionalnym systemie informajci turystycznej  
Źródło: opracowanie własne. 

 

Wyróżnione procesy informacyjne umożliwiają przydzielenie im konkretnych zadań reali-
zacyjnych, przypisanie osób lub podmiotów wykonujących te zadania oraz zastosowanie jednoli-
tych narzędzi i metod do archiwizowania i przetwarzania danych. Wyróżnić można siedem eta-
pów. 

 
1. Zbieranie danych jest początkowym etapem całego systemu, zaś w przypadku istnieją-

cej bazy danych, będzie to aktualizacja i uzupełnianie już posiadanych informacji tury-
stycznych. Jest to jednocześnie etap permanentnej kontroli zmian w otoczeniu, odnoszący 
się m.in. do wprowadzania informacji o nowych obiektach lub zmiany informacji, doty-
czących obiektów już wprowadzonych do bazy danych. Jest on również związany z do-
tarciem do różnych źródeł informacji, włączając w to prace w terenie i osobisty kontakt 
z właścicielami lub administratorami obiektów turystycznych. Nadzorowanie tego etapu 
powinno należeć do samorządu gminnego. Każda gmina posiada przynajmniej cząst-
kowe informacje, dotyczące walorów turystycznych i zagospodarowania turystycznego 
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swego terenu, dlatego stosunkowo niewielkim kosztem może dane skompletować i ak-
tualizować. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego dysponują większym potencja-
łem kadrowym, co umożliwi skompletowanie zespołu (lub wyznaczenie pracownika) do 
tego zadania. Operując przykładem województwa podlaskiego można wskazać 75 gmin 
(spośród 114), znajdujących się na obszarach atrakcyjnych turystycznie i potencjalnie 
mogących realizować to zadanie. W przypadku pozyskiwania informacji z pozostałych 
obszarów (39 gmin), zespół nadzorujący projekt regionalnego systemu informacji tury-
stycznej powinien nawiązać współpracę z tymi samorządami, ewentualnie z podmiota-
mi turystycznymi, działającymi na tym terenie (na przykład gospodarstwami agrotury-
stycznymi). Można rozważyć również wyznaczenie zespołu na poziomie regionalnym, 
który będzie odpowiedzialny za zbieranie i aktualizowanie informacji turystycznej z ob-
szaru gmin nie zgłaszających potrzeby przystąpienia do takiego projektu. W skład ze-
społu zajmującego się zbieraniem danych powinni wejść również reprezentanci lokal-
nych podmiotów turystycznych. Kilkuosobowe zespoły będą efektywniej wykonywać 
powierzone im zadania, poza tym połączona zostanie wiedza teoretyczna i praktyczna, 
co przyczyni się między innymi do lepszej kontroli wprowadzanych danych. 

2. Etap gromadzenia danych jest kameralną częścią pracy, wykonywaną w biurze. Etap 
ten dotyczy przeniesienia danych zebranych w terenie i przy wykorzystaniu innych źró-
deł, do bazy danych. Etap ten powinien być wykonywany przez ten sam zespół, który 
zajmował się zbieraniem i aktualizowaniem danych. Należy jednak podkreślić, że z cza-
sem, część tych prac będzie wykonywana w terenie. Ma to związek z rozwojem nowo-
czesnych technologii, a przede wszystkim możliwościami wprowadzania danych lokali-
zacyjnych, przy wykorzystaniu globalnego systemu lokalizacyjnego (GPS – Global Po-
sitioning System). Na tym etapie konieczne jest również posiadanie odpowiednich za-
sobów pamięci masowej, gdyż wszystkie informacje (łącznie z notatkami z prac tere-
nowych) zostają zapisane w postaci cyfrowej. Wyposażanie zespołów w nowoczesny 
sprzęt jest czynnikiem usprawniającym wykonywaną pracę, zależy jednak od możliwo-
ści finansowych podmiotów. 

3. Przetwarzanie danych odnosi się głównie do działań mających na celu zachowanie 
jednakowej (jednolitej) struktury danych, przyjętej przez zespół nadzorujący projekt na 
samym wstępie prac. Ogranicza się przede wszystkim do wprowadzenia wpisów w od-
powiednie pola bazy danych, korzystania z jednakowego oprogramowania i zapisania 
danych w określonym formacie, ewentualnie przekonwertowania danych do przyjętego 
formatu zapisu. Do wprowadzania danych na tym etapie należy wykorzystać typowe 
oprogramowanie biurowe, unikając zakupu sprzętu i oprogramowania specjalistyczne-
go. Na tym etapie wymagana jest umiejętność obsługi podstawowych urządzeń peryfe-
ryjnych zestawu komputerowego (na przykład skanera, lub przenoszenie zdjęć z aparatu 
cyfrowego na dysk twardy komputera) oraz obsługi podstawowych programów biuro-
wych i dowolnych edytorów grafiki rastrowej. Jednostki samorządu terytorialnego są 
wyposażone w odpowiedni sprzęt, który umożliwi wykonanie tego zadania, bez potrze-
by dokonywania dodatkowych inwestycji. Również dla podmiotów gospodarczych 
branży turystycznej sprzęt taki stanowi podstawę ich pracy. Należy zaznaczyć, że pro-
ces przetwarzania danych, obejmuje również sprowadzenie danych do jednakowej po-
staci (graficznej lub tekstowej, o czym wspomniano wyżej), posiadającej określony 
format zapisu. Stąd też na tym etapie mogą być wymagane dodatkowe umiejętności 
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związane z obsługiwaniem specjalistycznego oprogramowania, na przykład programów 
do rysowania map, edytorów grafiki wektorowej lub rastrowej. Jest to umiejętność, któ-
rej mogą nie posiadać członkowie zespołu gromadzącego dane, dlatego należy przyjąć 
możliwość przeniesienia tego etapu na poziom regionalny. Na poziomie regionalnym 
prace te są wykonywane przez zespół nadzorujący cały projekt.  

4. Przesyłanie informacji należy zaliczyć do prostych czynności technicznych, gdzie naj-
istotniejsze jest określenie sposobu przesyłania danych (na przykład pocztą elektro-
niczną) oraz częstotliwości (na przykład raz na tydzień).  

5. Najistotniejszym etapem całego systemu jest upowszechnianie informacji. Obejmuje 
on komunikację ze wszystkimi grupami zainteresowanymi dostępem do informacji tu-
rystycznej.  
Na tym etapie wybiera się sposób komunikacji z turystami, rodzaj i częstotliwość wysy-
łania komunikatów, określa się zasady współpracy z mediami, wydawnictwami, uczest-
nictwo w targach i wiele innych czynności. Na tym etapie zespół zarządzający projek-
tem powinien skorelować oczekiwania wszystkich podmiotów i instytucji, uczestniczą-
cych w realizacji projektu. Upowszechnianie informacji dotyczy zarówno danych o wa-
lorach i zagospodarowaniu turystycznym, jak również prezentacji oferty podmiotów tu-
rystycznych.  

6. Etap związany z udostępnianiem informacji ma przed wszystkim za zadanie przeka-
zywanie informacji statystycznych zainteresowanym instytucjom, podmiotom lub oso-
bom fizycznym, które wykażą zainteresowanie takimi danymi. Zadanie to powinno po-
zostać wyłącznie domeną zespołu zarządzającego. Wskazane jest, aby koordynatorem 
takich prac były osoby pracujące w regionalnych organizacjach turystycznych.  

7. Etap ostatni składa się z dwóch równoległych procesów: archiwizacji danych i analiz 
statystycznych. Są one wykonywane niezależnie, przy czym mogą operować na danych 
pierwotnych, jeszcze nie przetworzonych, jak również na informacjach przetworzo-
nych. Etap analiz powinien obejmować również monitorowanie ruchu turystycznego, 
jego dywersyfikację oraz kierowanie na tereny przygotowane do przyjmowania tury-
stów. Wykonywanie analiz powinno być prowadzone na wniosek zainteresowanych 
podmiotów uczestniczących w tworzeniu regionalnego systemu informacji turystycznej. 
Wyniki mogą stanowić podstawę do podejmowania działań promocyjnych (przez samo-
rządy poszczególnych gmin, powiatów lub samorządu województwa), zorientowanych 
albo na najbardziej atrakcyjne produkty turystyczne, albo na określone grupy odbior-
ców. Gestorzy bazy noclegowej mogą dowiedzieć się, jak zasobnym portfelem dyspo-
nują turyści odwiedzający region. Pracownicy biur podróży mogą podjąć decyzję o 
wprowadzeniu nowych ofert wypoczynku na obszarze recepcji turystycznej,  
a zarządy parków narodowych wprowadzić ograniczenia w dostępności najcenniejszych 
zasobów przyrodniczych, jeżeli zaistniałoby zagrożenie poddania ich nadmiernej antro-
popresji ze strony turystów. 

Przedstawione wyżej etapy pomagają lepiej wyjaśnić znaczenie wydzielenia procesów in-
formacyjnych i ich wpływu na funkcjonowanie regionalnego systemu informacji turystycznej. 
Umożliwiają również jednoznaczny podział zakresu obowiązków pomiędzy różnych uczestników 
systemu, co obecnie jest jedną z głównych przyczyn niepełnych baz danych w zakresie turystyki. 
Ponadto procesy te bazują na nowoczesnych technologiach oraz umożliwiają dostosowywanie ich 



Romuald Ziółkowski 66

do zachodzących zmian, tym samym wpływają na podnoszenie funkcjonalności regionalnego 
systemu informacji turystycznej.  

 
Podsumowanie 

 
Dobrze zaprojektowany, poprawnie zbudowany i właściwie zarządzany system informacji 

turystycznej, pozwala regionowi poprawić wizerunek, firmie turystycznej oferować usługi na 
nowych rynkach, zarządom obszarów chronionych monitorować wielkość ruchu turystycznego  
i oceniać jego wpływ na walory przyrodnicze, a turystom dostarcza pełnych i aktualnych infor-
macji. Zmiany powodowane w otoczeniu wszystkich beneficjentów, pozwalają na tworzenie 
przewagi konkurencyjnej nad podmiotami działającymi w innych regionach.  

Projektowany system, mający wpłynąć w szczególności na poprawę efektywności zbierania 
danych u źródła, opiera się na prostych przesłankach. Przede wszystkim należy powołać zespół 
zarządzający systemem, w którego skład wejdą pracownicy różnych podmiotów turystycznych i 
samorządowych. Zespół taki powinien być tworzony w oparciu o regionalne organizacje tury-
styczne (ROT-y). Członkowie takiej grupy projektowej powinni wykazywać się przede wszyst-
kim znajomością zagadnień turystycznych, ale również w jej składzie należy przewidzieć miejsce 
dla specjalistów z innych dziedzin, a w szczególności informatyki.  

Początkowym zadaniem takiego zespołu powinno być określenie struktury bazy danych, w 
szczególności wybór kategorii tematycznych (biorąc pod uwagę informacje, które będą przydatne 
różnym grupom odbiorców) oraz określenie szczegółowości danych (co będzie miało istotny 
wpływ zarówno na użyteczność danych dla turystów, jak również na proces aktualizacji). Należy 
również wybrać zespoły projektowe, czuwające nad prawidłowością realizacji poszczególnych 
procesów informacyjnych, a zarazem nad przebiegiem poszczególnych etapów. Przy czym więk-
szość tych zespołów, a jeżeli byłoby to wskazane, to wszystkie, powinny kontynuować swoją 
pracę również po uruchomieniu regionalnego systemu informacji turystycznej tak, aby zapewnić 
prawidłowość przepływu informacji w fazie użytkowania systemu.  

Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na prawidłowe funkcjonowanie regionalnego sys-
temu informacji turystycznej, jest również zbudowanie przejrzystych związków organizacyjnych 
pomiędzy uczestnikami systemu oraz określenie zasad finansowania i korzystania ze zgromadzo-
nych danych. Jednak omówienie tego zagadnienia wymaga wyjścia poza ramy niniejszego arty-
kułu, w związku z czym zostaną one podjęte w odrębnym opracowaniu. 
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Wprowadzenie 
 
Przyczynkiem do tego artykułu jest zauważalna obecność w polskich wydawnictwach nie-

mieckojęzycznych, niemieckich nazw miejscowości Pomorza Zachodniego, tj. nazw dawnych i 
niebędących dziś urzędowymi. Foldery, przewodniki i mapy są szczególnie istotnymi elementami 
informacji turystycznej, spodziewać się więc należy, że opracowania takie powinny w tym zakre-
sie kierować się określonymi zasadami. Informacja turystyczna to jednak nie tylko system ofi-
cjalnego wsparcia turysty w trakcie jego podróży, lecz również zachęta do podjęcia tej podróży – 
promocja danego obszaru poza nim, czy informacje o charakterze mniej oficjalnym. Wobec in-
formacji turystycznej Pomorza Zachodniego turyści niemieccy występują w szczególnej, podwój-
nej roli – obcokrajowców odwiedzających Polskę, ale też dawnych mieszkańców regionu. Ich 
język, inaczej niż większości obcokrajowców, dysponuje własnymi nazwami miejscowości Po-
morza Zachodniego, które stosowane są wciąż powszechnie w ich ojczyźnie.  

Aby wyjaśnić tę kwestię, poruszyć należy szerszy problem oficjalnego i nieoficjalnego na-
zewnictwa miejscowości na świecie. Omawiany przypadek wymaga rozpatrzenia w aspektach 
łatwości wymowy, kultury języka, poszanowania historii. Sytuację tę można porównywać i odno-
sić do innych ziem zachodnich Rzeczypospolitej Polskiej, jako terenów znajdujących się dawniej 
w Niemczech, jak też do dawnych wschodnich kresów Rzeczypospolitej. Zwrócić należy także 
uwagę na szczególną historię regionu i odnotować wielość słowiańskich nazw miejscowych na 
tych terenach RFN, które zamieszkiwali dawniej połabscy i pomorscy Słowianie. Zadaniem 
niniejszego artykułu jest przedstawienie przypadku używania w informacji turystycznej niemiec-
kojęzycznego nazewnictwa miejscowości Pomorza Zachodniego i odniesienie go do sytuacji w 
świecie oraz wytycznych, które dotąd sprecyzowano w tym zakresie. Uznając wagę, jaką powin-
no mieć skoordynowane działanie w tej kwestii, podjąć należy próbę określenia warunków lub 
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przynajmniej kryteriów stosowności użycia obcojęzycznych nazw Pomorza Zachodniego w in-
formacji turystycznej1. 
 

Międzynarodowe regulacje w zakresie wielojęzyczności nazw miejscowych 
 
Stosowanie innych nazw niż urzędowe jest tematem odbywających się co pięć lat, od 1967 

r. Konferencji ONZ, w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych, a w międzyczasie – pracy 
grup eksperckich. W terminologii2 przyjętej przez Grupę Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficz-
nych (UNGEGN), nazwy obiektów fizjograficznych w języku mającym na danym terenie status 
oficjalny to endonimy, egzonimami zaś są nazwy używane w danym języku dla obiektów geogra-
ficznych, znajdujących się poza obszarem, na którym język ten ma status oficjalny i różniące się 
od nazw oficjalnych w języku obszaru (językach obszarów), gdzie znajdują się te obiekty. Wśród 
kwestii, które do tej pory uregulowała Organizacja Narodów Zjednoczonych są m.in.: 

1. Zalecenie dążenia do standaryzacji nazw geograficznych3 – ONZ zaleca standaryzację 
nazw miejscowych, czyli możliwie jednolite dla każdego języka używanie nazw obiek-
tów fizjograficznych – listę nazw geograficznych każdego języka, w tym egzonimów, 
powinno się publikować w narodowych zbiorach nazw, tzw. „gazetterach”. 

2. Zalecenie ograniczenia ilości egzonimów4 – według ONZ niepotrzebne jest stosowanie 
tych egzonimów, które powstały sztucznie, nie są znane lub wyszły z użycia. 

3. Wytyczne stosowania egzonimów na mapach turystycznych5 – w takich opracowaniach 
egzonimy powinny pojawiać się jedynie obok endonimów, w odpowiednio zaznaczonej 
podrzędnej roli (np. mniejsza czcionka, nawias). 

4. Wytyczne stosowania nazw mniejszości narodowych6 – ONZ wskazuje na konieczność 
uregulowania możliwości występowania na danym terenie nazw miejscowych, związa-
nych z zarejestrowaną mniejszością, dysponującą określonymi prawami, w tym używa-
nia własnych nazw miejscowości7. 

Na rezolucjach Organizacji Narodów Zjednoczonych opierają się zarówno polskie, jak 
niemieckie działania w tym zakresie. Aby określić sposób dzisiejszego postępowania z niemiec-
kojęzycznymi nazwami miejscowości na Pomorzu Zachodnim, poznać trzeba tryb i zasady uży-
wania niemieckiego nazewnictwa topograficznego poza granicami Niemiec, zasady używania 

                                                           
1 Równoległy problem występowania niemieckich egzonimów miast polskich na drogowskazach w 

Niemczech poruszył na forum Parlamentu Europejskiego jego deputowany, Sylwester Chruszcz: drogowska-
zy.lpr.pl. 

2 Dictionary of Toponymic Terminology. Part 1: English. Version 2.0. Edited by N. Kadmon. United 
Nations Group of Experts on Geographical Names, 1993. 

3 Rezolucja IV/20 przyjęta w 1982 r. na Czwartej Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw 
Geograficznych.  

4 Rezolucje II/28 (1972), II/29 (1972), II/35 (1972), III/18 (1977), III/19 (1977), V/13 (1987) przyjęte 
na Konferencjach ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geograficznych. 

5 Rezolucja II/38 przyjęta w 1972 r. na Drugiej Konferencji ONZ w sprawie Standaryzacji Nazw Geo-
graficznych. 

6 Rezolucje II/36 (1972), V/22 (1987), VIII/1 (2002) przyjęte na Konferencjach ONZ w sprawie Standa-
ryzacji Nazw Geograficznych. 

7 W definicji ONZ nazwy te nie są endonimami, chociaż występują na obszarze, w którym dany język 
jest ma często charakter oficjalny, np. jako język pomocniczy. Kwestię tę omawia szerzej: P. Boháč: Exonym 
– ein Definitionsproblem. W: Second International Symposium on Geographic Names GeoNames 2000. 
Verlag des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie (BKG), Frankfurt am Main 2000, s. 35-38. 
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polskiego nazewnictwa topograficznego na terenie Polski, a także, dla porównania, zasady uży-
wania polskiego nazewnictwa topograficznego poza granicami Polski. Ani w Polsce, ani w Niem-
czech, nie ma ciała zajmującego się obcojęzycznymi nazwami obiektów fizjograficznych, leżą-
cymi na terenie danego kraju – kwestie te pozostawia się ciałom właściwym dla poszczególnych 
języków obcych. Wszystkimi nazwami obiektów fizjograficznych języka niemieckiego (tak leżą-
cymi na obszarze Niemiec, jak poza nim) zajmuje się Stała Komisja Nazw Geograficznych, nie-
będąca organem władzy publicznej, a jedynie ciałem doradczym. Zgodnie z rezolucjami ONZ, 
komisja ta opracowała listę egzonimów języka niemieckiego8. Na liście tej znajduje się m.in. 71 
nazw topograficznych z terenu Polski – są to w przeważającej części nazwy miejscowości, wśród 
których jest 6 nazw miast Pomorza Zachodniego: Kolberg (Kołobrzeg), Köslin (Koszalin), Star-
gard (Stargard Szczeciński), Stettin (Szczecin), Swinemünde (Świnoujście) i Wollin (Wolin). 
Oznacza to, że jedynie te sześć niemieckich nazw miejscowości Pomorza Zachodniego zaleca się 
do użytku w języku niemieckim. Lista nie zawiera wszystkich znanych i stosowanych egzonimów 
– część z nich odrzucono, zgodnie z dążeniem ONZ do ograniczenia liczby egzonimów. W Polsce 
za określenie brzmień endonimów – oficjalnych nazw polskich miejscowości, odpowiada Komi-
sja Ustalania Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych, ciało doradcze przy Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ustalaniem zaś nazw miejscowości, leżących poza pol-
skim obszarem językowym (egzonimów dzisiejszej polszczyzny), zajmuje się Komisja Standary-
zacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej9, działająca przy Głów-
nym Geodecie Kraju. Zasób polskich egzonimów jest także, podobnie jak niemieckich, ograni-
czany. Nie używa się już na przykład polskich nazw miejscowości, leżących w niemieckiej części 
Pomorza10. Wyszły one na stałe z użycia i dziś powszechnie stosowane są w Polsce niemieckie, 
urzędowe nazwy tych miejscowości11. 

Uznać można, że w obu językach działają podobne ogólne mechanizmy. W konkretnym 
przypadku Pomorza Zachodniego dostrzegalna jest jednak asymetria w stosowaniu nazw miej-
scowych – wciąż używane egzonimy niemieckie i wymarłe polskie. Dla Niemców bowiem obszar 
Pomorza Zachodniego to ziemie objęte dawniej ich państwowością i stanowiące ważny element 
ich narodowego dziedzictwa. W tym sensie uzasadnione wydaje się porównanie niemieckich 
ziem utraconych do dawnych kresów wschodnich Rzeczypospolitej, których nazwy także prze-
cież są wciąż żywe w polszczyźnie. Nie można jednak pominąć istotnych różnic między oboma 
tymi przypadkami. Języki polski i ruski są pokrewne, na kresach wschodnich nazwy polskie i 
ruskie występowały przez długi czas wspólnie, w jednym organizmie państwowym – inaczej niż 
polskie i niemieckie nazwy miejscowości Pomorza Zachodniego. 
 

 
8 Ausgewählte Exonyme der deutschen Sprache. Deutsche Namen und ihre phonetische Umschriftung 

für geographische Objekte in Ländern und Gebieten ohne deutsche Amtssprache. Frankfurt am Main, Ständi-
ger Ausschuss für geographische Namen (StAGN), 2002. 

9 www.gugik.gov.pl/komisja 
10 Na przykład Nakło n. Pianą (Anklam), Gryfia (Greifswald), Pozdawilk (Pasewalk), Roztoka (Ros-

tock), Sośnica (Sassnitz), Swaryń (Schwerin), Strzałów (Stralsund), Wyszomierz (Wismar), Wołogoszcz 
(Wolgast). 

11 Zdarzają się jednak, że nazwy te, zupełnie niepotrzebnie, się stosuje. Patrz: 10 x Pomerania. Prze-
wodnik po wybranych trasach wycieczek edukacyjnych w Polsce, Niemczech i Szwecji. Red. Z. Głąbiński. 
Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, Szczecin 2005, który zawiera nazwy Pozdawilk (Pasewalk) i Wkry-
ujście (Uckermünde). 
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Nazwy miejscowe Pomorza Zachodniego 
 

Podwójne nazewnictwo miejscowości występuje w wielu miejscach na świecie. Najczęściej 
jest pozostałością kolonializmu lub związane jest z występowaniem większej liczby grup etnicz-
nych na jednym terenie. Żaden z tych przypadków nie zachodzi jednak na Pomorzu Zachodnim. 
W odniesieniu do tego obszaru nie można mówić o niemieckiej kolonizacji polskich terenów. 
Ziemie te w historii nowożytnej należały bowiem do organizmów państwowych, w których po-
wszechnie używano języka niemieckiego. Liczną zaś na tym obszarze ludnością słowiańską, 
której ziemie skolonizowali Niemcy, nie byli Polacy. Nie można także mówić o dzisiejszym 
użyciu języka niemieckiego przez mieszkańców Pomorza Zachodniego, jako że nie istnieją na 
jego obszarze istotne skupiska mniejszości niemieckiej. Silna jest za to rola uzusu w RFN12, czyli 
stosowanie w Niemczech dawnych niemieckich nazw miejscowości, leżących na omawianym 
obszarze. Te dawne tutejsze nazwy miejscowe są w ciągłym użyciu współczesnych Niemców, tak 
samo, jak w Polsce wciąż używane są polskie nazwy miejscowe dawnych kresów wschodnich 
Rzeczypospolitej. 

Dzisiejszy język niemiecki jest szczególnie bogaty w egzonimy. Wynika to z historii – nie 
tylko z dawnej politycznej hegemonii państw niemieckojęzycznych w Europie, lecz także z sil-
nych więzów kulturowych i gospodarczych między państwami niemieckimi a ich sąsiadami oraz 
dalszymi państwami w Europie i świecie. Niemieckie wpływy kulturowe wykraczają poza grani-
ce RFN, ale także sięgają jeszcze dalej aniżeli dawna państwowość niemiecka. Język niemiecki 
stanowił nośnik wielu działań cywilizacyjnych w środowej Europie, czego jednym z przejawów 
było lokowanie miast na prawach niemieckich i zasiedlanie ich niemiecką ludnością. Wiele nazw 
miejscowości w Polsce jest pochodzenia niemieckiego, chociaż w chwili nadawania im nazw nie 
leżały one na terytorium niemieckojęzycznym13. W przeciwieństwie do nich, nazwy miejscowo-
ści dzisiejszego Pomorza Zachodniego, wykształciły się w domenie języka niemieckiego. Wiele z 
nich bazowało jednak na pniu słowiańskim (jak i wiele nazw Śląska, Prus czy Pomorza, było 
słowiańskie lub bałtyckie) i w takim brzmieniu trwały, przechodząc przez lata zmiany naturalne 
dla nazw miejscowych14. 

W części Pomorza, która po II wojnie światowej przypadła Polsce, dokonała się całkowita 
wymiana mieszkańców, tak że nazwy niemieckie – dotąd endonimy, stały się egzonimami. 
Obiekty fizjograficzne Pomorza Zachodniego, w tym miejscowości, otrzymały w późnych latach 

                                                           
12 A. Stopińska: Zum Gebrauch von Eigennamen bei der Berichterstattung über Polen in der deutschen 

Presse. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2001 (niepublikowana praca magisterska). 
13 Np. Czorsztyn, Kluczbork, Rywałd, Szombierki; więcej: B.Czopek-Kopciuch: Adaptations of German 

place names in the Polish language. Eight United Nations Conference on the Standardization of Geographical 
Names, Berlin 2002. 

14 W latach 30. i 40. na ziemiach wschodnich III Rzeszy dokonano zakrojonych na szeroką skalę zmian 
nazw miejscowych, sztucznie germanizując te, w których widoczny był słowiański lub pruski (bałtycki) trzon. 
W Prusach Wschodnich czy na Śląsku dokonano zmian odpowiednio 3000 i 2000 nazw geograficznych, 
głównie nazw miejscowości. W ówczesnej prowincji Pommern zmieniono dużo mniej nazw, głównie w 
części wschodniej. Por. Ministerialblatt des Reichs- und preussischen Ministeriums des Innern (RMBliV). 
1938, Nr 7. Nazwy miejscowości, które znalazły się po wojnie w Polsce otrzymały nowe nazwy, ale wielu 
nazistowskich nazw w Meklemburgii, Brandenburgii i Saksonii nie wycofano w NRD. Por. G. Lietz: Zum 
Umgang mit dem nationalsozialistischen Ortsnamen-Erbe in der SBZ/DDR. Leipziger Universitätsverlag, 
Leipzig 2005. 
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40. nowe nazwy15. Część z nich wprowadzono o tyle naturalnie, że istniały już wcześniej – jako 
egzonimy języka polskiego, odnoszące się do miejscowości w przedwojennych Niemczech. Tam, 
gdzie w ówczesnym języku polskim nie istniały egzonimy danych miejsc, polskie nazwy miej-
scowe powstawały na bieżąco, jako tłumaczenia nazw niemieckich albo ich kalki fonetyczne16. 
Na tej drodze dochodziło także do przeniesień nazw bliskich mieszkańcom i kojarzonym przez 
nich z ich narodowym dziedzictwem17. Miało to wówczas także oczywiste znaczenie propagan-
dowe. Chociaż rzeczywiście polityka ta w dużej mierze zaznaczała faktyczne słowiańskie pocho-
dzenie nazw, nie można mówić o powrocie pierwotnych, słowiańskich nazw, lecz pewnym przy-
bliżeniu do nich. Nazwy te powstały bowiem w dużej mierze sztucznie, jako że Polacy zamiesz-
kujący dziś Pomorze Zachodnie, nie są ludnością autochtoniczną ani nie są potomkami słowiań-
skich Pomorzan. 

Dziś nazwy polskie miejscowości Pomorza Zachodniego, powszechnie używane przez ich 
mieszkańców, są jedynymi nazwami urzędowymi w tutejszym języku oficjalnym, czyli endoni-
mami. Można wyróżnić następujące rodzaje nazw miejscowości zachodniopomorskich: 

– dzisiejsze nazwy urzędowe miejscowości (endonimy) – są to nazwy polskie, 
– dawne nazwy miejscowości w języku polskim – dziś oficjalne, lecz powstałe jako egzo-

nimy, 
– dawne nazwy niemieckie – wcześniejsze endonimy miejscowości, towarzyszące im 

często od chwili powstania, dziś „egzonimy historyczne”, 
– dzisiejsze nazwy miejscowości w języku niemieckim – szeroko stosowane w Niem-

czech, w użyciu codziennym, w przewodnikach i katalogach biur podróży, czy w prasie, 
– nazwy miejscowości w językach trzecich, związanych w przeszłości z omawianym ob-

szarem (np. szwedzki, francuski), jak też z nim niezwiązanych (np. angielski). 
Na Pomorzu Zachodnim brak jest istotnych skupisk mniejszości narodowych, obszaru tego 

nie dotyczy więc kwestia użycia języka mniejszości, jako języka pomocniczego w gminach18. 
Według aktualnego stanu prawnego, żadna miejscowość na Pomorzu Zachodnim nie posiada 
drugiej oficjalnej nazwy, w związku z czym można pominąć następny rodzaj nazw miejscowości 
– nazwy w języku mniejszości narodowej. 
 

Egzonimy a język 
 

Po II wojnie światowej nowi mieszkańcy Pomorza Zachodniego musieli stosować własne 
nazwy siedlisk, w których zamieszkali. Chociaż wprowadzenie nowych oficjalnych nazw miej-

 
15 Wprowadzone urzędowo po 1945 r. nazwy miejscowości Pomorza Zachodniego w: T. Białecki: 

Słownik nazw fizjograficznych Pomorza Zachodniego; Słownik współczesnych nazw geograficznych Pomorza 
Zachodniego z nazwami przejściowymi z lat 1945 – 1948. Red. T. Białecki. Książnica Pomorska, Wydział 
Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Szczecin 2002. 

16 Szczególnie jest to widoczne wzdłuż polsko-niemieckiej granicy państwowej, która rozdzieliła miej-
scowości leżące po przeciwnych stronach Odry: Stary Kostrzynek – Neuküstrinchen, Stara Rudnica – Neur-
üdnitz, Siekierki – Zäckericker Loose, Stare Łysogórki – Neulitzegöricke, Czelin – Zelliner Loose. 

17 W pierwszych latach po wojnie wyspę Wolin nazywano nawet „Wołyń”. „Kurier Szczeciński” 1945, 
nr 1. 

18 Kwestię używania języka mniejszości jako języka pomocniczego w gminach, zasady wprowadzania 
drugich nazw miejscowości i dwujęzycznych tablic miejscowości. regulują Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o 
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (DzU 2005, nr 17, poz. 141, DzU 2005, 
nr 62, poz. 550) oraz akty wykonawcze do niej. 
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scowości nie było procesem naturalnym, nie można go uznać za „niepoprawny” z punktu widze-
nia językoznawstwa. Dla językoznawcy „poprawny” i „błędny” nie są bowiem zależne od etymo-
logii słowa, lecz wywodzą się z akceptacji w danej wspólnocie językowej19. Chociaż etymologia 
nazwy miejscowej może być jednym z czynników określenia jej poprawności, to nie jedynym, nie 
najważniejszym i na pewno nierozstrzygającym o poprawności20. Podstawę do określenia po-
prawności danej nazwy daje uzus – naturalne i częste używanie jej przez społeczność, a nie 
„poprawność” historyczna czy pierwszeństwo w czasie. Omawiane tutaj nazwy miejscowości – 
niemieckie egzonimy historyczne są (o ile nie zostały wprowadzone przez nazistów21) poprawne i 
jako należące do dziedzictwa języka niemieckiego, a także do dziedzictwa kulturowego Pomorza 
Zachodniego, wymagają należytej troski i pielęgnacji. Określenia wymagają jednak warunki ich 
stosowania. I to stosowanie danej nazwy w określonym kontekscie może być dopiero „po-
prawne” bądź „błędne”22. W określeniu warunków stosowności danej nazwy pomóc może 
możliwie szczegółowe rozpatrzenie kryteriów zasadności i stosowności używania egzonimów w 
danym kontekscie. Uwzględnić w tym można np. następujące kryteria: 

– wielkość miejscowości23; 
– stopień znajomości miejscowości dawniej lub dziś; 
– język przekazu; 
– cel i rodzaj opracowania (np. historyczne, topograficzne, promocyjne, turystyczne); 
– sposób prezentacji (pojedynczo; w zdaniu); 
– miejsce prezentacji (na mapie, w tytule, w opisie fotografii); 
– forma – sposób użycia nazwy (język mówiony – pisany; język oficjalny – potoczny); 
– występowanie (forma gramatyczna, element związku wyrazowego, np. „Stettiner 

Werft”, „miśnieńska porcelana”); 
– forma gramatyczna (mianownik lub przypadki bez końcówek, przypadki z końcówka-

mi); 
– łatwość wymowy przez obcokrajowców. 
Zajmując się każdym z tych kryteriów osobno, przyjąć można całkiem różne sposoby po-

stępowania z egzonimami. W niniejszym artykule odnieść się należy głównie do zawartości 
informacyjnej nazw, którą rozpatrywać można w aspektach języka (polskie, niemieckie, trzecie) 

                                                           
19 H. Wiesenmüller: Wörterbücher geographischer Namen. W: Informationsmittel (IFB): digitales Re-

zensionsorgan für Bibliothek und Wissenschaft, www.bsz-bw.de/ifb. Właściwy jest tutaj przykład polskiego 
określenia „Niemcy”. Nie jest to na pewno nazwa literalnie dobra – czyli pozytywna, z biegiem lat wykształ-
ciła się jednak jako jedyne określenie w języku polskim – i jako takie, nazwa ta jest językowo poprawna. 

20 Toponymic Guidelines of Poland for Map Editors and Other Users. Główny Urząd Geodezji i Karto-
grafii, Warszawa 2002, s. 22. 

21 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych… Art. 13, ust. 8. 
22 Każdy przypadek należałoby jednak rozpatrywać osobno. Przykładowo nazwa „Auschwitz”, choć nie 

zostałaby dopuszczona do oficjalnego obiegu, jako wprowadzona przez nazistów, powinna zostać utrzymana i 
propagowana w odniesieniu do obozu zagłady. Wycofanie tej nazwy z użycia, choć zgodne z literą prawa i 
poprawne z punktu widzenia lingwistyki, mogłoby jedynie wzmóc częste na świecie przekonanie, że obozy 
zagłady zakładali Polacy. 

23 Seria naukowa Instytutu Geografii w Lipsku stosuje zasadę, według której wobec stolicy polski uży-
wa się jedynie niemieckiego egzonimu, dla miast powyżej pół miliona mieszkańców oraz województw, polski 
endonim przedstawia się dodatkowo w nawiasie; dla mniejszych miejscowości i poślednich nazw geograficz-
nych w używa się polskich endonimów, z podaniem obok pierwszego wystąpienia niemieckiego egzonimu w 
nawiasie. F.D. Grimm: Zum Gebrauch deutscher Exonyme für den Raum östlich von Oder und Neisse. W: 
Second International Symposium on Geographic Names GeoNames 2000. Verlag des Bundesamtes für Karto-
graphie und Geodäsie (BKG), Frankfurt am Main 2000, s. 59-63. 
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oraz czasu (historyczne i dzisiejsze). W odniesieniu do płaszczyzny językowej często formułuje 
się tezy o konieczności stosowania niemieckich egzonimów w informacji turystycznej, poparte 
argumentami, które, choć brzmią przekonywająco, są nieadekwatne. 

Po pierwsze: powszechnie przyjmuje się, że niemieckie egzonimy Pomorza Zachodniego 
należy stosować ze względu na trudność wymowy polskich nazw miejscowych. Przyjmuje się, że 
trudno jest Niemcom wymawiać (czy raczej wiedzieć, jak wymawiać) polskie nazwy. Ten nieza-
przeczalny fakt nie stanowi jednak argumentu za używaniem egzonimów języka niemieckiego w 
informacji turystycznej. Można bowiem udowodnić, że takie ich stosowanie nie ma na celu uła-
twienia wymowy obcokrajowcom. O ile bowiem w opracowaniu niemieckojęzycznym występuje 
niemiecki odpowiednik polskiej nazwy miejscowości, takiej łatwiejszej wersji nie stosuje się w 
wersjach innych języków. Nawet jeśli języki te nie wykształciły własnych egzonimów danych 
miejscowości, mogą rozpoznawać ich nazwy niemieckie, rzeczywiście będące często łatwiejsze w 
wymowie od polskich. W obcojęzycznych wersjach materiałów informacyjnych używa się jednak 
dzisiejszych polskich nazw, mimo że nie są one dla obcokrajowców łatwe do odczytania, przy-
swojenia i wymowy. Opracowania te ponadto, podobnie jak ich polskie wersje, często przemil-
czają istnienie nazw niemieckich omawianych miejscowości, także tam, gdzie informują o ich 
historii. 

Po drugie: stosując nazwy niemieckie, przyjmuje się często, że nazwy własne w obcych ję-
zykach podlegają tłumaczeniu, tak jak ogół słownictwa. Często za stosowne, a nawet pożądane, 
uznaje się tłumaczenie nazw miejscowych, co wydaje się być zarówno bardziej zrozumiałe dla 
osób władających językiem docelowym, jak też uprzejme i świadczące o wiedzy osoby używają-
cej tej nazwy. Istnieje nawet obawa, że nieznajomość niemieckiej nazwy miejscowości na Pomo-
rzu Zachodnim, może być odczytana jak nieznajomość słowa w języku niemieckim. Tymczasem 
na wszystkie elementy języka, jako środka komunikacji, patrzeć należy w odniesieniu do funkcji, 
jakie mają wypełniać i stopnia, w jakim ułatwiają porozumienie. Jest to szczególnie ważne w 
odniesieniu do informacji turystycznej. Jej język służyć ma przede wszystkim do orientowania się 
w otaczającym świecie współczesnym i rozumienia miejscowych. Stosowanie nazw historycz-
nych to jednak uniemożliwia. Nazw miejscowości nie da się zwyczajnie tłumaczyć, chociaż 
jednocześnie dobrze jest tłumaczyć wszelkie znaczenia, leżące u podstaw nazewnictwa, jeżeli 
umożliwi to zrozumienie ich charakteru, celu powstania, czy sensu (np. „Baszta Prochowa”, 
„Baszta Głodowa”, podstawy radarów „Würzburg-Olbrzym”24). 

Także w płaszczyźnie historycznej można wyróżnić dwa szczególnie popularne przekona-
nia, wobec których odnieść się należy krytycznie. 
 
Egzonimy a historia 
 

Nadanie nazwy jest jednym z pierwszych działań kulturotwórczych człowieka. W odnie-
sieniu do miejscowości fakt, że istnieje inna jej nazwa, specyficzna dla języka obcego, jest czymś 
nobilitującym – oznacza to, że dana miejscowość obecna jest w świadomości językowej innego 
narodu. Egzonimy powstają więc z reguły dla miejscowości większych lub bardziej znanych. 
Niektóre egzonimy nie mają żadnego związku z siedliskami ludności używającej danego języka, 
stosowane są przez nią powszechnie, ale nadane zostały całkowicie „z zewnątrz”. Odróżniają się 

 
24 Postulat tłumaczenia nazw obiektów zawiera Koncepcja trasy turystycznej Fortyfikacje Świnoujścia. 

Konsorcjum PPE-MXL4, Szczecin – Świnoujście 2004 (opracowanie niepublikowane). 
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od nich te nazwy miejscowe, które wykształcone zostały przez dawnych mieszkańców tych miej-
scowości. Wydają się one bardziej uzasadnione – były już kiedyś nazwami oficjalnymi. I choć to 
te pierwsze często nadane zostały arbitralnie, o co można mieć pretensje, nie budzą wcale emocji, 
podczas gdy już samo stosowanie tych drugich, często kojarzone jest z postawami rewizjoni-
stycznymi. Użycie takiego egzonimu odczytywane bywa jak przypomnienie, że wspólnota, która 
tę nazwę wykształciła, dysponuje pewnym prawem do danej miejscowości. Wynika to z pewnego 
założenia, jakoby pochodzenie nazwy warunkowało ostateczne przyznanie praw do odpowiadają-
cego jej miejsca. Tego typu argumentacja stanowi na obszarze Pomorza Zachodniego echo daw-
nych ideologicznych zmagań między tymi, którzy wywodzili prawa Słowian lub Germanów do 
tych ziem od tego, którzy je wcześniej zasiedlili. Podejście to jest niestety absurdalnym przypad-
kiem posługiwania się nauką w celach politycznych, a nie należy mieszać płaszczyzn językowej 
i politycznej. Przeciwstawiając się jednak temu przekonaniu, pamiętać należy, że odbiór egzoni-
mów przez społeczność zamieszkującą daną miejscowość, zawsze będzie jakoś uwarunkowany 
historycznie i politycznie. 

Drugim błędnym założeniem w płaszczyźnie historycznej rozpatrywanego problemu jest 
przekonanie, że publikowanie nazw niemieckich na mapach i w przewodnikach wydawanych na 
Pomorzu Zachodnim służy archiwizacji historii tych miejscowości. Takiej funkcji jednak publi-
kacje tego typu z założenia nie mogą pełnić – nazw już nieużywanych w nich się po prostu nie 
stosuje. W opracowaniach informacyjnych, w tym w informacji turystycznej, używa się nazw 
aktualnych. Na mapach i w przewodnikach nie pojawiają się więc nazwy: Królewska Huta obok 
Chorzów, Karl-Marx-Stadt obok Chemnitz, Juzówka obok Donieck, Christiania obok Oslo. Po-
dobnie dzieje się z nazwami ulic czy z nazwami wsi, włączanych jako osiedla do większych 
miejscowości. Nie dotyczy to jednak jedynie zmian w obrębie jednego języka. W opracowaniach 
informacyjnych nie publikuje się także dawnych nazw miejscowości, nadanych przez inne narody 
– wcześniejszych mieszkańców, np. Neuw Amsterdam obok New York. W tym przypadku znowu 
uznać należy, że o sile utrzymania dawnej nazwy decyduje uzus, nazwy stare nie zanikają od 
razu, w wyniku zmiany, prędzej czy później zostają jednak całkowicie zastąpione. 

Dawne nazwy geograficzne pojawiają się oczywiście w pismach historiograficznych – sto-
sowanie ich jest konieczne w odniesieniu do zdarzeń z historii. Nie można uznać Kaliningradu za 
miejsce urodzenia Immanuela Kanta, skoro ta nazwa miasta wówczas jeszcze nie istniała. W 
odpowiednim kontekscie użycie egzonimów historycznych jest więc nie tylko uzasadnione, co 
konieczne. Należy jednak zauważyć, że nazwy te występują zarówno jako nazwy historyczne, jak 
też egzonimy – nazwy w innym języku. W polskich źródłach jako miejsce urodzenia Immanuela 
Kanta podaje się Królewiec, chociaż rzeczywiście miasto to nazywało się wówczas Königsberg. 
Dziś nazwa „Königsberg” stała się sama niemieckim egzonimem miasta Kaliningrad, pozostając 
równocześnie jego nazwą historyczną. Podobnie, według polskiej literatury, caryca Katarzyna II 
urodziła się w Szczecinie, którą to nazwę rozumie się jako tłumaczenie – dawny polski egzonim 
nazwy „Stettin”, bo w chwili, w której urodziła się caryca, polskie miasto Szczecin nie istniało. 
Zauważywszy to rozróżnienie, łatwo stwierdzić, że podobnie jest w opracowaniach, w których 
pojawia się dawna niemiecka nazwa miejscowości na Pomorzu Zachodnim – nie chodzi o infor-
mację historyczną czy archiwizację dawnej nazwy, lecz o podanie alternatywnej nazwy w równo-
ległej wersji niemieckojęzycznej. 

Stosowanie dawnych lub obcych nazw miejscowych może być wynikiem podejścia histo-
rycznego, lecz także synchronicznego przejawu innej kultury – a w wielu przypadkach obu na 
raz. Odróżnienie, z którym z tych wariantów mamy do czynienia, może być trudne –obowiązek 
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zasygnalizowania tego winien więc leżeć po stronie formułującego wypowiedź. Brzmienie daw-
nego polskiego egzonimu „Szczecin” i dzisiejszego endonimu – nazwy oficjalnej tego miasta, są 
identyczne. Są to jednak homonimy, wyrazy brzmiące jednakowo, lecz różniące się znaczeniem. 
Zakres semantyczny obu tych nazw jest różny – wskazują one różne desygnaty. Jeśli nazwa 
„Szczecin” może odnosić się zarówno do miasta Stettin w polskich źródłach sprzed 1945 r., jak 
też do polskiego miasta Szczecina, po 1945 r., istotne jest, by określić, w którym znaczeniu jest 
użyta. Podobnie jest z dawnym endonimem, a dzisiejszym egzonimem w języku niemieckim: 
„Stettin”25. Wymagać tego powinna zarówno poprawność historyczna, jak rzetelność informacyj-
na wypowiedzi. Pożądane więc wydaje się zarówno dodatkowe stosowanie dawnej nazwy 
niemieckiej w historycznych opracowaniach polskojęzycznych – jako dawnej nazwy odpo-
wiedniej miejscowości, jak też używanie głównie polskiej nazwy w niemieckojęzycznych 
opracowaniach informacyjnych i turystycznych, odnoszących się do współczesności. 
 

Zakończenie 
 

Problem poruszony w niniejszym artykule nie zostanie rozwiązany z wprowadzeniem 
wspomaganych komputerowo systemów archiwizacji i przekazu informacji. Wręcz przeciwnie. 
Możliwości, jakie dają dziś systemy informatyczne, mogą bardzo łatwo doprowadzić do pogłę-
bienia tego problemu. Technicznie możliwe jest stosowanie zupełnie różnych nazw w odniesieniu 
do jednej miejscowości (np. na interaktywnych mapach). Należy jednak zastanowić się, czy i 
kiedy jest to potrzebne. 

Stosowanie odmiennych nazw geograficznych w odniesieniu do jednego obiektu utrudnia 
jego ponadkulturową identyfikację26. Wykształcanie nazw własnych w poszczególnych językach 
prowadzić może ponadto do nadania podobnych nazw różnym obiektom27, co utrudnia jeszcze 
bardziej ich identyfikację i może w skali globalnej prowadzić do nieporozumień. Prowadzoną 
przez ONZ politykę standaryzacji nazw geograficznych należy postrzegać jako działania wspiera-
jące otwarcie na inne kultury, nabieranie wrażliwości na nie i umiejętności porozumienia się z 
nimi. Temu samemu służyć ma zalecenie ograniczenia stosowania istniejących egzonimów oraz 
przeciwdziałanie wykształcaniu się nowych. Nie jest jednak wcale pewne, by redukcja egzoni-
mów była naturalnym procesem w językach narodowych. Podczas, gdy jedne egzonimy wymiera-
ją, powstawać mogą całkiem nowe, choćby nieoficjalne wersje innych nazw obcych28. 

W informacji turystycznej na obszarze Pomorza Zachodniego powinno się stosować wy-
łącznie oficjalne i dzisiejsze urzędowe nazwy miejscowości. Używanie w ich miejsce nazw nie-

 
25 Tego typu zapis zawiera wpis w księdze Guinness World Records, informujący o najstarszym funk-

cjonującym kinie na świecie, którym jest Kino Pionier w Szczecinie: „The oldest cinema in the world is the 
Pionier Cinema which opened as the Helios on the 26 September 1909 in Stettin, Germany (now Szczecin, 
Poland) and is still in operation today.”, za: www.kino-pionier.com.pl. 

26 W programie produkcji USA, o marce volvo (wyemitowanym przez TVP3 dnia 13.02.2006 r.) uży-
wano nazwy „Gothenburg”, więc angielskiego egzonimu szwedzkiej miejscowości Göteborg, podczas gdy 
polska nazwa tego miasta brzmi jak oryginalna (poza kwestią innej, niż szwedzka, wymowy). Nierozpoznanie 
polskiego odpowiednika angielskiego egzonimu uniemożliwiło Polakom poprawną identyfikację miejscowo-
ści. 

27 Ukazuje to przykład powołanej sztucznie przez austriackich urzędników nazwy Ziemi Halickiej – Ga-
licja, którą można pomylić z Galicją w Hiszpanii. 

28 Pojawiają się także postulaty spolszczania nazw, takie jak np. Wankuwer, zamiast Vancouver. Por. 
grzegorj.w.interia.pl/lingwpl/mn.html  
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mieckich określić można raczej mianem dezinfomacji turystycznej, jako że polega ono na niedo-
starczaniu lub blokowaniu wiadomości istotnych i aktualnych. Jednocześnie jednak rozszerzyć 
należy zawartość informacji historycznych w języku polskim i językach trzecich – o dawne, 
niemieckie, nazwy miejscowości. Komunikowane być powinny przede wszystkim tym, którzy ich 
nie znają – i podobnie – nazwy współczesne powinni poznawać ci, którzy nie używają ich w 
swoich językach. Tymczasem dzieje się z reguły odwrotnie. Polskojęzyczne opracowania promo-
cyjne, nawet w odniesieniu do historii, rzadko stosują nazwy niemieckie. Opracowania zaś nie-
mieckojęzyczne stosują nazwy niemieckie znacznie częściej, niż w odniesieniu do historii, co 
zdaje się być nadużyciem. Oczywiście niemieckie egzonimy żyją wciąż w Niemczech i jako 
szeroko rozpoznawalne, muszą być wciąż używane w promocji turystycznej. Na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego nad funkcją promocyjną przeważać powinna jednak funkcja 
informacyjna29, a za nią – edukacyjna. W odniesieniu do poszczególnych turystów za celowe 
uznać należy przekształcenie turysty-najeźdzcy w turystę-eksploratora, mającego należyty szacu-
nek do swoich gospodarzy, więc i cieszącego się ich zaufaniem. 

 
 

                                                           
29 Należy zwrócić uwagę, że w odniesieniu do pociągów jadących do Szczecina Deutsche Bahn stosuje 

oficjalną współczesną polską nazwę miasta – tak na tablicach informacyjnych na dworcach i w pociągach, jak 
w zapowiedziach w radiowęźle. 
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WYBRANE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYCZNEGO  
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTW ZACHODNIOPOMORSKIEGO  

I LUBUSKIEGO (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  
ZNACZENIA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ) 

 
 

Wprowadzenie 
 

Informacja, wiedza i innowacyjność kierunków działania i rozwiązań1 stanowią nieroze-
rwalne komponenty kształtowania przewagi konkurencyjnej nie tylko przedsiębiorstw, lecz rów-
nież regionów, gałęzi gospodarki, a nawet całego systemu społeczno-gospodarczego w XXI 
wieku.  

Turystyka, stanowiąca nieodłączny element życia społecznego, jest zaliczana współcześnie 
do najważniejszych, najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki. Stanowi swoisty 
„motor”, napędzający rozwój gospodarczy, poprzez stymulowanie rozwoju transportu, przemysłu, 
handlu, rolnictwa, budownictwa, ochrony środowiska i dóbr kultury. Trendy zmian, takie jak 
procesy globalizacyjne, wzrost świadomości i wymagań konsumentów, wzrost znaczenia koope-
racji i koopetycji, innowacyjności jako źródła kształtowania przewagi konkurencyjnej, powszech-
ność zastosowania technologii elektronicznej, presja konkurencyjna itd., to czynniki oddziałujące 
na przemiany w całej gospodarce, a zatem także i w turystyce. Przeobrażenia w sferze turystyki 
powinny dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym i w branżach 
komplementarnych, lecz również turystów, społeczności na obszarach recepcyjnych (miejscowo-
ści, gminy, regiony turystyczne), władz samorządowych i organizacji turystycznych.  

 
Znaczenie informacji w rozwoju turystycznym 
 

Informacja, wiedza i ich pochodne stanowią współcześnie najistotniejsze warunki sprawnie 
funkcjonującego rynku. Prawidłowa informacja winna charakteryzować się określonymi atrybu-
tami: treść zgodna z potrzebą (przeznaczeniem), rzetelność (wiarygodność), pożądany stopień 

                                                           
1 Niektórzy twierdzą wręcz, że współczesne społeczeństwa żyją w wieku innowacji. Por. F. Janszen: 

The Age of Innovation. Prentice Hall, London 2000. Brak innowacji powoduje zaś obumieranie przedsię-
biorstw. Por. Ch. Freeman, L. Soete: The Economics of Industrial Innovation. The Mit Press, Cambridge Ma 
1999. 
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szczegółowości, zrozumiała dla adresata (przedstawiona w przyswajalny sposób), jednoznaczność 
(dokładność), ciągłość, regularność, szybkość – stosownie do aktualnego zapotrzebowania, do-
stępność, skuteczność, obiektywizm. 

Informatyzacja funkcji zarządzania stała się współcześnie ważnym czynnikiem powodzenia 
we wszystkich organizacjach. Od jakości realizacji tej funkcji zależy bowiem część wyników 
organizacji. Rynek oferuje obecnie możliwości komputeryzacji wszystkich funkcji administracyj-
nych, która przynosi znaczący wzrost rentowności, o ile oczywiście szanse te zostaną wykorzy-
stane w sensowny sposób. Zawsze jednak funkcję tę należy traktować jako narzędzie, nie zaś jako 
cel sam w sobie. Możliwości takie pojawiają się również na coraz większą skalę w sferze produk-
cji i projektowania. Znaczącym aspektem współczesnej gospodarki jest fakt, iż w wielu przedsię-
biorstwach instrumentalizacja powoduje poważne obciążenia kapitałowe działalności ogólnej 
oraz zastępowanie pracy ludzkiej pracą maszyn czy automatów. Nie można jednak zapominać o 
tym, że informacja stanowi obecnie niezwykle ważny zasób, który niejednokrotnie decyduje o 
przewadze strategicznej przedsiębiorstw, regionów czy całej gospodarki. Instrumentalizacja 
stanowi istotę postępu technicznego. Komputery umożliwiają między innymi gromadzenie infor-
macji, ich przetwarzanie oraz utrzymywanie informacji „w pogotowiu”, które daje możliwość ich 
przywołania w każdej chwili. Informacja jest elementem umożliwiającym i warunkującym racjo-
nalne działanie człowieka, jest jednym z głównych czynników postępu. 

Współcześnie istotną rolę w stymulowaniu rozwoju turystycznego odgrywa wykorzysty-
wanie najnowszych technologii cyfrowych. Powszechnym zjawiskiem jest regulowanie płatności 
przy pomocy kart płatniczych. Innowacyjność sposobów organizacji pracy znajduje wyraz w 
stosowaniu telematyki, przy czym w przypadku sektora turystycznego szczególnie ważne znacze-
nie mają elektroniczne systemy rezerwacji i sprzedaży usług turystycznych. Wobec powyższego 
koniecznością staje się intensyfikowanie działań na rzecz utworzenia i włączenia ogólnopolskiego 
systemu komputerowego oraz systemów lokalnych do globalnych systemów rezerwacji i sprzeda-
ży usług turystycznych (WORLDSPAN-ABACUS, CRS GEMINI-GALILEO-COVIA, SABRE-
FANTASIA i inne). Włączanie się podmiotów, działających w polskim sektorze turystycznym 
(hotele i inne obiekty noclegowe, touroperatorzy i pośrednicy turystyczni, przewoźnicy itd.) w 
krajowe i ponadnarodowe komputerowe systemy rezerwacyjne, daje wymierne korzyści marke-
tingowe, w szczególności pełni funkcje informacyjne i aktywizujące sprzedaż, tj.: 

– umożliwia zaprezentowanie produktów turystycznych oferowanych przez podmioty za-
rejestrowane w bazie danych,  

– umożliwia niezawodne i szybkie przyjmowanie zamówień na różnorodne usługi tury-
styczne,  

– sprzyja wzrostowi obrotów przedsiębiorstw turystycznych i działających w branżach 
komplementarnych oraz poprawie skuteczności systemu komunikowania się z koope-
rantami, 

– turystom daje możliwość indywidualnego i elastycznego tworzenia produktów tury-
stycznych. 

Oprócz systemu informacji i promocji produktów turystycznych kreowanego przez przed-
siębiorstwa turystyczne, niezwykle ważną rolę powinna odgrywać działalność informacyjno-
promocyjna, z wykorzystaniem nowoczesnych nośników informacji i sposobów aktywizacji 
sprzedaży, realizowana przez Polską Organizację Turystyczną, Centra Informacji Turystycznej na 
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, Polską Izbę Turystyki, Polskie Towarzystwo Tury-
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styczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Polskie Stowarzyszenie 
Turystyki, Izbę Gospodarczą „Uzdrowiska Polskie” i inne poprzez: 

– kształtowanie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego tu-
rystom,  

– określanie kierunków rozwoju turystycznego,  
– propagowanie informacji o polskich produktach turystycznych, wspieranie funkcjono-

wania i rozwoju informacji turystycznej,  
– kreowanie mody na wypoczynek w kraju,  
– stymulowanie zapotrzebowania na markowe produkty turystyczne,  
– koordynowanie działań różnorodnych podmiotów działających na rynku turystycznym.  
W kształtowaniu szeroko pojmowanej polityki turystycznej2 niezwykle ważną rolę odgry-

wają centralne i samorządowe organy administracji państwowej, zarówno turystyczne (Polska 
Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Departament Turystyki), jak i nie 
mające charakteru turystycznego.  

Na poziomie ponadnarodowym ważną rolę informacyjną w turystyce (np. poprzez opraco-
wywanie i udostępnianie prognoz dotyczących rozwoju turystycznego) odgrywa działalność: 

– Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel&Tourism Council) – Travel and 
Tourism Report 1996/97, WT&TC, Insight Media Ltd, 1997;  

– Światowej Organizacji Turystyki (World Tourism Organization) – Tourism – 2020 Vi-
sion. A New Forecast from the World Tourism Organization, Execxutive Summary, 
WTO, Madrid 1998;  

– Międzynarodowego Związku Turystycznego – Future Trends in Tourism – Executive 
Summary, Presentation Handout by Karl Obermair, AIT, Stockholm, June 19993.  

 
Wybrane aspekty rozwoju turystycznego w województwie lubuskim  

 

Województwo lubuskie charakteryzuje się występowaniem atrakcyjnych walorów tury-
stycznych, zwłaszcza naturalnych, jest jednym z najczystszych regionów w Polsce. Na analizo-
wanym obszarze powołano wiele rezerwatów (w tym najlepszy w Polsce rezerwat ornitologiczny 
w Słońsku), parków krajobrazowych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, które stanowią 
30% powierzchni województwa. Liczne kompleksy leśne (ponad 40% obszaru województwa), 
jeziora, rzeki tworzą korzystne warunki do rozwoju turystyki aktywnej, w tym wodnej (żeglar-
stwo, kajakarstwo, wędkarstwo itd.), turystyki rowerowej, pieszej, konnej (kilkadziesiąt ośrodków 
jazdy konnej). Walorem turystycznym, wyróżniającym region w skali kraju, a nawet unikatowym 
w Europie, jest podziemny system fortyfikacji, tzw. Międzyrzecki Rejon Umocniony. Liczne 

 
2 Polityka turystyczna oznacza świadome oddziaływanie instytucji i organizacji międzynarodowych (np. 

Światowej Organizacji Turystyki), państwa, a także innych podmiotów polityki turystycznej na procesy 
rozwoju turystycznego. Oddziaływanie to może mieć charakter mniej lub bardziej aktywny, związany z 
interwencją państwa w celu pobudzania rozwoju turystyki z jednoczesnym ograniczaniem lub eliminowaniem 
przeszkód w jej rozwoju. Realizacja działań w zakresie rozwoju turystycznego wymaga przede wszystkim 
harmonijnej współpracy (np. w zakresie kształtowania spójnego i kompleksowego systemu informacji i 
promocji turystycznej) administracji państwowej i samorządowej, a także podmiotów gospodarczych świad-
czących usługi turystyczne i przedsiębiorstw działających w branżach komplementarnych. 

3 Szczegółowe omówienie wymienionych raportów dotyczących rozwoju turystycznego zawiera opra-
cowanie: W. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. Albis, Kraków 2000.  
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zabytki, w tym architektury romańskiej i gotyckiej, tworzą dobrą bazę wyjściową dla rozwoju 
turystyki poznawczej, kulturowej.  

 
Tabela 1. Analiza SWOT – czynniki rozwoju turystycznego w województwie lubuskim 
 

Mocne strony Słabe strony  

 liczne atrakcyjne walory naturalne, dobrze 
zachowana bioróżnorodność, atrakcyjny rolni-
czy krajobraz, walory kulturowe, 

 czyste środowisko przyrodnicze, sprzyjające 
rozwojowi ekologicznego rolnictwa i turystyki,  

 stosunkowo korzystne położenie geopolityczne, 
chociaż gorsze niż województwa zachodniopo-
morskiego,  

 relatywnie dobra dostępność komunikacyjna,  
 duży napływ kapitału zagranicznego,  
 bliskość dużych rynków zbytu,  
 aktywne wspieranie przedsiębiorczości i współ-

pracy transgranicznej (Pro Europa Viadrina, 
Sprewa-Nysa-Bóbr), 

 duża aktywność niektórych samorządów lokal-
nych,   

 wysoki udział sektora prywatnego, generujące-
go ponad 75% PKB, 

 wysoki udział sektora usługowego, generujące-
go ponad 60% PKB,  

 system finansowego wsparcia gospodarki  
w województwie, 

 niskie koszty pracy, szybkie tempo wzrostu 
wydajności pracy,  

 stosunkowo duża powierzchnia gospodarstw 
rolnych w relacji do średniej krajowej.  

 niedostateczne pod względem ilościowym   
i jakościowym zagospodarowanie turystyczne   
i towarzyszące, np. wyposażenie w urządze-
nia              i obiekty sportowo-rekreacyjne, 

 znaczący odsetek obiektów sezonowych,  
 postępująca dekapitalizacja majątku trwałego,  

np. dróg transportowych, 
 słabo rozwinięta infrastruktura techniczna   

i społeczna na obszarach wiejskich,  
 niski poziom innowacyjności przedsię-

biorstw,  
 niska mobilność rolników i ludności na ob-

szarach wiejskich,  
 wysoki poziom bezrobocia,  
 niewykorzystany potencjał rozwoju turystyki,  
 brak skoordynowanego systemu informacyj-

nego              i promocyjnego w turystyce,  
 słabe oznakowanie komunikacyjne ośrodków 

i tras turystycznych, 
 niski wskaźnik osób z wykształceniem wyż-

szym.  

Szanse Zagrożenia 

 wzrost atrakcyjności regionu po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej,  

 wzrost znaczenia turystyki w społeczno-
gospodarczym rozwoju regionu, 

 intensyfikacja działań na rzecz rozwoju insty-
tucjonalnego i kapitałowego otoczenia biznesu,  

 rozwój sektora finansowania przedsiębiorstw   
i instytucji wspierania biznesu, 

 wzrost kooperacji z partnerami gospodarczymi   
i środowiskiem innowacyjnym z silnych 
ośrodków sąsiadujących z województwem,  

 wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacyjnej,  
 możliwość dywersyfikacji działalności rolni-

czej poprzez wykorzystanie potencjału rozwo-
ju turystyki na obszarach wiejskich. 

 sezonowość ruchu turystycznego, powodują-
ca niepełne wykorzystanie infrastruktury tu-
rystycznej poza sezonem, 

 trudności natury prawnej i organizacyjnej w 
skutecznym wdrażaniu funduszy unijnych,  

 spadek nakładów finansowych z budżetu 
państwa,  

 niska konkurencyjność gospodarcza woje-
wództwa, 

 brak powiązania systemu edukacyjnego z 
rynkiem pracy,  

 dominacja silnych ośrodków przemysłu i 
nauki (Berlin, Wrocław, Poznań, Szczecin). 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Strategii rozwoju województwa lubuskiego, luty 2005. 
 

W strukturze zagranicznej turystyki przyjazdowej dominuje rynek niemiecki, jednocześnie 
wzrasta znaczenie turystyki krajowej. Strategicznym obszarem w zakresie turystyki w wojewódz-
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twie lubuskim jest stymulowanie rozwoju turystyki na obszarach wiejskich (agroturystyka, tury-
styka wiejska), rekreacyjnej i aktywnej. 

Nadrzędnym celem strategicznym w zakresie rozwoju turystycznego analizowanego regio-
nu jest stworzenie skutecznego systemu, umożliwiającego kompleksową informację o możliwo-
ściach wypoczynku, uprawiania turystyki kwalifikowanej na terenie województwa, atrakcjach 
turystycznych, zabytkach, imprezach kulturalnych, turystycznych i sportowych. Najistotniejsze 
działania dotyczą: 

– stworzenia wojewódzkiego internetowego systemu informacji turystycznej oraz współ-
praca z Polską i Lubuską Organizacją Turystyczną,  

– powołania punktów informacji turystycznej w dużych miastach i w strefie przygranicz-
nej,  

– promowania województwa na znaczących w kraju i poza jego granicami targach i gieł-
dach turystycznych, 

– opracowania katalogu bazy noclegowej i gastronomicznej, 
– opracowania przewodników turystycznych (szlaki piesze, ścieżki rowerowe, szlaki ka-

jakowe i jeździeckie), 
– rozwoju systemu informacji turystycznej przy drogach według standardów europej-

skich.4 
 

Wybrane aspekty rozwoju turystycznego w województwie zachodniopomorskim 
 

Na podstawie badań przeprowadzonych przez autorkę stwierdzono, iż na analizowanym 
obszarze dominuje wczasowo-wypoczynkowy ruch turystyczny, zatem turystyka o charakterze 
pobytowym. W regionie występują dobre warunki dalszego rozwoju turystyki kwalifikowanej, 
biznesowej, poznawczej, wiejskiej, a także – co wynika z charakterystycznego położenia – tury-
styki przygranicznej i tranzytowej. Wobec powyższego, nadrzędnym celem regionalnej polityki 
turystycznej powinny być przedsięwzięcia na rzecz: stymulowania rozwoju markowych produk-
tów turystycznych, w tym turystyki specjalistycznej i wiejskiej, tym bardziej, że wpłynie to na 
aktywizację sfery pojeziernej oraz społeczno-gospodarcze ożywienie obszarów wiejskich, tury-
styki biznesowej (głównie - chociaż nie wyłącznie – w Szczecinie), utrzymania dotychczasowej 
intensywności wczasowo-wypoczynkowego ruchu turystycznego, zwłaszcza w pasie nadmor-
skim, rozwoju turystyki sanatoryjno-uzdrowiskowej. Dalszy rozwój turystyki w regionie zachod-
niopomorskim jest uwarunkowany realizacją wielu przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym o cha-
rakterze rzeczowym, związanych z rozbudową i modernizacją infrastruktury turystycznej i paratu-
rystycznej, a także o charakterze niematerialnym, tj. dotyczących właściwego przygotowania kadr 
w turystyce, marketingowego zarządzania turystyką.  
 

 

 

 
4 Strategia rozwoju województwa lubuskiego, luty 2005.  
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Tabela 2. Czynniki rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim 
 

Stymulatory rozwoju turystycznego Bariery rozwoju turystycznego  

 atrakcyjne walory przyrodnicze i kulturowe, 
także unikatowe w skali europejskiej, 

 korzystne położenie regionu – granica z Niem-
cami, dostęp do Bałtyku, połączenia promowe 
ze Skandynawią, 

 członkostwo w Unii Europejskiej,  
 moda na wypoczynek w Europie,  
 dobra dostępność komunikacyjna regionu,  
 ekologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki 

pozostającej w korelacji ze środowiskiem natu-
ralnym (ekoturystyki, zwłaszcza na Ziemi Ko-
szalińskiej), 

 rozbudowana podstawowa infrastruktura 
turystyczna, 

 poprawa jakości usług turystycznych i kom-
plementarnych,  

 włączanie turystyki do programów rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju, regionów i 
konkretnych miejscowości recepcyjnych,  

 realizacja wielu przedsięwzięć inwestycyjnych 
zwiększających atrakcyjność turystyczną re-
gionu, 

 wzrost znaczenia kooperacji w regionie, np. 
współpracy transgranicznej, włączanie się wie-
lu miejscowości do programu HANSA, 

 przychylne wobec turystyki i turystów postawy 
społeczności lokalnych.  

 nierównomierne rozmieszczenie bazy nocle-
gowej, 

 duży udział obiektów sezonowych, 
 niedostateczne zagospodarowanie sportowo-

rekreacyjne, 
 niedostateczna infrastruktura sanitarna,  
 dekapitalizacja majątku trwałego, np. dróg 

transportowych, 
 słabe oznakowanie komunikacyjne ośrodków i 

tras koncentracji ruchu turystycznego,  
 ciągle niewystarczająca podaż ofert w zakresie 

turystyki aktywnej i specjalistycznej, ekotury-
stycznych programów wypoczynku i rekreacji,  

 zbyt wysokie ceny produktów turystycznych w 
relacji do oferowanego standardu,  

 sezonowość ruchu turystycznego,  
 brak zintegrowanego systemu informacji i 

promocji turystycznej regionu,  
 ciągle jeszcze niedostateczne traktowanie 

turystyki jako przyszłościowej i ważnej gałęzi 
gospodarki,  

 niewielki udział wydatków na turystykę i wy-
poczynek w ogólnych wydatkach budżeto-
wych,  

 duża konkurencyjność Wielkopolski, Pomorza 
Środkowego i Niemiec (Berlin), zwłaszcza w 
zakresie turystyki biznesowej i specjalistycz-
nej.  

Źródło: opracowanie własne. 
 

Kierunki działań na rzecz rozwoju turystyki w analizowanych województwach 
  

Do najistotniejszych przedsięwzięć na rzecz rozwoju turystycznego w województwach lu-
buskim i zachodniopomorskim należy zaliczyć: 

1) Modernizację, rozbudowę i dostosowanie do standardów europejskich bazy noclegowo-
gastronomicznej i zaplecza towarzyszącego, a także budowę odpowiedniego wyposa-
żenia infrastrukturalnego na obszarach atrakcyjnych turystycznie, ale o niskim pozio-
mie zagospodarowania turystycznego. Koniecznością jest również budowa nowych i 
modernizacja istniejących urządzeń sanitarnych, np. wzdłuż szlaków turystycznych. 
Przedstawionym działaniom musi towarzyszyć realizacja inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej oraz przedsięwzięć na rzecz rozwoju i modernizacji infrastruktury 
transportowej.  

2) Działania na rzecz kształtowania pozytywnego wizerunku analizowanych województw, 
jako rynków turystycznych. Kreowanie mody na wypoczynek na Pomorzu Zachodnim i 
Ziemi Lubuskiej.  

3) Prowadzenie systematycznych badań i analiz statystycznych, dotyczących np. wielkości 
ruchu turystycznego, preferencji i motywów przyjazdu turystów, w celu dostosowania 
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pojemności i struktury bazy noclegowo-gastronomicznej w miejscowościach recepcyj-
nych do rzeczywistego zapotrzebowania na usługi turystyczne.  

4) Wzbogacanie oferty produktów turystycznych, poprawę jakości usług turystycznych, 
rozwój regionalnych markowych produktów turystycznych.  

5) Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu turystycznego.  
6) Opracowanie systemu wspierania przedsiębiorczości w turystyce.  
7) Działania na rzecz wydłużenia sezonu turystycznego w celu pełniejszego wykorzystania 

bazy turystycznej, np. poprzez stymulowanie rozwoju tych form turystyki, które nie są 
wrażliwe na warunki klimatyczne (turystyka biznesowa, poznawcza, kulturowa). 
Zmniejszanie dysproporcji w zakresie koncentracji ruchu turystycznego. 

8) Stworzenie zintegrowanego systemu informacji i promocji turystycznej w analizowa-
nych województwach. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 429       EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 7         2006 
 
 
 
RAFAŁ CZYŻYCKI 

 

 

METODYKA BADANIA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO  
I JEGO WYKORZYSTANIA W GMINACH 

 

 

Badania dotyczące oceny potencjału turystycznego gmin i jego wykorzystania, dokonuje 
się najczęściej na podstawie szeregu czynników. W przypadku, gdy oceny dokonuje się na pod-
stawie tylko wielkości ekonomicznej, wskazanie, która gmina jest najlepsza pod względem danej 
cechy a która najgorsza, nie nastręcza praktycznie żadnych trudności. Pewne trudności mogą 
natomiast pojawić się w przypadku porównywania gmin pod względem więcej niż jednej zmien-
nej. Należy wówczas wykorzystać wchodzącą w skład wielowymiarowej analizy statystycznej 
metodę porządkowania liniowego. 

Zadaniem metod porządkowania liniowego jest bowiem uszeregowanie zbioru obiektów 
(np. gmin), czyli ustalenie kolejności tych obiektów lub ich zbiorów według określonego kryte-
rium. Metody te mogą być zatem stosowane wtedy, gdy można przyjąć pewne nadrzędne kryte-
rium, ze względu na które będzie można uporządkować obiekty od „najlepszego” do „najgorsze-
go”. 

Narzędziem porządkowania liniowego jest syntetyczny miernik rozwoju (SMR), będący 
pewną funkcją agregującą informacje cząstkowe, zawarte w poszczególnych zmiennych i wyzna-
czoną dla każdego zbioru obiektów A. 

Przeprowadzenie porządkowania liniowego zbioru obiektów wymaga spełnienia następują-
cych założeń: 

– dany jest niepusty skończony zbiór obiektów A={Ai; i=1,2,…,n}; 
– istnieje pewne nadrzędne, syntetyczne kryterium porządkowania elementów zbioru A, 

które nie podlega pomiarowi bezpośredniemu (np. atrakcyjność turystyczna danej gmi-
ny na tle innych gmin); 

– dany jest skończony zbiór zmiennych, merytorycznie związany z syntetycznym kryte-
rium porządkowania (czyli czynników, które determinują np. atrakcyjność gminy); 

– zmienne służące do opisu obiektów są prezentowane przynajmniej w skali porządkowej, 
spełniają postulat jednolitej preferencji oraz są sprowadzane do porównywalności po-
przez normalizację; 

– relacją porządkującą elementy zbioru A jest relacja większości, dotycząca liczbowych 
wartości syntetycznego miernika rozwoju. 
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Konstrukcję syntetycznego miernika rozwoju (SMR), będącego narzędziem metod porząd-
kowania liniowego, poprzedza: 

– ujednolicenie charakteru zmiennych będących przedmiotem agregacji, z wykorzysta-
niem postulatu jednolitej preferencji zmiennych; 

– pozbawienie wartości zmiennych mian i ujednolicenie rzędów wielkości w celu dopro-
wadzenia ich do porównywalności. 

W zadaniu porządkowania liniowego ważnym etapem jest określenie charakteru wybra-
nych cech. Jeżeli większe wartości danej cechy pozwalają zakwalifikować obiekt jako lepszy 
zgodnie z kryterium ogólnym, to cechę taką nazywa się stymulantą. Natomiast gdy większe 
wartości cechy implikują gorszą ocenę obiektu w świetle kryterium ogólnego, mówi się o desty-
mulancie. Ponadto istnieją cechy, które mają określone najbardziej pożądane wartości, a odchy-
lenia w dół i w górę są oceniane jako niepożądane z punktu widzenia kryterium ogólnego. Cecha 
taka nazywa się nominantą. 

Po ustaleniu listy cech powinno się doprowadzić je do jednorodności ze względu na cha-
rakter ich związku z kryterium ogólnym. W tym celu mnoży się standaryzowane wartości desty-
mulant przez (-1). Natomiast w odniesieniu do nominant wykorzystuje się odwrotności modułów 
różnic między oryginalnymi wartościami cechy, a pożądanym jej poziomem. 

Formuły agregacji wartości zmiennych można ogólnie podzielić na wzorcowe i bezwzor-
cowe. W formułach bezwzorcowych następuje uśrednienie znormalizowanych wartości zmien-
nych, z udziałem przyjętych wag. Formuły wzorcowe są różnego rodzaju odległościami poszcze-
gólnych obiektów od obiektu wzorcowego, którym w badaniach empirycznych  jest na ogół tzw. 
dolny (metoda antywzorca) lub górny biegun rozwoju (metoda wzorca).  

Wśród metod taksonomicznych, wykorzystywanych do porządkowania liniowego najczęst-
szym sposobem doprowadzenia do porównywalności cech jest ich standaryzacja. Ogólnie wśród 
metod doprowadzających do porównywalności cech można wyróżnić: 

1. metody oparte na przekształceniach ilorazowych (do których zalicza się również 
standaryzację i unityzację), które mogą przyjmować za punkt odniesienia: 

a) miary zróżnicowania cech, takie jak: 
– odchylenie standardowe zmiennej, 
– rozstęp zmiennej, 

b) inne parametry stałe cechy, takie jak: 
– średnia arytmetyczna zmiennej, 
– maksymalna wartość zmiennej, 
– minimalna wartość zmiennej, 
– długość wektora realizacji zmiennej, 
– suma realizacji zmiennej, 

2. metody rangowe, wykorzystywane przede wszystkim w przypadku zmiennych 
jakościowych mierzonych na skali porządkowej. 

W badaniach ekonomicznych większe znaczenie mają metody oparte na przekształceniach 
ilorazowych niż metody rangowe. Do najczęsciej stosowanej formuły normalizacyjnej 
wykorzystywanej w przypadku przekształceń ilorazowych można zaliczyć formułę: 
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gdzie: jX -średnia arytmetyczna j-tej zmiennej diagnostycznej, 

      ( )jXS  - odchylenie standardowe zmiennej. 

W przypadku formuły wzorcowej porównanie danego obiektu z obiektem wzorcowym 
sprowadza się do obliczenia określonej miary odległości. Najczęściej wykorzystywaną miarą jest 
odległość euklidesowa ważona, wyrażona wzorem 
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gdzie ωj są wagami określającymi wpływ poszczególnych zmiennych diagnostycznych na 
kryterium ogólne, zaś  wartością maksymalną zmiennej zestandaryzowanej (w przypadku 

metody wzorca) lub wartością minimalną (w metodzie antywzorca). W przypadku metody wzorca 
poszczególne obiekty porównuje się do hipotetycznego, najlepszego obiektu, czyli takiego, który 
posiadałby same najlepsze wartości zmiennych diagnostycznych. Obiekt badany zajmuje tym 
wyższe miejsce w rankingu im mniejsza dzieli go odległość od obiektu wzorcowego. W metodzie 
antywzorca podejście jest odmienne; badany obiekt znajduje się tym wyżej w rankingu, im więk-
sza dzieli go odległość od hipotetycznego, najgorszego obiektu, czyli takiego, który skupiałby 
wszystkie najgorsze warianty zmiennych diagnostycznych. 

ojz

Dla zobrazowania przeprowadzonych rozważań przedstawiona zostanie próba 
uszeregowania wybranych pięciu gmin woj. zachodniopomorskiego według kryterium ogólnego – 
potencjału turystycznego i jego wykorzystania, w oparciu o trzy wybrane zmienne diagnostyczne: 
wynajęte pokoje w hotelach, motelach, pensjonatach ogółem, udzielone noclegi ogółem oraz 
miejsca noclegowe ogółem. Kształtowanie się przyjętych zmiennych w rozpatrywanych gminach 
w 2004 roku było następujące: 
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Tabela 1. Kształtowanie się zmiennych opisujących sytuację turystyczną w wybranych gminach 
 

 wynajęte pokoje w hotelach, mote-
lach, pensjonatach ogółem I-XII 

udzielone noclegi 
ogółem I-XII 

miejsca noclego-
we ogółem VII 

Darłowo 12 319 234 953 4 546 

Dziwnów 3 827 832 548 12 369 

Międzyzdroje 76 346 584 673 7 394 

Połczyn-
Zdrój 

4 854 43 654 661 

Ustronie 
Morskie 

1 124 294 530 4 448 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.stat.gov.pl. 
 

Na podstawie przeprowadzonej normalizacji powyższych zmiennych według 
zaprezentowanego wzoru, otrzymano następujące wartości: 
 

Tabela 2. Wartości zmiennych znormalizowanych 
 

 

wynajęte pokoje w hotelach, 

motelach, pensjonatach  

ogółem I-XII 

udzielone noclegi 

ogółem I-XII 

miejsca noclegowe 

ogółem VII 

Darłowo -0,2582 -0,5867 -0,3443 

Dziwnów -0,5554 1,5626 1,6693 

Międzyzdroje 1,9831 0,6711 0,3888 

Połczyn-Zdrój -0,5195 -1,2747 -1,3443 

Ustronie Mor-

skie -0,6500 -0,3724 -0,3695 

    

max 1,9831 1,5626 1,6693 

min -0,6500 -1,2747 -1,3443 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Ostatecznie, przy wykorzystaniu formuł wzorcowych (metoda wzorca i antywzorca), 
stworzenie rankingu rozpatrywanych gmin pod względem kryterium ogólnego, które zostało 
zdefiniowane jako potencjał turystyczny gminy i jego wykorzystanie, dałoby następujące wyniki 
(przy przyjęciu założenia o jednakowym wpływie poszczególnych zmiennych diagnostycznych 
na kryterium ogólne, czyli przy przyjęciu wartości parametru ωj dla wszystkich zmiennych na 
poziomie równym „1”): 
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Tabela 3. Ranking gmin zbudowany w oparciu o formuły wzorcowe 
 

 

Metoda 

wzorca 

Miejsce 

w rankingu 

Metoda  

antywzorca 

Miejsce 

w rankingu 

Darłowo 3,7010 3 1,2755 4 

Dziwnów 2,5385 2 2,3531 1 

Międzyzdroje 1,5603 1 2,1293 2 

Połczyn-Zdrój 4,8368 5 1,9240 3 

Ustronie Morskie 3,8515 4 0,8353 5 

Źródło: opracowanie własne. 
  

Mankamentem formuł wzorcowych, będących różnego typu odległościami, jest 
ograniczona interpretacja. Na podstawie wartości zmiennej syntetycznej nie można wtedy 
wnioskować o równości stosunków. Niedopuszczalne jest więc stwierdzenie mówiące o tym, ile 
razy poziom rozwoju pewnego obiektu jest wyższy (niższy) od innego. Otrzymane w wyniku 
zastosowania formuł wzorcowych wartości zmiennej syntetycznej są mierzone na skali 
przedziałowej. Dopuszczalne są więc wszelkie interpretacje właściwe skali przedziałowej, czyli 
wyznaczenie relacji: równości, różności, mniejszości, większości, równości różnic i przedziałów. 

Wady tej pozbawione są formuły bezwzorcowe, wśród których największe znaczenie mają: 
1. Metoda sum standaryzowanych wykorzystywana jest do stworzenia tzw. wskaźnika 

względnego poziomu rozwoju. Do każdej standaryzowanej cechy dodaje się moduł 
minimalnej wartości i otrzymuje tylko liczby nieujemne. Wartości wszystkich cech (dla 
każdego obiektu) dodaje się i sumę tę dzieli się przez maksymalną możliwą sumę.  

{ }
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Wskaźnik względnego poziomu rozwoju przyjmuje wartość z przedziału <0, 1>, przy czym 
większe wartości określają obiekt lepszy pod względem kryterium ogólnego. 

2. Metoda rang, w której zmienne składowe doprowadza się do porównywalności i 
addytywności przez rangowanie każdej z nich, a następnie oblicza się sumę rang dla 
danego obiektu i na tej podstawie dokonuje hierarchizacji obiektów. 

Na podstawie formuł bezwzorcowych, otrzymany ranking rozpatrywanych gmin byłby na-
stępujący: 
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Tabela 4. Ranking gmin zbudowany w oparciu o metodę sum standaryzowanych 
 

*
ijZ  

wynajęte pokoje w 

hotelach, motelach, 

pensjonatach ogó-

łem I-XII 

udzielone 

noclegi 

ogółem 

I-XII 

miejsca 

noclegowe 

ogółem VII

suma Wi

miejsce 

w  

rankingu 

Darłowo 0,3919 0,6880 1,0000 2,0799 0,2452 3 

Dziwnów 0,0946 2,8373 3,0136 5,9456 0,7008 2 

Międzyzdroje 2,6331 1,9458 1,7331 6,3120 0,7440 1 

Połczyn-Zdrój 0,1306 0,0000 0,0000 0,1306 0,0154 5 

Ustronie Mor-

skie 0,0000 0,9023 0,9748 1,8771 0,2212 4 

       

max 2,6331 2,8373 3,0136 8,4840   

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 5. Ranking gmin zbudowany w oparciu o metodę rang 
 

 

wynajęte pokoje w 

hotelach, motelach, 

pensjonatach 

 ogółem I-XII 

udzielone 

noclegi 

ogółem 

 I-XII 

miejsca 

noclegowe 

ogółem VII 

suma
miejsce 

w rankingu 

Darłowo 2 4 3 9 3 

Dziwnów 4 1 1 6 2 

Międzyzdroje 1 2 2 5 1 

Połczyn-Zdrój 3 5 5 13 5 

Ustronie Morskie 5 3 4 12 4 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Przedstawione powyżej przykładowe metody hierarchizacji obiektów wielowymiarowych, 
mają duże praktyczne zastosowanie przy sporządzaniu wszelkiego typu rankingów, w tym m.in. 
ocenie potencjału turystycznego gmin i jego wykorzystania. Należy jednak przy ich  stosowaniu 
pamiętać, że różne podejścia mogą dać różne końcowe wyniki, w zależności od rzeczywistej 
konfiguracji zmiennych diagnostycznych. Z tego też względu, oprócz podania ogólnego kryte-
rium porządkowania oraz wykazu zmiennych wykorzystanych przy budowaniu danego rankingu, 
wskazane jest podanie również metody jego sporządzenia. 
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Wprowadzenie 
 

 Poszukiwanie przez jednostki samorządu terytorialnego możliwości kreowania oraz 
wspierania rozwoju, które w perspektywie czasowej ma za zadanie rozwiązywać zidentyfikowane 
problemy danej społeczności na poziomie lokalnym i ponadlokalnym, a także przede wszystkim 
zmierzać do poprawy poziomu życia mieszkańców. W strategicznych celach rozwoju jednostek 
samorządu terytorialnego na stałe wpisały się zapisy dotyczące rozwoju coraz bardziej poważnie i 
priorytetowo traktowanej dziedziny aktywności gospodarczej, jaką jest turystyka.  

Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, coraz częściej dylematem jest okre-
ślenie mocnych stron i szans danej jednostki samorządowej, które mogą być związane z rozwo-
jem typowo gospodarczym lub rozwojem przemysłu typowo turystycznego. Te jednostki samo-
rządu, które do tej pory nie dostrzegały znaczenia i możliwości, jakie niesie za sobą rozwój bran-
ży turystycznej coraz częściej stawiają to jako podstawowy kierunek zrównoważonego rozwoju, 
który zabezpiecza przede wszystkim gminy przed zagrożeniem degradacji środowiska naturalne-
go, poprzez zbyt gwałtowny rozwój przemysłu na danym terenie. Dylemat o tyle istotny, ponie-
waż już na dzień dzisiejszy trudno sobie wyobrazić w gminie atrakcyjnej pod względem tury-
stycznym, rozwój gałęzi przemysłu uciążliwego z punktu widzenia środowiska, mieszkańców i 
przede wszystkim turystów. 

Czy jednostki samorządu terytorialnego rzeczywiście dostrzegły znaczenie branży tury-
stycznej we wspieraniu ich rozwoju i czy wsparcie i wykonywanie zadań z zakresu turystyki i jej 
promocji jest priorytetem w zakresie alokowania środków publicznych? Na te pytania autor po-
szukuje odpowiedzi w oparciu o analizę zaangażowania finansowego samorządów w tym zakre-
sie. 
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Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie turystyki  
i ich finansowanie  
 

Każdy z trzech szczebli jednostek samorządu terytorialnego zobowiązany jest do realizacji 
zadań z zakresu turystyki. Różnice wynikają z kompetencji i zasięgu terytorialnego działalności 
poszczególnych rodzajów jednostek samorządu terytorialnego. Do zakresu działania gminy, jako 
podstawowej jednostki samorządu terytorialnego, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu 
lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, a jednym z nich jest zaspokajanie potrzeb w 
zakresie turystyki i terenów rekreacyjnych. 

Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego o ponadlokalnym (ponadgminnym) zasię-
gu swojej działalności, także jako zadania własne, realizuje zadania z zakresu turystyki. Istotnym 
jednak jest tu wskazanie na ponadgminny, czyli wykraczający poza typowo lokalny, charakter 
tych zadań. Szczególną formą jednostki samorządu terytorialnego są miasta na prawach powiatu, 
jako połączenie dwóch rodzajów jednostek samorządu terytorialnego: gmin i powiatów. Oznacza 
to, że realizują łącznie zarówno zadania gminy jak i powiatu. 

W ujęciu regionalnym przypisanie zadań jako własne, także znajduje odzwierciedlenie w 
kompetencjach województw samorządowych, w szczególności można upatrywać tutaj wykony-
wanie zadań własnych z zakresu turystyki, z tym, że w ujęciu wojewódzkim wykraczającym poza 
obszar ponadgminny (międzygminny). Szczególnego znaczenia nabiera tu ujęcie zadań z zakresu 
turystyki w ogólną strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące 
cele: 

– pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywa-
telskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lo-
kalnej, 

– pobudzanie aktywności gospodarczej, 
– podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa, 
– zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu po-

trzeb przyszłych pokoleń, 
– kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 
Cele te, pomimo ogólnego charakteru, wyraźnie wskazują na koordynacyjną rolę samorzą-

du województwa w realizacji celów związanych z jego rozwojem. Tym samym, szczególna rola 
w zakresie rozwoju branży turystycznej także będzie należeć do województwa samorządowego, 
tak, aby jego walory turystyczne nie były marginalizowane przez rozwój innych dziedzin, nieko-
niecznie pomagających w promocji i utrzymaniu atrakcyjności turystycznej danego regionu czy 
też obszaru1. 

 Znaczenie oraz priorytety w zakresie realizacji zadań z dziedziny turystyki można oce-
nić ogólnie, w oparciu o analizę struktury wydatków jednostek samorządu terytorialnego, w tym 
określenie, jaka część środków publicznych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
przeznaczana jest na turystykę, w rozumieniu działu Turystyka zgodnie z klasyfikacją budżeto-

                                                           
1 Zob. także: Ekonomiczne podstawy turystyki. Red. A. Panasiuk. FNUS, Szczecin 2004 s. 194-197. 
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wą2. W tabeli 1 zaprezentowano wielkość wydatków finansowanych z budżetu na turystykę w 
poszczególnych rodzajach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004 na tle wydat-
ków ogółem.   
 

Tabela 1. Wydatki JST na turystykę na tle wydatków ogółem w latach 1999-2004 (mln zł) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 
W oparciu o dane z tabeli 1 można wyciągnąć wniosek, że turystyka nie jest znaczącym i 

priorytetowym zadaniem, zarówno w ujęciu kwotowym, jak i udziału w strukturze wydatków 
jednostek samorządu terytorialnego. Kwotowo, najwięcej środków na turystykę przeznaczane jest 
w gminach. Biorąc pod uwagę jednak ich liczbę, są to wydatki niewielkie. Wyraźnie widoczny 
jest też wzrost kwotowy wydatków w dziale Turystyka, ale w skali kraju wydatki rzędu 70-80 
mln zł są znacząco niewystarczające i nie mogą stanowić istotnego elementu wspierającego dla 
działalności turystycznej. Pomimo częstego wskazywania na priorytety, w zakresie promowania i 
wspierania działalności turystycznej, jako jednej z istotniejszych branż, która może znacząco 
wpływać na poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej mieszkańców, przedsiębiorstw i samo-
rządów, to wielkość nakładów w tym zakresie nie budzi optymizmu, a wręcz niepokój. Na pewno 
nikt nie oczekuje wyręczania w zakresie finansowania sektora komercyjnego przez samorząd, ale 
stwarzanie warunków, przede wszystkim infrastrukturalnych, promocja i oczywiście aktualna 
użyteczna informacja dla potencjalnych turystów, to obszar działań, które jednostki samorządu 
terytorialnego we własnym szeroko rozumianym interesie powinny realizować lub aktywnie 
wspierać. Wynika to z prostej przyczyny, że jednostki samorządu terytorialnego są przygotowane 
przede wszystkim technicznie i logistycznie do koordynacji wymiany informacji w zakresie 
turystyki, poprzez możliwości ich permanentnego realizowania, niezależnie od koniunktury na 
rynku turystycznym. W tabeli 2 zaprezentowano szczegółową strukturę wydatków w poszczegól-
nych typach jednostek samorządu terytorialnego na przestrzeni lat 1999-2004. 

 

4

Wydatki JST ogółem 65 846 75 747 82 734 83 182 80 954 91 387
Wydatki JST w dziale Turystyka ogółem 58 59 43 45 86 73
Udział w strukturze wydatków 0,09% 0,08% 0,05% 0,05% 0,11% 0,08%
Gminy 30 27 23 25 62 4
Miasta na prawach powiatu 16 17 12 11 13 17
Powiaty 7 9 2 3 3 3
Województwa samorządowe 5 6 6 6 8 9

2 Obecnie jest to dział 630 – Turystyka zgodnie Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie z dnia 
20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (DzU z dnia 24 września 2004 r. ze zmianami). 
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Tabela 2. Struktura wydatków na turystykę w JST w latach 1999-2004 

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Gminy 51,7% 45,8% 53,5% 55,6% 72,1% 60,3%
Miasta na prawach powiatu 27,6% 28,8% 27,9% 24,4% 15,1% 23,3%
Powiaty 12,1% 15,3% 4,7% 6,7% 3,5% 4,1%
Województwa samorządowe 8,6% 10,2% 14,0% 13,3% 9,3% 12,3%
Wydatki gmin ogółem (mln zł) 32 835 36 211 38 568 39 548 36 595 40 942
Wydatki gmin w dziale Turystyka (mln zł) 30 27 23 25 62 4
Udział wydatków na Turystyk

4
ę w wydatkach ogółem 0,09% 0,07% 0,06% 0,06% 0,17% 0,11%

Wydatki miast na prawach powiatu ogółem (mln zł) 19 962 23 084 25 137 26 185 28 197 32 137
Wydatki miast na prawach powiatu w dziale Turystyka (mln zł) 16 17 12 11 13 1
Udział wydatków na Turystyk

7
ę w wydatkach ogółem 0,08% 0,07% 0,05% 0,04% 0,05% 0,05%

Wydatki powiatów ogółem (mln zł) 9 784 12 644 14 293 13 108 11 450 12 445
Wydatki powiatów w dziale Turystyka (mln zł) 7 9 2 3 3 3
Udział wydatków na Turystykę w wydatkach ogółem 0,07% 0,07% 0,01% 0,02% 0,03% 0,02%
Wydatki województw samorządowych ogółem (mln zł) 3 265 3 787 4 737 4 340 4 713 5 864
Wydatki województw samorządowych w dziale Turystyka (mln zł) 5 6 6 6 8 9
Udział wydatków na Turystykę w wydatkach ogółem 0,15% 0,16% 0,13% 0,14% 0,17% 0,15%
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów. 

 

Obserwując poczynania samorządu w zakresie wykonywania i wspierania szeroko rozu-
mianej turystyki można stwierdzić, że na pewno jest to jeszcze poziom niewystarczający w po-
równaniu z podobnymi działaniami realizowanymi choćby w krajach Unii Europejskiej, gdzie 
organy samorządowe bardzo często przejmują w sposób znaczący, promowanie i informowanie, 
w szczególności turystów, o walorach turystycznych regionu i dostępnych usług turystycznych. 
Jakkolwiek dużo zmian można zauważyć, w szczególności w ośrodkach typowo turystycznych, 
gdzie wsparcie w tym zakresie występuje poprzez wykorzystanie oficjalnych stron internetowych 
jednostek samorządu terytorialnego, to jednak poziom informacji pozaelektronicznych to jeszcze 
przyszłość. 
 

Rola jednostek samorządu terytorialnego w systemie promocji działalności  
turystycznej 
 

Rynek turystyczny w swojej specyfice i sytuacji wysoko konkurencyjnego rynku, na któ-
rym funkcjonuje ogromna liczba oferentów usług oraz duża różnorodność asortymentu, wymaga 
działań promocyjnych, które stają się niezbędnym czynnikiem sukcesu, nie tylko poszczególnych 
podmiotów, ale całego regionu lub obszaru o danych walorach turystycznych3. Oferta turystycz-
na, nawet wysokiej jakości, może zostać niezauważona w natłoku innych propozycji rynkowych 
lub brak informacji na jej temat może powodować mniejszą zdolność wykorzystywania posiada-
nych możliwości zaspokajania potrzeb w tym zakresie. 

Zagadnienie promocji i informacji turystycznej jest bardziej złożone niż w innych branżach 
i nie dotyczy tylko wytwórców usług. Włączają się w nią również inne podmioty, co wynika z 
mechanizmu zaspokajania potrzeb turystycznych. Turyści realizują swoje potrzeby poprzez prze-
bywanie w atrakcyjnej dla nich przestrzeni geograficznej, czerpiąc korzyści z jej cech (klimat, 

                                                           
3 Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 122.
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ukształtowanie powierzchni, krajobrazy, zabytki, ciekawostki itp.). W procesie wyborów tury-
stycznych najważniejsze jest środowisko miejsca recepcji turystów, jego walory i atrakcje, zago-
spodarowanie oraz wizerunek. Kształtowanie tych elementów wykracza poza możliwości i kom-
petencje przedsiębiorstw turystycznych4. Całość otoczenia rynku turystycznego to już wpływ 
wspólnot mieszkańców i instytucji ich reprezentujących. Oznacza to, że szczególne znaczenie 
mają w tym zakresie samorządy jako osoby prawne tzn. jednostki samorządu terytorialnego. 
Niewątpliwie doświadczenia innych krajów w zakresie rozwoju rynku turystycznego i jego zna-
czenia w rozwoju lokalnym i regionalnym wskazują na konieczność aktywnego włączania się 
jednostek samorządu terytorialnego w proces kreowania, promocji i rozwoju rynku turystyczne-
go. Czy rzeczywiście samorządy traktują ten problem z należytą powagą i jako szansę rozwoju? 
W ujęciu globalnym widać, że nie są to działania znacząco poparte odpowiednim zastosowaniem 
w tym zakresie środków publicznych. 

 Identyfikacja kierunków zaangażowania środków publicznych dokonywana jest przede 
wszystkim w oparciu o przyjętą klasyfikację dochodów i wydatków budżetowych. W tym zakre-
sie podstawowe kierunki wydatkowania środków w dziale „630 – Turystyka” to rozdziały: 

– 63001 ośrodki informacji turystycznej, 
– 63002 Polska Organizacja Turystyczna, 
– 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 
– 63078 usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 
– 63095 pozostała działalność. 
Wyraźnie widać, że zidentyfikowane kierunki wydatkowania środków publicznych w za-

kresie turystyki są związane z finansowaniem ośrodków informacji turystycznej oraz zadaniami w 
zakresie upowszechniania turystyki. Wszystkie inne zadania w zasadzie sklasyfikowane są jako 
pozostała działalność, co może oznaczać uznanie ich za drugoplanowe. Taka sytuacja może rów-
nież wynikać z braku dostosowania systemu klasyfikacyjnego do rzeczywiście ponoszonych 
wydatków w zakresie turystyki. Obserwując zmiany w systemie klasyfikowania dochodów i 
wydatków budżetowych można stwierdzić, że ewoluuje on w zależności od pojawiających się 
nowych kierunków wydatkowania. Obserwując poziom nakładów finansowych na dział turysty-
ka, to widoczne inne kierunki wydatkowania środków raczej się nie pojawiają, przynajmniej w 
takim zakresie, aby uzasadniało to wprowadzenie istotnych zmian (rozdział Pozostała działalność 
jest jak na razie w takim przypadku wystarczający). Innym zagrożeniem jest problem identyfika-
cji wszystkich wydatków budżetowych, związanych z branżą turystyczną, szczególnie tych, które 
pośrednio wpływają na atrakcyjność turystyczną regionów. Modernizacja drogi, do której dobu-
dowuje się ścieżkę rowerową, podnosi atrakcyjność danego obszaru (zwłaszcza turystyczną), ale 
tego rodzaju wydatki nie są zaliczane do sfery turystyki, ale do działu Transport i łączność. Ozna-
cza to, że analizując nakłady jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie należy przyj-
mować, że dotyczą one bezpośrednio zadań w zakresie turystyki, często bez wydatków znacząco 
zawierających się w obszarze turystki (zwłaszcza obszarze infrastruktury). 

Czy jednostki samorządu terytorialnego aktywnie włączają się w proces promocji, w tym w 
szczególności w zakresie dystrybucji informacji turystycznej? W oparciu o dane z wykonania 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego w roku 2005 
w dziale Turystyka można dokonać analizy tego problemu. Tabela 3 zawiera dane z wykonania 

 
4 Ibidem, s. 123. 
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budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z prezentacją struktury wydatków w dziale 
Turystyka. 
 
Tabela 3. Wydatki JST na turystykę w Województwie Zachodniopomorskim z rozbiciem  
na poszczególne ich rodzaje w 2005 r. 
 

Dział 630 Rozdział 
63001

Rozdział 
63003 Rozdział 63095 Struktura (%)

Miasta na prawach powiatu ogółem, w tym: 1 618 955 60 000 905 334 653 621 9,1%
Miasto KOSZALIN 145 584 129 578 16 006 9,0%
Miasto  SZCZECIN 365 708 60 000 203 068 102 640 22,6%
Miasto ŚWINOUJŚCIE 1 107 663 572 688 534 975 68,4%
Gminy ogółem 13 970 518 136 009 5 001 454 8 833 055 78,7%
Powiaty ogółem 550 775 38 406 328 487 183 902 3,1%
Województwo samorządowe 1 602 708 0 1 204 417 398 291 9,0%
Wydatki ogółem 17 742 956 234 415 7 439 692 10 068 869 100,0%
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie.  
 

Z zaprezentowanych w tabeli 2 danych wynika, iż największy udział w wydatkach na tury-
stykę notują gminy z 78,7 % udziału w wydatkach ogółem na turystykę. Niepokój może budzić 
niski poziom zaangażowania w tę dziedzinę powiatów; tylko 3,1% udziału w wydatkach ogółem 
wszystkich jednostek samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego, a najwięk-
szą kwotę wydatków na turystykę zanotował powiat łobeski. Na osiemnaście powiatów w roku 
2005, tylko pięć wydatkowało środki w zakresie turystyki. Widać wyraźnie, że znaczenie branży 
turystycznej i konieczność angażowania się w jej promocję dostrzegają gminy. Na 114 gmin 
województwa zachodniopomorskiego, 49 nie dokonywało wydatków w dziale Turystyka. Pozo-
stałe notowały wydatki w przedziale od 1.400 zł w gminie Nowogródek Pomorski do 1.465 tys. w 
gminie Rewal. Największe wydatki (powyżej 500 tys. zł) na turystykę w 2005 roku, oprócz gmi-
ny Rewal zanotowały gminy: Postomino, Kalisz Pomorski, Karlino, Goleniów, Trzebiatów i 
Ustronie Morskie.  

Struktura wydatków kierowanych na turystykę w jednostkach samorządu terytorialnego 
województwa zachodniopomorskiego przedstawiała się następująco: 

– 1,3% w rozdziale 63001 - ośrodki informacji turystycznej, 
– 41,9% w rozdziale 63003 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki, 
– 56,7% w rozdziale 63095 – pozostała działalność. 
Blisko połowa środków zaangażowanych w wydatki na turystykę obejmuje zadania klasy-

fikowane jako upowszechnianie turystki. Pozostała działalność to wszystkie wydatki, które nie 
mają swojej określonej podziałki klasyfikacji budżetowej. Znacząca część wydatków w tym 
rozdziale obejmuje także wydatki majątkowe, związane z rozwojem infrastruktury turystycznej 
takie jak ścieżki rowerowe. Tylko 1,3% wydatków na turystykę obejmuje finansowanie ośrodków 
informacji turystycznej. Takie podejście do całej branży turystycznej wydaje się wysoce nieade-
kwatne. Jak już wcześniej wskazano, branża ta, ze względu na swoją specyfikę, wymaga koordy-
nacji i koncentracji informacji na temat oferty i atrakcji kierowanych do turystów (także tych 
potencjalnych).  
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Wydatki poniesione na finansowanie ośrodków informacji turystycznej dotyczą tylko (nie-
stety) pięciu gmin tj.: Cedynia, Myślibórz, Drawsko Pomorskie, Połczyn-Zdrój i Postomino. W 
przypadku powiatów, tylko powiat łobeski finansował wydatki związane z ośrodkami informacji 
turystycznej. Spośród miast na prawach powiatu Miasto Szczecin z kwotą 60 tys. zł, to wydatki 
na ośrodki informacji turystycznej. Samorząd województwa nie dokonywała wydatków na utrzy-
manie ośrodków informacji turystycznej, ale ze względu na specyfikę tego rodzaju jednostek 
samorządu terytorialnego jest to zrozumiałe. Ciekawym jest też brak wydatków w dziale Turysty-
ka w gminie Międzyzdroje, co może świadczyć o klasyfikowaniu ich w innych rodzajach wydat-
ków (według podziałki klasyfikacji budżetowej, np. 75075 - promocja jednostek samorządu 
terytorialnego). 

Jakkolwiek poziom wydatków na turystykę ponoszonych przez jednostki samorządu teryto-
rialnego może budzić obawy, ze względu na częste podkreślanie znaczenia turystyki w rozwoju 
danych regionów w ujęciu lokalnym jak i regionalnym, to na pewno zastanowienia wymaga 
szczupłość nakładów na ośrodki informacji turystycznej. Tak sklasyfikowane wydatki wymagają 
tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego zinstytucjonalizowanych form dystrybucji 
informacji turystycznej i to nie tylko w formie klasycznej, tzn. papierowej lub dystrybucji innych 
nośników informacji, ale także i elektronicznej, poprzez terminale zlokalizowane w takich ośrod-
kach informacji turystycznej. Wiele mniejszych miejscowości ma do tego odpowiednie warunki 
ze względu na często posiadanie centralnego punktu (zwykle też jako atrakcji turystycznej) w 
danej miejscowości, gdzie lokalizowane mogą być tego rodzaju ośrodki, tak jak to możemy ob-
serwować w krajach o rozwiniętej sieci informacji turystycznej. 
 

Wnioski 
 

 Z analizy kierunków wydatkowania środków publicznych w jednostkach samorządu te-
rytorialnego można wyciągnąć wniosek, ze koordynacja i koncentracja informacji turystycznej o 
ofercie, atrakcjach i kompleksowej informacji o możliwości spędzania czasu na danym obszarze, 
to jeszcze przyszłość. Bardzo często jednostki samorządu terytorialnego promocję kojarzą z 
dystrybucją informacji o ofercie turystycznej, starając się jednocześnie przerzucać koszty tego 
rodzaju działań na przedsiębiorstwa z branży turystycznej.  

 Biorąc pod uwagę doświadczenia krajów o wysoko rozwiniętej branży turystycznej, 
konsolidacja informacji turystycznej i jej właściwa dystrybucja, to jeden z elementów sukcesu i 
promocji poszczególnych regionów, w tym i samych jednostek samorządu terytorialnego. Sta-
wianie tylko na formy elektronicznego przekazu i dostępu do informacji turystycznej poprzez 
Internet, jest na pewno jednym z ważnych elementów, ale nie wyczerpuje ono wszystkich nie-
zbędnych działań w celu należytej obsługi ruchu turystycznego. Turysta często wypoczywając 
raczej może stronić od natłoku informacji elektronicznej i oczekiwać może jasnej i precyzyjnej 
informacji o charakterze doradczym, z możliwością natychmiastowej reakcji, w zakresie jego 
potrzeb. Nie każdy potrafi perfekcyjnie posługiwać się nowoczesnymi narzędziami komunikacji, 
a często wręcz wymaga kompleksowej informacji w zakresie oferty turystycznej. Tu na pewno 
duża i znacząca rola jednostek samorządu terytorialnego, które w zakresie swoich zadań mogą 
oferować tego rodzaju usługi, prowadząc ośrodki informacji turystycznej lub je wspierając. Przy-
szłość to nie tylko samo upowszechnianie turystyki jako formy spędzania czasu, ale można wręcz 
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powiedzieć, że będzie to dźwignia rozwoju wielu jednostek samorządu terytorialnego, jako alter-
natywa dla typowo przemysłowego ich rozwoju. 
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Wprowadzenie – administracja samorządowa w realizacji zadań z zakresu  
turystyki 
 

Ważnym elementem gospodarki, zwłaszcza w ujęciu lokalnym staje się turystyka. Coraz 
więcej samorządów postrzega rozwój turystyki, jako szansę dla rozwoju społeczności lokalnych i 
regionalnych. Również na szczeblu administracji państwowej turystyka jest postrzegana jako 
obszar, który powinien ewoluować i podlegać szybkiemu dostosowaniu do standardów Unii 
Europejskiej. 

Działania podejmowane przez administrację publiczną (szczebla rządowego i samorządo-
wego) zmierzają do dostosowania systemu i poziomu świadczonych usług turystycznych do 
standardów obowiązujących w wysoko rozwiniętych krajach Unii Europejskiej oraz wyznaczo-
nych przez organy Unii Europejskiej. Instrumentami wykorzystywanymi do wskazanych celów 
są: ustawodawstwo (działania legislacyjne prowadzone na rzecz dostosowania polskiego prawo-
dawstwa turystycznego do unijnego), monitoring usług turystycznych w skali krajowej i między-
narodowej, środki pomocowe w postaci różnego rodzaju funduszy.  

Samorząd terytorialny na szczeblu regionalnym i lokalnym realizuje zadania z zakresu 
wspierania turystyki w oparciu o ustawy ustrojowe. W odniesieniu do gminy, w jej gestii leżą 
wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym, które nie zostały zastrzeżone na rzecz innych podmio-
tów i szczebli samorządowych. Ustawodawca nie odnosi się do turystyki jako do zadań mających 
na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb społeczności lokalnej, to jednak katalog zadań 
wskazany ustawowo ma podstawowe znaczenie w rozwoju turystyki. Do takich zadań należą 
chociażby zadania w zakresie infrastruktury, czy też administracji.  

Zadania powiatu, o charakterze ponadgminnym, dotyczą również kultury fizycznej i tury-
styki. Ustawodawca wymienia ten obszar enumeratywnie. W odniesieniu do zadań samorządu 
województwa należą do nich z zakresu prowadzenia polityki regionalnej oraz budowy strategii 
rozwoju województwa. Ze względu na ten obszar istotnym staje się więc rozwój turystyki i kultu-
ry fizycznej, jak również istnieje możliwość wkomponowania rozwoju turystyki i działań na rzecz 
jej rozwoju w strategię województwa. 

Oczywiście istnieją akty prawne określające szczegółowe zadania w tym zakresie. Należą 
do nich zarówno akty o wysokiej randze, takiej jak ustawa o usługach turystycznych, czy też 
przyjęty Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013. Do aktów niższej rangi należą akty prawa 
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miejscowego, przykładowo strategia rozwoju województwa, powiatu, czy gminy, w których to 
poświęca się miejsce rozwojowi turystyki. 

Coraz częściej z punktu widzenia naszej akcesji w struktury Unii Europejskiej znaczenia 
nabierają zobowiązania dotyczące budowy systemów informacyjnych oraz e-społeczeństwa.1 
Poprzez realizację tych zobowiązań Polska, a tym samym administracja szczebla samorządowe-
go, ma znaczący udział w budowie e-informacji, dla e-obywatela i e-przedsiębiorcy.  

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na rolę administracji samorządowej w kre-
owaniu systemu informacji użytecznej dla celów rozwoju turystyki, poprzez realizację postawio-
nych zadań w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego poprzez e-aministrację i e-urząd. 

 

Samorząd terytorialny jako kreator e-informacji w ramach e-administracji 
 

Raport Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) „Polska w drodze do glo-
balnego społeczeństwa informacyjnego” stwierdza, że „udział Polski w tej transformacji jest jej 
walką o byt w świecie przyszłości” (…), a „(...) informacja ma szczególne znaczenie”. Oznacza 
to, że informacja staje się podstawowym zasobem i środkiem produkcji, a wiedza oparta na in-
formacji decyduje o pozycji w społeczeństwie globalnym. Stąd też samorząd terytorialny realizu-
jąc swoje zadania coraz częściej postrzega zmieniającą się rzeczywistość i dostosowuje się do 
nowych wyzwań opierających się na: wykreowaniu administracji taniej, przyjaznej obywatelowi, 
kompetentnej, sprawnej, przejrzystej i uczciwej. Przede wszystkim e-urząd to nowe umiejętności 
e-administracji, ale również wyjście naprzeciw e-klientowi, który nie chce czekać w kolejce, 
który chce informacji on-line, szybkiej, łatwej w dostępie i taniej. Osiągnąć te cele można po-
przez informatyzację i wprowadzenie e-technologii komunikowania się z otoczeniem. Zastoso-
wanie e-technologii zmniejsza liczbę procedur, a zwłaszcza upraszcza je. Dodatkowo umożliwia 
stały kontrakt ze środowiskiem i otoczeniem, wymusza zmiany mentalnościowe i kadrowe. 

Widząc te zalety oraz realizując wytyczne ustawy o publicznym dostępie do informacji pu-
blicznej2, administracja szczebla samorządowego buduje coraz częściej swoje serwisy informa-
cyjne. Podstawą jest tu Biuletyn Informacji Publicznej3, w którym, zgodnie ze szczegółowymi 
standardami ujednoliconego systemu stron internetowych, umieszcza się informacje przekazywa-
ne ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej przez organy władzy publicznej 
oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, a także związki zawodowe i ich organizacje 
oraz partie polityczne. Obligatoryjnym jest zachowanie procedur ochrony wyznaczonych poprzez 

                                                           
1 Aktami znaczącymi w tym zakresie są: Communication to the Spring European Council Working to-

gether for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy, (COM (2005) 24, Brussels, 02.02.2005); 
Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council Concerning the 7th framework pro-
gramme of the European Community for research, technological development and demonstration activities 
(2007 to 2013) and Proposal for a Council Decision Concerning the 7th framework programme of the Euro-
pean Atomic Energy Community Euratom or nuclear research and training activities (2007 to 2011), (COM 
(2005) 119 final, Brussels, 6.04.2005); Communication from the Commission Building the ERA of knowledge 
for growth (COM (2005)118 final, Brussels, 6.04.2005); Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej admin-
istracji (eGovernment) na lata 2005-2006; Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w 
Polsce do 2020 roku. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, wrzesień 2004. 

2 Art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. DzU 2001, nr 112, 
poz. 1198. 

3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biu-
letynu Informacji Publicznej. DzU 2002, nr 76, poz. 619. 
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standardy zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji 
Publicznej (BIP). Z drugiej strony administracja publiczna widzi potrzebę rozszerzania BIP o 
informacje przydatne z punktu widzenia swojej promocji oraz mające przyciągnąć inwestorów 
instytucjonalnych i indywidualnych. Ponadto jednostka samorządu terytorialnego jest zobligowa-
na do realizacji wytycznych dotyczących społeczeństwa informacyjnego oraz stworzenia podstaw 
funkcjonowania e-administracji w ramach e-urzędu4. Szersze spojrzenie prowadzi do wniosku, że 
głównie chodzi o realizację następującej wiązki celów:  
1) Istotnych z punktu widzenia społeczeństwa, jako użytkowników informacji:5 

a) stworzenie wiedzy i przeświadczenia społecznego o użyteczności narzędzi teleinforma-
tycznych i świadomości korzyści wynikających z ich stosowania; 

b) stworzenie powszechnego dostępu do Internetu, który spowoduje poprawę komunikacji 
umożliwiających realizację zasad demokracji; 

c) zbudowanie wysokiego zaufania i akceptacji działalności administracji publicznej pro-
wadzonej drogą elektroniczną; 

d) zapewnienie odpowiedniej jakości treści internetowych, oferujących informację istotną 
dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego; 

e) korzystanie z baz danych i wiedzy e-urządów. 
2) Istotnych z punktu widzenia gospodarki: 

a) zbudowanie systemu usług elektronicznych umożliwiających prowadzenie najważniej-
szych spraw biznesowych; 

b) zapewnienie możliwości dostępu do informacji sektora publicznego, w celu zwiększe-
nia oferty rynkowej i poprawy kondycji przedsiębiorstw; 

c) zwiększenie konkurencyjności gospodarki lokalnej i regionalnej poprzez efektywne sto-
sowanie technik teleinformatycznych w kontaktach między administracją i biznesem 
oraz przez promowanie ich wykorzystania pomiędzy instytucjami biznesowymi; 

d) podniesienie zaufania środowisk biznesowych, organizacji pozarządowych i ogółu spo-
łeczeństwa do elektronicznych form informowania i prowadzenia spraw. 

3) Istotnych z punktu widzenia administracji: 
a) integracja i usprawnienie administracji publicznej; 
b) zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych nie-

zbędnego dla budowy zaufania wśród użytkowników; 
c) zapewnienie infrastruktury informatycznej; 
d) obniżenie kosztów informatyzacji poprzez wspólne wykorzystywanie infrastruktury, 

eliminację dublujących się systemów, zasobów i informacji oraz promowanie wprowa-
dzania rozwiązań open-source w administracji publicznej. 

Realizacja wskazanych celów ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju e-administracji funk-
cjonującej w ramach e-urzędu i e-usług administracyjnych. Realizacja ta może odbywać się po-
przez wykorzystanie funduszy strukturalnych i współdziałania z sektorem prywatnym, jak rów-

 
4 European Interoperability Framework For Pan-European Egovernment Services. IDA, European 

Communities, November 2004. Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na 
lata 2005 – 2006. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, wrzesień 2004. 

5 Założenia kierunkowe do Planu Informatyzacji Państwa. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, War-
szawa 2005, s. 5-6. 
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nież organizacjami pozarządowymi6. Administracja publiczna przy współpracy z sektorem pry-
watnym powinna budować przyjazne użytkownikowi publiczne punkty dostępu do Internetu w 
każdej gminie, priorytetem ustanawiając lokalizacje łatwo dostępne dla osób o mniejszych szan-
sach, szczególnie dla osób niepełnosprawnych7.  

 

Koncepcja włączenia zadań z zakresu rozwoju informacji turystycznej  
w koncepcję e-urzędu 
 

Efektem podejmowanych działań jest nie tylko dostęp do informacji publicznej dla obywa-
tela, organizacji sektora non-profit, czy biznesu, ułatwiający kontakt i przyspieszający komunika-
cję oraz realizację usług administracyjnych przez obywatela – klienta, ale przede wszystkim 
zmiana mentalności z obywatela – petenta, w obywatela – klienta, otrzymującego nie tylko pod-
stawą usługę publiczną (z zakresu usług przyjętych do realizacji przez dany szczebel administra-
cji publicznej), ale przede wszystkim kompleksową informację służącą decyzjom biznesowym, 
osadniczym, ale również turystycznym i rekreacyjnym. A to przyczynia się do kreowaniu rozwo-
ju regionu. Właśnie ten efekt, opierający się na rozszerzeniu oferty internetowej e-urzędu o serwi-
sy i linki wskazujące na walory turystyczne, bazę turystyczną, czy też imprezy organizowane przy 
wsparciu administracji publicznej mogą podwyższyć atrakcyjność e-urzędu i stanowić użyteczny 
instrument stymulujący rozwój. Koncepcję współpracy w tym zakresie prezentuje rysunek 1. 

Zarówno jednostka samorządu terytorialnego, jak i sektor prywatny i non-profit poszukują 
odbiorców swoich usług, konkurują, dążą do wzrostu efektywności. Jednakże każda z wskaza-
nych grup robi to w innym celu, kierując się innymi przesłankami.  

Niezaprzeczalnym faktem jest wykorzystanie do wskazanych celów środków własnych, po-
szukiwania środków zewnętrznych (zwrotnych), czy też skorzystanie ze środków pomocowych 
Unii Europejskiej w formie funduszy strukturalnych. O ile administracja publiczna została zobo-
wiązana do wprowadzania koncepcji społeczeństwa informacyjnego8, to sektor prywatny i non-
profit kierują się efektywnością rozwiązań internetowych z punktu widzenia realizowanych przez 
siebie celów oraz korzyściami z tzw. „bycia w Internecie”.  

Z wykorzystaniem Internetu wiążą się koszty, które należy najpierw ponieść jednorazowo 
jako inwestycje, a potem koszty wynikające z eksploatacji i konserwacji sprzętu, oprogramowania 
i dostępu do sieci. Często te decyzje nie są podejmowane przez podmioty, ze względu na koszty. 
W odniesieniu do administracji publicznej, jak już wskazywano, obligatoryjnym jest tworzenie 
informacji publicznej zamieszczanej w elektronicznym Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). 
Ponadto administracja publiczna tworzy własne serwisy internetowe dotyczące pozostałych dzia-

                                                           
6 Zgodnie z obowiązującą ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje po-

zarządowe (sektor non-profit) mogą realizować zadania z zakresu działalności wspierającej rozwój gospodar-
czy regionu, krajoznawstwa, ekologii, czy też dziedzictwa przyrodniczego. Oznacza to, że organizacje te 
mogą włączyć się aktywnie we wspieranie turystyki widząc w niej szansę rozwoju gospodarczego, czy też 
podejmując działalność na rzecz promocji ekologicznej i przyrodniczej regionu. 

7 Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (eGovernment) na lata 2005 – 2006. Mini-
sterstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2004, s. 17-18. 

8 Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska na lata 2004 - 2006. DzU 2005, nr 64, 
poz. 565. 
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łań nie objętych ustawą o dostępie do informacji publicznej, zawierające informacje dotyczące 
organizacji i funkcjonowania urzędu (również e-administracji) oraz materiały promujące daną 
jednostkę samorządu terytorialnego i jej region. 

Samorząd terytorialny zatem jest zmuszony ponosić koszty tzw. „bycia w Internecie”, ma 
oddziaływać na rozwój społeczeństwa informacyjnego, stara się edukować obywatela-klienta, 
musi oszczędzać by zwiększać efektywność działania. W efekcie postrzega właśnie Internet jako 
podstawę do lepszego komunikowania się ze społeczeństwem oraz tańszej alternatywy realizacji 
zadań publicznych, zwłaszcza tych o charakterze administracyjnym (e-urząd). Zastanawiając się 
nad konstrukcją serwisów internetowych urzędów administracji publicznej oraz BIP, można 
zauważyć że bardzo często, obok informacji publicznych, zamieszczane są różnego rodzaju in-
formacje mogące wpłynąć na podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej danej jednostki samorządu 
terytorialnego. Nie są to informacje czysto komercyjne, są one skierowane do potencjalnych 
inwestorów (biznesowych i indywidualnych), a służą zdobyciu społecznego zaufania do prowa-
dzonych działań oraz informują o obecnych i potencjalnych działaniach oraz kierunkach rozwoju. 

Zazwyczaj samorząd interesuje się wszelkimi inicjatywami podejmowanymi na jego tere-
nie mogącymi podnieść jego atrakcyjność oraz wpłynąć na rozwój społeczno-gospodarczy. Czę-
sto wchodzi w interakcje z sektorem biznesowym i non-profit, wspierając różne inicjatywy regio-
nalne, czy lokalne. 

Co daje jednostce samorządu terytorialnego taka współpraca? Co zyskuje środowisko biz-
nesowe i organizacje pozarządowe? Jakie to ma znaczenie dla klienta-obywatela? Odpowiedź na 
te pytania nie wydaje się być prosta, bo tak jak każdy e-produkt, tak i ten jest wirtualny i trzeba 
posiadać odpowiednie umiejętności oraz dostęp do sprzętu i oprogramowania, aby z niego sko-
rzystać.  
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Rysunek 1.  Koncepcja włączenia zadań z zakresu informacji turystycznej w koncepcję e-urzędu  
Źródło: opracowanie własne. 
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Samorząd terytorialny realizując swoje serwisy internetowe, rozszerza je o coraz to nowe 
informacje. Wskazuje na zakres współpracy z sektorem non-profit oraz informuje o współpracy z 
lokalnym biznesem. Informacja pozwala na zorientowanie się nie tylko w kierunkach wydatko-
wania publicznych zasobów pieniądza, ale również w planach sprzyjających kreowaniu rozwoju 
(np. w zakresie planów przestrzennego zagospodarowania terenu). Efektem jest informacja o 
nowych lokalizacjach dla ludności i biznesu. Informuje się za pośrednictwem serwisów interne-
towych o różnych imprezach organizowanych dla społeczności lokalnej oraz o atrakcyjności 
danej jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to lokalnych atrakcji turystycznych, miejsc 
ciekawych historycznie, czy też informacji o historii regionu i jego produktach.  

Wchodząc w takie działania samorząd wspiera informacyjnie cały lokalny, czy też regio-
nalny biznes i organizacje non-profit. Uzyskuje się konkurencyjną informację, ale tym samym 
wiarygodną i godną sprawdzenia – szybkiego, bo przez Internet. Dzięki tej informacji, zyskuje 
samorząd, bo jest obecny w e-sieci i zyskuje na promocji, jako aktywny kreator e-informacji w e-
sieci. Zyskuje podwójnie, bo oszczędza czas pracownikom, bo informacja jest kompletna i kom-
petentna w sieci, i nie trzeba angażować czasu pracy urzędnika. Zyskuje potrójnie, gdyż promuje 
swój wizerunek, swój unikalny produkt, jakim jest jego terytorium z „unikalnym” produktem jego 
obywateli i biznesu. To jest informacja, która zachęca do sprawdzenia oferty i skorzystania z niej, 
o ile okaże się wiarygodna i korzystna. Poza tym jest szybka w uzyskaniu i nie wymaga dużo 
czasu by uzyskać potrzebne podstawowe informacje. Coraz częściej tymi właśnie przesłankami 
kierują się klienci indywidualni i biznesowi. 

Samorząd postrzega, że współdziałanie i kooperacja w tworzeniu serwisów internetowych 
nie tylko o usługach, ale o walorach przyrodniczych i kierunkach rozwoju pozwala na pozyski-
wanie dobrych kontrahentów przez przedsiębiorców oraz wzbudza zainteresowanie regionem, czy 
danym terenem. Zatem podejmowane działania (nie promujące konkretnej firmy) sprzyjają zain-
teresowaniu i korzystaniu z oferty.  

Zyskuje zatem obywatel, zyskuje samorząd, zyskuje biznes i organizacje pozarządowe. Czy 
samorząd może wspierać biznes? Odpowiedź jest tutaj oczywista i wynikająca z przepisów pra-
wa. Samorząd jest po to, by realizować zadania publiczne i nie może finansować działalności 
podmiotów nastawionych na zysk. Oczywiście może kupować od nich produkty i usługi, ale nie 
wspierać finansowo. Czy zatem jest możliwe wspólne korzystanie z Internetu? 

Z jednej strony nie, bo trzeba oddzielić to, co jest komercyjne od tego, co ma służyć społe-
czeństwu, ale z drugiej sama idea społeczeństwa informacyjnego, to powszechny dostęp do in-
formacji. Tworząc więc ten dostęp społeczeństwo uzyskuje dostęp do informacji publicznej, jak i 
do informacji biznesowej. W ramach środków Unii Europejskiej jest możliwe sfinansowanie 
dostępu do sieci, skierowanej do obywatela (ZPORR – priorytet 1.5.).  Często lokalizacja tego 
rodzaju działań jest wybierana w budynkach publicznych, ale również istnieją budynki należące 
do osób i instytucji, a miejsce dostępu jest jedynie dzierżawione. Szczególne znaczenie ma infor-
macja dotycząca walorów turystycznych. Tutaj istnieje możliwość współpracy między przedsię-
biorstwami turystycznymi a samorządem terytorialnym.  

Należy przypomnieć, że w tym zakresie samorząd ma pewne obowiązki, do których należą 
prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz tzw. innych obiektów, w których świadczone są 
usługi hotelarskie. Z drugiej strony prowadzi czynności informacyjne o uchybieniach i wydaje 
nakazy zamknięcia obiektów do czasu usunięcia uchybień. Są to znaczące obowiązki. Z drugiej 
strony informuje o współpracy transgranicznej i międzynarodowej. Są to znaczące informacje dla 
sfery biznesowej oraz organizacji pozarządowych z punktu widzenia podejmowanych inicjatyw. 
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Ponadto samorząd lokalny i regionalny umieszcza na stronach internetowych oraz w BIP-ie in-
formacje o strategii i podejmowanych w tym zakresie działaniach sprzyjających rozwojowi lokal-
nemu i regionalnemu.  

Dla regionów, których podstawą funkcjonowania jest turystyka oraz dla regionów, które 
planują rozwój w oparciu o wykorzystanie walorów turystycznych istotne jest, aby tworząc stronę 
internetową umieścić w niej informacje o walorach turystycznych, a tym samym podstawowe 
informacje wynikające z realizowanych zadań przez samorząd, poszerzając je o informacje nie-
zbędne z punktu widzenia turysty, ale z zastrzeżeniem, że nie będą one wspierać i podnosić kon-
kurencyjność konkretnego podmiotu, ale wszystkich w regionie. Ponadto ważnym jest, aby BIP 
oraz strona internetowa zawierały podstawowe informacje o planowanych atrakcjach turystycz-
nych, czy też informacje o planowanych imprezach mogących zwiększyć atrakcyjność turystycz-
ną.  

Tworząc tak opisaną bazę dostępną w Internecie należy pamiętać, że samorząd realizując 
swoje zadania będzie potrzebował informacji, aby utworzyć bazę. Wymagać to będzie współdzia-
łania ze strony podmiotów sektora komercyjnego oraz organizacji non-profit, zwłaszcza z punktu 
widzenia przekazywanej informacji o zmianach w stanie infrastruktury turystycznej, czy plano-
wanych imprezach. Samorząd terytorialny pełni więc funkcje koordynatora i inicjatora podejmo-
wanych działań w zakresie budowy e-informacji turystycznej dostępnej na stronach Interneto-
wych.  

Często też sama inicjatywa wychodzi z organizacji turystycznych, które upatrują we 
współpracy z lokalnym lub regionalnym samorządem siły rozwojowej i stworzenia korzystnych 
warunków do rozwoju turystyki. 

Nie budzi więc wątpliwości, że wzajemna współpraca w zakresie tworzenia e-informacji 
turystycznej będzie przynosiła korzyści obydwu stronom. E-informacja turystyczna nie tylko 
sprzyja podnoszeniu konkurencyjności, ale buduje korzystny wizerunek samorządowi lokalnemu 
i regionalnemu. Oznacza jednak to tylko włączenie informacji turystycznej w system e-urzędu i 
oferowanej przez niego e-informacji w stopniu niezbędnym do realizacji postawionych zadań, ale 
nie oznacza promowania biznesu za środki publiczne. 
 

Bariery i ograniczenia we wdrażaniu koncepcji włączenia zadań z zakresu rozwoju 
informacji turystycznej w koncepcję e-urzędu 
 

Ciągle obserwowane są potrzeby, aby zmieniać rzeczywistość w ramach wdrożenia społe-
czeństwa informacyjnego. Koniecznym jest nie tylko zmiana mentalności, ale znaczne nakłady 
finansowe. Niestety są to dwie znaczące bariery wdrożenia zaproponowanej koncepcji. Niestety 
nadal mentalność w skorzystaniu z informacji dostępnej w serwisach internetowych jednostki 
samorządu terytorialnego staje się barierą. Barierą tą objęty jest zarówno urząd, czyli administra-
cja publiczna, jak również społeczeństwo. Z jednej strony administracja publiczna tworząc swoje 
serwisy internetowe i BIP podchodzi do tego jak do tzw. ”ustawowego zła koniecznego”, które 
wymaga nakładów finansowych i aktualizacji. Tym samym nie widzi potrzeby zwiększania swo-
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jej konkurencyjności oraz atrakcyjności9. Informacje zawarte na stronach internetowych są nie-
kompletne, zdawkowe oraz dotyczą minimum, które mogło znaleźć się w bazach informacyjnych. 

Z drugiej strony, administracja publiczna zawsze musi rozgraniczać to, co służy społeczno-
ści lokalnej i regionalnej, od wspierania lokalnego i regionalnego biznesu. Niestety tu granica jest 
płynna i biorąc pod uwagę liczne głosy, które wskazują na korupcję w urzędach administracji 
publicznej, podchodzi się z nadmierną ostrożnością, by nie zostały powiązane promocja walorów 
turystycznych i promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego z preferowaniem podmiotów 
sektora komercyjnego. Tym samym administracja obawia się posądzenia o korupcję. Odzwiercie-
dleniem tych obaw znowu są serwisy, które nie do końca zaspokajają potrzeby informacyjne 
społeczeństwa z punktu widzenia e-informacji turystycznej. 

Organizacje non-profit oraz sektor komercyjny również niechętnie często podchodzi do 
administracji publicznej, upatrując w niej cechy mało elastycznego partnera, chcąc wprowadzić 
treści promujące własną firmę lub działania, czy też z niechęcią odnosząc się do inicjatyw mogą-
cych korzystnie wpłynąć na poprawę konkurencyjności regionu (tak dla zasady, bo dotychczaso-
we doświadczenie z administracją było negatywne). 

Problemy w zakresie sfinansowania budowy systemu e-informacji turystycznej wynikają ze 
szczupłości zasobów, zbytniego zadłużenia (brak zdolności do wywiązywania się z zobowiązań), 
czy też nieumiejętności aplikowania o środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Te 
problemy dotyczą obydwu stron, gdzie istnieją programy UE wspierające rozwój społeczeństwa 
informacyjnego, a można tutaj połączyć siły i stworzyć wspólny produkt pozyskując nań wsparcie 
finansowe. Znów pojawia się problem sfinansowania wkładu własnego i prefinansowania ze 
środków własnych zanim Unia Europejska zwróci środki. Można wskazać, że jest to koło bez 
wyjścia. Oczywiście wyjście istnieje, ale problem stanowi informacja. Rząd Rzeczpospolitej 
Polskiej wspiera inicjatywy za pośrednictwem Banku BGK, koniecznym jest zatem zapoznanie 
się z warunkami skorzystania z oferty. Istnieją również fundusze poręczeń kredytowych, które 
pomagają w tym zakresie. Możliwe jest również skorzystanie z oferty instytucji finansowych. 
Oczywiście zawsze trzeba pamiętać, że podstawą ceny będzie zdolność z wywiązywania się z 
zobowiązań oraz sam projekt z punktu widzenia jego realności. 

Faktem jest, że sama informacja turystyczna jest niedoceniania jako czynnik kreowania 
rozwoju lokalnego i regionalnego. Stąd też samorząd zdawkowo w swoich działaniach podchodzi 
do tego problemu. Co oznacza, że należy powrócić do problemu zmiany mentalności, zwłaszcza 
w sferze kreowania czynników sukcesu dla regionu i lokalnych społeczności. 
 

Podsumowanie 
 

 Należy podkreślić, że samorząd terytorialny pełni podstawową rolę w kreowaniu i sty-
mulowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Swoją polityką przyczynia się lub nie do stwarza-
nia warunków do rozwoju. Bardzo często właśnie w posiadanych walorach turystycznych decy-
denci samorządowi upatrują możliwości stymulowania rozwoju. Mogą, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami prawa, wykorzystywać różnorodne działania i instrumenty stymulujące ten rozwój, 
a także wzrost gospodarczy na danym terenie. Korzystnym staje się wykorzystanie nowoczesnych 

 
9 Na temat miar konkurencyjności i atrakcyjności szerzej w: M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyń-

ska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. MUNICIPIUM, Warszawa 
2004. 



Beata Filipiak 110 

technologii komunikowania, tak aby wykorzystać posiadane uwarunkowania, jak np. położenie 
geograficzne czy występowanie określonych zasobów naturalnych i środowiskowych, czy też 
atrakcyjności turystycznej, które skutkują lepszą pozycją konkurencyjną danych jednostek oraz 
przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności lokalnego i regionalnego biznesu.  

Ważne wyzwania związane są z kształtowaniem nowych proporcji między czasem pracy a 
czasem wolnym społeczeństwa. Społeczeństwo z jednej strony oczekuje od samorządu lepszej 
realizacji zadań, dobrej jakości, pełnej informacji, a z drugiej na skutek zmian w sposobach wy-
twarzania i pracy pojawia się problem szybkości dotarcia do informacji, gdyż coraz częściej w 
wysoko rozwiniętych społeczeństwach mamy do czynienia ze społeczeństwem „ubogim w czas”. 
Społeczeństwo poszukuje takich sposobów informacji o możliwości załatwienia spraw admini-
stracyjnych, które nie będą angażowały zbyt dużo cennego czasu, jak również będą pozwalały na 
pozyskanie informacji o możliwości spędzania wolnego czasu. Tym wymogom wychodzi na 
przeciw e-informacja zawarta w BIP-ie oraz na stronach internetowych poszczególnych urzędów. 
Wprowadzenie e-informacji turystycznej jednak będzie wymagało: 
1) zmian w zakresie mentalności urzędników i społeczeństwa, 
2) współpracy między samorządem a firmami i korporacjami turystycznymi, 
3) środków finansowych, a zwłaszcza umiejętnego wykorzystania możliwości tkwiących w 

środkach strukturalnych UE, 
4) zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, 
5) szkolenia pracowników administracji publicznej i ich zdyscyplinowania, aby informacja była 

aktualna i powszechnie dostępna w systemie kompleksowej obsługi e-obywatela w ramach 
funkcjonowania e-urzędu. 
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MAŁGORZATA GORZAŁCZYŃSKA – KOCZKODAJ 
 
 
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA I JEJ WPŁYW NA MOŻLIWOŚCI 

INWESTYCYJNE GMIN – STUDIUM PRZYPADKU 
 
 
Wprowadzenie 
 

Jednostki samorządu terytorialnego, tak jak wszystkie inne podmioty sektora publicznego i 
prywatnego, nie mogą realizować swoich zadań bez wystarczających zasobów finansowych. 
Jednakże, w szczególności jeśli chodzi o gminy, powiaty czy województwa, nie bez znaczenia 
pozostaje źródło pochodzenia tychże środków. Inną wartość dla samodzielności podejmowania 
decyzji i realizowania zadań (w szczególności inwestycyjnych) będą miały dochody własne, 
wygospodarowane bądź uzyskane z terenu danej jednostki samorządowej, a inne środki pocho-
dzące z budżetu centralnego, tzw. dotacje celowe. Dotacje charakteryzują się bowiem tym, że są 
przeznaczane na ściśle wskazany cel, którego nie można zmienić, a ewentualne nie dostosowanie 
się do tego wymogu będzie skutkować koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Te przesłan-
ki powodują, że niezmiernie istotną kwestią na gruncie samorządowym pozostaje konieczność 
stwarzania warunków do rozwoju lokalnego, który przyczyni się do zwiększenia zasobności 
budżetu gmin i większej swobody w wydatkowaniu zgromadzonych środków. Decydenci lokalni 
mogą, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, wykorzystywać różnorodne działania i in-
strumenty stymulujące ten rozwój, a także wzrost gospodarczy na danym terenie1. Z drugiej 
jednak strony, istnieją pewne uwarunkowania, jak np. położenie geograficzne czy występowanie 
określonych zasobów naturalnych, które skutkują lepszą pozycją konkurencyjną danych jednostek 
i ułatwiają osiąganie większych wpływów budżetowych, a tym samym dokonywanie większych 
wydatków. W artykule zaprezentowano sytuację finansową dwóch gmin o zbliżonej liczbie 
mieszkańców, działających w takich samych uwarunkowaniach makroekonomicznych, jednakże 
posiadających zupełnie inne walory turystyczne. Artykuł ma za zadanie wskazać na zupełnie 
różną sytuację finansową i możliwości dokonywania wydatków inwestycyjnych  gmin, które 
charakteryzują się inną atrakcyjnością turystyczną2. 

                                                           
1 Osiąganie wzrostu w danej gminie może się przyczynić do osiągania wzrostu w danym powiecie, a 

także w województwie (przy założeniu, że inne jednostki terytorialne nie wygenerują w tym zakresie spadku). 
2 Atrakcyjność turystyczna jest to zbiór określonych zasobów, wśród których można wyróżnić m.in. wa-

lory turystyczne i zagospodarowanie turystyczne danego terenu oraz dostępność komunikacyjną. Za J. Kacz-
marek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny albo jak zorganizować poznawanie świata. Wyd. 
Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2002, s. 32. 
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Charakterystyka gminy Bielice  
 

Gmina Bielice leży w powiecie pyrzyckim i ze względu na swój charakter zaliczana jest do 
grupy gmin wiejskich. Obejmuje obszar 8 412 ha, z czego powierzchnia lasów zajmuje 623 ha a 
powierzchnia użytków rolnych 7 062 ha, (w tym gruntów ornych 5 206 ha). Bielice sąsiadują z  
gminami: Pyrzyce i Kozielice oraz z gminami powiatu gryfińskiego: z gminą Gryfino, Banie i 
Stare Czarnowo. Dostępność komunikacyjną zapewnia gminie droga krajowa nr 3, przechodząca 
przez jej północno- wschodnie tereny. 

Pod względem fizjograficznym teren gminy należy do kotliny pyrzyckiej utworzonej po 
polodowcowym zastoisku wodnym, którego pozostałością są jeziora Miedwie i Będgoszcz. Pół-
nocna część gminy znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Bukowej. Atrakcją 
turystyczną jest bliskość jeziora Będgoszcz z ogólnie dostępną plażą i możliwością uprawiania 
sportów wodnych. Tereny nad jeziorem przeznaczone są do zagospodarowania na cele rekreacyj-
ne. Otaczające gminę lasy Puszczy Bukowej stwarzają korzystne warunki do turystyki pieszej i 
rowerowej. Gmina jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz 
Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie. Utrzymuje również partnerskie kontakty z niemiecką 
gminą Tantow3. 

Gmina posiada cenne zabytki architektury: głównie kościoły oraz stare cmentarze z ruinami 
kościołów w Liniach i Nowym Chrapowie, a także liczne cenne obiekty przyrody. Liczbę ludno-
ści gminy przedstawia tabela nr 1. 
 
Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Bielice ze względu na stałe miejsce zameldowania (stan na 31 grudnia) 
 

 2002 2003 2004
Gmina Bielice 2924 2914 2901

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

Gmina Bielice nie posiada szczególnych atrakcji turystycznych. Dodatkowo jej położenie 
nie należy do bardzo korzystnych. Powoduje to, że liczba turystów bądź strategicznych inwesto-
rów jest bardzo niska. Skutki i implikacje wynikające z takiego stanu rzeczy zostaną szczegółowo 
omówione w punkcie czwartym opracowania. 

 

Charakterystyka gminy Ustronie Morskie  
 

Gmina Ustronie Morskie jest jedną z gmin powiatu kołobrzeskiego, położonego w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Gmina graniczy od południa z gminą Dygowo, od zachodu z 
miastem i gminą Kołobrzeg, a od strony wschodniej z gminą Będzino, leżącą na terenie powiatu 
koszalińskiego. Północną, dziesięciokilometrową granicę wyznacza Morze Bałtyckie. Powierzch-

                                                           
3 www.bip.bielice.pl. 
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nia gminy wynosi 57 km2 i jest ona najbardziej zaludnioną gminą wiejską w powiecie kołobrze-
skim. Liczbę ludności przedstawia tabela nr 2. 
 
Tabela 2. Liczba ludności Gminie Ustronie Morskie ze względu na stałe miejsce zameldowania  

(stan na 31 grudnia) 
 

 2002 2003 2004
Gmina Ustronie Morskie  3482 3508 3538

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

Gmina ma charakter turystyczno - rolniczy. Jest znanym kurortem letniego wypoczynku. 
Działalność na terenach leżących w południowej części gminy koncentruje się na rolnictwie. 
Przez teren gminy przebiega linia kolejowa relacji Koszalin – Kołobrzeg - Goleniów o łącznej 
długości 13,2 km. Jest to linia jednorzędowa elektryfikowana ze stacją kolejową w Ustroniu 
Morskim. Kursujące na tej trasie pociągi dalekobieżne umożliwiają połączenie z Koszalinem i 
Kołobrzegiem oraz z Gdańskiem i Warszawą. W sezonie turystycznym uruchomiana jest bezpo-
średnia komunikacja do Kielc i Lublina. Stan techniczny linii jest średni i wymaga modernizacji, 
co może umożliwić zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów i skrócenie czasu podróży, 
a to z kolei może przyczynić się do zwiększenia liczby turystów wypoczywających na terenie tej 
gminy.  

Atrakcyjne położenie geograficzne, dostępność do Morza Bałtyckiego, powoduje, że na te-
renie gminy funkcjonuje znaczna liczba podmiotów gospodarczych. Na uwagę zasługuje fakt, że 
dominującą pozycję zajmują firmy z sektora zajmującego się hotelami i restauracjami, czyli ściśle 
związane z przyjazdem turystów na teren gminy. Liczba podmiotów gospodarczych operujących 
na terenie gminy Ustronie Morskie pod koniec roku 2002 wyniosła 878, co stanowi około 7,06% 
wszystkich podmiotów gospodarczych powiatu kołobrzeskiego (12 427). Udział firm z sektora 
zajmującego się hotelami i restauracjami wyniósł 44,24%. Przedsiębiorstwa z tego sektora są 
wrażliwe na wahania sezonowe, gdyż największe obroty osiągają w sezonie letnim. Pomimo 
dużych fluktuacji w przychodach branża ta rozwija się najdynamiczniej4. Determinuje to w 
znacznej mierze większe wpływy do budżetu.  

                                                           
4 www.bip.ustroniemorskie.pl 
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Rysunek 1. Liczba podmiotów działających w gminie Ustronie Morskie w roku 2002 roku  
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Ustronie Morskie na lata 2004-2006, s. 9, za 
www.bip.ustroniemorskie.pl 
 

Jak widać na rysunku 1 dominującą pozycję zajmują przedsiębiorstwa z sektora hoteli i re-
stauracji. Jest to zdecydowanie większy udział niż w powiecie (17,7%) i województwie (6,7%).  
 
Atrakcyjność turystyczna jako determinanta możliwości inwestycyjnych gmin 
Bielice i Ustronie Morskie    
 

Jak zostało wcześniej zasygnalizowane, położenie geograficzne i determinowana przez nie-
go atrakcyjność turystyczna mają niewątpliwie wpływ na sytuację finansową jednostek samorzą-
du terytorialnego. W gminach, do których przybywa wielu turystów i które muszą ciągle podnosić 
swoją pozycję konkurencyjną istnieje większa baza dochodowa, która skutkuje m.in. możliwością 
dokonywania większych i na szerszą skalę przedsięwzięć inwestycyjnych. Jest to o tyle istotne i 
ważne, ponieważ właśnie inwestycje implikują wzrost i rozwój gospodarczy, który z kolei skut-
kuje zwiększonymi wpływami do budżetu. Również podnosi się poziom życia i, co za tym idzie, 
zadowolenia mieszkańców. W tabeli 3 zawarte zostały dane przedstawiające wielkość wydatków 
dokonywanych przez powiaty, do których przynależą omawiane gminy. 
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Tabela 3. Wielkość wydatków w powiecie kołobrzeskim i pyrzyckim w latach 2002-2004 w mln zł 
 

2002 2003 2004 
Wyszczególnienie 

 kołobrzeski pyrzycki kołobrzeski pyrzycki kołobrzeski pyrzycki 

Wydatki bieżące 
ogółem 79,30 35,30 86,61 35,36 95,77 40,32 

Wydatki inwesty-
cyjne ogółem 11,85 10,66 21,36 10,98 44,38 8,43 

Pozostałe 28,00 11,68 27,78 12,34 35,52 15,98 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie rocznika statystycznego. 
 

Analizując przedstawione dane można zauważyć pogłębiające się dysproporcje pomiędzy 
dwoma powiatami w zakresie dokonywania wydatków i to nie tylko inwestycyjnych, ale również 
bieżących i pozostałych, na korzyść powiatu kołobrzeskiego. Oznacza to, że możliwości realizo-
wania wybranej strategii działania są większe w powiecie kołobrzeskim. Potwierdza to stwier-
dzenie, że atrakcyjne położenie i walory turystyczne, dzięki wpływom budżetowym, powodują 
większe możliwości swobodnego działania.  
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Rysunek 2. Wielkość wydatków w powiecie pyrzyckim i kołobrzeskim w latach 2002 – 2004 w mln zł 
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 3. 
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Rysunek 3. Udział wydatków inwestycyjnych gminy Ustronie Morskie i Bielice w wydatkach inwestycyj-
nych powiatu kołobrzeskiego i pyrzyckiego w latach 2002 – 2004 
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli nr 3 i 4. 
 

Należy zaobserwować jaki udział w inwestycyjnych wydatkach powiatowych mają po-
szczególne gminy. Z rysunku 3 wynika, że udział gminy Ustronie Morskie uległ w 2004 roku 
obniżeniu. Jednakże nie oznacza to, że wydatki w tej gminie drastycznie zmalały w tym okresie. 
Jest to informacja o tym, że powiat ten ogólnie wydatkował większą kwotę na inwestycje, co przy 
porównywalnym wydatkowaniu przez gminę Ustronie Morskie, spowodowało zmniejszenie 
wskaźnika udziału z tego tytułu. Inna sytuacja występuje w gminie Bielice i powiecie do którego 
terytorium należy. Udział tej gminy w wydatkach inwestycyjnych powiatu w 2004 roku wzrósł. 
Przyczyną tego był wzrost kwoty wydatków inwestycyjnych dokonanych przez tę jednostkę, jak 
również spadek ogólnej kwoty przeznaczonej przez powiat na inwestycje. Taka sytuacja może 
jeszcze bardziej pogłębić różnice w pozycji konkurencyjnej obu powiatów jak również gmin. 
Dodatkowo ulec może zmianie ocena ich atrakcyjności dokonywana przez turystów.  
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Tabela 4. Wielkość wydatków w gminie Ustronie Morskie i Bielice w latach 2002-2004 w mln zł 

 

2002 2003 2004 

Wyszczególnienie 
Ustronie  
Morskie Bielice

Ustronie 
Morskie Bielice

Ustronie 
Morskie Bielice

Wydatki bieżące 
ogółem 8,79 3,46 9,56 3,29 9,65 3,61 

Wydatki inwesty-
cyjne ogółem 2,27 0,83 3,60 0,41 3,63 0,89 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów.  
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Rysunek 4. Wielkość wydatków w gminie Ustronie Morskie i Bielice w latach 2002-2004 w mln zł  
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 4. 
 

Tabela 4, jak również rysunek 4 obrazują różnicę w poziomie możliwości dokonywania 
wydatków inwestycyjnych. Zdolność do tego rodzaju działań jest zdecydowanie większa w gmi-
nie Ustronie Morskie, gdzie w roku 2003 i 2004 sama wielkość wydatków inwestycyjnych była 
porównywalna z całością wydatków dokonanych przez gminę Bielice. Świadczy to o zdecydowa-
nie lepszej sytuacji gminy Ustronie Morskie, której atrakcyjność turystyczna, w stosunku do 
gminy Bielice, jest znacznie wyższa. 
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Rysunek 5. Wielkość wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca w gminie Ustronie Morskie i Bielice 

w latach 2002 – 2004 w zł  
Źródło: opracowanie własne na podstawie tabel 1, 2 i 4. 
 

Rysunek 5 przedstawia wielkość dokonanych wydatków inwestycyjnych na jednego 
mieszkańca w obu gminach. O ile w roku 2002 wydatki te w Ustroniu Morskim stanowiły dwu-
krotność wydatków w Bielicach, to już w roku 2003 były aż 7 razy większe. W roku 2004 wydat-
ki w Bielicach stanowiły 30% wydatków Ustronia. Pozytywnie należy ocenić fakt, że w 2004 
roku wielkość inwestycji na mieszkańca w gminie Bielice wzrosła o przeszło 100% w stosunku 
do roku 2003. Niemniej jednak sytuacja gminy Bielice jest zdecydowanie gorsza, w zakresie 
dokonywania wydatków inwestycyjnych, niż gminy Ustronie Morskie. 
 
Tabela 5. Wielkość dochodów budżetowych w gminach Ustronie Morskie i Bielice w latach 2002 – 2004 
 

Ustronie Morskie Bielice 
Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2002 2003 2004 

Dochody własne 8 271 426,00 11 532 989,00 9 128 918,00 1 400 765,00 1 675 642,00 2 079 135,00 

Subwencja 2 280 995,00 2 381 781,00 2 164 209,00 1 639 764,00 1 888 191,00 2 173 487,00 

Dotacje celowe 498 179,00 529 881,00 748 657,00 605 674,00 681 886,00 737 263,00 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów. 
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Rysunek 6. Struktura dochodów ogółem w gminie Ustronie Morskie i Bielice w latach 2002 – 2004 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetów. 

 
Struktura dochodów ogółem wyraźnie pokazuje, że w gminie Ustronie Morskie dominującą 

pozycję zajmują dochody własne. Również tę gminę charakteryzował znaczny udział wydatków 
inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Można wysnuć tezę, że istnieje dodatnia korelacja pomię-
dzy atrakcyjnym położeniem geograficznym, oceną atrakcyjności danej gminy dokonywanej 
przez turystów i liczbą odwiedzających daną jednostkę. W dalszym etapie spowoduje to wygene-
rowanie zapotrzebowania na świadczenie różnych usług. To z kolei spowoduje tworzenie nowych 
punktów gastronomicznych czy miejsc noclegowych, co w sposób bezpośredni będzie miało 
wpływy na uzyskiwanie dochodów budżetowych.5 W ostateczności udział dochodów własnych w 
dochodach ogółem będzie rósł, co będzie oznaczało większą swobodę dokonywania wydatków 
(w szczególności inwestycyjnych) niż w gminach, w których udział dotacji celowych jest bardzo 
duży lub znaczny. Konkludując należy stwierdzić, że gminy o wysokich walorach turystycznych 
są na wyższym poziomie rozwoju i dokonują większej liczby inwestycji. 
 
Podsumowanie 
 

Jak zostało zaprezentowane powyżej gmina Ustronie Morskie jest gminą bogatszą, z więk-
szą liczbą inwestycji i charakteryzującą się większą samodzielnością zarówno dochodową, jak i 
wydatkową. Gmina Bielice oraz inne, o zbliżonym potencjale, powinny w swojej strategii działa-
nia realizować takie zadania, które podniosą ich poziom ekonomiczny i zapewnią wzrost gospo-
darczy. Powinny również stworzyć sprzyjający klimat do inwestowania oraz skierować swoją 
                                                           

5 W szczególności chodzi o wpływy uzyskiwane z tytułu podatku od nieruchomości, z karty podatkowej 
czy różnego rodzaju opłat, do których można m.in. zaliczyć opłatę miejscową (klimatyczną), targową, opłatę 
z tytułu wydania różnego rodzaju pozwoleń (np. na sprzedaż alkoholu) itp.  
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ofertę do tej grupy turystów, która pragnie wypoczynku w ciszy i spokoju, z dala od znanych i 
często odwiedzanych kurortów. Silnymi stronami w tym zakresie mogą być cenne ekosystemy, w 
tym obszary o dużej wartości faunistycznej, występowanie zasobów surowcowych czy brak więk-
szych źródeł zanieczyszczeń atmosfery.  

Istotną kwestią pozostaje budowa całego zaplecza turystycznego, którego inwestycja jest 
kosztowna, aczkolwiek wydatki te mogą zwrócić się w niedługim czasie. Należy przy tym pamię-
tać, że głównym elementem rozwoju jest właśnie wzrost inwestycji. Działania wewnętrzne gmin 
powinny mieć na celu ściągnięcie inwestorów i przekonanie ich, iż na danym obszarze istnieje 
odpowiedni klimat do inwestowania, a także dobra atmosfera sprzyjająca pobytowi na tym tere-
nie.  

Z dokonanych analiz wynika, iż władze większości gmin zauważają, że dzięki rozwojowi 
turystyki i inwestycjom poczynanym w tym obszarze uzyskają lepszą pozycję konkurencyjną i 
mogą stać się miejscem odwiedzanym przez wielu turystów, którzy odwiedzając daną gminę 
zostawią w niej swoje dochody. Bowiem wzmacnianie atrakcyjności rekreacyjnej i wypoczynko-
wej oraz poprawa potencjału turystycznego gminy jest sposobem nie tylko na zróżnicowanie 
źródła dochodów mieszkańców, ale również wzrost zamożności samej gminy. 
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Wstęp 
 

Jednym z najważniejszych elementów tworzących sprawny system informacji turystycznej 
są ośrodki (biura) informacji turystycznej. Biura tego typu są obecnie tworzone i finansowane 
najczęściej przez Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, urzędy marszałkowskie, staro-
stwa powiatowe i gminy. Brak ochrony prawnej nazwy „informacja turystyczna” powoduje, że 
logo IT pojawia się przy wielu biurach podróży i innych instytucjach, które wykorzystując zaufa-
nie turystów do ośrodków IT, chcą w ten sposób pozyskać swych potencjalnych klientów. Zli-
kwidowanie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku Centralnego Ośrodka Informacji Turystycz-
nej (COIT) spowodowało tym samym rozpad istniejącego od połowy lat sześćdziesiątych systemu 
kategoryzacji ośrodków informacji turystycznej. Sytuacja taka spowodowała pewien chaos na 
rynku turystycznym  w Polsce oraz odsunięcie na drugi plan działalności informacyjnej. Często, 
w ramach oszczędności, podejmowano decyzje o likwidacji biur informacji turystycznej, nawet w 
znaczących ośrodkach turystycznych. Obecny stan systemu IT wymaga zatem pewnych rozwią-
zań porządkujących. Celem artykułu jest rozszerzenie koncepcji systemu IT zaproponowanej 
przez Polską Organizację Turystyczną. Zgłoszone rozwiązania nawiązują do tradycji systemu IT 
funkcjonującego dawniej w Polsce, jak również przenoszą na polski rynek turystyczny rozwiąza-
nia innych państw europejskich. Przedłożoną koncepcję autor traktuje jako głos w dyskusji na 
temat kształtu Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. 

 

Krajowy i regionalny system IT 
 

Pewną lukę po zlikwidowaniu COIT wypełniła utworzona w 1999 roku Polska Organizacja 
Turystyczna. POT tworząc krajowy system informacji turystycznej zaproponowała  funkcjono-
wanie następujących struktur (jednostek) organizacyjnych informacji turystycznej:  

– wojewódzkie centra informacji turystycznej (WCIT), których zasięg działania odpowia-
da obszarowi działania Regionalnej Organizacji Turystycznej, 
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– lokalne centra informacji turystycznej, np. powiatowe, gminne, miejskie, ewentualnie 
międzypowiatowe i międzygminne (CIT), działające na obszarze funkcjonowania lo-
kalnej organizacji turystycznej, 

– punkty IT (stałe, sezonowe i okazjonalne) organizowane przez jednostki samorządu te-
rytorialnego, a także punkty informacyjne organizowane i prowadzone w obiektach 
noclegowych, biurach podróży, stowarzyszeniach turystycznych (np. PTTK, PTSM), 

– multimedialne punkty informacyjne zlokalizowane w centrach i punktach „it” lub poza 
ich siedzibami. 

Zgodnie z założeniami POT ośrodki IT powinny powstać we wszystkich miastach, powia-
tach i gminach o znaczeniu turystycznym. Istnieje również możliwość powoływania punktów 
informacji turystycznej, w których informatorzy będą wykonywali tę funkcję obok podstawowych 
obowiązków służbowych. W efekcie inicjatywy gmin i innych lokalnych instytucji, punkty takie 
mogą powstawać np.: w bibliotekach, regionalnych pracowniach krajoznawczych, w domach 
kultury, ośrodkach sportu i rekreacji, muzeach, skansenach, towarzystwach regionalnych, parkach 
narodowych, w hotelach, na parkingach, stacjach benzynowych, kempingach, w centrach han-
dlowych, itp. Istnieje także potrzeba tworzenia sezonowych punktów „it”, np. w miejscowościach 
o typowo sezonowym charakterze ruchu turystycznego i z okazji ważnych imprez. Informatorami 
turystycznymi mogą być też, m.in., specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze policji, strażnicy 
miejscy, taksówkarze, uczniowie i studenci szkół turystycznych1. 

Tak zorganizowany system punktów IT ma swe praktyczne uzasadnienie, co więcej może 
w nim obowiązywać kategoryzacja, standaryzacja lub rekomendacja punktów informacyjnych. 
Opierając się na doświadczeniach innych krajów można zaproponować w naszym systemie „it” 
podział punktów IT na cztery podstawowe kategorie oznaczone gwiazdkami2. 

Kategorię pierwszą - oznaczoną czterema gwiazdkami - mogłyby otrzymać punkty infor-
macji turystycznej pełniące rolę Wojewódzkich i wiodących Lokalnych Centrów Informacji 
Turystycznej, zlokalizowane w dużych ośrodkach miejskich i turystycznych, czynne przez cały 
rok, siedem dni w tygodniu, udzielające kompletnych informacji w co najmniej trzech językach 
obcych o regionie i całym kraju, a także podstawowych informacji o innych krajach. Powinny one 
prowadzić także działalność promocyjno – wydawniczą i sprawować nadzór merytoryczny nad 
punktami informacji turystycznej niższej kategorii. Ich zadaniem powinna być koordynacja dzia-
łań promocyjno – informacyjnych w swoim regionie oraz dbanie o właściwy przepływ informacji 
pomiędzy punktami informacji turystycznej w regionie. Centra te mogłyby co pewien czas prze-
prowadzać na zlecenie władz centralnych badania rynku turystycznego. 

Kategorię drugą - oznaczoną trzema gwiazdkami - mogłyby otrzymać Lokalne Centra In-
formacji Turystycznej (gminne, powiatowe, międzygminne), zlokalizowane w miejscach atrak-
cyjnych turystycznie i rejonach popytu turystycznego, czynne przez cały rok, co najmniej sześć 
dni w tygodniu, udzielające kompletnych informacji w co najmniej dwóch językach obcych o 
regionie oraz podstawowych informacji o kraju, i krajach sąsiednich. Placówki te powinny zaj-
mować się ponadto działalnością promocyjno – wydawniczą dotyczącą regionu oraz sprawować 
nadzór merytoryczny nad punktami niższej kategorii. 

                                                           
1 Zob. Polski system informacji turystycznej. POT, Warszawa 2003. 
2 Rozwiązanie takie obowiązuje np. w Republice Czeskiej. Powołano tam Związek (Asocjację) Centrów 

Informacji Turystycznej Republiki Czeskiej – ATIC (Asocjace turistických informačních center České repu-
bliky), który wprowadził system kategoryzacji punktów informacji turystycznej. W Niemczech natomiast 
funkcjonuje system rekomendacji punktów IT. 
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Kategorię trzecią - oznaczoną dwiema gwiazdkami - powinny otrzymać punkty informacji 
turystycznej prowadzone przez biura podróży, obiekty noclegowe, związki i stowarzyszenia 
turystyczne (np. PTTK, PTSM, w których informatorzy będą wykonywali tę funkcję obok pod-
stawowych obowiązków służbowych) oraz organizowane w miejscach o nasilonym ruchu tury-
stycznym, np. na dworcach kolejowych i autobusowych, czynne przez cały rok lub tylko w okre-
sach wzmożonego ruchu turystycznego, przez co najmniej pięć dni w tygodniu, udzielające kom-
pletnych informacji turystycznych o regionie, w co najmniej jednym języku obcym. 

Kategorię czwartą - oznaczoną jedną gwiazdką - mogłyby otrzymać punkty informacji tu-
rystycznej organizowanie sezonowo lub z okazji większych imprez masowych, jako punkty filial-
ne informacji turystycznych wyższych kategorii, udzielające kompletnych informacji o mieście i 
danej imprezie oraz podstawowych informacji o regionie, czynne tylko w czasie danej imprezy 
lub w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, np. w weekendy.  

Tworząc w regionie sieć skategoryzowanych lub rekomendowanych3 punktów IT, nie na-
leży zapominać także o włączeniu w jej struktury punktów informacyjnych zorganizowanych w 
obiektach noclegowych oraz w biurach podróży. Powinny one stanowić uzupełnienie działalności 
wyspecjalizowanych ośrodków informacji turystycznej.  

Informacja turystyczna w obiekcie hotelarskim potrzebna jest przede wszystkim gościom w 
nim zamieszkującym, ale często udzielana jest także przygodnym pytającym, tym bardziej, że 
recepcje hotelowe, które jej udzielają pracują przez całą dobę.  

Obiekty hotelarskie chcące coraz częściej sprostać oczekiwaniom gości, decydują się na 
utworzenie i prowadzenie własnego punktu IT. Minimalny zakres informacji udzielanych w takim 
punkcie, powinien obejmować: 
1) informacje dotyczące obiektu hotelarskiego, o zakresie świadczonych w nim usług, 
2) informacje o miejscowości, w której znajduje się obiekt: 

– dane teleadresowe, 
– plan miasta i okolic, 
– atrakcje turystyczne, 
– rozkłady jazdy komunikacji publicznej, 
– oferta kulturalna (repertuary kin, teatrów, ważniejsze imprezy), 
– propozycje wycieczek fakultatywnych, 

3) informacje o okolicy, 
4) informacje ogólnokrajowe: 

– mapa Polski, 
– przewodnik po Polsce, 
– wykaz punktów „it”, 
– rozkłady jazdy pociągów i autobusów, rozkłady lotów4. 
Z kolei biura podróży prowadzą działalność informacyjną w nieco szerszym zakresie, co 

określają przepisy ustawy o usługach turystycznych. Z racji swej działalności komercyjnej, pro-
wadząc sprzedaż określonych usług, udzielają także informacji o: 

– możliwościach osiągania celów podróży turystycznej, 
– sprzedaży biletów komunikacji krajowej i międzynarodowej, 

 
3 Wśród pracowników punktów IT lepiej odbierane jest pojęcie rekomendacji niż kategoryzacji. Kate-

goryzacja bowiem kojarzy się z pewnym reżimem i bardzo sztywnymi zasadami.  
4 Por. J.P. Piotrowski: Informacja turystyczna w hotelu. „Doradca Hotelarza” 1998, nr 2, s. 10-11. 
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– wynajmu samochodów, 
– rezerwacji miejsc noclegowych, 
– załatwiania formalności paszportowo – wizowych. 
Biura podróży bardzo często udzielają także podstawowych informacji o miejscowości i 

regionie, w których działają. Zakres ten jest zbliżony do zakresu informacji udzielanych w obiek-
tach hotelarskich. 

Nadzór nad systemem rekomendacji i kategoryzacji ośrodków IT powinna zatem prowa-
dzić Polska Organizacja Turystyczna, poprzez swą komórkę jaką jest Forum Informacji Tury-
stycznej. To właśnie Forum Informacji Turystycznej powinno zarządzać logo IT i przyznawać je 
tylko tym biurom, które spełniają określone wymaganiami kategoryzacyjnymi standardy. Do 
uprawnień Forum Informacji Turystycznej powinno należeć także przyznawanie najwyższej 
kategorii, czyli czterech gwiazdek, najlepszym ośrodkom informacyjnym. Natomiast kategoryza-
cją ośrodków IT na poziomie regionalnym powinny zajmować się, za zgodą Forum IT, Regional-
ne Organizacje Turystyczne. Organizacje te jako administratorzy systemu IT w regionie oraz 
wyspecjalizowane punkty IT powinny zadbać o: 

– przeszkolenie z zakresu informacji turystycznej pracowników recepcji obiektów hote-
larskich oraz biur podróży, 

– systematyczne dostarczanie do tych punktów IT materiałów informacyjno - promocyj-
nych o miejscowości i regionie, 

– stałą aktualizację i uzupełnianie informacji, 
– podłączenie tych punktów informacyjnych do regionalnego i krajowego systemu tury-

stycznej informacji komputerowej. 
Ważnym jest aby punkty informacji turystycznej posiadały odpowiednią lokalizację w 

miejscowości, tzn. aby były położone przy głównych ciągach komunikacyjnych odwiedzanych 
przez turystów. Trafna lokalizacja punktu informacji turystycznej wymaga wnikliwej obserwacji 
ruchu turystów w danej miejscowości. Najczęściej punkty IT lokalizowane są w pobliżu dworców 
komunikacyjnych, w centralnych punktach miast i miejscowości, tj. w rynku, przy głównym 
deptaku, przy najczęściej odwiedzanej atrakcji turystycznej, jak również na wielkich parkingach 
przy autostradach i centrach handlowych. Istotnym jest także aby lokalizacja punktu IT godziła 
interesy zarówno turystów i przyjezdnych, jak i interesy stałych mieszkańców, korzystających 
również z usług punktów informacji turystycznej podczas planowania własnych wyjazdów. Punkt 
informacji turystycznej powinien dysponować lokalem położonym na parterze, z dużą witryną 
umożliwiającą prezentację informacji bieżących (plakaty imprez kulturalnych, repertuary kin, 
teatrów, filharmonii, programy wycieczek edukacyjnych po miejscowości i inne). Poza punktem 
IT powinny znajdować się  także gabloty informacyjne rozmieszczone w ważniejszych miejscach 
danej miejscowości, aktualizowane co najmniej raz w tygodniu, przez pracowników punktu IT. 
Godziny pracy centrów informacji turystycznej powinny uwzględniać natężenie ruchu turystycz-
nego. Po zamknięciu placówki należy umieścić w widocznym miejscu: podstawowe informacje 
dotyczące zakwaterowania, plan miasta, mapę okolic oraz materiały informacyjne w specjalnych 
stelażach na zewnątrz placówki. Wskazane jest, aby w sąsiedztwie centrum „it” zlokalizowany 
był również elektroniczny punkt informacyjny. Każdy punkt informacyjny powinien posiadać w 
zależności od kategorii, odpowiednie wyposażenie techniczne. Minimum powinno w tym zakre-
sie obejmować: telefon, faks, kserokopiarkę, komputer z dostępem do Internetu, podręczną biblio-
teczkę o zawartości odpowiadającej zasięgowi działania punktu IT. Niezmiernie ważnym jest 
także odpowiednie ustawienie mebli, pozwalające na swobodną obsługę klientów. Każdy punkt 
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informacji turystycznej powinien obowiązkowo prowadzić sprzedaż map, przewodników i wy-
dawnictw turystycznych, co najmniej o zasięgu regionalnym. Dojście do lokalu informacji tury-
stycznej powinno być właściwie oznakowane (możliwie największą liczbą drogowskazów), po-
czynając od granic administracyjnych danej miejscowości. Lokal centrum informacji turystycznej 
powinien być oznakowany na zewnątrz, jednolitym znakiem „it”. Informację o istnieniu placówki 
należy umieścić w innych ważnych punktach: na dworcach, w pobliżu atrakcji turystycznych, na 
parkingach, dużych placach - węzłach komunikacyjnych, a także na drogach prowadzących do 
miasta. Należy zadbać, aby aktualny adres placówki podawano w miejscowej prasie, przewodni-
kach, folderach, planach, mapach, katalogach i w Internecie. Wszystkie centra i punkty należące 
do sieci informacji turystycznej oraz spełniające wymogi określone przez Polską Organizację 
Turystyczną, mogą być oznakowane ustalonym przez POT specjalnym znakiem „it”. 
 
Wymagania kategoryzacyjne punktów informacji turystycznej - propozycja 

 
W tabeli 1 zaproponowano szczegółowe wymagania co do zakresu lokalizacji biura IT, je-

go wyposażenia, kwalifikacji kadry pracowniczej oraz zakresu wykonywanych przez biuro IT 
zadań szczegółowych. 

Istnieje możliwość częściowego odstępstwa od podanych wymagań. Odstępstwa te nie mo-
gą jednak przekroczyć 20% wymagań obowiązkowych i powinny być uzupełnione innymi wy-
maganiami uznanymi za zalecane. 
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Tabela 1. Propozycja wymagań kategoryzacyjnych punktów IT 
 

KATEGORIA  
PUNKTU IT 

 
 

LP 
 

 

WYMAGANIE **** *** ** * 

I LOKAL I OZNAKOWANIE PUNKTU IT     
A Dwuczęściowy charakter lokalu – obszerna część recepcyjna i po-

mieszczenie operacyjne do cichej pracy samodzielnej5
O O Z Z 

1 Wyposażenie części recepcyjnej     
A − lada informacyjna o szerokości 0,5-1,0 m O O O O 
B − co najmniej 2 krzesła i 1 stolik dla klientów, umożliwiające 

przeglądanie materiałów informacyjnych dostępnych tylko na 
miejscu w biurze IT 

O O O O 

C − estetyczne stojaki do wykładania bezpłatnych materiałów infor-
macyjnych 

O O O O 

D − mapa regionu wywieszona w biurze O O O O 
E − tablica ogłoszeń i miejsce do wywieszania plakatów na zewnątrz 

i wewnątrz biura lub widoczna z zewnątrz 
O O O O 

F − odpowiednie oświetlenie O O O O 
G − miły i estetyczny wystrój, żywe kwiaty i inne elementy dekora-

cyjne 
O O Z Z 

2 Wyposażenie części dla informatora6     
A − telefon O O O O 
B − faks O O Z Z 
C − komputer z dostępem do internetu O O Z Z 
D − własna skrzynka elektroniczna biura O O Z Z 
E − własny serwis informacyjny w internecie na stronach www lub 

uczestnictwo w regionalnym komputerowym systemie informa-
cyjnym 

O Z Z Z 

F − podręczny informator użytkowy zawierający podstawowe, 
najczęściej udzielane informacje z własnej gminy i regionu 

O O O O 

G − kserokopiarka O O Z Z 
3 Biblioteczka wyposażona w:     
A − szczegółowe informatory, przewodniki i mapy dotyczące terenu 

regionu 
O O O O 

B − mapa Polski turystyczna, drogowa i administracyjna O O O O 
C − przewodnik po Polsce O O Z Z 
D − informatory dotyczące bazy noclegowej i podstawowych usług 

turystycznych w całej Polsce 
O O Z Z 

E − mapa Europy O O Z Z 
F − szczegółowe rozkłady jazdy PKP i PKS z własnego regionu  O O O O 
G − ogólne rozkłady jazdy PKP, PKS dotyczące co najmniej własne-

go województwa, rozkłady lotów PLL LOT i rozkłady PŻB 
O Z Z Z 

H − co najmniej jedno turystyczne czasopismo branżowe zakupy- O O Z Z 

                                                           
5 Linia podziału powinna przebiegać w sposób wyczuwalny, ale raczej nie w postaci odgrodzenia. 
6 Wszystkie urządzenia i meble powinny być ustawione tak, aby przez cały czas utrzymywać bezpo-

średni kontakt z klientem. 
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KATEGORIA  
PUNKTU IT 

 
 

LP 
 

 

WYMAGANIE **** *** ** * 

wane regularnie 
I − co najmniej jedna codzienna gazeta lokalna lub dostęp do takiej 

gazety z innego źródła 
O Z Z Z 

J − wydawnictwo „Polak zagranicą”  Z Z Z Z 
K − zbiór aktualnych przepisów prawnych regulujących usługi 

związane z turystyką 
O Z Z Z 

4 Część gospodarczo-socjalna biura7     
A − odrębny magazyn na materiały O Z Z X 
B − toaleta dla personelu O O O O 
C − miejsce do spożywania posiłków – stolik, co najmniej 2 krzesła O O Z Z 
D − część kuchenna O Z X X 
E − miejsce do przyjmowania gości O Z Z X 
5 Oznakowanie punktu IT     
A − logo IT nad drzwiami wejściowymi O O O O 
B − szyld z nazwą informacja turystyczna w co najmniej 3 językach O O Z Z 
C − godziny pracy biura umieszczone w widocznym miejscu O O O O 
D − oznakowanie dojścia do punktu IT szczególnie od strony dwor-

ców PKS, PKP i centrum 
O Z Z Z 

E − informacja o punkcie IT umieszczona na dworcach PKP i PKS 
oraz przy ważniejszych atrakcjach turystycznych 

O O Z Z 

6 KADRY ORAZ CZAS PRACY PUNKTU IT     
A − Minimalna liczba pracowników posiadających uprawnienia 

informatora turystycznego zdobyte podczas szkolenia organizo-
wanego przez POT lub ROT 

2 2 1 1 

B − Minimalna liczba języków obcych, w których udzielane są 
informacje w punkcie IT 

3 2 2 1 

C − Co najmniej jeden z informatorów posiadający uprawnienia 
przewodnika, pilota wycieczek lub organizatora turystyki 

Z Z Z Z 

D − Punkt IT czynny cały rok O O O Z 
E − Punkt IT czynny sezonowo, z okazji organizacji większych 

imprez lub urządzony w hotelu, biurze podróży, Oddziale PTTK, 
PTSM lub innej instytucji związanej z turystyką (godziny pracy 
w miarę potrzeb lub uzależnione od godzin pracy w/w instytucji) 

X X X O 

F − Punkt IT czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku co 
najmniej 8 godzin 

O O O X 

G − Punkt IT czynny w soboty co najmniej przez 4 godziny O O Z X 
H − Punkt IT czynny w niedziele i święta co najmniej przez 4 godzi-

ny 
O Z Z X 

7 ZADANIA I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG  
W PUNKCIE IT 

    

A − udzielanie szczegółowych informacji o własnym regionie i 
województwie oraz podstawowych informacji o kraju i innych 
krajach 

O X X X 

B − udzielanie szczegółowych informacji o własnym regionie oraz 
podstawowych informacji o województwie, kraju i krajach 

X O Z X 

                                                           
7 Powinna być urządzona tak, aby klient nie miał z nią bezpośredniego kontaktu. 
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KATEGORIA  
PUNKTU IT 

 
 

LP 
 

 

WYMAGANIE **** *** ** * 

ościennych 
C − udzielanie szczegółowych informacji o własnym regionie oraz 

podstawowych informacji o województwie 
X X O Z 

D − udzielanie szczegółowych informacji o własnym regionie X X X O 
E − sprzedaż map, folderów, przewodników O O O O 
F − sprzedaż pamiątek regionalnych O O Z Z 
G − sprzedaż biletów na imprezy kulturalne i sportowe O O Z Z 
H − programowanie wycieczek edukacyjnych O O O Z 
I − organizacja prelekcji i pogadanek turystycznych O O Z Z 
J − pośrednictwo w sprzedaży usług przewodnickich# O Z Z Z 
K − sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, krajowej i międzyna-

rodowej# 
Z Z Z Z 

L − organizacja wycieczek fakultatywnych# O Z Z Z 
M − rezerwacja noclegów# O O Z Z 
N − realizacja wydawnictw turystycznych O Z Z Z 
O − promocja gminy i regionu O O O O 
P − bieżąca aktualizacja bazy danych oraz stały kontakt i współpra-

ca z innymi punktami IT 
O O O O 

R − aktualizacja baz danych w Internetowym Systemie Informacji 
Turystycznej i Promocji Polski – ISIT 

O O Z X 

S − aktualizacja baz danych w regionalnych i lokalnych serwisach 
internetowych 

O O O O 

Źródło: opracowanie własne. 
O – wymaganie obowiązkowe 
Z – wymaganie zalecane 
X – wymaganie nie dotyczy danej kategorii 
 
Zakończenie 

 
Zaproponowany system kategoryzacji i rekomendacji punktów informacji turystycznej w 

Polsce powinien: 
– uporządkować funkcjonowanie punktów IT na rynku; Kluczową sprawą powinno tu być 

uregulowanie w polskim prawie zasad używania nazwy „informacja turystyczna”, 
– wzmożyć ochronę praw i interesów turystów, poprzez ułatwienie dostępu do informacji 

turystycznej oraz egzekwowania jej odpowiedniej jakości,  
– ułatwić oddziaływanie na poziom świadczonych usług informacyjnych, który jest wy-

muszany odpowiednimi wymaganiami, określonymi w zasadach kategoryzacji ośrod-
ków IT; podnoszenie minimalnych wymagań kategoryzacyjnych, wraz ze zmianą ocze-
kiwań klientów i postępem technicznym, zmusi biura IT do dostosowywania standardu 
świadczonych usług do wymagań rynku, 

                                                           
# Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych. 
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– usprawnić przepływ informacji pomiędzy ośrodkami IT, jak również usprawnić aktuali-
zację regionalnych serwisów IT w Internecie oraz aktualizację danych w Internetowym 
Systemie Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT); skategoryzowane punkty IT 
miałyby obowiązek i prawo bezpośredniej i systematycznej aktualizacji danych w ISIT. 
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PRÓBA OKREŚLENIA WZORCA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  
O PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH 

WOJ. PODKARPACKIEGO ZE SŁOWACJĄ 
 
 

Wstęp 
 

Informacja turystyczna jest jednym z ważnych czynników kształtujących ruch turystyczny 
na drogowych, kolejowych, morskich, lotniczych i turystycznych przejściach granicznych. 
Przyjmuje ona najczęściej postać wizualną w postaci map, komunikatów, tablic lub schematów o 
różnym stopniu szczegółowości. Dostarczycielami tej informacji są rozmaite podmioty działające 
na rynku turystycznym, które kierują się odmiennymi zasadami jej prezentacji. 

W pracy opisano przejścia graniczne woj. podkarpackiego (woj. PODK) ze Słowacją i pod-
jęto próbę określenia wzorca  informacji turystycznej o tych przejściach. W tym celu dokonano 
krótkiego opisu granicy oraz rozmieszczonych na niej  8 przejść granicznych, a następnie wska-
zano na różne formy ruchu granicznego. W oparciu o dostępne dane o tych przejściach przygoto-
wana została propozycja bazy danych. Została ona wykorzystana do utworzenia wzorca informa-
cji turystycznej o przejściach granicznych.    

 
Granica woj. podkarpackiego ze Słowacją i lokalizacja przejść granicznych 
 

Woj. PODK graniczy na wsch. i płd.-wch. z Ukrainą (UK), a na płd. ze Słowacją (SK). Od 
góry Kremenaros (Krzemieniec, 1221 m n.p.m., dalej skrót n.p.m. będzie pomijany) w Bieszcza-
dach Wysokich, aż po Dębi Wierch (664 m) w Beskidzie Niskim rozciąga się odcinek granicy ze 
SK. Granica ta biegnie głównym grzbietem Karpat. We wsch. części tym pasmem granicznym są 
Bieszczady Wysokie od Kremenaros, na którym stykają się granice PL, SK i UK przez Rabią 
Skałę (1199 m), Okrąglik (1101 m), Stryb (1011 m) i Wysoki Groń (905 m), aż na Przełęcz Łup-
kowską (640 m). Cały bieszczadzki odcinek granicy ze SK tworzy tzw. jednostka dukielska (rys. 
1).  
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Legenda:

 polskiej - słowackiej

ROZTOKI GÓRNE - RUSKIE SEDLO

RADOSZYCE - PALOTA

BALICE - OSADNE

ŁUPKÓW - PALOTA

BARWINEK - VYSNY KOMARNIK

CZEREMCHA - CERTISNE

JAŚLISKA - CERTISNE

OŻENNA - NIŻNA POLIANKA8

5
6
7

2

4
3

1

Miejscowość po stronie: 

PRZEJŚCIE
GRANICZNE:

DUKLA

SVIDNIK

SANOK

UKRAINA

SŁOWACJA

POLSKA
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

MEDZILABORCE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Schemat granicy i lokalizacja przejść granicznych 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Na bieszczadzkim odcinku granicy ze SK znajdują się dwa miejsca jej przekraczania na 
szlaku turystycznym – oba w okolicy Cisnej. Jedno (Roztoki Górne – Ruskie Sedlo) na Przełęczy 
nad Roztokami (801 m), a drugie (Balnica - Osadne) w okolicy źródeł Osławy i potoku Balniczka 
(ok. 700 m). Obok, na Przełęczy Łupkowskiej stanowiącej granicę między Bieszczadami Wyso-
kimi a Beskidem Niskim, znajduje się kolejowe przejście graniczne. 

W zach. części omawiana granica biegnie grzbietami Beskidu Niskiego przez, Danawę 
(841 m.), Pasikę (848 m) i Kanasiówkę (823 m) w paśmie Kiczery Długiej, Kamień (857 m) nad 
Jaśliskami, dalej przez szerokie obniżenie Przełęczy Dukielskiej (500 m), Baranie (754 m), Cze-
remchę (670 m), aż po Dębi Wierch (664 m) nad doliną Wisłoki, przez który przebiega granica 
między woj. PODK a małopolskim. Na beskidzkim odcinku granicy ze SK znajdują się drogowe 
przejścia graniczne - Radoszyce - Palota na Przełęczy Radoszyckiej (684 m) oraz Barwinek - 
Vysny Komarnik na Przełęczy Dukielskiej (500 m). Jest to bardzo dogodne miejsce do przekro-
czenia głównego grzbietu Karpat, dlatego też od wieków jest wykorzystywane dla celów handlo-
wych i militarnych (np. Operacja Dukielsko-Preszowska w czasie II wojny światowej). Można 
również skorzystać z przejść małego ruchu granicznego. Jedno (Jśliska - Certizne) znajduje się na 
Przełęczy Beskid (581 m), ok. 10 km na płd.-wsch. od Przełęczy Dukielskiej, a drugie, również 
na Przełęczy Beskid (593 m), ok. 4 km na płd.-zach. od Magurskiego Parku Narodowego. Wy-
znaczono również miejsca przekraczania granicy na szlakach turystycznych: Radoszyce – Palota, 
Czeremcha – Certizne, Ożenna – Niżna Polianka. Omawiany obszar należy do Euroregionu 
„Karpaty”1. 

                                                           
1 W. Malendowski, M. Ratajczak: Euroregiony. Polski krok do integracji. Alta 2, Wrocław 2002. 
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Rodzaje przejść granicznych 
 

Aby umożliwić sprawne przekraczanie granicy, w ciągu ostatnich kilku lat utworzonych 
zostało wiele nowych przejść granicznych i innych miejsc przekraczania granicy. Ich historię 
powstania podaje kalendarium: 
1) 1.01.1993 – podział Czechosłowacji na Czechy i Słowację; 
2) 18.08.1994 - podpisanie umowy między PL i SK o współpracy transgranicznej; 
3) 1996 – powstaje Polsko-Słowacka Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy transgranicznej; 
4) 4.07.1999 – zawarcie umowy o zasadach przekraczania granicy państwowej poza przejścia-

mi granicznymi; 
5) 1.05.2004 – PL i SK wstępują do Unii Europejskiej. 
Przejścia graniczne w Karpatach Polskich, ze względu na rodzaj ruchu granicznego, można po-
dzielić na2: 
1) ogólnodostępne (UK, SK, CZE) – ruch osobowy i towarowy; 
2) przeznaczone wyłącznie dla małego ruchu granicznego (SK, CZE); 
3) miejsca przekraczania granicy na szlaku turystycznym (SK); 
4) turystyczne (SK, CZE). 

Szczególnym trybem przekraczania granicy państwowej jest mały ruch graniczny. Na 
omawianym terenie dotyczy on obywateli PL i SK. W wyniku dwustronnych umów między tymi 
państwami, mieszkańcy i osoby zameldowane w pasie małego ruchu granicznego mogą przekra-
czać granicę przy uproszczonej procedurze3. 

Turyści wędrujący w górach mogą, w wybranych miejscach i na określonych zasadach, 
przekroczyć granicę państwową ze SK. Można to uczynić na ogólnodostępnych, turystycznych 
przejściach granicznych w Radoszycach lub tzw. miejscach przekraczania granicy na szlakach 
turystycznych,  zwanych też przejściami turystycznymi międzynarodowymi. Wszystkie te miejsca 
ze względu na rodzaj ruchu granicznego, który się za ich pośrednictwem odbywa, można zakwali-
fikować do grupy turystycznych przejść granicznych, i tak też zostały sklasyfikowane przez 
polską Straż Graniczną4.  

Biorąc pod uwagę ruch turystyczny na granicy PL i SK wyróżnia się 6 ich rodzajów5: 
1) pieszych, rowerzystów i narciarzy; 
2) pieszych, rowerzystów i turystów na wózkach inwalidzkich; 
3) pieszych, rowerzystów, turystów na wózkach inwalidzkich i narciarzy; 
4) pieszych i narciarzy; 
5) pieszych i rowerzystów, pieszych. 

W terenie, oprócz numerów znaków granicznych, których spis znajduje się w odpowiednim 
obwieszczeniu6, a także na stronach internetowych oddziałów Straży Granicznej odpowiedzial-
nych za ochronę danego odcinka granicy, o możliwości przekroczenia granicy informują tablice, 

 
2 K. Szpara, A. Jelonek: Turystyczne przejścia graniczne w Karpatach polskich. W: Ekonomiczne i or-

ganizacyjne aspekty rozwoju turystyki. Red. J. Krupa. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w 
Rzeszowie, Rzeszów 2004. 

3 DzU 1997, nr 127, poz. 827. 
4 www.sg.gov.pl 
5 K. Szpara, A. Jelonek: op.cit. 
6 MP 1999, nr 37, poz. 568. 
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umieszczone przez służby graniczne po obu stronach granicy oraz dodatkowo tablice informacyj-
ne, postawione przez organizacje turystyczne (po polskiej stronie przez PTTK). Drogi i ścieżki 
doprowadzające do miejsca przekraczania granicy są zwykle wyznakowane w kolorach odpo-
wiednich dla szlaków dojściowych. 

Miejsca przekraczania granicy na szlakach turystycznych są przeznaczone dla ruchu mię-
dzynarodowego, a wykaz państw, których obywatele mogą z nich korzystać, został umieszczony 
w odpowiednim obwieszczeniu. W ten sposób umożliwiono przekraczanie granicy w tych specy-
ficznych miejscach osobom, które nie mają obowiązku wizowego w PL i na SK. 
 
Baza danych o przejściach granicznych 
 

Dla omawianych 8 przejść granicznych na granicy woj. PODK i SK przygotowano bazę 
danych. Jej zawartość informacyjna została uzależniona od aktualnego dostępu do danych, w tym 
na portalu Twoje Bieszczady.pl.  

Dane w bazie zostały podane w postaci sformalizowanej informacji, przyjmując następują-
ce oznaczenia kodowe:  
1) Powiaty: 1 – Bieszczadzki, 2 – Sanocki, 3 – Krośnieński, 4 – Jaśliski; 
2) Gminy: 1 – Cisna, 2 – Komańcza, 3 – Dukla, 4 – Krempna; 
3) Grupa górska; 1 – Bieszczady, 2 – Beskid Niski; 
4) Obszar chroniony: 1 – park krajobrazowy, 2 – obszar chronionego krajobrazu; 
5) Rodzaj przejścia: 1 – drogowe, 2 – kolejowe; 
6) Mały ruch graniczny, Pieszy, Rowery, Wózki inwalidzki, Narty: 0 – nie, 1 – tak.  
7) Przy wyszczególnianiu danych informacyjnych dla PL kierowano czteroma głównymi gru-

pami danych:  
8) lokalizacja (powiat, gmina, grupa górska, wysokość, znak graniczny, obszar chroniony); 
9) rodzaj przejścia granicznego (drogowe, kolejowe, osobowe, towarowe, turystyczne, mały 

ruch graniczny); 
10) formy dostępności (pieszy, rower, wózki inwalidzkie, narty); 
11) terminy otwarcia (dni, godziny).  

Baza danych została podana w układzie kolumnowym (tabela 1).  
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Tabela 1. Baza danych o przejściach granicznych na granicy PL i SK 
 
Wyszczególnienie Przejścia graniczne 

Polska Roztoki  
Górne 

Rado-
szyce Balnica Łupków Barwinek Czere-

mcha Jaśliska Ożenna 

Słowacja Ruske  
Sedlo Palota Osadne Medzila-

borce 
Vysny 

Komarnik Certizne Certizne 
Nizna  

Polian-
ka 

Powiat 1 2 1 2 3 3 3 4 
Gmina 1 2 1 2 3 3 3 4 
Grupa  
górska 

1 1 1 1 2 2 2 2 

Wysokość  
bezwzględna       
   (m n.p.m.) 

801 684 700 640 500 581 570 590 

Znak graniczny I/33 I/100/1 I/53   I/141  I/198 
Obszar chroniony 1 1 1 1/2 1 1 1 2 
Rodzaj przejścia 1 1 1 2 1 1 1 1 
Ruch towarowy 0 1 0 1 1 0 0 0 

Ruch turystyczny 1 1 1 1 1 1 0 1 
Mały ruch granicz-

ny 
0 1 0 0 1 0 1 1 

Pieszy 1 1 1 0 0 1 0 1 
Rowery 1 1 1 0 0 1 0 1 
Wózki  

inwalidzkie 
1 1 1 0 0 1 0 1 

Narty 0 0 0 0 0 1 0 0 
Data otwarcia  

w sezonie  
letnim: od 

1.04 1.06 1.04 01.04 1.04 

do 30.09 

Cały rok, 
24 h 

30.09 
Cały rok 

30.09 30.09 30.09 

 

Godziny  
dostępu: od 9.00 9.00 

Rozkład 
jazdy 

pociągów 
2) 

24 h 8:00 8:00 8:00 

do 18.00 18.00   20:00 20:00 20:00 
Data otwarcia  

w sezonie  
zimowym: od 

1.10 1.10 1.10 

do 31.03 31.03 31.03 
Godziny  

dostępu: od 
9:00 9:00 9:00 

do 

Nie- 
czynne 

 

Nie-
czynne Cały rok, 24 h 

16:00 16:00 16:00 
Szlaki:  

Grzbietowy 
 TŚR 1)       

Tranzytowy      Żółty   

Źródło: opracowanie własne. 
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Opis tabeli 1 mógłby być rozszerzony o dane pochodzące od strony SK, być może przygo-
towane symetrycznie do danych dla PL.  
 
Wzorzec informacji turystycznej o drogowych przejściach granicznych 
 

Przygotowana baza danych stanowiła podstawę do opracowania ogólnego wzorca informa-
cji o przejściu granicznym. Wzorzec ten powinien uwzględnia takie atrybuty informacji, które 
dotyczą: identyfikacji, przestrzenności, czasowości, funkcjonalności, przedmiotowości, zakreso-
wości oraz podmiotowości. Pojemność informacji jest wprost uzależniona od formy jej prezenta-
cji. Mniejszą pojemność będzie ona miała na tablicach terenowych, nieco szerszą  na nośnikach 
elektronicznych oraz znacznie obszerniejszą w opracowaniach monograficznych. Czynniki te 
powodują selektywne dobieranie szczegółów o przejściu granicznym.  

Proponujemy ogólny wzorzec informacji turystycznej o drogowym przejściu granicznym, 
obejmujący następujące atrybuty: 

A) Nazwa - strona PL i strona państwa sąsiedniego, 
B) Data powstania – data istnienia, ewentualnie szczególne zdarzenia historyczne, związa-

ne z przejściem granicznym, 
C) Lokalizacja w ujęciu administracyjnym – województwo, powiat, gmina, 
D) Lokalizacja w ujęciu geograficznym – krainy, grupy górskie, 
E) Strona lokalizacji – po stronie PL, po stronie państwa sąsiedniego, 
F) Opis topograficzny – wysokość w m n.p.m., przełęcze, rzeki,  
G) Obszar chroniony – park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, itp., 
H) Znak graniczny – symbol słupka granicznego, 
I) Sąsiedztwo dla PL – przejście graniczne po lewej i prawej stronie na terenie PL, 
J) Sąsiedztwo dla kraju graniczącego – przejście po lewej i prawej stronie,  
K) Formy udostępniania – mały ruch graniczny, ruch osobowy, ruch towarowy, ruch tury-

styczny, 
L) Dopuszczalne środki przekraczania – samochód, rower, wózki inwalidzkie, narty, 
M) Skala dostępności – łatwa, średnia, trudna, 
N) Okres otwarcia – miesiące, dni, godziny, 
O) Szlaki turystyczne – grzbietowe, dojściowe i czasy dojścia,  
P) Stan nawierzchni – kamień, żwir, asfalt, droga polna, 
Q) Szerokość drogi – szeroka, przewężenie, wąska, 
R) Stan dróg dojazdowych – zły, średni, dobry, 
S) Ekspozycja – słaba, dostateczna, dobra, bardzo dobra, 
T) Odległość do parkingu w metrach – bliska, daleka, 
U) Odległość do najbliższej miejscowości – wieś, miasto, 
V) Odległość do stacji kolejowej w km – do 3, 3 – 10,  10 – 20, powyżej 20 km,  
W) Odległość do przystanku PKS w km – do 1, 1 – 3, 3 – 7, powyżej 7 km, 
X) Walory przyrodnicze – ścieżki przyrodnicze, edukacyjne, pomniki przyrody, itp., 
Y) Atrakcje turystyczne – zabytki, pałace, dworki, itp. 
Podane atrybuty informacji turystycznej o przejściu granicznym odczytywane po stronie 

PL,  należałoby odpowiednio zharmonizować z informacją po stronie SK.  
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Podsumowanie 
 

W pracy zaproponowaliśmy pewien rozbudowany wzorzec informacji turystycznej o przej-
ściu granicznym. Jego szczegółowość jest uzależniona od odbiorcy. Będzie ona mniej szczegóło-
wa na tablicach terenowych, gdzie obok zawartości informacyjnej dochodzi jeszcze kwestia 
języka udostępnienia. Na granicy PL-SK będą to języki obu państw graniczących, lecz także inne 
języki (np. jęz. angielski, jęz. niemiecki lub jęz. rosyjski). Powoduje to znaczne selektywne udo-
stępnianie informacji w terenie. Dlatego ważnym jest dostarczanie możliwie jak najszerzej infor-
macji o turystycznych przejściach granicznych w opracowanych broszurach, folderach, ulotkach, 
itp. 
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Wstęp 
 
W skali światowej turystyka jest powszechnie docenianą dziedziną gospodarki, wpływającą 

znacząco na saldo bilansu płatniczego oraz poziom PKB danego kraju1. Pomijając inne aspekty, 
powyższe powody można uznać za wystarczająco ważne do zwrócenia szczególnej uwagi na 
czynniki stymulujące jej rozwój. Wśród tych czynników istotna, ale chyba ciągle niedoceniana, 
rola przypada informacji turystycznej. W Encyklopedii Powszechnej PWN podano2, że słowo 
informacja w cybernetyce i teorii informacji oznacza „każdy czynnik zmniejszający stopień nie-
wiedzy o badanym zjawisku, umożliwiający człowiekowi, organizmowi żywemu lub urządzeniu 
automatycznemu polepszanie znajomości otoczenia i w sprawniejszy sposób przeprowadzanie 
celowego działania”. Dzięki tak pojmowanej informacji genetycznej możliwe jest utrzymywanie 
ciągłości oraz doskonalenie organizmów żywych. W świecie materialnym organicznym i nie-
organicznym, informacja należy do obiektywnych właściwości rzeczy i zdarzeń i jest wpisana w 
ich strukturę. Omawiane pojecie dość czytelnie od strony ilościowej zdefiniował twórca teorii 
informacji C. Shannon: „ilość informacji mierzy się różnicą między entropią początkową, przed 
otrzymaniem wiadomości, a końcową – po jej otrzymaniu”3. 

Z punktu widzenia odbiorcy najważniejszymi cechami informacji są jej czytelność oraz 
użyteczność. Informacja nie mająca tych atrybutów jest dla danego odbiorcy zaledwie „szumem 
informacyjnym”, tak bardzo wszechobecnym w nowym współczesnym świecie. Informacja tury-
styczna zaliczana jest do ważnych potrzeb osób uprawiających turystykę. Peretiatkowicz uważa, 
że jest ona potrzebą rozwijającą się po zaspokojeniu wielu innych potrzeb podstawowych, a 
nawet wręcz „warunkującą uprawianie turystyki”4. 
                                                           

1 U. Szubert – Zarzeczny: Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski. Wyd. „Edukacja” Wyższa Szkoła 
Zarządzania, Wrocław 2002, s. 113 – 115. 

2 Encyklopedia powszechna. PWN, Warszawa 1974. 
3 Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. Proksenia, Kraków 2004, s. 151 – 154. 
4 R. Peretiakiewicz: Ekonomika turystyki. Wyd. AWF w Krakowie, Kraków 1978, s. 18–21. 
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Celem niniejszego opracowania jest określenie stanu organizacji informacji turystycznej w 
województwie lubelskim, w połączeniu z krajowymi uwarunkowaniami. 
 

Metody badań 
 

Do zebrania niezbędnych materiałów, będących podstawą niniejszego opracowania, auto-
rzy zastosowali metodykę sondażu diagnostycznego, wykorzystując takie techniki jak: obserwa-
cja, wywiad, ankieta, analiza dokumentów. Wywiad prowadzono wśród młodzieży licealnej 
ośmiu miast lubelszczyzny. W każdym z nich badano populację 60 osób, wcześniej wyjaśniając 
istotę zagadnienia. Uczniom zadawano jedno pytane: „Z jakiego rodzaju informacji turystycznej 
korzystali, planując wyjazdy turystyczne indywidualne i zbiorowe?” Uzupełnieniem całości było 
zgromadzenie oraz analiza profesjonalnej literatury cytowanej w tekście pracy oraz wiadomości z  
Internetu.  
 

Organizacja informacji turystycznej w Polsce 
 

Na poziomie administracji rządowej za utworzenie i koordynowanie systemu informacji tu-
rystycznej odpowiedzialna jest Polska Organizacja Turystyczna, dla której organem nadzorczym 
jest Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Na poziomie województwa przedstawicie-
lem administracji rządowej jest wojewoda, który zwykle tworzy w swoim urzędzie dział zajmują-
cy się turystyką, a w tym informacją turystyczną5. Od dnia 1 stycznia 1999 roku obowiązuje w 
Polsce trójstopniowy podział terytorialny państwa na gminy, powiaty i województwa (Ustawa z 
dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego 
państwa – DzU 1998, nr 96. poz. 603). W ramach obowiązujących przepisów kreowanie turysty-
ki, a w tym informacji turystycznej, na szczeblu regionalnym należy obecnie do urzędów mar-
szałkowskich, a lokalnie urzędów powiatowych i gminnych. Wszystkie wymienione tu szczeble 
administracji samorządowej powinny tworzyć wzajemnie spójne plany strategii rozwoju, które 
wpisane są do strategii tworzonych na szczeblu kraju przez administrację rządową. 

 Polska Organizacja Turystyczna opracowała standardy Polskiego Sytemu Informacji 
Turystycznej, które obejmują6: 

– formy organizacyjne i zakresy działalności jednostek informacji turystycznej 
– przykładowe grupy bez danych informacji turystycznej 
– przykładowe plany centrów i punktów informacji turystycznej  
– znaki informacji turystycznej 
Należy podkreślić, że w planie działania Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2006 w 

dziale „Szkolenie i doskonalenie kadr” na 5 tematów szkoleniowych, aż dwa dotyczą informacji 
turystycznej, co niewątpliwie świadczy o przywiązywaniu szczególnej wagi do tego kierunku 
działań. Żeby usprawnić funkcjonowanie efektywnego systemu promocji, a także informacji 

                                                           
5 L. Butowski: Organizacja turystyki w Polsce. Wyd. Akad. WSP–A w Lublinie, Lublin 2004, s. 57 – 

58. 
6 J. Jędrzejczyk: Nowoczesny biznes turystyczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, 62–

63. 
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turystycznej, POT ma swoje odpowiedniki na szczeblu regionalnym (Regionalne Organizacje 
Turystyczne) oraz lokalnym (Lokalne Organizacje Turystyczne). 

Wyżej omawiane organizacje turystyczne mają wpisaną informację turystyczną w zakres 
swoich działań, ale sensu stricte tego rodzaju usługi dla bezpośredniego odbiorcy świadczą7: 

– wojewódzkie centra informacji turystycznej – powiązane organizacyjnie z ROT lub sa-
morządami wojewódzkimi, 

– powiatowe centa informacji turystycznej – powiązane organizacyjnie z samorządami 
powiatowymi lub LOT-ami, 

– miejskie (gminne) ośrodki informacji turystycznej – najliczniejsze, powiązane z LOT-
ami lub samorządami gminnymi, działają jako jednostki lub zakłady budżetowe, samo-
dzielne lub w strukturze innych organizacji, 

– punkty informacji turystycznej funkcjonujące przy innych organizacjach lub firmach tu-
rystycznych, 

– bezobsługowe punkty informacji turystycznej, tworzone z wykorzystaniem technologii 
informatycznej – z inicjatywy LOT-ów przy współudziale podmiotów prywatnych. 

 

Struktura informacji turystycznej w województwie lubelskim. 
 

W województwie lubelskim dopiero w roku 2005 powstała Lubelska Regionalna Organiza-
cja Turystyczna. Należy podkreślić, że powołano ją na skutek wyraźnych nacisków ze strony 
POT. Opory w jej powstawaniu wynikały z obawy Urzędu Marszałkowskiego o utratę kompeten-
cji, stąd powstał pomysł, ażeby prezesem był marszałek lub jego zastępca, który miałby trzymać 
pieczę nad funduszami, przekazanymi przez samorząd wojewódzki. W praktyce ludzie na wspo-
mnianych wyżej stanowiskach są bardzo zajęci i nie mają czasu na dodatkową działalność, a ich 
rola sprowadza się do „figuranctwa”. Tę sprawę należałoby rozwiązać centralnie, gdyż lokalne 
zrozumienie istoty sprawy może zbyt bardzo rozciągać się w czasie. 

LROT ma obecnie 29 członków, głównie są to osoby prawne. W roku 2006 podpisano z 
POT umowę o współpracy oraz umowę o wspieraniu działań LROT, na rzecz tworzenia informa-
cji turystycznej i udziału w targach. 

Na stronie internetowej POT widnieje 5 LOT-ów z obszaru lubelszczyzny, ale tylko Pole-
ska LOT posiada stronę internetową (www.okuninka.pl), z której można wyczytać skład perso-
nalny Zarządu oraz wiadomość, że przygotowują mapę turystyczną Jeziora Białego. Z wywiadów 
wynika, że LOT-y działają lecz nie nabrały jeszcze rozmachu i nie wszystkie rozumieją potrzebę 
rozbudowy informacji turystycznej. 

W województwie lubelskim działają następujące instytucje, zajmujące się dystrybucją in-
formacji turystycznej do bezpośredniego odbiorcy: 
1) Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej w Lublinie. 
2) Centrum Informacji Turystycznej w Białej Podlaskiej. 
3) Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej. 
4) Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej. 
5) Biura informacji turystycznej w miejscowościach pokazanych na rys. 1. 
 

 
7 L. Butowski: op.cit. 
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Rysunek 1. Ośrodki i biura informacji turystycznej w województwie lubelskim. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie The Lubelskie Region, Tourist Guide. Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego, Lublin 2005. 
 

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej – LOIT powstał w październiku 1963 roku, jest 
to najstarsza tego typu placówka w Polsce. Od początku istnienia do roku 1999 Ośrodek istniał 
jako placówka o statusie wojewódzkim, pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycz-
nej. Od roku 1999 do chwili obecnej jest to zakład budżetowy Urzędu Miasta, skąd otrzymuje 
środki finansowe na działalność bieżącą i promocję turystyki. Instytucja ta jest członkiem Lubel-
skiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, oraz od roku 1976 należy do Porozumienia Jednostek 
Turystycznych Województwa Lubelskiego, które jest najstarszą formą samorządu branżowego w 
województwie lubelskim, działająca w branży turystycznej. 
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Ośrodek ten ma swoją siedzibę (około 200 m2) w XIX wiecznej kamienicy na głównej uli-
cy Starego Miasta, w pobliżu Bramy Krakowskiej. 

Lubelski Ośrodek ma bardzo szeroką ofertę turystyczno informacyjną. Zainteresowani uzy-
skują bezpłatną informację turystyczną w języku angielskim, niemieckim oraz rosyjskim. Pra-
cownicy udzielają aktualnych informacji na temat walorów krajoznawczo – turystycznych, kultu-
rowych oraz rekreacyjnych Lublina i lubelszczyzny, również informacji dotyczących Polski, jak i 
krajów europejskich. Ośrodek udziela porad organizatorom turystyki młodzieżowej w sprawie 
przygotowania imprezy turystycznej i jej merytorycznej obsługi. Pracownicy zajmują się promo-
cją walorów turystycznych Lublina, poprzez aktywny udział w krajowych i międzynarodowych 
targach turystycznych. Z inicjatywy Ośrodka powstało 5 znakowanych szlaków turystycznych na 
terenie Lublina. W celu uzupełnienia potrzeb finansowych prowadzona jest sprzedaż wydawnictw 
turystycznych, jak i pamiątek: mapy, plany miast, przewodniki, albumy i inne publikacje doty-
czące miasta, regionu, a także kraju   i zagranicy. Turysta ma możliwości zaopatrzenia się w 
pamiątki regionalne, gadżety, itp. Na terenie Ośrodka Prowadzony jest punkt ajencyjny, sprzeda-
ży biletów znanych przewoźników, którzy obsługują krajowe i zagraniczne trasy, m.in. do: Nie-
miec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Turyści do 26 roku życia mają możliwość 
wykupienia karty "Euro 26", gwarantującej ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nie-
szczęśliwych wypadków oraz zniżki w wybranych punktach w kraju i za granicą. Ośrodek jest 
wydawcą materiałów promocyjnych, zarówno drukowanych, jak i multimedialnych, na potrzeby 
własne, jak i na zlecenie innych instytucji. Na terenie Ośrodka istnieje możliwość przeprowadze-
nia przez pracowników szkoleń, jak i lekcji pokazowych dla uczniów i studentów. 

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej powstał w 1976 roku, wcześniej funkcjonował 
jako Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej. Placówka jest jednostką budżetową przy 
Samorządzie Miasta Chełma, wchodzi w skład struktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
na „zewnątrz” funkcjonuje jako Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej. Siedziba Ośrodka 
znajduje się na ulicy Lubelskiej, w centrum miasta w XIX wiecznym budynku dawnego Magi-
stratu. Placówkę prowadzą cztery osoby, które udzielają informacji w języku angielskim oraz 
rosyjskim. Do głównych zadań Chełmskiego Ośrodka należy kompleksowa informacja turystycz-
na o Chełmie i regionie, ogólna informacja o innych regionach kraju, informacja podróżnicza 
krajowa i zagraniczna, informacja o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i turystycznych w 
Chełmie, poradnictwo turystyczne, rezerwacja usług przewodnickich, sprzedaż wydawnictw 
turystycznych, sprzedaż pamiątek regionalnych, sprzedaż legitymacji PTSM, sprzedaż biletów na 
międzynarodowe przewozy autokarowe oraz usługi kserograficzne. Ośrodek prowadzi działalność 
wydawniczą przewodników oraz informatorów na temat miasta i regionu 

Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej powstał w 1992 roku na mocy uchwały Rady 
Miasta Zamościa, od kwietnia 2001 jest jednostką podległą Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamo-
ściu, na „zewnątrz” funkcjonuje jako Zamojski Ośrodek Informacji Turystycznej – ZOIT. Pla-
cówkę prowadzą trzy osoby, plus dodatkowa osoba zatrudniana w czasie sezonu. Z trafieniem do 
Informacji turysta nie będzie miał najmniejszych problemów, ponieważ Ośrodek usytuowany jest 
przy renesansowym Rynku Wielkim w Ratuszu, który jest miejscem obowiązkowym dla każdego 
turysty, odwiedzającego Perłę Renesansu – Zamość. Zamojska placówka udziela kompleksowych 
informacji na temat miasta, jak i regionu w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim, prowa-
dzi sprzedaż wydawnictw turystycznych, pamiątek oraz gadżetów związanych z miastem i regio-
nem, co stanowi dodatkowe źródło finansowania Ośrodka, na terenie placówki nie są przewidzia-
ne szkolenia oraz zajęcia dla grup szkolnych prowadzone przez pracowników. 
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Centrum Informacji Turystycznej w Białej Bodalskiej działa od 2001 roku, jest jednostką 
reaktywowaną po 20-letniej przerwie w funkcjonowaniu z Wojewódzkiego Ośrodka Informacji 
Turystycznej. Placówka znajduje się w strukturze Miejskiego Ośrodka Kultury, który to podlega 
pod Urząd Miasta. Siedziba Ośrodka znajduje się na ulicy Warszawskiej, w XVII wiecznym 
Pałacu Radziwiłłów. Informację obsługują trzy osoby, posługujące się językiem rosyjskim, fran-
cuskim oraz angielskim i niemieckim, w stopniu komunikatywnym. W Ośrodku uzyskamy szcze-
gółową informację na temat Białej Podlaskiej oraz regionu bialskiego, istnieje możliwość zaopa-
trzenia się w przewodniki oraz inne publikacje związane z turystyką. Na terenie Centrum znajduje 
się dziesięć stanowisk komputerowych, podłączonych do Internetu, z możliwością bezpłatnego 
korzystania przez petentów. Placówka bierze aktywny udział w opracowywaniu informacji tury-
stycznej, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. 
 

Popularność korzystania z różnych form informacji turystycznej wśród młodzieży 
licealnej w miastach województwa lubelskiego 
 

Turystyka uprawiana przez młodzież szkolną to nie tylko rekreacja, ale również proces po-
znawania kraju, świata, kultury, a tym samym jest to proces edukacji młodego pokolenia. Z tych 
powodów autorzy przeprowadzili badania ankietowe wśród licealistów różnych miast lubelszczy-
zny.  

Z analizy wyników badań zamieszczonych w tab. 1 wynika, że zaledwie 6,8%badanej po-
pulacji korzystało z instytucjonalnej informacji turystycznej. Znacznie lepszym źródłem informa-
cji był dla młodzieży Internet ( 19,5%), ale zdecydowanie największa część respondentów ( 92, 
4%) korzysta z informacji ustnej, czyli korzystali z wiedzy znajomych ze swojego otoczenia. 
Zaledwie 3,1% populacji nie korzysta z żadnych form informacji.  
 

Tabela 1. Korzystanie z różnych źródeł informacji turystycznej przez młodzież licealną z lubelszczyzny ( w 
% badanych populacji)  

 
Źródło informacji Lp. 

 

Miasto 

 

 

instytucjonalnej it 

 

Internet 

 

ustnej 

 

z żadnej 

1. Lublin 12,3 29,1 76,4 6,4 

2. Biała Podlaska** 8,4 17,4 89,6 5,4 

3. Chełm ** 4,2 11,7 93,3 2,1 

4. Zamość** 13,5 21,3 95,8 1,7 

5. Łuków * 2,8 24,6 91,5 4,5 

6. Puławy* 7,3 30,5 97,2 1,3 

7. Biłgoraj* 3,4 11,6 9,8,6 0,8 
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Źródło informacji Lp. 
 

Miasto 

 

 

instytucjonalnej it 

 

Internet 

 

ustnej 

 

z żadnej 

8. Włodawa* 2,3 10,1 96,7 2,4 

 Średnie 6,8 19,5 92,4 3,1 

* miasto powiatowe 
** byłe miasto wojewódzkie, obecny powiat  
Źródło: opracowanie własne. 
 

Stosunkowo najwięcej młodzieży korzystało z instytucjonalnej informacji turystycznej w 
takich miastach jak Lublin czy Zamość (12-13,5 %), a najsłabszym wykorzystaniem tego typu 
informacji charakteryzowały się takie miasta powiatowe, jak Włodawa, Łuków (2,3 – 2,8%). Z 
wywiadów poczynionych wśród młodzieży wynika, że drogę do informacji turystycznej pokazuje 
zwykle ktoś starszy, często jest nim ktoś z rodziców lub nauczyciel. 
 

Dyskusja 
 

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna jest organizacją dosyć młodą i słabo okrze-
płą w działaniu. Z wywiadów wynika, że bardzo złym rozwiązaniem jest wybieranie aktualnego 
marszałka na przewodniczącego ROT, bowiem jest tak obciążony pierwszą funkcją, że nie znaj-
duje czasu inną działalność. Takie łączenie stanowisk z urzędem powinno być zabronione regu-
laminem. 

Butowski wymienia instytucjonalne informacje turystyczne w Lublinie, Białej Podlaskiej, 
Zamościu jako te, które dostosowały się do standardów przewidzianych w Polskim Systemie 
Informacji Turystycznej i uzyskały rekomendację ROT lub Urzędu Marszałkowskiego8.  

Kruczek i Walas twierdzą, że system informacji turystycznej znajduje się w Polsce na eta-
pie tworzenia i to jest niewątpliwie widoczne na przykładzie województwa lubelskiego9. Dalej 
wymieniają oni ośrodki informacji turystycznej w Lublinie, Białej Podlaskiej Chełmie i Zamościu 
jako instytucje miejskie, w których nie można uzyskać informacji o atrakcjach poza granicami 
miasta. Tymczasem kierownicy tych ośrodków deklarują informację nawet na poziomie krajo-
wym. Nie mienia to jednak statusu tych instytucji. Podobne punkty informacji turystycznej umiej-
scowione w różnych miastach powiatowych woj. lubelskiego są zwykle daleko stojące od wyma-
ganych w dokumentach POT powiatowych centrów it. Piekut porównuje informację turystyczną 
do systemu nerwowego organizmu, co należy uznać za określenie trafne10. Jakże bowiem ma 
sprawnie rozwija się turystyka w województwie lubelskim, kiedy informacja turystyczna jest w 
                                                           

8 Ibidem. 
9 Z. Kruczek, B. Walas: op.cit. 
10 M. Piekut: Czynniki wpływające na aktywność turystyczną dzieci i młodzieży. W: Czynniki determinu-

jące jakość a doskonalenie systemu informacyjnego w branży turystycznej. Red. W. Wajdak. Wyd. Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2005, s. 110 – 112. 
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wyraźnym rozproszeniu i nawet nie widać wyraźnie zakrojonego planu działania w tym zakresie. 
Wyrazem słabego systemu informacji turystycznej na lubelszczyźnie jest korzystanie z niej po-
przez młodzież licealną (średnio 6,8% badanej populacji). Piekut podaje, brak informacji jest 
częstym powodem pozostawania dzieci na całe wakacje w domu. 
 

Wnioski 
 
1) Wśród instytucjonalnych ośrodków informacji turystycznej na lubelszczyźnie widać rozpro-

szenie kompetencyjne, wyraźnie brakuje wojewódzkiego centrum informacji turystycznej 
oraz prężnych powiatowych instytucji działających w tym zakresie. 

2) Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna jest obecnie na początku drogi do efektywne-
go działania i wydaje się, że są tu niezbędne przepisy wydane przez POT dotyczące podziału 
kompetencji między urzędami marszałkowskimi a ROT-ami.  

3) Zaledwie 6,8% populacji młodzieży licealnej korzysta z instytucjonalnej informacji tury-
stycznej, natomiast 92,4% korzysta z informacji ustnej. Należy tutaj działać dwukierunkowo. 
Nauczyciele powinni kreślić kulturę korzystania z instytucjonalnej informacji, a centra in-
formacji powinny pracować nad doskonaleniem swego działania. 
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ZNACZENIE SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  
W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO  
NA OBSZARACH POPRZEMYSŁOWYCH  

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 
 

 

Turystyka jest szansą dla rozwoju wielu krajów, które dysponują walorami przyrodniczymi 
czy też kulturowymi. W efekcie turystyka daje możliwość ożywienia gospodarczego, awansu 
społecznego i kulturalnego lokalnych mieszkańców. 

Turystykę rodzi wyzwalająca się u ludzi ciekawość świata i najbliższego otoczenia, w któ-
rym przyszło im żyć. Jednym z motywów jej uprawiania jest więc dążenie do zdobycia wiedzy 
(informacji) o tym świecie, dlatego informacja turystyczna w Polsce jest uznawana za ważny 
element turystyki. 

G. Pawlik określa informację turystyczną jako przekazywanie danych interesujących tury-
stę, np.: 

– o bazach turystycznych oraz paraturystycznych (baza noclegowa, żywieniowa, komuni-
kacyjna, dane o ofertach biur podróży itp.), 

– o walorach turystycznych, w tym i wypoczynkowych (klimatycznych, walorach wód i 
ukształtowania powierzchni), 

– o walorach leczniczych, a także o antywalorach turystycznych (strefach zagrożenia eko-
logicznego) i formach ochrony przyrody (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty i 
inne), 

– informacje dotyczące przepisów obowiązujących turystów zagranicznych, poruszania 
się w strefach przygranicznych, 

– kalendarze imprez, cenniki i rozkłady jazdy, 
– informacje dla biznesmenów (adresy placówek handlowych, terminarze targów, giełd, 

wystaw, lista obiektów do zagospodarowania turystycznego). 
Informacja turystyczna jest więc istotną potrzebą odczuwalną w związku z usprawnieniem 

turystyki. Należy ona do grupy potrzeb odczuwalnych zarówno w czasie wyjazdu, jak i przed 
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nim, w związku z przygotowaniem tego wyjazdu. Jest potrzebą wzbogacającą rozwój psychiczny 
i intelektualny turystów1. 

Turystyka industrialna jest obecnie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się 
segmentów turystyki w Europie i na świecie. W Polsce ten typ turystyki jest stosunkowo nowym 
segmentem, toteż oferta skierowana do turystów krajowych, jak i zagranicznych jest stosunkowo 
mała. Biorąc pod uwagę zabytki techniki i przemysłu można stworzyć niezwykle atrakcyjną i 
bogatą ofertę turystyczną. Można również poszerzyć już istniejące oferty poprzez dodanie do nich 
właśnie spuścizny poprzemysłowej. Biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: 

– podniesienie znaczenia turystyki industrialnej na świecie, 
– urozmaicenie oferty turystycznej województwa, 
– korzystne warunki do rozwoju powyższej turystyki w województwie, 
– podniesienie atrakcyjności województwa, a przez to również wzmocnienie potencjału 

gospodarczego (zniwelowanie bezrobocia). 
Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Polskim Komitetem Ochrony Dziedzic-

twa Przemysłowego TICCIH, Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędem Mar-
szałkowskim Województwa Śląskiego opracowała: „Koncepcję promocji rozwoju markowego 
produktu turystycznego w zabytkach techniki i przemysłu w Polsce”. 

Spuścizna przemysłowa stanowi integralną część kulturowego dziedzictwa tego regionu. 
Bogactwo zabytków poprzemysłowych jest ewenementem na skalę europejska, a nawet świato-
wą. Te obiekty, które kreowały w przeszłości negatywny wizerunek województwa, dziś mogą się 
przyczynić do wzrostu jego atrakcyjności. Temu między innymi ma służyć „Szlak Zabytków 
Techniki w Województwie Śląskim” – projekt realizowany wspólnie przez Śląską Organizację 
Turystyczną, Wydział Promocji Regionu, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Śląskiego oraz Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego.  

Po wstępnej weryfikacji, połączonej z wizjami lokalnymi w terenie (sprawdzona została 
dostępność obiektów i ich dostosowanie do ruchu turystycznego, bezpieczeństwo zwiedzania 
itp.), początkowo wyznaczone zostały 34 zabytki, które powinny znaleźć się na szlaku: 
1) Bielsko – Biała: Dworzec PKP. 
2) Bielsko – Biała: Muzeum Techniki i Włókiennictwa. 
3) Bytom: Elektrociepłownia „Szombierki”. 
4) Bytom: Górnośląskie Koleje Wąskotorowe. 
5) Bytom: Tramwaj linii 38. 
6) Częstochowa: Muzeum Historii Kolejnictwa. 
7) Częstochowa: Muzeum Przemysłu Zapałczanego. 
8) Gliwice: Muzeum Odlewnictwa Artystycznego. 
9) Gliwice: Muzeum Techniki Sanitarnej. 
10) Gliwice: Radiostacja Gliwicka. 
11) Karchowie: Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada”. 
12) Katowice: Podlesie: Most na rzece Mlecznej. 
13) Katowice: Galeria Szyb Wilson. 
14) Katowice: osiedle Giszowiec. 
15) Katowice: osiedle Nikiszowiec. 

                                                           
1 J. Merski: Informacja turystyczna w Polsce. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 

2002, s. 11. 
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16) Łaziska Górne: Muzeum Energetyki. 
17) Mysłowice: Centralne Muzeum Pożarnictwa. 
18) Pszczyna: Muzeum Prasy Śląskiej. 
19) Radzionków: Muzeum Chleba. 
20) Ruda Śląska: Kolonia Robotnicza „Ficinus” 
21) Ruda Śląska: (Chebzie): Dworzec PKP. 
22) Rudy: Skansen Kolei Wąskotorowej. 
23) Rybnik: Zabytkowa Kopalnia „Ignacy”. 
24) Sosnowiec: Dworzec PKP. 
25) Suszec: Prywatne Zbiory Etnograficzne Szenderów w Suszcu. 
26) Tarnowskie Góry: Sztolnia Czarnego Pstrąga. 
27) Tarnowskie Góry: Zabytkowa Kopalnia Rud Srebronośnych. 
28) Tychy: Tyskie Browary Książęce. 
29) Ustroń: Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jareckiego. 
30) Zabrze: Muzeum Górnictwa Węglowego. 
31) Zabrze: Skansen Górniczy „Królowa Luiza”. 
32) Zabrze: Szyb „Maciej”. 
33) Żywiec: Browar Żywiecki. 
34) Poręba: Gichta hutnicza. 
Ostatecznie wytypowano 29 obiektów, a z listy usunięto: 

– Bytom: Elektrociepłownia „Szombierki”, 
– Bytom: Tramwaj linii 38, 
– Katowice - Podlesie: Most na rzece Mlecznej, 
– Suszec: Prywatne Zbiory Etnograficzne Szenderów w Suszcu, 
– Poręba: Gichta hutnicza. 
Działalność promocyjna i informacyjna powinna polegać na zwracaniu uwagi potencjal-

nym uczestnikom ruchu turystycznego na istnienie różnorodnych dóbr kultury i ich roli, wraz ze 
wskazaniem możliwych form ich dostępności. W dalszym etapie przekonani już turyści powinni 
otrzymać rzetelną, konkretną informację, pozwalającą na wybór obiektu, formy zwiedzania – nie 
kolidujących z ich ochroną. Przystępność przekazu informacji zagwarantuje jej zrozumienie i 
utrwalenie oraz da szansę na przekazywanie innym. Odbiorcą działań promocyjnych może być 
też obecny lub potencjalny użytkownik obiektu zabytkowego, społeczność gminna2. 

Na oznakowanie turystyczne składają się znaki używane w miejscowościach turystycznych 
w postaci drogowskazów, służących turystom i podróżnym a informujących o punktach i centrach 
informacji turystycznej, atrakcjach turystycznych, dworcach komunikacyjnych, hotelach i restau-
racjach. Poza tym spotykane są oznakowania dróg tworzone specjalnie do szlaków turystycznych, 
które wprowadziło PTTK3. 

W dniu 1 sierpnia 2005 r. PART odpisała umowę ze Śląską Organizacją Turystyczną na 
opracowanie logo promocyjnego wraz z Katalogiem Identyfikacji Wizualnej Szlaku Zabytków 
Techniki w województwie śląskim, na który składają się przedstawione poniżej elementy. 

 
2 J.P. Piotrowski, M. Traczyk: Promocja i informacja turystyczna. Wybrane zagadnienia. AVSI Polska 

oraz Instytut Turystyki Odział w Krakowie. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych. Kraków 1999, s. 135. 
3 Z. Kruczek, B. Wals: Promocja i informacja turystyczna. Proksenia, Kraków 2004, s. 191. 
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 Logo  
Logo promocyjne jest zestawieniem wielu form, układów i elementów, które decydują o 

charakterystycznym obrazie produktu turystycznego, jakim jest Szlak Zabytków Techniki. Sta-
nowi jedno z najważniejszych elementów wizualnej komunikacji. Jest sygnałem i zarazem oto-
czeniem najlepiej oddającym charakter i styl szlaku, jego atrakcji i profilu turystów. Pozytywne 
walory i skojarzenia symbolu są podstawą do konstruowania wizerunku na mapie turystycznej 
Polski i Europy. 

Logo promocyjne Szlaku Zabytków Techniki składa się ze znaku graficznego i logotypu. 
Przedstawia stare, kanciaste koło przemysłowe. Czyste, wesołe kolory nie tylko odnawiają jego 
wygląd, ale symbolizują przemianę i pobudzenie do innych, niż stworzono je, funkcji. 
Piktogramy  

Uzupełnienie podstawowego znaku Szlaku Zabytków Techniki tworzy seria piktogramów – 
informujących o ważnych punktach dla zwiedzającego, spośród których wyróżnia się: 

– gastronomię, 
– nocleg, 
– parking, 
– zabytki techniki w okolicy, 
– czas zwiedzania, 
– zwiedzanie z przewodnikiem, 
– atrakcje. 

Kierunkowskazy 
Zaprojektowano również kierunkowskazy, które powinny stanowić logiczny ciąg naprowa-

dzający do celu. Umiejscowione są na wysokości nie kolidującej ze swobodą komunikacji. Mogą 
być wolnostojące, mocowane do słupów lub ścian budynków. 
Strona Internetowa 

Strona internetowa typu portal składa się z ramki i przycisków nawigacyjnych w kolorach 
charakterystycznych dla Szlaku Zabytków Techniki. Zawartość strony, tekst, mapy, zdjęcia 
mieszczą się wewnątrz ramki, z możliwością przesuwania obszaru widocznego na ekranie. Pomy-
słodawcy takiego wyglądu strony internetowej podkreślają, iż zaletą tego typu rozwiązania jest 
stała obecność na ekranie wszystkich elementów. 
Tablica informacja dla obiektu 

 Tablice informacyjne Szlaku Zabytków Techniki zawierają wiele elementów stałych i 
wspólnych dla tablic wszystkich obiektów: mapa z trasą Szlaku Zabytków Techniki, znak Woje-
wództwa Śląskiego, logo Szlaku Zabytków Technik, logo Śląskiej Organizacji Turystycznej, 
adres strony internetowej, piktogramy. W projektach uwzględniono kolorystykę, typografię i 
zasady stosowania znaku promocyjnego. 
Tablica informacyjna zbiorcza 

Wolnostojąca lub wisząca tablica informacyjna Szlaku Zabytku Techniki zawiera: mapę z 
trasą Szlaku Zabytków Techniki, znak Województw Śląskiego, logo Szlaku Zabytków Techniki, 
logo Śląskiej Organizacji Turystycznej, adres strony internetowej, piktogramy, informacje o 
obiektach w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim). W projekcie uwzględniono 
kolorystykę, typografię i zasady stosowania znaku promocyjnego. 
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Ulotka i stand reklamowy 
Rozkładana ulotka reklamowa wybranych lub wszystkich obiektach o wymiarach 12x12 

cm, prezentuje możliwość łączenia typografii ze zdjęciem omawianych obiektów Szlaku Zabyt-
ków Techniki. W projekcie uwzględniono kolorystykę, typografię i zasady stosowania znaku 
promocyjnego. 
Inne 

W materiałach promocyjnych uwzględniono: 
– długopisy w kolorze białym, srebrnym lub stalowym wraz z logo i nazwą: Szlak Zabyt-

ków Techniki, 
– koszulki w kolorze białym, srebrnym lub stalowym wraz z logo i nazwą: Szlak Zabyt-

ków Techniki, 
– kubek w kolorze białym, srebrnym lub stalowym wraz z logo i nazwą: Szlak Zabytków 

Techniki. 
Dziedzictwo przemysłowe pozwala lepiej zrozumieć rozwój regionalny wraz z jego specy-

fiką. Z tego powodu zabytki techniki coraz częściej znajdują i będą się znajdować w sferze zain-
teresowań turystów, pragnących poznać kontekst historyczny i uwarunkowania gospodarcze 
dziedzictwa kulturowego. 

Turystyka związana z zabytkami techniki i obiektami poprzemysłowymi na świecie bije re-
kordy popularności. W Polsce ta dziedzina zaczyna się dopiero rozwijać. Uczestnicy powstające-
go projektu liczą, że Szlak Zabytków Techniki w Województwie Śląskim stanie się markowym 
produktem turystycznym regionu. 
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SZCZECIN – MIASTEM TURYSTYKI EDUKACYJNEJ 
 

 

Interaktywna edukacja 
 

Tradycyjnie miasta atrakcyjne turystycznie kojarzą się z wszelkiego rodzaju pomnikami 
przeszłości, a więc na przykład z ciekawą, historyczną zabudową, z wyjątkowymi zamkami i 
pałacami, z muzeami wypełnionymi dziełami wielkich mistrzów. Wszelkie przewodniki tury-
styczne na pierwszym miejscu umieszczają wymienione powyżej walory historyczne.  

Jednak od kilkunastu lat zaczyna rozwijać się w świecie dodatkowo inny rodzaj turystyki - 
tzw. turystyka edukacyjna. Jej rozwój związany jest z masowo powstającymi w ostatnich latach 
centrami nauki i sztuki. Niektórzy nazywają je muzeami nauki i sztuki lub w zależności od specy-
fiki muzeami nauki i techniki. W przeciwieństwie do zwykłych muzeów, gdzie na ogół niczego 
się nie dotyka, a zwiedzanie polega na statycznym podziwianiu zbiorów, w muzeach nauki inte-
raktywność jest wpisana w ich charakter. Głównym celem centrów nauki jest promowanie wie-
dzy, w szczególności dotyczącej nauk przyrodniczych i technicznych, w sposób interaktywny, a 
przez to niezwykle atrakcyjny, zwłaszcza dla młodych ludzi. Dzieci rodzą się z naturalną skłon-
nością do poznawania świata. Niestety bardzo często w szkołach ta naturalna skłonność jest wy-
gaszana poprzez wzrastającą ilość materiału do zapamiętania. Wraz z przechodzeniem do star-
szych klas młodzież coraz więcej uczy się, aby zapamiętać, a coraz mniej pracuje twórczo. Aby 
ten trend odwrócić i zdając sobie sprawę z roli nauk ścisłych w rozwoju cywilizacji na całym, 
świecie zaczęły powstawać interaktywne centra nauki. Mimo, że pierwsze centrum nauki powsta-
ło jeszcze w XIX wieku w Berlinie, współczesne standardy zostały wypracowane dopiero w 1969 
roku przez Exploratorium założone przez Francka Oppenheimera (brata znanego fizyka współ-
twórcy amerykańskiej bomby atomowej i laureata nagrody Nobla) w San Francisco. Obecnie na 
całym świecie funkcjonuje ponad 1000 centrów nauki, w tym ponad 300 w USA i co najmniej 
300 w Europie. Niektóre centra nauki zostały stworzone z takim rozmachem, że stały się głów-
nymi atrakcjami turystycznymi regionu. Centrum La Villette w Paryżu odwiedzane jest przez 5 
mln gości rocznie. Futuroscope w Poitiers (mieście wielkości Stargardu Szczecińskiego) odwie-
dza 3 mln gości rocznie przyjeżdżających z całej Europy i świata. Po wybudowaniu centrum 
nauki i sztuki w Walencji, miasto to znalazło się na czwartym miejscu w Hiszpanii pod względem 
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liczby turystów. Średnia frekwencja w dużym centrum nauki (powyżej 1500 metrów kwadrato-
wych) to 300 000 odwiedzających rocznie.   
 
Centrum Nauki i Sztuki w Szczecinie 
 

W Polsce centrów nauki z prawdziwego zdarzenia jeszcze nie ma, choć pierwsze ambitne 
plany powstały właśnie w Szczecinie już w 2000 roku z inicjatywy Uniwersytetu Szczecińskiego. 
Niestety z powodu utrudnień ze strony władz miejskich oraz konserwatora zabytków do dzisiaj 
nie zostały zrealizowane. Inne duże miasta radzą sobie z różnymi trudnościami dość sprawnie i 
duże centra nauki powstaną za unijne środki w Warszawie (Centrum Nauki Kopernik) oraz Hewe-
lianum w Gdańsku. Inne miasta, jak Wrocław, Kraków, Katowice, Toruń również mają swoje 
plany. 

Mimo, że do chwili obecnej  dużego centrum nauki w Szczecinie nie udało się wybudować, 
czekając aż pojawią się w mieście sprzyjające warunki ze strony władz samorządowych i konser-
watora zabytków, realizowany jest w mniejszej skali plan otwartej i atrakcyjnej edukacji społe-
czeństwa. 
 
Wystawa EUREKA 
 

9 listopada 2002 roku powstała w Szczecinie interaktywna wystawa doświadczeń fizycz-
nych EUREKA. Wystawa powstała z inicjatywy Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. Została zaplanowana jako jeden z wielu elementów edukacyjnych przyszłe-
go Centrum Nauki i Sztuki. Duże zrozumienie dla idei Centrum przez dyrekcję Muzeum Naro-
dowego w Szczecinie zaowocowało udostępnieniem jego pomieszczeń dla jednej z przyszłych 
funkcji edukacyjnych Centrum – interaktywnej wystawy.  

Początkowo wystawa składała się z 20 eksponatów wykonanych własnymi siłami Wydzia-
łu. Jednak szybko została wzbogacona o 20 następnych przekazanych nieodpłatnie przez Rudolfa 
Seiferta – właściciela współpracującej z EUREKĄ wystawy PHAENOMENTA w Peenemuende 
koło Greifswaldu. Do dnia dzisiejszego współpraca między wystawami rozwija się bardzo dobrze 
– wymiana doświadczeń oraz eksponatów. Planowane jest również wspólne uruchamianie podob-
nych wystaw edukacyjnych w innych miastach w Polsce. W następnych miesiącach wystawa 
stopniowo wzbogacała się o nowe atrakcyjne eksponaty.  

Szacuje się, że przez pierwsze trzy lata funkcjonowania wystawę (łącznie z filiami) odwie-
dziło ponad 80 000 osób. 

 
Filie 
 

W czerwcu 2003 została uruchomiona sezonowa filia wystawy EUREKA w Międzynaro-
dowym Domu Kultury w Międzyzdrojach, a w październiku tego samego roku kolejna filia w 
Muzeum Lubuskim w Gorzowie Wielkopolskim. Wystawa ta funkcjonowała do końca grudnia 
2004 roku. Największą wystawą w Polsce jest nadal wystawa EUREKA w Szczecinie licząca 
obecnie już 60 eksponatów.   

W maju 2004 roku uruchomione zostały dwie kolejne filie wystawy. Jedna sezonowa w 
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz druga w Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w 
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Bydgoszczy. Ta ostatnia wystawa powstała wspólnie z Fundacją Promocji Nauki i Techniki 
,,Eksperymentarium Bydgoskie’’. Obie wystawy funkcjonują nadal, ale nie przez cały rok. Wy-
stawa w Kołobrzegu tylko w miesiącach letnich (czerwiec – wrzesień), a wystawa w Bydgoszczy 
poza okresem zimowym (kwiecień – październik). W Kołobrzegu znajduje się około 25 ekspona-
tów, a w Bydgoszczy – 40. W miesiącach kwietniu i maju 2005 roku wystawa kołobrzeska funk-
cjonowała w Rogoźnie Wielkopolskim (w Muzeum Regionalnym). Z kolei Żnin dwukrotnie 
gościł w okresie zimowym wystawę bydgoską. W lipcu 2005 roku około 20 eksponatów uatrak-
cyjniło dużą, trwającą cały tydzień, imprezę w Rostocku: Sail & Science. Trwają rozmowy w 
sprawie uruchomienia filii szczecińskiej wystawy w Sopocie oraz w powstającym właśnie naj-
większym w Europie środkowo-wschodniej centrum handlowo-rozrywkowym ,,Manufaktura'' w 
Łodzi. Pod szyldem EUREKI powstanie również salon wizualizacji trójwymiarowej w muzeum 
fotografii w Bydgoszczy.  
 
EUREKA w Domu Marynarza 
 

Wystawa szczecińska funkcjonowała w pomieszczeniach Muzeum Narodowego do końca 
maja. Mimo, że współpraca z Muzeum rozwijała się bardzo dobrze, z powodu braku miejsca na 
rozwój EUREKA przeniosła się do pomieszczeń Domu Marynarza. Uroczyste otwarcie wystawy 
w nowym miejscu odbyło się 8 czerwca, w dniu rzadkiego zjawiska astronomicznego – przejścia 
Wenus na tle tarczy Słońca. Otwarciu wystawy towarzyszyły obserwacje astronomiczne za po-
mocą dwóch specjalnie przygotowanych teleskopów. Podobne obserwacje Instytut Fizyki US 
zorganizował przy wystawie w Gorzowie oraz w Kołobrzegu. W zamierzeniu organizatorów 
wystawy mają być miejscem różnego rodzaju happeningów naukowych również w przyszłości. 
W czasie Zachodniopomorskich Festiwali Nauki w drugiej połowie września, które na Wydziale 
Matematyczno-Fizycznym US odbywają się właśnie w Domu Marynarza, wystawę oraz wykłady 
odwiedza setki osób.  

Sukces wystawy szczecińskiej budzi szacunek polskich uczelni oraz różnych innych insty-
tucji. Właśnie uruchomienie wystawy w Szczecinie spowodowało powierzenie Instytutowi Fizyki 
US zorganizowanie Ogólnopolskiego Spotkania Demonstratorów (czerwiec 2004) oraz Ogólno-
polskiego Zjazdu Fizyków (wrzesień 2007). Z doświadczeń EUREKI chcą korzystać uczelnie i 
inne instytucje planujące zorganizowanie podobnych wystaw w dużych miastach Polski. Kon-
kretne zapytania nadeszły z Wrocławia, Katowic, Rzeszowa, Torunia, a nawet z Warszawy, gdzie 
plany budowy eksploratorium są już bardzo zaawansowane. Szczecińskie instytucje odpowie-
dzialne za edukację i kulturę również  zauważyły, jaką rolę edukacyjną pełni wystawa. Te insty-
tucje to Muzeum Narodowe, Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz Wydział Oświaty 
Urzędu Miejskiego, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Kuratorium, Urząd Marszałkowski. 
Ten ostatni zaproponował wystawie prezentację podczas konferencji SERG, która odbyła się w 
październiku 2004 roku w Szczecinie z udziałem 300 polityków z Polski i Europy. Zachodnio-
pomorską kulturę i edukację prezentowały tam trzy instytucje: Muzeum Narodowe, Wyższa 
Szkoła Sztuki Użytkowej oraz wystawa EUREKA. 

Wystawę odwiedzają coraz częściej cudzoziemcy, zwłaszcza Niemcy i Duńczycy, którzy 
dowiadują się o wystawie głównie z internetu oraz z obcojęzycznych informatorów turystycz-
nych. Rosnące zainteresowanie cudzoziemców powoduje, że organizatorzy przygotowali komple-
ty opisów do wystawy w języku angielskim oraz niemieckim. Studenci fizyki pełniący dyżury na 
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wystawie zaczynają również być dobierani pod kątem znajomości języka obcego. Pewne instytu-
cje szczecińskie związane z branżą turystyczną zamierzają włączyć wystawę w swój pakiet tury-
styczny. Rozwija się współpraca wystawy z Muzeum Narodowym, Zamkiem Książąt Pomor-
skich, z Multikinem oraz siecią restauracji McDonald’s. Rozpoczęła się również współpraca z 
Wydziałem Strategii Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego, który zaprosił EUREKĘ do uatrak-
cyjnienia Dni Morza jakimś spektakularnym plenerowym doświadczeniem. Odpowiednie przygo-
towania są już czynione, a będzie to doświadczenie Pascala z beczką. 

Wystawa została zaproszona do udziału w największej europejskiej popularno-naukowej 
imprezie plenerowej – Pikniku Naukowym, który odbędzie się w Warszawie 3 czerwca 2006 
roku. Hasłem przewodnim Pikniku jest ,,Świat za 10 lat'', a EUREKA przedstawi swoją najnow-
szą ekspozycję poświęconą różnym technologiom wizualizacji trójwymiarowej. 
 
Dodatkowa działalność EUREKI  
 

W czerwcu 2004 roku wystawa EUREKA rozpoczęła nowy rodzaj działalności: organiza-
cja imprez okolicznościowych dla dzieci i dorosłych. Jest to pierwsza w Polsce tego typu bawial-
nia edukacyjna. Podczas dwugodzinnej spontanicznej zabawy, odpowiednio przeszkolone osoby 
organizują konkursy tematycznie związane z wystawą. Dzieci otrzymują tzw. paszport odkrywcy, 
w którym są sformułowane proste zadania. Najlepsi otrzymują nagrody, a solenizant lub jubilat 
dodatkowo drobny prezent również związany z wystawą. Oczywiście jest również tradycyjny tort 
oraz napoje. Za pośrednictwem szczecińskiego oddziału Rotary Club wystawa rozpoczęła współ-
pracę z domami dziecka. Pierwsza grupa dzieci z domów dziecka odwiedzi wystawę w maju 2006 
roku. Pewnym nowym doświadczeniem było zorganizowanie imprezy okolicznościowej dla 
niepełnosprawnych i dla grupy mieszanej. Organizatorzy bardzo obawiali się, czy uda się stanąć 
na wysokości zadania. Okazało się, że odbiór był bardzo pozytywny i w przyszłości organizowa-
nie takich imprez zostanie włączone do oferty wystawy.  

W najbliższym czasie wystawa wprowadzi tematyczne lekcje dla uczniów szkół i innych 
grup zorganizowanych. Szkoła będzie mogła zamawiać przeprowadzenie lekcji na terenie wysta-
wy na określony temat.  
 
Najpiękniejsze doświadczenia wszech czasów 
 

We wrześniu 2005 roku EUREKA zainicjowała nowy ambitny projekt edukacyjny, a wa-
hadło Foucaulta zainstalowane w wieży Zamku Książąt Pomorskich jest pierwszym elementem 
tego projektu. Projekt polega na uruchomieniu w Szczecinie 10 najpiękniejszych doświadczeń 
fizycznych wszech czasów. Odpowiednia lista doświadczeń, które miały największy wpływ na 
rozwój cywilizacji została nagłośniona z okazji Światowego Roku Fizyki (2005). Co roku, we 
wrześniu, w czasie Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki będzie uruchamiane jedno z do-
świadczeń. Założeniem projektu jest, aby każde z doświadczeń miało charakter interaktywny i 
było samoobsługowe. Dzięki dużym rozmiarom każde z nich będzie atrakcją turystyczną samą w 
sobie, a Wahadło Foucaulta w wieży zamkowej udowodniło, że jest to możliwe. Drugie z do-
świadczeń będzie historycznym eksperymentem Cavendisha z 1798 roku, polegającym na pomia-
rze siły grawitacyjnej. Doświadczenie będzie  zlokalizowane w holu Wydziału Matematyczno-
Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Na wrzesień 2007 roku zaplanowano uruchomienie 
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doświadczenia Eratostenesa z 230 roku p.n.e., polegającego na pomiarze promienia Ziemi. To 
pierwsze chronologicznie doświadczenie z listy ,,top10'', a trzecie w Szczecinie, będzie zainsta-
lowane w remontowanej właśnie wieży Muzeum Narodowego na Wałach Chrobrego. Gdy w 
2014 roku ostatnie z doświadczeń zostanie uruchomione, Szczecin będzie pierwszym miastem na 
świecie, w którym jeżdżąc po mieście od doświadczenia do doświadczenia będzie można w spo-
sób prosty i atrakcyjny prześledzić rozwój nauki od starożytności do teraźniejszości. 
 
EUREKA w Muzeum Techniki i Komunikacji  
 

W części Muzeum Techniki i Komunikacji, które powstanie w starej odremontowanej za-
jezdni tramwajowej przy ulicy Niemierzyńskiej w Szczecinie w 2009 roku, zostanie zorganizo-
wana filia interaktywnej wystawy EUREKA poświęcona zjawisku ruchu. 

Dobrze przemyślane muzea transportu cieszą się w świecie dużą popularnością pod warun-
kiem, że zawierają część interaktywną, polegającą tym, że zwiedzający angażują się aktywnie w 
poznanie wystawionych eksponatów. Są one tak pomyślane, że zakładają  fizyczną ingerencję w 
działanie eksponatu. Muzeum transportu w Lucernie (mieście mniejszym od Szczecina) odwiedza 
rocznie około 800 tys. gości. Część interaktywną zawiera również muzeum techniki w Berlinie 
(słynne Spektrum), a także muzeum transportu lotniczego w Anklam. Razem z muzeum lokomo-
tyw na Rugii szczecińskie muzeum będzie stanowiło znakomite dopełnienie sieci muzeów trans-
portu na Pomorzu Zachodnim, polskim i niemieckim. Będzie to sieć otwarta i nowe, podobne 
inicjatywy będą mogły być w nią również włączane. Współpracując ze sobą oraz w sposób prze-
myślany uzupełniając sieć tych muzeów, może stanowić interesującą atrakcję turystyczną regio-
nu. 

Muzeum szczecińskie nie będzie duże, ale na część interaktywną  przeznaczy kilkaset me-
trów kwadratowych. Na takiej powierzchni docelowo znajdować się będzie około 50 interaktyw-
nych eksponatów związanych ze zjawiskiem ruchu. Zjawisko to zostało celowo wybrane, jako 
dominujące w nowym muzeum techniki ze względu na specyfikę muzeum – transport. W chwili 
obecnej trwają prace koncepcyjne nad doborem doświadczeń. Każde z nich, oprócz walorów 
czysto zabawowych, ma posiadać walor poznawczy i w założeniach ma uczyć praw przyrody 
związanych z ruchem. Organizatorzy chcą zgromadzić taki zestaw doświadczeń, który pozwoli na 
realizację ciekawych interaktywnych lekcji z kinematyki oraz dynamiki ruchu dla szkół podsta-
wowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Wystawa będzie miała w ofercie cały szereg tematów z 
mechaniki i nauczyciel będzie mógł zamówić dla swojej klasy zrealizowanie konkretnego tematu 
przez pracownika Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego lub przez 
odpowiednio przeszkolonego studenta w ramach praktyki pedagogicznej. Będzie też mógł w 
umówionym czasie sam przeprowadzić lekcję na wystawie. Oczywiście wystawa będzie dostępna 
nie tylko dla szkół. Doświadczenie istniejącej interaktywnej wystawy EUREKA w Domu Mary-
narza pokazuje, ze oprócz szkół dużą grupę odwiedzających stanowią rodziny, a także turyści, 
również z zagranicy.  

Jedno z doświadczeń na wystawie będzie szczególnie wyeksponowane i ma być magnesem 
przyciągającym zwiedzających. Będzie to doświadczenie ze wspomnianej listy ,,top10''. Tym 
szczególnym doświadczeniem będzie doświadczenie Galileusza, polegające na staczaniu się 
różnych ciał po równi pochyłej. Równia będzie miała długość kilkunastu metrów, a staczające się 
ciała to  walce lub cylindry, do których dziecko będzie mogło wejść i staczać się razem z nimi. 
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Planowane jest umieszczenie doświadczenia pod gołym niebem przed muzeum. W okresie zimo-
wym zamiast walców będą specjalne sanki. Doświadczenie będzie pełniło rolę naukowego placu 
zabaw. Doświadczenie Galileusza będzie piątym z listy dziesięciu. Zaplanowane jest na wrzesień 
2009 roku. Po uruchomieniu wszystkich dziesięciu doświadczeń w różnych miejscach Szczecina 
można sobie wyobrazić wycieczki edukacyjne po tych miejscach zabytkowym tramwajem lub 
autobusem, zaczynającym swoją trasę od Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie. 

Przedstawiciele niemieckiej firmy Richter Spielgereate GmbH, niedaleko Monachium, spe-
cjalizującej się w produkcji wyposażenia edukacyjnych placów zabaw, gdy dowiedzieli się o 
szczecińskich zamierzeniach, nazwali cały planowany zestaw doświadczeń i wystaw inetarktyw-
nych kolią otaczającą Szczecin. Poszczególne atrakcje edukacyjne będą błyszczącymi diamenta-
mi w tej kolii. 

 
Miasto Oriona 
 

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym pomyśle, który gdyby został zrealizowany, 
dopełniłby znaczenia Szczecina jako miasta turystyki edukacyjnej. Okazuje się, że w sposób 
zamierzony lub nie, centralne place Szczecina (Plac Sprzymierzonych, Odrodzenia, Grunwaldzki 
oraz Zgody) położone są względem Odry, zachowując proporcje odległości, tak samo jak wielkie 
piramidy ze Sfinksem w Gizie względem Nilu oraz gwiazdy konstelacji Oriona względem Drogi 
Mlecznej. W ten sposób zabudowa Szczecina, być może w sposób czysto przypadkowy, jest 
odbiciem pewnych relacji geometrycznych na niebie (skądinąd wiadomo, że położenie piramid i 
Sfinksa względem Nilu nie jest przypadkowe, a budowniczowie tych historycznych budowli 
kierowali się układem gwiazd). Fakt ten można by wykorzystać do promocji miasta. Można 
nawet pójść dalej i umieścić ronda lub place w miejscach Szczecina odpowiadających pozosta-
łym, ,,niewykorzystanym’’ jeszcze gwiazdom Oriona. Place mogłyby mieć podwójne nazwy. Ta 
druga odpowiadałaby nazwie danej gwiazdy, np. Betelgeza, itp. Szczecin mógłby uzyskać przy-
domek miasta Oriona. Łatwo można sobie wyobrazić turystyczne wycieczki po Szczecinie od 
,,gwiazdy’’ do ,,gwiazdy’’. W miejscach tych można by umieścić różne atrakcje, np. ciekawe 
fontanny, pomniki lub duże interaktywne ekspozycje. Atrakcje takie uczyniłyby ze Szczecina 
miasto wyjątkowe.  

Jest oczywiste, że w kompleks atrakcji edukacyjnych miasta należy włączyć obiekty już 
istniejące: Muzeum Narodowe z Muzeum Morskim i Muzeum Geologiczne przy Uniwersytecie 
Szczecińskim. Niezagospodarowana do tej pory Łasztownia może pełnić tutaj szczególną rolę. 
Planowane są też i inne inicjatywy nie opisane w niniejszym artykule, jak np. Ogród Botaniczny, 
który znakomicie wpisuje się w charakter turystyki edukacyjnej. 
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STATYSTYCZNA ANALIZA ZMIAN LICZBY HOTELI  
W POLSCE W LATACH 1995-2004 

 
 

 
Wprowadzenie 
 

Poruszana problematyka wydaje się szczególnie ważna i interesująca. Informacja 
turystyczna rozumiana jest tu jako system, w skład którego wchodzi m.in. metodologia 
gromadzenia, przetwarzania, weryfikowania i udostępniania danych. Przedmiotem rozważań w 
niniejszym artykule jest statystyczna analiza zmian liczby hoteli ogółem i struktury hoteli ze 
względu na kategorię liczby gwiazdek w Polsce na przestrzeni lat 1995-2004. 

 

Wyniki badań 
 

1Stosując najczęściej wykorzystywane miary z metod indeksowych , a mianowicie 
przyrosty absolutne i indeksy zarówno jednopodstawowe jak i łańcuchowe, przeprowadzono 
analizę dynamiki liczby hoteli ogółem w Polsce w latach 1995-2004 (tabela 1).  

                                                           
1 Więcej informacji na temat metod indeksowych i ich zastosowań znaleźć można m.in. w: R. Czyżycki, 

M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia ze statystyki. ECONOMICUS, Szczecin 2006, s. 72-78.  
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Tabela 1. Analiza dynamiki liczby hoteli ogółem w Polsce w latach 1995-2004 
 

Lata Y 1t/ty −Δ o/tyΔ 1t/ti − o/ti    t

1 - 0 - 668 1995 
1,1572 1,1572 105 105 773 1996 
1,2635 1,0918 176 71 844 1997 
1,3608 1,0770 241 65 909 1998 
1,3563 0,9967 238 -3 906 1999 
1,3832 1,0199 256 18 924 2000 
1,4461 1,0455 298 42 966 2001 
1,6033 1,1087 403 105 1071 2002 
1,7290 1,0784 487 84 1155 2003 
1,7994 1,0407 534 47 1202 2004 

 
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z www.intur.com.pl. 

 
 Na podstawie uzyskanych wyników należy wyciągnąć następujące wnioski: 
– w porównaniu do roku poprzedniego największy bezwzględny wzrost liczby hoteli w 

Polsce w latach 1995-2004 wystąpił w latach 1996 i 2002 ( 1t/ty −Δ  = 105) i wyniósł 

on wówczas 105 hoteli, przy czym w roku 1996 stanowiło to wzrost w stosunku do roku 
1995 o 15,72% (por. 1572,1i 1t/t =− ) a w roku 2002 był to wzrost w porównaniu z 

rokiem poprzednim o 10,87% (por. 1087,1i 1t/t =− );  

– mimo, że na przestrzeni lat 1995-2004 widoczna jest wyraźna tendencja rosnąca liczby 
hoteli ogółem w Polsce to jednak w 1999 roku odnotowano niewielki spadek badanych 
obiektów w odniesieniu do roku poprzedniego, bowiem liczba hoteli w 1999 roku była 
o trzy hotele mniejsza w porównaniu z rokiem 1998 a zatem jednorazowo w całym 
okresie objętym badaniem odnotowano przyrost ujemny, ale był to spadek rzędu 
jedynie 0,33%; 

– w roku 2004 w odniesieniu do roku 1995 (początkowego okresu badania przyjętego za 
podstawę porównań miar jednopodstawowych) liczba hoteli ogółem w Polsce wzrosła o  
534 ( 534y o/t =Δ 7994,1i o/t =), czyli o 79,94% (por. ). 

Z uwagi na fakt, iż przebieg analizowanej liczby hoteli w Polsce w całym przedziale 
czasowym objętym badaniem jest dosyć regularny, uzasadnione było obliczenie pewnej miary 
syntetycznej, a mianowicie średniego tempa zmian, które wyniosło 6,75%. Uzyskany wynik 
pozwala wyciągnąć wniosek, iż w latach 1995-2004 liczba hoteli ogółem w Polsce z roku  na rok 
wzrastała średnio o 6,75%. 

Podejmując próbę analizy zmian struktury hoteli ze względu na kategorię liczby gwiazdek  
w Polsce na przestrzeni lat 1995-2004 dobrym punktem wyjścia do dalszych rozważań wydaje się  
być graficzne zaprezentowanie posiadanego materiału statystycznego, a zatem wizualizacja 
danych. Analizowane struktury hoteli w Polsce według stanu na dzień 31 lipca danego roku  
w latach 1995-2004 graficznie można zilustrować za pomocą wykresu obrazkowego „Twarze 
Chernoffa”. Widoczne są wyraźne zmiany zarysów ludzkich twarzy2 zdefiniowanych przy 

                                                           
2 Identyczne twarze Chernoffa oznaczałyby takie same struktury hoteli w analizowanych latach. 
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pomocy procentowych udziałów liczby hoteli według kategorii liczby gwiazdek w ogólnej liczbie 
hoteli w danym roku3 (rysunek 1). 
 
 

 
Rysunek 1. Twarze Chernoffa  
Źródło: opracowanie własne. 

 

Ocena, przy użyciu odpowiednich miar i technik statystycznych, stopnia zróżnicowania 
struktury hoteli w Polsce w 2004 roku w stosunku do roku 1995 sugeruje, że wykazała ona 
nieznaczną, ale zauważalną zmianę4. Do wysunięcia tego wniosku skłania analiza wyników 
trzech alternatywnych mierników5 wykorzystanych w badaniu (tabela 2). 
 
 
 

                                                           
3 Przyporządkowanie cech poszczególnym elementom twarzy przyjęto domyślnie proponowane przez 

program Statistica firmy StatSoft, przy użyciu którego wykonano większość niezbędnych obliczeń na 
potrzeby niniejszego artykułu. 

4 Zdaniem K. Kukuły: „makrostruktury przejawiają na ogół duży stopień inercji i stosunkowo rzadko w 
tak krótkim okresie wykazują tak znaczne zmiany” (K. Kukuła: Elementy statystyki w zadaniach. PWN, 
Warszawa 1998, s. 42-43). 

5 Por. K. Kukuła: Elementy statystyki ..., s. 38-42. 
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Tabela 2. Wartości mierników porównujących wektor S0 przedstawiający strukturę hoteli w Polsce w roku 
1995 z wektorem S9 obrazującym strukturę hoteli z roku 2004 

 
Symbol miernika Wartość miernika 

0,1807 9,0υ  
0,2101 9,0ν  

'
9,0ν 0,1486  

 
Źródło: obliczenia własne. 

 

Chcąc określić „czy ewolucja obserwowanej struktury przejawia tendencję do zachowania 
stałego kierunku zmian, czy też jest efektem przypadkowych wahań udziałów poszczególnych 
składowych, które w dłuższych okresach nie prowadzą do konsekwentnych zmian w stosunku do 
struktury okresu początkowego6” wykorzystano miarę monotoniczności zmian strukturalnych 

mη  (por. wyniki w tabeli 3) 7. Niezbyt wysokie wartości tej metryki obserwowane w latach 
1995-2004 sugerują, że występujące wówczas zmiany w strukturze hoteli ze względu na liczbę 
gwiazdek w Polsce miały charakter przypadkowy i nie wykazywały wyraźnej tendencji. 

 

Tabela 3. Wartości metryki mη  obrazującej zmiany struktury firm w Polsce w latach 1995-2004 

 
Rodzaj 

miernika 
Wyniki badania 

4329,04519,04887,02193,0
2898,03489,07646,07800,01

9876

54321
====

=
mη  ====

ηηηη
η η η η η

 

 
Źródło: obliczenia własne. 

 

Zaprezentowane w tabeli 4 wyniki pozwalają ocenić przebieg zmian strukturalnych  
w badanym okresie.  

Na podstawie powyższych wyników należy stwierdzić, że największe zmiany struktury 
hoteli w Polsce przypadają na lata 2001/2002 (w tym bowiem okresie po raz pierwszy pojawiły 
się obiekty turystyczne sklasyfikowane jako hotele w trakcie kategoryzacji), a najmniejsze z kolei 
na lata 2000/2001. Niskie wartości tego miernika utrzymujące się przez cały badany okres 
pozwalają jednak zauważyć, że skala zmian w strukturze hoteli ze względu na liczbę gwiazdek 

nie była znaczna. Obliczony dodatkowo syntetyczny i zarazem reprezentatywny miernik ε8  

                                                           
6 Ibidem, s. 40. 
7 Ibidem, s. 41. 
8 K. Kukuła: Propozycja w zakresie pewnych miar dynamiki struktury. „Przegląd Statystyczny” 1975, nr 

3, PWN, Warszawa 1975, s. 453-462. 
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informuje, że wskaźniki struktury obrazujące udziały liczby hoteli o danej liczbie gwiazdek w 
ogólnej liczbie hoteli w Polsce na przestrzeni lat 1995-2004 z roku na rok zmieniały się średnio o 

1,55%. ±
 

Tabela 4. Wartości miernika τυ +tt ,  (przy 1=τ ) obrazującego zmiany struktury hoteli ze względu na 
liczbę gwiazdek w Polsce w latach 1995-2004 (t = 0,1,2,...,9) 

 
Rodzaj 

miernika 
Wyniki badania 

0418,00332,01492,00176,00282,0
0540,00138,00495,00301,0

9,88,77,66,55,4

4,33,22,11,0

=====

====

υυυυυ
υυυυ

τυ +tt ,   

 

 
Źródło: obliczenia własne. 

 

Podsumowanie 
 

Analizując dane statystyczne z lat 1995-2004 o liczbie hoteli w Polsce, zauważono wyraźną 
tendencję rosnącą. Zakładając zatem, że dynamika badanej liczby obiektów noclegowych nie 
ulegnie zmianie, oczekiwać należy dalszego wzrostu liczby hoteli w Polsce. Brak wyraźnych 
zmian w strukturze hoteli w poszczególnych latach badanego okresu, obrazowanych przez 
udziały liczby hoteli o danej liczbie gwiazdek w ogólnej liczbie hoteli sugeruje, że w naszym 
kraju powstają zarówno luksusowe obiekty noclegowe (tzn. hotele pięcio- i czterogwiazdkowe),  
miejsca,  
w których znaleźć można nocleg o średnim standardzie (tzn. hotele  trzygwiazdkowe) i wreszcie 
niedrogie obiekty, w których przenocować może turysta ze skromnym budżetem na 
podróżowanie (tzn. hotele dwu- i jednogwiazdkowe). 
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ŹRÓDŁA INFORMACJI O KONIUNKTURZE  
NA RYNKU TURYSTYCZNYM 

 
 

Wstęp 
 

Rozwój rynku turystycznego wymaga prowadzenia systematycznych obserwacji procesów 
związanych z działaniem mechanizmów rynkowych w turystyce. Istotną cechą rozwoju gospo-
darki rynkowej jest cykl koniunkturalny. Aktywność gospodarcza w  turystyce ulega stałym 
wahaniom, przeradzającym się w regularne fazy wzrostu i spadku koniunktury. Właściwości 
wahań ujawniają  potrzebę stałych badań wyjaśniających mechanizmy zmian koniunktury tury-
stycznej. Stąd celem artykułu jest dokonanie przeglądu sposobów adaptacji metody testu ko-
niunktury dla potrzeb rynku turystycznego.  
 
Istota cyklu koniunkturalnego 
 

Pojęcie koniunktury stosuje się najczęściej w dwóch znaczeniach. W szerszym kontekście 
termin ten określa splot okoliczności, pozytywne warunki, wpływające znacząco na określone 
zjawisko. W odniesieniu do gospodarki turystycznej miarą oceny zmian koniunkturalnych może 
być zestaw wskaźników dotyczących wielkości świadczonych usług turystycznych, liczba obsłu-
giwanych turystów, zatrudnienie w branży turystycznej i inne kategorie, charakteryzujące stan 
gospodarki turystycznej. W węższym rozumieniu koniunktura odnosi się wyłącznie do wahań w 
działalności gospodarczej, czyli cyklu koniunkturalnego.  

Ewolucja terminu cykl koniunkturalny, pozwala zauważyć odchodzenie od podejścia wą-
skiego, rozumianego jako cykliczne wahania produkcji i zatrudnienia wokół długookresowych 
trendów1 w kierunku szerokiego (nowoczesnego), określanego jako wahania aktywności gospo-
darczej powtarzające się, aczkolwiek nie zawsze regularnie pod względem długości i amplitudy, 
w okresie 2-10 lat albo dłużej2.  

                                                           
1 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Makroekonomia. PWE, Warszawa 2000, s. 223. 
2 M. Lubiński: Analiza koniunktury i badanie rynków. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2002, s. 11-

12. 
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Wahania te, zależnie od koncepcji mierzenia cykliczności, przejawiają się w zmianach ab-
solutnych, odchyleniach od trendu lub wahaniach dynamiki (stopy wzrostu) różnych zmiennych 
ekonomicznych, opisujących poziom aktywności gospodarczej. Wahania koniunkturalne można 
traktować jako fluktuacje, obejmujące całokształt życia gospodarczego, które są wypadkową 
wzajemnie powiązanych wielu cykli specjalnych. Przejawem dostosowania do warunków aktual-
nych jest definicja odnosząca się do cykl wzrostu, które są wahaniami tempa wzrostu występują-
cymi w działalności gospodarczej. Składają się one z okresów relatywnie wysokiej stopy wzrostu, 
obejmującej w tym samym czasie większość działań gospodarczych oraz z następującego po nich 
równie generalnego okresu relatywnie niskiej stopy wzrostu, prowadzącego do wysokiej stopy 
wzrostu cyklu następnego3.  

Wahania koniunkturalne są procesami złożonymi, podlegającymi ciągłym deformacjom w 
zakresie mechanizmu i cech morfologicznych. Ich analiza wymaga podejścia dynamicznego. 
Cykliczność zmian koniunktury jest charakterystyczna dla gospodarek zarówno wysoko, jak i 
słabo rozwiniętych, mimo wysiłków rządów podejmowanych w celu ich stabilizacji. Jedynym 
sposobem poznania tych cech jest analiza empiryczna. Jej przedmiotem są przede wszystkim 
zmiany wartości wskaźników klimatu koniunkturalnego ogółem, klimatu w zakresie produkcji, 
popytu krajowego i zagranicznego, zobowiązań finansowych oraz wskaźników klimatu w całej 
gospodarce, jak i poszczególnych sektorach i branżach. Monitorowanie koniunktury i przewidy-
wanie jej przyszłego kształtowania ma więc podstawowe znaczenie dla rządów, samorządów 
terytorialnych i menadżerów w procesie podejmowania decyzji. Toteż analiza koniunktury tury-
stycznej zajmuje szczególne miejsce w baniach rynku turystycznego.  

Po II wojnie światowej obserwuje się deformację cykli koniunktury. Cechami charaktery-
stycznymi współczesnych cykli są4: 

– mniejsza amplituda wahań, 
– inna struktura fazowa, polegająca na skróceniu i spłyceniu fazy spadkowej. 
Dla potrzeb zarządzania można wyróżnić w cyklu koniunkturalnym 6 faz: wzrost, rozkwit, 

ostrzeżenie, recesję, depresję, ożywienie5. Każdej z faz można przypisać określone działania 
gospodarcze, a prognoza wystąpienia odpowiedniej fazy, sformułowana na podstawie systema-
tycznych badań rynkowych, pozwoli na właściwe przygotowanie tych działań. Uwzględniając 
warunki rynku turystycznego można sformułować działania podmiotów gospodarczych charakte-
rystyczne dla poszczególnych faz cyklu (tabela 1). 

                                                           
3Koniunktura gospodarcza. Red. Z. Kowalczyk. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

1982, s. 32; Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych. Red. M. Rekowski. Wydawnictwo 
Akademia, Poznań 1997, s. 18; G. Kowalewski: Badanie koniunktury gospodarczej. Wprowadzenie. Akade-
mia Ekonomiczna, Wrocław 2000, s. 18. 

4 Koniunktura gospodarcza. Red. Z. Kowalczyk..., s. 38. 
5 Prognozowanie gospodarcze. Red. M. Cieślak. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1993, s. 176. 
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Tabela 1. Działania podmiotów gospodarki turystycznej w fazach cyklu koniunkturalnego 
 

Faza cyklu koniunkturalnego Sugerowane działania 

I. Wzrost 
 
 
 
 
 
 

II. Rozkwit 
 
 
 
 
 
 
 

III. Ostrzeżenie 
 
 
 
 
 

IV. Recesja 
 
 
 

V. Depresja 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Ożywienie  

Zwiększaj zatrudnienie, 
Zintensyfikuj szkolenia pracowników,  
Zwiększaj rozmiary świadczonych usług,  
Podnieś ceny, 
Prowadź badania rynkowe i marketingowe otoczenia, 
Wprowadź nowe produkty na rynek; 
 
Zatrzymaj posiadane akcje, 
Sporządzaj prognozy sprzedaży, 
Zwolnij ekspansję firmy, 
Redukuj koszty uzyskania przychodów, 
Uwolnij się od nadmiernych środków trwałych, 
Podejmuj nowe działania tam, gdzie nie zwiększysz 
kosztów; 
 
Zmniejszaj zapasy, 
Przestań prowadzić działania promocyjne,  
Wybieraj najbardziej efektywne kanały dystrybucyjne, 
Zaniechaj świadczenia nietrafionych usług, 
Redukuj długookresowe umowy z dostawcami; 
 
Nadal redukuj koszty, 
Skoryguj zatrudnienie do minimalnych rozmiarów, 
Zmniejszaj ceny; 
 
Jeśli to konieczne redukuj liczbę godzin pracy, wyślij 
część pracowników na urlopy bezpłatne,  
Przeprowadź remonty kapitalne, 
Przygotuj się do rekrutacji pracowników i sformułuj 
program szkoleń, 
Rozpocznij negocjacje z dostawcami w sprawie długo-
okresowych umów; 
 
Rozpocznij inwestycje, 
Zwiększaj zapasy, 
Rozpocznij negocjacje w sprawie długookresowych 
umów z odbiorcami produktu; 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Koniunktura gospodarcza. Red. Z. Kowalczyk. Państwowe Wy-
awnictwo Ekonomiczne. Warszawa 1982, s. 177. d

 
Test koniunktury źródłem informacji o zmianach w aktywności gospodarczej 
 

Na intensywny rozwój teorii koniunktury wpływ miały osiągnięcia J.M. Keynesa i J.R. 
Hicksa. Sformułowano tezę, że w systemie rynkowym występują wewnętrzne mechanizmy, 
których efektem są permanentnie powtarzające się zakłócenia równowagi. Poglądy te zaowoco-
wały zbudowaniem teoretycznej koncepcji, wyjaśniającej proces wahań koniunkturalnych za 
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pomocą połączonych mechanizmów mnożnika i akceleratora6. Model ten stał się podstawą dla 
nowych koncepcji, stojących u podstaw tzw. teorii zrównoważonych cykli koniunkturalnych czy 
nowej makroekonomii keynsowskiej. Zakłócenia poziomu aktywności gospodarczej podlegają 
systematycznej obserwacji już od połowy XIX wieku. W latach 20-tych XX wieku  zaczęto sto-
sować indeksy złożone. 

Wśród metod, które pozwalają na zebranie informacji o nastrojach koniunkturalnych i wy-
znaczenie cyklu wymienia się: metody wskaźnikowe (testy koniunktury, barometry koniunktury), 
ekonometryczne, bilansowe i eksperckie. 

Do najpopularniejszych metod badania koniunktury należą metody wskaźnikowe. Podsta-
wą podziału wskaźników są7:  

– relacje czasowe w stosunku do tzw. cyklu odniesienia (czyli wzorcowego cyklu ko-
niunktury), dzięki którym wyróżnia się wskaźniki wyprzedzające, równoczesne i opóź-
nione, 

– charakter zawartej informacji (wskaźniki ilościowe i jakościowe), 
– sposób i postawa empiryczna ich konstrukcji (wskaźniki proste, indeksy złożone ilo-

ściowe i indeksy złożone jakościowe). 
Test koniunktury (business condition survey) jest ankietą sondażową, przeprowadzoną 

wśród przedsiębiorstw w celu określenia aktualnych i przyszłych tendencji działalności gospodar-
czej danego przedsiębiorstwa oraz całej gospodarki8. Zbierane informacje mają przeważnie cha-
rakter jakościowy i nie zawierają z zasady żadnych liczb, a jedynie ocenę stanu lub tendencji 
(dobrze-źle, wzrost-spadek itp.).Testy uwagę koncentrują na identyfikacji oczekiwanych zmian, 
nie rejestrują natomiast minionych faktów. Prowadzone są regularnie w odstępach miesięcznych, 
dwumiesięcznych lub kwartalnych. Celem testu koniunktury jest określenie aktualnego stanu 
aktywności gospodarczej w porównaniu z okresem poprzednim i wyznaczenie prawdopodobnego 
kierunku zmian w następnym okresie9. Dotychczasowe dobre rezultaty otrzymywane w progno-
zowaniu koniunktury testem koniunktury spowodowały ich rozpowszechnienie.  Kwestionariusz 
testu zawiera zazwyczaj trzy rodzaje pytań: 

a) pytania dotyczące stanu aktualnego; 
b) pytania dotyczące najbliższej przyszłości – oczekiwań, planów, zamiarów i przewidy-

wań; 
c) ewentualne dodatkowe pytania, zadawane nieperiodycznie lub w dłuższych przedzia-

łach czasowych, np. plany inwestycyjne. 
Każdy test koniunktury łączy pytania diagnostyczne z pytaniami prognostycznymi. Stąd re-

spondent ma do wyboru oceny charakteryzujące: 
a) ogólny, bieżący stan interesów przedsiębiorstwa (np. trzystopniowe – dobry, zadawala-

jący, zły); 
b) tendencje zmian (wzrost, bez zmian, spadek). 

Wagą odpowiedzi jest zwykle udział respondenta (przedsiębiorstwa) w globalnej produkcji 
lub obrotach albo wielkość zatrudnienia.  

                                                           
6 Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych..., s. 37-38. 
7 D. Hübner, M. Lubiński, W. Małecki, Z. Makowski: Koniunktura gospodarcza. Państwowe Wydaw-

nictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, s. 206-227. 
8 Koniunktura gospodarcza. Red. Z. Kowalczyk..., s. 385. 
9 Business Tendency Surveys. A Handbook, OECD 2003, 

www.oecd.org/document/49/0,2340,en_2649_34249_33660209_1_1_1_1,00.html 
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Cechy testu koniunktury stanowią o jego zaletach10.  Test pozwala na szybkie opracowanie 
prognozy. Kwestionariusze ankiety są rozprowadzane i opracowywane w odstępach regularnych, 
co daje podstawę do przeprowadzenia porównań poziomu aktywności w następnych okresach. W 
teście unika się formułowania pytań, które wymagałyby podania określonych wielkości liczbo-
wych, co ułatwia i przyspiesza opracowanie wyników oraz pozwala na przełamywanie niechęci 
przedsiębiorców do brania udziału w badaniach. Badania dają możliwość uzyskania informacji 
niezbędnej w ocenie bieżącej sytuacji gospodarczej, a niedostępnej w statystyce ilościowej. Wia-
rygodność prognoz sformułowanych na podstawie testu ocenia się na ogół wysoko. 

Wad testu należy poszukiwać w problemach formalnych i technicznych badań ankieto-
wych. Wśród najważniejszych należy wymienić: subiektywny charakter wypowiedzi, niepewność 
co do ich rzetelności oraz wiedzy i kompetencji respondentów, brak kwantyfikacji opisanych 
procesów i zjawisk, wycinkowy zasięg badań, wybiórczość informacji pod względem podmioto-
wym, wąski zakres informacji. Również należałoby wskazać problemy w doborze reprezentatyw-
nej próby, ważenia odpowiedzi, eliminacji wahań sezonowych, konstrukcji wskaźników zbior-
czych i wysoki koszt badań okresowych11. 
 
Badania koniunktury rynku turystycznego 
 

Prowadzenie badań aktywności gospodarczej w turystyce zapoczątkował Instytut Turystyki 
w Warszawie12. W 1986 roku po raz pierwszy wykorzystano technikę testu koniunktury w bada-
niach sytuacji na rynku usług turystycznych. Systematycznie do 2003 roku, w odstępach kwartal-
nych, prowadzono badania na grupie losowo dobranych przedsiębiorstw turystycznych, które 
pozwoliły na uzyskanie sald koniunktury dla całego rynku turystycznego i jego segmentów: 
hoteli, biur podróży, ośrodków wczasowych13. W badaniach koniunktury rynku turystycznego 
zastosowano pięciostopniową skalę ocen. Respondent (przedstawiciel przedsiębiorstwa tury-
stycznego) mógł wybrać jedną z pięciu odpowiedzi: silny wzrost, wzrost, brak zmian, spadek, 
silny spadek. Poznański syntetyczny wskaźnik koniunktury (PWKT) sformułowano jako średnią 
arytmetyczną sald koniunktur dotyczących: aktualnego i przyszłego poziomu sprzedaży usług, 
ilości obsłużonych klientów, jakości usług, aktualnej i przyszłej kondycji finansowej firm14. 

Saldo koniunktury przyjmuje wartości od – 100 do +100. Znak – świadczy o tendencji 
spadkowej, znak + o tendencji wzrostowej.  W interpretacji sald zastosowano oznaczenia: 0 – 10  
– zjawisko bez zmian; 10,1 – 25,0  – minimalna, umiarkowana zmiana; 25,1 – 50,0 – pewna, 

 
10 Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych..., s. 61; G. Kowalewski: op.cit., s. 22. 
11 Koniunktura gospodarcza Polski. Analiza grup produktowych..., s. 61; G. Kowalewski: op.cit., s. 22.; 

G. Kowalewski: op.cit., s. 22; Współczesna polityka stabilizacji koniunktury w gospodarce polskiej i świato-
wej. Red. R. Barczyk. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Zeszyty Naukowe 2001, nr 15, s. 38. 

12 Badania cyklu koniunkturalnego w turystyce prowadził do 2003 roku oddział Instytutu Turystyki w 
Poznaniu. 

13 S. Bosiacki: Test koniunktury jako technika badań rynku turystycznego. W: Gospodarka turystyczna 
w XXI wieku – stan obecny i perspektywy rozwoju. Red. S. Bosiacki. Akademia Wychowania Fizycznego, 
Poznań 2002, s. 277-280. 

14 S. Bosiacki, L. Konys: Koniunktura na rynku usług turystycznych. Instytut Turystyki. Zakład Badań i 
Analiz Rynku Turystycznego, Poznań 2002. 
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wyraźna zmiana; 50,1 –75,0 – istotna, duża zmiana;  75,1 – 90,0 - silna zmiana;  90,1 i więcej – 
bardzo silna zmiana15.Wyniki testu zaprezentowano na rysunku 1. 

 
 

 

Rysunek 1. Poznański wskaźnik koniunktury – PWKT 
Źródło: Wyniki ogólnopolskich, kwartalnych badań metodą testu koniunktury, Instytut Turystyki, 
www.intur.com.pl. 
 

W 1993 roku inicjatywę pomiaru koniunktury gospodarczej w Polsce podjął Główny Urząd 
Statystyczny. Najpierw dla działalności produkcyjnej - od połowy 1992 r., produkcji budowlano-
montażowej - od połowy 1993 r., handlu detalicznego - od października 1993 r. W kolejnych 
latach badaniami objęto przemysł przetwórczy, budownictwo, handel detaliczny i dalej usług 
wyodrębnionych16.  Podstawą wyodrębnienia działalności była Polska Klasyfikacja Działalności 
(PKD). Na rysunku 2 zaprezentowano jedyną wyodrębnioną, całkowicie turystyczną sekcję H 
(hotele i restauracje).  

Można zauważyć, że podmioty z sekcji H (rys. 3) od sierpnia 2005 r. coraz gorzej oceniają 
koniunkturę na rynku hoteli i restauracji. Jednakże na uwagę zasługuje, że ostatnie miesiące 2005 
r. charakteryzowały się 20% wzrostem  względem roku poprzedniego. Bieżący popyt i sprzedaż 
są oceniane negatywnie, w konsekwencji nieznacznie pogarsza się bieżąca sytuacja finansowa 
jednostek. Na najbliższe miesiące przewidywany jest dalszy spadek popytu i sprzedaży, a także 
sytuacji finansowej. Dyrektorzy jednostek sygnalizują wzrost bieżących i przyszłych cen ofero-
wanych usług i planują głębsze niż planowano zwolnienia pracowników17. 

 
 
 
 
 

                                                           
15 J. Garczarczyk: Badanie rynku turystycznego metod testu koniunktury. W: Turystyka jako czynnik 

rozwoju społeczno-gospodarczego. Instytut Turystyki, Warszawa 1992, s. 3, 18. 
16 Badanie koniunktury. Zeszyt Metodyczny GUS, Warszawa 1994. 
17www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ceny_handel_uslugi/koniun_gosp_usugi/2005/ 10_05/index.htm. 
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Rysunek 2. Koniunktura gospodarcza sekcji H wg GUS 
Źródło: www.stat.gov.pl. 
 

 
Wybrane wskaźniki prognostyczne koniunktury GUS oblicza na podstawie prowadzonych 

co miesiąc badań opinii dyrektorów przedsiębiorstw metodą testu koniunktury zharmonizowa-
nych z odpowiednimi zaleceniami Komisji Europejskiej dla krajów członkowskich Unii Europej-
skiej18. Horyzont czasowy pytań wynosi trzy miesiące. Wskaźniki są obliczane w formie sald 
powstających jako różnica między procentem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych. Wskaź-
nik ogólnego klimatu koniunktury jest średnią arytmetyczną z ważonych sald (różnica między 
procentem odpowiedzi pozytywnych i negatywnych) odnoszących się do pytań o aktualną oraz 
przewidywaną ogólną sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa19.  

W 2003 r. Światowa Organizacja Turystyczna (UNWTO) podjęła inicjatywę oceny aktyw-
ności gospodarczej na rynku turystycznym, tworząc WTO World Tourism Barometr, którego 
wyniki są publikowane trzy razy w roku (styczeń, czerwiec i październik)20. Mierzeniem i moni-
torowaniem krótkookresowych zmian na rynku turystycznym zajmuje się Departament Informacji 
Rynkowej i Promocji UNWTO. Barometr zawiera trzy główne elementy: 

– krótkoterminową ogólną informację o turystyce w krajach docelowych i transporcie lot-
niczym, 

– WTO Panel of Tourism Experts, będący syntetycznym miernikiem klimatu koniunktury 
w turystyce opartym na retrospektywnej i prospektywnej ocenie zmian przebiegu zja-
wisk turystycznych w percepcji 230 ekspertów z całego świata, którzy współuczestniczą 
w tworzeniu wyniku jako respondenci badania ankietowego testem koniunktury, 

                                                           
18The Joint harmonized EU programme of business and consumer survey. W: „European Economy” 

1997, nr 6, europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/ businessandconsumersurveys_en.html. 
19 Badanie koniunktury. Zeszyt Metodyczny GUS, Warszawa 1994. 
20 WTO World Tourism Barometer 2005, www.world-tourism.org. 
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– wyselekcjonowane ekonomiczne mierniki charakteryzujące procesy zachodzące w roz-
woju turystyki (porównania wielkości ruchu turystycznego z wartością realną pieniądza, 
produktem krajowym brutto itp.). 

Na rysunku 3 zaprezentowano wyniki badań koniunktury prowadzone przez UNWTO. In-
terpretacja tych wyników została określona według przedziałów: [0-60) dużo gorzej, [60-90) 
gorzej, [90-120) bez zmian, [120-155) lepiej, [powyżej 155) dużo lepiej. Badania prowadzone są 
w stałych odcinkach czasowych i oznaczone na rysunku jako: T1 – styczeń, luty, marzec, kwie-
cień, T2 – maj, czerwiec, lipiec, sierpień, T3 – wrzesień, październik, listopad, grudzień. 
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Rysunek 3. Koniunktura turystyczna wg UNWTO (Panel of Tourism Experts) 
Źródło: World Tourism Organization. 
 

Podsumowanie 
 

W podejmowaniu decyzji kluczową rolę odgrywa zapewnienie stałego dostępu do wiary-
godnych, kompletnych i zarazem aktualnych informacji.  Statystyka masowa, rejestrująca procesy 
i zjawiska zachodzące na rynku turystycznym, przy dużej zmienności determinant popytu i poda-
ży okazuje się niewystarczająca. Oceny i sygnały pochodzące z przedsiębiorstw turystycznych w 
badaniach testem koniunktury pozwalają zaspokoić zapotrzebowanie na informację o aktywności  
gospodarczej podmiotów działających na rynku turystycznym. Zawieszenie systematycznych  
badań w tym zakresie przez Instytut Turystyki nie zostało w należytym stopniu zastąpione przez 
GUS. Informacja makroekonomiczna nie odzwierciedla jednak uwarunkowań rynku lokalnego. 
Regionalny charakter turystyki wymaga prowadzenia badań również na poziomie regionu21, a 
nawet gmin. 

                                                           
21 Koniunktura gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach. Red. G. Gorzelak, B. Jałowiecki. Uni-

wersytet Warszawski, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Studia Regionalne i Lokalne, 
Warszawa 1998, nr 25 (58), s. 18. 
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MODEL PROGNOSTYCZNY WYKORZYSTANIA MIEJSC  
NOCLEGOWYCH W POLSCE W KWARTAŁACH LAT 2001-2004 

 
 
Wprowadzenie 
 

Informacja turystyczna wydaje się szczególnie ważna i interesująca tym bardziej, że 
rozumiana jest jako system, w skład którego wchodzi m.in. metodologia gromadzenia, 
przetwarzania, weryfikowania i udostępniania danych. Istotne wydają się też podstawowe źródła 
danych dla systemu informacji turystycznej. Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest 
próba opisu wykorzystania miejsc noclegowych (w %) w Polsce, w kwartałach lat 2001-2004, za 
pomocą odpowiedniego modelu prognostycznego oraz na jego podstawie zbudowanie 
krótkoterminowej prognozy badanego zjawiska (na rok 2006). 
 
Opis danych statystycznych i metod zastosowanych w badaniu 
 

Wykorzystanie miejsc noclegowych (w %) w Polsce w kwartałach lat 2001-2004 
przedstawia tabela 1. 
 

Tabela 1. Wykorzystanie miejsc noclegowych (w %) w Polsce w kwartałach lat 2001-2004 

 

Rok 
 

Kwartał 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

I 28,7 25,7 24,1 25,9 
II 
III 
IV 

35,0 
41,5 
27,7 

32,8 
41,5 
25,9 

32,9 
43,7 
26,0 

33,2 
43,2 
26,8 

Źródło: www.intur.com.pl. 
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Do opisu wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce w kwartałach lat 2001-2004 
zastosowano analizę harmoniczną1. Metoda ta sprowadza się do zbudowania modelu, w którym 
składowa periodyczna opisana zostanie przy pomocy sumy tzw. harmonik, tj. funkcji 
sinusoidalnych lub cosinusoidalnych o danych okresach. 

Ocena wzrokowa rozrzutu punktów empirycznych (por. rysunek 1) sugeruje, że w badanym 
szeregu czasowym występują wahania sezonowe i wahania przypadkowe, ale nie ma wyraźnej 
tendencji rosnącej lub malejącej badanego zjawiska.  
 

 

0

10

20

30

40

50

I 0
1

II
 0

1

II
I 0

1

IV
 0

1

I 0
2

II
 0

2

II
I 0

2

IV
 0

2

I 0
3

II
 0

3

II
I 0

3

IV
 0

3

I 0
4

II
 0

4

II
I 0

4

IV
 0

4

kwartały

%

 
Rysunek 1. Wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce w latach 2001-2004 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Do dalszych rozważań przyjęto zatem model, który przy n obserwacjach i liczbie harmonik 
równej n/2, wyrażony jest wzorem: 
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1 Więcej informacji na temat tej i innych często stosowanych metod prognostycznych znaleźć można 

m.in. w: R. Czyżycki, M. Hundert, R. Klóska: Wybrane zagadnienia z prognozowania. ECONOMICUS, 
Szczecin 2006. 
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Za ocenę parametru 0α  przyjmuje się zwykle średnią arytmetyczną z wartości 

rzeczywistych zmiennej prognozowanej wyrażoną wzorem: 

n

y
a

n

1t
t

0

∑
==                      (1.2) 

 

Wartości  ocen parametrów ii b,a ii ,βα  poszczególnych harmonik modelu (1.1) szacuje 

się za pomocą MNK w oparciu o wzory  (1.3 – 1.6) na podstawie wartości oryginalnego szeregu 
czasowego a zatem wartości empirycznych zmiennej prognozowanej , którą w niniejszym 

badaniu jest wykorzystanie miejsc noclegowych (w %) w kwartałach lat 2001-2004 w Polsce: 
ty

1
2
n
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dla ostatniej harmoniki, czyli dla i = n/2: 
 

                                          (1.5) 0a 2/n =

( )∑
=

=
n

1t
t2/n tcosy

n
1b π                      (1.6) 

 

Przy liczbie harmonik równej n/2 zrozumiałym jest, że im dłuższy jest wyjściowy szereg 
czasowy, tym większa jest liczba harmonik. W praktyce w modelu prognostycznym uwzględnia 
się nie wszystkie wyznaczone harmoniki, lecz te, których udział w wyjaśnieniu wariancji 
prognozowanej zmiennej prognozowanej jest największy2. Udział ten (mierzący, jaki procent 
ogólnej wariancji zmiennej prognozowanej jest wyjaśniany przez i-tą harmonikę) wyraża się 
wzorem: 

                                                           
2 Por. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, 

Warszawa 2003, s. 90. 
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1
2
n
−od pierwszej do przedostatniej harmoniki, czyli dla i = 1,2,..., :  

 

%100
)Y(S2

ba
2

2
i

2
i

i ⋅
+

=ω         (1.7) 

 

dla ostatniej harmoniki, czyli dla i = n/2: 
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2
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i
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i

i ⋅
+

=ω               (1.8) 

 

gdzie:  - wariancja zmiennej prognozowanej. )Y(S 2

Prognozy  z wykorzystaniem analizy harmonicznej otrzymuje się ekstrapolując model 

(1.1) poprzez podstawienie kolejnych wartości zmiennej czasowej t,  biorąc pod uwagę zwykle 
tylko te harmoniki, których udział w wyjaśnieniu wariancji zmiennej prognozowanej jest 
największy. 

tPy

Istnieje jednak zawsze potrzeba określenia wielkości błędu prognozy. Podyktowana ona  
jest spełnieniem fundamentalnych postulatów teorii predykcji3. Treść pierwszego z nich obliguje 
do tego, aby w wyniku procesu predykcji podać nie tylko prognozę, ale również odpowiedni 
miernik rzędu jej dokładności. Osiągnięcie możliwie korzystnej wartości tego miernika zapewnić 
ma wysoką efektywność prognozowania. Dążenie do takiej sytuacji wynika z drugiego postulatu 
teorii predykcji.   

W badaniach empirycznych najczęściej stosowane są średnie błędy prognoz ex post, 
charakteryzujące cały przedział empirycznej weryfikacji prognoz [n+1, n+2, ..., T] za pomocą 
jednej liczby4. Na potrzeby badania, którego wyniki zamieszczone są w niniejszym artykule 
wykorzystano średni bezwzględny błąd procentowy (ang. mean average percentage error - 
MAPE) wyrażony wzorem: 

∑
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−
−

=
T

1nt t

tPt
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yy
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1MAPE         (1.9) 

                                                           
3 Por. Z. Pawłowski: Prognozy ekonometryczne. PWN, Warszawa 1973, s. 45. 
4 Więcej informacji na temat tych mierników znaleźć można m.in. w artykułach Z. Pawłowskiego (por. 

Z. Pawłowski: Przyczynek do teorii analizy predyktywnej informacji ex post. „Przegląd Statystyczny” 1976, nr 
1, PWN, Warszawa 1976, s. 61-83), K. Melich (por. K. Melich: O pewnych metodach mierzenia efektywności 
predykcji. „Przegląd Statystyczny” 1972, nr 2, PWN, Warszawa 1972, s. 175-183) i U. Załuskiej (por. U. 
Załuska: Błędy prognoz ex post – wskazówki aplikacyjne. „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we 
Wrocławiu nr 838”, Wrocław 2000, s. 113-120). 
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Wyniki badań 
 

Parametry harmonik modelu (1.1), stosując wzory (1.3-1.6), oszacowano na podstawie 
wartości empirycznych wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce w kwartałach lat 2001-2004 
(tabela 1), a ich oceny są następujące (tabela 2): 
 
Tabela 2. Oceny parametrów harmonik 

 

a1  0,2243 b1 0,9654
a2 0,3878 b2 -0,0631
a3 0,3875 b3 0,4239
a4 -8,1875 b4 -3,4375
a5 0,5120 b5 -0,6408
a6 -0,0872 b6 -0,1869
a7 -0,5012 b7 -0,2984
a8 0 b8 -2,1250

 
Źródło: obliczenia i opracowanie własne. 
 

Znając oceny parametrów harmonik oraz wariancję zmiennej prognozowanej, która 
wyniosła 45,2023 wykonano, obliczenia (stosując wzory (1.7-1.8)), pozwalające określić, jaki 
procent ogólnej wariancji zmiennej prognozowanej jest wyjaśniany przez i-tą harmonikę (tabela 
3). 
 
Tabela 3. Procent ogólnej wariancji zmiennej prognozowanej wyjaśniany przez i-tą harmonikę 
  

i ia ib 2
ia 2

ib 2
i

2
i ba + iω   (w %)    

1 0,2243 0,9654 0,0503 0,9319 0,9822 1,09 
2 0,3878 -0,0631 0,1504 0,0040 0,1543 0,17 
3 0,3875 0,4239 0,1501 0,1797 0,3298 0,36 

87,22 4 -8,1875 -3,4375 67,0352 11,8164 78,8516
5 0,5120 -0,6408 0,2621 0,4106 0,6727 0,74 
6 -0,0872 -0,1869 0,0076 0,0349 0,0425 0,05 
7 -0,5012 -0,2984 0,2512 0,0891 0,3403 0,38 

9,99 8 0 -2,1250 0 4,5156 4,5156
     100,00 suma 

 
Źródło: obliczenia i opracowanie własne. 
 

Przynajmniej 2% udział w wyjaśnieniu zmienności badanego wykorzystania miejsc 
noclegowych w Polsce w kwartałach lat 2001-2004 mają: 



Model prognostyczny wykorzystania miejsc noclegowych… 

 

180 

4
4
=

n
– harmonika 4 reprezentująca wahania o okresie  kwartały, czyli rok, która 

wyjaśnia 87,22% zmienności; 

2
8
=

n
– harmonika 8 reprezentująca wahania o okresie  kwartały, czyli pół roku, która 

wyjaśnia 9,99% zmienności. 
Te dwie harmoniki (tj. 4 i 8) w sumie wyjaśniają 97,21% zmienności badanego 

wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce w kwartałach lat 2001-2004, a zatem uwzględniając 
tylko te harmoniki model prognostyczny wyrażony wzorem (1.1) ma ostatecznie postać: 
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2cos(125,2)4

16
2cos(4375,3)4
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2sin(1875,81625,32

^
tttY t ⋅⋅−⋅⋅−⋅⋅−=

πππ

 

gdzie za ocenę parametru 0α  modelu przyjęto w oparciu o wzór (1.2) średnią z wartości 

rzeczywistych zmiennej prognozowanej tzn.: 

1625,32
16

6,5141
0 ===
∑
=

n

y
a

n

t
t

. 

 
Na podstawie skonstruowanego modelu wyznaczono prognozy wykorzystania miejsc 

noclegowych w Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2005 roku, przy czym oceny trafności  
otrzymanych wyników predykcji dokonano przy pomocy średniego bezwzględnego błędu 
procentowego prognoz ex post  wyrażonego wzorem (1.9), wiedząc że w rzeczywistości w tym 
okresie, tj. w I, II i III kwartale 2005 roku wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce wyniosło 
odpowiednio (w %)5: 25,6;  34,9 i 43,3 – (tabela 4). 
 

Tabela 4. Wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce w 2005 roku 
 

ty tPy  

t

tPt
y

yy −
 kwartał roku 

I   2005 25,6 26,1 0,0195 
II  2005 34,9 33,475 0,0408 
III 2005 43,3 42,475 0,0191 

SUMA 0,0794   
 
Źródło: obliczenia własne. 
 

                                                           
5 www.intur.com.pl. 



Model prognostyczny wykorzystania miejsc noclegowych… 

 

181

Na podstawie wzoru (1.9) obliczono: 
 

0265,00794,0
3
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=⋅=
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MAPE  

 

co pozwala wyciągnąć wniosek, że dokonując prognoz wykorzystania miejsc noclegowych 
w Polsce w trzech pierwszych kwartałach 2005 roku, przy zastosowaniu analizy harmonicznej na 
podstawie oszacowanego modelu, pomylono się średnio zaledwie o 2,65%, mówiąc że w 
badanym okresie wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce wyniesie odpowiednio 26,1%, 
33,475% i 42,475%.  

Otrzymane wyniki predykcji można zatem uznać za trafne, a przyjmując że dynamika 
analizowanego wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce nie ulegnie zmianie i oszacowany 
model pozostanie aktualny, zbudowano na jego podstawie prognozy na kolejne kwartały, tj. 
czwarty kwartał 2005 roku oraz poszczególne kwartały 2006 roku (por. tabela 5). 
 

Tabela 5. Prognoza wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce w 2006 roku 
 

kwartał roku Prognoza wykorzystania miejsc noclegowych (w %) w 
Polsce 

IV 2005 26,6 
I   2006 26,1 
II  2006 33,475 
III 2006 42,475 
IV 2006 26,6 

Źródło: obliczenia własne. 
 

Na podstawie rezultatów przeprowadzonego badania należy oczekiwać, że w 
poszczególnych kwartałach 2006 roku wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce wyniesie 
odpowiednio (w %): 26,1; 33,475; 42,475 i 26,6. 

 

Podsumowanie 
 

Analizując dane statystyczne z lat 2001-2004 o wykorzystaniu miejsc noclegowych (w %)  
w Polsce zauważono, że występują wyraźne wahania sezonowe, ale nie ma zarysowanej tendencji 
rosnącej lub malejącej badanego zjawiska. Fakt ten sprawia, że procent wykorzystania miejsc 
noclegowych w Polsce oscyluje wokół pewnego średniego poziomu w okolicach jednej trzeciej  
z wszystkich proponowanych w naszym kraju miejsc dla turystów poszukujących noclegu,  
z pewnymi odchyleniami in plus lub in minus związanymi m.in. z porami roku, występowaniem 
świąt itp. O ile sytuacja nie ulegnie zmianie, tzn. nie podjęte zostaną odpowiednie działania 
mające na celu poprawę takiego stanu rzeczy, najprawdopodobniej sprawdzą się przedstawione  
w niniejszym artykule prognozy. 
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Warto na koniec podkreślić, że nie bez znaczenia dla zaprezentowanych rozważań 
pozostaje również fakt, iż metody ilościowe znajdują szerokie zastosowanie w procesach analiz, 
diagnoz  
i prognoz gospodarczych, a przy ich użyciu opis i ocena kształtowania się zmiennych 
ekonomicznych w czasie lub przestrzeni, jak również przewidywania dotyczące kierunku i 
charakteru zmian tych zmiennych stają się bardziej precyzyjne. 
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PERSPEKTYWY ROZWOJU  
INTERNETOWYCH BIUR PODRÓŻY W POLSCE  

 

 

Wprowadzenie 
 

Dynamiczny rozwój Internetu ma fundamentalne znaczenie w nowoczesnym społeczeń-
stwie. Nie tylko dostarcza on rozrywki, ale przekazuje informacje, którymi konsumenci kierują 
się w codziennym życiu, ma zatem niekwestionowany wpływ na kształtowanie się wzorców 
konsumpcji. Internet dostarcza ogromnej liczby informacji cennych także dla potencjalnych 
konsumentów usług turystycznych. Prezentuje nienamacalne produkty turystyczne, zanim kon-
sument nabierze doświadczeń wynikających z faktu osobistej ich konsumpcji.  

Medium, jakim jest Internet umożliwia obecnie nawiązywanie łączności i interakcji na nie-
spotykaną dotąd skalę. Liczba jego użytkowników rośnie gwałtownie, podobnie jak dynamicznie 
rośnie liczba dostępnych za jego pośrednictwem usług. Turystyka, obok kilku innych branż, w 
ogromnym stopniu korzysta z możliwości, jakie daje Internet. Jedną z nich są wirtualne podróże 
bez konieczności opuszczania domu, stanowiące przedsmak realnej turystyki. Jednak znacznie 
bardziej perspektywiczną dla branży turystycznej jest możliwość wykorzystania Sieci jako kanału 
dystrybucji w sprzedaży usług turystycznych.  

 
Rynek turystyki internetowej 
 

Turystyka wyjazdowa uważana jest za jeden z najszybciej rozwijających się rynków usług 
internetowych. Biura podróży okazały się na świecie jedną z kilku dziedzin e-biznesu, które 
odnotowują prognozowany wzrost. Powszechnie mówi się i pisze o tym, że rozwój internetowych 
biur podróży wyeliminuje w dłuższej perspektywie dużą część tradycyjnych, małych i lokalnych 
agencji turystycznych. 



Julita Mielcarek, Katarzyna Majchrzak 184 

Europejska Komisja Turystyki1 za jeden z przyszłych trendów w turystyce uznała wzrost 
znaczenia Internetu oraz jego wykorzystania do zdobywania informacji oraz nabywania produk-
tów i usług turystycznych. Z rosnącą rolą Internetu, zdaniem Komisji, wiąże się szereg konse-
kwencji dla sektora turystycznego: 

1) Dostępność informacji turystycznej o kierunkach podróży i produktach będzie sprzyjać 
porównywaniu ofert („szperanie” w Internecie) i w ten sposób będzie intensywniej 
wpływać na konkurencję. 

2) Doświadczeni turyści coraz częściej będą komponować własne wakacje z dostępnych 
modułów, dokonując bezpośrednich rezerwacji. 

3) Rola biur podróży będzie malała, gdyż zakup imprez zorganizowanych coraz częściej 
odbywa się przez Internet. 

4) Internet będzie coraz szybciej zmniejszać rolę krajowych organizacji turystycznych i 
izb turystyki; marketing miejsc turystycznych (np. lepsze kreowanie marki przy wspar-
ciu publicznym) zyska na znaczeniu, ponieważ to on będzie zachęcać do odwiedzania 
stron internetowych. 

5) Dostępność odpowiednich odnośników (linków) do usługodawców będzie coraz waż-
niejsza jako podstawowy, wstępny warunek sukcesu stron internetowych. 

6) Możliwość zakupów przez Internet będzie skutkować rezerwacjami dokonywanymi z 
mniejszym wyprzedzeniem. 

7) W związku z rosnącym znaczeniem bezpieczeństwa bardziej krytyczni turyści będą 
mieli większą potrzebę dokonywania bezpiecznych rezerwacji on-line. 

Prognozy Europejskiej Komisji Turystyki zachęcają do obserwacji, w jakim stopniu wzrost 
znaczenia Internetu oraz jego wykorzystania do zdobywania informacji oraz nabywania produk-
tów i usług turystycznych widoczne są na polskim rynku turystycznym. 

Wydaje się, że zagadnienie e-commerce, tak powszechnie stosowane na rynku amerykań-
skim i rynkach Europy Zachodniej, staje się powoli obszarem zainteresowania także polskich 
przedsiębiorców. Cieszące się popularnością portale turystyczne, jak Expedia.com, czy Lastminu-
te.com dostarczają rodzimym przedsięwzięciom internetowym wiele informacji z zakresu formy 
prowadzenia działalności. Wzorując się na liderach turystycznego e-commerce polskie biura 
podróży mogą z powodzeniem zaistnieć w świadomości internautów. Wprawdzie sprzedaż inter-
netowa stanowi w Polsce obecnie ok. 2% całkowitej sprzedaży ofert turystycznych, ale charakte-
ryzuje się szybkim tempem wzrostu. Szacuje się, że z Internetu korzysta ok. 28% mieszkańców 
Polski, czyli ponad 9 mln osób2. Prowadząc sprzedaż usług turystycznych on-line, biura podróży 
mają więc szansę dotrzeć ze swoją ofertą do olbrzymiej grupy potencjalnych klientów. 

W sektorze biur turystycznych już w 2002 r. ponad połowa deklarowała posiadanie strony 
internetowej; obecnie szacuje się, iż jest ich blisko 80%. Duży odsetek biur posiadających stronę 
internetową używa jej jednak wyłącznie w celach informacyjnych. Tylko nieliczne biura wyko-

                                                           
1 Raport „Przyszłe trendy w turystyce”, Europejska Komisja Turystyki, 

www.pot.gov.pl/doclib/trendy_w_turystyce.doc. 
2 Z danych prezentowanych w raporcie Interactive Advertising Bureau IAB Polska wynika, że w 2004 

roku w ciągu 12 miesięcy liczba nowych internautów wzrosła o rekordową liczbę ponad 1,5 miliona osób. 
Polska jest na trzecim miejscu w Unii Europejskiej pod względem dynamiki przyrostu nowych internautów. 
W ciągu ostatnich czterech lat ich liczba podwoiła się i wynosi obecnie 9,2 mln osób.  



Perspektywy rozwoju internetowych biur podróży w Polsce 

 

185

                                                          

rzystują ją do bezpośredniej rezerwacji usług lub dokonania płatności online. Jako pierwsze usłu-
gę sprzedaży internetowej wprowadziło w listopadzie 2001 r. biuro podróży Triada3. 

Obecnie w Polsce rynek internetowych biur podróży wiąże się głównie z dwoma portalami 
internetowymi: Wakacje.pl i Travelplanet.pl. Szczególnie interesującym jest przykład dynamicz-
nego rozwoju działalności Travelplanet.pl S.A., który jest jednym z wiodących podmiotów oferu-
jących sprzedaż szeroko pojętych usług turystycznych poprzez Internet i inne nowoczesne kanały 
dystrybucji. Travelplanet.pl działa jako nowoczesny multiagent na rynku turystyki internetowej. 
Działalność spółki polega na agencyjnej sprzedaży pakietów turystycznych, sprzedaży biletów 
lotniczych, hoteli online, bonów płatniczych i usług marketingowych za pośrednictwem dwóch 
kanałów dystrybucji: portalu internetowego oraz Call Center. Oferta ta pochodzi od ponad 100 
dostawców, wśród których są m.in. wiodące w Polsce biura podróży, wszystkie linie lotnicze oraz 
renomowane sieci hotelowe. Do grupy Travelplanet.pl S.A. należą takie serwisy internetowe, jak: 

– Travelplanet.pl – serwis turystyczny, 
– Aero.pl – serwis sprzedaży biletów lotniczych, 
– Hotele24.pl – serwis rezerwacji miejsc w hotelach, 
– TravelPass.pl – serwis dystrybuujący bony turystyczne przeznaczone dla klientów kor-

poracyjnych. 
Kanał Internetowy jest podstawowym kanałem sprzedaży. Serwisy internetowe prowadzo-

ne przez spółkę umożliwiają dokonanie przeglądu, porównanie interesujących użytkownika ofert 
pochodzących od touroperatorów, zamówienie wybranej wycieczki lub biletu lotniczego, a na-
stępnie zapłatę kartą kredytową lub przelewem. Kanał ten dodatkowo wspomagany jest przez Call 
Center, gdzie klient po wybraniu produktu ma możliwość sfinalizowania rezerwacji i potwierdze-
nia szczegółów związanych z odbiorem dokumentów podróżnych. Call Center, jako drugi kanał 
dystrybucji oferowanych produktów, uniezależnia Travelplanet.pl od tempa rozwoju rynku inter-
netowego w Polsce oraz pozwala na poszerzenie docelowej grupy klientów o odbiorców nie 
korzystających z sieci internetowej. Rezerwacji telefonicznej można dokonać pod telefonem 0801 
400 600; koszt rozmowy z konsultantem Travelplanet.pl wynosi 0,49 zł/min. Call Center czynne 
jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, w soboty od 9:00 do 17:00, a w 
niedziele od 10:00 do 16:00. 

W 2005 r. Travelplanet.pl rozpoczęło rozbudowę innowacyjnych Punktów Obsługi Klienta, 
jako kanału komplementarnego w stosunku do już istniejących sposobów dystrybucji. W Punk-
tach tych dostępna jest pełna gama produktów i usług, tj. pakiety turystyczne, sprzedaż biletów 
lotniczych, rezerwacje hotelowe i ubezpieczenia turystyczne. Ze względu na lokalizację POK-ów 
w centrach handlowych są one czynne 7 dni w tygodniu w godzinach otwarcia galerii handlo-
wych4. Niewielkie, eleganckie, przeszklone budynki z widocznym logo firmy, w czerwonej 
kolorystyce, nawiązującej bezpośrednio do kolorystyki serwisu, mają przyciągać wzrok klientów. 
Prezes Travelplanet.pl zwraca uwagę na ciekawe rozwiązanie architektoniczne i wzornictwo 
POK-ów, które mają służyć budowaniu nowoczesnego wizerunku firmy. Te supermarkety tury-
styczne – jak je nazywa – oferujące kompleksowo produkt firmy, wzorem portali, tj. lastminu-
te.com, wspierając sprzedaż telefoniczną i on-line, wpłyną na podwyższenie osiąganych wyników 
finansowych5. 

 
3 Por. Turystyka w sieci, „Wiadomości Turystyczne" 2005, nr 89 (11), s. 16; 

www.gemius.pl/Info/sub.php?id=centrum_arc&idm=centrum. 
4 A. Olszewska: Travelplanet.pl pierwszy e-commerce na giełdzie! „Rynek Podróży” 2005, nr 6-7. 
5 M. Gruca, A. Knapik: Podróż na parkiet. „Nasz Rynek Kapitałowy”, 01.06.2005. 
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Wraz z rozwojem Travelplanet.pl pojawiło się kilka większych i mniejszych serwisów tu-
rystycznych nakierowanych na sprzedaż analogicznej oferty, ale należy się spodziewać, że dzia-
łania w tym zakresie nabiorą przyspieszenia. Nowe biura podróży, które zdecydują się rozpocząć 
ekspansję w Internecie powinny poszukać możliwości współpracy z organizacjami finansującymi 
oraz firmami technologicznymi6. Kluczem do sukcesu jest także pozyskanie know-how – do-
świadczenia w zakresie budowy i wdrożenia takich rozwiązań.  

 
Tradycyjne a internetowe biura podróży 
 

Tradycyjne biura podróży służą informacją, gdzie warto pojechać i katalogiem ofert touro-
peratorów, będącym w rzeczywistości przewodnikiem po Sieci i wyszukiwarkach. Klientami biur 
w „realu" pozostaną jednak na pewno te osoby, które nie mają czasu na surfowanie po Internecie, 
nie mają zaufania do płatności on-line, nie znają języka, czy wreszcie nie chcą brać na siebie 
ryzyka wyboru i samodzielnej organizacji wyjazdu. Pozostali, a jest ich już duża grupa, proste 
sprawy będą załatwiali w prosty sposób – samodzielnie, przed ekranem komputera, bez wycho-
dzenia z domu. „Dla biur podróży zostanie to, co trudne: wycieczki objazdowe, pobyty tam, gdzie 
trzeba lecieć z przesiadkami, długo, daleko i z wizą, wyjazdy i eskapady specjalistyczne, aktywne 
obozy młodzieżowe, szkoły językowe... Czyli bardziej złożone (i kosztowne) pakiety usług, a nie 
tylko transport i noclegi.”7. Przewagą tradycyjnych biur podróży może być jednak to, że ich 
profesjonalni sprzedawcy, w bezpośrednim kontakcie z klientem, mogą w wielu przypadkach 
opowiedzieć o tym, co sami widzieli i zasugerować inne rozwiązania. Nie będąc anonimowymi, 
dają podstawę do zaufania ich wiedzy. Jednakże agenci mogą wkrótce dołączyć do grona giną-
cych zawodów. 

Internet natomiast umożliwia dostęp do nieograniczonej liczby klientów i utrzymanie ni-
skich kosztów, ale też pozwala internautom w ułamku sekundy porównać ze sobą oferty portali 
turystycznych i wybrać te najtańsze. Handel elektroniczny na świecie przestał być już kosztow-
nym eksperymentem, promowanym przez grupę pasjonatów. Polski rynek e-commerce mimo 
pewnych słabości i barier rozwija się bardzo dynamicznie. Co trzeci nabywca, który kupuje w 
Sieci, deklaruje, że zamierza w najbliższej przyszłości wydawać więcej, niż dotychczas. A 17% 
tych internautów, którzy jeszcze nie robili internetowych zakupów, zapowiada, że ma zamiar je 
zrobić w niedługim czasie. Możliwości polskiego e-commerce oraz szansę profitów dostrzegają 
już nie tylko rodzimi przedsiębiorcy, ale także coraz częściej światowi gracze. 

Globalne przychody ze sprzedaży usług turystycznych w Internecie w 2001 r. wyniosły 18 
mld dol.8 W 2002 r. było już 30 mld dol., a prognozy różnych badaczy mówią o dojściu do 63 
mld dol. w 2006 r. i 79 mld w 2009 r. Analitycy banku inwestycyjnego Bear Stears twierdzą, że 
rozwój transakcji on-line wyeliminuje wszystkich agentów turystycznych za mniej więcej 10 lat.  

Osoby planujące podróż lub wycieczkę turystyczną jeszcze do niedawna opierały się na in-
formacjach i rekomendacjach znajomych. Dziś – jak wynika z najnowszego sondażu firmy infor-
matyczno-badawczej GMI – szukają informacji głównie w Internecie. Aż 47% polskich internau-
tów planuje wakacje korzystając z informacji z Internetu i na tej podstawie podejmuje decyzję o 
wyjeździe. Dopiero w dalszej kolejności internauci sugerują się rekomendacjami znajomych lub 

                                                           
6 J. Moskała: Boom turystycznych serwisów internetowych. „Rynek Podróży” 2005, nr 6-7. 
7 T. Czerwiński: Nadchodzą brokerzy. „Rynek Turystyczny” 2005, nr 4. 
8 Wedlug Jupiter Media Metrix. 
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korzystają z usług biura podróży. Według raportu GMI 23% internautów dokonuje rezerwacji 
usług turystycznych przez Sieć9.  

W rezultacie turystyka, która od 4 lat stopniowo zwiększa swój udział w wydatkach inter-
nautów, w styczniu 2005 r. osiągnęła poziom 5%.  

 
Podstawowa bariera rozwoju handlu elektronicznego w Polsce 
 

Powszechny dostęp do Internetu jest priorytetem dla rozwoju polskiego społeczeństwa in-
formacyjnego. Celem, jaki postawiło sobie Ministerstwo Transportu i Budownictwa jest kilku-
krotne zwiększenie, o 3-4 miliony w ciągu trzech lat, liczby Polaków korzystających z dostępu 
szerokopasmowego do Internetu oraz obniżenie kosztów tych usług10. Poziom penetracji dostępu 
szerokopasmowego w Polsce jest 3 razy niższy od średniej dla wszystkich krajów UE. Wiodące 
kraje w Europie, jak Holandia, Belgia, czy kraje skandynawskie mają penetrację nawet 6-krotnie 
wyższą, niż w Polsce. Poważnym wyzwaniem w Polsce jest to, że wciąż ponad 60% klientów 
korzysta z najniższej prędkości oferowanej przez TP czyli 128 kbps. Dopiero w ostatnich miesią-
cach Telekomunikacja Polska rozpoczęła intensywną promocję Neostrady 512 kbps – a należy 
pamiętać, że w większości rozwiniętych krajów powszechną ofertą są obecnie prędkości na po-
ziomie 1-2 Mbps lub większe. Cena jest kluczową barierą ograniczającą dostępność i masowość 
dostępu szerokopasmowego do Internetu. Według analiz Prezesa Urzędu Regulacji Telekomuni-
kacji i Poczty ceny w Polsce w porównaniu do zarobków należą do 3-4 najwyższych w Europie. 
Równocześnie brak jest efektywnej konkurencji, a TP pozostaje w praktyce monopolistą. I to 
pomimo doświadczeń innych krajów, które jasno wskazują, że wzrost konkurencji zdecydowanie 
stymuluje wzrost penetracji dostępu szerokopasmowego, obniża ceny i stymuluje innowacje 
ofertowe. Rynek dostępu szerokopasmowego, pomimo swojego wzrostu i perspektywicznego 
znaczenia, w praktyce wciąż pozostaje zamknięty dla konkurencji. I w tym prawdopodobnie tkwi 
jedna z podstawowych przyczyn niskiej penetracji i słabej jakości usług11. 

 
Zakończenie 
 

Zmiany zachodzące na rynku usług turystycznych wskazują, że rozwój biur podróży on-
line w dłuższej perspektywie wyeliminuje dużą część tradycyjnych, małych i lokalnych agencji 
turystycznych. Polscy internauci coraz częściej szukają informacji o atrakcjach i obiektach tury-
stycznych w Internecie. Tak duże zainteresowanie tą formą przekazu informacji dowodzi, że 
Internet jest nieocenionym źródłem podczas planowania wypoczynku. 

Firmy, w tym także firmy turystyczne, wykorzystują internetowe aplikacje e-commerce w 
celu usprawnienia swojej działalności (poszerzenie kanału dystrybucji, obsługa klientów i do-
stawców, sprzedaż, marketing, zarządzanie). Nad tradycyjnymi placówkami handlowymi e-
sklepy górują dostępnością (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu), bogactwem asortymentu, 
szybkim dostępem do nieograniczonej ilości informacji (popartych zdjęciami lub multimedialny-

 
9 Dla porównania, w Rosji jest to tylko 8%, a w Danii – aż 54%. W podróż z internetu, „Gazeta Wybor-

cza”, 13.07.2005. 
10 Strategia Regulacyjna 2006-2007, Jak przyspieszyć rozwój polskiego rynku telekomunikacyjnego, ob-

niżyć koszty usług dla Polaków i zwiększyć dostępność nowoczesnych rozwiązań?, Warszawa, listopad 2005, 
www.mtib.gov.pl/prezentacje/jednostki/1/dokumenty/ strategia_regulacyjna_2006-2007a.pdf. 

11 Ibidem. 
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mi prezentacjami produktów) oraz możliwością wyboru najbardziej dogodnej dla klienta formy 
płatności. 

Transakcje dokonywane za pomocą Internetu stają się stałym elementem polskiej rzeczywi-
stości. Liczba użytkowników turystycznych portali internetowych z roku na rok dynamicznie 
wzrasta. Atrakcyjność rynku internetowych usług turystycznych zachęca nowe podmioty gospo-
darcze do rozpoczęcia działalności wzorowanej na obecnych liderach, tj. Travelplanet.pl i Waka-
cje.pl. Wraz z łatwiejszym, tańszym dostępem do Sieci, wzrostem bezpieczeństwa w dokonywa-
niu płatności, klienci tradycyjnych biur podróży coraz chętniej będą dokonywali rezerwacji on-
line. 

Działalność biura podróży Travelplanet.pl pozwala wyciągnąć wnioski, iż wiarygodność 
internetowego multiagenta, poparta bez zarzutu prowadzonym centrum prasowym firmy i licz-
nymi wyróżnieniami branżowymi oraz profesjonalnie przygotowana strona internetowa to pod-
stawy udanego biznesu w Sieci. Szeroki zakres oferty oraz profesjonalna obsługa decydują o 
powodzeniu tego typu przedsięwzięcia w Internecie. 
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WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNIJNYCH  
W ZAKRESIE FINANSOWANIA INWESTYCJI ZAKUPU NARZĘDZI 

SYSTEMÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  
 

 

Wstęp 
 

Od momentu przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej przed przedsiębiorcami, in-
stytucjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego pojawiły się nowe możliwości związane z 
finansowaniem inwestycji ze źródeł unijnych. Część z tych możliwości wymienieni beneficjenci 
mieli sposobność zrealizować jeszcze przed akcesją Polski do Unii, były one jednak wówczas 
niewspółmiernie mniejsze. 

Aktualnie realizowane są programy zaplanowane na lata 2004-2006. Programem ukierun-
kowanym na wspieranie turystyki jest Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR)  

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyj-
ności regionów, a w szczególności działanie 1.4 “ Rozwój turystyki i kultury”. Na to działanie 
przewidziano  w latach 2004-2006 – 263 846 210 euro, z czego 197 884 658 euro stanowi wspar-
cie finansowe ze środków UE, 65 961 552 euro pochodzić będzie z krajowych środków publicz-
nych, a 13 192 311 euro jest przewidywaną wielkością środków prywatnych.
 
Podstawowe informacje na temat programu 

 
W ramach tego programu, którym zarządza Minister Gospodarki, a którego obsługę za-

pewnia Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego, dla którego instytucją po-
średniczącą jest Urząd Wojewódzki, realizowane są projekty dla szeregu beneficjentów. Zalicza 
się do nich: 

– jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania 
jednostek samorządu terytorialnego, 

– związki , porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, 
– regionalne organizacje turystyczne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, 
– organizacje pozarządowe niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzysze-

nia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe, 
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– jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, 
sportowe i kulturalne, dla których organem założycielskim są organy administracji rzą-
dowej lub samorządowej, 

– organy administracji rządowej w województwie. 
Pomoc, jaka jest udzielana dotyczy inwestycji, a instytucją płatniczą jest Minister Finan-

sów, którego obsługę zapewnia Departament Instytucji Płatniczej. Każdy z projektów, który 
uzyskuje wsparcie może posiadać maksymalnie 75% udział środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wydatkach kwalifikowanych, a w szczególności projekty 
turystyczne, których realizacja przyczyni się do wygenerowania znaczącego dochodu netto, mogą 
być wsparte na poziomie maksymalnie 50%. 
 

71%

24%

5%

wsparcie UE krajowe środki publiczne środki prywatne
 

 
Rysunek 1. Udział środków finansowych w działaniu 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” 
Źródło: DzU 2004, nr 200, poz. 2051. 

 
Głównym celem tego działania jest wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników 

stymulujących rozwój społeczno – gospodarczy regionów, z uwzględnieniem potrzeby zapewnie-
nia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Kolejnym celem jest ułatwienie dostępu do 
obiektów kultury i turystyki, między innymi poprzez rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie 
kompleksowego systemu informacji kulturalnej i turystycznej. Do ważnych celów zaliczyć należy 
również wydłużenie sezonu turystycznego oraz zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej 
do Polski oraz turystyki krajowej poprzez  podniesienie konkurencyjności regionalnych produk-
tów turystycznych i kulturowych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku krajowym. 

Należy podkreślić, że udzielanie wsparcia z zakresu turystyki i kultury jest wspieraniem 
społeczno-ekonomicznego rozwoju regionów oraz sposobem na budowanie stałej przewagi kon-
kurencyjnej1. Wszystkie te działania budowane są w oparciu o wykorzystanie potencjału regio-
nalnego, zwłaszcza zasobów dziedzictwa kulturowego i zasobów środowiska przyrodniczego. 
                                                           

1 J. Gospodarek: Prawo turystyczne w zarysie. Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz – Warszawa 
2003, s. 55-58. 
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Działania, które są podejmowane przyczyniają się do wzrostu ekonomicznej aktywności regio-
nów oraz ich atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców. 

Poza omówionym powyżej Programem niezwykle ważną rolę odgrywają Programy prze-
znaczone dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Te przedsię-
biorstwa, działające w sektorze turystyki i kultury, mają możliwość uzyskania wsparcia w ramach 
Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-
2006”. Te zaś przedsiębiorstwa, które działają na rynku nie dłużej niż trzy lata i spełniają wymogi 
kategorii mikroprzedsiębiorcy, korzystać mogą ze wsparcia z Działania 3.4 w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Oba te Programy stanowią jedno z 
najlepszych źródeł finansowania inwestycji, do których można otrzymać dofinansowanie w wy-
sokości od 5 tys. euro do 1,25 mln PLN.    

 
Inwestycje zakupu narzędzi systemów informacji turystycznej 
 

Dla Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konku-
rencyjności regionów, a w szczególności działania 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” zostały usta-
lone szczegółowe zasady, dotyczące rodzajów projektów, jakie mogą otrzymać dofinansowanie2. 
Są to projekty infrastrukturalne, których wartość wynosi minimum 1 mln euro, a ich realizacja ma 
znaczący wpływ ekonomiczny na rozwój lokalny oraz prowadzi do tworzenia stałych miejsc 
pracy. Wśród typów projektów, jakie mogą podlegać dofinansowaniu, znajduje się również 
„opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, 
interaktywnej sieci informacji internetowej”3. 

Ze względu na to, że projekty o budżetach większych niż 1 mln euro realizowane są  za-
zwyczaj przez jednostki samorządu terytorialnego, poniższy przegląd dotyczyć będzie dwóch 
pozostałych Programów: Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności 
Przedsiębiorstw, lata 2004-2006” oraz Działania 3.4 w ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego. Dla przedsiębiorców należących do sektora MSP istnieje szereg 
rozwiązań informatycznych, pozwalających na wymianę szeroko rozumianych informacji tury-
stycznych. Narzędziami, które mogą być wykorzystane zarówno w ramach prowadzonej działal-
ności gospodarczej, jak i mogą służyć jako jeden z elementów szerokiej wymiany informacji 
turystycznej są systemy klasy CRM.  

W obecnych warunkach ekonomiczno – gospodarczych zarządzanie przedsiębiorstwem tu-
rystycznym opiera się głównie na efektywnym zorganizowaniu i wykorzystaniu systemu infor-
macyjnego przedsiębiorstwa. Ze względu na silny wzrost konkurencji i wynikające z tego coraz 
większe koszty pozyskania nowych klientów, nieodzowne wydaje się zastosowanie narzędzi i 
technologii informatycznych do wypracowania takiego modelu informacyjnego, który będzie 
wspomagał podejmowanie ekonomicznie uzasadnionych decyzji w przedsiębiorstwie. Rozwój 
badań nad nową koncepcją marketingową powoduje z jednej strony przeniesienie nacisku z ma-
sowych działań promocyjnych i sprzedażowych na kontakty indywidualne (tzw. one-to-one mar-
keting). Takie podejście ma na celu zindywidualizowanie kontaktów, lepsze poznanie potrzeb 
klienta oraz samego klienta, stworzenie silnej, emocjonalnej więzi z klientem, a wszystko po to, 

 
2 A. Godlewski, A. Szoszkiewicz: Miliony dla Polski, czyli jak zdobyć unijne dotacje. Wydawnictwo 

Rectus, Warszawa 2004, s. 20-25. 
3 M. Nalazek: Nowoczesne technologie w turystyce i hotelarstwie. „Rynek Turystyczny”  2001, nr 13-

14, s. 33. 
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by do minimum ograniczyć rotację klientów i zwiększyć sprzedaż. Jest to niejako główna istota 
budowania „relacji z klientami”.  

Jednym z praktycznych sposobów na indywidualne podejście do klienta jest wykorzystanie 
systemów klasy CRM (Customer Relationship Management, czyli zarządzanie relacjami z klien-
tem). Według dr. R. Shaw’a, „CRM jest to interaktywny proces uzyskiwania optymalnej równo-
wagi między inwestycjami organizacji a satysfakcją jej klientów w celu maksymalizacji zysku. 
CRM obejmuje m.in.: 

– mierzenie kosztów w zakresie marketingu, sprzedaży i usług (danych wejściowych), 
oraz zysków z poszczególnych klientów, 

– nabywanie i ciągła aktualizacja wiedzy o potrzebach klientów, ich motywacji i zacho-
waniu, 

– wykorzystanie wiedzy o kliencie do ciągłego polepszania wyników organizacji w pro-
cesie uczenia się na podstawie sukcesów i porażek, 

– integracja działań marketingu, sprzedaży i usług dla osiągnięcia wspólnych celów, 
– implementacja odpowiednich systemów, które wspierają nabywanie i współdzielenie 

wiedzy o kliencie oraz mierzą efektywność CRM”4. 
Z powyższej definicji wynika, że CRM to nie tylko produkt (system informatyczny), lecz 

przede wszystkim filozofia biznesowa, obejmująca swym zasięgiem całą organizację (strategia 
biznesowa służąca maksymalizacji wartości rynkowej firmy poprzez skupienie się na więzi z 
klientem, czyli zdobywaniu, rozwijaniu i utrzymywaniu odpowiednich relacji). 

Do podstawowych korzyści prawidłowego wykorzystania systemów CRM zalicza się:  
a) na poziomie strategicznym: 

– budowanie lojalności klientów, 
– stworzenie centralnego systemu informacji marketingowej,  
– wprowadzeniu spójnego systemu obsługi klienta dla całego przedsiębiorstwa; 

b) na poziomie operacyjnym m.in.:  
– redukcja czasu sprzedawców przeznaczonego na czynności administracyjne,  
– zwiększenie efektywności wykonywanych działań posprzedażowych,  
– obniżenie kosztów rekrutacji i szkolenia pracowników,  
– zmniejszenie liczby reklamacji,  
– zwiększenie efektywności działań promocyjnych,  
– zmniejszenie kosztów promocji,  
– identyfikację klientów, z którymi rozmowy utknęły w martwym punkcie,  
– efektywną ocenę handlowców. 
Wszystkie te cechy wskazują na niezwykłą funkcjonalność systemów klasy CRM w dzia-

łalności firm sektora MSP w branży turystycznej. Ze względu na znaczne koszty zakupu takiego 
systemu, wynoszące od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, możliwości wykorzystania fun-
duszy unijnych otwierają przed przedsiębiorcami niepowtarzalną szansę wyprzedzenia konkuren-
cji w zdobyciu klienta. Często też, ze względu na szeroki zakres możliwości wykorzystania sys-
temu klasy CRM, mogą przyczynić się bądź to do utrzymania posiadanej grupy klientów, bądź 
przejęcia pojedynczych lub nawet całej grupy klientów od konkurencji.   

                                                           
4 K. Węceł: Istota, cele i główne elementy CRM. „Gazeta IT” 2000, nr 3, s. 8. 
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Podsumowanie 

 
Szansa jaka pojawiła się wraz z uruchomieniem środków z budżetu Unii Europejskiej, nie 

powinna zostać zaprzepaszczona. Możliwości stojące przed przedsiębiorcami, instytucjami oraz 
jednostkami samorządu terytorialnego pozwalają na dynamiczny rozwój gospodarki turystycznej. 
Należy jednak bardzo uważnie śledzić wytyczne do działań, aby ustrzec się błędów, które spowo-
dować mogą odmowę dofinansowania, a co z tym często jest związane, załamanie się całego 
projektu. Szkolenie wykwalifikowanych kadr, zajmujących się przygotowywaniem i przede 
wszystkim monitorowaniem projektów, powinno przyczynić się do właściwego rozliczania pro-
jektów i ich realizacji. Doświadczenia zdobyte podczas realizacji programów przedakcesyjnych 
powinny przynieść szereg korzyści i przyczynić się do sprawniejszego opracowania i  realizacji 
programów działających obecnie. Szansa na tak znaczące wsparcie sektora turystycznego może 
się już bowiem nie powtórzyć. 
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WYBRANE METODY GRAFICZNE PREZENTACJI  
PRZESTRZENNO-CZASOWYCH DANYCH TURYSTYCZNYCH 

 
 

Wstęp 
 
Jedną z ważnych cech informacji turystycznej jest jej wizualizacja. Jest ona stosowana w 

różnym znaczeniu. Przyjmuje postać opisu słownego, zestawienia tabelarycznego lub wykresu 
graficznego i bezpośrednio jest uzależniona od pojemności informacyjnej ujętej w liczbie bada-
nych cech i jednostek.    

Przy prezentacji graficznej informacji turystycznej stosowanych jest wiele różnych sposo-
bów. Sprowadzają się one najogólniej do takiego wykresu danych liczbowych, aby odzwierciedlał 
on relacje, stosunki i współzależność między cechami.  

W pracy zaproponowanych zostało kilka wykresów graficznych odnoszących się do danych 
czasowo-przestrzennych, dotyczących wpływów z turystyki 15 czołowych państw świata w okre-
sie 2000-2005. Omówione zostały również zasady graficznej prezentacji informacji turystycznej, 
podano też kilka przykładów wykresów graficznym wraz z ich omówieniem. W przygotowaniu 
wykresów wykorzystano programy EXCEL i COREL. 

 
Charakterystyka danych turystycznych przestrzenno-czasowych 
 

 Informację turystyczną dla zadanego zbioru n jednostek  opisanych 

układem p cech wyraża dwuwymiarowa tablica (macierz) , przy  

i = 1, 2, ..., n; j = 1, 2, ..., p. Zawiera ona n wierszy bedących  p-wymiarowymi wektorami ob-
serwacji dla jednostek oraz p kolumn będących n-wymiarowymi wektorami dla cech. Elementy 
macierzy wyrażając obserwacje dla i-tej jednostki oraz j-tej cechy.  

n21 JJJ ,...,,

p21 XXX ,...,, )( ijx=X

ijx
 W szczególności elementy w macierzy X mogą dotyczyć danych przestrzenno-

czasowych, w której wiersze odpowiadają jednostkom przestrzennym, a kolumny jednostkom 
czasowym. Taką sytuacja będzie dalej rozważana w pracy. Tutaj wszystkie cechy są jednoimien-
ne, czyli nie zachodzi potrzeba prowadzenia ich standaryzacji lub normalizacji. Za materiał licz-
bowy odczytany ze stron internetowych Instytutu Turystyki posłużyły dane z wypływów z dzia-
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łalności turystycznej 15 czołowych państw świata w okresie lat 2000-2004. Zostały one podane w 
porządku nierosnącym za rok 2004 w tab. 1.  

 
Tabela 1. Kraje świata o największych wpływach z turystyki zagranicznej (w mld USD) 

 
Lp Kraje Symbol 2000 2001 2002 2003 2004 

1 USA USA 82,40 71,89 66,55 64,35 74,48 

2 Hiszpania HIS 31,00 32,69 33,78 39,64 45,25 

3 Francja FRA 30,98 30,36 32,74 36,59 40,84 

4 Włochy WŁO 27,49 25,82 26,87 31,24 35,66 

5 Niemcy NIE 18,64 17,94 18,97 23,11 27,66 

6 W. Brytania WBR 21,77 18,86 20,55 22,66 27,30 

7 Chiny CHI 16,23 17,79 20,38 17,41 25,74 

8 Turcja TUR 7,64 10,07 11,90 13,20 15,89 

9 Austria AUS 9,93 10,26 11,24 13,95 15,35 

10 Australia AUSL 8,48 8,06 8,58 10,31 12,95 

11 Grecja GRE 9,22 9,48 9,72 10,70 12,87 

12 Kanada KAN 10,78 10,61 10,69 10,55 12,84 

13 Japonia JAP 3,37 3,31 3,50 8,82 11,20 

14 Meksyk MEK 8,29 8,40 8,86 9,36 10,75 

15 Szwajcaria SZWJ 7,79 7,50 7,89 9,19 10,41 

 
Źródło: www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 

  
Ograniczenie się jedynie do n = 15 państw zostało podyktowane przejrzystością wykresów 

graficznych dla rozpatrywanej struktury danych. Z kolei uwzględnienie p = 5 lat ma podkreślić 
wielowymiarowość danych liczbowych. Przy omawianiu danych nie będziemy skupiać się nad 
ich interpretacją, lecz jedynie uwagi będą odnosiły się do wykresów. Przygotowując wykresy 
graficzne należy w pierwszej kolejności zastąpić długie nazwy jednostek przestrzennych symbo-
licznymi identyfikatorami. Mogą one przyjmować postać cyfrową lub literową. My zastosujemy 
symbole 3- lub 4-literowe. Zostały one wymienione w tab. 1.  

Jedną z form prezentacji danych jest rangowanie (porządkowanie) w kolumnach lub wier-
szach tablicy X, zastępując wartości liczbowe umownymi symbolami. Takie rangowanie dla 
wierszy przeprowadzono następująco (tab. 2): 

a) dla każdego wiersza (kraju) utworzono dodatkowy nowy wiersz, 
b) do utworzonego wiersza wpisuje się nazwy cech, czyli lata 2000, ..., 2004, 
c) dokonuje się uporządkowania wiersza z wartościami liczbowymi łącznie z 

                       utworzonym wierszem dla lat. 
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Tabela 2: Rangowanie lat dla państw 
 

USA 2000 2004 2001 2002 2003 

Hiszpania 2004 2003 2002 2001 2000 

Włochy 2004 2003 2000 2002 2001 

Niemcy 2004 2003 2000 2002 2001 

W.Brytania 2004 2003 2002 2000 2001 

Chiny 2004 2002 2001 2003 2000 

Turcja 2004 2003 2002 2000 2001 

Austria 2004 2003 2002 2001 2000 

Australia 2004 2003 2002 2001 2000 

Grecja 2004 2003 2002 2001 2000 

Kanada 2004 2003 2002 2001 2000 

Japonia 2004 2003 2002 2001 2000 

Meksyk 2004 2003 2002 2000 2001 

Szwajcaria 2004 2003 2002 2000 2001 

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 

 
Interpretacja danych w tab. 2: 
– rok 2004 najczęściej pojawia się w 1-ej kolumnie, co oznacza najwyższe wpływy da-

nych państw przypadające na ten rok, 
– dla kilku państw jest zachowany porządek wzrostu wpływów w kolejnych latach (HIS, 

AUS, AUSL, GRE, KAN, JAP), 
– dla niektórych państw progresja wzrostu jest naruszona przez jeden rok (WBR, TUR, 

MES, SZWJ). 
W podobny sposób zostało przeprowadzone rangowanie dla lat (tab. 3). 
Interpretacja danych w tab. 3: 
– tylko na czterech pierwszych pozycjach każdego roku nie zmieniła się kolejność państw 

USA, HIS, FRA i WŁO, 
– na stałych pozycjach, z wyjątkiem jednego roku, pozostają CHI i AUS, 
– WBR i NIE wymieniły się między sobą pozycjami w latach 2003 i 2004. 
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Tabela 3: Rangowanie państw dla lat 

 2000 2001 2002 2003 2004 
USA USA USA USA USA 
HIS HIS HIS HIS HIS 
FRA FRA FRA FRA FRA 
WŁO WŁO WŁO WŁO WŁO 
WBR WBR WBR NIE NIE 
NIE NIE CHI WBR WBR 
CHI CHI NIE CHI CHI 
KAN KAN TUR AUS TUR 
AUS AUS AUS TUR AUS 
GRE TUR KAN GRE AUSL 

AUSL GRE GRE KAN GRE 
MEK MEK MEK AUSL KAN 
SZWJ AUSL AUSL MEK JAP 
TUR SZWJ SZWJ SZWJ MEK 
JAP JAP JAP JAP SZWJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 
 

Metody graficzne prezentacji danych turystycznych 
 

Wykresy są obszernie omawiane i stosowane w statystyce opisowej1, ekonometrii2, w tak-
sonomii3 oraz w innych dziedzinach badawczych. We współczesnej statystyce w tym kierunku 
została opracowana cała dziedzina metod tzw. eksploratywnej analizy danych, pochodząca od 
Tukey’a4.  

Jedną z dziedzin, gdzie powszechnie stosuje się wizualizację informacji jest turystyka. 
Mówiąc o wykresach graficznych w turystyce, należałoby im przypisać kilka atrybutów, takich 
jak: 

– dane liczbowe dotyczą szeroko rozumianych zjawisk turystycznych, 
– identyfikacja nazwowa lub symboliczna jednostek i cech, 
– dane liczbowe pierwotne lub zgrupowane w klasy, 
– stosowana jest, o ile to możliwe, skala arytmetyczna, 

                                                           
1 Atlas Statystyczny, GUS 1970; W. Wagner:  Podstawy metod statystycznych w turystyce i rekreacji. 

T. 1. AWF Poznań 2002; A. Młodak: Graficzna prezentacja zróżnicowania obiektów o wielu cechach. „Wia-
domości Statystyczne” 2004, nr 6 (517), s. 8–19; T. Górecki, E. Nowińska-Łaźniewska: Możliwości wizuali-
zacji danych wielowymiarowych. Metoda biplot. „Wiadomości Statystyczne” 2004, nr 12 (523), s. 63–71. 

2 W. Pluta:  Wielowymiarowa analiza porównawcza w modelowaniu ekonometrycznym. PWE, War-
szawa 1986; A. Zeliaś: Ekonometria przestrzenna. PWE, Warszawa 1991; J. Dziechciarz: Ekonometria, 
metody, przykłady, zadania. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002. 

3 K. Florek, J. Łukasiewicz, J. Perkal, S. Zubrzycki: Taksonomia wrocławska. „Przegląd Antropolo-
giczny” 1951, nr 17, s. 193–211. 

4 J. Tukey: Exploratory Data Analysis EDA.  Adison-Wesley. „Reading Massachusetts” 1977; Cz. Do-
mański, K.W. Pruska: Wnioskowanie statystyczne przy niesklasycznych założeniach.  Wyd. UŁ, Łódź 1988. 
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– na wspólnym wykresie zadawane są informacje o wszystkich jednostkach i cechach, 
– jednoznaczność odczytu relacji i podobieństwa jednostek. 
Wykresy graficzne najczęściej wykonuje się na osi liczbowej lub płaszczyźnie. Stąd zostało 

zaproponowanych wiele metod przekształcenia danych wielowymiarowych do przypadku 1-
wymiarowego (np. odległości euklidesowe, Mahalanobisa) lub 2-wymiarowego (np. składowe 
główne, ładunki czynników). 

Dane na wykresach stosuje się na skali arytmetycznej lub funkcyjnej. Pierwsza ze skal, 
zwana także skalą liniową, jest stosowana bezpośrednio do danych oryginalnych. Jej ogólną wadą 
jest konieczność stosowania dość dużych odcinków jednostkowych, gdy dane wykazują bardzo 
silne różnice między obserwacjami najniższą i najwyższą, czyli mają wysoki rozstęp. Efektem 
tego jest znaczne oddalenie się jednostek dominujących od pozostałych, co znacznie zniekształca 
obraz wykresu. Niedogodność taką przezwycięża się przez stosowanie skali funkcyjnej 

, gdzie jest zadaną funkcją monotonicznie rosnącą (np. funkcja pierwiastka 

kwadratowego, logarytmiczna). 

)(xfy = (.)f

Inną ważną własnością wykresów w turystyce dla danych wielowymiarowych wyrażonych 
różnymi cechami jest ich wymiarowość. Wystąpić tutaj mogą dwa przypadki: 

– wszystkie cechy są jednoimienne (np. wyrażone w zł), 
– nie wszystkie cechy są jednoimienne (np. część wyrażona w zł, a inne w km). 
W przypadku pierwszym nie ma większych kłopotów z wykonywaniem wykresów,  

gdyż dla każdego wymiaru jest stosowana wspólna skala arytmetyczna lub funkcyjna. W przy-
padku drugim stosuje się wykresy korelacyjne na płaszczyźnie z różnymi skalami arytmetyczny-
mi na osiach współrzędnych. Powstają wtedy tzw. wykresy wielokrotne w postaci paneli seryj-
nych (np. macierzowy wykres korelacyjny). 

Dane są jednoimienne. Wszystkie 5 cech wyrażają się w mld USD. Są one danymi struktu-
ralnymi podanymi w przekroju państwa x lata. Jest to przypadek danych z tzw. powtarzanymi 
pomiarami, czyli na tej samej jednostce jest podawanych wiele obserwacji występujących w stałej 
kolejności podanych lat 2000 – 04.  

 
Wybrane wykresy statystyczne dla danych turystycznych 
 
Wykresy liniowe 

Wykresy liniowe należą do najpopularniejszych i zarazem najprostszych wykresów gra-
ficznych. Ich konstrukcja dla danych oryginalnych jest prowadzona w układzie współrzędnych, w 
którym  na osi odciętych odkładane są identyfikatory jednostek przestrzennych (lub czasowych), 
a na osi dociętych podawana jest skala arytmetyczna. Otrzymuje się wówczas wykresy typu Kraje 
[Lata] (rys. 1) lub Lata [Kraje] (rys. 2). 
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Rysunek 1. Wykres liniowy Kraje [Lata] na skali arytmetycznej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 

 
Interpretacja rys. 1: 
– przy dużych różnicach wpływów z turystyki, jakie występują między USA a pozosta-

łymi krajami, następuje znaczne rozciągnięcie skali na osi rzędnych, 
– linie profilowe układają się prawie równolegle, z wyjątkiem roku 2002, 
– występuje znaczne spłaszczenie linii dla niskich wartości wpływów.  
Interpretacja rys. 2: 
– linia dla USA znacznie dominuje nad pozostałymi, przy czym wykazuje ona spadek w 

latach 2000-03 i wzrost w roku 2004, 
– linie dla większości państw wykazują tendencję wzrostową z wpływów z turystyki w 

kolejnych latach, co jest odpowiednikiem danych w tabeli 2, 
– występuje znaczne zagęszczenie linii dla państw o niższych wpływach z turystyki, co 

utrudnia dostrzeżenie występujących między nimi różnic. 
Z wykresów stosowanych na skali arytmetycznej i logarytmicznej można wyciągnąć wnio-

sek, iż dla lepszego zobrazowania państw o wysokich wpływach, lepszy jest wykres na skali 
arytmetycznej, natomiast dla państw o niższych, wykres na skali logarytmicznej. 
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Rysunek 2. Wykres liniowy Lata [Kraje] na skali arytmetycznej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 

 
Wykresy strukturalne 

Wśród wykresów graficznych strukturalnych występuje kilka rodzajów, które są przydatne 
w prezentacji oryginalnych danych turystycznych. Najprostszą wersja takiego wykresu jest wy-
kres strukturalny piętrowy bez podawania szczegółowych wartości. Wysokości poszczególnych 
nakładanych prostokątów (pięter) są odpowiednie do wielkości wpływów w danym roku (rys. 3). 

Interpretacja rys. 3: 
– wspólna skala arytmetyczna powoduje znaczne jej rozciągnięcie ze względu na wysokie 

wartości wpływów z  turystyki dla USA, 
– poszczególne prostokąty wskazują na rozmiary wpływów dla poszczególnych krajów, 

gdy uwzględni się podany na osi rzędnych odcinek jednostkowych skali arytmetycznej. 
Zmienioną wersja wykresu strukturalnego piętrowego jest wykres strukturalny pię-

trowy, ale ze skalą procentową. W takim wykresie typu Kraje [Lata] każdy prostokąt 
ma jednakową wysokość odpowiadającą 100%. Jest on następnie dzielony na 5 mniej-
szych prostokątów o powierzchniach proporcjonalnych do sumy łącznej wpływów za 
okres 5 lat, co podaje wspólna skala procentowa na osi rzędnych. Dla wskazanych pro-
stokątach umieszcza się dane oryginalne o wpływach w kolejnych latach od prostokąta 
położonego najniżej dla roku 2000 do położonego najwyżej dla roku 2004. W ten spo-
sób są umieszczone wszystkie dane z macierzy X. Odpowiedni wykres graficzny podaje 
rys. 4. 
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Rysunek 3. Wykres strukturalny piętrowy typu Kraje [Lata ] na skali arytmetycznej  
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 
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Rysunek 4. Wykres strukturalny danych typu Kraje [Lata] ze skalą procentową 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 
 

Innym wykresem z grupy wykresów strukturalnych jest wykres prostokątów sąsiednich 
wraz z zadanymi wielkościami wpływów. Przy zadanej liczbie 15 państw oraz 5 lat, taki wykres 
zawierałby aż 75 prostokątów. Dla ograniczenia jest on przygotowywany tylko dla kilku państw. 
Mogą to być zarówno kraje o najwyższych wpływach z turystyki, jak i kraje o niższych wpły-
wach (rys. 5).  
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Rysunek 5. Wykres strukturalny z prostokątami sąsiednimi typu Kraje [Lata] ze skalą arytmetyczną 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 

 
Interpretacja rys. 5: 
– wykres pozwala na przeprowadzenie bezpośredniej analizy porównawczej między ko-

lejnymi latami, ale nie między krajami, 
– rosnące wysokości prostokątów dla danego kraju wskazują na progresję wpływów z tu-

rystyki w kolejnych latach, na co wskazuje także rosnący ciąg wartości liczbowych dla 
tych prostokątów. 

Dotychczas wszystkie wykresy odnosiły się do danych indywidualnych. Istnieją duże moż-
liwości wykonywania wykresów dla danych klasyfikowanych (grupowanych) w klasy struktural-
ne o jednakowej lub różnej długości. Wówczas do danej klasy może wchodzi jedno lub więcej 
państw. Każdy kraj otrzymuje umowny kolor związany z dana klasą strukturalną. Powstaje tzw. 
wykres warstwowy powierzchniowy (rys. 6). 
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Rysunek 6. Wykres warstwowy powierzchniowy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 
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Dalej podamy kilka wybranych wykresów, bez bliższego ich wyjaśniania z powodu braku 
miejsca . 

USA
Hiszpania
Francja
Włochy
Niemcy
W.Brytania
Chiny
Turcja
Austria
Australia
Grecja
Kanada
Japonia
Meksyk
Szwajcaria

Rysunek 7:  Wykres kołowy pierścieniowy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 
 

0

10

20

30

40

50

2000

2001

20022003

2004

HIS FRA WŁO NIE WBR

CHI TUR AUS AUSL GRE

KAN JAP MEK SZWJ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 8. Wykres gwiaździsty 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 
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Rysunek 9. Wykres profilowy liniowy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 
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Rysunek 10. Wykres strukturalny klasowy                                    
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.intur.com.pl/trendy.htm (25.02.2006). 
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Podsumowanie 
 

W pracy podano kilka przykładowych wykresów związanych głównie ze skalą arytmetycz-
ną. Pokazały one dużą przydatność przy wizualizacji danych turystycznych. Pozwalają one na 
odczytywanie różnych relacji występujących między krajami, w szczególności ich kolejności. 
Wzajemne powiązanie różnych informacji na wykresie może mieć postać statyczną, tak jak poda-
no to na wykresach zamieszczonych w pracy lub dynamiczną, podobną do map elektronicznych. 
Autorzy zmierzają zająć się tym zagadnieniem. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ IV 
 

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ 
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FUNKCJONOWANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW  
SYSTEMU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ  

W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 
 

 

Wstęp 
 
Informacja turystyczna odgrywa dużą rolę w rozwoju turystyki na szczeblu regionalnym. 

To właśnie rzetelna, aktualna, kompleksowa informacja przekazana potencjalnemu turyście odno-
śnie atrakcji turystycznych i produktów turystycznych danego regionu  wpływa na wielkość ruchu 
turystycznego. Podstawą odpowiedniego przepływu informacji na terenie województwa jest 
prawidłowo funkcjonujący system informacji turystycznej oparty na pracy placówek informacji 
turystycznej (punktów, centrów). Placówki informacji turystycznej służą nie tylko turystom in-
dywidualnym, ale również organizatorom wypoczynku grupowego oraz zleceniodawcom różnych 
form turystyki.  
 

System informacji turystycznej w województwie zachodniopomorskim 
 

Informacja turystyczna to nie tylko uporządkowany zbiór danych służących organizatorom 
i konsumentom usług turystycznych oraz metodologia gromadzenia, przetwarzania, weryfikowa-
nia i udostępniania danych, ale także system obejmujący sieć centrów i punktów informacji tury-
stycznej1. W systemie tym, wspólnie przyjętym normom podlegają podstawowe zakresy informa-
cji, tryb ich poszukiwania, gromadzenia, aktualizacji i udostępniania. System informacji tury-
stycznej wiążą wspólne narzędzia pracy, zwłaszcza komputerowe bazy danych2.  

W województwie zachodniopomorskim funkcjonuje ponad 50 placówek informacji tury-
stycznej, które nie tworzą spójnej sieci, lecz działają niezależnie od siebie. Finansowane są one 
przez urzędy miejskie (np. Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Wałczu), ośrodki 
kultury i turystyki (np. Punkt Informacji Turystycznej przy Ośrodku Kultury i Turystyki w Bar-
wicach), przez parki narodowe (np. Punkt Informacji Turystycznej przy Drawieńskim Parku 

                                                           
1 Polski system informacji turystycznej. POT, Warszawa 2002, s. 7. 
2 Ibidem. 
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Narodowym, Informacja Turystyczna w Wolińskim Parku Narodowym), przez biura podróży (np. 
Informacja Turystyczna w biurze „Viking Tour” w Międzyzdrojach) lub przez gminę (np. Gmin-
ne Centrum Informacji Turystycznej w Rewalu). Funkcjonują również sezonowe placówki infor-
macji turystycznej, tworzone między innymi na Wybrzeżu (Rewal, Darłowo, Mielno) lub w 
miejscu ważnych wydarzeń (odkryć) historycznych (Zieleniewo – miejsce odkrycia wyrzutni V3).  

Na terenie województwa realizowany jest projekt pod hasłem „Zintegrowany system in-
formacji turystycznej w województwie zachodniopomorskim”, który ma  na celu stworzenie 
warunków dla lepszej współpracy placówek informacji turystycznej w regionie. Podmiotem 
odpowiedzialnym za rozwój systemu informacji turystycznej jest Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna. W roku 2005 organizacja ta uzyskała prawo do domeny 
www.zachodniopomorskie.pl i umieściła pod tym adresem tworzony od kilku lat internetowy 
serwis turystyczny województwa zachodniopomorskiego. Na stronach internetowych serwisu 
prezentowane są dane dotyczące atrakcji i oferty turystycznej regionu, bazy noclegowej i gastro-
nomicznej, infrastruktury turystycznej,  instytucji i organizacji powiązanych z sektorem turystyki, 
kalendarza imprez turystycznych oraz połączeń komunikacyjnych3. System funkcjonuje w opar-
ciu o zaplecze techniczne ZROT – serwery, łącze internetowe, komputery stacjonarne ze specjali-
stycznym oprogramowaniem oraz sieć administratorów, którymi są pracownicy ZROT oraz 
przedstawiciele centrów informacji turystycznej w regionie. Portal posiada moduł redakcyjny, 
umożliwiający weryfikację, prezentowanie oraz wprowadzenie nowych informacji4. 

Portal internetowy jest elementem tworzonego przez ZROT „Zachodniopomorskiego Zin-
tegrowanego Systemu Informacji Turystycznej”, którego działanie oparte jest o5: 

– centrum zarządzania informacją turystyczną w regionie na bazie ZROT, 
– sieć punktów „it” zarządzanych przez gminy i stowarzyszenia turystyczne, 
– sieć lokalnych organizacji turystycznych, 
– ośrodki informacji i promocji turystyki aktywnej oraz turystyki dzieci i młodzieży, na 

bazie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM) Oddział w Szczecinie 
oraz PTTK Oddział w Szczecinie – Pracownia Krajoznawczo Turystyczna.  

Na rok 2006 przewidywany jest dalszy rozwój portalu, w tym6: 
– stała rozbudowa zawartości stron internetowych (zakup i budowa baz danych atrakcji 

turystycznych i bazy gastronomicznej), 
– wprowadzenie wersji językowych: angielskiej i niemieckiej (docelowo uruchomienie 

serwisów pod adresami: www.westpommern.pl i www.westpomerania.pl), 
– wprowadzenie ofert turystycznych dla turysty krajowego i zagranicznego, z możliwo-

ścią rezerwacji i zakupu usług turystycznych, 
– opracowanie i uruchomienie w ramach serwisu interaktywnej turystycznej mapy woje-

wództwa zachodniopomorskiego. 
Ponadto w ramach realizowanego projektu prowadzone są działania w celu zwiększenia ja-

kości funkcjonowania systemu „it” w regionie. Opierają się one na wykorzystaniu potencjału 
istniejących już punktów „it” do przeprowadzania badań rynkowych, szkolenia personelu, wizu-
alizacji centrów i punktów „it” poprzez wprowadzenie jednolitego systemu oznakowania. Za-

                                                           
3 www.zachodniopomorskie.pl 
4 Sprawozdanie zarządu ZROT za okres 20 kwietnia 2005 - 26 stycznia 2006. 
5 Ibidem. 
6 Plan pracy ZROT na 2006 rok, zatwierdzony uchwałą zarządu ZROT w dniu 26.01.2006 r. 

http://www.zachodniopomorskie.pl/
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chodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna planuje także oznakować atrakcje tury-
styczne w regionie za pomocą znaków drogowych, jak i powołać Zachodniopomorską Kapitułę 
Drogowych Znaków Turystycznych, koordynującą wdrożenie tego zadania. 

Działania związane z rozwojem systemu informacji turystycznej w województwie zachod-
niopomorskim finansowane są z funduszy zewnętrznych, takich jak7: 

– z projektu Baltic+ „Wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego” 
(Phare CBC), 

– z kontraktu dla województwa zachodniopomorskiego na rok 2004, 
– z budżetu województwa zachodniopomorskiego, 
– także z środków finansowych od Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach tworzenia 

ogólpolskiego systemu informacji turystycznej. 
 

Funkcjonowanie placówek informacji turystycznej na przykładzie 
miasta Szczecina 
 

W Szczecinie, stolicy województwa, istnieją dwa punkty informacji turystycznej. Pierwszy 
z punktów (Centrum Informacji Turystycznej i Agroturystycznej) znajduje się przy alei Niepod-
ległości i jest usytuowany w centrum miasta. Punkt ten znajduje się w odległości 10 minut drogi 
od dworca autobusowego i kolejowego, a wadą jego lokalizacji jest brak parkingu, co utrudnia 
turystom zmotoryzowanym skorzystanie z usług oferowanych przez informację turystyczną. 
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00, w sezonie natomiast (od 
czerwca do końca sierpnia) dodatkowo w soboty od 10.00-14.00. Klienci są obsługiwani w języ-
ku polskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim. Placówka ta jest finansowana przez Miejski 
Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie, który jest jednostką budżetową powołaną 
przez Radę Miasta dnia 24 listopada 2003 roku, a jego głównym zadaniem jest zarządzanie i 
utrzymanie bazy sportowej i rekreacyjnej w mieście. Dotację, przekazywaną co roku przez Miej-
ski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, Centrum Informacji Turystycznej i Agroturystycznej 
przeznacza na aktualizowanie baz danych, wynagrodzenia dla pracowników, koszty administracji 
oraz na zakup wydawnictw promocyjnych. Pieczę nad punktem informacji turystycznej sprawuje 
kierownik placówki, który podlega dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabili-
tacji w Szczecinie, a ten natomiast odpowiada przed wiceprezydentem miasta.  

Centrum Informacji Turystycznej i Agroturystycznej dysponuje obszerną informacją na 
temat bazy noclegowej, gastronomicznej, wykazem biur podróży, przewoźników turystycznych, 
spisem atrakcji turystycznych regionu oraz telefonami i adresami ważniejszych instytucji i orga-
nizacji działających w województwie. W sezonie, obok interesantów telefonicznych, około 200 
osób dziennie odwiedza Centrum Informacji Turystycznej i Agroturystycznej; poza sezonem jest 
to liczba 50 klientów dziennie8. Do zakresu działalności punktu informacji turystycznej przy alei 
Niepodległości zalicza się9: 

– pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie kompleksowych informacji o mieście, 
– informacje o regionie i w miarę możliwości o Polsce, 

 
7 Materiały z walnego zebrania Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, Szczecin 

dnia 22 lutego 2006 roku. 
8 Informacje uzyskane w Centrum Informacji Turystycznej i Agroturystycznej. 
9 www.mosrir.szczecin.pl 
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– poradnictwo turystyczne, 
– informacje o agroturystyce w regionie i w Polsce, 
– sprzedaż wydawnictw turystycznych, biletów na międzynarodowe przewozy autokaro-

we oraz zniżkowej karty młodzieżowej EURO<26, 
– współpraca z lokalnymi i krajowymi instytucjami turystycznymi i kulturalnymi, 
– reprezentowanie miasta poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych tar-

gach turystycznych. 
 Drugim punktem informacji turystycznej działającym w Szczecinie jest Centrum In-

formacji Kulturalnej i Turystycznej, mieszczące się w Skrzydle Menniczym Zamku Książąt Po-
morskich. Punkt ten jako jeden z działów organizacyjnych Zamku, finansowany jest ze środków 
finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Dotacja na in-
formację turystyczną przyznawana jest co roku w kwocie około 4-5mln złotych10. Centrum zosta-
ło stworzone dla udzielania kompleksowych informacji o Zamku oraz informacji turystycznych. 
Biuro czynne jest 7 dni w tygodniu, w godzinach od 10.00 do 18.00. Placówka ta dysponuje 
adresami między innymi: kawiarni, restauracji, kawiarenek internetowych, muzeów, obiektów 
noclegowych różnych kategorii, kin, klubów, dyskotek, obiektów sportowych, galerii, teatrów, 
biur podróży, organizacji i stowarzyszeń oraz aptek, przychodni zdrowia, szpitali, lekarzy, a także 
służy opisami i informacjami dotyczącymi Pomorza Zachodniego, Szczecina, Europejskiego 
Szlaku Gotyku Ceglanego, fortów i umocnień, parków krajobrazowych i narodowych, kościołów 
i klasztorów, zamków i pałaców; dysponuje również kalendarzem imprez kulturalnych i poradni-
kiem turysty. Liczne wiadomości z zakresu sektora turystyki, które posiada Centrum Informacji 
Kulturalnej i Turystycznej są co roku aktualizowane. Brakuje jednak dobrego przepływu infor-
macji pomiędzy placówką informacji turystycznej, a gestorami bazy noclegowej, którzy często 
nie udzielają informacji o działalności obiektów turystycznych oraz nie przyczyniają się do zak-
tualizowania bazy danych. Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej jest bardzo dobrze 
wyposażone i posiada potencjał, aby wejść do Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Po-
nadto blisko współpracuje z wieloma punktami informacji turystycznej działającymi w regionie 
(np. w Barlinku, Stargardzie Szczecińskim, Gryfinie, Myśliborzu, Wałczu, Czaplinku, Połczynie 
Zdroju oraz Polanowie).  

Zakres działania Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej to11: 
– informacja turystyczna i kulturalna, 
– pomoc w rezerwacji noclegów, w rezerwacji przewodników, 
– sprzedaż map, przewodników, książek historycznych i albumów, 
– sprzedaż biletów wstępu do Zamku, 
– sprzedaż biletów na koncerty i przedstawienia w Szczecinie, 
– sprzedaż biletów na koncerty w Polsce i za granicą, 
– publikacja informatora „Zamkowe Propozycje Kulturalne”. 
Poza tym Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej redaguje serwisy internetowe 

Zamku Książąt Pomorskich (zebrane w domenie www.zamek.szczecin.pl), takie jak: Zamek 
Książąt Pomorskich, Teatr Krypta i Piwnica przy Krypcie, Kino Zamek, Biblioteka, Amatorski 
Ruch Artystyczny oraz internetowy serwis kulturalny „szpak”. Zajmuje się również współpracą 

                                                           
10 Informacje uzyskane w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej. 
11 www.zamek.szczecin.pl 
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międzynarodową, w tym realizacją międzynarodowych programów z zakresu turystyki i kultury, 
które są finansowane ze środków unijnych. 
 
Zakończenie 

 

Prawidłowo funkcjonujący zintegrowany system informacji turystycznej, składający się z 
sieci połączonych ze sobą i ze sobą współpracujących placówek, jest podstawowym narzędziem, 
służącym rozwojowi turystyki. W województwie zachodniopomorskim placówki informacji 
turystycznej nie tworzą jeszcze spójnej sieci, tylko działają niezależnie od siebie. Podejmowane 
są jednak działania mające na celu stworzenie takiego zintegrowanego systemu. Konieczne zatem 
wydaje się zoorganizowanie regionalnego systemu informacji turystycznej wraz z systemem 
rezerwacji miejsc, utworzenie sieci lokalnych punktów informacji turystycznej oraz rozwój dro-
gowej informacji turystycznej. Ponadto na uwagę zasługuje utworzenie punktów informacji tury-
stycznej na przejściach granicznych, jak i wewnątrz województwa, promujących przygraniczne i 
okoliczne atrakcje turystyczne. 
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MODEL ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ TURYSTYCZNĄ 
 
 

Potrzeba integracji rozproszonych źródeł informacji o produktach i usługach tury-
stycznych 
 

Współczesna turystyka nie może efektywnie funkcjonować w konkurencyjnym środowisku 
i zaspokajać zróżnicowanych oraz zmiennych w czasie i przestrzeni preferencji i potrzeb tury-
stów, bez zastosowania nowoczesnych, zintegrowanych, sieciowych systemów informacyjnych, o 
zasięgu krajowym i globalnym (międzynarodowym). W przeciwieństwie do innych funkcji go-
spodarczych – turystyka realizuje swoją misję, cele i zadania, wykorzystując nie tylko własne 
zasoby, lecz przede wszystkim zasoby współpracujących z nią branż. Konieczna jest więc inte-
rakcja, kooperacja i koordynacja wzajemnej dostępności w czasie rzeczywistym kooperantów z 
branży turystycznej i z innych branż, ich zasobów i informacji, określających ich stan, jakość i 
miejsce występowania. Bierze się stąd pogląd, iż w turystyce najważniejsza jest umiejętność 
integracji zasobów i informacji, które mają stanowić treść przekazu. Dlatego tak istotne znaczenie 
ma tworzenie i eksploatacja multimedialnych, sieciowych systemów informacji i dystrybucji 
produktu turystycznego (oraz baz danych), w których obok tekstu i obrazu odzwierciedla się 
również dźwięk.  

W praktyce występuje duże rozproszenie i ograniczona dostępność informacji, charaktery-
zujących zasoby organizacji turystycznych i organizacji z innych branż, obsługujących ruch 
turystyczny. Powoduje to niepełne, a często niewłaściwe ich wykorzystanie, co w konsekwencji 
hamuje rozwój turystyki. Poprawa tej sytuacji jest możliwa, poprzez tworzenie grup wspólnych 
interesów i organizacji wirtualnych, współpracujących w sieci. Tym sposobem łańcuch wartości, 
integrujący zazwyczaj jedną organizację, zostaje zastąpiony siecią wartości, integrującą wszyst-
kich partnerów, uczestniczących w obsłudze turysty (integracja zewnętrzna). Tworzą się nowe 
relacje gospodarcze, a sieć globalna, jako przejaw najnowocześniejszej infrastruktury informa-
tycznej, zwana też infostradą, zmienia sposób funkcjonowania nie tylko podmiotów biznesowych, 
lecz także turystów. 
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Ocena zastosowania technologii informacji w turystyce 
 

Przemiany w przemyśle turystycznym i podróżach, a tym samym w popycie i podaży w tu-
rystyce, ściśle łącza się z rozwojem technologii informacji (TI) i jej zastosowaniami w obsłudze 
procesów turystycznych. Istnieje zatem wyraźna synergia pomiędzy rozwojem turystyki i rozwo-
jem TI. Pełniejsze zrozumienie tych wzajemnych oddziaływań ułatwia prześledzenie etapów 
rozwoju zastosowań TI w turystyce. 

Etap I (1960-1970) zastosowań TI w obsłudze procesów turystycznych, podobnie jak w 
innych branżach, nie wykraczał poza przetwarzanie danych i polegał na zwiększeniu sprawności 
operacyjnej poszczególnych funkcji, a nie między funkcjami i w całej organizacji turystycznej 
(OT) i branży turystycznej, ponieważ zautomatyzowano jedynie ustrukturalizowane, rutynowe 
procesy i czynności obsługi turysty wykonywane przez przewoźników, touroperatorów oraz 
agencje i biura podróży.     

Etap II (1970-1980) zastosowań TI doprowadził do powstania systemów informacyjnych 
zarządzania, zwanych też systemami informowania kierownictwa. Zastosowanie tych systemów 
spowodowało wzrost efektywności zarządzania wewnątrz OT, usprawnienie koordynacji funkcji 
administracyjnych, urzędniczych i księgowych, a nie biznesowych. 

Etap III (1980-1990) upowszechniania się TI w turystyce i innych branżach spowodował 
opracowanie i wdrożenie strategicznych systemów informacji (SSI), jako odpowiedź na strate-
giczne doskonalenie organizacji (SDO), nazywane skrótowo strategingiem. Zasadniczym celem 
obu tych podejść było zwiększenie konkurencyjności organizacji, zmiana charakteru i sposobu 
prowadzenia biznesu, poprzez formułowanie strategii przy użyciu metod symulacyjnych, mode-
lowania oraz technik i narzędzi komputerowych. Strateging wykorzystując zintegrowane metody i 
czynności, umożliwił uzyskiwanie informacji o tym, czym organizacja się zajmuje, czym może się 
zajmować i w konsekwencji – czym i jak powinna się zajmować w bliższej i dalszej perspektywie. 
Nie były to jednak rozwiązania kompleksowo zorientowane na potrzeby klienta   

Etap IV (1990 →) w rozwoju zastosowań TI łączy się z wprowadzeniem pracy w sieci, 
najpierw w sieciach lokalnych i stopniowo w Internecie. Stosunkowo szybko utworzono systemy 
i sieci interorganizacyjne (na bazie Internetu), intraorganizacyjne (na bazie intranetu) i extraorga-
nizacyjne (na bazie extranetu), które miały ułatwiać osiąganie strategicznych celów organizacji, 
poprawę efektywności i wydajności, polepszyć koordynację działalności jednostek funkcjonal-
nych i biznesowych oraz interakcję i powiązania z partnerami i klientami. Celem nadrzędnym 
było zwiększenie konkurencyjności, głównie poprzez zrozumienie zmiennych i rosnących potrzeb 
oraz wymagań klientów, jak również poprawę jakości ich obsługi. Była to swoista rewolucja w 
sposobie funkcjonowania komunikacji i biznesu. Wydajna komunikacja i integracja wielopozio-
mowa, wprowadzenie wirtualizacji, outsourcingu i atomizacji zmienia konkurencyjność organiza-
cji, branż, a nawet rządów na rynku globalnym, zmniejsza też znaczenie lokalizacji i rozmiaru w 
zakresie dostarczania produktu (personalizacja, kastomizacja i in.). 

W wyniku zmian technologicznych znacznie wzrosła szybkość, pojemność i moc oblicze-
nia komputerów, również dzięki utworzeniu sieci lokalnych i Internetu. W konsekwencji nastąpił 
znaczny rozwój i jednoczesne potanienie komunikacji globalnej. Zwiększył się zakres dostępnej 
informacji, w wyniku połączenia potencjału jej przetwarzania z technikami multimedialnymi. 
Początkowym tego przejawem w turystyce było wdrożenie i stopniowe upowszechnianie CRS 
(Computerized Reservation Systems), a następnie GDS (Global Distribution Systems). Tym 
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sposobem zaistniał nowy kanał dostępu do rynku turystycznego, w postaci handlu elektroniczne-
go (Electronic Commerce – EC), a ostatnio e-biznesu (Elektronic Business). 

 
Przemiany w przemyśle turystycznym spowodowane zastosowaniem TI 

 
 Radykalne zmiany w TI, zwłaszcza w I i II etapie jej rozwoju, nie znalazły oczekiwa-

nego, należytego odzwierciedlenia w usprawnieniu przemysłu turystycznego i podróży oraz 
dotychczasowych propozycjach obsługi podróży i zmieniających się potrzeb i wymagań jako-
ściowych turysty. Stopniowo następowały jednak zmiany strukturalne w przemyśle turystycznym, 
głównie poprzez integrację poziomą (fuzje GDS i ograniczanie ich ilości poprzez likwidację CRS, 
połączenia między GDS) i pionową (alianse takich branż jak zakwaterowanie, wyżywienie, wyna-
jem samochodów, rezerwacja i sprzedaż biletów kolejowych i promowych, usługi rozrywkowe i 
innych świadczeń i usług). Poza integracją wprowadzono nowe uregulowania i zmiany technolo-
giczne w transporcie lotniczym (tanie linie i loty) i pośrednictwie agencyjnym (odejście od  komi-
sowego na rzecz franchisingu – udziału w przychodach ze sprzedaży), które spowodowały znacz-
ny wzrost przelotów i liczebności turystów. Z punktu widzenia turystów były to zmiany nieod-
czuwalne i mało dostrzegalne, jeśli wyłączyć wprowadzenie marketingu destynacji, ponieważ TI 
nie wspomagała utrwalania przeżyć i doświadczeń turysty w całym cyklu podróży i nie antycy-
powała wprowadzania innowacyjnych propozycji wartości dla turysty.  Pewne przejawy rozwoju 
i zmian jakościowych dotyczyły realizacji nowych programów lojalnościowych, np. usługi „od 
drzwi do drzwi”, kluby wakacyjne i wynajem prywatnych apartamentów wypoczynkowych (w 
okresie nie korzystania z nich przez właścicieli). Zmiany te nie były jednak konsekwencją nowej 
fali ewolucji technologicznej. W rezultacie TI nie wprowadziła oczekiwanych innowacji, a korzy-
ści z tytułu nowych zastosowań TI były znikome. Pojawiały się nawet opinie, że TI zaciemniała 
prawdziwy obraz zmian technologicznych, zwłaszcza gdy kończyły się niepowodzeniem (a takich 
nadal jest niemało). 

Oceniając aktualne zastosowania TI w przemyśle turystycznym i podróżach należy podkre-
ślić, iż wspomaga zarówno procesy wewnętrzne (zarządzanie, marketing, obsługa biurowa, in-
wentaryzacja i rozliczenia), jak i procesy zewnętrzne (gromadzenie, rezerwacja, dystrybucja 
informacji i produktów turystycznych, utrzymywanie i rozwój kontaktów z partnerami i klienta-
mi). Coraz częściej (szkoda, że nie w Polsce) tworzy się i wdraża Systemy zarządzania wiedzą, 
które umożliwiają integrację rozproszonych danych i dalsze ich przetwarzanie, według potrzeb 
wszystkich szczebli zarządzania (strategiczny, taktyczny, operacyjny), partnerów i klientów. 
Systemy te wykorzystują bazy danych, hurtownie danych, hurtownie dokumentów oraz coraz 
liczniejsze narzędzia analityczne. Stają się nieodzowne w gromadzeniu wiedzy i określaniu spo-
sobów rozwiązywania coraz trudniejszych problemów biznesowych i wynikających na tym tle 
kwestii spornych. OT i ich partnerzy znajdują się w obliczu wielu nowych i trudnych wyzwań, 
takich jak: konkurencja cenowa (tanie loty i bilety) wymuszona nowymi regulacjami i konieczno-
ścią obniżki kosztów operacyjnych; naciski na skracanie czasu obsługi i minimalizację kosztów; 
wzrost wymagań jakościowych klientów i partnerów; potrzeba zwiększenia ilości i jakości usług 
na rzecz klienta od miejsca pobytu do destynacji i z powrotem (od punktu do punktu, zakres i 
ilość koniecznych zmian i in.). Chodzi tu przede wszystkim o zintegrowanie wszystkich wyko-
nawców i czynności składających się na podróż (czynności przygotowawcze, podróż właściwa, 
czynności po podróży) i potraktowanie jej w całości, jako spójny proces pozbawiony przerw 
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(seamless travel). Istotne jest również pogłębienie i poszerzenie kontaktów z klientami, poprzez 
wprowadzenie nowych wartości i innowacji, wykraczających poza tradycyjny zakres i obszary 
działania uczestników obsługi przemysłu turystycznego. Dlatego większość z nich przewarto-
ściowała i przeprojektowała (reengineering procesów) dotychczasowe propozycje obsługi i war-
tości (kanały rozrywkowe, informacje o przebiegu podróży i pobytu i in.) oferowane klientom 
(turystom) biznesowym i klientom wyjeżdżającym w celach rekreacyjnych. 

Zmiany te generują nowe, innowacyjne usługi w podróży takie jak: 
– marketing destynacji, 
– usługi korporacyjne w procesach wewnętrznych i zewnętrznych (partnerzy, klienci) 

zgodne z osobistymi upodobaniami i preferencjami, 
– pomysły i inicjatywy dotyczące zewnętrznych usług marketingowych na poziomie re-

gionalnym, dzięki gromadzeniu danych z zaistniałych transakcji i kontaktów w regio-
nie. 

Wynika stąd, iż szanse są dostępne dla każdego i każdej organizacji, ponieważ posiadanie 
aktywów fizycznych przestało być warunkiem wstępnym, koniecznym i wystarczającym w do-
dawaniu wartości klientom. Aktywa fizyczne coraz częściej zastępuje się informacją, nie w jej 
znaczeniu statycznym, lecz dynamicznym, czyli pracą informacji, (negocjowanie kontraktu i 
ceny, dokonywanie rezerwacji i n.) . Praca informacji jest działaniem, a ściślej wysiłkiem myślo-
wym, wymagającym koncypowania i współdziałania wielu osób, wspomaganych zastosowaniami 
TI. Liczą się pomysły i wartości dodane, a nie tylko stan posiadania aktywów fizycznych. Żeby 
informacja w turystyce mogła „pracować”, uczestnicy obsługi procesów turystycznych i turyści 
muszą mieć do niej łatwy i ciągły dostęp. Tym sposobem zrodziła się pilna potrzeba zintegrowa-
nego zarządzania informacją w imieniu klienta, obejmującego czynności poprzedzające podróż 
(przygotowania, rezerwacja i in.), podróż właściwą i czynności po podróży (rozliczenia, badanie 
opinii, przeżyć i doświadczeń). Dlatego znaczące korzyści osiągają uczestnicy obsługi procesów 
turystycznych, którzy posiedli gestię dysponowania i sterowania urządzeniami zapewniającymi 
turyście dostęp do kompleksowej informacji o podróży. Tradycyjnie największe możliwości w 
tym zakresie mają linie lotnicze, które poza ogólnodostępnymi urządzeniami (Centra telefoniczne 
– Call Centers, Internet) stosują takie urządzenia specyficzne jak lounges (sterują ruchem podróż-
nych przed rozpoczęciem lotów i po ich zakończeniu), inflight (przekazywanie informacji w 
czasie lotu), czy kioski informacyjne. Usprawnienie funkcjonowania i dostępności tych urządzeń 
dla klientów uznaje się za kluczowy czynnik tworzenia nowych i unikalnych wartości oferowa-
nych klientom, nie tylko przez przewoźników lotniczych, w najbliższej przyszłości. 

  
Internet w tworzeniu rynku turystycznego  

 
Zastosowanie sieci, a zwłaszcza Internetu, zmieniło nie tylko sposób funkcjonowania 

przemysłu turystycznego i podróży, ale również sposób, w jaki postępuje się z klientami (tury-
stami), dostawcami i partnerami. Nie wynika stąd, iż Internet zastępuje ludzi, ale czyni ich pracę 
bardziej wydajną i skuteczną. Jednakże internetowa TI musi co najmniej dorównać pracy z zasto-
sowaniem telefonu i faksu, a touroperatorzy, agenci i personel OT muszą przeprojektować sposo-
by swojej pracy według naczelnej zasady reengineeringu „rób to samo, ale po nowemu”. Potrzeb-
na jest więc zmiana zachowań sprzedawców i klientów. Turyści posługując się różnymi narzę-
dziami wyszukiwania (najczęściej wyszukiwarkami), samodzielnie znajdują pożądane informacje 
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o produktach, cenach i warunkach transakcji, które z łatwością porównują z ofertami innych 
oferentów. Personel OT udziela tanio informacji i szybko dowiaduje się o wymaganiach turystów, 
najczęściej już bez pośredników. Sprzedawcy i klienci z łatwością odnajdują się na stronach 
www, nawiązują kontakt, negocjują i zawierają transakcje. Tym sposobem sprzedawcy kierują 
swoje produkty i usługi do turystów najbardziej zainteresowanych (m.in. oferty last minute), a 
turyści znajdują najlepsze warunki transakcji. Strony www traktuje się jako multimedialną tech-
nikę gromadzenia i dystrybucji, umożliwiającą rozpowszechnianie non stop medialnych doku-
mentów elektronicznych (tekst, obraz, dźwięk, wideo), pomysłów i produktów, bez ograniczeń 
czasowych i przestrzennych (geograficznych). Witryny poświęcone podróżom umożliwiają auto-
matyczne wyszukiwanie okazyjnych i najniższych cen i taryf oraz wprowadzenie marketingu 
interaktywnego. Transakcje bezpośrednie w relacji turysta→OT→dostawca nie wnoszą jednak 
wiele wartości dodanej. Znaczenie pośredników typu „podaj dalej” (głównie rezerwacja i sprze-
daż biletów) szybko maleje i wkrótce zostaną wyeliminowani przez samoobsługowe serwisy 
rezerwacyjne. Tradycyjne biura podróży przyzwyczajone do oferowania usług osobiście lub 
telefonicznie, jeśli będą chciały konkurować z biurami wirtualnymi, będą zmuszone zmienić 
sposób pracy i wyjść poza rezerwację, wprowadzić usługi doradcze i tworzyć kompleksową 
ofertę podróży wirtualnej i rzeczywistej, proponować produkty wysoce zindywidualizowane i 
spersonalizowane. Touroperatorzy i biura podróży powinny zastosować TI do zaprezentowania i 
wykorzystania swoich tradycyjnych atutów, a wykwalifikowanemu personelowi, znającemu 
specyfikę branży turystycznej i rozumiejącemu długoterminowe powiązania z klientami, powie-
rzyć funkcje konsultantów i doradców. Pośrednicy mają więc dodatkową szansę przetrwania, jeśli 
zmienią i przeniosą swoje usługi do Internetu. Ale samo zastosowanie Internetu już nie wystarcza, 
by skutecznie konkurować. Potrzebna jest nowa strategia funkcjonowania (m.in. poprzez korzy-
stanie z outsourcingu) i oferowanie nowych wartości, czyli nowych produktów, aukcji elektro-
nicznych (możliwość zaoferowania najniższych cen), specjalnych zniżek na produkty i usługi 
dostępne na stronach www i kolportowane e-mailowo tylko do wybranych klientów (subskryben-
tów).   

Internet obsługujący interakcje i procesy wewnętrzne OT traktuje się jako intranet. Jest to 
sieć wewnątrzorganizacyjna, działająca według zasad Internetu i jego standardowych metod 
zabezpieczenia potrzeb użytkowników wewnętrznych, a nie zewnętrznych. Zastosowanie poje-
dynczych interfejsów, łatwych w obsłudze i kontroli, zapewnia szybki dostęp do odpowiednich 
danych wszystkim pracownikom OT. Intranet zwiększa operatywność personelu wewnętrznego, 
poszerza i pogłębia ich funkcje, ułatwia nawiązanie bliskich kontaktów i powiązań partnerskich z 
pozostałymi uczestnikami łańcucha wartości, w toku tworzenia produktów i świadczenia usług. 

Extranet traktuje się jako najpóźniej wydzieloną część składową Internetu, a zarazem sieć 
łączącą OT z klientami, dostawcami i dystrybutorami (pośrednikami), obsługuje więc interakcje 
zewnętrzne. Największe jednak korzyści przysparza extranet w zwiększaniu interaktywności i 
przejrzystości powiązań i współpracy pomiędzy OT i ich partnerami oraz klientami. Wyraża się 
to w integracji i wspólnym korzystaniu z danych i procesów niezbędnych w obsłudze handlu 
elektronicznego, pogłębianiu koordynacji i kontroli oraz wprowadzaniu na coraz szerszą skalę e-
biznesu. 

Stale rosnące zastosowania Internetu, intranetu i extranetu pogłębia i usprawnia komunika-
cję wśród personelu OT, pomiędzy OT oraz pomiędzy OT i partnerami biznesowymi i klientami. 
W ten sposób następuje szybki wzrost wydajności i skuteczności nie tylko sieci, ale także wszyst-
kich uczestników obsługi procesów turystycznych.         



Bernard F. Kubiak 220 

Koncepcja podróży zintegrowanej 
 

Rozpatrując koncepcję podróży zintegrowanej należy uprzednio określić kluczowe, strate-
giczne problemy jej usprawniania i dalszego rozwoju, z punktu widzenia kompleksowych potrzeb 
podróżnych i udziału wszystkich uczestników obsługi oraz całego jej przebiegu, począwszy od 
czynności przygotowawczych przed podróżą, poprzez podróż właściwą i czynności wykonywane 
po podróży. Tym sposobem można łatwiej i szybciej określić prawdopodobieństwo zaistnienia 
przyszłych zdarzeń i okoliczności, mających istotny wpływ na opracowanie scenariuszy dla przy-
szłości podróży. Łatwiejsze staje się też ustalenie, jak przeszłe zdarzenia, czynności, specyficzne 
czynniki danej OT i jej doświadczenia mogą oddziaływać na teraźniejsze i przyszłe zastosowania 
TI, obsługę i poziom jakości, zwłaszcza przyszłych rozwiązań biznesowych i informacyjnych w 
turystyce. 

Na tle tych uwag można wyznaczyć kolejne etapy iteracyjnego przybliżania się do koncep-
cji zarządzania zintegrowaną podróżą, obejmujące następujące kwestie: 

– jak przejść od wstępnej wizji zintegrowanej podróży do opracowania odpowiadającej 
jej spójnej informacji, uzgodnionej i dostępnej w przekroju całej OT i branży turystycz-
nej? 

– w jaki sposób opracować właściwy zakres (model) informacji, niezbędny dla opraco-
wania i realizacji koncepcji podróży zintegrowanej? 

– jak ustrukturyzować „marszrutę” wyboru i realizacji usługi końcowej dla podróżującego 
turysty?    

Zarządzanie podróżą zintegrowaną powinno uwzględniać identyfikację tych faz i etapów 
łańcucha czynności (łańcucha wartości według Michaela Portera), gdzie dany uczestnik obsługi 
podróży (przewoźnik, hotel, restauracja, pośrednik, organizacja świadcząca usługi rozrywkowe i 
in.) może i powinien dołączyć ze swoimi usługami, wnoszącymi rzeczywiste wartości dodane dla 
turysty.  

Z połączenia koncepcji podróży zintegrowanej i jej wspomagania zastosowaniami TI moż-
na wyznaczyć następujący algorytm postępowania; 

– zdefiniować koncepcję zarządzania podróżą zintegrowaną, uwzględniającą wizję i stra-
tegię OT i branży turystycznej, 

– zdefiniować strategię i system informacyjny wspomagający realizację koncepcji podró-
ży zintegrowanej, 

– ocenić wymagane partnerstwo w branży oraz system i mechanizmy realizacji obsługi 
turystycznej, 

– dokonać wyboru TI najlepiej wspomagającej realizację koncepcji podróży zintegrowa-
nej, 

– ocenić oddziaływanie rozwiązań TI na przebieg realizacji całej podróży. 
Przedstawiony algorytm podróży zintegrowanej umożliwia klientowi dostęp bezpośredni 

do wymaganych usług i ich dostawców; odnosi się przy tym wrażenie, że wszystkim fazom i 
etapom podróży towarzyszy odpowiednie wspomaganie informacyjne. Ponadto turysta ma moż-
liwość korzystania z urządzeń i narzędzi personalizacji usługi i informacji, a ustalenia te są spójne 
i dostępne dla wszystkich uczestników obsługi podróży. Tym sposobem wiedza o turyście gene-
ruje usługi i późniejszą obsługę w kontekście „jaka informacja i kiedy ma być dostępna”.  Nastę-
puje też eliminacja uciążliwych przerw w podróży (zwłaszcza tych dłuższych, łączonych), połą-
czenie wysiłków wszystkich uczestników obsługi podróży i wybór najkorzystniejszego wariantu 
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jej przebiegu, z uwzględnieniem pojawiających się możliwości rynkowych i technologicznych. 
Jest to jedna z możliwych dróg optymalizacji podróży pod względem czasowym i finansowym.    

  
Zintegrowany model zarządzania informacją turystyczną 
 

Skuteczne zarządzanie współczesną OT, dystrybucja jej ofert w skali globalnej, określenie 
wpływu otoczenia na działalność OT, czy wreszcie umożliwienie turystom identyfikacji i zakupu 
produktów i usług, wymaga kompleksowej, zunifikowanej (w formacie), skonsolidowanej i zinte-
growanej, a nie fragmentarycznej informacji. Nadal w wielu OT wszechstronna i rzetelna kompu-
terowa analiza informacji jest niewykonalna, ze względu na duże jej rozproszenie i nieuporząd-
kowanie.  

Powodzenie współczesnego biznesu turystycznego jest zdeterminowane dostępnością i od-
powiednim przystosowaniem informacji do potrzeb decyzyjnych OT i zainteresowań turystów. 
Teoria i praktyka potwierdza, iż biznes turystyczny, w większym stopniu niż inne rodzaje działal-
ności, rozpoczyna się od informacji i kończy się na informacji1. Co więcej, nowe rozwiązania 
biznesowe i innowacje nie zależą już od miejsca i czasu, ponieważ pojawiają się spontanicznie i 
są rezultatem nakładających się informacji. Informacja warunkuje prawidłowe sformułowanie i 
realizację strategii tego biznesu, a tym samym podróży zintegrowanej. Informacja jest postrzega-
na jako zasób strategiczny, dlatego musi być kojarzona ze strategią OT i koncepcją podróży 
zintegrowanej. Zasoby informacyjne - podobnie jak pozostałe zasoby OT (zasoby fizyczne, finan-
sowe i intelektualne) - muszą być właściwie pozyskiwane, gromadzone, przetwarzane i udostęp-
niane we właściwym czasie i formie, upoważnionym jej użytkownikom, w tym klientom-
turystom. Spełnienie tych postulatów wymaga skutecznego zarządzania informacją odpowiednio 
zintegrowaną i ustrukturyzowaną. Chodzi o to, aby zapewnić decydentom OT i jej klientom 
selektywną obsługę informacyjną o popycie i podaży, która wnosi wartości i stwarza możliwości 
prowadzenia marketingu 1 do 1, nawiązywania bliskich kontaktów z klientami (turystami) i two-
rzenia przez nich własnych profili usług i form rekreacji. Warunkiem zaistnienia tych rozwiązań i 
wyboru właściwej TI jest dostęp do pożądanych danych, odpowiednia ich agregacja i transforma-
cja, w wyniku czego powstają informacje niezbędne dla obsługi koncepcji podróży zintegrowa-
nej.  

Wynika stąd, iż informacje stanowią podstawę podejmowania decyzji, dotyczących obsługi 
procesów turystycznych w OT i całej branży, których realizacja powinna zwiększać wartość 
dodaną oraz zadowolenie i zasobność jej klientów. W praktyce obserwuje się jednak znaczne 
rozproszenie danych, występujących w różnych systemach transakcyjnych, nie zawsze zintegro-
wanych wewnątrz OT i z jej otoczeniem, nawet poprzez zastosowanie Internetu (dla e-Biznesu). 
Kontekst ten rodzi pytanie, jak menedżerowie powinni pozyskiwać wiedzę o procesach bizneso-
wych OT i podróży zintegrowanej, w celu skutecznego oddziaływania na ich przebieg i efektyw-
ność ekonomiczną? Doświadczenie wskazuje, iż potrzebna jest konsolidacja danych elementar-
nych, zaczerpniętych z eksploatowanych w danej OT systemów transakcyjnych oraz systemów 
informacji i dystrybucji produktu turystycznego (nierzadko połączonych interfejsami z GDS), 

 
1 B.F. Kubiak, A. Korowicki: Zdolność organizacji do zmian i jej wpływ na zastosowania technologii 

informacji. W: Human-Computer Interaction. Red. B.F. Kubiak i A. Korowicki. Wydawnictwo Akwila, 
Gdańsk 2001. 



Bernard F. Kubiak 222 

odpowiednie ich przetwarzanie i poddanie dalszemu opracowaniu, poprzez zastosowanie metod 
inteligentnej eksploracji i analizy (ang. data mining).  

   
Model biznesowy w turystyce 
 

      Model biznesowy w turystyce jest ściśle związany ze strukturą informacji i ustaleniem, 
kto ma zapewnić obsługę informacyjną projektowania i realizacji tego biznesu. Składowymi tego 
Modelu, zwanym też „wehikułem biznesowym” (business vehicle), są takie elementy jak produk-
ty markowe, mechanizmy obsługi procesów i turystów, wspomaganie działalności operacyjnej, 
informacja spełniająca wymagania jakościowe. Serwis usługowy i informacyjny może być zapro-
jektowany i wdrożony w każdej OT lub powierzony nowo utworzonemu operatorowi zewnętrz-
nemu, który poprzez dostęp do Internetu i systemów informacyjnych oraz baz danych różnych 
dostawców i pośredników integruje ich działania.  

Model biznesowy OT powinien spełniać współczesne wymagania doskonałej i komplek-
sowej obsługi klienta, bazując na wszechstronnej informacji o popycie na usługi i produkty tury-
styczne oraz opiniach klientów, dotyczących struktury produktu i poprawy jego jakości. Szcze-
gólnie przydatne w realizacji Modelu biznesu turystycznego są witryny poświęcone podróżom, na 
których zamieszcza się informacje dotyczące produktów, możliwości dokonywania rezerwacji i 
nadsyłania uwag i rad (sprzężenie zwrotne) przez klientów dla poprawy jakości produktów i 
usług. Wszystkie te wartości dodane radykalnie zmieniły praktykę realizowania biznesu i prowa-
dzenia interesów w OT. Model biznesowy ulega systematycznym zmianom wskutek wprowadze-
nia internetowego serwisu, czyli interaktywnego marketingu i sprzedaży. Ograniczyło to znacznie 
sprzedaż pośrednią, realizowaną przez touroperatorów oraz agentów i biura podróży za pośred-
nictwem GDS. Sprzedaż bezpośrednia produktów i usług stała się możliwa dzięki zastosowaniu 
procesów cyfrowych, a więc wprowadzeniu sieciowego stylu pracy i cyfrowych form komunikacji 
powiązanych z pracą przenośnych urządzeń cyfrowych i aktywną informacją cyfrową. 

Model biznesowy w OT jest ściśle powiązany z przepływem cyfrowym informacji i reali-
zacją następujących trzech kluczowych funkcji OT: działalności operacyjnej, działalności han-
dlowej i zarządzania wiedzą. Przepływ cyfrowy informacji może stać się integralną częścią OT, 
jeśli w zakresie uprzednio wymienionych trzech jej kluczowych funkcji zostaną zrealizowane 
następujące postulaty: 

W sferze zarządzania  wiedzą: 
– wykorzystanie poczty elektronicznej w komunikacji wewnętrznej OT, 
– określenie prawidłowości sprzedaży internetowej,  w celu szybkiego zrozumienia ogól-

nych tendencji i zindywidualizowania produktów i usług dla klientów, 
– wprowadzenie komputerowej analizy danych i powierzenie specjalistom tworzenia kon-

cepcji sieciowego udostępniania produktów i usług oraz badania efektywności proce-
sów cyfrowych, 

– tworzenie zespołów wirtualnych, wymieniających doświadczenia, pomysły i wiedzę, 
– zastępowanie procedur wymagających papieru procedurami cyfrowymi, 
w sferze działalności handlowej: 
– zastępowanie prac jednozadaniowych pracami tworzącymi wartość dodaną, dzięki  wy-

korzystaniu umiejętności specjalistów, 
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– utworzenie pętli sprzężenia zwrotnego  (opinie i rady klientów), w celu poprawy jakości 
wydajności procesów obsługi Modelu biznesowego i oraz jakości produktów i usług, 

– przystosowanie systemów cyfrowych do przejmowania reklamacji przez osoby mogące 
usprawnić usługę i poprawić produkt, 

– wprowadzenie komunikacji cyfrowej w reengineeringu procesów i definicji OT, 
w sferze handlu: 
– skracanie cykli usługowych, poprzez zawieranie transakcji cyfrowych z dostawcami, 

partnerami i klientami, czyli oszczędzać czas informacją, 
– eliminowanie pośredników (touroperatorzy, agencje i biura podróży), poprzez wprowa-

dzanie internetowego systemu rezerwacji i dystrybucji produktów i usług turystycz-
nych, 

– udostępnianie klientom i partnerom narzędzi cyfrowych do samodzielnego rozwiązy-
wania przez nich problemów, ograniczanie kontaktów osobistych do przypadków zło-
żonych i najważniejszych klientów. 

Z przedstawionych postulatów wynika, że skuteczna i efektywna realizacja Modelu bizne-
sowego w turystyce nie jest możliwa, bez stworzenia OT szybko reagującej i dysponującej 
wszechstronną wiedzą o klientach, wprowadzania nowych sposobów jej funkcjonowania (wirtu-
alizacja, outsourcing, atomizacja), za pomocą różnych interaktywnych narzędzi cyfrowych, stałej 
rozbudowy i poprawy relacji z klientami.. 
     

Podsumowanie 
 

Z przedstawionych rozważań i badań wynika, iż coraz lepsze zaspokajanie zmiennych po-
trzeb, preferencji i upodobań współczesnego turysty oraz zapewnianie mu wciąż nowych, moty-
wacyjnych wartości dodanych podczas podróży i wyjazdu służbowego lub wypoczynku i rekre-
acji, wymaga interaktywnej dostępności w trybie on-line (sieć) do kompleksowej i skonsolidowa-
nej informacji, w przekroju wszystkich uczestników obsługi przemysłu turystycznego. Konieczne 
jest opracowanie koncepcji zintegrowanej podróży, która z kolei jest podstawą budowy modelu 
zarządzania zintegrowaną informacją turystyczną, będącego podstawą realizacji modelu bizneso-
wego w tej branży. Wymienione koncepcje zintegrowanej podróży, informacji i biznesu tury-
stycznego powinny integrować działania wszystkich uczestników obsługi procesów turystycz-
nych, w celu wyeliminowania niespójnych podróży, które nadal są postrzegane jako indywidual-
ny, a nie wspólny produkt. W rezultacie turysta (klient) jest nierzadko narażony na dyskomfort, 
wynikający z niedostosowania podróży i pobytu do jego indywidualnych potrzeb. W podróży 
zdarzają się zbędne przerwy wskutek braku należytej koordynacji i współpracy wszystkich 
uczestników jej obsługi. Właściwym kierunkiem uzdrowienia tej sytuacji jest przeprojektowanie 
procesów podróży i potraktowanie jej jako ciągu trzech podprocesów: czynności poprzedzające 
podróż, podróż właściwa i czynności po podróży oraz utworzenie globalnego, sieciowego łańcu-
cha wartości, z uwzględnieniem wirtualizacji, outsourcingu atomizacji i działań partnerów i klien-
tów w szeroko pojętym przemyśle turystycznym. Działania te powinna wspomagać nowoczesna 
TI, jako warunek realizacji zintegrowanej podróży i informacji turystycznej. 
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Wstęp 

 
Informacja turystyczna jest pojęciem bardzo szerokim i rozumianym w różny sposób, w za-

leżności od przyjętych kryteriów. W szerokim zakresie informacja turystyczna jest definiowana 
jako system obejmujący uporządkowany zbiór danych, służących organizatorom i konsumentom 
usług turystycznych, sieć centrów i punktów informacji turystycznej oraz metodologię gromadze-
nia, przetwarzania, weryfikowania i udostępniania danych. Liczba odbiorców i dostawców infor-
macji turystycznej jest w takim rozumieniu bardzo liczna i obejmuje -obok turystów- także 
mieszkańców regionów turystycznych, animatorów i promotorów turystyki, potencjalnych inwe-
storów, władze lokalne i regionalne, touroperatorów oraz wiele innych podmiotów związanych 
(czasami bardzo luźno) z działalnością turystyczną. W wąskim ujęciu informacja turystyczna 
dotyczy turysty, czyli najważniejszego odbiorcy informacji turystycznej. Celem pracy jest wska-
zanie znaczenia informacji turystycznej w procesie obsługi turystów oraz identyfikacja cech 
informacji turystycznej, pożądanych z punktu widzenia turystów. 

 
Proces obsługi ruchu turystycznego 

 
W najbardziej ogólnej formie, ruch turystyczny jest definiowany jako ogół dobrowolnych, 

czasowych przemieszczeń przestrzennych poza miejsce stałego zamieszkania, podejmowanych 
dla realizacji celów rekreacyjnych, poznawczych, zdrowotnych i rozrywkowych1. Obsługa ruchu 
turystycznego obejmuje zaś wszelkie formy świadczeń na rzecz turystów, związane z realizacją 
podróży turystycznej oraz zaspokojeniem innych potrzeb, zgłaszanych przez turystów, podczas 
jej trwania. Zakres świadczeń związanych z obsługą ruchu turystycznego jest więc bardzo szeroki 
i zróżnicowany, obejmuje bowiem nie tylko usługi o charakterze turystycznym i paraturystycz-
nym, ale także świadczenia nie związane z realizacją podróży turystycznej, ale pojawiające się 
podczas jej trwania (np. usługi medyczne związane z nagłą zmianą stanu zdrowia turysty). Proces 
obsługi ruchu turystycznego dotyczy wszystkich pięciu etapów podróży turystycznej: 

− przygotowania do podróży turystycznej, 
– przejazdu do miejsca docelowego, 
– pobytu, 

                                                           
1 Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołembski. PWN, Warszawa-Poznań 2002, s. 26. 
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– przejazdu do miejsca stałego zamieszkania, 
– podsumowania podróży (powrotu). 
Zakres i charakter form obsługi jest zróżnicowany na poszczególnych etapach podróży tu-

rystycznej. Realizacja całego procesu obsługi ruchu turystycznego, a co za tym idzie jego ocena 
końcowa przez turystów, jest uzależniona od szeregu podmiotów biorących udział w przygoto-
waniu i realizacji imprezy turystycznej. 

Uwzględniając jedynie usługi o charakterze turystycznym (i częściowo paraturystycznym), 
do najważniejszych form obsługi na poszczególnych etapach  podróży turystycznej można zali-
czyć: 

– Etap I - przygotowanie do podróży: informacja, poradnictwo, pośrednictwo, organizacja 
imprez turystycznych, 

– Etap II i etap IV - przejazd do miejsca docelowego i z powrotem do miejsca stałego 
zamieszkania: informacja, transport, pilotaż, przewodnictwo, nocleg, wyżywienie, 

– Etap III - pobyt: informacja, nocleg, wyżywienie, pilotaż (rezydent), przewodnictwo, 
udostępnienie walorów turystycznych, transport (wewnętrzny, na obszarze recepcji tu-
rystycznej), poradnictwo, pośrednictwo, usługi paraturystyczne (handlowe, bankowe, 
telekomunikacyjne i in.), 

– Etap V - podsumowanie podróży: informacja, organizacja spotkania podsumowującego 
podróż turystyczną. 

 

Rodzaje i cechy informacji turystycznej 

 
Informacja  to treść wiadomości przekazywanej od nadawcy do odbiorcy, wyrażona w od-

powiednim języku lub kodzie. Informację można przenosić w czasie (zapamiętywanie) i prze-
strzeni (przesyłanie, przekazywanie, komunikowanie), powinna porządkować system, do którego 
się odnosi. Powinna pozwolić odbiorcy na lepsze dostosowanie się do świata zewnętrznego, 
poprzez ukierunkowanie jego zachowań. Jednakże spełnia ona swoja rolę jedynie wtedy, gdy 
odbiorca informacji ją otrzyma (za pośrednictwem kanału informacyjnego lub bezpośrednio przez 
zetknięcie nadawcy informacji z odbiorcą). W sytuacji, gdy przekazywane wiadomości nie przy-
noszą odbiorcy żadnych korzyści, są one traktowane nie jako informacje, a jedynie jako „szum 
informacyjny”. 

Informacja towarzyszy wszelkim przejawom życia codziennego, w tym turystyce. Informa-
cja turystyczna obejmuje przekaz informacji oraz zespół działań, przyczyniających się do spraw-
nego przemieszczania się turystów w czasie i przestrzeni, ułatwiających optymalne wykorzystanie 
poznawczych i wypoczynkowych walorów turystycznych, a także bazy oraz usług turystycznych i 
paraturystycznych. Informacja turystyczna jest traktowana jako istotna potrzeba odczuwana w 
związku z uprawianiem turystyki i zaliczana do grupy potrzeb warunkujących uprawianie tury-
styki. Uczestnicy wszelkich form turystyki oczekują zdobycia praktycznych i aktualnych infor-
macji, które ułatwią im dokonanie wyboru miejsca, czasu, terminu oraz rodzaju imprezy tury-
stycznej oraz interesujących informacji na temat obszarów recepcji turystycznej, pozwalających 
na wzbogacenie wiedzy turysty i wzbogacających jego rozwój intelektualny. 

Ze względu na charakter można wyróżnić informację turystyczną: 
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– funkcjonalną, która dotyczy podstawowych aspektów podróży turystycznej, takich jak: 
czas i miejsce wyjazdu, rodzaj środka transportu, długość trwania podróży, miejsce za-
kwaterowania, liczba noclegów, itp.,  

– przypominającą, która dotyczy faktów zawartych w informacji funkcjonalnej, których 
stałe przypominanie ma zapewnić uczestnikom jak najlepszą orientację w realizacji im-
prezy oraz jej prawidłowy przebieg,  

– krajoznawczą, która ma na celu przekazanie wiedzy na temat walorów turystycznych 
regionu docelowego, oraz obszarów leżących na trasie podróży. 

Informacje udzielane turystom można podzielić również na formalne (świadczone za po-
średnictwem biur turystycznych, folderów, reklam itp.) oraz nieformalne (zdobyte na podstawie 
własnej wiedzy oraz informacji usłyszanych od innych osób)2.  

Formy świadczenia informacji turystycznej pozwalają na wyróżnienie informacji:  
– wydawniczej, obejmującej: katalogi, przewodniki, foldery, mapy, poradniki, literaturę 

specjalistyczną, encyklopedie, 
– medialnej, w skład której wchodzi: telewizja, prasa, radio, Internet (np. portale tury-

styczne, komputerowe systemy informacji turystycznej)3, 
– osobowej, którą świadczą pracownicy biur podróży, punktów informacji turystycznej, 

piloci, przewodnicy, piloci rezydenci, znajomi. Osoby świadczące informację tury-
styczną w sposób zawodowy, poza wszechstronną wiedzą i dużym zasobem wiadomo-
ści na temat proponowanych usług, powinny posiadać także łatwość nawiązywania kon-
taktów z ludźmi, umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji i udzielania rze-
czowych odpowiedzi na zadane pytania.  

Udzielając informacji turystom, należy zwrócić uwagę, że zakres posiadanej przez nich in-
formacji jest dość zróżnicowany, ale w podstawowej części opiera się na informacjach: 

– zapamiętanych podczas nauki w szkole,  
– bieżących uzyskiwanych poprzez media (telewizja, prasa, radio, Internet), 
– zasłyszanych od rodziny i znajomych. 
Profesjonalna informacja powinna być: rzeczowa, jasno sformułowana, pełna (tzn. nie mo-

że pomijać niekorzystnych faktów), aktualna, oraz zróżnicowana w zależności od odbiorcy. Spo-
sób prezentacji w każdym przypadku powinien być obrazowy i łatwo przyswajalny, ale objętość, 
stopień szczegółowości i rodzaj informacji musi być dostosowany do odbiorcy. Innych informacji 
(nawet o walorach turystycznych) oczekują ludzie z różnych grup wiekowych, społecznych i 
ekonomicznych. Dodatkowo różnicuje odbiorców poziom ich wiedzy oraz zainteresowania, 
często grupa kulturowa, do której należą lub położenie geograficzne, gdyż różne nacje mają różne 
zainteresowania, poziom wiedzy i oczekiwania w stosunku do poszczególnych regionów (na 
przykład innego rodzaju informacji oczekują o Polsce najbliżsi sąsiedzi, a innych mieszkańcy 
Australii).  

W sposób szczegółowy można określić, iż prawidłowa informacja turystyczna powinna 
być4: 

– merytoryczna - treść informacji powinna być dostosowana do zagadnień, będących 
przedmiotem zainteresowania określonych grup użytkowników, 

 
2 A. Kowalczyk: Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 152. 
3 Funkcję informacyjną pełni także reklama, będąca często częścią informacji medialnej czy wydawni-

czej, a czasami także osobowej. 
4 Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. Proksenia, Kraków 2004, s. 160. 
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– pełna - o różnym stopniu szczegółowości i dostosowana do oczekiwań użytkowników, 
– selektywna - system informacyjny powinien umożliwiać budowanie łatwych i precyzyj-

nych zapytań oraz skutecznie odnajdywać informację, ponadto odszukiwanie informacji 
powinno odbywać się szybko, 

– prawdziwa - od tego zależy wiarygodność całej bazy danych, 
– aktualna - informacja zdezaktualizowana jest tak samo oceniania, jak informacja nie-

prawdziwa, 
– łatwo dostępna – poprzez rozbudowaną sieć punktów informacji czynnych całą dobę, 

dostęp do informacji w kilku językach, 
– jednoznaczna - nie budząca wątpliwości, 
– zrozumiała - łatwo przyswajalna przez odbiorcę, 
– prezentowana w interesujący sposób, przyczynia się do tego świadczenie jej w różnych 

formach - np. dźwięk, obraz, animacja, tekst. 
 

Informacja na poszczególnych etapach podróży turystycznej 

 
Informacja występuje na wszystkich etapach podróży turystycznej, ale różny jest jej rodzaj, 

zakres, forma i stopień niezbędności. Turysta wymaga informacji podczas uściślania swoich 
planów wyjazdowych, przygotowania do konkretnej podróży turystycznej, jej realizacji oraz po 
powrocie.  

Na etapie przygotowania do podróży potencjalny turysta wymaga informacji, które pozwo-
lą mu wybrać kierunek i czas wyjazdu oraz rodzaj imprezy, odpowiadający jego zainteresowa-
niom i preferencjom, w zakresie spędzania czasu wolnego. Początkowo są to informacje o charak-
terze ogólnym, pozwalające zawęzić obszar poszukiwań (zróżnicowanie, walorów w poszczegól-
nych regionach, typy dostępnych imprez turystycznych, czy ceny świadczeń), później zaś (pod-
czas konkretyzowania planów wyjazdowych) następuje uszczegółowienie informacji, niezbęd-
nych podczas przygotowania do konkretnej podróży (terminy wyjazdów, ceny konkretnych 
świadczeń, warunki środowiskowe w miejscu recepcji turystycznej, ich dostępność komunikacyj-
na, program imprezy i in.). Uzyskane informacje mają kluczowe znaczenie w wyborze określone-
go rodzaju, terminu, charakteru oraz miejsca docelowego imprezy. Powinny charakteryzować się 
komunikatywnością, dostępnością, kompletnością, aktualnością oraz  optymalnym kosztem uzy-
skania. Na tym etapie podróży turystycznej usługa informacji jest najczęściej świadczona łącznie 
z usługami poradnictwa i pośrednictwa. Trudno je rozdzielić, gdyż najczęściej są świadczone 
przez jedną osobę w tym samym czasie, a ich efektem powinno być przekonanie turysty, że wy-
brał optymalny, z jego punktu widzenia, rodzaj podróży turystycznej. Informacja, poradnictwo i 
pośrednictwo, obok funkcji podstawowych, pełnią również funkcje dodatkowe, takie jak: popula-
ryzacja mniej znanych obszarów turystycznych, kreowanie popytu na określone elementy produk-
tu turystycznego, mogą również wpływać na rozmieszczenie ruchu turystycznego. 

Podczas realizacji imprezy turystycznej (etapy przejazdu i pobytu) informacja  świadczona 
turyście przybiera charakter informacji funkcjonalnej i przypominającej, dotyczącej programu 
imprezy turystycznej, co oznacza stałe informowanie turystów o realizacji poszczególnych punk-
tów imprezy oraz ewentualnych zmianach w jej przebiegu. Na tych etapach pojawia się również 
informacja krajoznawcza, mająca na celu zapoznanie turystów ze środowiskiem przyrodniczym i 
antropogenicznym obszarów, na których się znajdują, wzbudzenie ich zainteresowania prezento-



Informacja w procesie obsługi ruchu turystycznego 

 

229

wanymi walorami i atrakcjami turystycznymi, poszerzenie zasobu ich wiadomości. Informację 
funkcjonalną, przypominającą i krajoznawczą świadczą przede wszystkim piloci (z przewagą 
informacji funkcjonalnej i przypominającej) i przewodnicy (z przewagą informacji krajoznaw-
czej). Od sposobu świadczenia usługi informacji na etapie przejazdu i pobytu zależy w dużej 
mierze ocena przez turystów realizacji imprezy. Brak (bądź udzielenie błędnej) informacji o 
charakterze funkcjonalnym może stać się przyczyną zaburzeń w realizacji programu imprezy, gdy 
np. turyści spóźnią się na miejsce zbiórki, lub przyjdą w niewłaściwe miejsce, co może spowo-
dować wyłączenie z programu imprezy pewnych elementów, niedostępnych w innym miejscu i 
czasie. Niekompetentne udzielanie informacji krajoznawczej (nieciekawe, niekompletne, nudne) 
może natomiast przyczynić się do powstania błędnego obrazu recepcji turystycznej wśród tury-
stów, spowodować zniechęcenie do realizacji programu, a co za tym idzie obniżyć ostateczną 
ocenę imprezy przez turystów. 

W fazie podsumowania podróży turystycznej informacje udzielane turystom mają charakter 
reklamy - mogą być to informacje dotyczące nowych imprez organizowanych przez biuro- lub 
mogą to być informacje o charakterze formalnym, dotyczące np. warunków złożenia reklamacji. 
Na tym etapie ważne jest także uzyskanie informacji zwrotnej od turystów. Taka możliwość 
istnieje oczywiście przez cały czas trwania imprezy turystycznej, gdyż pilot lub przewodnik są 
informowani przez turystów nie tylko o ich odczuciach, dotyczących aktualnej oceny realizacji 
imprezy, ale także konstrukcji samego programu imprezy, w tym wybranych atrakcji turystycz-
nych, trasy przejazdu i in. Jednakże dopiero czas upływający od zakończenia imprezy (2-3 tygo-
dnie) pozwala na zobiektywizowanie ocen turystów i podczas zorganizowanego spotkania orga-
nizator może uzyskać (w formie np. ankiety) w miarę obiektywną ocenę wszystkich aspektów 
zakończonej imprezy. 

 
Podsumowanie 
 

W całym procesie obsługi ruchu turystycznego podstawowym zadaniem informacji tury-
stycznej jest dostarczanie turystom wiadomości na temat wszelkich aspektów podróży turystycz-
nej (przed, w trakcie i po jej zakończeniu), w różnych formach, miejscu i czasie. Właściwe świad-
czenie informacji turystycznej, szczególnie tej o charakterze osobowym (pracownik biura tury-
stycznego, pilot, przewodnik), ma kluczowe znaczenie dla wyboru określonej imprezy i jej póź-
niejszej oceny przez turystę. Dodatkowo świadczenie informacji, już po zakończeniu imprezy, 
może przyczynić się do podjęcia przez turystę decyzji o kolejnym wyjeździe, a możliwość uzy-
skania informacji zwrotnej przez organizatora powinno pomóc w  coraz lepszej organizacji im-
prez turystycznych. W szerokim ujęciu znaczenie informacji w obsłudze ruchu turystycznego 
może się przejawiać w: możliwości sterowania ruchem turystycznym, usprawnieniu obsługi ruchu 
turystycznego, aktywizacji sprzedaży usług (gdyż informacja jest czynnikiem wpływającym na 
wzrost popytu na usługi turystyczne), podnoszeniu kultury turystycznej, wyzwalaniu chęci po-
znania (poprzez przedstawienie możliwości zorganizowania wycieczki czy wypoczynku), wydłu-
żaniu sezonu (turystycznego poprzez informowanie o atrakcjach i możliwościach spędzania czasu 
poza sezonem), kształtowaniu opinii publicznej. 
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Gospodarka oparta na wiedzy przyczynia się do tworzenia społeczeństwa informacyjnego. 
Innowacje, nowoczesne technologie spełniają rolę katalizatorów zmian. Same z siebie nie powo-
dują zmian społecznych, lecz można uważać je za narzędzia, które pozwalają wykorzystać poten-
cjał tkwiący w ludzkich umiejętnościach.  

Wraz z rozwojem infrastruktury informacyjnej ICT (Information and Communication 
Technology) lub krócej IT (Information Technology) obserwuje się inne zjawisko, jakim jest 
konwergencja, czyli przenikanie się sektorów telekomunikacji, mediów i technologii informa-
tycznych. Zjawisko to dobrze opisuje opublikowana przez Komisję Europejską w 1997 roku tzw. 
Zielona Księga. W dokumencie tym wskazano na coraz częstsze wykorzystywanie tych samych 
technik w telekomunikacji, informatyce i mediach. Ucyfrowienie obrazu, dźwięku oraz tekstu 
sprowadziło te trzy formy przekazu do jednego mianownika. Sieci komputerowe mogą służyć do 
przekazywania głosu, sieci telekomunikacyjne do przekazywania obrazów, sprzęt komputerowy 
do słuchania muzyki, a prasa jest dostępna w Internecie. Oznacza to wzajemne oddziaływanie 
tych trzech sektorów, wzajemne stymulowanie rozwoju, a w konsekwencji ich przenikanie się1. 

Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą swym zasięgiem obejmują 
wszystkie dziedziny życia człowieka. Zadaniem infrastruktury technologicznej jest przede 
wszystkim wspomaganie komunikacji międzyludzkiej, poprzez np. rejestrację komunikacji mię-
dzy ludźmi, gromadzenie zapisów, klasyfikację treści oraz wyciąganie wniosków. Dzięki temu 
możliwy jest dostęp do zasobów wiedzy organizacyjnej, jak również wymiana najlepszych wzor-
ców (ang. best bractices)2. 

Zgodnie z propozycją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii określającej infra-
strukturę informacji przestrzennej w Krajach Wspólnoty (INSPIRE), odwołującej się do Szóstego 
Programu Działania na rzecz Środowiska3 - działania dotyczące środowiska powinny być oparte 

                                                           
1 J. Wołoski: Miejsce Polski w Unii Europejskiej a społeczeństwo informacyjne (2002); 

www.pldg.pl/p/pl/tarj/1877. 
2 A. Sobczak: Narzędzia informatyczne wspierające zarządzanie wiedzą w instytucjach sektora publicz-

nego; www.egov.pl/_baza/teksty/zarzadzanie_wiedza_it.doc. 
3 Sixth Environment Action Programme – 6th EAP. 
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na głębokiej wiedzy oraz uczestnictwie poinformowanego społeczeństwa. Głównym celem IN-
SPIRE jest zwiększenie i udoskonalenie dostępności danych przestrzennych dla podejmowania 
decyzji w ramach wspólnoty i wdrażania jej polityki w krajach członkowskich. Wielofunkcyjność 
danych przestrzennych wymaga harmonijnego ich wykorzystania. Najważniejszym akcentem tej 
propozycji jest powstanie jednolitej formy zbierania danych oraz optymalizacja wykorzystania 
danych już dostępnych. Dyrektywa jest spójna z wcześniejszymi, dotyczącymi dostępu informacji 
na temat środowiska, jednak uzupełnia je o aspekt konieczności połączenia danych z różnych 
sektorów i poziomów.  

Wdrażając systemy informacji przestrzennej na obszarach chronionych bardzo duże zna-
czenie dla rozwoju turystyki ma możliwość inwentaryzacji zasobów przyrodniczych oraz ich 
modelowanie, np. w procesie redakcji map, tworzenia scenariuszy prognostycznych. Powstające 
bazy danych pozwalają na monitorowanie i badanie ruchu turystycznego. Możliwa jest wizualiza-
cja i analiza zmian użytkowania terenu pod wpływem, np. penetracji rekreacyjnej. Dostęp tury-
stów do zasobów informacyjnych pozwala na przybliżenie w sposób czytelny i wiarygodny nie 
tylko zasad rekreacyjnego wykorzystywania obszarów chronionych, ale również konsekwencje 
ich łamania4. 

Szczególnym przykładem wykorzystywania systemów informacji przestrzennej w zarzą-
dzaniu obszarem chronionym jest Projekt ReGeo „Multimedialny system informacji przestrzen-
nej dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich poprzez promowanie ekoturystyki” (Multime-
dia Geoinformation for e-Communities in Rural Areas with Eco-Tourism). Projekt ten powstał w 
ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej IST-2001-32336. Jest to przedsięwzięcie 
eksperymentalne, testowane w czterech krajach europejskich, na różniących się charakterem 
obszarach ochrony przyrody i terenach wiejskich. W projekt zaangażowano osiem instytucji z 
Austrii, Niemiec, Czech i Polski. Wybrano regiony promujące ekoturystykę, a są to: w Austrii 
Park Narodowy Thayatal, w Czechach Park Narodowy Podyji, w Polsce Kozienicki Park Krajo-
brazowy oraz w Niemczech Park Krajobrazowy Las Turyński. Koordynatorem projektu jest 
Albert-Ludwigs-University of Freiburg Department of Remote Sensing and Landscape Informa-
tion Systems. Polskę w tym przedsięwzięciu reprezentuje Instytut Geodezji i Kartografii w War-
szawie. 

Z założenia system testowany jest w regionach różniących się infrastrukturą i warunkami 
przyrodniczymi. Efektem końcowym projektu ma być opracowanie metod dostosowanych do 
różnorodnych warunków - umożliwiających jego stosowanie nie tylko w innych regionach, ale 
również pozwalających na jego używanie w innych aplikacjach (np. w ochronie środowiska, 
leśnictwie)5. 

Obszarem badawczym na terenie Polski jest Kozienicki Park Krajobrazowy oraz jego naj-
bliższe otoczenie, który został włączony do Projektu ReGeo w roku 2004. Cały Projekt to system 
informacji turystycznej, oparty na zdecentralizowanej, wirtualnej i multimedialnej bazie danych, 
odniesionej przestrzennie. Głównym celem Projektu ReGeo jest wspomaganie w gromadzeniu, 

                                                           
4 I. Miedzińska, A. Machnik: Systemy Informacji Przestrzennej w rozwoju turystyki zrównoważonej na 

obszarach chronionych. W: Rozwój lokalny – wykorzystanie instrumentów unijnych i regionalnych. Red. P. 
Mickiewicz. Szczecin 2005, s. 499-506. 

5 I. Frech, B. Koch: Multimedia Geoinformation in Rural Areas with Eco-tourism: The ReGeo-System. 
W: Information and Communication Technologies in Tourism 2003. Eds. A.J. Frew, M. Hitz, P. O'Connor. 
Finland 2003, s. 421-429;  
www.felis.uni-freiburg.de/regeo/Polish/index.htm 



Zarządzanie wiedzą a system informacji turystycznej… 

 

233

                                                          

integrowaniu i udostępnianiu informacji instytucjom. Jest to platforma połączeń pomiędzy zasa-
dami i możliwością użytkowania turystycznego obszaru chronionego (organami administracji 
nimi zarządzającymi) a lokalnymi organizacjami i przedsiębiorstwami (oferentami usług tury-
stycznych i rekreacyjnych) oraz lokalną administracją. Zawarte w systemie dane mogą efektyw-
nie wspomagać rozwój lokalnej przedsiębiorczości, koordynację handlu, czy też planowanie 
przestrzenne. ReGeo ułatwia połączenie informacji o regionie z potrzebami i możliwościami 
zaplanowanego pobytu turystycznego. Jest to multimedialny system informacji, dostępny zarów-
no na platformach elektronicznych (w trybie online, offline, na urządzeniach przenośnych), jak i 
poprzez prezentacje na nośnikach audio i video6 (rys. 1.). 

 

Rysunek 1. System informacji w projekcie ReGeo 
Źródło: www.felis.uni-freiburg.de/regeo/Polish/index.htm 
 

System zawiera zarówno wyczerpujące informacje o przyrodzie i historii regionu, jak i o 
możliwościach spędzenia wakacji w regionie objętym Projektem. Dostarcza nie tylko informacji 
o dostępności komunikacyjnej, zakwaterowaniu, gastronomii, czy też atrakcjach kulturalnych, ale 
w szczególności przedstawia różne propozycje uprawiania czynnego wypoczynku. Cechą charak-
terystyczną jest zdolność przekazania ogromnej ilości informacji w sposób jasny i zrozumiały, za 
pomocą jej przestrzennej prezentacji. Zakodowane geoinformacje (informacje powiązane ze 
współrzędnymi geograficznymi) dostępne są w postaci interaktywnych map (np. ścieżek rowero-
wych) i baz danych (np. dostępności do zasobów bazy noclegowej). Jak podkreślają przedstawi-
ciele Parku: „W projekcie tym, zasoby multimedialne prezentują, możliwie najpełniej, atrakcyj-
ność regionu, w całym jego bogactwie. Rozmaite mapy, dokładne profile wysokościowe i trój-
wymiarowe animacje, a także zdjęcia i odgłosy przyrody, pozwolą na wszechstronną prezentację 
regionu w sposób żywy i obrazowy. Przyszli goście będą mogli się więc zachwycić wspaniałymi 
krajobrazami, jeszcze zanim tu przyjadą, na przykład poprzez wirtualny lot nad ścieżkami rowe-

 
6 E. Wiśniewska, T. Zawiła-Niedźwiecki, W. Plutecki: Multimedialny system informacji przestrzennej 

dla wspomagania rozwoju obszarów wiejskich przez promowanie ekoturystyki – założenia projektu ReGeo. 
„Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej, Roczniki Geomatyki”, Tom I, Zeszyt 1, Warszawa 2003, s. 
91-96. 
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rowymi wybranego regionu7” (rys. 2.). Istnieje możliwość zaprojektowania na własnym kompu-
terze wirtualnego planu wakacji w przestrzeni trójwymiarowej, z wykorzystaniem lokalnej bazy 
usług.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 2. Zasoby multimedialne w systemie informacji w projekcie ReGeo  
Źródło: www.kozienickipk.com/regeo.htm 

 

Należy zaznaczyć, że odniesione przestrzennie dane, prezentowane są zarówno na mapach 
podkładowych w różnej skali, jak i na mapach satelitarnych oraz ortofotomapach. Wysokiej 
jakości prezentacje multimedialne (wizualizacje 2D i 3D, audio, video) podnoszą atrakcyjność 
korzystania z systemu. Zaawansowana technologia wizualizacji pozwala na ulepszenie prezenta-
cji, zarówno na platformach podłączonych, jak i nie podłączonych do sieci, co wzmaga siłę i 
oryginalność oddziaływań marketingowych oraz wpływa na usprawnienie procesu podejmowania 
decyzji. Najnowsze trójwymiarowe modele przestrzenne mogą być prezentowane w czasie rze-
czywistym: od dowolnie nawigowanych trójwymiarowych krajobrazów dla turystów, z warstwa-
mi obiektów trójwymiarowych (takich jak hotele, obiekty do zwiedzania, szlaki turystyczne), po 
wirtualne przeloty - a wszystko po to, by stworzyć niemal rzeczywistą przestrzeń turystyczną8. 

W turystycznym systemie informacji możliwe jest zamieszczenie informacji z każdej nie-
mal dziedziny, a informacje te można wyświetlać na różnych urządzeniach. Ciekawym elemen-
tem systemu jest Info Terminal. Aplikacja na Info Terminal jest bardzo podobna do aplikacji CD. 
Aplikacja i dane są instalowane na twardym dysku terminala. Jest ona obsługiwana poprzez ekran 
dotykowy lub opcjonalnie za pomocą myszy i klawiatury. Należy podkreślić, iż multimedialne 
punkty informacyjne, zgodnie z założeniami Polskiej Organizacji Turystycznej, stanowić powin-

                                                           
7 www.kozienickipk.com/regeo.htm. 
8 www.felis.uni-freiburg.de/regeo/Polish/index.htm. 
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ny ostatni szczebel wśród krajowych form organizacji turystyki, po Wojewódzkich i Lokalnych 
Centrach Informacji Turystycznej oraz punktach „it”. Interaktywne punkty informacyjne powinny 
być instalowane bezpośrednio w pobliżu atrakcji turystycznych i obsługiwane samodzielnie przez 
turystów. W Polsce obecność tego typu terminali jest wciąż rzadkością, ich udział w ReGeo 
podkreśla zasadność ich stosowania. 

Multimedialny system informacji zastosowany w Projekcie ma charakter wielopoziomowy. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami, nadrzędnym celem ReGeo jest uświadomienie korzyści wyni-
kających z nowych technologii informacyjnych oraz wykazanie, że wychodzą one naprzeciw 
potrzebom zarówno indywidualnym, jak i społecznym oraz gospodarczym. Przewidywane korzy-
ści podzielono na cztery grupy9: 

1) Grupa 1 – związana z ochroną przyrody i organizacjami zajmującymi się turystyką. 
System informacji w sposób szczegółowy może określić charakter pobytu na obszarze 
chronionym, uwzględniając nie tylko ograniczenia w uprawianiu turystyki i rekreacji w 
ich obrębie, ale również obecną ofertę  usługową. Jak podkreślają koordynatorzy Pro-
jektu, łatwość nawigacji po systemie, czytelna struktura zawartości tematycznej oraz 
wysokiej jakości wizualizacja dostępnej informacji, automatycznie podnosi atrakcyj-
ność regionu. ReGeo zyskuje atrybuty narzędzia marketingowego. 

2) Grupa 2 – turyści. Projekt poprzez konstrukcję funkcjonalną systemu informacyjnego  
stanowi ważny element w procesie decyzyjnym wyboru miejsca wypoczynku. Dostęp 
do informacji o regionie dostosowuje ofertę do potrzeb i oczekiwań turysty.  

3) Grupa 3 – lokalne przedsiębiorstwa i organizacje. Lokalni oferenci usług turystycznych 
i rekreacyjnych, korzystając z platformy połączeń systemowych, w sposób bezpośredni 
trafiają do zainteresowanych. Prezentacja przedsiębiorstw i ich działalności możliwa 
jest nie tylko w ujęciu przestrzennym, ale i czasowym (wizualizacja obiektów i oferty 
jako modeli trójwymiarowych prezentowanych w czasie rzeczywistym). 

4) Grupa 4 – Lokalna administracja. Projekt to nie tylko baza danych informacji oraz spo-
sobów ich analiz, ale w szczególności podstawa decyzyjna. Połączenia typu interfejs 
umożliwiają otwarcie administracji wobec społeczeństwa lokalnego, w zakresie elek-
tronicznej obsługi. Lokalna administracja zyskuje wyższy stopień użyteczności infra-
struktury informacyjnej (IT), a jednocześnie posiada udział w kreowaniu społeczeństwa 
informacyjnego. 

 
9 E. Wiśniewska, T. Zawiła-Niedźwiecki, W. Plutecki: op.cit. 
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Wprowadzenie 
 
 

W koncepcjach dotyczących uzyskiwania przewagi konkurencyjnej na współczesnym ryn-
ku turystycznym, podkreślana jest waga budowania właściwych relacji firmy z otoczeniem, 
szczególnie z bliższym. Występują tu bowiem główne podmioty (przede wszystkim klienci, 
dostawcy, i konkurenci), które wpływają na zdolność do nieustannego pomnażania wartości 
dodanej, rynkowej i ekonomicznej. 

W przedsiębiorstwach turystycznych dominuje klasyczne podejście do zarządzania, a mia-
nowicie organizację traktuje się obiektowo, przede wszystkim jako zbiór zasobów rzeczowych, 
finansowych i ludzkich. W firmach turystycznych uwaga zarządzających skupia się przede 
wszystkim na elementach wymiernych – kosztach, przychodach ze sprzedaży i inwestycjach 
rzeczowych. 

Stosowanie tradycyjnych metod i technik zarządzania, nie uwzględniających zmian w oto-
czeniu, staje się mało skuteczne. Z tego, między innymi względu, współczesne koncepcje zarzą-
dzania akcentują konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na niematerialne aktywa przedsię-
biorstwa, przykładowo na wiedzę i informację1. Zasoby te stają się czynnikiem wytwórczym, 
zapewniającym adaptacyjność, elastyczność i innowacyjność organizacji, przyczyniającym się do 
uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.  

Zarządzanie wiedzą jest najnowszą koncepcją zarządzania, opracowaną przede wszystkim 
dla dużych przedsiębiorstw, o charakterze międzynarodowym. W dobie globalizacji i cywilizacji 
informacyjnej, informacja i wiedza mają węzłowe znaczenie w budowaniu strategii firm. Proces 
ten (także w turystyce) powoduje rozwój układów sieciowych (gron, klastrów), które następnie 
przyczyniają się do dyfuzji wiedzy i informacji między dużymi i małymi podmiotami rynku 
turystycznego.  

                                                           
1 P. Drucker jest zwolennikiem koncepcji zarządzania, w której pracownicy wiedzy odgrywają główną 

rolę, a wiedza staje się podstawowym zasobem przedsiębiorstwa; I. Nonaka, H. Takeuchi: Kreowanie wiedzy 
w organizacji. Poltex, Warszawa 2000, s. 66. 
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Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena znajomości zasad i metod zarządzania 
wiedzą i informacją w podmiotach gospodarki turystycznej. Empirycznej weryfikacji źródeł 
wiedzy oraz przejawów zarządzania wiedzą dokonano w oparciu o badania bezpośrednie, metodą 
wywiadu kwestionariuszowego, łączącego zalety wywiadu i badań ankietowych. W badaniach 
uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw turystycznych (biur podróży, podmiotów świadczą-
cych usługi noclegowe i transportu turystycznego – zatrudniających do 20 osób) z województwa 
dolnośląskiego. 

 
Identyfikacja procesu zarządzania wiedzą i informacją w podmiotach gospodarki 
turystycznej 
 

Wynik finansowy podmiotów świadczących usługi turystyczne w coraz większym stopniu 
uzależniony jest od inwestycji w kapitał intelektualny, relacyjny i ludzki. 

Izolowane funkcjonowanie firmy turystycznej, poza układami sieci informacyjnych, komu-
nikacyjnych, kulturowych i in., jest praktycznie niemożliwe. 

Stąd też podmiot turystyczny w coraz większym stopniu inwestuje w informatyzację proce-
sów obsługi klienta. 

Podstawowym czynnikiem sukcesu jest więc informacja. Przy czym nie chodzi tutaj o 
maksymalizowanie zasobów nieużytecznej informacji, lecz o gromadzenie informacji przydatnej 
dla klienta. 

„Wyższą szkołą jazdy” jest tworzenie i implementacja w firmie turystycznej systemów za-
rządzania wiedzą. Istotne jest tutaj kreowanie następujących podsystemów: 

– źródła zasilania w wiedzę, 
– transfer wiedzy w obrębie podmiotu turystycznego, 
– transfer wiedzy w sieci współpracujących podmiotów turystycznych, 
– transfer wiedzy do klienta. 
Polacy są indywidualistami. Oznacza to m.in., że niezbyt chętnie dzielą się wiedzą. Chętnie 

wykorzystujemy telefon, Internet, które niestety dostarczają suchych danych i informacji (wiedza 
zimna), które wymagają dodatkowego przetwarzania w wiedzę gorącą (personifikacja wiedzy). 

Najgorzej przedstawia się sytuacja z dostarczeniem wiedzy o ofercie turystycznej kliento-
wi, aczkolwiek te podmioty znacznie wyprzedzają pod tym względem firmy innych sektorów (np. 
medycznego, farmaceutycznego, spożywczego). 

Wiedza tworzona jest w działaniu. Tak więc klient przyswaja wiedzę gorącą (internalizacja 
wiedzy) dopiero w trakcie konsumpcji oferty turystycznej. Ex ante ma on szersze spektrum zasi-
lania informacyjnego na temat danego produktu turystycznego (telefon, fax, e-mail, sms, film 
video, fotografia cyfrowa, telewizja, radio, Internet, katalogi). Otrzymuje on coraz pełniejszą 
wiedzę zimną o firmie turystycznej i jej produktach. W ten sposób wiedza niejawna (obszar nie-
wiedzy) klienta o usługach przedsiębiorstwa turystycznego ulega bardzo szybkiej redukcji. 

Osobnym problemem jest zapoznawanie klientów ze strategicznymi scenariuszami rozwoju 
firmy, jej potencjałem kadrowym, finansowym i in. Wiedza ta jest tylko pozornie bezużyteczna 
dla klienta, natomiast w perspektywie długofalowej, zwiększa jego zaufanie do firmy turystycz-
nej. Stąd też polskie przedsiębiorstwa turystyczne powinny w coraz większym stopniu informo-
wać klienta (transfer wiedzy niejawnej w jawną) o ich planach fuzji, przejęć ekspansji, o nowych 
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modelach biznesu i strategicznych produktach. Idealnym rozwiązaniem w zakresie dyfuzji wiedzy 
gorącej jawi się współtworzenie oferty turystycznej przez podmiot gospodarczy i klienta (rys. 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
IW – inwestycje w wiedzę 
WZW – wzrost zasobów w wiedzę 
TWK – transfery wiedzy do klienta 
WI – wzrost image biura turystycznego 

WZW 

TWK 

WI 

IW 

 
Rysunek 1. Spirala poszerzenia zasobów wiedzy przez podmiot turystyczny  
Źródło: opracowanie własne 
 
 

W tym procesie ważne jest wypracowanie holistycznej orientacji na klienta (wewnętrznego 
i zewnętrznego), polegającej na zarządzaniu relacjami z klientem, oparte na zarządzaniu wiedzą − 
KCRM (rys. 2.). 

Koncepcja KCRM oznacza, że nie należy koncentrować się wyłącznie na klientach ze-
wnętrznych, lecz trzeba inwestować w coraz szerszym stopniu we własną kadrę kierowniczą i 
wykonawczą. Może to być realizowane m.in. przez: 

– dystrybucję inteligencji, 
– zespołowe eksperymenty, 
– klonowanie pomysłów własnej kadry, 
– zapobieganie wypływowi wiedzy, przez redukcję wskaźnika rotacji personelu2. 

 

 
2 Por. K. Perechuda: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 

2005, s. 154. 
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stycznego 

do wewnątrz organizacji na klienta firmy 

Knowledge management (KM) Customer relationship man-
agement (CRM) 

KCRM 

Rysunek 2. KCRM jako synteza KM i CRM 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Wykorzystanie zasad i metod zarządzania informacją i wiedzą w działalności  
turystycznej – badania empiryczne 
 

Wraz z rozwojem technologii internetowej przedsiębiorstwa turystyczne (często bardzo 
małe i małe) powinny szczególnie dużo uwagi poświęcić zasobom o charakterze niematerialnym, 
związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem informacji i wiedzy. Jednym 
z podstawowych procesów zarządzania wiedzą jest tworzenie zasobów informacji i wiedzy. Wie-
dza powinna mieć charakter grupowy, ponieważ gdy jest w posiadaniu jednostek, często staje się 
zasobem mało efektywnym, bądź niemożliwym do wykorzystania przez przedsiębiorstwo tury-
styczne. Zagadnienie to nabiera znaczenia w sytuacji, w której odchodzący pracownik „zabiera” 
część wiedzy ze sobą, co powoduje mniejsze lub większe straty (trudne do odbudowania) w 
zasobach niematerialnych firmy. Najmniejsze z badanych podmiotów turystycznych oszacowały 
to zjawisko na poziomie ok. 70%, większe natomiast w zależności od stanowiska – od 60% (na 
stanowiskach kierowniczych i związanych z obsługą klienta, a także z rezerwacją), do nawet 90% 
(osoby zatrudnione przy organizacji wyjazdów w biurze podróży). 
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W tej sytuacji w badanych przedsiębiorstwach turystycznych powinien dominować grupo-
wy sposób tworzenia wiedzy. W praktyce stosowany jest zespołowy sposób kreowania wiedzy, 
następnie organizacyjny i indywidualny (odpowiednio 67%, 30% i 27%). Zdecydowanie najrza-
dziej przez respondentów został wskazany międzyorganizacyjny – 10% (najczęściej odbywa się 
on w sieci współpracujących podmiotów). W procesie zarządzania wiedzą istotnym zagadnieniem 
jest proces dzielenia się kierownika wiedzą wewnątrz organizacji. Wpływa to na doskonalenie 
kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa turystycznego i aktywizację odpowiednich, z punktu 
widzenia firmy, zachowań pracowników. W 100% badanych podmiotów, kierownicy dzielą się z 
pracownikami posiadaną wiedzą i informacją – najczęściej w trakcie wspólnego rozwiązywania 
problemów, podczas rozmowy formalnej, a także nieformalnej. Dużo rzadziej w tej sytuacji 
wykorzystywane są narady robocze i przedstawianie konkretnych rozwiązań danych problemów. 
Szczegółowe ujęcie sposobów dzielenia się wiedzą wewnątrz organizacji przedstawia rys. 3. 
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Rysunek 3. Metody dzielenia się wiedzą wewnątrz badanych podmiotów turystycznych  

Źródło: badania własne. 

 
W procesie uczenia nowych pracowników dominują dwa sposoby – wprowadzanie w obo-

wiązki (100%) i instruktaż (100%), w mniejszej liczbie badanych firm stosuje się – stopniowe 
przekazywanie coraz trudniejszych zadań. 

Zespołowy proces tworzenia wiedzy nie przebiega jednak bez problemów. Głównymi jego 
barierami w opinii respondentów jest osobowość współpracowników (47% wskazań) i krótki staż 
pracy (30% zakreśleń). Wśród badanych osób 10% było zdania, że nie występują w ich firmach 
żadne bariery tego zjawiska, tyle samo osób nie miało zdania w tej kwestii. 

Kolejnym problemem badawczym było zidentyfikowanie źródeł zasileń w informację i 
wiedzę analizowanych podmiotów. Zgromadzony materiał empiryczny wskazuje, iż najlepsze 
firmy działające w branży nie są lub tylko w małym stopniu pełnią rolę punktu odniesienia, w 
zakresie poszukiwania optymalnych rozwiązań przez badane firmy (mała skala wykorzystywania 
metody benchmarkingu). Kontakty formalne z innymi podmiotami turystycznymi również nie 
sprzyjają tworzeniu wiedzy w badanych przedsiębiorstwach turystycznych, oprócz tych, które 
działają w sieciach. Nieco lepsza sytuacja występuje z pozyskiwaniem wiedzy od klienta. W 
opinii respondentów dochodzi do częściowej wymiany wiedzy (43% wskazań), bądź ma miejsce 
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narastająca intensyfikacja wymiany informacji, doświadczenia i wiedzy (37% odpowiedzi). 
Znaczny udział w tym zakresie ma sposób przedstawienia klientom oferty przedsiębiorstwa. 
Badani pracownicy w większości przypadków stosują inspirującą sugestię, w celu zachęcenia 
klienta do skorzystania z oferty – 93% analizowanych przypadków, w znacznie mniejszym stop-
niu metaforę (33%) i analogię – 23%.  

Zdaniem respondentów zdecydowanie lepszymi źródłami tworzenia wiedzy w podmiotach 
turystycznych są: 

– nawiązywanie relacji nieformalnych o charakterze służbowym,  
– udział w targach turystycznych i szkoleniach branżowych, 
– Internet,  
– książki specjalistyczne,  
– konferencje branżowe, 
– przynależność do różnych organizacji turystycznych.  
W tym miejscu można zaznaczyć, iż w procesie pozyskiwania wiedzy przez pracowników 

duże znaczenie ma postawa właścicieli małych firm turystycznych, którzy pełnią przede wszyst-
kim rolę inspirującą i zachęcającą do uzupełniania i wzbogacania zasobów wiedzy przez pod-
władnych. 

Doskonalenie procesu zarządzania wiedzą wymaga posługiwania się odpowiednimi, nowo-
czesnymi środkami technicznymi, umożliwiającymi pozyskanie szybkiej, wiarygodnej i aktualnej 
informacji, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. W tym celu badane firmy korzystają 
zazwyczaj z telefonu, faksu, poczty elektronicznej, Internetu, poczty tradycyjnej, a nieco rzadziej 
z Ekstranetu i Intranetu (rys. 4).  
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Rysunek 4. Techniczne środki dzielenia się wiedzą i informacją w badanych podmiotach turystycznych 
Źródło: badania własne. 

 

Można stwierdzić, na podstawie badań, iż mniejsze firmy wykorzystują na większą skalę 
tradycyjne środki (oprócz Ekstranetu, który często warunkuje wykonywanie działalności agen-
cyjnej przez biura podróży).  
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Uzyskanie i utrzymanie odpowiedniej pozycji konkurencyjnej przez dany podmiot gospo-
darczy, uwarunkowane jest zasobem wiedzy jawnej i przede wszystkim niejawnej, pozyskiwanej 
od klientów i kontrahentów. Zdaniem respondentów te dwa podmioty są głównymi źródłami 
wiedzy niejawnej.  

 
Zakończenie 

 
Przedsiębiorstwa turystyczne muszą sprostać trudnym wyzwaniom współczesnej gospodar-

ki, która powoduje dużą turbulencję otoczenia. Oznacza to konieczność dokonania  zmian w 
sposobie funkcjonowania na zmiennym i coraz bardziej nieprzewidywalnym rynku. W tych wa-
runkach znaczenia nabiera wdrażanie koncepcji zarządzania wiedzą.  

Przeprowadzone badania umożliwiają sformułowanie następujących wniosków: 
1. Znaczna część zasobów wiedzy pochodzi ze źródeł zewnętrznych, wśród których do 

najważniejszych należą: relacje nieformalne między pracownikami różnych firm, udział 
w targach turystycznych, szkoleniach i konferencjach branżowych, Internet, a także 
przynależność do organizacji turystycznych. 

2. Zbyt mało uwagi przykłada się w badanych organizacjach do kreowania nowej, bądź 
wzbogacania posiadanej, wiedzy, poprzez stosowanie metody benchmarkingu i tworze-
nia relacji z klientami. Zaobserwować można niedostateczne wykorzystanie nowości 
branżowych i niepełny dostęp do wiedzy klientów. 

3. Pozytywnym aspektem jest proces dzielenia się wiedzą w badanych organizacjach i 
tworzenie wiedzy grupowej, która umożliwia osiąganie efektów synergicznych. Jednak 
w badanych podmiotach, odchodzący z firmy turystycznej pracownik nadal „zabiera” 
zbyt dużo wiedzy niejawnej, najcenniejszej z punktu widzenia tworzenia przewagi kon-
kurencyjnej. 

Przedstawione wyniki badań sygnalizują, że w przedsiębiorstwach turystycznych występuje 
konieczność jak najszybszego wprowadzenia kompleksowego programu zarządzania wiedzą, z 
określonymi celami i zasadami, metodami zarządzania (w tym technikami przezwyciężania ba-
rier), monitorowania procesów zarządzania wiedzą i informacją, przy wykorzystaniu nowocze-
snych urządzeń technicznych. 
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TURYSTYCZNY PRZEMYSŁ WYSTAWIENNICZY,  
JAKO NOWOCZESNY INSTRUMENT  

PRZEKAZU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 
 

 

Wstęp 
 

W dobie społeczeństw informacyjnych, funkcjonowanie na rynku sektorów gospodarczych 
jest niemożliwe, bez odpowiednich narzędzi informacyjnych. Przykładem jest szeroko rozumiana 
promocja, której jednym z zadań jest realizacja funkcji informacyjnej. Funkcja ta wynika z istoty 
komunikowania – przedsiębiorstwa dzięki nawiązaniu komunikacji z otoczeniem, przekazują 
informacje o sobie i swoich produktach. Dzięki temu firmy mogą wzmacniać własny wizerunek, 
upowszechniać informacje o zaletach własnych produktów, możliwościach ich zastosowania oraz 
warunkach nabycia1. Instrumentem promocyjnym, odpowiedzialnym za przekaz informacji w 
dziedzinie turystyki, jest m.in. przemysł wystawienniczy, którego realną formą są targi turystycz-
ne. 

 

Przemysł wystawienniczy 
 

Przemysł wystawienniczy jest nierozerwalnie związany ze szczególnym segmentem rynku 
turystycznego, o dużej dynamice rozwoju, jakim jest turystyka biznesowa. Określa się ją współ-
cześnie jako podróż w celach handlowych, a także w innych szeroko pojętych celach służbowych. 
Podczas takiej podróży, jej uczestnicy podejmują w czasie wolnym działalność rekreacyjną i 
turystyczną2. Definicja turystyki biznesowej wynika z celu, w jakim turysta odbywa podróż. Do 
turystyki biznesowej zalicza się wszelkie podróże, odbywane przez pracowników i inne osoby w 

                                                           
1 Marketing. Sposób myślenia i działania. Red. J. Perenc. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 2001, s. 284. 
2 T. Łobożewicz, G. Bieńczyk: Podstawy turystyki. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2001, s. 

181. 
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ramach pracy, obejmujące uczestnictwo w takich spotkaniach, jak: konferencje, zjazdy, kongresy, 
szkolenia, seminaria, targi, wystawy oraz imprezy motywacyjne3.  

Celem, co dziesiątego gościa biznesowego, przyjeżdżającego do Polski jest uczestnictwo w 
targach i wystawach4 (rys. 1), co świadczy o tym, iż ten rodzaj kolportażu informacji na temat 
ofert produktów, cieszy się dość dużym zainteresowaniem. 
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Rysunek 1. Struktura przyjazdów w interesach  
Źródło: www.intur.com.pl 

 

Przemysł wystawienniczy jest kojarzony z realizowaniem wystaw, targów lub imprez kon-
sumenckich. Jednak nie można tych pojęć używać synonimicznie. Targi to określona, zorganizo-
wana forma rynku, na którym dokonuje się zakupów na dużą skalę, produktów jednej lub wielu 
branż, w regularnych odstępach czasu, z reguły w tym samym miejscu. Odwrotnie do tego orga-
nizuje się wystawy, na których tylko prezentuje się wyroby5. Jak wskazuje definicja, wystawa 

                                                           
3 Metodologia badań i badania pilotażowe turystyki biznesowej. Instytut Turystyki, Warszawa 2003, na 

zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 
4 W. Bartoszewicz, H. Borne-Januła, T. Skalska: Raport: Turystyka Biznesowa w Polsce. Instytut Tury-

styki w Warszawie, Kongresy i Konferencje, grudzień 2005, s. 11. 
5 portalwiedzy.onet.pl/ 
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jest tylko i wyłącznie pokazem, zaś targi są to pokazy, w których dodatkowo jest możliwość 
zawarcia transakcji.  

Klienci odwiedzają targi, aby nabyć produkty lub otrzymać fachowe informacje. W ciągu 
kilku ostatnich lat pojawiła się nowa kategoria zwiedzających. Są to kompetentni, dobrze przygo-
towani konsumenci oraz zainteresowani targami w celach zawodowych fachowcy, którzy z boga-
tego kalendarza imprez targowych na całym świecie, wybierają kilka – ich zadaniem – najbar-
dziej wartościowych i wizyty na nich traktują jako dobry sposób na nawiązywanie kontaktów 
biznesowych. Dla znakomitej większości takich osób nie gra roli odległość, jaką muszą pokonać, 
by dostać się na targi, bowiem nawiązywane między nimi kontakty w pełni rekompensują nawet 
dalekie podróże6.  

 Wystawcy biorą udział w targach z dwóch powodów. Jednym z nich jest marketing, czyli 
kreowanie wizerunku i komunikacja z rynkiem, natomiast drugi to handel, czyli przede wszyst-
kim nacisk na aktywizację sprzedaży i zdobywanie nowych rynków zbytu. 

Głównym celem organizacji targów jest generowanie sprzedaży, promowanie nowych pro-
duktów, podtrzymywanie bądź nawiązywanie kontaktów oraz wymiana myśli i informacji między 
wystawcami, ekspertami w danej dziedzinie oraz odwiedzającymi. Z punktu widzenia tych, któ-
rzy wystawiają swoje produkty, pokazy handlowe i konsumenckie są podstawowym elementem 
ich marketingu mix i komunikacji7. 

Targi są generalnie uznawane za stosunkowo mało kosztowny sposób komunikacji między 
nabywcami i dostawcami. Jak utrzymują zwolennicy targów, bez tej ważnej formy dwustronnej 
komunikacji, rentowność światowego handlu znacznie by zmalała. Imprezy targowe odgrywają 
podstawową rolę, jako środek promowania produktów. Jeśli są odwiedzane przez osoby przyby-
wające z innych krajów, to są skuteczne w stymulowaniu handlu wewnętrznego i zwiększaniu 
eksportu8. 

Współczesne targi  zmieniają swoją definicję – w epoce rozwoju technologii informacyj-
nych i globalizacji procesów gospodarczych – zwracają uwagę na znaczenie kontaktów bezpo-
średnich i relacje partnerskie jako podstawę przyszłości biznesu9. 
 
Turystyczne imprezy targowe 
 

Targi turystyczne to miejsce rzeczywistego spotkania popytu turystycznego z podażą tury-
styczną.  Popyt turystyczny reprezentowany jest przez przedstawicieli biur podróży, którzy zaj-
mują się organizacją podróży, a także obsługą potencjalnych turystów, którzy często tłumnie 
odwiedzają targi. Podaż jest reprezentowana przez wystawców różnych branż gospodarki tury-
stycznej  (hotele, przewoźnicy, biura podróży oferujące gotowe produkty w postaci pobytów i 
wycieczek, biura promocji turystycznej miast, regionów itp.)10. 

 
6 Ranking targów hotelarskich w 2005 roku.  „Hotelarz” 2006, nr 2, s. 13. 
7 R. Davidson, B. Cope: Turystyka biznesowa Konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka 

korporacyjna. Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 179. 
8 Ibidem. 
9 Ranking targów hotelarskich…, s. 12. 
10 A. Tokarz: Targi turystyczne jako instrument promocji Polski. „Marketing Przyszłości. Trendy – Stra-

tegie – Instrumenty – Media w kreowaniu wizerunku”. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go, Szczecin 2005, s. 782. 
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Pokazywanie się na targach jest koniecznością dla wszystkich, którzy chcą się liczyć w 
branży. Są one źródłem informacji o nowych trendach w turystyce, pozwalają się zorientować w 
ofercie konkurencji, są miejscem, gdzie zawiera się kontakty i podpisuje umowy o współpracy11. 

Sama obecność na targach turystycznych, bez wyraźnej aktywności na nich, jest obecnie 
niewystarczająca. Klienci odwiedzający stoiska są bardziej wymagający i świadomi niż kiedyś, co 
wymusza na personelu przedsiębiorstw turystycznych solidną kompetentność w ramach udziału w 
imprezie targowej. Dobre przygotowanie do targów polega na rozważeniu odpowiedniej decyzji 
odnośnie  m.in. wielkości stoiska, jego lokalizacji, jego aranżacji oraz dodatkowym zareklamo-
waniu firmy w katalogu targowym. Natomiast do kosztów udziału w wystawie trzeba zaliczyć 
również koszty noclegów personelu firmy, koszty ich wyżywienia, koszty transportu związane z 
przybyciem na miejsce. 

Jednym z przykładów targów turystycznych są targi hotelarskie, które zmieniają się z im-
prez branżowych w konsumenckie. Wpływa na to polityka organizatorów, którzy starają się 
przyciągnąć na targi coraz więcej osób, promując coraz atrakcyjniejszy program12. Wyrazistym 
przykładem nowoczesnych działań, jest organizowanie, obok tradycyjnych stoisk targowych, tzw. 
targów plus, czyli niezliczone rozrywki. Są to, m.in.  koncerty, konkursy, happeningi, pokazy 
zdrowego gotowania, spotkania ze znanymi postaciami ze świata kultury, sesje i konferencje 
naukowe, spotkania z ekspertami z branży turystycznej13. 

Biorąc pod uwagę największe targi turystyczne w XXI wieku, nie można pominąć tych, w 
których udział wzięło 48500 osób, pracujących w hotelarstwie i w cateringu. Targi miały miejsce 
w centrum wystawowym Hotelympia w Earls Corut w Londynie, w celu zapoznania się z osią-
gnięciami w tych sektorach i osobistego spotkania się z obecnymi oraz potencjalnymi dostawcami 
sprzętu do cateringu, wyżywienia i napojów, mebli hotelowych i technologii14.  
 

Informacja turystyczna a targi turystyczne 
 

Informacja występuje na wszystkich etapach podróży turystycznej, ale różny jest jej rodzaj, 
zakres, forma i stopień niezbędności. Potencjalny turysta wymaga informacji już w czasie uści-
ślania swoich planów wyjazdowych (dotyczy ona m.in. terminów, rodzajów i cen oferowanych 
imprez turystycznych), podczas przygotowywania do konkretnej podróży (m.in. informacje o 
walorach turystycznych, miejscowych warunkach, potrzebnych dokumentach, terminach wyjaz-
dów) oraz podczas trwania samej podróży (m.in. informacja krajoznawcza, organizacyjna)15. W 
odniesieniu do organizowania targów i wystaw turystycznych, poszukujący turysta - konsument 
będzie potrzebował przede wszystkim informacji w aspekcie określania swoich planów. Targi 
turystyczne to doskonała okazja do tego, by udzielać informacji turystycznej w dowolnej jej 
formie, tzn. wydawniczej, medialnej oraz osobowej. Przepiękne foldery, plakaty, prezentacje 
multimedialne, kompetentni i łatwo nawiązujący kontakty pracownicy przedsiębiorstw turystycz-

                                                           
11 Inwestycja w targi. „Rynek Turystyczny” 2006, nr 2, s. 5. 
12 Ranking targów hotelarskich…, s. 12. 
13 H. Dzielińska: Branża na targach. „Rynek Turystyczny” 2006, nr 2, s. 12. 
14 R. Davidson, B. Cope: Turystyka biznesowa..., s. 178. 
15 Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego. Red. B. Meyer. Fundacja na rzecz Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 97. 
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nych, to namacalny przykład nowoczesnego pakietu informacyjnego, z którego może skorzystać 
niezdecydowany klient turystyczny. 

Obieg informacji zachodzi najczęściej w formie bezpośredniej, czyli ustnej, pisemnej, po-
przez znaki i symbole, za pomocą dźwięków oraz w postaci kombinacji wymienionych składni-
ków16. 

Podczas podróży turystycznej ulega zmianie charakter informacji turystycznej: na etapie 
przygotowania jest to przede wszystkim informacja funkcjonalna, na pozostałych etapach domi-
nuje informacja przypominająca i krajoznawcza17. W odniesieniu do targów turystycznych, 
udzielane tu informacje będą miały przede wszystkim charakter funkcjonalny, czyli będą doty-
czyć podstawowych aspektów podróży turystycznych. 

Aby podjąć właściwą decyzję odnośnie wyboru miejsca świadczenia informacji turystycz-
nej, konieczne jest utworzenie zespołu zajmującego się marketingiem, który byłby odpowiedzial-
ny za badanie sektora przemysłu, do którego skierowana jest dana wystawa, aby: 

– sprawdzić, czy jest na nią wystarczające zapotrzebowanie (w przypadku nowej impre-
zy), 

– ustalić wskazówki dla zespołu sprzedaży, 
– ocenić na czym zespół marketingu powinien skoncentrować swoją działalność promo-

cyjną. 
Następnie zespół marketingu przygotowuje kampanię. Jej rodzaj zależy od tego, czy impre-

za ma charakter tragów handlowych czy wystawy konsumenckiej. Szef zespołu podejmuje decy-
zję, jaką zastosować kombinację reklam prasowych, plakatów, reklamy bezpośredniej i innych 
tak, aby była najskuteczniejsza i przyciągnęła na imprezę jak najwięcej odwiedzających18. 
 

Zakończenie 
 

Na rynku usług, w tym usług turystycznych, widać coraz wyraźniej wzrost konkurencyjno-
ści, spowodowany rywalizacją zmuszającą usługodawców i pośredników do obniżki kosztów oraz 
podniesienia i rozwoju poziomu usług dla klienta. Przewidywane zwiększenie konkurencyjności 
firm usługowych następować będzie poprzez usprawnienia systemów dystrybucji19, czego przy-
kładem w branży turystycznej może być zastosowanie targów i wystaw jako instrumentu przeka-
zu informacji turystycznej. Informacje dostarczane przez podmiot gospodarki turystycznej w 
procesie promowania usług mają wzbudzać przeświadczenie, że dane przedsiębiorstwo turystycz-
ne jest w stanie lepiej zaspokoić oczekiwania turystów niż firmy konkurencyjne20. Szerokie 
udzielanie informacji jest zatem ważnym narzędziem walki konkurencyjnej. Widać więc odejście 
od tradycyjnych technik komunikacji z klientem, w aspekcie informacji o produktach do nowo-
czesnych form jej przekazu.  

 
16 M. Sidorkiewicz: Reklama jako instrument promocji turystyki biznesowej. „Marketing Przyszłości. 

Trendy – Strategie – Instrumenty – Media w kreowaniu wizerunku’. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 540. 

17 Wybrane aspekty obsługi…, s. 98. 
18 R. Davidson, B. Cope: Turystyka biznesowa…, s. 187-188. 
19 Współczesna ekonomika usług. Red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 66-67. 
20 Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 

123. 
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Należy uwzględnić fakt, że w turystyce targi stosowane są coraz powszechniej. Ich dużą 
skuteczność potwierdzają sukcesy krajów i regionów, które dzięki tej technice stały się potenta-
tami na rynku turystycznym. Takiego rodzaju promocja pozwala także na lepsze poznanie Polski i 
przezwyciężenie stereotypów, co procentuje także w stosunkach gospodarczych i ułatwia nawią-
zywanie kontaktów handlowych21. 

 

                                                           
21 A. Tokarz: Targi turystyczne jako instrument…, s. 785. 
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Informacja turystyczna traktowana jest jako istotna potrzeba odczuwana w związku 

z uprawianiem turystyki i, w przypadku turystyki uzdrowiskowej, można rozumieć ją jako prze-
kaz informacji oraz zespół działań, przyczyniających się do sprawnego przemieszczania się tury-
stów uzdrowiskowych, ułatwiających optymalne wykorzystanie walorów, infrastruktury i usług 
turystyki uzdrowiskowej. Uczestnicy turystyki uzdrowiskowej oczekują wielu przydatnych in-
formacji, które ułatwią im dokonanie właściwej decyzji o wyjeździe do uzdrowiska, jak również 
umożliwią realizację wyjazdu, w sposób zgodny z ich indywidualnymi predyspozycjami i prefe-
rencjami. Informację turystyczną należy traktować również jako niezbędny składnik promocji 
turystycznej miejscowości uzdrowiskowych i działających na i ich obszarze przedsiębiorstw 
uzdrowiskowych. 

Celem niniejszego referatu jest zaprezentowanie problematyki, związanej ze świadczeniem 
informacji turystycznej, dla potrzeb obsługi ruchu turystyki uzdrowiskowej oraz wskazanie moż-
liwych form świadczenia informacji w celu promocji uzdrowisk. 

Potrzeba informacji występuje na wszystkich etapach podróży turystycznej do uzdrowisk, 
różny jest jednak jej rodzaj, zakres, forma i stopień niezbędności.1 W fazie przygotowania infor-
macja ma wyjątkowe znaczenie, ponieważ może być czynnikiem decydującym o rodzaju, termi-
nie i charakterze wybranej przez turystę podróży. Potencjalny turysta potrzebuje przede wszyst-
kim informacji o możliwości nabycia dóbr i usług, potrzebnych przed i w czasie podróży (takich 
jak: nocleg, wyżywienie, transport, dokumenty podróży,) charakterze walorów turystycznych w 
wybranym regionie oraz ich dostępności (w tym komunikacyjnej).2 W przypadku turystyki 
uzdrowiskowej znaczenia nabiera fakt zmieniającej się struktury osób korzystających z oferty 
uzdrowisk. Pomimo słabej kondycji polskich uzdrowisk, rośnie bowiem liczba osób zaintereso-
wanych komercyjnymi (pełnopłatnymi) wyjazdami do uzdrowisk, a więc osób samodzielnie 
decydujących o wyborze danego uzdrowiska. Kwestia docierającej do tej grupy osób informacji 
nabiera więc istotnego znaczenia. Z kolei w przypadku kuracjuszy, których pobyt w uzdrowisku 
jest finansowany lub dofinansowany w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przez NFZ, czy przez 

                                                           
1 Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego. Red. B. Meyer. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 2004, s. 97. 
2 Ibidem, s. 97-98. 
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inne instytucje, należy zwrócić uwagę, iż niepokojącym jest fakt, iż kuracjusze w większości nie 
mają wpływu na wybór uzdrowiska, do którego zostaną skierowani. Współpraca uzdrowisk 
z NFZ, ZUS czy PFRON powinna iść nie tylko w kierunku wzrostu stawek za osobodzień pobytu, 
czy wzrostu zakontraktowanych świadczeń, ale i również w kierunku poprawy formy obsługi 
potencjalnych turystów uzdrowiskowych, co może również mieć miejsce poprzez właściwe 
świadczenie usług informacji o uzdrowisku. 

Współcześnie nie wystarczy stworzyć jedynie dobrego produktu, konieczne jest również 
wypracowanie odpowiedniego systemu komunikacji przedsiębiorstwa, czy miejscowości uzdro-
wiskowej z obecnym i przyszłym klientem. Aby produkt turystyki uzdrowiskowej był przedmio-
tem wyboru w procesie decyzyjnym, musi być on przede wszystkim znany potencjalnemu na-
bywcy oraz być dla niego atrakcyjnym.  

Wykorzystanie komunikacji marketingowej powinno być stosowane zarówno przez miej-
scowości uzdrowiskowe, jak i przez przedsiębiorstwa uzdrowiskowe, funkcjonujące na ich tere-
nie. Działania te powinny być ze sobą zintegrowane. Głównym zadaniem komunikacji marketin-
gowej w przypadku promocji produktu turystyki uzdrowiskowej, powinno być informowanie o 
atrakcjach produktu, wykreowanie i wdrażanie pożądanego wizerunku uzdrowisk, w oparciu o 
podkreślenie unikalności miejscowości i różnorodności walorów miejscowości uzdrowiskowych 
oraz zapewnienie rozpoznawalności marki turystyka uzdrowiskowa.3

Informacje udzielane turystom uzdrowiskowym można podzielić na formalne (świadczone 
za pośrednictwem biur turystycznych, lekarzy, przedsiębiorstw i gmin uzdrowiskowych, folde-
rów, reklam itp.) oraz nieformalne (zdobyte na podstawie własnej wiedzy oraz informacji usły-
szanych od innych osób)4.  

Informacja turystyczna o uzdrowiskach może być świadczona turystom w formie:5  
– Wydawniczej: katalogi, przewodniki, foldery, mapy, poradniki, literaturę specjali-

styczną, encyklopedie. 
– Medialnej: telewizja, prasa, radio, Internet- np. portale turystyczne, komputerowe sys-

temy informacji turystycznej. 
– Osobowej: pracownicy biur podróży, lekarze, pracownicy punktów informacji tury-

stycznej, piloci, przewodnicy, piloci rezydenci, znajomi. 
Funkcję informacyjną pełni także reklama, public relations, udział w targach, wykorzysta-

nie nowoczesnych technologii informacyjnych, jak Internet, czy system informacji miejskiej oraz 
informacji turystycznej. Każde z wymienionych narzędzi odgrywa inną rolę. Inne narzędzia 
powinny być stosowane w komunikacji z klientem zagranicznym, inne z klientem nastawionym 
na aktywne spędzanie czasu oraz inne dla turystów zdrowotnych.6

Priorytetowe znaczenie w przypadku turystyki uzdrowiskowej należy przypisać świadcze-
niu informacji poprzez reklamę wydawniczą, reklamę za pośrednictwem Internetu i przekaz 
ustny. 

Rozróżnia się następujące wydawnictwa promocyjne uzdrowisk: 
– informatory krajowe i regionalne o sieci uzdrowisk, 
– informatory poszczególnych uzdrowisk, 

                                                           
3 Program rozwoju produktu turystycznego oraz kreacji marki miasta Świnoujście. PART S.A., War-

szawa 2002, s. 131. 
4 A. Kowalczyk: Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 152. 
5 Wybrane aspekty obsługi..., s. 98. 
6 Program rozwoju produktu turystycznego oraz kreacji marki …, s. 137. 
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– informatory poszczególnych sanatoriów, pensjonatów i hoteli uzdrowiskowych, 
– specjalne wydawnictwa uzdrowiskowe, monotematyczne.7 
Informatory krajowe i regionalne mają na celu ogólne informowanie społeczeństwa 

o uzdrowiskach i wyborze właściwych uzdrowisk, zależnie od potrzeb zdrowotnych. Są to wy-
dawnictwa książkowe, które ze względu na wysoki koszt powinny być dystrybuowane lekarzom.8 
Informatory te mają zastosowanie w promocji produktu rzeczywistego polskich uzdrowisk, a 
więc lecznictwa uzdrowiskowego. 

Informatory o poszczególnych uzdrowiskach powinny zawierać informację o danym 
uzdrowisku. Ich treść powinna zawierać: opis uzdrowiska, obszar, hipsometrię9, klimat, wskaza-
nia lecznicze, poparte wnioskami z badań klinicznych, opis zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości, warunki komunikacyjne, istniejące zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowisko-
wego, charakterystyki naturalnych tworzyw leczniczych, stosowane zabiegi lecznicze, z wyeks-
ponowaniem specjalności zabiegowych uzdrowiska. Jak pisze A. Madeyski, w informatorze 
uzdrowiska powinna być wymieniona imiennie, z tytułami zawodowymi, grupa kierownicza oraz 
ordynatorzy sanatoriów. Niezbędny jest również wykaz imienny lekarzy uzdrowiskowych.10 
Wskazanie takie wydaje się być słuszne z marketingowego punktu widzenia, bowiem w przypad-
ku usług uzdrowiskowych, których jakości nie można ocenić przed nabyciem produktu, kadra 
może być ważnym wyznacznikiem poziomu świadczonych usług. 

Informatory sanatoriów, pensjonatów, hoteli powinny z kolei zawierać dokładne opisy 
obiektów, zwłaszcza pokoi, ich standard, usytuowanie jadalni, opis komunikacji pionowej, rodzaj 
opieki lekarskiej, czy zapewniona jest dieta, istnienie kawiarni, urządzeń rekreacyjnych, komuni-
kacja zewnętrzna i odległości od zakładów zabiegowych. Ważne jest podanie, czy na miejscu 
wykonywane są zabiegi lecznicze, czy jest basen kąpielowy, itd. 

Do tego typu folderów należy też zaliczyć wydawnictwa, na przykład przedsiębiorstw 
uzdrowiskowych, które w danym uzdrowisku prowadzą więcej obiektów. W takiej sytuacji, każ-
dy z obiektów powinien być opisany oddzielnie. 

Oprócz wydawnictw ogólnych o uzdrowiskach lub o sanatoriach, potrzebne są również in-
formatory monotematyczne, to jest poświęcone wybranym zagadnieniom uzdrowisk. Mogą to być 
wydawnictwa medyczne, wydawnictwa poświęcone lokalnemu klimatowi uzdrowiska, wydaw-
nictwa historyczne, czy o wychowaniu zdrowotnym.11

Zastosowanie reklamy, jako formy przekazywania informacji o produkcie turystyki uzdro-
wiskowej, jest w znacznej mierze ograniczone ze względu na jej wysokie koszty. Fundusze na 
kampanie reklamowe pochodzić mogą z dwóch źródeł, a mianowicie z budżetu gminy, bądź od 
prywatnych gestorów zaplecza turystycznego regionu, którzy zainteresowani są przeprowadze-
niem wspólnej kampanii reklamowej. W przypadku reklamy produktu turystyki uzdrowiskowej 
proponuje się oddzielne przygotowanie przekazu reklamowego do różnych grup odbiorców, jak 
na przykład:  

 
7 A. Madeyski: Podstawowe formy promocji polskich uzdrowisk w warunkach rynkowych. W: Uzdrowi-

skowy produkt Uzdrowiskowy produkt turystyczny. Centrum Edukacji Kadr Turystycznych w Krakowie, Kraków 1998, 
s. 39. 

8 Ibidem. 
9 wysokość terenu 
10A. Madeyski: Podstawowe formy promocji polskich uzdrowisk w warunkach rynkowych. 

W: Uzdrowiskowy produkt ..., s. s. 40. 
11 Ibidem. 
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– do turystów z zagranicy – w prasie lokalnej (niemieckiej, duńskiej, szwedzkiej), prze-
wodnikach turystycznych, na ulotkach reklamowych i broszurach oraz plakatach, 

– do osób starszych – potencjalnych kuracjuszy, na przykład w popularnej prasie 
o tematyce zdrowotnej i poradnikowej „Żyjmy dłużej”, „Poradnik kuracjusza”, „Porad-
nik domowy”, „Zdrowie i Uroda” itp., na ulotkach reklamowych i w przewodnikach tu-
rystycznych, 

– do rodzin – w popularnych dodatkach o turystyce, np. „Gazety Wyborczej”, czy 
„Rzeczpospolitej” lub tańszych pozycjach prasy lokalnej, także ulotkach reklamo-
wych.12 

Charakterystyczną i szczególnie ważną formą promocji w branży turystycznej jest przekaz 
ustny. Wskazuje on na istotną rolę, jaką w tym procesie odgrywają ludzie. Klienci firmy, często 
aktywnie uczestniczący w świadczeniu usługi, formułują swoje opinie na temat produktu, sprze-
daży i ogólnie na temat firmy, które przekazują znajomym. W przypadku gdy opinie te mają 
charakter pozytywny – pożądany przez przedsiębiorstwa, czynią ze znajomych niejako potencjal-
nych klientów. 

W przypadku turystyki uzdrowiskowej szczególnego znaczenia nabiera również sprzedaż 
osobista. Istota tej formy promocji polega na bezpośrednim kontakcie świadczącego usługi z 
konsumentami. Jest to forma promocji bardzo istotna w przypadku oferty usługowej, której klient 
nie jest w stanie zobaczyć przed zakupem i nie potrafi często sprecyzować, jakiej usługi oczekuje. 
Wyobrażenie o świadczonych usługach uzyskuje na podstawie wizualnych aspektów wykonaw-
ców usługi, jego zachowaniu, fachowości i wyglądzie.13 Rola sprzedaży osobistej jest większa w 
sytuacji złożoności oferty turystycznej, a taką niewątpliwie jest oferta uzdrowiska, małego zasobu 
informacji posiadanej przez potencjalnych nabywców, gdy klient jest niezdecydowany i oczekuje 
porady. Skuteczność tej formy promocji maleje w przypadku, gdy kuracjusz zna już ofertę i firmę 
lub gdy nie ma możliwości wyboru, a usługi nie wymagają poznania walorów użytkowych.14

Kolejnym narzędziem możliwym do wykorzystania w promocji produktu turystyki uzdro-
wiskowej jest Public Relations. Działania podejmowane w ramach PR mogą sprawić, że oferta 
regionu dotrze do bardzo szerokiego grona odbiorców. To narzędzie służyć będzie przede 
wszystkim do komunikacji z grupą inwestorów, lokalną społecznością i mediami. Podstawowymi 
formami realizacji PR w mieście powinny być: 

– organizacja konferencji prasowych, na które zapraszać należy przedstawicieli regio-
nalnych dzienników, dziennikarzy magazynów turystycznych, lokalne rozgłośnie ra-
diowe, inwestorów indywidualnych i grupowych zewnętrznych i wewnętrznych. Warto 
pamiętać, iż informacja o dobrze przygotowanej ofercie może trafić dzięki PR do środ-
ków masowego przekazu. Jednak media chętnie zamieszczają też relacje o wszelkiego 
rodzaju niepowodzeniach produktu; 

– informacje prasowe o nowościach – czyli ogłaszanie pojawienia się nowych produk-
tów; 

– wywiady w środkach masowego przekazu – konsekwencja zainteresowania prasy, ra-
dia i telewizji ofertą przygotowaną w regionie. W trakcie takiego należy informować o 

                                                           
12 Program rozwoju produktu turystycznego oraz kreacji marki …, s. 138. 
13 W.M. Maziarz: Podstawy zarządzania marketingowego w telekomunikacji. Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne, Szczecin 1998, s. 128. 
14 Turystyka. Zarys wykładu. Red. A. Panasiuk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2001, s. 

181. 
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tym, jak docelowo ma wyglądać produkt turystyki uzdrowiskowej, jakie prace i w jakim 
czasie będą realizowane; 

– wycieczki i study tour do miejscowości uzdrowiskowych, przygotowane zarówno dla 
przedstawicieli mediów, inwestorów, pracowników biur podróży, przedstawicieli towa-
rzystw ubezpieczeniowych, lekarzy. W trakcie takich imprez należy przekazać informa-
cje o ofercie, bądź skupić się tylko na wybranych fragmentach, jeśli wyjazd zorganizo-
wany jest dla ściśle określonej grupy (na przykład lekarzy podstawowej opieki zdro-
wotnej); 

– otwarte pokazy filmowe, seminaria, konferencje, w trakcie których prezentuje się za-
proszonym gościom osiągnięcia w zakresie rozwoju turystyki uzdrowiskowej w danej 
miejscowości, czy porusza się kwestie istotne dla rozwoju tego produktu.15 

Należy dodać, iż prowadzona przez przedsiębiorstwa turystyczne (uzdrowiskowe) działal-
ność informacyjna ogranicza się głównie do druku katalogów, folderów, udziału w targach, czy 
utrzymywaniu własnych stron internetowych.16 Działania te są jednakże niewystarczające i moż-
na mieć wrażenie, w większości powierzchowne. Na podstawie przeprowadzonej analizy materia-
łów reklamowych zachodniopomorskich uzdrowisk i uzdrowisk niemieckich, należy stwierdzić, 
iż jakość i profesjonalizm przygotowania polskich broszur i katalogów znacznie odbiega od mate-
riałów niemieckich. Konkurencyjne niemieckie uzdrowiska wykazują nie tylko umiejętne wyko-
rzystanie możliwości marketingowego oddziaływania na potencjalnych klientów, ale i również  
ilościowo przebijają liczbę/nakłady nośników reklamowych. Powyższy fakt, jest wynikiem nie 
tylko przeznaczania większych środków finansowych na promocję, ale również jest rezultatem 
zawansowanej współpracy branży turystycznej (uzdrowiskowej) na szczeblu regionalnym, co 
powinno stanowić wzór dla polskich podmiotów rynku turystyki uzdrowiskowej.17

Zastrzeżenia budzi również większość stron internetowych uzdrowisk. Adresy stron (do-
meny) nie są łatwe do zapamiętania, a pomimo, iż w większości informacje przygotowywane są 
również w językach obcych, to są one nieczytelne i nie zawsze aktualne. Szata graficzna również 
odbiega od współczesnych trendów i możliwości. 

Niebagatelną rolę w procesie świadczenia informacji o uzdrowiskach powinni odgrywać 
również lekarze, w tym także prowadzący prywatne praktyki lekarskie i mający bezpośredni 
kontakt z ludźmi o wyższych dochodach, mogących stanowić istotną grupę odbiorców produktu 
turystyki uzdrowiskowej. Należy dostrzec w każdym z ubiegających się o pobyt w uzdrowisku, a 
któremu nie zostało ono przyznane potencjalnego klienta, wobec którego powinny być skierowa-
ne odpowiednie działania marketingowe, zachęcające do skorzystania z oferty pełnopłatnej. Pro-
ponowanym rozwiązaniem w celu stworzenia ściślejszej formy współpracy dla większych przed-
siębiorstw uzdrowiskowych może być stworzenie tak zwanych przedstawicieli handlowych 
uzdrowisk, odpowiedzialnych za kształtowanie więzi zarówno z lekarzami, hurtownikami, jak i 
większymi zakładami pracy. 

 
15 Program rozwoju produktu turystycznego oraz kreacji marki …, s. 138. 
16 www.prt.gryfnet.pl. 
17 Promocją niemieckich uzdrowisk zajmują się stowarzyszenia uzdrowisk poszczególnych landów. 

Wydawane przez nie katalogi w sposób jasny i klarowny przedstawiają nie tylko ofertę poszczególnych 
uzdrowisk, ale i zachęcają do skorzystania z niej. Informacje o ofercie poprzedzone są artykułami na temat 
zdrowego trybu  życia, jak i wskazują na rozwiązania jak skorzystać z dofinansowania pobytu w uzdrowisku. 
Profesjonalnie wykonane zdjęcia odwołujące się do natury wspierane są przyjemnie brzmiącymi hasłami 
i konkretnymi atrakcjami wypełniającymi czas wolny. 
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W komunikacji marketingowej ważne jest też miejsce, gdzie dane narzędzie zostanie użyte. 
Inne są więc miejsca stosowania promocji dla klientów zagranicznych, inne dla turystów aktyw-
nych, inne dla rodzin z dziećmi. I tak na przykład miejsca promocji dla turystów z zagranicy to 
punkty IT, przygraniczne punkty informacyjne, lotniska, stacje benzynowe, dworce kolejowe; dla 
osób starszych – potencjalnych kuracjuszy – zakłady opieki zdrowotnej, apteki, poradnie lekar-
skie, księgarnie, kluby seniora; dla rodzin – punkty IT, przedszkola i szkoły, sieci sklepów.18

Również na etapie pobytu kuracjusze oczekują świadczenia aktualnej i rzetelnej informacji 
turystycznej. Zapotrzebowanie to dotyczy szerokiego zakresu informacji, i może być związane 
min. z informacją krajoznawczą, usługami świadczonymi w uzdrowisku czy możliwościami 
skorzystania z dodatkowych usług. Z wyników badań ankietowych, przeprowadzonych w uzdro-
wiskach statutowych województwa zachodniopomorskiego wynika, iż jedną z głównych przy-
czyn, z powodu których turyści nie korzystają z dodatkowych usług, jest brak informacji o moż-
liwości skorzystania z dodatkowych usług. 

Przebywający w uzdrowisku oczekują nie tylko interesujących ich usług dodatkowych (kul-
turalnych, rozrywkowych, wycieczek zorganizowanych, zabiegów odchudzających i innych), ale i 
lepszej informacji o już oferowanych w uzdrowisku. Jak wykazały wspomniane wcześniej bada-
nia ankietowe, wśród zastrzeżeń respondentów co do personelu uzdrowiska znalazł się brak 
udzielania kompleksowej informacji (blisko 18% respondentów udzieliło odpowiedzi „raczej nie” 
i „zdecydowanie nie”) oraz brak znajomości języków obcych. Słabości personelu uzdrowiska 
powinny być niwelowane poprzez odpowiedni system szkoleń z zakresu świadczonych usług i 
standardów obsługi klienta. Ze względu na rosnący udział kuracjuszy z zachodniej części Europy, 
konieczne jest zwracanie większej uwagi na praktyczną znajomość języka obcego, zwłaszcza 
niemieckiego i angielskiego, podczas procesu rekrutacji, jak również dokształcenie już zatrudnio-
nych pracowników. Personel uzdrowiska powinien być nie tylko usługodawcą i źródłem informa-
cji o świadczonych w uzdrowiskach usługach leczniczych, ale i również ważnym i aktywnym 
źródłem informacji turystycznej. W tym miejscu warto dodać, iż szkolenia z zakresu informacji 
turystycznej powinny być organizowane przez lokalne organizacje turystyczne. 

Dodatkowym elementem informacji turystycznej w uzdrowisku jest stworzenie spójnego 
systemu informacji miejskiej – opracowanie strzałek kierunkowych oraz oznakowanie zabytków, 
rezerwatów przyrody, historycznych budowli, atrakcji przyrodniczych, ważniejszych obiektów 
noclegowych i gastronomicznych. Znaki powinny być opracowane w spójnej formie, szacie 
graficznej, nawiązujące do logo miasta i hasła reklamowego. Istotnym elementem jest  także 
posiadanie przez miejscowość uzdrowiskową zintegrowanego systemu informacji turystycznej 
(uzdrowiskowej).  

Zasadniczą rolę w kreowaniu i wdrażaniu wizerunku miejscowości uzdrowiskowej powin-
ny odgrywać lokalne i regionalne organizacje turystyczne (uzdrowiskowe), zrzeszające reprezen-
tantów zachodniopomorskiej branży uzdrowiskowej oraz samorządy miejscowości uzdrowisko-
wych.19  
                                                           

18 Program rozwoju produktu turystycznego oraz kreacji marki…, s. 140. 
19 Promocją niemieckich uzdrowisk zajmują się również Niemiecki Związek Uzdrowisk, Niemiecki 

Związek Wellness, który podnosi  także wymagania w dziedzinie ochrony środowiska, zdrowej kuchni, 
wydzielania w hotelach miejsc dla osób niepalących, przyznaje certyfikaty jakości oraz Niemiecka Centrala 
Turystyki. W Hiszpanii promocją uzdrowisk zajmują się one same lub za pośrednictwem swojego stowarzy-
szenia, funkcjonuje tam również Centrum Rezerwacji NEXTEL, posiadające najpełniejszą informację na 
temat uzdrowisk hiszpańskich. We Włoszech promocja uzdrowisk prowadzona jest wielotorowo: bezpośred-
nio przez uzdrowiska, stowarzyszenia grupujące uzdrowiska (m. in. TERMED, TERMEITALIANE), regiony 
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Podsumowując, należy podkreślić, iż informacja turystyczna odgrywa istotną rolę 
w kierowaniu ruchem turystycznym. Odpowiednie zarządzanie informacją turystyczną i jej wła-
ściwe wykorzystanie może przyczynić się do skutecznej promocji uzdrowisk i usprawnić obsługę 
ruchu turystycznego w uzdrowiskach. 

  
 

 
, narodową organizację turystyczną ENIT i operatorów turystycznych. W Belgii i Luksemburgu promocją i 
sprzedażą wyjazdów leczniczych zajmują się wyspecjalizowane biura podróży, instytucje dodatkowego 
ubezpieczenia zdrowotnego. Za: H. Pietrachowicz: Leczenie sanatoryjne w krajach UE jako produkt wolny od 
wszelkich ograniczeń. Szanse i problemy. Materiały Departamentu Turystyki  Ministerstwa Gospodarki i 
Pracy. Warszawa 2004, s. 1-5. 
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ATRYBUTY MIASTA OLSZTYN W OPINII TURYSTÓW 
 
 

Wprowadzenie 
 

Z biegiem lat, wraz z rosnącą zamożnością społeczeństwa, turystyka staje się coraz bardziej 
dostępna dla szerokiej rzeszy ludzi. Zmienił się też sposób jej postrzegania. Choć w krajach 
trzeciego świata zjawisko to jest nadal przejawem luksusu, to w Polsce jest ono z każdym rokiem 
powszechniejsze. Zróżnicowana oferta umożliwia realizację podróży, zarówno krajowych, jak i 
zagranicznych1.  

Jednym z rodzajów turystyki szeroko rozwijającej się na całym świecie jest tzw. turystyka 
miejska. W literaturze jest ona definiowana jako „turystyka w mieście” i traktowana jako funkcja 
turystyczna miasta2. Opiera się ona na autentycznych zasobach naturalnych, historycznych i 
kulturalnych danego obszaru (w tym miasta), angażowaniu różnych podmiotów spośród 
miejscowej społeczności oraz integrowania turystyki z innymi aspektami rozwoju 
gospodarczego3. Ważnym elementem rozwoju turystyki w mieście, choć nie jedynym, są jego 
walory naturalne, piękno krajobrazu, historia, zlokalizowane tam zabytki architektury oraz 
funkcjonujące muzea. Istotna jest również dostępność i jakość szeroko rozumianej infrastruktury 
turystycznej (baza noclegowa, gastronomia, komunikacja miejska itp.). To przyciąga i zachęca 
turystów do wypoczynku na tym terenie i sprzyja lokalnemu rozwojowi. 
 
Założenia metodyczne badań 

 
Celem przeprowadzonych badań była próba określenia, jakimi turystycznymi atutami i 

mankamentami charakteryzuje się miasto Olsztyn. Jako cel pomocniczy wyznaczono poznanie 
motywów, jakimi kierują się turyści przybywający do miasta oraz jak długo w nim przebywają. 
W badaniach zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego, którego narzędziem był 
kwestionariusz ankietowy. Próba badawcza objęła 183 turystów. Jako metodę doboru próby 

                                                           
1 Kompedium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołembski. PWN, Warszawa-Poznań 2002. 
2 I. Czapka: Turystyka miejska w regionie i metody jej promowania. W: Marketing turystyczny regionu. 

Red. S. Kuśmierski. Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003. 
3 W.W. Gaworecki: Turystyka. PWN, Warszawa 2002. 
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wybrano dobór celowy. Badania przeprowadzono w miesiącu sierpniu 2005 r., na terenie 
Starówki miasta Olsztyna, w miejscu, które jest często odwiedzane przez turystów.  

 
Charakterystyka miasta Olsztyn 
 

Miasto Olsztyn leży w północno-wschodniej części kraju. Od 1 stycznia 1999 roku jest 
stolicą administracyjną województwa warmińsko-mazurskiego (wcześniej województwa 
olsztyńskiego) i powiatem grodzkim, nie posiadającym administracyjnego podziału na dzielnice. 
W granicach administracyjnych miasta jest 21 osiedli.  

O atrakcyjności miasta świadczyć może stosunkowo duża powierzchnia zajmowana przez 
lasy i zadrzewienia, sięgająca blisko 23% powierzchni ogólnej, a wszystkie formy terenów zieleni 
w mieście stanowią ponad 50% powierzchni. Głównymi elementami fizjograficznymi miasta są 
dolina rzeki Łyny i zespół jezior Długie, Ukiel i Kortowskie od zachodu, jeziora Skanda i Wadąg 
od wschodu oraz od strony północnej i północno-wschodniej kompleksy leśne. Najwyżej 
usytuowane tereny leżą 155 m n.p.m., a najniższe 88 m n.p.m. Tak bogate zróżnicowanie, 
zarówno pod względem ukształtowania terenu, jak i warunków hydrograficznych, powoduje 
duże, lokalne zróżnicowanie klimatu, który jest typowym klimatem pojeziernym4. Miasto posiada 
dosyć dobrze rozwiniętą sieć połączeń kolejowych z innymi miastami regionu. Natomiast 
niezadowalająca jest struktura systemu dróg. Olbrzymim mankamentem miasta jest brak 
obwodnicy, przez co ruch tranzytowy kierowany jest przez obszar skoncentrowanej zabudowy 
śródmiejskich dzielnic5. 
 
Charakterystyka respondentów 
 

W badaniach dotyczących oceny atrakcyjności turystycznej Olsztyna wzięły udział 183 
pełnoletnie osoby. Najliczniejszą reprezentację badanej populacji (rys. 1) miało województwo 
mazowieckie, (29,0%) oraz warmińsko-mazurskie (22,9%).  

Region pojezierza ciągle nie traci na atrakcyjności i stale modne są wakacje spędzone np. 
na rejsie. Mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, niezależnie od pory roku, często 
odwiedzają Olsztyn, ze względu na to, iż miasto pełni funkcje centrum administracyjnego, 
gospodarczego, edukacyjnego i komunikacyjnego. Najmniej liczną grupą turystów byli 
mieszkańcy województwa lubuskiego i świętokrzyskiego (po 0,5%). 

Respondentów sklasyfikowano w 3 grupach wiekowych: 18-25, 26-40 i 41 i więcej lat (rys. 
2). Klasyfikacja taka była celowa, ze względu na to, że wraz z wiekiem zmieniają się preferencje 
oraz priorytety. Pierwsza grupa wiekowa skupia ludzi młodych, zwykle jeszcze się uczących. 
Druga grupa przedstawia opinię osób w wieku produkcyjnym i rozpoczynających „dorosłe 
życie”. Ostatnia grupa przedstawia opinię ludzi, którzy rozpoczynają odgrywać rolę dziadka. 
Wśród badanych turystów najliczniejszą grupą stanowili 18-25-latkowie, ich udział wyniósł 
38,2%. Drugą, z kolei, pod względem liczebności, była reprezentacja 26-40-latków (37,2%), a 
ostatnią najstarsi, z udziałem 24,6%. 
 

 
4 D. Karbowiak: Ocena atrakcyjności turystycznej miasta Olsztyn. Praca magisterska napisana w 

Katedrze Analizy Rynku i Marketingu, UWM w Olsztynie pod kierunkiem J. Michalaka. Olsztyn 2005. 
5 www.olsztyn.um.gov.pl. 
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Rysunek 1. Struktura badanych turystów według miejsca zamieszkania  

Źródło: badania własne. 
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Rysunek 2. Struktura wiekowa badanych turystów  
Źródło: badania własne. 

 
W dwóch pierwszych przedziałach wiekowych przeważały kobiety (odpowiednio 56,7% 

pierwszej i 52,9% drugiej). Ostatnia grupa wiekowa została zdominowana przez mężczyzn 
(64,4%). 

 
Czas pobytu oraz motywy turystyki 
 

Większość badanych respondentów stwierdziła, że miasto Olsztyn jest docelowym 
punktem ich podróży. Jednak w każdej grupie wiekowej przeważały pobyty krótkie, 1-4 dniowe 
(rys. 3). Spośród turystów w wieku 18-25 lat - 20% zdecydowało się na wydłużenie pobytu do 
16-21 dni. Fakt, iż turyści najczęściej wybierali krótkie pobyty w miejscowości turystycznej, jest 
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niepokojący. Długość pobytu jest zależna od wielu czynników. Decydującym w Polsce zdają się 
być czynniki natury ekonomicznej. Trudna sytuacja finansowa wielu polskich rodzin, znaczne 
bezrobocie nie sprzyja rozwojowi turystyki.  
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Rysunek 3. Czas pobytu turystów w Olsztynie  
Źródło: badania własne. 

 

Kolejnym, istotnym zagadnieniem objętym badaniem były motywy przyjazdu do Olsztyna 
(rys. 4). Ankietowani, na pytanie dotyczące tego zagadnienia, mogli zaznaczyć więcej niż jedną 
odpowiedź. Zdecydowana większość turystów, odwiedzających Olsztyn w wieku powyżej 26 
roku życia, kierowała się motywem wypoczynku (60,3% średniego i 53,3% najstarszego 
przedziału). Najmłodsza grupa respondentów wskazywała na różne motywy przyjazdu. 
Motywowani byli zarówno chęcią wypoczynku (37,1%), odwiedzinami u rodziny lub znajomych 
(20,0%), a także sprawami służbowymi (12,9%). Równie często wymieniali grupę innych 
motywów (30,0%), np. poznawczych, rozrywkowych, sportowych itp. 
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Rysunek 4. Motywy pobytu turystów w Olsztynie  
Źródło: badania własne. 
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Informacja ta świadczy o tym, że miasto posiada walory turystyczne, które pozwalają 
turystom wypocząć oraz odbudować siły biologiczne i psychiczne. Na uwagę zasługuje fakt 
niskiego odsetka turystów przybywających do miasta w celach służbowych. Przyczyny tego stanu 
rzeczy należy upatrywać w terminie, w którym przeprowadzono badanie – w pełni sezonu 
urlopowego. Mała popularność innych motywów przyjazdu do Olsztyna, wśród których znalazły 
się np. motywy poznawcze, rozrywkowe, sportowe, itp., jest efektem raczej słabej promocji 
miasta niż możliwości różnorodnego spędzania czasu. 
 
Atuty i mankamenty miasta w pinii badanych respondentów 

 
Respondenci zostali poproszeni o wymienienie atutów oraz mankamentów miasta, które 

znacząco oddziałują na poziom jego atrakcyjności turystycznej. Ilość odpowiedzi przy obu 
zagadnieniach nie była ograniczana. Wśród odpowiedzi „inne”, znalazły się takie, jak: osoba 
Mikołaja Kopernika, Planetarium, miasteczko studenckie Kortowo, sporty wodne, spokój, miła 
atmosfera. 

Najmłodsza grupa objęta badaniem (rys. 5) wymieniała, jako atuty miasta, najczęściej 
jeziora (32,9%) i lasy (20%). Respondenci w drugim przedziale wiekowym zwracali częściej 
uwagę na zabytki (23,5%) oraz dostępność bazy noclegowej (30,9%) niż na jeziora (19,1%) i lasy 
(17,6%). Respondenci z trzeciej grupy wiekowej również uznali zabytki (42,2%) oraz mnogość 
miejsc noclegowych (37,8%) za największe atuty miasta. Ciekawostką jest to, że w znikomym 
stopniu badani respondenci uznali organizację cyklu imprez pt. Olsztyńskie Lato Turystyczne 
(OLA) za atut miasta (od 4,3% do 7,4% ankietowanych, w zależności od grupy wiekowej).  

Wobec powyższego można stwierdzić, iż Olsztyn jest atrakcyjnym turystycznie miastem, o 
osobliwej architekturze i miłej atmosferze. Może o tym świadczyć choćby mnogość cech 
uznanych za atuty. 

Korespondującym z atutami miasta problemem badawczym są mankamenty Olsztyna. 
Turyści (rys. 6) zwracający na nie uwagę, skupili się głównie na problemach komunikacyjnych 
miasta (brak miejsc parkingowych, zła jakość nawierzchni drogowych, mała przepustowość dróg, 
oznakowanie). Fakt ten świadczy o poważnych problemach, z jakimi muszą się borykać 
przyjezdni, by poruszać się po olsztyńskich ulicach. Najmłodsza wskazała na słabo rozwiniętą 
komunikację miejską (11,4%) - małą ilość autobusów. By dostać się w określone miejsce, 
koniecznych jest kilka przesiadek i dodatkowo połączenia różnych linii nie są skomunikowane. 
Dla zmotoryzowanej części turystów problemy jeszcze bardziej się mnożą. Po przebyciu słabo 
oznaczonej, skomplikowanej sieci dziurawych olsztyńskich dróg, pojawia się kolejny problem ze 
znalezieniem miejsca parkingowego, gdzie można byłoby pozostawić samochód i udać się na 
spacer, czy zwiedzać zabytki. Istotnym brakiem jest mała ilość tras rowerowych. Aż 8,6% 
najmłodszych uznało za wadę miasta brak imprez rozrywkowych. 
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Rysunek 5. Atuty Olsztyna w opinii turystów  
Źródło: badania własne. 
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Turyści odwiedzający miasto dostrzegli wiele dziedzin, w których są poważne 
niedopatrzenia. Z pewnością wyeliminowanie tych mankamentów przyczyni się do wzrostu 
atrakcyjności turystycznej samego miasta jak i najbliższej okolicy. Jednak skala i różnorodność 
tych negatywnych atrybutów nie daje możliwości szybkiego wyeliminowania tych niepożądanych 
czynników. 
 
Podsumowanie  

 
Rozwój turystyki jest uwarunkowany z jednej strony występowaniem odpowiednich 

walorów, będących celem przyjazdów turystów, a z drugiej infrastruktury turystycznej, 
umożliwiającej wykorzystanie tych walorów. Rozwój infrastruktury turystycznej i ruchu 
turystycznego w mieście zwiększa oczekiwania, co do przyszłych zysków z turystyki. Inwestycje 
w turystyce są kosztowne, ale konieczne, ponieważ stymulują ogólny rozwój infrastruktury 
użyteczności publicznej. Stanowi to impuls do rozwijania innych usług jak: budownictwo, 
transport, telekomunikacja. Turystyka w mieście stanowi silny bodziec dla działalności średnich i 
małych przedsiębiorstw, szczególnie aktywnych na terenach o dużej dynamice rozwojowej. 

W oparciu o przeprowadzone badania można stwierdzić, iż:  
1) Turyści odwiedzający Olsztyn jako najczęstsze motywy przyjazdu wymieniali 

możliwość wypoczynku w mieście o licznych atrybutach turystycznych. Wielu z nich 
łączyło wypoczynek z możliwością odwiedzenia znajomych czy rodziny. Znaczna grupa 
przyjeżdżała do miasta w celach rozrywkowych, sportowych czy poznawczych, 
2) Badani respondenci, odwiedzający miasto zwykle spędzali w nim krótki okres czasu, 

traktując jednak Olsztyn jako miejsce docelowe. Zdecydowana większość badanych uznała, 
iż Olsztyn jest bardzo atrakcyjnym miastem, bogatym w wiele walorów turystycznych. Jako 
atuty wymieniano położenie, wśród wielu jezior i lasów, zabytki, a także infrastrukturę 
turystyczną – gastronomia i dostępność miejsc noclegowych. Wielu badanych zwracało 
uwagę na korzystne położenie miasta, wśród licznych walorów naturalnych, z których 
można korzystać uprawiając, bardzo popularną w tym regionie, turystykę aktywną. Do 
najczęściej wymienianych mankamentów zaliczono te, które związane są z infrastrukturą 
drogową (zła jakość nawierzchni ulic, brak miejsc parkingowych, problem komunikacji 
miejskiej). 
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KOMUNIKACJA BIUR PODRÓŻY Z KLIENTAMI 1

 

 

Wprowadzenie 
 
W ostatnich latach konkurencyjne otoczenie i coraz większe oczekiwania klientów wymu-

siły na przedsiębiorstwach branży turystycznej korzystanie z nowoczesnych narzędzi marketingu, 
pozwalających na dopasowywanie tak produktów, jak i pozostałych elementów kompozycji 
marketingowej do potrzeb i preferencji klientów indywidualnych. Dotychczas w większości 
przypadków biura podróży realizowały koncepcję komunikacji jednokierunkowej – pełniąc w 
procesie komunikacji przede wszystkim rolę nadawcy wiadomości. Odpowiedzią na obecne 
potrzeby biur podróży w zakresie komunikacji jest komunikacja spersonalizowana, interaktywna i 
prowadzona konsekwentnie w długim okresie, która ukierunkowana jest na budowanie relacji z 
klientami.  
 

Marketing bezpośredni w działalności biur podróży 
 

Marketing bezpośredni, jako instrument promocji, polega na bezpośrednich kontaktach biu-
ra podróży z klientem i stałym zabieganiu o ich jak najdłuższe utrzymanie2. Według szerokiej 
definicji jest to komunikacja tworząca bezpośrednią relację między firmą a jej aktualnymi i po-
tencjalnymi klientami, stanowiąca specyficzne połączenie reklamy oraz sprzedaży, stosująca 
zróżnicowany zestaw środków działania, takich jak: poczta, telefon, katalog czy media elektro-
niczne. Marketing bezpośredni opiera się na wzajemnym oddziaływaniu sprzedawcy i klienta, 
dając możliwość reakcji klientowi, w wyniku czego biuro podróży może uzyskać istotne informa-
cje. Kontakt w postaci odpowiedzi ze strony klienta, bądź zawarcia transakcji może być dokonany 
w każdym miejscu, co oznacza, że kupujący nie musi udawać się do sklepu. Jednym z podstawo-

                                                           
1 Artykuł powstał w ramach projektu badawczego nr 1 H02D 032 26 pt. „Marketing relacji w działalno-

ści biur podróży w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji w latach 2004-2006. 
2 Marketing bezpośredni bywa nazywany również marketingiem BTL (below the line). 
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wych zadań marketingu bezpośredniego jest personalizacja, zidentyfikowanie klienta najprecy-
zyjniej, jak to jest możliwe.3

Największą rolę w marketingu bezpośrednim odgrywają media interaktywne (direct mail - 
bezpośrednie przesyłki pocztowe, katalogi, telefon, Internet). Pozwalają one komunikować się 
bezpośrednio z klientem, czynić to na bieżąco i sukcesywnie, umożliwiając prowadzenie dialogu 
między organizacją a klientem. Dialog ten jest podstawą do budowania relacji i dostarcza wielu 
istotnych informacji na temat nowych idei dotyczących oferowanych produktów, opinii o biurze 
podróży i jego ofercie, opinii klientów na temat prezentacji oferty. 

Kontaktowanie się klienta z biurem podróży zmniejsza ryzyko podjęcia niewłaściwej decy-
zji związanej z nabyciem określonego produktu (dysonans pozakupowy). Ponadto komunikacja 
dwukierunkowa wzmacnia lojalność klienta wobec danego biura, poprzez indywidualizację pro-
cesu nabywczego i jest podstawą do budowania długookresowych relacji między podmiotami 
wymiany. 

 

Formy i częstotliwość indywidualnej komunikacji z klientem biur podróży  
w Polsce w świetle badań ankietowych 

 
Badane podmioty4 zostały poproszone o wskazanie wykorzystywanych w swej działalności 

rozmaitych form komunikacji z klientem, a także częstotliwości ich stosowania. Wśród wymie-
nionych w kwestionariuszu ankietowym instrumentów komunikowania się firmy z klientami 
znalazły się poczta elektroniczna, katalogi, foldery, ulotki promocyjne, prezentacje na CD-
ROM’ach oraz telemarketing.  

Większość z wymienionych narzędzi należy do instrumentarium marketingu bezpośrednie-
go. W lapidarnym ujęciu marketing bezpośredni polega na dotarciu ze stosowną ofertą do oczeku-
jącego jej nabywcy w odpowiednim czasie5. Bezpośrednie przekazy kierowane są przez biura 
podróży wprost do indywidualnych klientów za pomocą tradycyjnych przesyłek pocztowych 
(katalogi, foldery, ulotki promocyjne, prezentacje na CD-ROM’ach, etc.), telefonu (telemarke-
ting) bądź poczty elektronicznej (mailing). Celem wysyłania tych wiadomości jest wywołanie 
bezpośredniej, pozytywnej reakcji na ofertę biura podróży, a więc zakupu jego usług. Ponieważ w 
przekazach tych biura podróży zwracają się z osobna do poszczególnych konsumentów, daje im 
to szansę na formułowanie zindywidualizowanych wiadomości. Podstawą działań z tego zakresu 
są marketingowe bazy danych.    

                                                           
3 Nazwisko, adres telefon, zainteresowania, preferencje przy zakupach, wiek, stan cywilny, historia 

ostatnich zakupów – są to przykłady danych o nabywcy, które gromadzi firma, stosująca się do reguł marke-
tingu bezpośredniego. 

4 Zakres przedmiotowy badań obejmował ocenę zastosowania koncepcji marketingu relacji przez mene-
dżerów odpowiedzialnych za działania marketingowe w biurach podróży działających na polskim rynku. Dla 
liczebności badanej populacji N = 2629 (stan na dzień na dzień 11 lipca 2005 r., na podstawie M. Przybylski: 
Wakacje organizują najwięksi. „Rzeczpospolita” 2005, nr 161 (7150), s. 1), współczynnika ufności (1-α) = 
0,9 (tj. 90%) oraz dopuszczalnego błędu statystycznego (d) na poziomie 3,5%, liczebność próby wynieść 
powinna n = 305 jednostek, mieszcząc się we wskazanym, przy pomocy metody wykorzystującej dowody 
historyczne, przedziale od 200 do 500 przedsiębiorstw. 

5 E. Michalski: Marketing. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 
339. 
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Katalogi, foldery czy ulotki promocyjne wysyłane są do wybranych, imiennie wyróżnio-
nych, klientów drogą pocztową. Są one jednocześnie dostępne dla zainteresowanych nabywców 
w oddziałach biur. Katalogi zawierają zwykle informacje na temat danego biura podróży, jego 
historii, ewentualnych osiągnięć na rynku, szczegółowych parametrów oferty, cennika, instrukcji 
dotyczących sposobu składania zamówień, itp. Postęp technologiczny pozwala dziś biurom po-
dróży na wykorzystanie wielorakich form przekazu, jak dyskietki komputerowe czy CD-ROM’y 
zawierające prezentację firmy i jej oferty rynkowej.  

84,5% badanych biur w swej komunikacji z klientami wykorzystuje katalogi6. Katalogi sta-
nowią dopełnienie sprzedaży w oddziałach, umożliwiając zaprezentowanie klientowi szczegóło-
wo opisanej oferty oraz dokonanie zakupu za pomocą listownego, telefonicznego bądź elektro-
nicznego składania zamówienia, zaś biurom oferują wydajny sposób pozyskiwania nowych oraz 
utrzymania stałego kontaktu z dotychczasowymi klientami.   

Przynajmniej raz w roku katalog wydaje i rozsyła do swoich klientów 33,59% responden-
tów. Częstotliwość stosowania tej formy komunikacji uzależniona jest przede wszystkim od 
podziału na sezony: letni i zimowy, i tak raz na pół roku katalog ze swoją oferta wydaje 37,77% 
badanych, a raz w miesiącu czyni to 3,61% respondentów. Sporadycznie, a więc bez przestrzega-
nia stałej częstotliwości, wydaje katalogi 9,53% badanych biur, a 15,51% respondentów w ogóle 
nie używa tego narzędzia w swej działalności rynkowej (Rys. 1). 
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Rysunek 1. Częstotliwość komunikacji z klientami za pośrednictwem katalogów  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

  
Wykorzystanie przez biura podróży folderów, czyli przekazów mających na celu poinfor-

mowanie klientów o wybranych usługach turystycznych, zazwyczaj w układzie docelowych 
miejsc wyjazdów, form uprawiania turystyki, etc.,  prezentuje rysunek 2. 
 

 

 
6 W działalności biur podróży zazwyczaj wykorzystywane są katalogi z pełną ofertą zawierające pełny 

zakres dostępnych w danych okresie czasu usług. 
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Rysunek 2. Częstotliwość komunikacji z klientami za pośrednictwem folderów  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.  

 
Ogółem do stosowania w swej działalności folderów przyznaje się blisko 75% responden-

tów, z czego więcej niż co czwarte biuro robi to raz w roku, a co trzecie z nich raz na pół roku. 
Wiadomości w postaci ulotek promocyjnych do swych klientów kieruje ogółem 75% re-

spondentów, a 5,57% spośród nich czyni to z częstotliwością raz na tydzień, informując w ten 
sposób na bieżąco o aktualnych ofertach specjalnych bądź akcjach promocjach (rys. 3).  
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Rysunek 3. Częstotliwość stosowania ulotek promocyjnych  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Prezentacje na CD-ROM’ach, jak pokazują wyniki badania, nie są na polskim rynku biur 

podróży szczególnie popularną formą kontaktowania się z klientem. Wskazuje na to fakt, iż po-
nad 70% respondentów w ogóle nie wykorzystuje prezentacji multimedialnych, a  blisko 21% 
korzysta z tego narzędzia jedynie sporadycznie. Jedynie 4,92% biur deklaruje komunikowanie się 
ze swoimi klientami przy pomocy prezentacji na CD-ROM’ach raz na rok, 1,97% raz na kwartał, 
a 1,32% raz na miesiąc co zostało przedstawione na rysunku 4.    
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Rysunek 4. Częstotliwość wykorzystywania prezentacji na CD-ROM’ach  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 
Podobnie jest z wykorzystaniem telefonu do bezpośredniej sprzedaży i zachęcania nabyw-

ców do zakupu usług, a więc telemarketingiem (rys. 5) 7. 
 
 
 

 
7 Telemarketing polega na nawiązywaniu kontaktu sprzedawcy z potencjalnym nabywcą za pośrednic-

twem telefonu. Istnieją dwie formy telemarketingu: aktywny i bierny. Z telemarketingiem aktywnym mamy 
do czynienia  wówczas, gdy sprzedawca telefonuje do potencjalnych klientów, aby zachęcić ich do dokonania 
sprzedaży, ocenić zainteresowanie ofertą poprzez oferowanie katalogów, folderów, lub innych materiałów 
reklamowych, przeprowadzić badanie rynku, bądź utorować drogę osobistemu kontaktowi telefonicznemu, 
dotyczącemu sprzedaży. Telemarketing bierny wykorzystywany jest równolegle z innymi nośnikami i często 
polega na możliwości składania zamówień drogą telefoniczną. Działania z zakresu telemarketingu biernego 
możliwe są głównie dzięki stworzeniu wolnego od opłat numeru telefonicznego – zaczynającego się zazwy-
czaj od 0 800 – realizującego szereg funkcji, od prowadzenia rozmów handlowych z klientami, poprzez 
umożliwienie klientom składania zamówień, do prezentowania im szczegółowych informacji na temat ofero-
wanych produktów.  
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Rysunek 5. Częstotliwość stosowania telemarketingu  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

82,62% badanych biur w ogóle nie prowadzi działań z zakresu telemarketingu, 8,20% wy-
korzystuje tę formę komunikacji jedynie sporadycznie, zaś tylko 9,19% deklaruje stosowanie tej 
odmiany marketingu bezpośredniego. Szczegółowy układ procentowy częstotliwości wykorzy-
stanie telemarketingu wśród badanych biur podróży prezentuje powyższy rysunek.  

Biura podróży coraz częściej do przekazywania klientom informacji na temat swoich usług, 
ofert specjalnych, konkursów, etc., wykorzystują pocztę elektroniczną. Ponad 80% spośród ankie-
towanych biur deklaruje wykorzystywanie tej formy komunikacji (rys. 6).  
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Rysunek 6. Częstotliwość komunikacji z klientami za pośrednictwem poczty elektronicznej 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 



Komunikacja biur podróży z klientami 

 

275

Blisko co trzecie biuro deklaruje codzienne komunikowanie się z nimi drogę elektroniczną. 
Raz na tydzień z konsumentami przez e-mail kontaktuje się ponad 12% respondentów, a co 
czwarty badany poczty elektronicznej do komunikacji z nabywcami używa jedynie sporadycznie. 

 

Podsumowanie 
 
Biura podróży, które starają się nawiązywać oraz podtrzymywać kontakty z nabywcami 

swych usług coraz częściej w swej działalności wykorzystują środki umożliwiające bezpośrednią 
komunikację z klientem. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż wśród najbardziej popu-
larnych form indywidualnej komunikacji biur podróży z klientem znalazły się kolejno: katalogi, 
poczta elektroniczna, foldery oraz ulotki promocyjne. Jednak to poczta elektroniczna uplasowała 
się jako najczęściej wykorzystywana, gdyż ponad ¼ próby używa jej codziennie w celu nawiąza-
nia kontaktu z klientami. 
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PROMOCJA WYBRANYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 
O CHARAKTERZE REGIONALNYM I LOKALNYM 

 
 
Wstęp 

 
Aby odnieść sukces na rynku turystycznym należy stale rozpoznawać potrzeby turystów i 

oferować im we właściwym czasie odpowiednie walory. Sama atrakcyjność turystyczna danego 
regionu może być niewystarczająca. Obszary, które mogą zaoferować walory porównywalne lub 
nawet mniej atrakcyjne ale lepiej zaprezentowane, mogą stać się konkurencyjne. Nieodzowne 
stają się różne sposoby bezpośredniego i pośredniego aktywizowania sprzedaży. Przedmiotem 
akcji promocyjnej mogą być dobra, usługi i urządzenia turystyczne. Promocja może odbywać się 
cały czas i w każdym miejscu.  

Jak zauważa J. Altkorn1, wyobrażenia kreują nie tylko reklamy i akcje propagandowe, lecz 
także różne zdarzenia i obserwacje. W związku z tym, liczy się suma wrażeń, jakie wynosi turysta 
ze zwiedzania wybranych miejsc. 

Przedmiotem niniejszego referatu jest sposób promocji, w tym reklamy (jako specyficz-
nych form informacji turystycznej), wybranych obszarowych produktów turystycznych, na po-
ziomie regionalnym i lokalnym w województwie podlaskim. 

 
Kształtowanie się regionów i ośrodków turystycznych  
 

W literaturze przedmiotu w różny sposób ujmuje się problem formowania rejonów tury-
stycznych, dla których wyróżnikiem mogą być: 

– środowisko przyrodnicze (rejony nadmorskie, rejony pojezierne, rejony górskie, rejony 
puszczańskie, rejony bagienne), 

– położenie geograficzne (bliskość większych skupisk miejskich, bliskość ważniejszych 
szlaków komunikacyjnych), 

– środowisko kulturowe (rejony turystyki krajoznawczej, ośrodki turystyki religijnej), 
– naturalne czynniki lecznicze (rejony uzdrowiskowe), 
– warunki klimatyczne (rejony turystyki zimowej, rejony turystyki letniej2. 

                                                           
1 J. Altkorn: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 2000. 
2 Regionalne aspekty rozwoju turystyki. Red. G. Gołembski. PWN, Warszawa–Poznań 1999. 
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Rejony turystyczne, z ekonomicznego punktu widzenia, są to produkty turystyczne o cha-
rakterze obszaru, a ściśle regionu czy rejonu. Obszarowy produkt turystyczny jest szczególnie 
zdeterminowanym geograficznie rodzajem produktu. 

O kształtowaniu się ośrodków mających znaczenie ośrodków turystycznych (z punktu wi-
dzenia ekonomicznego mogą to być zarówno produkty turystyczne o charakterze obiektu, bądź 
obszarowe) mogą decydować funkcje wynikające z wielkości ruchu turystycznego (np. obiekty i 
szlaki białowieskie lub np. augustowski czy giżycki obszar recepcji turystycznej – produkty 
turystyczne obszarowe) oraz ze sposobów wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego i 
ukształtowania terenu (np. Wigierski Park narodowy jako obszar turystyki wodnej) czy też Su-
walski Park Krajobrazowy, jako szczególnie widokowy obszar górzysto-pojezierny (o unikatowej 
przyrodzie) i rozwijającej się turystyce pieszej. 

Kształtowanie się określonych rejonów turystycznych (obszarowych produktów turystycz-
nych) ma charakter dynamiczny, podlegającym ciągłym zmianom, wynikającym ze wzorów 
zachowań i systemów wartości turystów3. 

Na wielkość recepcji turystycznej, a tym samym na rynek turystyczny, mają wpływ skład-
niki konsumpcji turystycznej4. Podstawą tej konsumpcji w województwie podlaskim są dobra 
turystyczne stworzone przez naturę (pojezierza – produkty turystyczne obszarowe, puszcze - 
produkty turystyczne obszarowe, jaskinie - produkty turystyczne o charakterze obiektu, pomniki 
przyrody - produkty turystyczne o charakterze obiektu) i te wytworzone przez człowieka (parki 
narodowe - produkty turystyczne obszarowe, rajdy - produkty turystyczne o charakterze imprez, 
zabytki, np. Pałac Branickich w Białymstoku - produkty turystyczne o charakterze obiektu, Pod-
laski Szlak Bociani - produkty turystyczne o charakterze typowego szlaku). 

Drugim elementem składowym konsumpcji są usługi świadczone przez urządzenia obsłu-
gowe, a trzecim infrastruktura ogólna. 

Na terenie województwa podlaskiego powszechnie znanymi formami turystyki są: trady-
cyjna turystyka pobytowa oraz krótkotrwały wypoczynek świąteczny i sobotnio-niedzielny. Coraz 
większą popularność zyskuje także turystyka wodna, przyrodnicza i agroturystyka. Różne formy 
turystyki koncentrują się w różnych częściach województwa, a także generują różną wielkość 
popytu turystycznego5. 

 

Podlaskie obszarowe produkty turystyczne o różnej randze 
 

W związku z występowaniem różnych form turystyki w różnych częściach województwa i 
różnej wielkości popytu na nie, można wyróżnić kilka kategorii rejonów turystycznych, będących 
z punktu widzenia ekonomicznego, jak wspomniano wcześniej, produktami turystycznymi o 
charakterze obszaru. Rejony – produkty turystyczne obszarowe o różnej randze przedstawia 
poniższe zestawienie. 

 
 
                                                           

3 H. Kiryluk, K. Michałowski, R. Ziółkowski: Uwarunkowania i kierunki rozwoju turystyki w woje-
wództwie podlaskim. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2002. 

4 E. Dziedzic: Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, SGH, Warszawa 
1998. 

5 J. Bielawska, H. Kiryluk, K. Michałowski, R. Ziółkowski: Turystyka w województwie podlaskim. 
Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2001. 
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Tabela 1. Ranga rejonów – produktów turystycznych w województwie podlaskim 
 
 

Ranga  
(znaczenie) 

Nazwa rejonu – produktu turystycznego 

Międzynarodowa Puszcza Białowieska, Bagna Biebrzańskie 

Krajowa Jeziora Augustowskie, Wigierski park Narodowy, 

Suwalski Park Krajobrazowy 

Regionalna Pojezierze Sejneńskie, Okolice Jeziora Rajgrodzkiego, Dolina Narwi, Dolina 
Środkowego Bugu, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Kurpiowska 

Lokalna Produkty turystyczne obszarowo-wiejskie, oryginalne produkty naturalne 
(kuchnia, rzemiosło, imprezy, tradycje, itp.) 

Źródło: opracowanie własne. 
 

Złożoność obszarowego produktu turystycznego wskazuje, że w jego ramach mogą wystę-
pować wszystkie inne rodzaje produktów i usług turystycznych. Dla przykładu podać można Park 
Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej (ranga regionalna) według poniższego schematu. 
 
Tabela 2. Klasyfikacja produktów turystycznych na przykładzie Parku Krajobrazowego  
                 Puszczy Knyszyńskiej 

Różnorodność  
(klasyfikacja 
produktów  

turystycznych) 

Nazwy produktów 

Obszar Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej 

Szlak Szlaki turystyczne piesze, rowerowe, wodne i konne 

Obiekt Zabytkowy Klasztor Prawosławny w Supraślu 

Impreza Wczasy wypoczynkowe w ośrodkach wczasowych Supraśla  
lub zorganizowane wycieczki czy rajdy w PKPN 

Wydarzenie Pokazy puszczania wianków na rzece Supraśl 

Usługa Usługi przewodnickie po Puszczy Knyszyńskiej 

Rzecz Przewodniki, mapy turysty 

Źródło: opracowanie własne. 
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Koncepcja promocji i reklamy wybranych produktów turystycznych o charakterze 
regionalno-lokalnym 
 

Promocja produktu turystycznego jest to ogół działań, mających na celu pozyskanie klien-
tów, wzrost sprzedaży, kreowanie pozytywnego wizerunku firmy, obszaru, szlaku, obiektu, itp. na 
rynku konsumenta – turysty (w społeczeństwie). 

Do szczegółowych celów promocji zalicza się: 
– wzbudzenie potrzeby poznania nowej oferty produktu regionalnego czy lokalnego, 
– przekonanie o szczególnych walorach produktu, 
– utrzymanie popytu na produkty już znane, 
– budowanie pozytywnego wizerunku produktu regionalnego i lokalnego w społeczeń-

stwie6. 
W skład działań promocyjnych wchodzą między innymi: reklama, public relations, formy 

sprzedaży, działania uzupełniające, itp. 
A oto koncepcja promocji wybranych produktów turystycznych: 

1) Białowieski Park Narodowy: 
a) ranga (znaczenie) – międzynarodowe; 
b) rodzaj produktu – złożony o charakterze obszarowym posiadającym mnóstwo 

atrakcji turystycznych i wszystkie znane rodzaje produktów turystycznych, jak m.in. szlaki 
(piesze, rowerowe, kuligi, kolejki torowe), obiekty – muzeum, nowoczesne hotele, stałe im-
prezy turystyczno-rozrywkowe, cykliczne wydarzenia turystyczno-rekreacyjne, usługi prze-
wodnickie, sklepy z przewodnikami, mapami turystycznymi czy pamiątkami, miejsca wido-
kowe; 

c) promocja produktów turystycznych Parku. 
 

2) Szlak tatarski: 
a) ranga (znaczenie) – regionalno-lokalne; 
b) rodzaj produktu – obszar-szlak z miejscowościami i obiektami na trasie (Bohoniki – 

Meczet, Kruszyniany - Meczet, mizary czyli cmentarze muzułmańskie, itp.); 
c) promocja produktów szlaku: 
– broszury produktowe dotyczące Szlaku Tatarskiego, zawierające informacje o atrak-

cjach szlaku, jak i historii kultury i obrzędów Tatarów polskich, 
– broszury regionalne zawierające informacje o atrakcjach turystycznych regionu, 

uwzględniające Szlak Tatarski, 
– reklama w mediach, której celem będzie tworzenie odpowiedniego wizerunku regionu i 

kraju, 
– imprezy promocyjne organizowane przy współpracy Związku Tatarów Polskich i Mu-

zułmańskiego Związku Religijnego, 
 

                                                           
6 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk: Produkt turystyczny. PWN, Warszawa 2005. 
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Reklama

  Public
relations

Sprzedaż
 osobista

   Promocja

uzupełniająca

Sponsoring
   mecenat

Prasa, radio, TV, etykiety, foldery, plakaty 
 reklamowe, przesyłki pocztowe, upominki

Wycieczki, wydawnictwa, plakaty filmowe,
konferencje prasowe, wywiady medialne 

Sprzedaż w BPN za pośrednictwem fax, 
pośredników telefonów, udział w targach 

Upusty cen, prowizje, upominki, marże 
handlowe konkursy, daniny 

Dotacje oraz różne działania w interesie 
społecznym, kulturalnym, politycznym 

 
Rysunek 1. Instrumenty promocji  
Źródło: opracowanie własne. 
 

– ogólna informacja turystyczna prowadzona przez Polską Organizację Turystyczną, 
– kształtowanie odpowiedniego wizerunku Tatarów polskich, 
– informacja w internecie, gdzie będą gromadzone i przetwarzane dane o atrakcjach i 

produktach turystycznych, ponadto powinna dawać możliwość ich dystrybucji i sprze-
daży. 

W celu promocji produktu turystycznego powinna być podejmowana współpraca z organi-
zacjami krajowymi i zagranicznymi. Organizowane muszą być imprezy mające na celu zaprezen-
towanie kultury Tatarów, jak np. istniejąca cyklicznie impreza, w której biorą udział Tatarzy 
Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy. Ważnym działaniem powinno być systematyczne organizowa-
nie Dni Kultury Tatarskiej, które dotychczas odbyły się w takich miastach, jak: Białystok, Sokół-
ka, Gdańsk, Olsztyn. 

3) Kultura i tradycje Kurpiowskie: 
a) ranga (znaczenie) – regionalno-lokalna; 
b) rodzaj produktu –obszarowy o specyficznych tradycjach, atrakcjach turystyczno-

kulturowych i folklorystycznych; 
c) promocja produktów turystycznych Kurpiowszczyzny: 

– utrzymanie i nabywanie tradycyjnych umiejętności i ochrony regionalnej odrębności, 
– potrzeba informacji o historii kultury i jej wartościach dla społeczności regionu (powin-

na być ona skierowana przede wszystkim do młodzieży), 
– konieczność współpracy instytucji odpowiedzialnych za ochronę dorobku kultury, sto-

warzyszeń oraz miłośników rodzimej kurpiowskiej twórczości, 
– potrzeba stworzenia lokalnego produktu turystycznego z prawdziwego zdarzenia, 
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– zorganizowanie etnograficznych szlaków turystycznych, wiodących przez warsztaty lu-
dowych artystów oraz organizację pokazów i konkursów. 

 
Zakończenie 
 

Zainteresowanie walorami turystycznymi jest ściśle uzależnione od dostępności do infor-
macji, odpowiedniej ich promocji, fachowej i rzetelnej obsługi. Obecnie województwo podlaskie 
ma w tym zakresie wiele niedociągnięć. Wciąż niedostateczna jest promocja regionu, nieliczne 
targi turystyczne, bark często spójnych regionalnych narzędzi promocyjnych. Ponadto w promocji 
zewnętrznej województwa w niedostatecznym stopniu wykorzystuje się specyficzne regionalne 
produkty, nie docenia się wartości odrębności kulturowej, religijnej czy narodowościowej. Zna-
czenie tych czynników, a zwłaszcza aktualnej i prawdziwej informacji, jest coraz większe nie 
tylko na współczesnym rynku turystycznym, ale również w wielu innych dziedzinach życia spo-
łeczno-gospodarczego. Zaspokajanie potrzeb na określoną informację turystyczną coraz częściej 
warunkuje odbycie podróży do wybranego kraju. 

Połączenie promocji i nowoczesnego marketingu ze zintegrowanym systemem informacji 
turystycznej będzie podstawowym elementem kształtującym wizerunek regionu. 
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OCENA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
JAKO MIEJSCA RECEPCJI RUCHU TURYSTYCZNEGO  

W ŚWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADAŃ ANKIETOWYCH  
(ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  

INFORMACJI TURYSTYCZNEJ) 
 

 

Wprowadzenie 
 

W literaturze przedmiotu pojęcie ruchu turystycznego jest różnie interpretowane. Między-
narodowa Akademia Turystyki w Monte Carlo określiła ruch turystyczny jako „podróże podej-
mowane dla przyjemności, wypoczynku lub leczenia – pieszo lub jakimkolwiek środkiem komu-
nikacji. Do ich zakresu nie należą więc podróże w celach zarobkowych ani w celach zmiany 
miejsca stałego zamieszkania (osiedlania się)”1. Francuski badacz M. Boyer, akcentując społecz-
ny charakter ruchu turystycznego, określa ten ruch jako podróże w celach rekreacyjnych, po-
znawczych, kulturalnych i wychowawczych2.  

W pracach polskich autorów określenia ruchu turystycznego nie odbiegają znacząco od 
sformułowań spotykanych w literaturze zagranicznej. Często cytowano definicję  
S. Ostrowskiego, który akcentuje społeczny charakter ruchu turystycznego: „ruch turystyczny jest 
zjawiskiem społecznym polegającym na fizycznym, czasowym przemieszczaniu się rzesz ludz-
kich z miejsc ich stałego pobytu w inne miejsca. U jego podstaw tkwi społeczna potrzeba szuka-
nia określonych form spędzania wolnego od pracy czasu. Indywidualna chęć odpoczynku na łonie 
natury, wyjazdu nad morze, górskiej wędrówki – wcielona w życie przez tysiące i setki tysięcy 
osób, staje się właśnie tym zjawiskiem społecznym, który nazywamy ruchem turystycznym”3. Z 
definicji tej wynika, że ruch turystyczny ma charakter społeczno-kulturalny. Jest to ruch dobro-
wolny i czasowy. Obce są mu motywy zarobkowania oraz związane z osiedlaniem się w miejscu 

                                                           
1 A. Nowakowska: Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ruchu turystycznego w układach prze-

strzennych. Monografie, nr 88. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1989, s. 20-21. 
2 W.W. Gaworecki: Turystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, s. 16. 
3 S. Ostrowski: Ruch turystyczny w Polsce. Sport i Turystyka. Warszawa 1968, s. 12. 
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czasowego pobytu. S. Ostrowski stwierdza, że w ekonomicznym znaczeniu ruch turystyczny 
stanowi określony popyt na usługi i towary, przejawiający się zarówno w czasie podróży, jak i w 
czasie pobytu poza miejscem stałego zamieszkania.  

A.S. Kornak rozszerza natomiast definicję S. Ostrowskiego, uznając ruch turystyczny nie 
tylko za zjawisko społeczne, ale również ekonomiczne, polegające na fizycznym, okresowym i 
przestrzennym przemieszczaniu się odwiedzających (turystów i wycieczkowiczów) z miejsca 
stałego pobytu. U podstaw tego przemieszczania tkwią potrzeby (cele), które są treścią 
turystyki4”. 

Bardziej przystającą do współczesnych realiów i opartą na zaleceniach terminologicznych 
WTO jest definicja ruchu turystycznego sformułowana przez W.W. Gaworeckiego, zgodnie z 
którą „społeczno-ekonomiczne zjawisko ruchu turystycznego współcześnie jest tworzone przez 
zbiór podróżnych motywowanych różnymi celami natury społeczno-kulturowej i zawodowej, 
które zamierzają oni osiągnąć po czasowym i dobrowolnym opuszczeniu miejsca stałego za-
mieszkania w kraju lub za granicą”5. Definicja ta podkreśla dwie cechy współczesnego ruchu 
turystycznego: społeczny i ekonomiczny charakter oraz rozszerzony układ motywacji podróży. 
Autor włącza również do celów podróży turystycznych wyjazdy służbowe. 

Celem artykułu jest charakterystyka turystów przyjeżdżających do województwa zachod-
niopomorskiego, obejmująca m.in. ich strukturę wiekową, motywy przyjazdu, źródła informacji o 
regionie, rodzaje zakupionych usług, ocenę jakościową oferty, identyfikację mocnych i słabych 
punktów atrakcyjności turystycznej regionu. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na 
problematykę informacji turystycznej. 

Potrzeba informacji turystycznej odczuwana jest na każdym etapie konsumpcji turystycz-
nej. Według R. Peretiatkowicza należy do grupy potrzeb warunkujących uprawianie turystyki6. 
Potrzeba informacji wyraża się w zapotrzebowaniu na odpłatne i nieodpłatne udzielanie informa-
cji, niezbędne do podjęcia decyzji o miejscu, czasie i rodzaju, warunkach i programie wyjazdu 
turystycznego, dla orientacji w terenie i sprawnego zorganizowania sobie pobytu7. Zdaniem 
W.W. Gaworeckiego pod pojęciem informacji należy rozumieć nie tylko przekaz informacji, lecz 
także zespół działań przyczyniających się do sprawnego przemieszczania się turystów w czasie i 
przestrzeni, zapewniając im lepszą orientację w danym miejscu, umożliwiając pełniejsze pozna-
nie walorów turystyczno-krajoznawczych oraz przyczyniając się do kierowania ruchem tury-
stycznym w celu jego prawidłowego rozmieszczenia8. Informacja turystyczna to również element 
promocji regionu kształtujący ruch turystyczny. Z punktu widzenia rozwoju turystyki na danym 
obszarze niezwykle ważnym zagadnieniem jest nie tylko forma przekazu informacji, ale przede 
wszystkim jej percepcja przez turystów. 

  
 
 

                                                           
4 A.S. Kornak: Ekonomika turystyki. Kujawsko-Pomorskie Studium Edukacyjne, Bydgoszcz 1999, s. 

18. 
5 W.W. Gaworecki: Turystyka..., s. 17. 
6 R. Peretiatkowicz: Ekonomika turystyki. AWF, Kraków 1978. 
7 Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. Proksenia, Kraków 2004, s. 159-160. 
8 W.W. Gaworecki: Ekonomika i organizacja turystyki. PWN, Łódź 1978. 
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Charakterystyka wybranych cech przyjazdowego ruchu turystycznego w woje-
wództwie zachodniopomorskim w latach 2004-2005 

 

Województwo zachodniopomorskie, położone w północno-zachodniej części Polski, grani-
czące z Niemcami, a przez Bałtyk z Danią i Szwecją, należy do najbardziej atrakcyjnych miejsc 
recepcji ruchu turystycznego w kraju. Obszar województwa zachodniopomorskiego leży w zasię-
gu zlodowacenia bałtyckiego, które miało największy wpływ na ukształtowanie krajobrazów 
o niezaprzeczalnych walorach przyrodniczych, zróżnicowanych tak pod względem rzeźby terenu, 
jak i pod względem przyrodniczym. Charakterystyczne dla tego terenu są liczne krainy pojezierne 
z bogatą fauną i florą, czystymi wodami, a przede wszystkim 185-kilometrowy pas wybrzeża 
Bałtyku, plaże pokryte piaskiem, oddzielone od lądu wydmami z unikatową roślinnością i klifa-
mi. W krajobrazie znajdują się liczne pagórkowate moreny, jeziora lobeliowe, torfowiska z cha-
rakterystyczną roślinnością mszarną oraz sieć rzek. Specyfika położenia województwa oraz wy-
nikająca z tego różnorodność walorów przyrodniczo-krajobrazowych, wpływa na wysoką atrak-
cyjność turystyczną tego obszaru. 

Według danych z 2004 r. województwo zachodniopomorskie oferowało 108267 miejsc 
noclegowych (18,5% ogółu miejsc noclegowych w kraju) w 914 obiektach, w tym 373 to obiekty 
całoroczne z 39585 miejsc całorocznych (11,6 % ogółu miejsc całorocznych w kraju)9. Wykorzy-
stanie tego potencjału warunkowane jest bieżącą wielkością i strukturą ruchu turystycznego, tj. 
podstawowym miernikiem popytu turystycznego. 

W 2004 roku liczba przyjazdów Polaków do miejscowości położonych na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego wyniosła 2,6 mln (w 2003 roku – 3,6 mln). Połowa turystów 
przyjechała na 5 dni lub dłużej. Ponad 80% przyjazdów długookresowych i blisko 60% krótko-
okresowych zrealizowali goście spoza województwa. Najczęściej przyjeżdżali mieszkańcy wiel-
kopolskiego, dolnośląskiego, pomorskiego i śląskiego; ponadto na długie pobyty – lubuskiego, 
łódzkiego i mazowieckiego, na krótkie – kujawsko-pomorskiego. Charakterystyczny dla woje-
wództwa był najwyższy w Polsce udział długich przyjazdów typowo turystycznych i najniższy – 
odwiedzin u krewnych lub znajomych oraz przyjazdów w celach służbowych. Udział tych ostat-
nich wśród krótkich pobytów należał do najwyższych. Liczbę przyjazdów turystyczno-
wypoczynkowych oszacowano na 1,1 mln (2003 r. – 1,6 mln), z tego blisko 80% stanowiły poby-
ty co najmniej 5-dniowe. Udział długich pobytów zorganizowanych przez biura podróży należał 
do najwyższych w kraju. Częściej niż w innych województwach korzystano podczas długich 
pobytów z noclegów w obiektach indywidualnego zakwaterowania, rzadziej z gościnności rodzi-
ny lub znajomych. Udział noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania podczas długich 
pobytów był jednym z najwyższych w kraju. Długie pobyty cechowała zdecydowana przewaga 
sezonu letniego; udziały krótkich pobytów latem i jesienią kształtowały się na tym samym po-
ziomie, nieznacznie przewyższając pobyty wiosenne.  

W 2004 roku Zachodniopomorskie przyjęło 0,9 mln turystów zagranicznych (2003 r. – 0,8 
mln). Przeważali turyści z Niemiec. Inne najliczniej reprezentowane kraje to Łotwa, Ukraina, 
Szwecja i Estonia. Najczęstszym motywem przyjazdów były interesy (jeden z najwyższych 
udziałów w Polsce). Udział tranzytu był najwyższy w kraju, natomiast udziały typowej turystyki, 
odwiedzin u krewnych lub znajomych i zakupów należały do najniższych. Liczbę przyjazdów w 

 
9 Dane Instytutu Turystyki w Warszawie, www.intur.com.pl. 
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celach turystyczno-wypoczynkowych oszacowano na 0,1 mln. Rzadziej niż do innych woje-
wództw przyjeżdżały osoby deklarujące polskie pochodzenie. Przeciętne wydatki na osobę i na 
jeden dzień pobytu kształtowały się poniżej średniej, podobnie jak udział wydatków na noclegi i 
wyżywienie. 

Analiza wybranych cech popytu turystycznego została dokonana w oparciu o wyniki badań 
ankietowych przeprowadzonych przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną 
oraz Uniwersytet Szczeciński, w miesiącach sierpień-wrzesień 2005 roku, wśród konsumentów 
produktu turystycznego w wybranych placówkach usługowych województwa zachodniopomor-
skiego, głównie w dwóch miejscowościach, tj. Kołobrzegu i Wałczu. Były to badania bezpośred-
nie, które objęły 384 turystów krajowych oraz 1199 turystów z Niemiec. Zastosowano metodę 
demoskopijną w formie kwestionariusza ankietowego. Badanie to było elementem opracowywa-
nego „Audytu Turystycznego Województwa Zachodniopomorskiego” oraz „Strategii Rozwoju 
Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015”. 

Turyści krajowi przyjeżdżający do województwa zachodniopomorskiego, którzy uczestni-
czyli w badaniu ankietowych, pochodzą głównie z Wielkopolski, ale także z Mazowsza, Małopol-
ski, Górnego i Dolnego Śląska, Lubuskiego, natomiast rzadziej z Podkarpacia, Lubelszczyzny i 
Łódzkiego. Badania wykazały brak turystów z Warmii i Mazur oraz Podlasia. 

Analizując uzyskane wyniki badań należy stwierdzić, że największą grupą respondentów 
były osoby w wieku 35-49 lat (25,6%) wśród Polaków i 60-69 lat (38,4%) wśród Niemców, 
natomiast najmniejszą – w wieku do 24 lat (tylko 8,5% wśród Polaków i 2,9% wśród Niemców). 
Przeważająca grupa turystów krajowych przebywała w województwie zachodniopomorskim od 8 
do 14 dni, z kolei Niemcy przyjeżdżali najczęściej na 4-7 dni. Dla 68,3% respondentów z Polski i 
67,6% z Niemiec był to kolejny przyjazd w celach turystycznych do województwa zachodniopo-
morskiego. 

Badani turyści krajowi przyjeżdżając do województwa zachodniopomorskiego najczęściej 
korzystali ze środków transportu kolejowego (41,5%) oraz własnego samochodu (39%); w mniej-
szym stopniu do przyjazdu wykorzystywany był autokar (18,3%), a sporadycznie samolot (1,2%). 
W przypadku turystów z Niemiec zdecydowanie najwięcej przyjechało samochodem osobowym 
(54,2%) i autokarem (39,8%). 

Dla respondentów krajowych przy wyborze województwa zachodniopomorskiego jako celu 
podróży turystycznej (rysunek 1) najważniejsza była bliskość morza (81,7%), wypoczynek 
(68,3%), poprawa zdrowia (61%), walory przyrodnicze województwa (52,4%), wypoczynek 
aktywny i możliwości, jakie w tym zakresie daje województwo (45,1%) oraz zwiedzanie regionu 
(40,2%). Dla części respondentów ważne także były możliwość rozrywki (30,5%), zabytki i 
historia regionu (26,8%), znajomi i rodzina (20,7%), sprawy zawodowe (19,5%). Najmniejszy 
odsetek turystów polskich wskazało na imprezy kulturalne, podróże o charakterze sentymental-
nym, wypoczynek na wsi oraz zakupy. 

W przypadku turystów z Niemiec dominowały takie motywy przyjazdu, jak zwiedzanie re-
gionu (96,8%), walory przyrodnicze (93,1%), wypoczynek (84,8%), zabytki i historia regionu 
(63,2%), a także wymieniano względy sentymentalne (43,6%), zakupy (30,3%), wypoczynek 
aktywny (20,1%). Najrzadziej wskazywano na znajomych i rodzinę, poprawę zdrowia, sprawy 
zawodowe, bliskość morza, możliwość rozrywki, imprezę kulturalną i wypoczynek na wsi. 
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Rysunek 1. Motywy przyjazdu turystów  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
  

Najistotniejszym źródłem informacji (rysunek 2) o województwie zachodniopomorskim dla 
31,7% turystów krajowych biorących w badaniu były ogólnopolskie strony internetowe, na któ-
rych można znaleźć informacje o województwie, a także m.in. rodzina i znajomi (29,3%), organi-
zator wyjazdu (25,6%), prasa, radio, telewizja (19,5%). W przypadku turystów z Niemiec także 
najczęściej wskazywano na ogólnopolskie strony internetowe (30,7%) oraz rodzinę i znajomych 
(22,1%). Bardzo małym zainteresowaniem cieszą się wśród badanych turystów strony interneto-
we zachodniopomorskich organizacji turystycznych (tylko 11% wskazań wśród Polaków i 1,5% 
wśród Niemców).  

Ważnym źródłem informacji na temat produktu turystycznego województwa zachodnio-
pomorskiego są odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące komplementarnych usług tury-
stycznych i udogodnień, z których korzystają, i które są ważne dla nich w trakcie pobytu (rysunek 
3). Duża część turystów polskich wskazała na wycieczki po regionie (41,5%), atrakcje – muzea, 
galerie (30,5%), informację turystyczną (26,8%), rozrywkę i dostęp do basenów, szczególnie w 
części uzdrowiskowej województwa zachodniopomorskiego (po 23,2%) oraz ofertę kulinarną 
(21,9%). Mało ważne są usługi fitness, oferta edukacyjna, golf i usługi przewodnickie.  

Z kolei turyści z Niemiec najczęściej wskazywali na wycieczki po regionie (40,9%), ofertę 
kulinarną (32,3%), informację turystyczną (30,8%) oraz muzea i galerie (30,5%). 

Przedstawione wyniki wyraźnie wskazują, jak niezwykle ważne, z punktu widzenia odwie-
dzających, jest zaspokojenie potrzeb związanych z informacją turystyczną. 
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Rysunek 2. Źródła informacji o województwie zachodniopomorskim  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
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Rysunek 3. Korzystanie z oferty usługowej województwa zachodniopomorskiego  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 

 

Zdecydowana większość badanych turystów w trakcie pobytu w województwie zachodnio-
pomorskim korzystała z turystycznych zakładów zakwaterowania zbiorowego, takich jak hotele, 
pensjonaty, ośrodki wczasowe (Polacy – 78%, Niemcy – 92,6%). Potrzeby noclegowe pozosta-
łych respondentów zaspokajała oferta turystyczna kwater prywatnych.  

W przeprowadzonym badaniu turyści oceniali również stosunek jakości do ceny, w odnie-
sieniu do usług turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, transportowych oraz innych, 
towarzyszących pobytowi). W przypadku Polaków, w odniesieniu do wszystkich rodzajów bada-
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nych usług turystycznych, przeważali ci, którzy określili ofertę usługową województwa zachod-
niopomorskiego za relatywnie drogą, w przeciwieństwie do Niemców, dla których poziom ceno-
wy usług turystycznych był względnie niski. 

Produkt turystyczny województwa zachodniopomorskiego nie jest wolny od mankamentów 
i niedostatków, czyli elementów, które obniżają jego jakość (rysunek 4). Większość turystów 
krajowych wskazała na zły stan dróg (51,2%), jako element infrastruktury turystycznej woje-
wództwa zachodniopomorskiego, który ma istotny wpływ na postrzeganie produktu jako całości. 
Istotne są także zbyt wysokie ceny oferowanych usług turystycznych (36,6%) oraz brak lub nie-
wielka liczba imprez kulturalnych i sportowych (25,5%).  

Turyści z Niemiec najczęściej, wśród słabych stron produktu turystycznego województwa 
zachodniopomorskiego, wymieniali złą pogodę (5%), brak poczucia bezpieczeństwa (3,4%), brak 
imprez kulturalnych i sportowych (2,8%) oraz brak możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu 
(2,7%). Przedstawione niskie wartości odsetek odpowiedzi wskazują, że zdecydowana większość 
turystów niemieckich nie miała zdania na tak postawione pytanie. 
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Rysunek 4. Struktura respondentów ze względu na mankamenty oferty turystycznej województwa zachod-
niopomorskiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Kolejnym elementem ocenianym przez respondentów była jakość obsługi w punktach in-
frastruktury turystycznej. W przypadku turystów krajowych najwyżej została oceniona obsługa w 
bazie gastronomicznej, a najniżej w przypadku usług uzupełniających. Turyści z Niemiec najwy-
żej ocenili obsługę w bazie gastronomicznej i noclegowej oraz w punktach informacji turystycz-
nej, a najniżej w odniesieniu do usług transportowych. 

Najsilniejsza strona oferty turystycznej województwa zachodniopomorskiego (rysunek 5) 
to według respondentów krajowych przede wszystkim plaża i morze (72%), czysta przyroda 
(56,1%) i walory krajobrazowe (42,7%), a najsłabszą stroną są wysokie ceny usług i towarów, 
małe zróżnicowanie oferty turystycznej oraz niewielka liczba atrakcji kulturowych. Z kolei tury-
ści z Niemiec wśród silnych stron oferty turystycznej wskazywali najczęściej na czystą przyrodę 
(62,2%), dobrą ofertę kulinarną (60,5%), walory krajobrazowe (53,9%) i gościnność mieszkań-
ców (41,5%), najrzadziej wymieniali zróżnicowanie oferty turystycznej i położenie. 
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Rysunek 5. Silne strony oferty turystycznej województwa zachodniopomorskiego wg respondentów  
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
 

Prawie wszyscy turyści, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, wskazali na możli-
wość powrotu do regionu zachodniopomorskiego w najbliższym czasie. 
 

Podsumowanie 
 

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

jącymi osobami w wieku między 25 a 34 lata, którzy, w zdecydowanej większości, przyje-
chali 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 zakła-
dach zakwaterowania zbiorowego. Dla większości tej grupy turystów jest to kolejna wizyta. 

3) Respondenci krajowi za najważniejsze cele przyjazdu do województwa zachodniopomor-
skiego uznali bliskość morza oraz wypoczynek i poprawę zdrowia. Ten ostatni postulat wy-
nikał 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 woje-
wództwie 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.  
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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 woje-
wództwa. 

8) Według respondentów krajowych, zwłaszcza tych zmotoryzowanych, największym manka-
mentem 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 najsłab-
szą 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 to-
warzyszących pobytowi. Goście z Niemiec natomiast, najwyżej ocenili obsługę w bazie ga-
stronomicznej, 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 tu-
rystów, należy stwierdzić, że informacje o regionie pozyskiwali oni głównie z ogólnopolskich 
stron internetowych, rzadziej z prasy, radia czy telewizji, natomiast w znikomym stopniu wska-
zywano tu na regionalne strony internetowe. Zwłaszcza istotne wydaje się przygotowanie nie-
mieckich i angielskich wersji językowych serwisów turystycznych na stronach www. Dane doty-
czące 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 odpo-
wiedzi na pytanie dotyczące korzystania z różnego rodzaju komplementarnych usług turystycz-
nych w regionie. Respondenci, w badanych grupach, wskazywali usługi informacyjne odpowied-
nio na 3 i 4 miejscu. 

Warto podkreślić również wysoką jakość poziomu obsługi w punktach informacji tury-
stycznej według oceny respondentów; także wśród słabych stron produktu turystycznego woje-
wództwa 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 cało-
rocznie. 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 
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zakresie budowy przez ZROT, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego, 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 funk-

cjonujący system informacji turystycznej jest warunkiem wysokiej jakości regionalnego produktu 
turystycznego. 
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SZCZECIN JAKO MIEJSCE DESTYNACJI TURYSTYCZNEJ  
W OPINII TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH 

 

 

Wstęp 
Szczecin to miasto położone u ujścia Odry, otoczone Wzgórzami Bukowymi, Płaskowzgó-

rzem Warszewskim i Bezleśnym Wałem Bezrzecze – Siadło Dolne. Na terenie miasta znajdują 
się tereny leśne Puszczy Wkrzańskiej, Goleniowskiej i Kniei Bukowej. Miasto położone jest na 
wysokości ok. 25 m n.p.m.; jego powierzchnia liczy 301 km2, z czego 25% przypada na obszary 
wodne (rzeki Odra, Regalica, Parnica, Duńczyca, Płonia, Święta, j. Dąbie liczące 56 km2. oraz 
wiele kanałów i basenów portowych), 25% to obszary rolnicze, 20% obszary zielone – lasy, parki 
a resztę powierzchni stanowią tereny zabudowane i arterie komunikacyjne. Miasto liczy około 
420 tys. mieszkańców. Średni wskaźnik gęstości zaludnienia to 1400 osób na km2. 

Klimat rejonu Szczecina kształtowany jest przez Morze Bałtyckie (odległe około 65 km 
w linii prostej) i Ocean Atlantycki. Średnia temperatura w miesiącach letnich wynosi około 17 
stopni C. 

Szczecin posiada 46 obiektów noclegowych, które dysponują ponad 5300 miejsc noclego-
wych; siedemnaście z nich ma status hotelu. Stolica województwa zachodniopomorskiego nazy-
wana jest często „zielonym miastem”, ze względu na bardzo dużą powierzchnię parków w cen-
trum miasta. Szerokie ulice z bulwarami spacerowymi w środku, strzelisty układ ulic oraz bardzo 
duża liczba kolistych skrzyżowań sprawia, iż miasto nazywane jest „Paryżem Północy”. Najczę-
ściej odwiedzanymi przez turystów miejscami w Szczecinie są: Wały Chrobrego, Zamek, Jasne 
Błonia, Stare Miasto, Katedra oraz Deptak Bogusława. 

Miasto, z uwagi na posiadane walory zarówno przyrodnicze, jak i kulturowe oraz rozwinię-
tą infrastrukturę turystyczną, posiada sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki. 

 

Ocena Szczecina jako miejsca recepcji ruchu turystycznego w świetle przeprowa-
dzonych badań ankietowych 
 

W celu zbadania opinii turystów zagranicznych, dotyczących Szczecina jako miejsca de-
stynacji turystycznej, przeprowadzono badania bezpośrednie odwiedzających miasto w lipcu i 
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sierpniu 2005 roku. Badaniami objęto 75 turystów zagranicznych, uczestników imprez organizo-
wanych przez jedno ze szczecińskich biur podróży, specjalizujące się w zagranicznej turystyce 
przyjazdowej. Zastosowano metodę demoskopijną w formie kwestionariusza ankietowego. 

Analizując uzyskane wyniki badań należy stwierdzić, że większość respondentów stanowi-
ły kobiety, tj. 51,3%, i przeważała grupa wiekowa 60-69 lat (rys. 1).  
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Rysunek 1. Struktura respondentów według grup wiekowych  
Źródło: opracowanie własne. 
 

Zdecydowaną większość respondentów, tj. 87%, stanowili mieszkańcy Berlina. Dla ponad 
połowy turystów była do pierwsza wizyta w Szczecinie. Strukturę respondentów ze względu na 
miejsce pochodzenia przedstawia rysunek 2. 
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Rysunek 2. Struktura respondentów ze względu na miejsce pochodzenia  
Źródło: opracowanie własne. 
  

Badani turyści przyjeżdżając do Szczecina najczęściej korzystali ze środków transportu ko-
lejowego (93,3%), sporadycznie do przyjazdu wykorzystywany był autokar (5,3%) czy prom 
(1,3%). 

Respondenci najczęściej określali dostępność komunikacyjną Szczecina jako dobrą. Struk-
turę odpowiedzi dotyczących oceny tego parametru przedstawia rysunek 3. 
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Rysunek 3. Ocena dostępności komunikacyjnej Szczecina  
Źródło: opracowanie własne. 
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Główne motywy przyjazdu do Szczecina związane były przede wszystkim ze zwiedzaniem 
zabytków, atmosferą miasta i walorami krajobrazowymi; w mniejszym stopniu dotyczyły możli-
wości odbywania spacerów, zakupów, imprez kulturalnych, podróży sentymentalnej czy ścieżek 
rowerowych (rys. 4). 
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Rysunek 4. Motywy przyjazdu do Szczecina  
Źródło: opracowanie własne.  
 

Badani zagraniczni turyści za najbardziej interesujące spośród walorów kulturowych 
Szczecina uznali Wały Chrobrego, Zamek i Stare Miasto; w dalszej kolejności wymieniali Kate-
drę i Jasne Błonia (rys. 5). 
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Rysunek 4. Motywy przyjazdu do Szczecina  
Źródło: opracowanie własne. 
 

W przeprowadzonym badaniu respondenci oceniali również stosunek jakości do ceny w 
odniesieniu do dóbr i usług turystycznych. Za relatywnie tanie najczęściej uznawano usługi ga-
stronomiczne, a także pozostałe usługi. Warto zwrócić uwagę, że za stosunkowo drogie uznano 
towary, chociaż opinie tutaj były najbardziej zróżnicowane, a liczba udzielonych odpowiedzi w 
sumie niewielka. Szczegółowe oceny dotyczące badanej relacji jakość/cena w odniesieniu do 
wybranych dóbr i usług turystycznych prezentuje rysunek 6. 
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Rysunek 6. Ocena współczynnika jakość/cena w odniesieniu do wybranych dóbr i usług turystycznych  
Źródło: opracowanie własne. 
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Kolejnym elementem ocenianym przez respondentów była jakość obsługi w punktach in-
frastruktury turystycznej. Najlepiej została oceniona obsługa w środkach transportu, restauracjach 
i punktach informacji turystycznej (rys. 7). 
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Rysunek 7. Ocena jakości obsługi w punktach infrastruktury turystycznej  
Źródło: opracowanie własne. 
 

Przedmiotem przeprowadzonych badań była również ocena poziomu usług przewodnickich 
i pilotażowych. Zdecydowanie najwięcej było tutaj odpowiedzi wskazujących na wysoką jakość 
tychże usług. Najwyżej oceniono profesjonalizm i uprzejmość pilotów i przewodników turystycz-
nych, a w dalszej kolejności ich komunikatywność, wiarygodność i dokładność przekazywanych 
informacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Szczegółowe wyniki prezentuje rysunek 8. 
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Rysunek 8. Ocena poziomu usług przewodnickich i pilotażowych  
Źródło: opracowanie własne. 
 

 Prawie połowa badanych turystów oceniła poziom estetyki Szczecina jako zbliżony do 
ich miejsca zamieszkania, a 27% uznało, że jest wyższy (rys. 9). 
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Rysunek 9. Ocena poziomu estetyki Szczecina w stosunku do miejsca zamieszkania  
Źródło: opracowanie własne. 
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Podsumowanie 
Przedstawione wyniki badań pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

1) Badani turyści, głównie mieszkańcy Berlina, w wieku powyżej 50 lat, w zdecydowanej 
większości przyjechali do Szczecina środkami transportu kolejowego. Oceniają przy tym do-
stępność komunikacyjną Szczecina jako dobrą. 

2) Główne cele przyjazdu do Szczecina związane były przede wszystkim ze zwiedzaniem 
zabytków, atmosferą miasta i walorami krajobrazowymi. 

3) Badani turyści za najbardziej interesujące spośród walorów kulturowych Szczecina uznali 
Wały Chrobrego, Zamek i Stare Miasto. 

4) Oceniając stosunek jakości do ceny w odniesieniu do dóbr i usług turystycznych,  za rela-
tywnie tanie najczęściej uznawano usługi gastronomiczne, a także inne usługi. 

5) Poziom obsługi turystycznej najlepiej został oceniony w środkach transportu, restauracjach i 
punktach informacji turystycznej. 

6) Badani turyści bardzo wysoko ocenili poziom usług przewodnickich i pilotażowych. Najwy-
żej oceniono profesjonalizm oraz uprzejmość pilotów i przewodników turystycznych. 

Reasumując należy stwierdzić, że generalnie jakość świadczonych usług turystycznych w 
Szczecinie i regionie zachodniopomorskim została oceniona przez turystów niemieckich jako 
dobra. Pozytywnie również wyrażano się o walorach kulturowych, dostępności komunikacyjnej 
Szczecina, jak i poziomie obsługi ruchu turystycznego. Ponad 67% respondentów zadeklarowało 
chęć ponownego przyjazdu do Szczecina. Zakładając, że w przyszłości ceny dóbr i usług będą po 
obu stronach granicy na zbliżonym poziomie, należy przyjąć, że jakość usług turystycznych oraz 
poziom obsługi turystów stanie się kluczowym elementem, obok walorów turystycznych, kształ-
tującym wizerunek danego obszaru jako atrakcyjnego miejsca destynacji turystycznej.  
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KONSTRUKCJA I INTERPRETACJA  
PRZEKAZU INFORMACYJNO-PROMOCYJNEGO W TURYSTYCE 

 

 

Wprowadzenie 
 

Zagadnienie informacji i promocji turystycznej rozpatrywane może być przynajmniej  
z dwóch punktów widzenia. Z jednej strony przedmiotem zainteresowania jest sposób organizo-
wania i powiązania poszczególnych elementów w złożoną całość, system, z drugiej zaś – i to 
podejście przyjęto w prezentowanym referacie – w centrum rozważań stoi nie owa struktura i jej 
funkcjonowanie, ale konstrukcja i interpretacja zawartości przepływających w niej przekazów.  

 Kryteria oceny informacyjno-promocyjnych (multi)mediów turystycznych zmieniają się 
wraz z nowymi warunkami politycznymi. Przykładowo H. Zawistowska1 charakteryzuje rolę 
Unii Europejskiej w poprawie jakości „produktu turystycznego” i wymienia podmioty zaangażo-
wane w procesy jakościowe i ich rolę – „autorów polityki” zarządzających miejscami turystycz-
nymi, odpowiedzialnych także za ich promocję oraz pośredników w dostawie informacji, np. 
przez Internet. Na liście wskaźników stosowanych na szczeblu europejskim do regionów tury-
stycznych znajduje się „Informacja dla turystów i pomoc”, w tym – biura informacji oraz prze-
wodniki i inne publikacje (pisemne lub internetowe). Wskazane kryteria dotyczą pomiarów ilo-
ściowych (liczba publikacji kulturalnych; odsetek certyfikowanej aktualnej i kompletnej informa-
cji w ofercie).  

 
Promocja i informacja turystyczna – przegląd literatury 
 

 Promocja i informacja turystyczna omawiana jest m. in. przez J. P. Piotrowskiego  
i M. Traczyka, J. Merskiego oraz Z. Kruczka i B. Walasa. Oczywiście, temat ten podejmowany 
był i wcześniej i częściej, np. przez Z. Kruczka, J. Ch. Hollowaya i Ch. Robinsona czy S. Briggs, 
stanowiąc rozdziały w opracowaniach dotyczących krajoznawstwa, turystyki, marketingu. Ogólna 

                                                           
1 H. Zawistowska: Rola Unii Europejskiej w poprawie jakości produktów turystycznych. W: Kierunki 

rozwoju badań naukowych w turystyce. Red. G. Gołembski. PWN, Warszawa 2003, s. 67- 82.  
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refleksja, jaka nasuwa się po lekturze książek wymienionych autorów (notabene zgodnie akcentu-
jących wielką rolę mediów turystycznych w stymulowaniu rozwoju turystyki), wskazuje na nie-
dostateczne zainteresowanie treścią przekazów informacyjno-promocyjnych. Briggs formułuje, co 
prawda, podstawowe rady dotyczące kreowania tekstu broszur (według autorki „opracowanie 
tekstu przekazu jest najtrudniejszym etapem produkcji materiałów promocyjnych”, a pomimo to 
poświęca się mu tak mało uwagi; jakość druku, konwencja artystyczna, walory estetyczne są 
ważne, ale „nie ważniejsze od słów”):  

Zastanówmy się nad tym, jakich sformułowań oczekuje odbiorca, np. zachętą dla rodziców 
są takie wyrażenia, jak „dobra zabawa”, „edukacja”, „bezpieczeństwo”. Zapracowani małżonko-
wie, planujący wyjazd na weekend, pozytywnie zareagują na słowa: „romantyczny” i „relaksują-
cy”. (...) Zwróćmy uwagę odbiorcy na korzyści z zakupu. Zastanówmy się, dlaczego byłby skłon-
ny kupić nasz produkt. Każdy z nas robi to z innego powodu, ale najważniejszą rolę odgrywają 
potrzeby osobiste i przynależność do określonej grupy społecznej2.  

Kruczek i Walas omawiają kilka „zasad kompozycji tekstu”, na przykład: „pisz plastycznie 
– tzn. o pozytywach wspomnij, a nie krzycz, bądź rzeczowym, a nie dowcipnisiem, nie upiększaj, 
nie wysilaj się na styl liryczny i napuszony, stosuj język codzienny, nie tłumacz na język obcy 
tego, co nieprzetłumaczalne”3. Piotrowski i Traczyk zaznaczają, iż „do podstawowych cech 
informacji turystycznej należą: aktualność, wiarygodność i komunikatywność”, jej styl i język 
powinna zatem cechować „jednolitość”, w odróżnieniu od promocji, oddziałującej na sferę emo-
cjonalną dzięki różnorodności wykorzystanych form: „jest to warunkiem zwrócenia uwagi poten-
cjalnego klienta na przedmiot promocji”4. Holloway i Robinson krytycznie odnoszą się do rezy-
gnacji z opisów atrakcji turystycznej, „co do dostępności której [operatorzy] nie są całkowicie 
pewni lub w przypadku, gdy istnieje możliwość różnej interpretacji”. W efekcie, korzystna dla 
klienta większa gwarancja rzetelności przekazu, wpływa jednocześnie na to, iż literatura tury-
styczna staje się przez to „mniej ciekawa i ozdobna” oraz „mniej pomocna”5. Uwagi te,  
w moim przekonaniu, stanowią jedynie ułamek zagadnienia i wstęp do gruntownej analizy tekstu 
(oraz obrazu, ale tę kwestię pomijam w referacie) w mediach turystycznych.  

Przekaz informacyjno-promocyjny w turystyce analizowali m.in.: D. Bhattacharyya, G. 
Dann, Ch. Echtner, K. Hollinshead, J. K. S. Jacobsen, D. MacCannell, K. Pagenstecher,  
N. Scherle, T. Selwyn, A. Therkelsen, J.-D. Urbain, J. Urry. Podejmowali oni tematy takie jak: 
kreacja wizerunku miejsca odwiedzanego, sposoby portretowania mieszkańców, problematyka 
„znaczących pominięć” i „niedostatecznej reprezentacji” pewnych elementów (significant ommis-
sions, under-representation), porównanie wyobrażeń a priori turystów z percepcją miejsca czy 
możliwość wykorzystania semiotyki w marketingu w turystyce. 

 
 

                                                           
2 S. Briggs: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 101-102. 
3 Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. PROXENIA, Kraków 2004, s. 109 i dalsze.  
4 J.P. Piotrowski, M. Traczyk: Promocja i informacja turystyczna: wybrane zagadnienia. Kraków 1999, 

s. 10-11. 
5 J.Ch. Holloway, Ch. Robinson: Marketing w turystyce. PWN, Warszawa 1997, s. 244-245.  
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Rysunek 1. Media (multimedia) turystyczne  
Źródło: opracowane własne na podstawie: M. Mehmetoglou, G. Dann: ATLAS/ti and Content/Semiotic 
Analysis in Tourism Research, „Tourism Analysis” 2003, nr 8, s. 1-13. 
 
Przewodnik turystyczny 
 

Na ewolucję bedekera wpływała intensyfikacja podróżowania oraz szereg czynników ze-
wnętrznych w stosunku do samej turystyki, aczkolwiek decydujących o jej ekspansji (np. rozwój 
środków transportu6). Z tej dziedziny piśmiennictwa, która obejmuje sprawozdania  
z podróży, od relacji faktograficznych o charakterze w pełni dokumentarnym po opowiadania o 
przygodach zmyślonych czy wręcz fantastycznych, wywodzą się odmiany piśmiennictwa podróż-
niczego, w tym te, które miały służyć jako przewodniki dla innych7.  

Encyklopedia Turystyki8 nie podaje definicji „przewodnika turystycznego”, przedstawiając 
jego genezę oraz usytuowanie pomiędzy literaturą podróżniczą a broszurami i katalogami. W 
podobny sposób traktuje ten gatunek wielu autorów. T. Selwyn9 wyróżnia w przemyśle tury-
stycznym trzy rodzaje literatury tematycznej. Wydawnictwa promocyjne i reklamowe (broszury, 
katalogi), których celem jest sprzedaż wakacji, pobytów, wyjazdów turystycznych, a na poziomie 
semiotycznym - wizerunków miejsc, wymienia jako pierwsze. Relacje z wypraw, literatura po-
dróżnicza, pisane przede wszystkim w celu sprzedaży książek, a nie promocji konkretnego regio-
nu, pojawiają się na drugim miejscu. Natomiast przewodniki – trzeci rodzaj literatury turystycznej 
– sytuują się między dwoma wyżej wymienionymi. 

G. Dann10 „język turystyki” traktuje jako język społecznej kontroli, jakiej turysta podlega 
ze strony osób i instytucji kierujących jego zachowaniem. Materiały promocyjne, przewodniki, 

 
6 Por. m.in.: W. Alejziak: Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku. ALBIS, Kraków 1999; L. Tissot : 

Naissance d'une industrie touristique. Les Anglais et la Suisse au XIX siècle. Lausanne 2000; T. Respondek: 
Co widać z okien wagonu kolejowego. „Res Publica Nowa” 1995, nr 7/8. 

7 Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wrocław 1994.  
8 Encyclopedia of Tourism. Red. J. Jafari. London - New York 2000. 
9 T. Selwyn: Tourist Brochures as Post-modern Myths. „Problems of Tourism” 1990, XIII. 
10 G. Dann: The Language of Tourism. A Sociolinguistic Perspective. Wallingford 1996. 
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przewodnicy, pracownicy hoteli i kurortów, piloci wycieczek zagranicznych nieustannie nadzoru-
ją turystę. Wybór trybu rozkazującego i zabiegi perswazyjne mają narzucić odbiorcy własne 
stanowisko: podróżnik dowiaduje się, jak powinien być ubrany, co i gdzie zwiedzać, jeść, pić. 
Interaktywny charakter nowoczesnych mediów modyfikuje socjolingwistyczną koncepcję Danna, 
minimalizuje przynajmniej jedną z cech języka turystyki – jego monologiczność, jednokierunko-
wość; nie podważa to jednak podstaw relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą, w ramach której 
pierwszy dąży do nakłonienia drugiego do postępowania w określony sposób. Informacje zwrotne 
mają przede wszystkim usprawnić przebieg komunikacji podporządkowanej temu celowi, uczynić 
ją efektywniejszą. 

Ze względu na udział przewodników w kolejnych etapach podróży M. Boyer11 przyznał 
przewodnikom priorytetowe znaczenie w trakcie „podróży rzeczywistej”. W tym kontekście 
nawiązuje się do analogicznych ról przewodnika personalnego i drukowanego (Cohen, Bhattacha-
ryya, Kolbuszewski12). Aspekt kierowania i mediacji nabiera szczególnego znaczenia w komuni-
kacji międzykulturowej, w kształtowaniu kontaktu z Innym i Obcym, w kreowaniu wizerunku 
ludzi i miejsc odwiedzanych. Przewodnik turystyczny może być zatem traktowany jako tekst 
użytkowy, który pełni w komunikacji międzykulturowej funkcję opisową, informującą i reklamu-
jącą, jest nośnikiem określonych wartości, proponując rozmaite formy ich aktualizowania w 
trakcie wyjazdu. Schematyzm, stereotypowość i wybiórczość przekazu utrudnia skuteczne wy-
pełnianie tej właśnie roli - „przewodnika po nieznanym”13.  

 

Przekaz przewodnikowy (bedekerowski) a przekaz reklamowy14

 

 Na kontinuum pomiędzy relacją z podróży a reklamą przewodnik turystyczny sytuuje 
się jako medium łączące cechy obu wspomnianych przekazów. Bardziej zobiektywizowany,  
w relacji na temat opisywanego miejsca, przewodnik nie stroni jednak od powoływania się  
na autorytet, opinię ogółu czy „dobry ton” – wyznacza punkty i grupy odniesienia. Także dobór 
treści krajoznawczych, obyczajowych, kulturowych podlega autorskiej selekcji i interpretacji. 
Bedekerowski przekaz wartościuje niemal wszystko w pozytywny sposób – wydaje się, że to, 
czego nie ujmuje z punktu widzenia turysty nabiera wartości negatywnych lub neutralnych: nie 
budzi zainteresowania, nie jest warte zobaczenia, przeżycia, nie zapewnia rozrywki i dobrej za-
bawy. Natomiast przemilczane lub niedostatecznie reprezentowane aspekty kreowanego świata 
zwiedzanego zasługują na szczególną uwagę badaczy. 

 Reklama ma nas nakłonić do wyjazdu, natomiast przewodnik w dużym stopniu decydu-
je o przebiegu wizyty i jakości wrażeń. W przeciwieństwie do reklamy, tekst bedekera zawiera 

                                                           
11 M. Boyer: Le Tourisme. Paryż 1972. Por. K. Przecławski: Człowiek a turystyka. Zarys socjologii tu-

rystyki. ALBIS, Kraków 1997; Socjologiczne problemy turystyki. Warszawa 1979; J. Lipiec: Filozofia turysty-
ki. W: Nauki o turystyce. Red. R. Winiarski. Studia i Monografie AWF, Kraków 2003, nr 7.  

12 D. Bhattacharyya: Mediating India. An Analysis of a Guidebook. „Annals of Tourism Research” 
1997, nr 24;  E. Cohen: The Tourist Guide. The Origins, Structures and Dynamics of a Role. „Annals of 
Tourism Research” 1985, nr 12; J. Kolbuszewski: Górskie przewodniki (Uwagi o współczesności i tradycji 
gatunku). ,„Litteraria” 1981, T. XIII. 

13 N. Scherle: Touristischen Medien aus interkultureller Perspektive. Gedruckte Urlaubswelten aufge-
zeigt am Beispiel von Reiseführern. „Tourismus Journal. Zeitschrift für tourismuswissenschaftliche Forschung 
und Praxis” 2001, nr 3/5. 

14 Analizowane przewodniki to Przewodniki „Wiedzy i Życia” do Polski, Grecji, Francji i Wielkiej Bry-
tanii.  
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zatem wyrażone wprost lub „przez omówienie”, krytyczne uwagi: tłok, zalew nowoczesności, 
separatyści, nieprzewidywalna pogoda, nuda prowincjonalnych miasteczek. W części poświęco-
nej bezpiecznemu pobytowi pojawiają się nieuczciwi ludzie (niekiedy sami turyści), wypadki, 
choroby. Trzeba chronić się przed słońcem, które na fotografiach w katalogach biur podróży nie 
powinno kojarzyć się z zagrożeniem. W pewnym stopniu przewodnik odsłania świat pozbawiony 
opieki i kontroli organizatora wyjazdu turystycznego.  

 Jednocześnie wady prezentowane są eufemistycznie: nocleg jest „wygodny”, a nie po-
niżej zachodniego standardu; lokale „nie są najlepiej przystosowane” (ale sytuacja stopniowo się 
poprawia); brak wyposażenia może być jedynie „przykrą niespodzianką”. Przewodnik przyjmuje 
na siebie część roli organizatora, odsłaniając jednak przed turystą potencjalne niedogodności 
promowanego miejsca. Tym różni się od reklam touroperatorów, którzy zdają się brać na siebie 
odpowiedzialność usunięcia wszelkich problemów i zagrożeń15. 

 W procesie wartościowania infrastruktury wyróżniają się szczególnie informacje doty-
czące zaspokojenia podstawowych, egzystencjalnych potrzeb turysty: bezpieczeństwa (zarówno 
w wymiarze witalnym – zachowania życia, jak i etycznym – uczciwości i zapewnienia warunków 
samoaktualizacji) i zdrowia (zaleceniom profilaktycznym towarzyszą szczegółowe praktyczne 
wskazówki w zakresie ubezpieczenia, możliwości skorzystania z pomocy lekarskiej, a nawet 
komentarze o stanie placówek służby zdrowia). W przypadku osób niepełnosprawnych ruchowo 
te elementarne wiadomości uzupełnione są o uwagi na temat dostępności i wszelkich architekto-
nicznych i organizacyjnych ułatwień (lub ich braku).  

W analizowanych przewodnikach dokonywana jest instytucjonalizacja tego, co piękne, ma-
lownicze i cenne; służy temu system gwiazdek i strzałek, graficzne wyróżniki (ramki, przekroje, 
pogrubiony druk, wielkie litery, rysunki), słowa kluczowe (interesujący, wart zobaczenia), itp. 
Natomiast narrator nie zwraca się do turysty w trybie rozkazującym – formułuje wskazówki i 
porady bezosobowo (wypada, powinno się) albo w pierwszej osobie liczby mnogiej (radzimy). Na 
ten sposób konstruowania wypowiedzi narracyjnej zwraca uwagę Kolbuszewski, argumentując, iż 
ma ona sprawiać wrażenie towarzyszącej obecności „zastępcy personalnego przewodnika”, a nie 
dominacji czy kontroli16.  

 

Podsumowanie 
 

Nadrzędna zasada organizowania treści przewodnika służy wypromowaniu opisywanego 
miejsca, przy jednoczesnym spełnieniu wymagań rzetelności, wiarygodności przekazywanych 
informacji. Pozbawione rygoryzmu opisów ofert handlowych opisy bedekerowskie chcą jednak 
nie tylko być źródłami wiadomości o kulturze, historii i obyczajach danego kraju, ale także o 
aktualnych, orientacyjnych cenach, dniach i godzinach otwarcia placówek kulturalnych, rozryw-
kowych, usługowych. Ta podstawowa, informacyjna warstwa przekazu przybliża prezentowany 
kraj i pomaga w lepszej orientacji turysty w trakcie pobytu. Celem jest większe poczucie bezpie-
czeństwa, niezależność i zaradność w nowym otoczeniu (pojawiają się ostrzeżenia i wskazówki, 
czasem nawet przykłady „czarnych scenariuszy”; podstawowe nazwy, zwroty w obcym języku 
mają „oswoić” odwiedzaną przestrzeń). Zarazem stosowane są elementy perswazyjne, (pa-

 
15 O „świecie przedstawionym” reklamowej utopii pisze m.in. A. Wieczorkiewicz: Projekt turystyczne-

go świata. „Kultura i Społeczeństwo” 2005, nr 1. 
16 J. Kolbuszewski: op.cit.  
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ra)literackie i metaforyczne wartościowanie, hiperboliczne prezentacje obiektów. Pomimo priory-
tetowego dążenia do sformułowania klarownego przekazu i bezstronności, przewodnik uobecnia 
nadawcę i uczestniczy w promocji, starając się zachować odpowiednie proporcje pomiędzy war-
stwą opisową, reklamującą i informacyjną17.  

W zakończeniu nawiążę krótko do stanowiska Keitha Hollinsheada18, który koncentruje się 
na „tworzeniu, niszczeniu i ponownym stwarzaniu światów” (world-making) za pośrednictwem 
przemysłu turystycznego, nieświadomego swej „komunikacyjnej siły”. Wydaje się, że to szersze 
spojrzenie na sferę informacji i promocji turystycznej najpełniej odpowiada na wymagania 
współczesności, w której międzynarodowa turystyka – jak na to wskazują prognozy – będzie 
zajmować ważną pozycję. Perspektywa ta mobilizuje do podjęcia systematycznych badań nad 
symboliką, ikonografią i ikonologią turystyki, zaś efektem zintegrowanych działań powinien być 
nowy model edukacji turystycznej oraz program monitorowania procesu reprezentowania miejsc, 
ludzi i kultur. W takim ujęciu przewodnik turystyczny, jedno z wielu ogniw łańcucha reprezenta-
cji i mediacji, to nie tylko narzędzie promocji, kompendium wiedzy o regionie i poradnik w po-
dróży, ale również tekst „naznaczony przez kultury podróży (travel cultures), z którego czytelni-
cy-turyści czerpią znaczenie i ideologiczną orientację”19. 

                                                           
17 Por. A. Haman: Książka turystyczna w Polsce 1999. „Magazyn Literacki” 1999, nr 6/7; D. Ostaszew-

ska: Przewodnik turystyczny: z badań nad modelem i jego przeobrażeniami. W: Mowy piękno wielorakie. 
Gatunki mowy I. Red. D. Ostaszewska. Katowice 2000. 

18 K. Hollinshead, podobnie jak J. Urry odwołuje się w swej koncepcji m.in. do myśli M. Foucault. Por. 
K. Hollinshead: Symbolism in Tourism: Lessons from „Bali 2002” – Lessons from Australia’s Dead Heart, 
„Tourism Analysis” 2004, nr 8; Tourism and the Making of the World. The Dynamics of our Contemporary 
Tribal  Lives. Florida International University, „Honors Excellence Occasional Paper Series” 2002, nr 1. 

19 R. Koshar: German Travel Cultures. Oxford 2000, s. 9. 
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Wstęp 
 

Informacja turystyczna obejmuje całokształt działań, zmierzających do zbierania i udostęp-
niania, w odpowiednio zorganizowanej formie, materiałów niezbędnych dla organizatorów i 
konsumentów usług turystycznych.  Odbiorcami informacji turystycznej są zarówno turyści, jak i 
grupy osób i instytucje zaangażowane w organizację ruchu turystycznego. Na informację tury-
styczną składają się: 

– informacje o walorach turystycznych,  
– informacje o bazie i sferze usług turystycznych, 
– informacje o produkcie turystycznym. 
Lasy Państwowe są przedsiębiorstwem zarządzającym ¼ terytorium Polski. Na terenie La-

sów Państwowych znajduje się  znaczna liczba obiektów o dużych walorach krajoznawczych 
m.in.: 1143 rezerwaty przyrody o powierzchni 102 323 ha, 9998 pomników przyrody (w tym: 
7816 pojedynczych drzew, 1334 grupy drzew, 89 alei, 479 głazów narzutowych, 161 skałek, grot 
i jaskiń), 119 pomników powierzchniowych o łącznym obszarze 267,68 ha1.  

W polskich lasach w końcu XX wieku zainicjowano na szeroką skalę propagowanie idei 
wielofunkcyjnego leśnictwa opartego na zrównoważonym rozwoju oraz zachowaniu kompromisu 
między funkcją produkcyjną oraz pozaprodukcyjną lasu. Przy zachowaniu walorów przyrody las 
staje się przyjaznym człowiekowi obszarem, na którym prowadzone są działania edukacyjne2. 
Działalność tego typu ma promować turystykę leśną skierowaną głównie do mieszkańców obsza-
rów zurbanizowanych oraz propagować proekologiczne zachowania turystów odwiedzających 
lasy. Rozwój turystyki leśnej wymaga zainwestowania w infrastrukturę konieczną do obsługi 
ruchu turystycznego. Warunkiem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania turystyki leśnej 
jest odpowiednio zbudowany system informacji turystycznej. Celem niniejszej pracy jest określe-
nie zaangażowania Lasów Państwowych w tworzenie informacji turystycznej. 
 
                                                           

1 K. Fronczak: Zielony skarbiec Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2002 . 
2 Przewodnik po Leśnych Kompleksach Promocyjnych, 13 wrót do leśnego królestwa. Wyd. II. Centrum 

Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa 2003.  
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Produkt turystyczny w turystyce leśnej 
 

Turystykę leśną zdefiniować można jako ruch turystyczny, odbywający się w celu wypo-
czynkowym, zdrowotnym, edukacyjnym i innym na terenach leśnych, wykorzystujący wszech-
stronnie walory lasu, nie obniżając przy tym wartości ekosystemów leśnych3. Według K. Pieńko-
sa i J. Kikulskiego4 turystykę leśną (sylwaturystykę) można podzielić na wypoczynkową, krajo-
znawczą, edukacyjną, kwalifikowaną i specjalistyczną, zdrowotną oraz kulturotwórczą. Elemen-
tem łączącym wszystkie rodzaje turystyki leśnej jest świadomie wybrane miejsce jej realizacji – 
las, charakteryzujący się określonymi walorami, rozumiany jako obszar tworzenia odpowiedniego 
produktu turystycznego. Całość tego produktu (rys. 1) powstaje w wyniku działań podejmowa-
nych na poszczególnych szczeblach przedsiębiorstwa Lasy Państwowe.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Produkt poszerzony: 
- imprezy towarzyszące (ogniska, kuligi i in.) 
- gawędy, pogadanki, prelekcje itp.

 
 

 
Produkt rzeczywisty: 
- baza noclegowo-gastronomiczna 
- baza edukacyjna i konferencyjna   
- elementy zagospodarowania turystycznego terenu  
- działania kadry obsługującej ruch turystyczny 

Rdzeń produktu: 
Walor przyrodniczy lasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Struktura produktu turystyki leśnej  
Źródło: K. Pieńkos, J. Kikulski: op.cit. 

 
Ważnym elementem w ramach produktu turystycznego Lasów Państwowych jest istniejąca 

infrastruktura, obejmująca obiekty obsługi ruchu turystycznego (tab. 1). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 W. Ożga: Znaczenie obszarów leśnych dla rozwoju turystyki. W: Turystyka wiejska jako element poli-

tyki trwałego rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską. Materiały konferen-
cyjne WODR, Gdańsk 2003. 

4 K. Pieńkos, J. Kikulski: Produkt sylwaturystyczny – możliwości jego tworzenia, atrakcyjność, potrzeba 
promocji. W: K. Pieńkos: Konkurencyjność polskiego produktu turystycznego. WSE, Warszawa 2005. 
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Tabela 1.  Liczba obiektów turystycznych w Lasach Państwowych w Polsce 
 

Obiekt Ośrodki 
wypoczyn-

kowe 

Kwatery 
myśliwskie

Pokoje 
gościnne 

Miejsca 
biwakowe 

Obiekty 
edukacyjno-

muzealne 

Ścieżki 
przyrodniczo- 

leśne 

Miejsca 
na 

ognisko 
Liczba 

obiektów 
37 110 100 328 54 302 86 

Źródło: Przewodnik po Leśnych Kompleksach Promocyjnych..., op.cit. 
 
Obiekty noclegowe Lasów Państwowych dysponują ponad 4600 miejscami. W większości 

z nich funkcjonują punkty gastronomiczne. Ważnym zagadnieniem, koniecznym dla prawidłowe-
go funkcjonowania istniejącej bazy noclegowo-gastronomicznej, jest podjęcie prac zmierzających 
do jej kategoryzacji5 oraz określenie potrzeb, wynikających z intensywności ruchu turystycznego 
na terenach leśnych. 
 

Elementy informacji turystycznej a działania promocyjne Lasów Państwowych 
 

Informacja turystyczna jest niezbędną częścią systemu promocji turystycznej. Jedną z pod-
stawowych jednostek funkcjonujących w Lasach Państwowych, zajmującą się szeroko rozumia-
nymi zagadnieniami promocji, w tym również informacją turystyczną, jest Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych (CILP). Jest ono jednostką organizacyjną o zasięgu krajowym, powołaną 1 
stycznia 2000 roku, podlegającą bezpośrednio Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Pod-
stawowym zadaniem CILP jest prowadzenie polityki informacyjnej, promocji i kształtowania 
korzystnego wizerunku Lasów Państwowych, krzewienia i popularyzacji wiedzy leśnej, tworzenia 
forum wymiany doświadczeń i poglądów. Swoje zadania wypełnia, zarządzając witryną interne-
tową całego przedsiębiorstwa, prowadząc działalność wydawniczą i medialną (w tym działalność 
promocyjną w ramach targów oraz imprez plenerowych) i współpracując w dziedzinie promocji z 
różnymi podmiotami  i organizacjami. Działania składające się na tworzenie informacji skiero-
wanej do turystów prowadzone są również na poziomie Dyrekcji Regionalnych Lasów Państwo-
wych, w Leśnych Kompleksach Promocyjnych oraz w Nadleśnictwach, głównie tych, które zlo-
kalizowane są na obszarze intensywnej penetracji turystycznej. Celem podejmowanych działań, 
poza dostarczaniem informacji, jest prowadzenie akcji edukacyjnej społeczeństwa, służenie radą i 
pomocą turystom oraz promowanie turystyki leśnej. Na wszystkich szczeblach organizacyjnych 
Lasów Państwowych prowadzone są działania polegające na gromadzeniu informacji, ich prze-
twarzaniu, udostępnianiu turystom i osobom oraz instytucjom zainteresowanym ruchem tury-
stycznym. Działania te prowadzą wykwalifikowani pracownicy służb leśnych, co jest gwarancją 
odpowiedniego poziomu merytorycznego zbieranych i przekazywanych informacji. Zebrane 
materiały dotyczą zarówno walorów krajoznawczych zlokalizowanych na terenie lasu, zagospo-
darowania turystycznego lasu, jak i oferowanego w jednostce organizacyjnej Lasów Państwo-
wych produktu turystycznego.  Pracownicy Lasów Państwowych zajmujący się promocją obsza-
rów leśnych, na których ruch turystyczny jest intensywniejszy, dostrzegają konieczność przepro-
wadzenia uporządkowanej, szczegółowej waloryzacji terenu dla potrzeb turystyki. Działania tego 
                                                           

5 A. Lisowska, M. Hyży: Oferta turystyczna LKP i  ich miejsce na rynku turystycznym – teraz i w przy-
szłości. W: 10 lat Leśnych Kompleksów Promocyjnych. Materiały konferencyjne, CEPL Rogów 2004. 
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typu wsparłyby znacząco budowany system informacji turystycznej. W chwili obecnej informacja 
turystyczna funkcjonująca w Lasach Państwowych składa się z czterech zasadniczych segmentów 
(rys. 2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA TURYSTYCZNA W LASACH PAŃSTWOWYCH 

Przekaz drogą 
elektroniczną i 

medialną 
(Internet,  radio, 
telewizja, filmy 

VHS i DVD, 
płyty CD; pro-

gramy promocyj-
ne podczas im-
prez plenero-

wych) 

Przekaz interper-
sonalny 

(w obiektach 
noclegowych, 

edukacji przyrod-
niczo-leśnej, 

muzeach leśnych, 
obiektach Le-
śnych Komplek-
sów Promocyj-

nych) 

Informacje w 
terenie 

(oznakowania 
szlaków leśnych, 
tablice informa-

cyjne oraz eduka-
cyjne stelaże z 

materiałami 
informacyjnymi) 

Wydawnictwa 
(foldery, mapy, 
przewodniki, 
wydawnictwa 
albumowe ) 

Rysunek 2. Rodzaje informacji turystycznej funkcjonujące w Lasach Państwowych 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Najszerzej dociera do odbiorców informacja przekazywana drogą elektroniczną (Internet). 
Informacja turystyczna dotycząca zarówno walorów krajoznawczych, infrastruktury turystycznej, 
jak i oferty turystycznej (jeżeli taka istnieje w danej jednostce organizacyjnej) Lasów Państwo-
wych, znajduje się na centralnej stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.lp.gov.pl), jak i na 
stronach Dyrekcji Regionalnych, niektórych nadleśnictw i Leśnych Kompleksów Promocyjnych. 
Elementem informacji dotyczącej turystyki leśnej są także przekazy medialne oraz materiały 
multimedialne dostępne na kasetach VHS lub płytach CD. Promocja lasu jako miejsca spotkania 
człowieka z naturą w programach telewizyjnych (np. „Lasy i ludzie”  - TVP1, „Prosto z lasu” – 
TVP3, „Echa lasu” – Polsat2) lub radiowych (np. „Świat przyrody” – 20 stacji lokalnych) jest 
często pierwszą informacją turystyczną traktującą o rdzeniu produktu sylwaturystycznego.   

Ważnym elementem informacji turystycznej są również wydawnictwa nieperiodyczne La-
sów Państwowych. Wśród nich najważniejszym jest Leśny Przewodnik Turystyczny. Wydawnic-
two to jest atlasem Polski wraz z prezentacją oferty turystycznej Lasów Państwowych. Wersja 
elektroniczna (internetowa, on-line) tego wydawnictwa dostępna jest na stronie internetowej 
Lasów Państwowych. Wydawnictwa nieperiodyczne wydawane są przez Centrum Informacyjne 
Lasów Państwowych oraz przez Leśne Kompleksy Promocyjne i niektóre nadleśnictwa. Są to 
głównie foldery reklamowe, mapy turystyczne, zawierające opis walorów krajoznawczych terenu 
lub przewodniki.  

Podstawowe znaczenie dla turystów poruszających się po szlakach turystycznych posiadają 
informacje zamieszczone w terenie. Lasy Państwowe wyznaczając na swoim terenie szlaki tury-
styczne, nazywane często ścieżkami przyrodniczo-leśnymi, przygotowały odpowiednie ich ozna-
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kowanie oraz cały system tablic informacyjno-edukacyjnych. Są to zarówno znaki informacyjne, 
tablice zawierające plan lub mapę, regulamin lub zasady prowadzenia grup wycieczkowych, 
informacje o florze i faunie leśnej a także tablice określane mianem „leśna szkoła”, prezentujące 
podstawowe zagadnienia związane z edukacją ekologiczną i  przyrodniczo-leśną.  

W ramach informacji turystycznej dużą rolę odgrywa bezpośredni przekaz wiadomości, 
udzielanie porad i wskazówek przez osoby kompetentne, zatrudnione w odpowiednio przygoto-
wanych miejscach koncentracji ruchu turystycznego. Tego typu działalność w Lasach Państwo-
wych pełniona jest przede wszystkim w obiektach noclegowych, muzeach leśnych, centrach 
Leśnych Kompleksów Promocyjnych itp. Uporządkowany zbiór danych, które mogłyby służyć 
zarówno konsumentom, jak i organizatorom ruchu turystycznego w lesie, znajduje się zasadniczo 
w każdym nadleśnictwie. Tworzenie samodzielnych punktów informacji turystycznej jest jednak 
konieczne jedynie w miejscach charakteryzujących się większym natężeniem ruchu turystyczne-
go. 
 

Podsumowanie 
 

Informacja turystyczna powstająca w Lasach Państwowych jest jednym z elementów ko-
niecznych do realizacji społecznej funkcji lasów. Gromadzone, przetwarzane i udostępniane 
informacje mogą być przydatne w trakcie planowania i realizacji imprezy turystycznej, a także w 
różnego rodzaju przedsięwzięciach podejmowanych przez instytucje działające na rzecz promocji 
i rozwoju turystyki. Udostępnianie informacji turystycznej w Lasach Państwowych funkcjonuje 
głównie w obrębie: 

– tworzenia stron internetowych i informacji o bazie turystycznej „on-line”, 
– publikacji wydawnictw nieperiodycznych, 
– wizualizacji walorów środowiska leśnego przy szlakach turystycznych oraz obiektach 

obsługi ruchu turystycznego w postaci tablic, plansz itp.; rozbudowując system infor-
macji turystycznej w Lasach Państwowych należałoby zwrócić uwagę na stworzenie 
jednorodnego graficznie oznakowania obiektów służących turystom oraz łatwo rozpo-
znawalnych punktów informacji turystycznej, położonych w miejscach nasilenia ruchu 
turystycznego. 
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Wprowadzenie 
 

Przedsiębiorstwa turystyczne są kluczowym elementem funkcjonowania gospodarki tury-
stycznej. W ramach realizacji swoich funkcji rynkowych, działają w określonym otoczeniu (regu-
lacyjnym, konkurencyjnym oraz konsumpcyjnym), ich funkcjonowanie przenika się i jest wspo-
magane działaniami podmiotów innych sektorów gospodarczych. Do realizacji końcowych efek-
tów działalności przedsiębiorstw turystycznych, tj. do świadczenia usług, niezbędne są czynniki 
produkcji. Są to wszystkie środki uczestniczące w procesach produkcji dóbr rzeczowych lub 
usług. W klasycznej teorii ekonomii wyróżnia się trzy podstawowe czynniki produkcji tj.: pracę, 
ziemię i kapitał. Wymienione czynniki w nowoczesnych ujęciach uzupełnia się czwartym, który 
stanowi logiczne przedłużenie współistnienia i współdziałania trzech podstawowych, tj. informa-
cję – traktowaną jako najbardziej nowoczesny czynnik produkcji w tzw. nowej gospodarce. 

Poza uznaniem informacji jako czynnika produkcji, w ujęciu ekonomicznym informację 
należy postrzegać jako: 

– zasób ekonomiczny, 
– produkt rynkowy (towar), 
– element infrastruktury gospodarki, 
– dobro publiczne1, 
– wartość indywidualną (emocjonalną). 
Wymienione aspekty traktowania informacji wskazują jednoznacznie, że jest to szczególna 

kategoria rynkowa, która posiada decydujące znaczenie we wprowadzeniu działań marketingo-
wych w przedsiębiorstwach różnych branż, także turystycznej. 

                                                           
1 J. Oleński: Ekonomika informacji. PWE, Warszawa 2001, s. 23-24. 
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Informacja jako zasób rynkowy  
 

We współczesnej gospodarce znaczenie informacji jako czynnika wykorzystywanego w 
procesach gospodarowania jest decydujące dla rozwoju społecznego i ekonomicznego. Istotny 
wpływ informacji na rozwój społeczny i gospodarczy jest widoczny zwłaszcza w długim okresie. 
W nowej gospodarce zaczyna zwiększać się rola czynników naukowych, technicznych i organi-
zacyjnych, które mają na celu wzrost gospodarczy i dobrobyt ludności. Podstawowym zasobem 
rynkowym w tym zakresie staje się informacja. 

Nie każdą informację pojawiającą się na rynku należy jednak traktować jako zasób. Jest 
nim tylko taka informacja, która niesie za sobą efekty ekonomiczne. Zasób ekonomiczny stano-
wią wszelkie potencjalnie użyteczne zbiory informacji, zgromadzone i przechowywane w czasie, 
w miejscu oraz przy zastosowaniu technologii i organizacji umożliwiających ich wykorzystanie 
przez użytkowników finalnych informacji, działających jako podmioty gospodarcze2. Inaczej 
mówiąc, zasobem rynkowym jest wiedza o tym, jak wykorzystać pracę, ziemię i kapitał do świad-
czenia usług. 

Dostęp  i umiejętność wykorzystywania informacji decyduje o pozycji każdego przedsię-
biorstwa turystycznego. W warunkach rynku usług turystycznych informacja wykorzystywana 
jest jako: 

– wiedza, tj. potencjał, którym należy odpowiednio zarządzać,  
– podstawa do podejmowania decyzji rynkowych, za pośrednictwem badań rynku skie-

rowanych na konkurencję i konsumentów, 
– baza danych o potencjale turystycznym obszarów (walorach turystycznych, zagospoda-

rowaniu turystycznym, ofercie usługowej podmiotów), 
– forma (technologia) kontaktu, prezentacji oferty i zawierania transakcji z konsumentami 

i kooperantami poprzez nowoczesne systemy rezerwacyjne, a także Internet, 
– przedmiot działalności podmiotów na rynku turystycznym, a zwłaszcza usług w zakre-

sie informacji turystycznej w szerokim znaczeniu. 
Z jednej strony bez aktualnej i wiarygodnej informacji klienci mieliby ograniczone możli-

wości kreowania swoich potrzeb turystycznych i znajdowania odpowiadających tym potrzebom 
ofert. Z drugiej natomiast, podmioty oferujące usługi turystyczne nie mogłyby tworzyć ofert 
turystycznych i efektywnie przedstawić ich na rynku. 

Z punktu widzenia przedsiębiorstw turystycznych, informacja jest tym elementem procesu 
gospodarowania, dzięki któremu można podejmować szybkie i skuteczne decyzje rynkowe w 
kontaktach z klientami i kooperantami. 

Wyodrębnione czynniki produkcji muszą być wykorzystane łącznie, aby zrealizować efekt 
użytkowy, jakim jest usługa turystyczna skierowana na konsumenta. Głównym czynnikiem 
sprawczym decydującym o wykorzystaniu pozostałych czynników jest mimo wszystko praca, tj. 
człowiek ze swoimi kwalifikacjami, uruchamiający całość procesu produkcyjnego i zarządzający 
pozostałymi wykorzystywanymi czynnikami produkcji. Następnym z punktu widzenia rangi 
czynnikiem staje się informacja, gdyż dzięki niej można podejmować decyzje związane z wyko-
rzystaniem i alokacją pozostałych czynników produkcji, tj. pracy (liczba personelu obsługującego 

                                                           
2 Ibidem, s. 246. 
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turystów), ziemi (lokalizacja placówek usługowych) i kapitału (w zakresie wykorzystania środ-
ków technicznych, systemów obsługi). 
 

Marketingowa koncepcja działalności przedsiębiorstwa turystycznego 
 

W praktyce podstawową przesłanką wprowadzenia koncepcji marketingowej do sektora tu-
rystycznego były procesy zachodzące w strukturze popytu na rynku usług turystycznych wraz z 
żywiołowym wzrostem światowego ruchu turystycznego począwszy od połowy lat 50. XX wieku. 
Dynamiczny wzrost globalnego ruchu turystycznego spowoduje w bieżącej dekadzie osiągnięcie 
stanu ponad 1 mld liczby podróży turystycznych rocznie. W warunkach początku XXI wieku, 
czynnikami decydującymi o wprowadzaniu i pogłębianiu działań marketingowych w przedsię-
biorstwach turystycznych są: 

1. Dotychczasowy i prognozowany w kolejnych latach wzrost popytu turystycznego. 
2. Wzrost konkurencyjności państw i regionów turystycznych; zwłaszcza tych krajów, w 

których gospodarka turystyczna stanowi wysoki udział w PKB. 
3. Wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarki turystycznej (touroperatorów, sieci 

hotelowych, międzynarodowych przewoźników pasażerskich, systemów rezerwacyj-
nych). 

4. Wzrost wymagań konsumentów na rynku usług turystycznych, w tym nowe modele 
konsumpcji turystycznej, dzięki większej zasobności turystów z krajów emisji tury-
stycznej oraz dysponowania dłuższym czasem wolnym. 

5. Stosowanie przez przedsiębiorstwa oraz obszary turystyczne o wysokim stopniu atrak-
cyjności turystycznej strategii marketingowych o wysokim stopniu selektywności dzia-
łań. 

6. Procesy globalizacji gospodarczej, w tym konsolidacja kapitałowa podmiotów o zasię-
gu ponadnarodowym. 

7. Tworzenie korporacji turystycznych, składających się z przewoźników turystycznych 
(m.in. lotniczych), organizatorów i pośredników turystycznych, przedsiębiorstw hote-
larskich oraz lokalnych oferentów usług turystycznych, zajmujących się obsługą ruchu 
turystycznego w miejscach recepcji (transport lokalny, ubezpieczenia, rent a car).  

8. Rozwój nowych technologii informacyjnych, które ułatwiają poprzez Internet i central-
ne systemy rezerwacyjne: 

– przedsiębiorstwom i obszarom turystycznym docieranie z ofertą do klientów, 
– potencjalnym turystom dostęp do informacji o ofertach turystycznych bez względu na 

kraj pochodzenia klienta.  
9. Powstawanie wyspecjalizowanych podmiotów obsługi ruchu turystycznego (wyjazdo-

wego i przyjazdowego), zajmujących się tworzeniem ofert dla ściśle sprofilowanego 
segmentu konsumentów, np. turystyka ekstremalna, eksploracyjna, wojenna3. 

Wymienione przesłanki wpływające na wprowadzanie i rozwój marketingu w sektorze tu-
rystycznym sprowadzają się generalnie do spełnienia trzech następujących nurtów działań: 

1. Myśleniem w kategoriach potrzeb i wymagań konsumentów. 

 
3 Marketing usług turystycznych. Red. A. Panasiuk. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 

62-63. 
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2. Oparciem działalności przedsiębiorstwa na elastycznej strukturze organizacyjnej. 
3. Stosowaniem procedur przewidywania i kształtowania przyszłości na rynku (planowa-

nia przyszłej sytuacji). 
Podstawową wyboru przez przedsiębiorstwa turystyczne koncepcji marketingowej jest 

orientacja rynkowa, tj. myślenie w kategoriach potrzeb konsumentów. Poprzez sformułowanie 
misji i działania na rzecz tworzenia strategii marketingowej, budowanie struktur organizacyjnych 
marketingowych, podejmowanie działań związanych z planowaniem marketingowym przedsię-
biorstwa turystyczne stają się coraz bardziej aktywnym uczestnikiem rynku, dążącym do pozy-
skania i zaspokojenia potrzeb konsumentów oraz przeciwdziałania konkurencji. 

O nowoczesnym przedsiębiorstwie turystycznym zarządzanym marketingowo można mó-
wić tylko wówczas, gdy marketing staje się filozofią działania całej firmy, a każdy pracownik 
będzie prowadził, w zakresie swoich kompetencji, działania o charakterze marketingowym. 

Podstawą podejmowania działań w zakresie marketingu jest przede wszystkim znajomość 
sytuacji rynkowej oraz umiejętność łączenia odpowiednich instrumentów w ramach kompozycji 
marketingu – mix, które wyznaczają kierunek działań przedsiębiorstwa.  
 

Miejsce informacji w strukturze instrumentów marketingowych przedsiębiorstwa 
turystycznego 
 

Na podstawie działań skierowanych na konstrukcję marketingu – mix, to jest zespołu zinte-
growanych elementów, za pośrednictwem których przedsiębiorstwo oddziałuje na procesy ryn-
kowe, dokonać można wskazania miejsca informacji rynkowej, jako zasobu w strukturze działań 
marketingowych przedsiębiorstwa turystycznego. W ujęciu klasycznym, wyodrębniane są cztery 
podstawowe elementy marketingu – mix, tworzące tzw. kompozycję 4P: produkt, cena, dystrybu-
cja, promocja. Rozwój badań nad marketingiem usług spowodował rozszerzanie się tradycyjnej 
koncepcji marketingu – mix o kolejne elementy składowe. Najwłaściwszą  koncepcję marketingu 
– mix, która powinna być wykorzystywana w usługach turystycznych, stanowi rozwinięcie do-
tychczasowej struktury o piąty element tj. personel (ludzi)4. Najważniejszą rolę w kształtowaniu 
działalności marketingowej w organizacjach usługowych pełnią właśnie pracownicy, zatrudnieni 
głównie na tzw. pierwszej linii, tj. kontaktujący się z klientami nabywającymi usługi.  

Biorąc pod uwagę zakres rozważań, a jednocześnie decydując się na wybór pięcioelemen-
towej koncepcji marketingu – mix należy wskazać na instrumentarium marketingowe przedsię-
biorstw turystycznych, w ramach którego istotne miejsce posiada informacja, a tym samym jest 
szczególnym elementem koncepcji marketingowej, przenikającym się z pozostałymi instrumen-
tami. 

W zakresie produktu najistotniejszy zakres działań marketingowych przedsiębiorstw tury-
stycznych związanych z informacją obejmuje prezentację oferty usługowej, tj. przede wszystkim 
usług podstawowych, komplementarnych, przed- i posprzedażowych. Informacja o ofercie usłu-
gowej powinna być kompletna i wiarygodna. Podstawową przesłanką spełniania tych warunków 
jest dokładna rzetelna informacja o parametrach jakościowych, która jest wyznacznikiem rozpo-
znawalności oferty usługowej przedsiębiorstwa turystycznego. Mając na względzie możliwość 
uzyskiwania przez firmy turystyczne stale wysokiego poziomu jakości, a jednocześnie biorąc pod 

                                                           
4 A. Payne: Marketing usług. PWE, Warszawa 1996, s. 204-205. 
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uwagę inne kryteria związane z marketingową koncepcją produktu, np. kształtowanie wizerunku, 
instrument, na który należy wskazać jest marka. Marka handlowa jest sama w sobie nośnikiem 
informacji i przekłada się bezpośrednio na decyzje nabywcze konsumentów. Istotna rola informa-
cji o ofercie wiąże się zwłaszcza z działalnością biur podróży, które łącząc usługi cząstkowe w 
jeden pakiet, tworzą jednolitą ofertę. Dla klienta biura podróży istotna jest jednak informacja o 
składnikach oferty. Konieczność prezentowania informacji o zakresie świadczeń związanych z 
przewozem, noclegiem, wyżywieniem, usługami towarzyszącymi wraz z atrakcjami miejsca 
docelowego decyduje o atrakcyjności oferty w opinii konsumenta. Ponadto wskazać należy, że 
zgodnie z zasadami prawnymi,5 organizator turystyki w umowie o świadczenie usług turystycz-
nych ma obowiązek przygotować odpowiednią informację o strukturze oferty, będącej przedmio-
tem sprzedaży. 

O strukturze oferty przedsiębiorstwa turystycznego decydują informacje związane z ceną 
produktu. Poziom cen usług turystycznych wyznacza informacje o unikalności oferty oraz jest 
podstawą do subiektywnej oceny wartości usługi w opinii konsumenta. Niska/wysoka cena decy-
duje zatem o pozycjonowaniu usług turystycznych na rynku w stosunku do segmentów rynku. 
Ponadto system stosowania cen, koncepcja ich ustalania, sposób różnicowania (np. z punktu 
widzenia sezonowości) stanowi formę ogólnodostępnej informacji rynkowej, odróżnia oferty od 
siebie i ma za zadanie być instrumentem konkurencyjnym. Podobnie jak w przypadku produktu, 
cena niesie za sobą także działania powiązane z zakresem promocji. Cena usługi turystycznej 
może być wykorzystywana jako typowe narzędzie zachęty. Przykładowo polityka rabatowa 
przedsiębiorstw hotelowych, których obiekty zlokalizowane są w aglomeracjach miejskich, kieru-
je się na pełniejsze wykorzystanie potencjału usługowego. Polega ona na  decyzjach cenowych 
oraz intensywnej informacji dotyczącej niższych cen za nocleg w weekendy. 

Kolejny instrument marketingu – mix to dystrybucja. W warunkach świadczenia usług, 
dystrybucja jest wstępnym krokiem do kontaktu z konsumentem. Dzięki kanałom dystrybucji, 
które przybierają z reguły formę bezpośrednią, usługodawca może bezpośrednio docierać do 
usługobiorcy, kształtując jego wiedzę o ofercie i doprowadzając do sprzedaży. Taka sytuacja 
dotyczy większości form sprzedaży usług turystycznych (przewoźnicy, hotelarze, restauratorzy, 
podmioty bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego w miejscu recepcji). Kanały pośrednie są 
częściej wykorzystane przez biura podróży. Pośrednicy turystyczni, działający w imieniu organi-
zatorów, kształtują informację o ich ofercie, biorąc pod uwagę jednak głównie własne korzyści. 
W przypadku gdy pośrednik obsługuje kilku organizatorów na rynku, klient możne mieć wątpli-
wości na ile przekazywana informacja przez pośrednika jest rzetelna. Generalną formą przepływu 
informacji w przedsiębiorstwie turystycznym są działania prowadzone w placówkach usługo-
wych. Problem dotyczy ich lokalizacji, oznakowania, czasu otwarcia, systemu obsługi, sposobu 
komunikacji z klientem oraz stosowanych technologii obsługi. 

Najszerszy zakres działań marketingowych związanych z informacją należy przypisać pro-
mocji. Promocja jako system komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, poprzez zakres stosowa-
nych instrumentów, posługuje się głównie przekazem informacyjnym bezpośrednim lub pośred-
nim. To poprzez promocję potencjalny klient dowiaduje się o ofercie, utrwala zakres informacji, 
dokonuje porównań wielu konkurencyjnych ofert, aby ostatecznie podjąć decyzję. Różne formy 
działań, począwszy od sprzedaży osobistej, poprzez reklamę, public relations, publicity, promocję 

 
5 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.  DzU 2004, nr 223, poz. 2268 (tekst 

jednolity). 
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uzupełniającą po sponsoring to w praktyce szczególny zasób informacyjny każdego przedsiębior-
stwa. Najbardziej rozpoznawalny instrument działań informacyjnych związanych z promocją, 
dotyczy ofert prezentowanych w katalogach biur podróży, folderach obiektów hotelowych i ga-
stronomicznych. Reklama w tego typu wydawnictwach pełni głównie funkcję informacyjną6, a 
następnie dopiero nakłaniająca do zakupu. Podobnie dotyczy to reklamy internetowej czy pocz-
towej. Firma turystyczna, której zamiarem jest dotrzeć z przekazem informacyjnym do potencjal-
nych klientów, powinna mocno wpływać na swój wizerunek (public relations) zarówno w wy-
miarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Wykorzystanie publicity najpełniej wiąże się z infor-
macją, gdyż poprzez kształtowanie pozytywnej opinii poprzez media, do klientów przedsię-
biorstw turystycznych docierają informacje, mające przekonać ich o pozycji firmy na rynku i 
podkreślić korzyści wynikające z zakupu oferty. 

W pięcioelementowej koncepcji marketing – mix, stosowanej dla potrzeb firm turystycz-
nych, ostatnim z wymienionych instrumentów jest personel. Przede wszystkim należy zaznaczyć, 
że to personel wyznacza standardy związane z treścią przekazu informacyjnego, a także jego 
zakresem, formą przekazu, częstotliwością kontaktu itp. Personel pierwszej linii, kształtujący 
bezpośrednie kontakty z klientami w biurze podroży, hotelu, firmie dokonującej przewozów 
turystycznych, realizuje zadania strategiczne i operacyjne, związane z jednej strony z oczekiwa-
niami konsumenta na informacje, z drugiej natomiast wynikające z interesów przedsiębiorstwa 
turystycznego. W tym zakresie należy podkreślić konieczność dostępu personelu obsługującego 
konsumentów do niezbędnego zakresu informacji, aby obsługa była sprawna oraz z kompeten-
cjami dotyczącymi ewentualnych negocjacji. Personel zaplecza powinien wspomagać pracowni-
ków pierwszej linii do dostępu i wykorzystania informacji, np. o zajętości miejsc w obiekcie 
hotelowym, cenach wraz z rabatami, ofertach specjalnych. Kadra zarządcza firmy jest generato-
rem informacji marketingowej skierowanej na konsumentów oraz tworzy informacje skierowane 
do swoich pracowników, np. w zakresie systemu motywacji, awansu, itp. Kształtuje także system 
przepływu informacji (komunikacji wewnętrznej) pomiędzy poszczególnymi grupami pracowni-
ków, a przede wszystkim w relacjach klient - personel oraz kadra zarządzająca – personel.  

W rozwoju marketingu koncepcja 5P stanowiła podstawę do dalszych badań nad strukturą 
marketingu – mix w usługach. Zgodnie z rozwiniętymi poglądami do koncepcji pięcioelemento-
wej dodaje się dwa kolejne instrumenty (7P), tj. świadectwo materialne i proces świadczenia 
usługi. Dodatkowe elementy struktury marketingu – mix w usługach stanowią o specyfice instru-
mentarium marketingowego w działalności usługowej, należy je także traktować jako istotny 
aspekt instrumentarium marketingowego firm turystycznych, związanych z informacją.  

Świadectwo materialne jest instrumentem związanym z działalnością placówek usługo-
wych podmiotów turystycznych i stanowi pogłębienie dystrybucji. Wykorzystywane technologie 
informacyjne, zakres informacji o usługach oraz materialna komunikacja, powinny stanowić 
gwarancje dla potencjalnego konsumenta o rzetelności funkcjonowania firmy turystycznej.  

Proces świadczenia jako instrument marketingu stanowi o możliwości oceny przez konsu-
menta sprawności funkcjonowania jego przebiegu. Na przykład poprzez udział klienta w procesie 
rezerwacji imprezy turystycznej w biurze podróży, można dokonywać oceny szybkości, sprawno-
ści, kompetencyjności i rzetelności obsługi. W obiekcie hotelowym może być to ocena sprawno-
ści wyposażenia pokoi oraz działania poszczególnych służb hotelowych wraz z wewnętrznym 
systemem komunikacji. Istotnym problemem jest elastyczność działań, poprzez indywidualizację 

                                                           
6 T. Kramer: Podstawy marketingu. PWE, Warszawa 1997, s. 20-25. 
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obsługi klienta, a także dostosowywanie się do standardów sformalizowanej obsługi. Całość 
wymienionych zagadnień pozostaje w istotnym związku z procesem obiegu informacji. Szczegól-
ną rangę w tym zakresie pełnią stosowane technologie informacyjne, a zwłaszcza: globalne sys-
temy informacyjne, wewnętrzne systemy komputerowe oraz Internet.  

Poprzez wykorzystanie systemów elektronicznych, przedsiębiorstwa turystyczne mogą 
rozwijać swoją działalność usługową i uczestniczyć w procesach globalizacji gospodarki, w 
których istotną rolę odgrywa także marketing. Globalna strategia marketingowa dotyczy globalnej 
działalności, koordynacji działań marketingowych, zakresu standaryzacji i dostosowania produk-
tów, marek, jak również promocji. W globalnej strategii marketingowej na szczególną uwagę 
zasługuje Internet oraz procesy wirtualizacji gospodarki7. Jest to zatem potencjał, który doprowa-
dza do przemodelowania relacji z klientami, dostawcami, dystrybutorami na skalę globalną. 
Dzięki e – biznes, który określany jest także jako nowa gospodarka, tworzona jest wirtualna 
arena, na której za pośrednictwem Internetu, prowadzona jest działalność gospodarcza, przepro-
wadzane są transakcje, dochodzi to tworzenia i wymiany wartości8.  

Gospodarka internetowa oraz możliwości powstałe w wyniku rozpowszechnienia nowych 
technologii stymulują kreację nowych modeli biznesowych bądź nowych funkcji, jakie mogą 
wykonywać przedsiębiorstwa. E – biznes rozszerza swoje miejsce w ofercie rynkowej przedsię-
biorstw turystycznych. Przedsiębiorstwa te mogą się rozwijać w czterech następujących płaszczy-
znach innowacji: 

– modelu działalności, 
– produktów i obsługi, 
– kanału dystrybucji, 
– kompleksowej koncepcji marketingu. 
Zakres wymienionych obszarów działalności usprawnia przepływ informacji w całości pro-

cesów rynkowych przedsiębiorstw turystycznych, działających głównie w wymiarze globalnym i 
ponadnarodowym. 
 

Informacja a badania marketingowe w przedsiębiorstwach turystycznych 
 

Jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa zo-
rientowanego rynkowo jest gruntowne poznanie jego otoczenia i bieżące monitorowanie zacho-
dzących w tym otoczeniu zmian. Główną przesłanką prowadzenia badań marketingowych na 
rynku turystycznym jest potrzeba pozyskania takiej informacji, aby podejmowana decyzja nie 
była obciążona wysokim ryzykiem i odbywała się w warunkach względnej pewności o sytuacji 
rynkowej. Rynek turystyczny nie wypracował własnych metod pomiaru i korzysta w tym wzglę-
dzie z technik i procedur przyjętych dla ogółu badań marketingowych. Ph. Kotler9 określając 
istotę badań zwraca uwagę na zespół czynności, jakie należy wykonać zanim podjęta będzie 
decyzja rynkowa, twierdzi, że „badania marketingowe to systematyczne planowanie, zbieranie, 

 
7 J. Wielki: Elektroniczny marketing poprzez Internet. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – 

Wrocław 2000, s. 94-98. 
8 K . Kelly: Nowe reguły nowej gospodarki. WIG – Press, Warszawa 2001, s. IX – X. 
9 Ph. Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrożenie i kontrola. Wydawnictwo Gebethner & Ska, 

Warszawa 1994. 
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analiza i przekazywanie danych i informacji istotnych dla sytuacji marketingowej w jakiej znaj-
duje się przedsiębiorstwo”.  

Zakres badań marketingowych prowadzonych na potrzeby przedsiębiorstwa turystycznego 
dotyczy gromadzenia i przetwarzania informacji o: 

– rynku turystycznym, podmiotach na nim funkcjonujących, 
– pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, 
– konkurencyjności sektora, stopnia rywalizacji podmiotów gospodarki turystycznej, 
– sprzedaży usług turystycznych w przekrojach czasowych i przestrzennych, 
– zachowaniach konsumentów w procesie zakupu, głównych motywów i destynacji wy-

jazdów, 
– profilach konsumentów,  
– stopniu zadowolenia turystów z produktów przedsiębiorstwa. 
Sukces każdej firmy na rynku zależy od nieprzerwanego gromadzenia informacji i posze-

rzania wiedzy o sytuacji rynkowej oraz umiejętnego jej wykorzystania do pogłębienia wiedzy 
marketingowej. Sytuacje rynkowe to zdarzenia losowe, które realizują się z określonym prawdo-
podobieństwem. Im większe prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia, tym niepewność 
sytuacji rynkowej jest mniejsza. Informacje rynkowe zmniejszają niepewność co do zajścia przy-
szłej sytuacji, ale całkowicie jej nie usuwają. Zawsze bowiem może wystąpić nieprzewidziana 
sytuacja, która udaremni próby takich przewidywań. W fazie adaptacji pierwotnej, czyli w fazie 
przystosowania się przedsiębiorstwa do rynku następuje bierne postrzeganie warunków i czynni-
ków rynkowych i usuwania niewiedzy (entropii – braku informacji), natomiast gdy przedsiębior-
stwo nauczy się swobodnie funkcjonować na rynku następuje faza adaptacji wtórnej, w której 
tworzy się stan względnej pewności i pozwala na czynne oddziaływanie na układ rynkowy oraz 
kreatywne generowanie nowych treści marketingowych10. Podstawą prowadzenia badań marke-
tingowych oraz wykorzystania ich efektów jest więc informacja, zarówno w fazie jej zbierania, 
jak i wykorzystania. 
 

Podsumowanie 
 

Dokonując podsumowania podjętych zagadnień należ zwrócić uwagę na wzrost roli infor-
macji w systemie marketingowym przedsiębiorstw turystycznych. Ma to związek z ogólnymi 
procesami rynkowymi, a zwłaszcza z postępującą zależnością gospodarki od technologii informa-
cyjnych. Jak wykazano informacja wiąże się ze stosowaniem wszystkich z wymienionych ele-
mentów marketingu – mix w przedsiębiorstwach turystycznych. Ponadto znacząco wspomaga 
podstawowe funkcje marketingu firm turystycznych w realizacji zadań rynkowych. W dwóch 
najistotniejszych elementach gospodarki turystycznej, tj. w hotelarstwie i biurach podróży infor-
macja decyduje o kształcie oferty kierowanej do konsumentów.  

Biorąc pod uwagę współczesne koncepcje marketingowe należy zwrócić uwagę na rolę in-
formacji w marketingu relacji. W tej koncepcji działań marketingowych informacja wspomaga 
tworzenie, utrzymywanie i wzbogacanie relacji z klientem11. Marketing relacji, zgodnie z zary-
sowującymi się poglądami teoretycznymi, ma szansę stać się koncepcją integrującą dotychczaso-

                                                           
10 Marketing usług turystycznych..., s. 164-166. 
11 Ph. Kotler: Marketing od A do Z. PWE, Warszawa 2004, s. 105-106. 
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we badania nad marketingiem usług, to znaczy marketing interakcyjny, partnerski, pełniej wyko-
rzystując informację o zasobach rynkowych oraz traktując informację jako zasób, chociażby 
poprzez wyniki badań marketingowych.  

Sektor turystyczny, jako jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów go-
spodarki globalnej, będzie zgłaszał zapotrzebowanie na aktualną i szybką informację, która po-
winna przełożyć się na efekty przedsiębiorstw turystycznych na rynku konkurencyjnym. Nowo-
czesne systemy rezerwacyjne i Internet stanowią podstawę do funkcjonowania informacji tury-
stycznej. Skuteczna informacja turystyczna jest natomiast  podstawą do podejmowania działań 
marketingowych przedsiębiorstw turystycznych. Poprzez działania marketingowe istnieje możli-
wość bardziej pełnego wykorzystania informacji rynkowych przez poszczególnych  uczestników 
rynku: przedsiębiorców (bezpośrednich oferentów), podwykonawców (dostarczających usługi 
cząstkowe), pośredników (sprzedających oferty organizatorów) oraz samych konsumentów (tury-
stów). 
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Wprowadzenie 
 

Ciągłe doskonalenie usług prowadzi do ich porównywalności, zacierania się różnic pomię-
dzy najlepszymi i tymi doskonalącymi się. Konieczne staje się zdobywanie coraz dokładniejszej 
wiedzy o tym, czego klient oczekuje, czyli precyzja informacji. Przełoży się ona bowiem na 
trafność podejmowanych decyzji. Narzędziami wiodącymi w pozyskiwaniu i przetwarzaniu in-
formacji stały się: Internet, urządzenia do odczytywania danych, automatyzacja procesów świad-
czenia usług itp. Dla przedsiębiorstw liczą się w zasadzie dwa atrybuty informacji: dostępność i 
pewność. Najważniejsza w tym względzie będzie kontynuacja fundamentalnych założeń firmy: 
jej misji, wartości itp.1. Nabywca usług oczekuje, że uzyska informacje dotyczące danej usługi w 
Internecie, porówna szczegóły ceny i warunki sprzedaży pomiędzy różnymi dostawcami w trybie 
on line, dokona zamówienia i zapłaty. Przedsiębiorstwa powinny dysponować bazami danych 
konsumentów, informacji na temat ich indywidualnych preferencji i wymagań, dzięki czemu będą 
mogły lepiej dostosować swą ofertę do konkretnych odbiorców. Utrzymywanie stałych nabyw-
ców będzie coraz częściej możliwe tylko pod warunkiem wdrażania pomysłów przekraczających 
ich oczekiwania. Konkurentom rynkowym coraz trudniej będzie przychodzić zdobywanie no-
wych klientów.  

 

Istota i cechy informacji 
 

Tradycyjnie komunikacja rozumiana jest jako proces polegający na przekazywaniu infor-
macji pomiędzy podmiotami. Obecnie komunikowanie to nie tylko przekazywanie informacji, to 
także tworzenie relacji, wspólnoty. 

Najczęściej wymiana informacji zachodzi w formie: 
a) bezpośredniej, ustnej, 
b) pisemnej (za pomocą różnorodnych nośników), 
c) poprzez znaki i symbole (umowne – dym z komina, czerwona flaga), 

                                                           
1 P. Drucker: Zarządzanie w XXI wieku. Muza  S.A., Warszawa 2000, s. 94. 
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d) za pomocą dźwięków, muzyki, 
e) kombinacji powyższych. 

Skuteczność polityki komunikacji, czyli kwestia czy przekaz zostanie właściwie zrozumia-
ny i zapamiętany przez odbiorcę – zależy od umiejętności doboru form i środków, i najlepszego 
ich dopasowania do adresata przekazu. Z pewnością w zwiększeniu zrozumienia przekazu przez 
odbiorców, pomoże zachowanie następujących reguł dobrze sformułowanej informacji2: 

a) prostota przekazu – używanie zrozumiałego języka, 
b) jasność wypowiedzi – klarowne wyłożenie, bez zawiłości, 
c) zwięzłość – w miarę możliwości jak najkrócej (ale zrozumiale), 
d) precyzja – użycie właściwych merytorycznych sformułowań, 
e) sens – informacja musi mieć konkretne znaczenie, zgodne z tematem, 
f) organizacja – każdy element informacji musi znajdować się we właściwym miejscu, 
g) konsekwencja i wewnętrzna zgodność logiczna przekazu, 
h) przyjazny wydźwięk – przedstawienie faktów raczej w pozytywnym, niż negatywnym 

świetle, 
i) zdolność do przekazywania, 
j) różnorodność wrażeń – przedstawienie informacji z możliwie wielu punktów widzenia, 

co daje efekt bezstronności i obiektywności, 
k) dopasowanie do typu odbiorcy. 

 

Kanały przepływu informacji w komunikacji marketingowej 
 

Informacje przekazywane są za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych. Istnieją kana-
ły komunikacji osobowej i nieosobowej3.  

Kanał komunikacji osobowej to dwie osoby lub więcej komunikujące się ze sobą bezpo-
średnio. Może to być komunikacja twarzą w twarz, przez telefon, drogą pocztową, przez Internet. 
Szczególne znaczenie przypada tego typu kanałom w przypadku produktów drogich, związanych 
z dużym ryzykiem w procesie zakupu. Do sposobów stosowania kanałów komunikacji osobowej 
należą np.: znane osoby lub firmy w roli nabywców, liderzy opinii, wpływowi ludzie, przypad-
kowi konsumenci. 

Kanały komunikacji nieosobowej to sposoby przekazywania komunikatów bez kontaktu 
osobistego lub informacji zwrotnej. Należą do nich media, atmosfera i wydarzenia. Główne me-
dia to media drukowane (prasa, reklama pocztowa, małe plakaty, ulotki, kalendarze itp.), elektro-
niczne (radio, telewizja, Internet) oraz zewnętrzne (billboardy, tablice reklamowe). Atmosfera to 
zaprojektowane otoczenie, które wpływa na decyzje nabywcy. Może ono tworzyć lub wzmacniać 
skłonność nabywcy do zakupienia produktu, wywoływać poczucie zaufania, wiarygodności, 
profesjonalizmu itp. Wydarzenia to organizowane imprezy, za pomocą których można zakomuni-
kować odbiorcom docelowym określone przesłanie. Mogą to być: konferencje prasowe, inaugu-
racje, dni otwarte, pokazy, wystawy, zwiedzanie itp. Komunikacja nieosobowa ma wpływać na 

                                                           
2P. Lesly: Lesly’s HandBook of Public Relations and Comunikations. Amacom, New York, 1991, za Ł. 

Piast: Public Relations. Istota, techniki. Centrum Informacji  Menadżera, Warszawa 1997, s. 12. 
3 Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 

2002, s. 836. 
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nabywców zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio (prowadząc w efekcie do kontaktów osobo-
wych). 

Do zasad komunikacji marketingowej można zaliczyć następujące zalecenia4: 
1. Wszystko, co firma robi, może być komunikatem marketingowym przesyłanym do oto-

czenia rynkowego firmy. Komunikacja to nie tylko formalna promocja. 
2. Każdy komunikat (w tym także zaniechanie informacji) wpływa na wizerunek firmy 

(marki). 
3. Należy uświadomić wszystkim pracownikom firmy, że wizerunek tworzy każdy, a nie 

tylko dział promocji. 
4. Każdy komunikat powinien być świadomie przez firmę kształtowany (zgodnie z jej 

strategią marketingową) i przez nią kontrolowany. 
5. Całość komunikatów powinna stanowić zintegrowany, logiczny ciąg działań synergicz-

nie wpływających na otoczenie. 
6. Komunikacja winna być dostosowana do specyfiki wcześniej zbadanego odbiorcy (zin-

dywidualizowana). 
7. Odbiorcą komunikacji marketingowej jest nie tylko odbiorca produktu. 
8. Komunikacja powinna zakładać dialog z odbiorcą (przepływ informacji w obie strony). 
9. Należy stale kontrolować komunikaty marketingowe konkurentów.  
10. Należy stale kontrolować reakcje otoczenia rynkowego na komunikaty marketingowe 

firmy. 
Komunikacja jest najbardziej efektywna, jeśli poziom przekazu (stopień trudności użytych 

pojęć, formy, stylu itp.) jest nieco niższy niż poziom adresata. Odbiorca powinien mieć już od 
początku komunikatu poczucie że znajdzie w nim cenne dla siebie treści. 

Komunikacja marketingowa może spełniać następujące funkcje: 
– informacyjną, która polega na wysyłaniu informacji o producencie, cechach i parame-

trach produktu, cenie, warunkach sprzedaży, płatności, lokalizacji punktów sprzedaży, 
gwarancji; w tym znaczeniu każda komunikacja jest informacją,  

– nakłaniającą (zachęcającą), za pomocą której ma za zadanie przekonać do oferty 
nadawcy i nakłonić klienta do określonego postępowania, zmiany zachowań, niekiedy 
stylu życia oraz do zakupu produktu w ilościach i na warunkach dogodnych dla sprze-
dającego, 

– promocyjną, która polega na pozycjonowaniu danego produktu w świadomości po-
szczególnych grup nabywców i skłanianiu do zakupu za pomocą określonych bodźców 
marketingowych, 

– edukacyjną – powiązaną z poprzednimi funkcjami, wyodrębniającą jednakże uczenie 
się przez konsumenta dobrych nawyków, postępowania w określonych sytuacjach i ra-
dzenia sobie w różnych sytuacjach, 

– utrwalającą, wynikającą z celu samej komunikacji, np. utrwalenie pamiętania marki, lo-
go i wyrobienie nawyku sięgania po nie w procesach zakupu. 

Do odbiorców komunikacji marketingowej mogą należeć: potencjalni nabywcy (zarówno 
indywidualni, jak i instytucjonalni), pośrednicy, dostawcy, środowisko branżowe, eksperci, lide-
rzy opinii, grupy odniesienia, dziennikarze, pracownicy firmy, władze, całe społeczeństwo. 

 
4 J. Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE, Warszawa 2002, s. 21. 
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Biorąc pod uwagę fakt, że informacje kierowane są do tak szerokiego audytorium, komuni-
kację marketingową należy postrzegać jako proces kształtowania relacji firmy z jej otoczeniem.  

Proces komunikacji marketingowej składa się z następujących etapów: 
– identyfikacji docelowego segmentu, 
– określenia pożądanej reakcji, 
– wyboru form komunikatów, 
– wyboru nośników informacji, 
– wyboru pozycjonowanych cech produktu, 
– gromadzenia informacji zwrotnej. 
Na proces ten składają się następujące elementy, uczestniczące w nim na poszczególnych 

etapach: nadawca komunikatu, kodowanie, komunikat, zakłócenia (szum informacyjny), deko-
dowanie, odbiorca komunikatu, sprzężenie zwrotne (reakcja na komunikat)5.  

Spójność i konsekwencja strategii komunikacji marketingowej może być elementem wyko-
rzystywanym w konkurowaniu o nabywcę w warunkach gospodarki rynkowej. 

Uzyskane efekty komunikacji marketingowej można przedstawić w postaci modelu (rys. 1). 
 

 

Nieświadomość  
(istnienia produktu) 

Świadomość  
(istnienia produktu) 

Wiedza 

Sympatia 

Przekonanie 

Zakup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: J. Blythe: Komunikacja…, s. 21. 
Kształtowanie zachowań konsumentów jest niezwykle trudnym zadaniem ze względu za-

równo na różnorodność czynników wpływających na sposób myślenia, jak i indywidualne cechy 
osobowości. Uwzględnienie wszystkich czynników jest niemożliwe, co z kolei generuje szum w 
przekazie komunikacyjnym. 

                                                           
5 Komunikacja..., s. 33, na podstawie: W. Schramm, How Communication Works, „The Process and Ef-

fects of Mass Communications”, Urbana III, 1995. 
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Niezależnie od zaplanowanych i specjalnych działań promocyjnych, komunikację stanowią 
również zachowania pracowników firmy, wygląd firmy, jej dokumentów, środków transportu, 
wygląd i zawartość strony internetowej itp., czyli komunikaty nieformalne. 
 

Informacja w komunikacji nieformalnej 
 

Komunikacja nieformalna to wszystkie inne działania, poza promocją, które w sposób bez-
pośredni lub pośredni niosą komunikaty marketingowe do otoczenia rynkowego i z tego otocze-
nia je pobierają6. 

Można wyodrębnić następujące grupy komunikatów marketingowych7: 
1) Komunikaty związane z firmą jako organizacją, które są kształtowane przez następujące 

kategorie: 
– Wizja - misja cele rynkowe - strategie. Jasne określenie, sprecyzowanie i zapisanie 

wymienionych wartości może dobrze świadczyć o firmie. Brak jasnego określenia mi-
sji, celów i strategii jest uznawany powszechnie za wadę firmy. 

– Przewagi konkurencyjne - to korzyści dla odbiorcy - unikalne cechy firmy i jej towa-
rów. Każdy pracownik, a zwłaszcza mający kontakty z klientami, powinien umieć od-
powiedzieć na pytanie: co wyróżnia jego firmę? Dlaczego oferta jest lepsza od konku-
rencyjnych? Wszyscy pracownicy powinni udzielać tej samej odpowiedzi. Stanowi to o 
wysokiej kulturze firmy i tworzy wizerunek firmy dobrze zorganizowanej. 

– Sposoby zarządzania - mogą wpływać na wizerunek firmy, zwłaszcza takiej, z którą 
klient ma bezpośredni kontakt (np. producentów maszyn i urządzeń przemysłowych 
oraz firmy usługowe). Klarowny podział obowiązków, uproszczenie procedur, szybkie 
podejmowanie decyzji - są łatwo zauważalne w kontaktach handlowych i są wyraźnym 
komunikatem rynkowym firmy. 

– Wielkość firmy, udział w rynku, udział w branży, miejsce wśród konkurentów. W wielu 
przypadkach umiejscowienie w czołówce list rankingowych bardzo pomaga w konku-
rowaniu o klienta. Mankamentem może być przekonanie, że wielkość firmy może bu-
dzić negatywne skojarzenia (wielka firma to „monopolista, arogancki, nie liczący się z 
klientami, narzucający swoje warunki, mało elastyczny”). 

– Wyniki finansowe - dobra kondycja finansowa tworzy dobrą atmosferę, której pochod-
ną jest dobry wizerunek. 

– Estetyka na zewnątrz i wewnątrz firmy. To bardzo bezpośredni komunikat dla tych 
klientów, którzy zamierzają prowadzić z firmą interesy. W wielu sytuacjach klient, do-
stawca, pośrednik będzie oceniał firmę na podstawie tego, co w niej zobaczy ( jak wy-
gląda siedziba, czy odpowiada wyobrażeniom klienta, czy budzi zaufanie estetyką i 
czystością, nowoczesnością rozwiązań). W związku z tym konieczne jest skojarzenie 
jakości towaru i obsługi z wyglądem pomieszczeń firmy. 

– Historia firmy – tradycje. Historia firmy może stworzyć wokół niej dobrą aurę, jeśli jest 
umiejętnie wykorzystana. Taka firma będzie pozytywniej odbierana niż przeciętna, ni-
jaka z tajemniczą przeszłością i niepewną przyszłością. 

 
6 Komunikacja marketingowa. Red. M. Rydel.  ODiDK Sp. z o.o., Gdańsk 2001, s. 22. 
7 Ibidem, s. 23-27. 
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2) Komunikaty związane z ludźmi (przede wszystkim pracownikami firmy): 
– Kadra kierownicza. Osobowość, wiedza i wizerunek prezesów, dyrektorów i innych 

członków kadry kierowniczej są często kojarzone z wartościami firmy. Dobra kadra za-
rządzająca gwarantuje dobrą jakość towaru i obsługi klienta. Są przypadki, gdy firma 
jednoznacznie kojarzy się z osobą właściciela lub prezesa.  

– Kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia pracowników. Jeżeli firma może poszczycić 
się, że zatrudnia najlepszych fachowców, posiadających duże doświadczenie, gwarantu-
jące wysoką jakość usług, to jest to doskonały komunikat dla odbiorcy. Ważnym ele-
mentem jest szkolenie pracowników przez najlepsze firmy szkoleniowe i kierowanie na 
praktyki w wiodących firmach na świecie, szczególnie w zakresie procedur obowiązu-
jących w firmie i dotyczących: obsługi klienta dostawy, obsługi posprzedażnej, rekla-
macji itp. 

– Utożsamianie się pracowników z firmą, które ma zasadnicze znaczenie promocyjne. 
– Współpracownicy - partnerzy - powiązania. Wizerunek można też budować przy pomo-

cy ludzi współpracujących z firmą (doradców, ekspertów, konsultantów, wybitnych 
znawców, autorów czołowych badań z danej dziedziny, współpracy z laboratoriami 
itp.). 

3) Komunikaty związane z produktami, zasobami firmy i technologiami: 
– Środki produkcji – surowce – technologie produkcji. Wizerunek firmy można stworzyć 

poprzez eksponowanie zasobów jakimi firma dysponuje: np. nowoczesnych maszyn i 
linii technologicznych; najlepszych surowców itp.; produkty: zakres oferty – jakość. Ja-
kość produktów może być potwierdzona atestami, rekomendacjami wymagających 
klientów, normami i certyfikatami. Według licznych badań prowadzonych wśród mene-
dżerów, jakość produktu jest najczęściej wymienianym czynnikiem tworzącym wizeru-
nek marki. 

– Dostawcy: powoływanie się na znane marki producentów podzespołów, posługiwanie 
się katalogami (ofertami) swoich dostawców. 

4) Komunikaty związane z metodami i warunkami sprzedaży: 
Wizerunek marki tworzy wiele elementów procesu sprzedaży, z których najważniej-

szymi są:  
– cena i warunki płatności, 
– dostępność usługi, 
– metody sprzedaży i zachowania sprzedawców, 
– wykorzystywane kanały dystrybucji,  
– merchandising.  
Warto zwrócić uwagę na fakt, że przedstawiciele handlowi, dealerzy, mają bardzo duży 

wpływ na opinie firmy, w imieniu której występują (rafinerie na stacjach benzynowych, firmy 
ubezpieczeniowe, poczta, banki). Bezpośrednim i bardzo mocnym komunikatem marketingowym 
jest cena towaru lub usługi. Cena, w przeciwieństwie do reklamy oraz jakości dobra lub usługi, 
jest kategorią mierzalną. Często staje się przedmiotem bezpośredniego porównywania. Dlatego 
też jej skuteczność jako instrumentu konkurencji, uzależniona jest od wielu czynników, do któ-
rych można zaliczyć między innymi: 

– rodzaj produktu, 
– elastyczność cenową popytu, 
– charakter i strukturę otoczenia konkurencyjnego, w którym funkcjonują poszczególni 



Informacja jako podstawa komunikacji marketingowej… 

 

329

sprzedawcy, 
– zasobność nabywców (elastyczność dochodowa popytu). 
Generalnie można stwierdzić, że wzrost dochodów nabywców obniża ich wrażliwość ce-

nową na większość produktów. Niskie dochody nabywców powodują ich ostrożność w podejmo-
waniu decyzji o zakupie oraz zwiększają znaczenie ceny w zakresie oddziaływania na ich zacho-
wania nabywcze. W celu dostosowania reakcji nabywców do oczekiwań sprzedawców, należy 
równocześnie z decyzją cenową wprowadzić odpowiednie działania promocyjne - szczególnie 
bogatą i przekonującą reklamę informacyjną. 
5) Ważnym komunikatem może być odbiorca. Nabywcy - konsumenci i ich stopień znajomości 

marki firmy lub produktów, ich opinie o marce oraz ich lojalności wobec marki to również 
istotne czynniki tworzące wizerunek. Ważne są ich rekomendacje, renoma i wizerunek. Jeże-
li taki komunikat firma może przedstawić potencjalnym partnerom i potwierdzić go - jej wi-
zerunek staje się silniejszy. 

6) Komunikaty poprzez całościową identyfikację: 
Aby można było odróżnić firmę wśród wielu innych, niezbędne jest stworzenie firmowego 

systemu identyfikacji. Odzwierciedleniem (rezultatem) świadomego i planowanego stosowania 
całościowej identyfikacji jest wizerunek (image), jaki zyskuje firma lub marka na rynku. 

Na identyfikację firmy na rynku składają się: 
– system identyfikacji wizualnej, w skład którego wchodzą: nazwa firmy, znak firmowy, 

logo, kolor(y) firmowy, stały element graficzny, co zostało przedstawione w tabeli 1. 
Elementy te występować mogą na różnych nośnikach: 
– na materiałach drukowanych, 
– na zewnątrz i wewnątrz siedziby firmy, punktów sprzedaży, 
– na produktach, 
– na opakowaniach, co dotyczy zarówno ich kształtów, kolorów, jak i etykiet, 
– na ubiorach, 
– na upominkach, 
– na targach i wystawach, a tam na stoiskach i eksponatach, 
– na środkach transportu, 
– system pozostałych (innych niż graficzne) symboli i zachowań, do których należą: 

symbole dźwiękowe, kształt opakowań, sposób ubierania się pracowników, sposób za-
chowania się, biznesowy savoir - vivre wspólny dla pracowników firmy. 

7) Komunikaty poprzez działania społeczne i charytatywne. 
Firma prowadząca takie działania dąży do tego, aby była rozpoznawalna jako dbająca o śro-

dowisko, pomagająca lojalnej społeczności i nie ograniczająca się tylko do pomnażania zysku na 
potrzeby konsumpcyjne właścicieli. 
8) Komunikacja przez badania marketingowe. 

W każdym badaniu należy podjąć decyzje dotyczące wyboru metod i instrumentów badaw-
czych, w zależności od ich celu i możliwości organizacji. 
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Tabela 1. Znaczenia przypisywane kolorom 

Kolory Znaczenia 
żółty 
 
 
 
pomarańczowy 
 
 
 
 
 
czerwony 
 
 
purpurowy 
 
 
niebieski 
 
 
 
zielony 
 
 
różowy 
karmazynowy 
 
 
biały 
 
 
brązowy 
 
 

natychmiast przyciąga uwagę; kojarzony ze słońcem i porą letnią; dobry 
jako tło dla czarnych liter (zatrzymuje wzrok i ułatwia odczytanie tekstu), 
chociaż w tym właśnie zestawieniu wygląda tandetnie 
 
kolor lubiany , najczęściej kojarzony z pomarańczami, dlatego też prze-
ważnie używa się go na opakowaniach soków i przetworów z tych owo-
ców; szczególnie zwraca uwagę jako wersja odblaskowa (fluoryzująca w 
świetle dziennym), stosowana np. w Wielkiej Brytanii na opakowaniach  
proszku do prania Radion  
 
ulubiony kolor projektantów opakowań; jest kojarzony z ciepłem i luksu-
sowymi produktami 
 
kiedyś kolor królewski, obecnie wciąż  utożsamiany z elegancją i presti-
żem; jest najdroższy w produkcji i najmniej trwały 
 
nie występuje na opakowaniach artykułów żywnościowych (nie ma żyw-
ności w tym kolorze); powszechnie kojarzony z czystością i chłodem, 
dlatego przeważnie spotyka się go na opakowaniach detergentów 
 
bardzo  popularny w związku z zainteresowaniem ekologią; kolor natury, 
kojarzony z wiosną, narodową barwą Irlandii oraz amerykańską walutą 
 
jako kolor „dziewczęcy” był często używany na opakowaniach kosmety-
ków;  obecnie  jest raczej kojarzony z produktami dla niemowląt i pew-
nymi rodzajami sprzętu gospodarstwa domowego 
 
symbol niewinności i czystości w większości krajów; w Japonii jest kolo-
rem żałoby 
 
na opakowaniach produktów żywnościowych sygnalizuje ostry smak, 
natomiast w odniesieniu do artykułów ogrodniczych – urodzajną ziemię 
 
kojarzony ze śmiercią; w połączeniu ze złotym symbolizuje elegancję  czarny 
(i sygnalizuje wysoką cenę)  

 
Źródło: J. Blythe: Komunikacja…,  op. cit. 

 
Podsumowanie 
 

Podstawą komunikacji organizacji z rynkiem stała się informacja. Aby prowadzić skutecz-
ne działania konkurencyjne na rynku usług, organizacje będą musiały zastosować odpowiednią 
procedurę do wykorzystania okazji stworzonych przez informacje8: 

– ocenić nasilenie informacji, 
                                                           

8 M.E. Porter: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001, s. 115–119. 
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– określić rolę techniki informacyjnej w strategii komunikacji, 
– rozpoznać i uszeregować sposoby uzyskania przewagi konkurencyjnej dzięki technice 

informacyjnej, 
– zbadać, w jaki sposób technika informacyjna mogłaby się przyczynić do powstania no-

wych dziedzin działalności danej firmy, 
– opracować plan wykorzystania techniki informacyjnej. 
Inteligentny system informacji jest więc ważnym warunkiem realizacji strategii skutecznej 

komunikacji. Wynika to z faktu, iż na rynku wygrywa ten, kto ma szybką i dokładną informację.  
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ROLA POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-                          
-KRAJOZNAWCZEGO (PTTK) W PROMOCJI SUWALSZCZYZNY 

 

 
Wstęp 
 

 Jednym z głównych celów tego artykułu jest pokazanie atrakcyjności Pojezierza Suwal-
skiego, jego walorów przyrodniczych, a tym samym możliwości dalszego wzrostu ruchu tury-
stycznego w tym regionie. Istotne miejsce w tym wzroście zajmuje Polskie Towarzystwo Tury-
styczno – Krajoznawcze, które jest głównym organizatorem turystyki na Pojezierzu Suwalskim. 
Zakres prowadzonej działalności, jego znaczenie w istotny sposób kreują produkt turystyczny w 
omawianym regionie. 

 
Informacje o atrakcjach Suwalszczyzny 
 

Suwalska starówka nie zachwyca urodą, jest prowincjonalnie skromna i dość zaniedbana, 
stanowi jednak jeden z najbardziej zachowanych zespołów urbanistycznych z okresu Kongresów-
ki. XIX-wieczne, klasyczne kamieniczki stoją przy wyrysowanej jak od linijki ulicy Kościuszki. 

Kościół św. Aleksandra, znajdujący się na placu Marszałka Piłsudskiego, zaprojektował 
Piotr Aigner, a wzniesiono go w latach 1820 – 1829.  Środek placu zajmuje 4-hektarowy park im. 
Konstytucji 3 Maja, gdzie znajduje się figura Matki Bożej Bolesnej z 1862 r. Przy południowym 
odcinku ulicy Kościuszki stoi kilka cennych kamienic, przede wszystkim dom numer 31, w któ-
rym urodziła się Maria Konopnicka. Dziś znajduje się tam muzeum poetki. Na przeciwległej 
stronie ulicy znajduje się kościół Świętej Trójcy, jedyna na  Suwalszczyźnie  świątynia ewange-
licko – augsburska. Działa tu również zabytkowy browar, uruchomiony w 1888 roku. Resursa 
Obywatelska to najbardziej reprezentacyjna budowla Suwałk, mieszcząca Muzeum Okręgowe, w 
którym można obejrzeć wystawy poświęcone pradziejom suwalszczyzny, malarstwu polskiemu 
XIX i XX wieku. Kolejną atrakcją jest Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Suwalszczyzny. W 
muzeum zgromadzone są eksponaty i dokumenty związane z tradycjami i szlakami bojowymi 
wojsk garnizonu suwalskiego. 
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Mała Huta - to spora wieś usytuowana przy szosie do Suwałk. Ciekawym obiektem jest 
drewniano – murowany budynek nazywany dworem Żabcinek, w którym mieści się prywatna 
izba pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego. W Krzywym (dużej wsi letniskowej położonej przy 
drodze do Sejn) mieści się dyrekcja Wigierskiego Parku Narodowego (WPN). Z pod zajmowane-
go przez nią budynku wychodzą szlaki turystyczne, a w samym budynku dyrekcji WPN mieści 
się niewielkie muzeum przyrodnicze, prezentujące m.in. kolekcję wybranych zwierząt występują-
cych w Wigierskim  Parku  Narodowym. Cmentarzysko Jaćwingów - to rezerwat archeologiczny 
położony w pobliżu wsi Szwajcaria. Wśród drzew starego lasu ukrywają się przeważnie okrągłe 
kurhany o średnicy od 6 do 21 metrów, usypane z kamieni. Są to grobowce Jaćwingów pocho-
dzące z II- V wieku. W trakcie badań archeologicznych, rozpoczętych w 1955 r. przez międzyna-
rodową ekspedycję jaćwieską pod kierownictwem dr Jerzego Antoniewicza, znaleziono w nich 
m.in. groty oszczepów, żelazne okucia do tarcz, ostrogi, wędzidła, naszyjniki z brązu i srebra, 
kolie z importowanych paciorków, bransolety, pierścienie.  

Stańczyki - miejscowość oddalona 6 km  od Przerośli, leży na terenie dawnych Prus. Warto 
odbyć tam wycieczkę, bowiem w Stańczykach znajdują się słynne - największe w Polsce - „wia-
dukty północy”. Nad tą niewielką, letniskową wsią górują dwa, stojące obok siebie, ogromne i 
doskonale proporcjonalnie mosty, przypominające rzymskie akwedukty. Wysmukłe filary łączą 
klasyczne łuki przęseł, koronę zdobią ażurowe barierki, wzdłuż których biegną ścieżki spacero-
we. Pod gigantyczną budowlą – o długości 150 m i wysokości 41,5 m – płynie niewielka Błę-
dzianka. Z góry roztacza się piękny widok na głęboko wciętą dolinę rzeki, wieś i jezioro Boczne. 
Wiadukty wznieśli Niemcy, prowadziła przez nie linia kolejowa z Gołdapi do Żytkiejm. Wiaduk-
ty zaczęto wznosić przed I wojną, ukończono dopiero w 1926 r., dwa lata później przejechał tędy 
pierwszy skład.  

 
Budowa geologiczna i rzeźba terenu 
 

Przyroda nagromadziła tu zdumiewająco wiele różnych form polodowcowej rzeźby terenu, 
urzekających swą klasyczną formą naukowców, a laików niepowtarzalnym pięknem bez mała 
górskiego krajobrazu. Na tym niewielkim przecież skrawku ziemi znajdują się: będąca symbolem 
Suwalszczyzny Góra Cisowa, nazywana Suwalska Fudżijamą, najgłębsze w Polsce jezioro Hań-
cza, słynące z urody Jezioro Jaczno. Znajdują tu się również wysoczyzny morenowe (do 300 m 
wysokości), rynny lodowcowe, wiszącą dolinę pod Wodzikami oraz ogromne głazowisko w 
Bachanowie. 

Jezioro Hańcza – najgłębsze nie tylko w Polsce, ale i na całym Niżu Środkowoeuropejskim 
osiąga imponującą głębokość 108,5 m. Jest ono objęte ochroną rezerwatową. Charakteryzuje się 
kamiennymi plażami, przybrzeżnym szelfem typowym dla wybrzeży morskich, oryginalną fauną 
skorupiaków, które żyją jeszcze tylko w górskich jeziorach Skandynawii lub widłonoga, dotych-
czas notowanego w rzekach syberyjskich. 

Jezioro Jaczno – jest najmłodszym, a zarazem najbardziej fotogenicznym jeziorem  Suwal-
skiego  Parku  Krajobrazowego. Zachwyca urodą: pięknie ukształtowaną linią brzegową, wyso-
kimi wzgórzami, sprawiającymi wrażenie górskiego krajobrazu. Jezioro najlepiej prezentuje się z 
punktu widokowego na skraju lasu pod wsią Smolniki. 
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Atrakcyjność turystyczna Suwalskiego Parku Krajobrazowego 
 

Specyficzne ukształtowanie terenu Suwalskiego Parku Krajobrazowego (SPK), jego polo-
dowcowa rzeźba z całym wachlarzem interesujących, często wręcz modelowych form, jak oz 
turtulski, wisząca dolina, kemy, różnorodne formy morenowe, czyni ten obszar niezwykle atrak-
cyjnym krajobrazowo. Dopełnieniem tak ukształtowanej rzeźby terenu jest jej pokrycie, które 
tworzą przeplatające się plamy pól uprawnych, łąk oraz lasów i jezior, co daje wrażenie niezwy-
kłych efektów plastycznych. Skoncentrowanie tak bogatej różnorodności obiektów geomorfolo-
gicznych na niewielkiej powierzchni, jaką zajmuje SPK, podnosi jego wyjątkowość. 

Inne znaczenie dla atrakcyjności krajobrazu mają również występujące tu znaczne, jak dla 
obszarów nizinnych, różnice wysokości względnej – dochodzące miejscami do 120 m. Ten pięk-
ny, zróżnicowany, polodowcowy krajobraz bywa przyrównywany do terenów podgórskich i 
określany terminami kojarzącymi się z górami, jak Bieszczady północy, czy polska Szwajcaria. 

 
Charakterystyka PTTK 
 

PTTK jest najstarszym i największym stowarzyszeniem w Polsce, skupiającym turystów i 
krajoznawców, stwarzającym warunki ułatwiające wędrowanie po kraju i po świecie. Jednym z 
głównych celów PTTK jest reprezentowanie interesów turystów i krajoznawców wobec władz i 
społeczeństwa, jak również rozwój turystyki kwalifikowanej i krajoznawczej we wszystkich jej 
formach. Wykorzystując poznawcze, wychowawcze, wypoczynkowe i zdrowotne walory tury-
styki, PTTK szerzy kulturę turystyki wśród turystów krajowych i zagranicznych. Jest to jedna z 
nielicznych organizacji, która aktywnie uczestniczy w ochronie dóbr kultury oraz naturalnego 
środowiska człowieka. 

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi PTTK są oddziały, koła i kluby. Obecnie w 
Polsce znajduje się 410 oddziałów mających osobowość prawną, w których zrzeszonych jest 
130 tys. członków (w tym około 40% stanowi młodzież). PTTK zrzesza wyszkolonych prze-
wodników i instruktorów turystyki kwalifikowanej, organizatorów turystyki oraz społecznych 
opiekunów zabytków i ochrony przyrody. PTTK  prowadzi  regionalne ośrodki programowe, 
muzea, pracownie krajoznawcze oraz biblioteki. 

 
Działalność PTTK w rozwoju turystyki na Pojezierzu Suwalskim 
 

Zakres prowadzonej działalności PTTK na Suwalszczyźnie można podzielić na kilka głów-
nych części: 

– Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego, 
– Praca z młodzieżą, 
– Regionalna Pracownia Krajoznawcza, 
– „Wędrówki Północy", 
– Szlaki turystyczne, 
– Odznaki krajoznawcze, 
– Ogólnopolski Wielodyscyplinowy Rajd po Węgierskim Parku Narodowym (WPN), 
– Ochrona przyrody, 
– Szkolenia, 
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Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego 
 

Istnieje ono w każdym większym oddziale PTTK. Zajmuje się przede wszystkim organizo-
waniem turystyki krajowej i międzynarodowej. W ofercie krajowej suwalski oddział PTTK oferu-
je wycieczki regionalne, rajdy, spływy kajakowe, wycieczki piesze, rowerowe. 
 
Praca z Młodzieżą 
 

Systematycznie, raz w tygodniu, prowadzone są w Oddziale „Spotkania krajoznawcze" dla 
młodzieży szkół podstawowych. Ich celem jest poznanie historii regionu, jego walorów przyrod-
niczych i kulturowych. Prelegentami są między innymi przewodnicy PTTK, pracownicy Węgier-
skiego Parku Narodowego, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Muzeum Okręgowego. W pro-
gramie spotkań są również spacery po mieście, wizyty w muzeach, w kościołach (różnych wy-
znań), wycieczki krajoznawcze. Zajęciom towarzyszą,   cieszące   się   dużym zainteresowaniem, 
konkursy z zakresu omawianego tematu. Spotkania krajoznawcze odbywają się także podczas 
ferii. Wymienione działania służą poznawaniu swojej małej ojczyzny - suwalszczyzny, jej piękna, 
bogactwa i odrębności. 

 
Regionalna Pracownia Krajoznawcza 
 

Wydaje ona m.in.: 
– książki krajoznawcze (m.in. seria przewodników po znakowanych pieszych szlakach tu-

rystycznych Polski Północno – Wschodniej), 
– książki popularnonaukowe (seria „Biografie suwalskie”), 
– wydawnictwa popularne,  
– foldery. 
 

„Wędrówki Północy" 
 

Jest to doroczna impreza turystyki kwalifikowanej dla krajoznawców i miłośników turysty-
ki z całej Polski. Celem Rajdu jest poznanie Suwalszczyzny i Mazur Wschodnich, promocja tego 
regionu, a także rozbudzenie pasji krajoznawczych. 
 
Szlaki turystyczne 
 

Regionalna Pracownia Krajoznawcza zajmuje się opisywaniem i znakowaniem pieszych 
szlaków turystycznych. W ewidencji znajduje się około dwa tysiące szlaków pieszych, odnawia-
nych w cyklu trzyletnim. Rocznie odnawia się około 600 – 700 km szlaków. 
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Odznaki krajoznawcze 
 

PTTK zajmuje się przyznawaniem odznak krajoznawczych. Przykładem jest odznaka „Mi-
łośnik Suwalszczyzny i Mazur" oraz „Turysta Przewodnik”. 

 
Ogólnopolski Wielodyscyplinowy Rajd po WPN 
 

Jest to Rajd, którego organizatorem jest Suwalski Oddział PTTK przy współudziale Wi-
gierskiego Parku Narodowego. Głównym celem rajdu jest propagowanie turystyki kwalifikowa-
nej oraz promocja piękna Suwalszczyzny. 

 
Ochrona przyrody 
 

Tematy związane z ochroną przyrody są podejmowane przy każdej imprezie organizowanej  
przez PTTK. Ostatnio podjęto działania związane z oczyszczaniem szlaków kajakowych wzdłuż 
rzeki Czarnej Hańczy i Kanału Augustowskiego. 
 
Szkolenia 
 

Szkolenia organizowane są przez oddziały PTTK co jakiś czas. Są to szkolenia np. na 
przewodników, przodowników turystyki narciarskiej i inne. 

 
Udział PTTK w budowie „małej ojczyzny” 
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze spełnia bardzo ważna rolę w budowa-
niu „małej ojczyzny". „Mała ojczyzna” rozumiana jest jako część regionu, obszar, na terenie 
którego działa dana organizacja. W przypadku PTTK jest to Pojezierze Suwalskie wraz z Puszczą 
Augustowską. Oddział PTTK – Regionalna Pracownia Krajoznawcza w Suwałkach przy współ-
pracy Muzeum Okręgowego w Suwałkach, tak jak inne oddziały na terenie całej Polski jest orga-
nizatorem konkursu  krajoznawczego „Poznajemy ojcowiznę” dla młodzieży szkół podstawo-
wych,  gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest przede wszystkim populary-
zowanie poznawania ziemi ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego. Kolejnym ważnym celem 
jest pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju poznawanych 
podczas wędrówek. Uczestnictwo w wędrówce pozwala rozwinąć wśród młodzieży umiejętność 
dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu.  

 
Podsumowanie 
 

Walory środowiska przyrodniczo – kulturowego Suwalskiego Parku Krajoznawczego i jego 
strefy ochronnej oraz znajdująca się tu infrastruktura turystyczna predestynują do stworzenia 
wielu form turystyki, głównie zaś turystyki wędrowniczej (pieszej), rowerowej, narciarskiej, 
specjalistycznej (wędkarskiej i nurkowej) oraz przyrodniczej – czyli aktywnego wypoczynku. 
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Infrastruktura turystyczna zapewnia możliwość całorocznego pobytu i wypoczynku, a przyroda 
dostarcza dostateczną ilość niezapomnianych wrażeń. 

PTTK – oddział w Suwałkach jako główny organizator turystyki na Pojezierzu Suwalskim 
pełni tu bardzo ważną rolę. Ważne jest, aby utrzymać obecny stan turystyki i dołożyć wszelkich 
starań, celem przyciągnięcia rzesz turystów do tak pięknego regionu. 
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PROMOCJI GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO 

 
 

Agroturystyka jest dziedziną życia społeczno-gospodarczego, która kształtuje oblicze wsi i 
daje nowe impulsy rozwoju obszarów wiejskich. Rozwój agroturystyki zależy od wielu czynni-
ków natury społeczno-gospodarczej, geograficznej, politycznej, demograficznej, historycznej. 
Wśród tych czynników najistotniejsze znaczenie mają takie elementy, jak: 

– sytuacja ekonomiczna społeczności lokalnej (gminnej, wiejskiej), 
– rozwój infrastruktury techniczno-użytkowej (transport, stan środowiska naturalnego, te-

lekomunikacja), 
– potrzeba odpoczynku, regeneracji sił człowieka, 
– polityka państwa w zakresie wolnego czasu ludności czynnej zawodowo, 
– zainteresowanie rolników działalnością agroturystyczną. 
Wymienione czynniki są ze sobą ściśle powiązane i łączy je przede wszystkim wątek eko-

nomiczny. Dzieje się tak dlatego, że turystyka staje się ważną dziedziną życia gospodarczego. 
Ruch turystyczny powoduje przepływ pieniądza do atrakcyjnych miejscowości, regionów, posia-
dających odpowiednią bazę infrastrukturalno-instytucjonalną.  

Rozwój usług turystycznych na wsi jest jednym z kierunków zagospodarowania obszarów 
wiejskich, powiązanych z wieloma innymi dziedzinami społeczno-gospodarczego rozwoju, jak 
handel, rzemiosło, kultura, rozrywka, transport, telekomunikacja, usługi gastronomiczne, banko-
we, zdrowotne. 

Agroturystyka jest formą turystyki wiejskiej ściśle powiązana z rolnictwem, z funkcjonują-
cym gospodarstwem rolnym, z wiejską zabudową i wiejskim krajobrazem. Pojęcie agroturystyki 
obejmuje wiele rodzajów aktywności związanej z turystyką pobytową, aktywną, krajobrazową, 
specjalistyczną, kulturową. Jej specyfiką jest złożoność produktu turystycznego. Na pakiet usług 
sprzedawanych turystom w gospodarstwie rolnym składa się wiele propozycji i możliwości, które 
rolnicy i społeczność wiejska prowadzą i sprzedają turystom. Zaangażowanie i współdziałanie 
usługodawców oraz instytucji obsługujących wieś w istotny sposób wpływają na ofertę i korzyści 
osiągane przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych. 

Stąd też rozwój agroturystyki zależy od możliwości spopularyzowania oferty w tym zakre-
sie oraz od pomocy samorządów lokalnych i organizacji rolniczych w szkoleniach rolników.1 
Przy odpowiedniej promocji agroturystyka ma szansę stać się ważną dziedziną dodatkowej dzia-

                                                           
1 J. Sikora: Organizacja ruchu turystycznego na wsi. WSz i P, Warszawa 1999, s. 31. 
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łalności gospodarczej gospodarstw rolnych znacznych obszarów Polski, posiadających ponad-
przeciętne walory turystyczne. 

Niezależnie od promocji, determinantami sukcesu w agroturystyce są przygotowania zawo-
dowe usługodawców, wiedza i umiejętności, gościnność, znajomość lokalnej kultury i walorów 
otoczenia, a także znajomość planowania i prowadzenia dokumentacji finansowej. Istotne jest 
ciekawe zaprezentowanie gospodarstwa rolnego, jego walorów i atrakcji dla turystów. Nie bez 
znaczenia są oferowane programy spędzania czasu wolnego, festyny, pokazy związane z rolnic-
twem, usługi gastronomiczne z tradycyjną regionalną kuchnią, sklepy degustacji miejscowych 
produktów żywnościowych (np. wina, piwa, przetworów mięsnych, mlecznych, owocowo-
warzywnych). Ważnymi składnikami produktu agroturystycznego, które przyciągają turystę są: 
specyficzna domowa atmosfera, wspólne z gospodarzami posiłki, czasami wspólna praca lub jej 
obserwowanie, bezpośredni kontakt z przyrodą, różne formy rekreacji, w tym uczestnictwo w 
wiejskich imprezach kulturalno-rozrywkowych. 

Produkt agroturystyczny oferowany turystom, to zestaw składników materialnych i niema-
terialnych opartych na możliwościach spędzania czasu w miejscu docelowym, postrzegany przez 
turystów jako przeżycie dostępne za określoną cenę. Inaczej mówiąc produktem będzie całość 
wrażeń turysty od wejścia do gospodarstwa agroturystycznego do powrotu do własnego domu. 

Na składniki materialne produktu agroturystycznego składają się ludzie zaangażowani w 
proces jego tworzenia, ich wiedza i kultura osobista, np. czy znają historię swojego terenu, czy 
władają językami obcymi, sposób ubierania się i zachowania. Przedmioty stanowiące środki 
świadczenia usług, np. budynki, ich wyposażenie, wyżywienie, urządzenia do rekreacji, zwierzęta 
itp. Infrastruktura otoczenia gospodarstwa agroturystycznego i miejscowości (np. trasy wyciecz-
kowe, zabytki, muzea, folklor miejscowy, akweny wodne, las, unikalna flora, fauna). 

Składniki niematerialne produktu agroturystycznego (psychiczne, emocjonalne) to np. go-
ścinność, kultura, inteligencja, otwartość, pomysłowość gospodarzy oraz przeżycia, doświadcze-
nie czegoś nowego przez turystę, jego wyobraźnia, chęć poznawania czegoś lub kogoś nowego.2 
Wszystkie elementy produktu agroturystycznego pozwalają w przybliżeniu zorientować się, jak 
złożony jest proces jego powstawania oraz jak ważna jest efektywna strategia jego promocji. 

Tak tworzony produkt agroturystyczny przynosi też wiele korzyści dla ludności wiejskiej. 
Daje korzyści ekonomiczne, społeczne, ekologiczne.3

Do korzyści ekonomicznych można zaliczyć m.in.: aktywizację przedsiębiorczości ludności 
wiejskiej; postęp w budowli, produkcji rolnej i ogrodniczej, a tym samym wzrost popytu na pro-
dukty rolne, oferowanie turystom zdrowej żywności; zróżnicowanie gospodarki w postaci szer-
szego ożywienia gospodarczego w zakresie usług, handlu, małej gastronomii, usług rzemieślni-
czych, wyrobów artystycznych ukierunkowanych na potrzeby turystów; rozwój inwestycji, w tym 
rozbudowa infrastruktury lokalnej (dróg, wodociągów, kanalizacji, gazociągów, oczyszczalni 
ścieków); wspieranie lokalnych usług i przetwórstwa rolno-spożywczego; zmniejszenie wrażli-
wości na wahania koniunktury rolniczej, zwiększenie podatności innowacyjnej. 

Społeczne korzyści agroturystyki, to przede wszystkim: rozwój postępu kulturalnego wsi, 
przy wspieraniu tradycji ludowych oraz możliwość przyswojenia innych wzorców do naśladowa-
nia (zwyczajów, tradycji); możliwość awansu zawodowo-społecznego, w tym szansa zdobycia 

                                                           
2 K. Młynarczyk: Agroturystyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002, 

s. 9. 
3 A.S. Kornak: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydawnictwo Aka-

demii Ekonomicznej, Wrocław 2001, s. 38. 
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nowych doświadczeń, kwalifikacji zawodowych, wynikających z kontaktów z gośćmi oraz z 
konieczności znalezienia swego miejsca w realiach gospodarki rynkowej; nowe perspektywy dla 
ludności wiejskiej, w postaci hamowania tendencji wyludniania i starzenia się wsi; wzrost tole-
rancji obyczajowej i moralnej. 

Ekologiczne znaczenie agroturystyki to rozwój inwestycji chroniących przyrodę; rozwój 
rolnictwa ekologicznego i zintegrowanego, produkcji zdrowej żywności; opieka nad pomnikami 
przyrody, ciekawym drzewostanem parków wiejskich, rezerwatami przyrody, które mogą być 
swoistym magnesem przyciągającym gości; wyższa dbałość o estetykę otoczenia gospodarstw 
agroturystycznych. 

Specyfika produktu agroturystycznego i korzyści wynikające z jego rozwoju kształtują od-
powiednie potrzeby wśród turystów, tworzą swoisty typ turysty. Bowiem typowy odbiorca agro-
turystyki to mieszkaniec miast, spragniony ciszy, spokoju, otwartych przestrzeni z dala od pełne-
go stresów życia miejscowości i regionów. Tacy turyści, to często ludzie aktywni, zainteresowani 
krajoznawstwem i ekologią. Najczęściej dysponują własnym samochodem i często organizują 
swoje urlopy samodzielnie, bez pośrednictwa biur turystycznych. Można zatem wywnioskować, 
że agroturystyka jest adresowana raczej do turysty indywidualnego, niż do grup zorganizowanych 
(turysty masowego). 

Wszystko to, co tworzy agroturystykę posiada ważne implikacje praktyczne, zwłaszcza w 
zakresie promocji i dystrybucji produktu agroturystycznego. Jednym z szerzej rozpowszechnio-
nych sposobów promocji gospodarstw agroturystycznych jest reklama, a szczególnie reklama 
katalogowo-ulotkowa. 

Reklama łączy w sobie wiadomości z różnych nauk. Jest rodzajem twórczości artystycznej 
popartej wiedzą ekonomiczną, psychologiczną oraz znajomością kultury i sztuki. Za pomocą 
reklamy nadawca przekazuje odbiorcy odpowiedni zestaw informacji o produktach, które skłonią 
odbiorcę do zakupu. 

Reklama jest więc skuteczna, gdy produkt jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań na-
bywcy, gdy cena i koszty dystrybucji są właściwie dobrane. Jest ona jednym z atrakcyjniejszych 
sposobów zapoznania klienta z ofertą firmy i może odgrywać dominującą rolę w działalności 
promocyjnej. 

Reklamę wyróżnia to, iż: 
– wykorzystuje kontakt pośredni z klientem poprzez środki masowego przekazu, 
– jest na ogół nastawiona na długotrwałe efekty w odróżnieniu od promocji sprzedaży, 
– jest płatną formą promocji, w odróżnieniu od niektórych działań public relations.4 
Najważniejsze zadania stawiane reklamie to informowanie i zapoznawanie konsumentów z 

produktem oraz z jego zastosowaniem; przekonywanie i aktywizowanie do podjęcia decyzji 
zakupu, w tym podkreślanie wyjątkowych cech produktu; nakłanianie do ponownego zakupu, w 
tym przypominanie i utrwalanie produktu wśród wcześniejszych nabywców.5

Reklama jest ogniwem, które łączy psychologię z ekonomią. Powinna ona zapoznać klien-
tów z produktem i zachwalać go tak, aby konsument zainteresował się nim, nabył go za swoje 
pieniądze i wracając do domu był zadowolony z dokonanego zakupu.6

 
4 J. Kall: Reklama. PWE, Warszawa 1994, s. 19. 
5 T. Domański: Skuteczna promocja i reklama. Poltex, Warszawa 1993, s. 15. 
6 P. Lewiński: Retoryka reklamy. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 11. 
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Stąd też reklama ma być efektywnym (w stosunku do nakładów) sposobem przekazywania 
informacji dużej liczbie ludzi. Ma przekazywać informacje o produkcie, wyrabiać reputację wy-
twórcy produktu, wspierać sprzedaż produktów stałym i nowym nabywcom oraz przypominać już 
istniejącym klientom, aby ponownie dokonali zakupu.7

Realizacja zadań reklamy wiąże się z wykorzystaniem mediów, środków i nośników re-
klamy, a ich wybór musi być celowy i dobrze przemyślany. Medium – jest to sposób w jaki re-
klama ma docierać do adresata. Mediami reklamowymi są telewizja, radio, prasa, kino. Środki 
reklamy to jednostki funkcjonujące w ramach każdego medium, jak np. kanały telewizyjne, stacje 
radiowe, tytuły prasowe, formy reklamy zewnętrznej w postaci tablic, bilbordów. Nośniki rekla-
my to wyodrębnione w ramach każdego środka konkretne sposoby (formy) przekazywania treści 
komunikatu reklamowego. Są to audycje, programy, ogłoszenia, plakaty, fotografie.8

Warto jednak zauważyć, iż określenia medium, środek, nośnik reklamy są często w branży 
reklamowej używane zamiennie jako równoznaczne. Dodatkowo do środków i nośników reklamy 
zalicza się też znak firmowy, wizytówkę, opakowanie, etykietkę, szyld, wystawę sklepową, plan-
szę reklamową, gadżet, ulotkę, prospekt, katalog, plakat, pokaz, internet. 

Nie sposób w tym miejscu opisać wszystkie wymienione środki reklamy pomimo, że wiele 
z nich stosuje się w promocji gospodarstw agroturystycznych. Ograniczono się do scharaktery-
zowania, stosunkowo często wykorzystywanych w agroturystyce, takich środków reklamy, jak 
ulotka, prospekt i katalog. One właśnie zawierają ważne nośniki reklamy jakimi są fotografie. 

Ulotka zazwyczaj ukazuje jedną konkretną ofertę, o której informuje klientów (np. może to 
być jedno gospodarstwo agroturystyczne). 

Prospekt, jako środek reklamowy, jest bogatszy treściowo od ulotki. Ukazuje szerzej ofertę 
kilku lub kilkunastu firm; szerzej i lepiej zapoznaje klientów z firmą. Wykonany jest z papieru 
trwalszego niż ulotka, co w połączeniu z bardziej estetycznym wyglądem skłania do dłuższego 
przechowywania. Większość prospektów poza sloganem9, informacjami o firmie zawiera kolo-
rowe i ciekawe zdjęcia, co wpływa na ich atrakcyjność. Prospekty, podobnie jak ulotki, są rozda-
wane lub pozostawiane w miejscach publicznych, np. w biurach podróży, punktach informacji 
turystycznej, gospodarstwach agroturystycznych, stowarzyszeniach agroturystycznych, urzędach 
gmin, miast. 

Katalog to najobszerniejszy materiał reklamowy. Informuje szczegółowiej o wszystkich 
ofertach firm wybranej branży na danym terenie lub dotyczy tylko jednej z nich (np. gospodar-
stwa agroturystyczne w powiecie, województwie lub biuro turystyczne i jego oferta na dany 
sezon). Katalogi zawierają wiele szczegółów i fachowych informacji opatrzonych zdjęciami, 
rysunkami, mapami. W katalogu można też umieścić wyniki testów, ankiet, listy z podziękowa-
niami od klientów. 

Cieszą się one dużym zainteresowaniem klientów oraz są ważnym czynnikiem wpływają-
cym na jego zachowania rynkowe. Zamieszczone w nich fotografie, jako środki przekazu infor-
macji, nie tylko mają kształtować uwagę, zainteresowanie, pragnienie, przekonanie, działanie i 
satysfakcję klienta. Muszą być: 

                                                           
7 H. Lewis, C. Nelson: Podręcznik reklamy. WIG-Press, Warszawa 2000, s. 12. 
8 R. Nowacki, M. Strużycki: Reklama w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa 2002, s. 52. 
9 Slogan reklamowy to zachęcające do zakupu krótkie zdanie wyrażające skrót myślowy najważniej-

szych zalet produktu. Wyraża on myśl reklamy za pomocą niewielkiej liczby słów wywierających wrażenie 
na odbiorcę. Np. Red-Bull – „Doda ci skrzydeł”; Czekolada Milka – „Daj się skusić”. Zob. W. Budzyński: 
Reklama – techniki skutecznej perswazji. Poltex, Warszawa 1999, s. 101. 
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– wiarygodne, tzn., że można im zaufać, 
– atrakcyjne, tzn. mają przyciągać uwagę odbiorcy, 
– zrozumiałe, tzn., że odbiorca może odczytać je własnymi słowami i myślami, 
– sugestywne, konsument może rozwijać szersze potrzeby i dodatkowe motywacje, 
– zapamiętywalne, tzn. powinny „wbić” w pamięć odbiorcy przykłady, przeżyte sytuacje, 

połączone z pozytywnymi skojarzeniami, 
– oryginalne, tzn. pomysłowe, kreatywne, różniące się od konkurencji.10 
Pojawia się przeto pytanie, czy fotografie w katalogach i prospektach agroturystycznych 

spełniają powyższe właściwości w przekazywaniu informacji mniej lub bardziej zainteresowanym 
agroturystyką klientom? 

Zamieszczone w katalogach agroturystycznych fotografie stanowią element komunikacji 
treści produktu agroturystycznego zawiązywanej pomiędzy jego wytwórcą a konsumentem. Ofer-
ta wytwórcy produktu agroturystycznego ukazana na fotografiach koncentruje się na jego zaletach 
i korzyściach oraz na jego przekazie wizualnym o zawartości ładunku emocjonalnego, sposobu 
perswazji. Składa ona obietnicę spędzenia niezapomnianych chwil i dobrego wypoczynku w 
gospodarstwie agroturystycznym. Nie zawsze jednak uwzględnia zainteresowania i potrzeby 
konsumenta, jego cechy osobowości, motywacje, status społeczno-ekonomiczny, grupę społecz-
nego odniesienia. 

Fotografia wykorzystywana w katalogach agroturystycznych, jako nośnik informacji o pro-
dukcie, posiada swoją specyfikę wizualizacji. Fotografie, warto zauważyć, rozwijają się w parze z 
jedną z najbardziej charakterystycznych rozrywek naszych czasów – turystyką. Współcześnie 
turystyka, podróżowanie, niezależnie od celu, bez aparatu fotograficznego wygląda nienaturalnie. 
Fotografie bowiem dostarczają niepodważalnego dowodu na to, że podróż się odbyła, program 
został wykonany i turyści są zadowoleni.11 Dokumentują one cykle konsumpcji turystycznej 
prowadzonej poza wzrokiem rodziny, przyjaciół, sąsiadów. 

W miarę rozwoju turystyki wzrosło uzależnienie turystów od aparatu fotograficznego. Po-
dróże stały się strategią gromadzenia zdjęć, które uznane zostały za jeden z najważniejszych 
wynalazków zwiększających skalę naszych doznań, naszej satysfakcji. Wydarzenia przemijają, 
ale zdjęcie zostanie, nadając utrwalonemu wydarzeniu pewien rodzaj nieśmiertelności i znacze-
nia. 

Fotografia to najbardziej tajemniczy przedmiot, który tworzy i zespala nowoczesne środo-
wisko. Dostarcza nadmiaru informacji o przeszłości i teraźniejszości. 

Fotografia uważana jest za niepodważalny dowód, że coś się wydarzyło; zakłada, że coś co 
oglądamy, istnieje albo istniało. W każdym zdjęciu dostrzegamy osobisty, niewinny, a przeto 
bliższy stosunek do widocznej rzeczywistości. Pokazuje ono „jak jest”, traktujemy je jako „auten-
tyk”. 

Fotografie przedstawiające, zwłaszcza ludzi, egzotyczne krajobrazy, miasta, wsie, zachęca-
ją do snucia marzeń, wyrażają uczucia sentymentalne, ujawniają podświadome zabiegi magiczne. 
Stanowią próbę nawiązania kontaktu lub odsyłają do innej rzeczywistości.12 Stanowią one część 

 
10 A. Jachnis, J.F. Terelak: Psychologia konsumenta reklamy. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 

1998, s. 220 oraz R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 
2002, s. 159. 

11 S. Sontag: O fotografii. Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1986, s. 13. 
12 Ibidem, s. 20. 
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„umeblowania” naszego środowiska. Są kamieniami probierczymi i ilustrują ograniczenia pew-
nego podejścia do realnej rzeczywistości. 
 
 

Rysunek 1. Krajobrazy polskiej wsi 
Źródło: www.agroturystyka.in-travel.net 
 
                       
 

Rysunek 2. Mazury – Kraina Wielkich Jezior 
Źródło: www.eunika.pl/przyroda.htm 

 
Fotografia „powołana” została do służby w działalności różnych instytucji kontrolujących 

życie ludzi, przyrody, aktywność będących w nich jednostek. Pełni ona rolę przedmiotów symbo-
licznych oraz źródła informacji. Można byłoby powiedzieć, że w tzw. „biurokratycznej inwenta-
ryzacji rzeczywistości, nawet najważniejsze dokumenty nie mają znaczenia, dopóki nie uzupełni 
się je, wzmocni fotografią. Fotografie zatem są w cenie, ponieważ dostarczają informacji. Mówią 
nam o tym, jak jest; tworzą katalog właściwości i znaków zawierających przekaz informacji”.13 
Dostarczają informacji, szczególnie tym osobom, które nie mają nawyku regularnej lektury treści 
drukowanych. Bowiem bywa tak, że gdzie jest więcej fotografii, tam jest mniej druku. 

                                                           
13 Takim przykładem mogą być katalogi i prospekty agroturystyczne. 
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Każda fotografia jest wieloznaczna; zobaczyć na niej coś, to znaczy, znaleźć potencjalny 
przedmiot fascynacji i zainteresowań. Inaczej mówiąc, fotografie, które same nie są w stanie 
niczego jednoznacznie wyjaśnić, stanowią niewyczerpalne źródło zachęty do dedukowania, spe-
kulacji i fantazjowania. Wzmacniają nasze już istniejące postawy oraz tworzą zalążki postaw 
nowych. 

 
 

          
Rysunek 3. Zagroda wiejska w Bieszczadach 
Źródło: www.galicyjskie stowarzyszenie agroturystyczne.pl 
 

Przedstawiając świat za pomocą fotografii, warto zauważyć, że więcej informacji jest w 
nich uchwytnych niż ukazanych. Przykładowo zdjęcie przedstawiające budynek mieszkalny 
gospodarstwa agroturystycznego nic nam nie mówi o tym, jak jest ono zorganizowane, według 
jakich zasad działa? co się w nim dzieje? co może być interesujące dla turysty? To znaczy, że 
wiedza osiągana przez nieruchome, statystyczne fotografie, zawsze będzie w jakimś sensie po-
wierzchowna, o niskiej wartości i cenie; będą to pozory wiedzy, pozory mądrości, treści senty-
mentu. 
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Rysunek 4. Gospodarstwo agroturystyczne „Kożuchowski młyn” 
Źródło: www.republika.pl/kożuchowskimłyn/ 
 

Zdjęcia robi się nie tylko po to, by pokazywać, co należy podziwiać, ale także po to, by od-
słaniać to, z czym trzeba się borykać, nad czym należy ubolewać i co należy naprawiać.14

                

  
Rysunek 5. Zwierzęta hodowlane     Rysunek 6. Praca na  kołowrotku 
w gospodarstwie agroturystycznym    Źródło:www.agrotur.note.pl  
Źródło: www.ściernisko-chojnice.pl  
 

                                                           
14 S. Sontag: op.cit., s. 63. 
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Fotografie dostarczają „błyskawicznej” historii „porcjowanej socjologii” oraz poczucia na-
tychmiastowego uczestnictwa. Dostarczają „opakowanej rzeczywistości”. W fotografii przeważ-
nie chodzi o istotne szczegóły, które mają być na zawsze utrwalone i zapamiętane. Kształtuje ona 
potrzebę zapamiętywania, wrażliwości, sugeruje potrzebę zrozumienia rzeczywistości, proponuje 
byśmy świat kolekcjonowali, przypominali, poznawali i do niego wracali. 
 

 

Rysunek 7. Wóz z taborem – atrakcja turystyczna 
Źródło: www.agrotur.note.pl 

 
Fotografia skłania ludzi do poszukiwania czegoś pięknego. Nikt jeszcze nie odkrył brzydo-

ty dzięki fotografii. Stała się ona miarą piękna i siłą wpływu na człowieka. 
 

 

Rysunek 8. Zarybiony staw wodny na terenie gospodarstwa agroturystycznego 
Źródło: www.lesne-zacisze.net 
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Na fotografii ludzie chcą wyidealizowanego obrazu samego siebie, chcą na niej wyjść jak 

najlepiej. Dlatego też oglądaną i ocenianą rzeczywistość zawartą na fotografii oceniamy właśnie z 
punktu widzenia wierności, jakiej dokonuje fotografia.  

 
 

 
Rysunek 9. Gospodarze i koń „Kasztan”                                      Rysunek 10. Gospodyni w ogrodzie 
Źródło: www.gościnnawieś.pl                 Źródło: www.goscinnawieś.pl      
 
 

Bowiem właśnie fotografie powszechnie uważa się za narzędzia poznawania świata. Są one 
„obrazkami”, a ich oglądanie motywuje ludzi do zainteresowania się innymi „obrazkami” na ten 
sam lub podobny temat. 

Zdjęcie – to tajemnica o tajemnicy. Im więcej nam mówią, tym mniej wiemy. Fotografie 
pomagają zrozumieć dostrzegane otoczenie i stanowią zaproszenie do postawy konsumpcyjnej, 
pogłębiają stan emocjonalny zainteresowania się ludzi.15

Fotografie, np. zamieszczone w katalogach promocyjnych, bywają uważane za środek po-
magający nam odszukiwać swoje miejsce w otoczeniu, na obcym terenie. Dzięki nim traktujemy 
świat z dystansu, bez zakłócających wpływów osobowości innych ludzi, ich pretensji i roszczeń. 
Ukazują nam rzeczywistość jakiej przedtem nie widzieliśmy. 

Zdjęcia fotograficzne przynoszą pożyteczne, a często zdumiewające rodzaje danych. Za-
wdzięczają swoją „siłę” kopiowanym obrazom rzeczywistości, a nie zaś umysłowi fotografa. 
Język, którym oceniamy fotografię, jest niezwykle ubogi; często ogranicza się do zwrotów: kom-
pozycja, światło, subtelność, zdjęcie ciekawe, mocne, złożone, proste. 

Czerpiąc wiedzę z fotografii o wielu faktach i zjawiskach (np. przyroda, kultura) ludzie 
często rozczarowują się, dziwią lub odczuwają obojętność, gdy zobaczą oryginał. Zdjęcia pozba-
wiają nas na ogół bezpośredniego kontaktu z fotografowanym faktem. Ale uczucia, które budzą, 
motywują do przeżyć i emocji, przeważnie różnią się od uczuć, których zaznajemy w prawdzi-

                                                           
15 Ibidem, s. 107. 

http://www.go%C5%9Bcinna/
http://www.goscinnawie%C5%9B.pl/
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wym świecie rzeczywistości, w bezpośrednim z nim kontakcie (z wsią, gospodarstwem agrotury-
stycznym, lasem, zwierzętami). Często czujemy przez to większy niepokój oglądając coś na 
zdjęciu, niż widząc to naprawdę.16

Fotografie są dokumentami społecznymi i mówią jednym „językiem” rozumianym we 
wszystkich zakątkach świata, mocno łączącym narody i kultury. Łączą one rodzinę człowieczą.17

Odnosząc powyższe treści do reklamy katalogowej i folderów gospodarstw agroturystycz-
nych, w których zamieszczane są fotografie, warto zwrócić uwagę, iż właśnie te środki stanowią 
podstawę promocji w agroturystyce (tab. 1). 

 
Tabela 1. Środki promocji stosowane przez kwaterodawców w Wielkopolsce Wschodniej 
 
Lp. Wyszczególnienie udział w % * 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Foldery, ulotki 
Katalogi, informatory 
Internet 
Ogłoszenia prasowe 
Tablice przydrożne 
Radio 
Telewizja 
Biura i agencje turystyczne 
Punkty informacji turystycznej 
Fax 

100,0 
81,0 
76,0 
57,0 
46,7 
25,3 
20,1 
18,3 
13,1 
6,6 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych. 
* Procenty nie sumują się, wybierano więcej niż 1 odpowiedzi. 
 

 
Zawarte zdjęcia w katalogach, ulotkach, folderach agroturystycznych szczególnie powinny 

podkreślać związek oferty turystycznej z przyrodą, odmienność wobec warunków codziennego 
życia. Fotografia musi być czytelna, mniej powinna ukazywać „bryłę” budynku, a bardziej wska-
zywać na jego otoczenie (ogród, las, woda) i podkreślać walory wypoczynkowe. 

                                                           
16 Ibidem, s. 165. 
17 P. Sztompka: Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza. Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2005, s. 121 oraz K. Olechnicki: Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i 
medium nauk społecznych. Oficyna Naukowa, Warszawa 2003. 
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Dodatkowo, poza zdjęciem, informacje, takie jak np. opis atrakcji miejscowości i okolicy, 
opis gospodarstwa agroturystycznego (kategoria, specjalizacja usług, lokalizacja), cennik, mapka 
i sposób dojazdu, telefon, muszą być prawdziwe, rzetelne, pełne, bez upiększeń w słownictwo, 
bez utajniania utrudnień dla gościa i braków. W informacjach promocyjnych trzeba „ważyć” 
każde słowo i myśleć kategoriami odbiorcy. Stąd też należałoby zauważyć, że tylko powyższe 
warunki stosowane w działalności promocyjnej agroturystyki mogą przynieść jej sukces obecnie i 
w przyszłości. 
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PORTALE INTERNETOWE JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 
MARKETINGOWEJ REGIONU NA PRZYKŁADZIE ŚWINOUJŚCIA 

 

 

Wprowadzenie 
 

Komunikacja wymaga dwóch stron: jednej, która informacje przekazuje, drugiej – która je 
odbiera. Komunikacja to proces polegający na wzajemnym przekazywaniu treści1. Odbiorca 
informacji staje się jednocześnie nadawcą kolejnych treści. W komunikacji bardzo istotna jest 
treść oraz relacje między rozmówcami. Internet umożliwia dostęp do olbrzymich zasobów infor-
macyjnych, co może być też czasem utrudnieniem ze względu na ich zbyt dużą liczbę. W obec-
nych czasach Internet staje się istotnym środkiem przekazu informacji. Jest narzędziem poszerza-
nia wiedzy, łączy ludzi o podobnych poglądach. Umożliwia przedstawienie odbiorcom swoich 
atutów, jak również jest platformą wiedzy dla wielu grup. Pomimo rosnącej liczby portali samo-
rządów lokalnych, znaczna część z nich jest raczej wynikiem „mody” na Internet niż próbą od-
powiedzi na podstawowe pytania: dla kogo i w jakim celu robiona jest prezentacja. Należy pamię-
tać, że jeśli ktoś trafi na stronę www danej gminy, to znaczy, że jest już z reguły zainteresowany 
ofertą; nie trzeba go zatem zachęcać, jak robią to reklamy. To, co teraz dany użytkownik będzie 
potrzebował, to właśnie bliższa informacja. Komunikacja internetowa powinna mieć zatem cha-
rakter dwustronnych przepływów informacji, a nie ograniczać się do przedstawiania komunika-
tów. Problemem może stać się co powiedzieć, komu i jak często, a nie czy w ogóle powiedzieć, 
bo to jest już oczywiste. 

Adresatów działań komunikacyjnych gminy można podzielić na dwie grupy: odbiorców 
wewnętrznych (mieszkańcy, przedsiębiorstwa istniejące na obszarze gminy, instytucje lokalne i 
regionalne, pracownicy samorządu terytorialnego) oraz odbiorców zewnętrznych (m.in. inwesto-
rzy, turyści, gminy sąsiednie, organizatorzy konferencji, podmioty rynku finansowego, krajowego 
i zagranicznego). 

                                                           
1 J. Blythe: Komunikacja marketingowa. PWE, Warszawa 2002, s. 14. 
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Krótka charakterystyka miasta Świnoujścia2

 
 Świnoujście jest miastem specyficznym, łączącym w swych granicach, dwa rodzaje 

działalności, które rozwijają się w dwóch różnych częściach miasta, na różnych brzegach Świny. 
Na lewym brzegu, na wyspie Uznam rozwija się turystyka i uzdrowisko, a na prawym brzegu, na 
wyspie Wolin dominuje działalność portowa i przemysłowa. Na prawym brzegu usytuowane są 
najbardziej znaczące zakłady. 

Jedyne w Polsce miasto położone całkowicie na wyspach obejmuje w swych granicach 44 
wyspy i wysepki, z których trzy są zamieszkałe: Uznam, którą dzieli z Niemcami, Wolin i Karsi-
bórz. Stałą komunikację pomiędzy wyspami Wolin i Uznam utrzymują promy. Infrastruktura 
miejska najbardziej rozwinęła się na wyspie Uznam. Tutaj znajduje się centrum miasta, główne 
obiekty turystyczne i uzdrowiskowe. Zachodnia część wyspy Wolin to dzielnica portowo-
przemysłowa Warszów.  

Świnoujście położone jest w miejscu dość osobliwym – między stałym lądem  
a morzem. Świna stanowi najkrótszą z trzech odnóg Odry, wpadających do Bałtyku. Na wscho-
dzie sąsiaduje z nią Dziwna, na zachodzie Piana. Rzeki te są właściwie cieśninami łączącymi 
Zalew Szczeciński z Zatoką Pomorską. Krzyżują się tu szlaki komunikacyjne morskie i lądowe, 
od Berlina dzieli Świnoujście zaledwie 160 km, do Danii jest 150 km, Szwecji 175 km, Norwegii 
600 km. Ujście rzeki Świny ujęte w koryto kanału jest drogą morską dla statków zmierzających 
przez Zalew Szczeciński do Szczecina.  

Rejon delty wstecznej Świny uznany jest za jeden z cenniejszych przyrodniczo obszarów w 
Polsce. Występuje tu unikalna w skali kraju roślinność. Teren ten jest ostoją ptaków o randze 
międzynarodowej. Gnieździ się tutaj około 140 gatunków ptaków, w tym występują gatunki 
zaliczane do wymierających w skali świata. Jedną z większych wysp delty wstecznej Świny jest 
Karsiborska Kępa, gdzie znajduje się ścisły rezerwat ptaków i roślinności endemicznej. Dla przy-
bywających do delty Świny obserwatorów bogactwo gatunkowe ptaków jest okazją do przeżycia 
wielu wspaniałych chwil. 

Świnoujście od ponad 170 lat znane jest jako największe europejskie kąpielisko nad Bałty-
kiem. Atrakcją miasta jest wspaniała, szeroka, drobnoziarnista plaża o jasnym piasku. Na skutek 
„cofania się” morza obszar Świnoujścia wciąż się powiększa. Piaski osadzające się przy brzegu 
sprawiły, że w ciągu 200 lat linia brzegowa w tym rejonie przesunęła się  
o 1,5 km. Piaszczysta plaża ma ponad 10 km długości i dochodzi miejscami do 70 m szerokości. 
Brzeg plaży opada ku morzu bardzo łagodnie, tworząc rozległe, płytkie kąpieliska, zapewniające 
bezpieczną kąpiel wypoczywającym wczasowiczom i powodujące, że woda w tej części Bałtyku 
ma zawsze najwyższą temperaturę na całym polskim wybrzeżu. Morze to także przede wszystkim 
sporty wodne, a szczególnie moda na skutery wodne, windsurfing czy żeglowanie, co przyciąga 
do Świnoujścia coraz więcej turystów.  

Od ponad 100 lat Świnoujście jest również popularnym uzdrowiskiem, najliczniej odwie-
dzanym przez mieszkańców całej Europy – nadbałtyckim kurortem. Status uzdrowiska zawdzię-
cza solankom, łagodnemu klimatowi, który charakteryzuje się wydłużonym latem, krótką łagodną 
zimą, dostatkiem czystego i wilgotnego powietrza z dużą zawartością aerozolu morskiego. 

Świnoujście ma wiele pięknych zakątków i atrakcji turystycznych, m.in.: 
                                                           
2 opracowano na podstawie materiałów z gminy oraz www.swinoujscie.pl.
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– Park Zdrojowy założony przed 150 laty  ze śródziemnomorską roślinnością, 
– XIX-wieczne forty zbudowane na miejscu dawnych fortyfikacji po obydwu stronach 

Świny, 
– jedną z najwyższych nad Bałtykiem latarnię morską (68 m), wspaniały przykład tego 

rodzaju architektury sprzed ponad 100 laty, 
– falochrony portowe budowane w latach 1818-23 oraz wieńczącą zachodni falochron 

Stawa „Młyny”, charakterystyczny dla portu Świnoujście znak nawigacyjny w kształcie 
wiatraka, 

– XVIII-wieczny kościół Chrystusa Króla, który w ramach przebudowy w 1881 roku uzy-
skał dominującą nad centrum miasta wieżę (w nawie głównej kościoła zwisa ze stropu 
potężny, drewniany model statku), 

– Ratusz miejski z początku XIX w., obecnie Muzeum Rybołówstwa Morskiego, w któ-
rym można zapoznać się z historią miasta, obejrzeć m. in. zbiory prezentujące rozwój 
rybołówstwa, stare narzędzia połowowe, 

– neogotycki kościół Matki Boskiej „Stella Maris”, z końca XIX stulecia z pięknymi wi-
trażami i umieszczoną nad wejściem mozaiką przedstawiającą Matkę Boską  
z Dzieciątkiem płynącą łodzią po morzu, 

– dobrze zachowaną wieżę po kościele garnizonowym zburzonym pod koniec II wojny 
światowej. 

Dzielnica nadmorska, oddzielona od śródmieścia pasem zieleni, zabudowana jest zabytko-
wymi domami z końca XIX wieku. Wzdłuż wybrzeża biegnie promenada, przy której latem 
usadawiają się lodziarze, rysownicy, muzycy, sprzedawcy pamiątek i bursztynowej biżuterii. Po 
zachodzie słońca, do późnej nocy cała promenada zamienia się w wielki plac koncertowy i ulicz-
ny teatr. W sezonie letnim kursują również statki białej floty między Świnoujściem a portami 
niemieckimi na wyspach Uznam i Rugia. 

Specyficzny charakter Świnoujścia znajduje swoje odbicie również w harmonogramie cy-
klicznych wydarzeń kulturalnych i sportowych. Każdego roku miasto gości, szczególnie  
w sezonie letnim, uczestników wielu imprez. Świnoujście jest miejscem, do którego  
w czerwcu, lipcu i sierpniu licznie zawijają żeglarze w ramach kilku edycji regat. Jednak letni 
sezon sportowo-kulturalny ma swój początek znacznie wcześniej. Już w maju rozgrywany jest 
Bieg Konstytucji 3 Maja oraz Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego. Do majowej tradycji masowych 
imprez kulturalnych, podkreślających morski charakter miasta należy Święto Śledzia, którego 
obchody zapoczątkowało Towarzystwo Przyjaciół Świnoujścia. Każdego roku, ze szczególnym 
rozmachem, świętowane są Dni Morza – Dni Świnoujścia, obchodzone tradycyjnie pod koniec 
czerwca. Nieodłącznymi elementami tych obchodów są tzw. Neptunalia, Noc Świętojańska, 
obchody Święta Marynarki Wojennej, którym towarzyszą okolicznościowe wystawy, koncerty, 
festyny. W wakacje odbywają się także m.in. Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej 
(lipiec), Świnoujski Piknik Ludowy wraz z targami sztuki ludowej (lipiec) oraz liczne imprezy 
kulturalno-promocyjne w muszli koncertowej pod hasłem „Lato w muszli” (lipiec i sierpień). Do 
świnoujskich atrakcji należą słynne już koncerty promenadowe w wykonaniu znanych orkiestr 
(sierpień). Dodatkowo niemal każdego dnia zaprasza na atrakcyjne koncerty estradowe amfiteatr, 
który może pomieścić około 3000 osób. Wrzesień charakteryzuje się uroczystymi obchodami 
Morskich Dni Kultury, gdzie również nawiązuje się do tradycji morskiej, poprzez okolicznościo-
we wystawy, koncerty, wieczory literackie oraz biesiady rybne. Integralną częścią tych obchodów 
oraz ich najsilniejszym akcentem jest Ogólnopolski Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak”. Naj-
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ważniejszą imprezą sportową tego miesiąca jest bieg maratoński w międzynarodowej obsadzie 
„Maraton  Świnoujście – Wolgast”. To tylko niektóre z imprez odbywających się  
w Świnoujściu, które zachęcają turystów do przyjazdu i uatrakcyjniają życie mieszkańców. 
 
Wykorzystanie portalu internetowego w Świnoujściu 
 

Jednostki samorządowe, w tym miasto Świnoujście, wykorzystują Internet najczęściej w 
celu usprawnienia procesu obsługi klienta, obniżenia kosztów funkcjonowania urzędu, budowania 
pozytywnego wizerunku wśród swoich odbiorców (głównie mieszkańców, turystów, inwesto-
rów), dostarczania informacji o regionie, tworzenia partnerstwa publiczno-prywatnego itp. Portal 
internetowy musi być tak zaprojektowany i wykonany, aby był wizytówką danego regionu. Zatem 
jak przedstawia się portal internetowy miasta Świnoujście (www.swinoujscie.pl) – rys. 1? Stronę 
tę odwiedziło już 450300 internautów. Adres jest łatwy do zapamiętania, wpisywany najczęściej 
intuicyjnie. 
 

 

 

Rysunek 1. Witryna internetowa miasta Świnoujście  
Źródło: www.swinoujscie.pl 

 
Na pierwszym planie uwidoczniony jest herb oraz wizytówka miasta. Serwis internetowy 

Świnoujścia podzielony jest na obszary tematyczne, poruszające takie zagadnienia jak m.in.: 
informacje o mieście i jego władzach, kultura, turystyka, komunikacja, współpraca zagraniczna, 
zamówienia publiczne, instytucje kulturalne i sportowe itp. Są to informacje użyteczne zarówno 

http://www.swinoujscie.pl/
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dla mieszkańców w życiu codziennym (np. informacje o komunikacji, odbywających się impre-
zach, ofertach pracy, druki dokumentów itp.), jak również dla inwestorów (np. oferty przetargo-
we, formy współpracy) oraz dla potencjalnych turystów (np. baza noclegowa, gastronomiczna, 
punkty informacji, atrakcje, warunki naturalne, szlaki). Elementem ułatwiającym poszukiwanie 
żądanych informacji dla poszczególnych grup jest „pilot”, czyli u góry strony zamieszczony 
podział informacji: „dla mieszkańców”, „dla inwestorów” i „dla turystów”. Istotnym elementem 
dla użytkowników jest interaktywna mapa Świnoujścia, która niestety nie zawsze uruchamia się. 
Można tu również pobrać film o mieście. 

Umieszczenie w serwisie informacji o uchwałach i komunikatach miejskich kształtuje do-
brą komunikację z przedsiębiorstwami, innymi instytucjami lokalnymi, jak i mieszkańcami. Na 
stronie umieszczone są również dokumenty do pobrania, podzielone na wydziały w Urzędzie 
Miasta, co zdecydowanie ułatwia ich znalezienie. Zainteresowana osoba może również spraw-
dzić, kiedy odbywają się dyżury radnych.  

Na stronie www zamieszczone są odnośniki do innych jednostek i instytucji działających 
na tym obszarze, które mogą zainteresować poszczególne grupy. Serwis zbudowany jest w dość 
prosty i przystępny sposób, a informacje ułożone są przejrzyście. Ma przemyślaną koncepcję 
graficzną i co najważniejsze zawiera aktualne informacje. Stronę uatrakcyjniają również zamiesz-
czone zdjęcia związane z walorami regionu czy odbywającymi się imprezami. 

W serwisie jednak brakuje wykorzystania w większym stopniu interaktywności. Zawiera 
on dużo informacji przeznaczonych dla wielu grup, ale nie wykorzystano zbytnio możliwości 
załatwienia spraw urzędowych bez potrzeby wychodzenia z domu. Interesującym dodatkiem 
strony byłoby również forum internautów, którzy również mogliby przyczynić się do promowania 
miasta Świnoujście i jego terenów.  

Miasto Świnoujście, szczególnie ze względu na swoje położenie geograficzne, stara się do-
trzeć do internautów innych krajów. Umożliwia zatem przeglądanie informacji na jego temat w 
języku niemieckim i angielskim. Miasto ma również licznik odwiedzin, dzięki któremu można 
kontrolować, w jaki sposób podejmowane działania komunikacyjne przyczyniły się do zwiększe-
nia odwiedzin. Jego bardziej rozbudowane funkcje pozwalają również określić, jakie podstrony są 
najczęściej odwiedzane, a tym samym dostarczają wiedzy o tym, jakie informacje na temat miasta 
są najczęściej poszukiwane.  

Mankamentem analizowanej strony www może być to, że na stronie głównej brakuje adre-
su e-mail (znajduje się na stronie urzędu), który umożliwiałby kontakt zainteresowanych osób z 
„miastem”. Miasto mogłoby pozyskać cenne źródło informacji o potrzebach i oczekiwaniach 
internautów. Ułatwieniem zaś dla internauty, który wejdzie na stronę www Świnoujścia, jest 
umieszczona wyszukiwarka, dzięki której można odnaleźć w serwisie podane słowa lub frazy, 
choć niestety nie wskazuje wszystkich możliwości.  

Podsumowując należy podkreślić, że witryna internetowa to nie ulotka reklamowa, którą 
przygotowuje się raz, a potem można o niej zapomnieć, dopóki jej nakład się nie wyczerpie – 
niezbędna jest jej stała aktualizacja. Informacje na stronie www można aktualizować, gdy zacho-
dzi taka potrzeba, nawet kilka razy dziennie. Serwis www jest bowiem jakby wizytówką dostępną 
wszędzie i dla każdego.  
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Wstęp 
 

Zgodnie z definicją informacja turystyczna jest podstawową komórką organizacyjną stymu-
lującą ruch turystyczny na określonym obszarze. Jest też niezbędnym składnikiem promocji 
turystycznej. Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki badań przemawiają za tezą, że ten 
segment polskiej gospodarki turystycznej jest elementem hamującym jej rozwój. Świadczą o tym 
przede wszystkim badania ankietowe przeprowadzane wśród konsumentów usług turystycznych.  

Szczególną uwagę zwrócono na opinie zachodnioeuropejskich turystów, którzy mają pełne 
wyobrażenie o sposobie funkcjonowania informacji turystycznej. Dla celów porównawczych 
przedstawiono także opinie władz samorządowych wszystkich polskich gmin nadmorskich i 
nadzalewowych. Celem realizacji niniejszego opracowania wykorzystano badania socjologiczne 
odnoszące się do sytuacji informacji turystycznej w całym kraju, jak również badania własne 
prowadzone w nadmorskiej strefie rekreacyjnej. Większość danych badawczych odnosi się do 
ostatniego dziesięciolecia.  

 

Informacja turystyczna i jej podstawowe zadania 
 

Według J. Idziakowskiego J.P. Piotrowskiego1 informacja turystyczna to nie tylko zbiór 
danych, ale przede wszystkim jednolita organizacja procesów obejmujących: gromadzenie, prze-
twarzanie i udostępnianie informacji. W jej skład wchodzą: 

– kadra informatorów turystycznych, 
– centralna baza danych informacji turystycznej,  
– sieć „it” – obejmująca placówki informacji turystycznej, realizujących różnorodne za-

dania z zakresu informacji, poradnictwa i promocji turystycznej. 
Jednostki „it” stanowią integralny element gospodarki turystycznej2. Pełnią istotną funkcję 

doradztwa i poradnictwa w zakresie usług turystycznych, zarówno w fazie poprzedzającej wyjazd 
turystów, jak i w okresie ich trwania. 

                                                           
1 J. Idziakowski, J.P. Piotrowski: Informacja turystyczna. W: Turystyka w gminie i powiecie. Red. A. 

Gordon, POT, Warszawa, 2003. 
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Rola informacji turystycznej sukcesywnie wzrasta. Jest to bowiem związane z trendami za-
chodzącymi we współczesnej turystyce. Nowoczesne techniki informacyjne, obok takich elemen-
tów, jak: wzrost zamożności społeczeństw, wzrost ilości czasu wolnego, łatwość dotarcia do 
odległych miejsc itd., są wyjątkowo istotne w kształtowaniu się ruchu turystycznego na świecie. 
R. Ziółkowski3, analizując raport UN WTO, dotyczący tendencji rozwojowych turystyki do 2020 
r., podkreśla, że dzięki nowoczesnym technikom komunikacji (informacji) ważną rolę będą od-
grywały takie megatrendy, jak:  

– uzależnienie wyboru miejsc docelowych od technologii informacyjnej, 
– wykorzystanie atlasów CD-ROM oraz internetowej inspekcji hoteli do wyboru miejsc 

podróży, 
– wzrost liczby turystów wyruszających do miejsc poza utartymi szlakami itd.  
Polską informację turystyczną cechuje wiele mankamentów, jak również pozytywów. Do 

pierwszej grupy należy zaliczyć: zbyt późne dostrzeżenie przez władze samorządowe i branżę 
turystyczną roli „it” w działalności turystycznej, istnienie wielu wydawnictw promocyjnych na 
niskim poziomie merytorycznym, brak sprawnych regionalnych i krajowych sieci informacji i 
promocji turystycznej itd. Do drugiej można natomiast zaliczyć – liczną, dobrze przygotowaną 
kadrę, przekonanie władz samorządowych do tworzenia lokalnych centrów, bądź punktów „it”, 
wprowadzanie nowych technologii – systemów informacji i promocji, istnienie licznych (w więk-
szości – na dobrym poziomie) środków promocji wykorzystywanych w systemie „it” itd.   

 
Znaczenie informacji turystycznej dla turystów 

 

W odniesieniu do funkcjonowania „it”, największą wartość poznawczą mają oceny konsu-
mentów ich usług, tj. turystów. Stąd też podjęto próbę pokazania znaczenia informacji turystycz-
nej dla turystów na przykładzie Kołobrzegu, Ustki i Ustronia Morskiego.  

Kilkuletnie badania ankietowe prowadzone w dwóch ważnych centrach turystyki nadmor-
skiej, tj. Ustce i Ustroniu Morskim wykazały, że informacja turystyczna wcale nie jest najważ-
niejszym źródłem uzyskania informacji o tych jednostkach osadniczych. W Ustroniu Morskim 
Urząd Gminy prowadzi badania socjologiczne nad ruchem turystycznym od 2002 r. (tab. 1). 

Chociaż czteroletni okres badawczy w pełni nie oddaje trendów zachodzących w badanym 
aspekcie, jednak dostrzega się zarysowujące się określone tendencje. Przede wszystkim istotne 
znaczenie mają trzy źródła informacji o tej miejscowości, tj. Internet, znajomi i krewni oraz in-
formacja turystyczna. Wyraźnie w badanym okresie zmalała liczba osób przyjeżdżających do 
Ustronia Morskiego z „polecenia od znajomych”. Zgodnie z przewidywaniami dość istotnie 
wzrosło znaczenie Internetu, jako źródła informacji na temat kierunku wyjazdu turystycznego. 
Warto podkreślić, że także dwukrotnie wzrosło znaczenie „it” w tym względzie. 

 
 
 

                                                                                                                                              
2 Ekonomika i organizacja turystyki. Red. A. Konieczna-Domańska. Wydawnictwa Szkolne i Pedago-

giczne, Warszawa 1987.   
3 R. Ziółkowski: Turysta poinformowany – nowy trend kształtujący politykę turystyczną. W: Polityka tu-

rystyczna. Red. A. Panasiuk. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Kopenhaga 2005. 
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Tabela 1. Źródła informacji o Ustroniu Morskim, z których korzystali turyści przebywający w tej gminie  
w latach 2002-2005 (w %) 

 
Rok 

Lp. Źródło informacji 2002 2003 2004 2005 

Dynamika 
zmian 

2005/2002  
(w %) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Internet 

Znajomi 

Informacja turystyczna 

„W ciemno” 

Targi turystyczne 

Zakład pracy 

Gazeta turystyczna 

Katalog, folder 

Biuro podróży 

Własne doświadczenie 

13 

30 

7 

8 

8 

8 

4 

4 

9 

5 

16 

22 

15 

9 

8 

5 

8 

7 

3 

7 

23 

20 

16 

9 

6 

4 

4 

4 

9 

5 

27 

23 

14 

10 

6 

5 

5 

5 

3 

2 

207,69 

76,66 

200,00 

125,00 

75,00 

62,50 

125,00 

125,00 

33,33 

40,00 

 
Liczba ankietowanych 

 
206 287 201 168 - 

Objaśnienia: hierarchię ważności źródeł informacji ustalono wg roku 2005. 
Źródło: badania ankietowe prowadzone przez UG w Ustroniu Morskim. 

 
Tabela 2. Źródła informacji o Ustce, z których korzystali turyści przebywający w tym mieście  

w latach 2003-2005  
 

Rok Lp. Źródło informacji 2003 2004 2005 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Znajomi 

Miasto znane od dawna 

Internet 

Inne (np. skierowania ZUS i PFRON) 

Informacja turystyczna 

Informacja w prasie/radio/TV 

Brak odpowiedzi 

43,1 

28,7 

3,3 

9,0 

6,8 

8,1 

1,0 

27,1 

27,0 

18,0 

9,0 

10,2 

8,0 

0,7 

28,4 

26,0 

20,5 

14,5 

5,3 

5,3 

0,0 

Liczba ankietowanych 216 655 469 
Objaśnienia: hierarchię ważności źródeł informacji ustalono wg roku 2005. 
Źródło: badania ankietowe prowadzone przez UG w Ustce. 
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Nieco inaczej kształtuje się hierarchia ważności źródeł informacji, z których korzystali tu-
ryści przebywający w latach 2003-2005 w Ustce (tab. 2). Wynika to głównie z innego charakteru 
Ustki – miejscowości uzdrowiskowej. Badania w obu miejscowościach wskazują jednak na male-
jące znaczenie informacji uzyskiwanych od znajomych i krewnych, a rosnące z latami znaczenie 
informacji turystycznej przy wyborze przez turystów miejsca docelowego pobytu (za wyjątkiem 
sytuacji w Ustce w 2005 r.), a także – potwierdzają sukcesywny wzrost znaczenia w tym wzglę-
dzie Internetu. 

Badania ankietowe przeprowadzone w 2004 r. w Kołobrzegu, przez Centrum Promocji 
i Informacji Turystycznej, na próbie 1,0 tys. osób wykazały, że zaledwie 4% z nich pozyskiwało 
informacje o ofercie wypoczynkowej tego miasta w „it”. Ważniejszymi źródłami informacji były 
dla nich: Internet (13,2%), prasa, radio, TV (17,0%), a przede wszystkim – targi turystyczne 
(26,0%).  

 

Ocena funkcjonowania informacji turystycznej w Polsce przez turystów zagra-
nicznych i polskich oraz władze samorządowe  

 

Ocenę funkcjonowania informacji turystycznej oparto na kilku źródłach. Przede wszystkim 
zostaną przedstawione opinie na ten temat turystów krajowych i zagranicznych, opracowane 
przez Instytutu Turystyki4, Instytut Eurotest w Gdańsku5, a także – przez autora6. Dla celów 
porównawczych przedstawiono także ocenę dokonaną przez władze samorządowe wszystkich 
gmin nadmorskich7. Uzyskane wyniki nie są kompatybilne, jednak pozwalają na pokazanie pozy-
tywnych zmian zachodzących w funkcjonowaniu informacji turystycznej w Polsce. 

Oceny obcokrajowców, dotyczące funkcjonowania informacji turystycznej w Polsce, a 
priori można przyjąć za bardziej obiektywne niż krajowych, którzy w wielu przypadkach do tej 
pory nie spotkali się ze standardami zachodnioeuropejskimi. Stąd też posłużono się głównie 
badaniami prowadzonymi wśród gości zagranicznych, szczególnie Niemców. Od kilkunastu lat 
takie badania prowadzi Instytut Turystyki w Warszawie8. Według tych badań w drugiej połowie 
lat 90. do grupy najbardziej krytykowanych elementów naszej gospodarki turystycznej należał 
„brak informacji”. Taką ocenę wystawiło w tamtych latach aż 33,7% Szwedów, 25,3% - Duńczy-
ków i 6,6% - Niemców.  

                                                           
4 W. Bartoszewicz, T. Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2001 roku. IT, War-

szawa, 2002. 
5 Badania opinii turystów przyjeżdżających do Gdańska w sezonie letnim w 2003 roku. Instytut Euro-

test, Gdańsk 2004; Badania opinii turystów przyjeżdżających do Gdańska w sezonie letnim w 2004 roku. 
Instytut Eurotest, Gdańsk 2005; Badania opinii turystów przyjeżdżających do Gdańska w sezonie letnim w 
2005 roku. Instytut Eurotest, Gdańsk 2006. 

6 A. Szwichtenberg: Goście niemieckojęzyczni na polskim rynku turystycznym. „Zeszyty Naukowe Za-
chodniopomorskiej Szkoły Businessu” 2001, nr 4; A. Szwichtenberg: Public relations – niewykorzystane 
narzędzie promocji i działalności firm turystycznych i samorządów nadmorskich. „Zeszyty Naukowe Wydzia-
łu Ekonomii i Zarządzania” 2002, nr 9; A. Szwichtenberg: Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża. PK, 
Koszalin 2006.  

7 A. Szwichtenberg: Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża. PK, Koszalin 2006. 
8 W. Bartoszewicz: Cele i motywy przyjazdów do Polski. IT, Warszawa 1997; W. Bartoszewicz, T. Skal-

ska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2001 roku. IT, Warszawa 2002; W. Bartoszewicz, T. 
Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku. IT, Warszawa 2004. 
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Wysoki stopień niezadowolenia turystów zagranicznych z informacji turystycznej w Polsce 
stwierdzono także na początku obecnego stulecia9. Ogółem 11% z nich krytykowało brak informacji 
(Niemcy – 13,8%; tzw. „reszta Europy” – 19,1%).  

W 2003 r. nadal 7,7% badanych przez Instytut Turystyki obcokrajowców przebywających 
w Polsce krytykowało „brak informacji”. Zadziwiające jest w tym względzie dobre nastawienie 
Niemców (7,2% turystów niezadowolonych). Należy bowiem podkreślić, że pozostali turyści, 
pochodzący z Unii Europejskiej, o wiele surowiej ocenili „it” w Polsce (19,8% niezadowolo-
nych). Jeszcze bardziej krytycznie odnieśli się do tej sprawy turyści z krajów zamorskich (36%). 
Tradycyjnie pozytywnie odnieśli się Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy (2,1%) oraz odwiedzający 
pochodzący z nowych krajów Unii Europejskiej (2,9%).  

Z powyższej analizy wynika fakt, że chociaż sytuacja w zakresie informacji turystycznej 
w Polsce nie jest najkorzystniejsza, sukcesywnie poprawia się. Potwierdzają to również badania 
prowadzone w 2002 r. w Kołobrzegu10. Przebadanych 225 obcokrajowców, przebywających na 
wypoczynku w tym mieście, informację turystyczną oceniło na 6,4 punktu w 10-stopniowej skali. 
Była to jednak jedna z najniższych ocen wśród kilkunastu innych badanych czynników, określa-
jących warunki wypoczynku w tym mieście. 

Wysokie oceny uzyskała także informacja turystyczna Gdańska. Badania, prowadzone 
w latach 2003-2005, na dużych próbach (każdorazowo – 1,0 tys. respondentów, czego kilkanaście 
procent – to obcokrajowcy) wykazały, że gdańskie punkty „it” realizowały swoje zadania na 
dobrym i bardzo dobrym poziomie (tab. 3). Wysoki odsetek osób, które „nie miały zdania” wyni-
ka z faktu, że znaczna część badanych przebywała w tym mieście w sposób zorganizowany (wy-
cieczki). 
 
Tabela 3. Ocena funkcjonowania informacji turystycznej w Gdańsku przez turystów w latach 2003-2004 (w %) 
 

Rok Lp. Ocena 2003 2004 2005 
Dynamika zmian 
2005/2003 (w %) 

1 

2 

3 

4 

5 

Bardzo dobrze 

Dobrze 

Średnio 

Słabo 

Nie mam zdania 

6,9 

30,3 

15,0 

3,6 

44,3 

8,5 

31,3 

15,4 

3,1 

41,7 

8,2 

35,2 

8,7 

3,4 

44,1 

118,84 

116,17 

58,00 

94,44 

99,55 
 

Liczba ankietowanych 
 

1 000 1 000 1 000 - 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o Raporty badania opinii turystów, znajdujące się w UM Gdańsk. 
 

                                                           
9 W. Bartoszewicz, T. Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2001 roku. IT, War-

szawa 2002. 
10 A. Szwichtenberg: Opinia obcokrajowców o walorach Kołobrzegu i funkcjonowaniu turystyki w tym 

mieście. „Rocznik Koszaliński” 2003, nr 31, s. 280. 
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Kołobrzeg i Gdańsk są liczącymi się centrami wypoczynkowymi na polskim wybrzeżu. 
Znacznie gorzej ocenili informację turystyczną obcokrajowcy wypoczywający w 2000 r. na za-
chodnim wybrzeżu, m.in. gminie Rewal. W 10-stopniowej skali (1 – ocena najniższa) informację 
turystyczną ocenili oni na 3,2 punktu11. 

Na tle wyżej przedstawionych, dość pesymistycznych, ocen informacji turystycznej przez 
turystów zagranicznych i polskich, o wiele korzystniej prezentują się opinie władz samorządo-
wych gmin nadmorskich. W 2004 r. przeprowadzono badania we wszystkich polskich gminach 
nadmorskich i nadzalewowych – łącznie 39, z których 26 posiadało centra lub punkty „it” (tab. 
4). 

 

Tabela 4. Ocena funkcjonowania „it” w gminach nadmorskich przez ich władze samorządowe w 2004 r.  
 
Lp. Oceniane gminy Ocena 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Kołobrzeg (m) 
Ustronie Morskie 
Darłowo (m) 
Postomino 
Ustka (g) 
Ustka (m) 
Łeba 
Jastarnia 
Gdynia 

10 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Świnoujście 
Rewal 
Mielno 
Sopot 
Gdańsk 
Krynica Morska 

9 

16 
17 
18 
19 
20 

Dziwnów 
Trzebiatów 
Smołdzino 
Wicko 
Choczewo 

8 

21 
22 

Międzyzdroje 
Władysławowo 

7 

23 
24 
25 

Hel 
Puck (m) 
Sztutowo 

5 

26 Darłowo (g) 4 
Średnio 8,3 

Objaśnienia: ocena dokonana przez władze samorządowe; skala 1-10 (1 – najniższa). 
Źródło: badania własne. 

 
Autor zdaje sobie sprawę, że badania te mają niższą wartość niż w przypadku prowadzone-

go sondażu wśród turystów. Chciano jednak pokazać „wysokie samozadowolenie” władz samo-
rządowych, w głównej mierze odpowiedzialnych za tworzenie właściwej informacji turystycznej 

                                                           
11 A. Szwichtenberg: Goście niemieckojęzyczni..., s. 50. 
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w regionie (gminie). Według tych badań w aż 22 gminach nadmorskich informacja turystyczna 
funkcjonuje na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Można zakładać, że zadowolenie to wynika z 
faktu istnienia w danej gminie centrum (punktu) „it”. Jednak, jak wcześniej wspomniano, infor-
macja turystyczna to także kadra, baza danych itd. W tym względzie sytuacja nie jest najlepsza. 
 
Krytyczna ocena publikacji turystycznych 

 

Celem wydawnictw promocyjnych jest zwrócenie uwagi na określony teren (miasto, gminę, 
region turystyczny), bądź określony produkt lub grupę produktów turystycznych i spowodowanie 
decyzji o jego wyborze jako celu wycieczki, urlopu czy weekendu12. W niniejszej publikacji 
zwrócono jedynie uwagę na publikacje turystyczne przeznaczone dla potencjalnych turystów. Są 
one wyjątkowo ważne, gdyż nie zmniejsza się nimi zainteresowanie, mimo powstawania kompu-
terowych baz danych i stron internetowych. 

Badania autora w gminach nadmorskiej strefy rekreacyjnej wykazały, że przeznaczają one 
znaczne środki budżetowe na produkcję drukowanych materiałów promocyjnych, głównie folde-
rów i prospektów, planów miejscowości, pocztówek i filmów promocyjnych (płyt i kaset vide-
o)13. Większość tych materiałów jest jednak na średnim lub niskim poziomie. 

Do negatywnych cech drukowanych przez ww. gminy materiałów promocyjnych można 
zaliczyć: 

– niski poziom opisów dotyczących walorów turystycznych znajdujących się w większo-
ści materiałów reklamowych (są to przeważnie nic nie mówiące ogólniki  typu: „dobry 
klimat”, „piaszczyste plaże”, „lecznicze działanie jodu” itp.), 

– podawanie w informatorach w sposób chronologiczny kalendarza imprez (w natłoku 
licznych imprez niekiedy giną prawdziwe perełki kulturalno-rozrywkowe), brak daty 
wydania materiałów reklamowych, a tym samym – przekazywanie turystom  materia-
łów z nieaktualnymi danymi, 

– powielanie tych samych treści w materiałach sąsiadujących ze sobą gmin, 
– systematyczne powielanie tych samych informacji w kolejnych materiałach reklamo-

wych, przy jednoczesnej niewielkiej zmianie szaty graficznej, a także ich formatu.  
Największym niedociągnięciem tego typu publikacji turystycznych jest umieszczanie 

w nich nieprecyzyjnych informacji14. Stają się one często antyreklamą danej miejscowości lub 
regionu. Niska jakość tego typu publikacji turystycznych jest jedną z przyczyn krytycznych ocen 
wystawianych przez turystów krajowych i zagranicznych dla polskiej informacji turystycznej.  

 
Zakończenie 

 

Informacja jest jednym z najważniejszych środków public relations na obszarach turystycz-
nych. Zaangażowanie gmin w proces rewitalizacji walorów turystycznych (budowa infrastruktury 

 
12 J. Idziakowski, J.P. Piotrowski: op.cit., s. 139. 
13 A. Szwichtenberg: Gospodarka turystyczna..., op. cit. 
14 A. Szwichtenberg: Public relations...; A. Szwichtenberg: Gospodarka turystyczna..., op. cit. 
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komunalnej, głównie kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków), realizacja kosztownej tzw. infra-
struktury towarzyszącej, a także prace nad estetyzacją miejscowości turystycznych, spowodowa-
ło, że samorządy nie posiadały odpowiednich środków na prowadzenie właściwej informacji 
turystycznej. Jest to jeden z bardziej zaniedbanych sektorów gospodarki turystycznej większości 
gmin turystycznych w Polsce. W efekcie opinie turystów, szczególnie zagranicznych, o funkcjo-
nowaniu informacji turystycznej są krytyczne. Sytuacja ta ulega jednak powolnej poprawie, co 
pokazują dane, przedstawione w tym opracowaniu. 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 429       EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 7         2006 
 
 
 
ANNA TOKARZ 
 
 

BADANIA RYNKU JAKO ŹRÓDŁO DANYCH   
DLA SYSTEMU  INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 

 
 

Przedmiot badań na rynku turystycznym  
 

Badanie rynku turystycznego, to oparte na naukowych podstawach rozpoznanie mechani-
zmu rynku, jego struktury, stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do 
podejmowania decyzji1.  

Badania rynkowe odgrywają coraz większą rolę we wszystkich sektorach współczesnej go-
spodarki, także w turystycznym. Szczególne znaczenie przypisuje się badaniom popytu, zarówno 
potencjalnego, jak i realnego, które umożliwiają poznanie preferencji i oczekiwań nabywców 
produktu turystycznego, a tym samym dostosowanie szeregu działań do potrzeb konsumentów. 
Badania rynkowe umożliwiają wytypowanie segmentów nabywców, stworzenie konkurencyjnego 
produktu odpowiedniej jakości, ustalenie optymalnej ceny oraz dostosowanie systemów informa-
cji, dystrybucji i promocji do oczekiwań nabywców. 

W wielu krajach na potrzeby sektora turystycznego prowadzi się specjalistyczne badania 
rynku usług turystycznych. Jednym z typowych narzędzi badawczych są tzw. badania koniunktu-
ry na rynku usług turystycznych, polegające na powtarzalnych ankietach kierowanych do mene-
dżerów w obiektach noclegowych i biurach podróży. Istotą badań jest subiektywna ocena wzro-
stu/spadku wybranych wskaźników w ostatnim okresie w porównaniu z okresem poprzednim i 
identycznym okresem w roku poprzednim. Respondentów prosi się również o prognozę wzro-
stu/spadku wybranych wskaźników w okresie następnym. Badania koniunktury na rynku tury-
stycznym  obejmują koniunkturę w biurach podróży, hotelach i ośrodkach wczasowych.  

Ponadto zakres przedmiotowy badania rynku turystycznego obejmuje: 
– inwentaryzację walorów turystycznych (wypoczynkowych, krajoznawczych, specjali-

stycznych), 
– badanie wielkości i struktury bazy turystycznej (noclegowej, gastronomicznej, rekre-

acyjnej i towarzyszącej), 
– badanie funkcjonowania touroperatorów i biur podróży, 
– badanie funkcjonowania gmin turystycznych, 
– badanie wielkości ruchu turystycznego i wydatków ponoszonych przez turystów, 

                                                           
1 S. Mynarski: Badania rynkowe w warunkach konkurencji. Wydawnictwo Fogra, Kraków 1995, s. 10.  
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– określanie miejsca przychodów z turystyki we wpływach bilansu płatniczego, 
– badanie potrzeb turystów oraz tendencji popytu turystycznego, 
– ochrony praw konsumentów na rynku turystycznym, 
– światowych trendów rozwoju turystyki2. 
System badań statystycznych w Unii Europejskiej oparty jest na Dyrektywach UE, zobo-

wiązujących kraje członkowskie do prowadzenia określonych badań statystycznych zapewniają-
cych porównanie wyników badań prowadzonych przez poszczególne kraje. Dyrektywa nr 
95/57/EC zobowiązuje kraje Unii Europejskiej do prowadzenia przez centralne urzędy statystycz-
ne pełnych badań ruchu w obiektach noclegowych (liczba nocujących i liczba udzielonych nocle-
gów) w cyklach miesięcznych, z podziałem na rodzaje obiektów noclegowych.  

W 1998 r. Dyrektywa nr 1999/34/EC wprowadziła procedury gromadzenia danych staty-
stycznych przez kraje członkowskie Unii. W dyrektywie tej sformułowano podstawowe definicje 
dotyczące bazy noclegowej oraz ruchu turystycznego. Są one godne z systemem definicji zaleca-
nych przez UN WTO. Dyrektywa ta zaleca krajom członkowskim mierzenie ruchu i wydatków 
turystów krajowych i zagranicznych. Jest to jednak tylko zalecenie i ze względu na problemy 
metodologiczne i znaczne koszty żaden z krajów UE w pełni tego zalecenia nie stosuje3. 

 
Badania rynku turystycznego realizowane w Polsce 
 

Badania rynku turystycznego to złożony proces składający się z kolejno następujących po 
sobie zespołów czynności gromadzenia informacji dotyczących zjawisk zachodzących w turysty-
ce, przetwarzania zebranych informacji, analizy i interpretacji zebranych wyników. Poprawnie 
prowadzone badania rynku posługują się metodami naukowymi właściwymi dla poszczególnych 
etapów badania.  

W Polsce podstawowym źródłem danych statystycznych dotyczących turystyki jest rządo-
wy Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej obejmujący zarówno badania pełne 
dotyczące ruchu granicznego i bazy noclegowej turystyki i jej wykorzystania, jak i badania repre-
zentacyjne aktywności turystycznej mieszkańców Polski, turystyki zagranicznej itd. Poza komu-
nikatami i wydawnictwami podstawowe informacje statystyczne publikowane są na stronach 
internetowych Instytutu Turystyki (www.intur.com.pl). PBSSP obejmuje następujące tematy z 
zakresu turystyki: 

– Baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie (GUS), 
– Infrastruktura turystyczna (Instytut Turystyki) 
– Turystyka zagraniczna (Instytut Turystyki), 
– Aktywność turystyczna Polaków (Instytut Turystyki), 
– Ruch graniczny (GUS). 
Wyniki uzyskane z wyżej wymienionych badań stanowią bazę źródłową dla szczegółowych 

analiz dotyczących turystyki krajowej, turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, są wykorzystywane 
w bieżącej pracy Ministerstwa i innych instytucji. Dzięki cykliczności badań możliwa jest obser-
wacja wieloletnich trendów, co m.in. wykorzystuje się do planowania prac w administracji rzą-
dowej i samorządowej związanej z turystyką, do oceny realizacji strategii rozwoju turystyki itd.  

                                                           
2 M. Jedlińska: Badania rynku turystycznego. W: Problemy zarządzania sferą kultury i turystyki. Red. 

K. Mazurek–Łopacińska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Warszawa – Wrocław 1999, s. 67.  
3 Kompendium wiedzy o turystyce. Red. G. Gołembski. PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 151.  
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Badanie wydatków turystów zagranicznych służy ponadto do oszacowania wpływów z tu-
rystyki przyjazdowej i wykonania analiz na potrzeby rachunku satelitarnego turystyki. Wyniki 
prac badawczych w zakresie statystyki turystyki są opracowywane i przekazywane do międzyna-
rodowych organizacji zajmujących się statystyką turystyki, zwłaszcza Eurostat-u, OECD i WTO. 
Na podstawie tych informacji organizacje te przygotowują corocznie liczne publikacje. Opubli-
kowane wyniki z badań są szeroko upowszechniane wśród organów administracji rządowej i 
samorządowej, branży turystycznej, placówek średniego i wyższego szkolnictwa, kształcących 
kadry dla turystyki. 

Dla turystyki równie ważnych jest kilka innych tematów realizowanych w ramach PBSSP. 
Do najważniejszych z nich należą: 

– rachunki narodowe, 
– ochrona przyrody, krajobrazu i różnorodności biologicznej, 
– rynek pracy, pracujący w gospodarce narodowej, 
– budżety gospodarstw domowych, 
– obiekty i działalność instytucji kultury, 
– transport kolejowy, 
– transport drogowy, 
– transport morski i przybrzeżny, 
– transport lotniczy, 
– transport wodny śródlądowy, 
– działalność gastronomiczna, 
– środki trwałe w gospodarce narodowej, nakłady inwestycyjne. 
Należy podkreślić, że w bardzo ograniczonym i niepełnym zakresie badania statystyczne 

realizowane w ramach PBSSP umożliwiają dokonanie analiz ekonomicznych bazy noclegowej, 
biur podróży i przewoźników. Od 2003 roku zrezygnowano z badania koniunktury na rynku usług 
turystycznych. Jednocześnie w planach Ministerstwa Gospodarki i  Pracy znajdują się prace nad 
uruchomieniem powyższych tematów. Główne obszary badań rynku turystycznego w Polsce  
przedstawia tabela 1.  

Systematyczne badania ruchu turystycznego rejestrowane są przez Główny Urząd Staty-
styczny i Instytut Turystyki. Obie te instytucje prowadzą również szereg badań jednorazowych i 
pilotażowych. Prace metodologiczne i pilotażowe prowadzone pod kierunkiem GUS są nakiero-
wane na przystosowanie polskiej statystyki do wymagań i rekomendacji Unii Europejskiej. Na 
podstawie pełnej rejestracji ruchu granicznego przez Straż Graniczną Główny Urząd Statystyczny 
sporządza comiesięczne raporty o wielkości ruchu, obejmujące liczbę przekroczeń granicy w 
podziale na przejścia graniczne, kierunek i rodzaje ruchu, oddzielnie dla mieszkańców Polski i 
cudzoziemców.  

Zgodnie z obowiązującym systemem statystyki publicznej, każdy obiekt prowadzący dzia-
łalność noclegową zobowiązany jest do przekazywania co kwartał do GUS danych dotyczących 
liczby nocujących klientów oraz liczby udzielonych noclegów w rozbiciu na mieszkańców Polski 
i cudzoziemców. Raz do roku każdy obiekt musi również dostarczyć informacje o liczbie miejsc, 
sezonowości funkcjonowania i wyposażenia obiektu w infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną. 
Dane te stanowią podstawę do obliczenia tzw. wykorzystania miejsc w obiektach noclegowych. 
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Tabela 1.  Badania rynku turystycznego realizowane w Polsce 
 

Przedmiot badania Instytucja badawcza 
• infrastruktura turystyczna, 
• turystyka zagraniczna, 
• aktywność turystyczna Polaków, 
• koniunktura w turystyce (do 2003 roku), 
 

 
 

Instytut Turystyki 

• baza noclegowa i jej wykorzystanie, 
• ruch graniczny, 
• transport, 
• budżety gospodarstw domowych, 
• działalność gastronomiczna, 
• ochrona przyrody i krajobrazu, 
• obiekty i działalność instytucji kultury, 

 
 
 

Główny Urząd Statystyczny 
 

• ocena zagranicznych rynków turystycznych  Polska Organizacja Turystyczna 
• analizy przewag konkurencyjnych Polski na 

międzynarodowym rynku turystycznym, 
• analizy przewag konkurencyjnych Polski na 

regionalnych rynkach turystycznych Polski, 

 
Instytut Koniunktur  

i Cen Handlu Zagranicznego 

Źródło: opracowanie własne.  
 
Instytut Turystki corocznie na granicy prowadzi badania cudzoziemców opuszczających 

Polskę. Badania prowadzone są 6 razy do roku na wylosowanych przejściach, składają się z  
czterech części: 

– badania turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, 
– badanie wydatków turystów zagranicznych odwiedzających Polskę, 
– badania osób odwiedzających Polskę na jeden dzień, 
– badanie wydatków osób odwiedzających Polskę na jeden dzień. 
Każdego roku w styczniu Instytut Turystyki prowadzi badania  uczestnictwa mieszkańców 

Polski w wyjazdach turystycznych. Badania te pozwalają oszacować zarówno liczbę mieszkań-
ców Polski uczestniczących w wyjazdach turystycznych, jak i liczbę zrealizowanych podróży 
krajowych i zagranicznych. 

Dla polskiego sektora turystycznego szczególne znaczenie mają badania prowadzone na 
zlecenie Europejskiej Komisji Turystyki (ETC). Obejmują one przede wszystkim badania IPK 
International, The World Travel Monitor Company Ltd dotyczące aktywności turystycznej 
mieszkańców oparte na 400 tys. wywiadach w Europie i 600 wywiadach w pozostałych częściach 
świata, a także systematyczne badania rynków pozaeuropejskich (głównie Stanów Zjednoczonych 
i Japonii). Do najważniejszych tematów badawczych należy tu zaliczyć Ocenę bieżącej sytuacji 
na rynku turystycznym i prognozy na lata 2002-2007 r.4 analizy ruchu turystycznego w układzie 
regionalnym, analizy zatrudnienia itp. Nieregularnie, na zamówienie Polskiej Organizacji Tury-
styki, sporządzane są analizy wybranych rynków zagranicznych. Realizowane są również analizy 

                                                           
4 Niestety w 2004 roku POT zrezygnował z finansowania w/w tematu. Za: K. Łopaciński: RRoollaa  ii  ffuunnkkccjjee  

rróóżżnnyycchh  jjeeddnnoosstteekk  bbaaddaawwcczzyycchh  ww  bbaaddaanniiaacchh  ssttaattyyssttyycczznnyycchh  ww  ttuurryyssttyyccee..  W: 
www.mgip.gov.pl/Turystyka/Badania+rynku+turystycznego/Statystyka  
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wybranych segmentów rynkowych (turystyka wodna, biznesowa, rynek hotelarski, rynek lotniczy 
itp.).  

Poza badaniami naukowymi niezwykle ważnym jest tworzenie i utrzymywanie bazy infor-
macyjnej o zjawiskach zachodzących w turystyce, służącej zarówno praktyce, jak i instytucjom 
prowadzącym badania naukowe. 
 
Międzynarodowe źródła informacji o rynku turystycznym 
 

Rynek turystyczny, charakteryzujący się znacznym rozproszeniem i różnorodnością pod-
miotów podaży jako wynik złożoności produktu turystycznego zgłasza ogromne zapotrzebowanie 
na informacje o funkcjonowaniu przedsiębiorstw turystycznych ze strony nich samych, a także 
innych podmiotów działających na rynku turystycznym. Istotnymi czynnikami determinującymi 
zdolność prowadzenia badań rynku turystycznego są dobór i dostępność źródeł informacji o 
zjawiskach rynkowych. Znajomość istniejących źródeł informacji rynkowej (wewnętrznych i 
zewnętrznych) oraz umiejętność ich wykorzystania w badaniach określają zdolność przedsię-
biorstw turystycznych do oceny własnej sytuacji gospodarczej. 

Wśród źródeł wykorzystywanych w badaniach szczególne miejsce zajmują te, które znaj-
dują się wewnątrz przedsiębiorstw turystycznych, czyli wewnętrzne źródła wtórne. Należą do 
nich:  bilans i rachunek wyników, sprawozdania z miesięcznego obłożenia obiektu hotelarskiego, 
dokumenty planistyczne, roczne raporty przedsiębiorstwa itp. Informacje te pozwalają między 
innymi określić: liczbę klientów, strukturę klientów, wielkość sprzedaży na różnych rynkach, 
zdolności usługowe, koszty wytworzenia usługi itp. 

Zewnętrzne źródła wtórne są bardzo zróżnicowane.  Główna trudność korzystania z nich 
dla prowadzących badania marketingowe polega na umiejętności poszukiwania, identyfikowania 
z  badanym problemem, gromadzenia i przetwarzania w celu dostosowania do własnych potrzeb. 
W turystyce do zewnętrznych źródeł wtórnych można zaliczyć informacje statystyczne, publika-
cje naukowe, raporty z badań rynku, akty prawne, bazy danych o klientach, o organizatorach 
i pośrednikach w turystyce znajdujących się w centralnej ewidencji, o kategoriach obiektów 
hotelarskich, turystyczne systemy informacji i rezerwacji itp.  

Do międzynarodowych źródeł informacji - najczęściej wykorzystywanych w badaniach nad 
turystyką - należą:  

– Światowa Organizacja Turystyki, 
– EUROSTAT, 
– Światowa Rada Podróży i Turystyki 
– Europejska Komisja Turystyki, 
– raporty dotyczące rynku nieruchomości turystycznych i hotelarstwa, 
– raporty dotyczące rynku lotniczego, 
– raporty dotyczące rynku turystyki morskiej i przewozów pasażerskich, 
– raporty dotyczące rynku międzynarodowych kongresów i konferencji5. 
Światowa Organizacja Turystyki (UN WTO) prezentuje w swych opracowaniach dane 

wtórne otrzymywane z krajów członkowskich. Podstawowe dane o turystyce w Polsce dostarcza-
ne są przez Departament Turystyki na podstawie badań i oszacowań Instytutu Turystyki oraz 
danych GUS (na podstawie umowy Instytutu Turystyki z MGiP).  

 
5 Ibidem.  
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EUROSTAT gromadzi wtórne dane statystyczne z krajów Unii Europejskiej. Większość 
danych publikowana jest z dość dużym (co najmniej dwuletnim opóźnieniem). Dane z Polski 
dostarczane są przez GUS w oparciu o własne bazy informacyjne oraz badania Instytutu Turysty-
ki. Zarówno zakres, jak i częstotliwość dostarczania informacji ulega zdecydowanemu rozszerze-
niu. 

Światowa Rada Podróży i Turystyki (WTTC) prowadzi własne badania i formułuje pro-
gnozy (z dziesięcioletnim wyprzedzeniem) na podstawie modelu ekonometrycznego opracowa-
nego przez WEFA dla świata, poszczególnych kontynentów oraz ponad 100 wybranych krajów 
(w tym dla Polski), 

Europejska Komisja Turystyki (ETC) prowadzi własne badania marketingowe dotyczące 
podstawowych rynków wysyłających turystów do Europy i podstawowych segmentów turystyki 
europejskiej. Informacje dotyczące Polski dostarczane są przez Instytut Turystyki na podstawie 
umowy z Polską Organizacją Turystyczną. 

Systematyczne badania rynku nieruchomości turystycznych i hotelarstwa (w tym również 
dotyczące rynku w Polsce) prowadzone są przez wyspecjalizowane firmy badawcze (MKG, PKF, 
HVS, Jones Lang LaSalle Hotels, Deloitte & Touche). W Polsce w minimalnym zakresie badania 
prowadzi wspólnie PZH i Instytut Turystyki. Sporadycznie raporty o Polsce przygotowują wy-
mienione wyżej firmy badawcze. 

Systematyczne badania rynku lotniczego prowadzone są przez Międzynarodowe Zrzeszenie 
Przewoźników Lotniczych (IATA) i Międzynarodową Radę Portów Lotniczych (ACI), dla któ-
rych źródłem informacji są porty lotnicze, linie lotnicze oraz biura rozliczeń biletów. Dane doty-
czące Polski dostarczane są przez porty lotnicze i Urząd Lotnictwa Cywilnego. Ten ostatni publi-
kuje również biuletyny zawierające podstawowe dane o ruchu lotniczym w Polsce.   

Systematyczne badania rynku turystyki morskiej i przewozów pasażerskich prowadzone są 
przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Morskich 
Przewoźników Tranzytowych (IMTA). W Polsce badania statystyczne prowadzone są przez 
Urząd Statystyczny w Szczecinie oraz Instytut Morski w Gdyni publikujący corocznie rozbudo-
wany rocznik statystyczny. 

Systematyczne badania rynku międzynarodowych kongresów i konferencji prowadzone są 
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Organizatorów Kongresów i Konferencji (ICCA) oraz 
zjazdów i konferencji organizacji międzynarodowych prowadzone przez Unię Organizacji Mię-
dzynarodowych (UIA). Dotychczas organizacje te posługiwały się szczątkowymi informacjami 
dostarczanymi przez pojedynczych organizatorów imprez biznesowych6. 

Prowadzenie analizy zewnętrznych źródeł danych wymaga od badacza pewnych zachowań 
a szczególnie systematyczności, ciągłości obserwacji procesów zachodzących na rynku tury-
stycznym, umiejętności kojarzenia zjawisk w turystyce z innymi zjawiskami gospodarczymi, 
politycznymi, społecznymi czy przyrodniczymi, doświadczenia w przewidywaniu przyszłego 
kształtowania się strony podażowej i popytowej rynku. 

Większość krajów europejskich wprowadziła zmiany metod badawczych i źródeł pozyski-
wania danych o podróżach międzynarodowych w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. 
W chwili obecnej w wielu krajach zachodniej Europy system gromadzenia danych opiera się na 
informacjach pochodzących od usługodawców (sprawozdawczość jednostek gospodarczych) bądź 
                                                           

6 Ibidem. 
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bezpośrednio od turystów, zbieranych w miejscach ich zakwaterowania (hotelach, motelach, 
pensjonatach), a coraz częściej – na przejściach granicznych, w momencie opuszczania odwie-
dzanego kraju. 
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INFORMACJA JAKO ELEMENT PROMOCJI MIASTA I REGIONU 
 
 
Wstęp 
 

Zasadniczym celem nie tylko samych władz miasta, gminy czy regionu, ale również funk-
cjonujących na tej przestrzeni organizacji a przede wszystkim zamieszkujących tam osób, jest 
rozwój podległych im obszarów w sferze gospodarczej i społecznej. Następuje on w wyniku 
równoczesnej działalności różnych podmiotów, realizowania różnorodnych inicjatyw gospodar-
czo-społecznych przez władze samorządowe, rządowe, organizacje pozarządowe, obywateli, 
przedsiębiorstwa, placówki kulturalne i innego typu podmioty w warunkach konkurencji we-
wnętrznej i zewnętrznej (terytorialnej). Rywalizacja jednostek terytorialnych w szczególności 
dotyczy: poprawy jakości życia mieszkańców i odwiedzających ten obszar „gości”; poprawy 
sprawności funkcjonowania organizacji; pozyskiwania środków finansowych; przyciągania ze-
wnętrznych inwestorów; konsumentów (turystów, firm, instytucji, nowych mieszkańców); utrzy-
mania kapitału i ludzi w regionie1. Rosnąca konkurencja obszarów administracyjnych wymusiła 
na jednostkach sięganie po nowoczesne sprawdzone rozwiązania marketingowe, rozwiązania 
które z powodzeniem stosowane są w różnych sektorach gospodarki, głównie w branżach usłu-
gowych. Marketing terytorialny sprowadza się więc do stosowania orientacji rynkowej, zaadop-
towanej z działalności komercyjnej pod względem stosowanych form, technik i procedur do 
potrzeb funkcjonowania i rozwoju miast, gmin, regionów. Niezbędne staje się, zatem, umiejętne 
zarządzanie przez władze jednostek instrumentami marketingu-mix.  

Obecnie najpowszechniej, najbardziej świadomie i profesjonalnie stosowanym przez jed-
nostki samorządowe instrumentem jest promocja, w ramach której wykorzystuje się cały zestaw 
narzędzi i środków zależnie od tego, jakiego typu produkt jest promowany i jakie skutki tych 
działań są oczekiwane. Odnosząc się do produktu w ujęciu terytorialnym, można wyodrębnić trzy 
jego poziomy według zawartości (ogólności)2: 

– megaprodukt – dany obszar jako całość, 

                                                           
1 W. Deluga: Rola administracji państwowej w kreowaniu wizerunku miast. W: Strategie rozwoju lo-

kalnego. Tom II. Aspekty instrumentalne. Red. M. Adamowicz. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003, s. 
258. 

2 A. Bernaciak: Analiza pozycji konkurencyjnej gminy - spektrum przestrzeni. „Świat Marketingu” 2004, 
grudzień, (czasopismo internetowe). 
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– subprodukty – mniejsze części całości czyli komponenty megaproduktu np. subproduk-
tem jest turystyka, na którą składają się między innymi obiekty noclegowe, gastrono-
mia, walory środowiskowe, zabytki, 

– produkty w rozumieniu tradycyjnym – konkretne usługi, rzeczy, idee wchodzące w 
skład któregoś z subproduktów megaproduktu. 

Powyższe rozróżnienie „zakresu produktów” ma istotne znaczenie dla przekazu informa-
cyjnego, jaki następuje w ramach promocji regionu pomiędzy nadawcami a odbiorcami i głównie 
odnosi się do jego skuteczności. 
 
Związki informacji z promocją  
 

Informacja jako treść przekazu jest głównym elementem wszelkiego rodzaju oddziaływań 
marketingowych, jest niejako wbudowana w strukturę tego procesu. Dlatego też ma zasadnicze 
znaczenie dla sprawnego i efektywnego zarządzania każdą organizacją, w tym i wyodrębnionymi 
pod względem administracyjnym obszarami przestrzennymi. Jednym z ważnych instrumentów 
wykorzystywanych do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej jest promocja, dla której niebaga-
telną wartość ma jakość informacji. W związku z tym prawidłowy przekaz oraz jego treść speł-
niać powinna następujące warunki: po pierwsze – informacja musi być bieżąca, inaczej mówiąc 
aktualna, po drugie – rzeczywista, czyli zgodna z faktami, po trzecie – racjonalna, skierowana do 
właściwych adresatów, po czwarte – dostarczana systematycznie, po piąte – konkretna (precyzyj-
na) i po szóste – użyteczna (przedstawiać wartość obecną lub potencjalną związaną z możliwością 
wykorzystania uzyskanej w ten sposób wiedzy w przyszłości)3. Promocja to nie tylko jakość 
treści, ale także postać, w jakiej jest przekazywana adresatom, która może przybierać formę pi-
sma (np. listu tradycyjnego, listu elektronicznego, ogłoszenia, artykułu) dźwięku (np. wykładu, 
dyskusji, monologu, wywiadu radiowego) obrazu (zdjęcia, filmu) jak również zbioru tych form w 
różnym układzie wzajemnych relacji. Kolejnym ważnym elementem budowania przekazu infor-
macyjnego jest właściwy dobór środków a zarazem kanałów promocji. Projektując kampanię 
promocyjną należy przewidzieć zarówno koszt przygotowania i przeprowadzenia tego przedsię-
wzięcia, jak również optymalny, możliwy do zaakceptowania przez poszukujących informacji, 
koszt ich pozyskania. 

W odniesieniu do wyodrębnionych jednostek administracyjnych, sprawa przygotowania i 
prowadzenia działań marketingowych jest bardziej złożona niż w przypadku firm komercyjnych 
czy organizacji non-profit, takich jak np. fundacje. Różnice te wynikają przede wszystkim z 
zakresu produktów, jakie mogą podlegać tym działaniom, ich ilości oraz trudności w identyfikacji 
tych, które przyczyniałaby się w największym stopniu do rozwoju jednostki, a które nie są w 
stanie wziąć w całości na siebie ciężaru tego typu działań. Takim właśnie obszarem a zarazem 
subproduktem jest turystyka. Jest to jedna z niewielu działalności gospodarczych, która w tak 
pokaźnym stopniu wywiera wpływ na rozwój innych subproduktów. Wymaga ona jednak współ-
pracy podmiotów gospodarczych funkcjonujących na danym obszarze ze sobą oraz z samorządem 
terytorialnym, w zakresie rozwoju i tworzenia nowych produktów turystycznych, jak i ich promo-
cji. Brak takiej współpracy i działanie samodzielne w obszarze marketingu nie przyniesie pożąda-
nej korzyści żadnej z tych organizacji. W ten sposób zostanie zaprzepaszczony „czynnik nazywa-

                                                           
3 Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. Wydawnictwo „PROKSENIA”, Kraków 

2004, s. 155-157. 
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ny „wzmocnieniem synergicznym”, a będący efektem nałożenia się różnych środków stymulowa-
nia zainteresowanych grup odniesienia, inicjatywnych i realizowanych przez różne podmioty 
wewnętrzne i zewnętrzne, ale umiejętnie koordynowanych i wykorzystywanych przez służby 
marketingowe danej jednostki terytorialnej” 4.  

Innym ważnym problemem wyodrębnionego terytorium i jego otoczenia jest wymiana in-
formacji. Kreowanie, gromadzenie i przekazywanie informacji pomiędzy elementami systemu: 
jednostka – otoczenie, następuje nieustannie. Proces ten jest w całości praktycznie niemożliwy do 
zaplanowania, zorganizowania, koordynowania czy kontrolowania. Jeżeli odbywa się on samo-
czynnie bez znaczącej ingerencji którejś ze stron wówczas w dłuższej perspektywie czasowej 
można mówić o naturalnej wymianie informacji opartej w części na sprzężeniu zwrotnym w 
postaci różnorodnych obustronnych reakcji zorientowanych czasowo, zakresowo i przestrzennie 
(rys.1).  

 
 

Informacje pozytywne 
pochodzenia zewnętrznego

Informacje pozytywne 
pochodzenia wewnętrznego

Informacje negatywne 
pochodzenia wewnętrznego

Informacje negatywne 
pochodzenia zewnętrznego

Jednostka 
terytorialna

Otoczenie 
jednostki

Przepływ     informacji

Sprzężenie zwrotne

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Naturalny proces przepływu informacji o danym obszarze, pomiędzy jednostką terytorialną a 
otoczeniem  
Źródło: opracowanie własne. 

 

Jednym z celów jednostek terytorialnych, podobnie jak firm komercyjnych, jest wykreowa-
nie idealnego wizerunku. W związku z tym, istotą prowadzenia działań promocyjnych skierowa-
nych do poszczególnych segmentów adresatów (organizacji, osób), znajdujących się na zewnątrz 
jednostki jest dążenie do wytworzenia pozytywnej asymetrii informacyjnej. Realizacja tego zada-
nia musi następować poprzez intensyfikację działań promocyjnych, polegających na zwiększeniu 
przekazów pozytywnych o własnej jednostce wysyłanych na zewnątrz, przy jednoczesnym ogra-
niczeniu kierowanych tam informacji negatywnych o tym obszarze. W tym ostatnim przypadku 
ważną rolę do odegrania będzie miał marketing wewnętrzny. Skutkiem tak prowadzonych działań 
w dłuższym okresie czasu powinna być zmiana proporcji informacyjnej pomiędzy jednostką 
przestrzenną a otoczeniem. Co w konsekwencji doprowadzić ma do poprawy wizerunku tego 
obszaru oraz wzrostu ilościowego i jakościowego informacji pozytywnych o mieście, regionie, 
napływających z otocznia, przy jednoczesnym zmniejszeniu informacji negatywnych stamtąd 

 
4 A. Szromnik: Marketing terytorialny w strategiach rozwoju lokalnego. W: Strategie rozwoju..., s. 256. 
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pochodzących (rys. 2). Celem wywołania asymetrii informacyjnej oprócz ukształtowania pożąda-
nego wizerunku jest doprowadzenie poprzez sprzężenie zwrotne do korzystnych działań osób, 
podmiotów wewnętrznych i zewnętrznych, służących rozwojowi i pozytywnemu postrzeganiu 
miasta, gminy, powiatu, regionu (jego mieszkańców, organizacji, realizowanych inicjatyw, at-
mosfery itp.). 
 

 
 

Jednostka 
terytorialna

OtoczenieSprzężenie zwrotne

Informacje pozytywne 
pochodzenia zewnętrznego

Informacje pozytywne 
pochodzenia wewnętrznegoInformacje negatywne 

pochodzenia zewnętrznego

Informacje negatywne 
pochodzenia wewnętrznego

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Rysunek 2. Pożądana asymetria w przepływie informacji o danym obszarze, pomiędzy jednostką terytorialną 
a otoczeniem 
Źródło: opracowanie własne. 
 

System informacji marketingowej jednostki terytorialnej i jego znaczenie w pro-
mowaniu turystyki 
 

Wiek XX to nieustanny rozwój a zarazem wzrost znaczenia marketingu w działalności ko-
mercyjnej i społecznej. Marketing terytorialny łączy te obszary ze względu na płaszczyznę zainte-
resowań, której celem jest rozwój miejscowości, regionu. Samo sformułowanie, na co zwraca 
uwagę M. Adamowicz, pojawiło się w latach siedemdziesiątych w Europie Zachodniej, choć 
praktyczna adaptacja procedur tego marketingu w zarządzaniu publicznym nastąpiła dopiero w 
końcu lat osiemdziesiątych, w Polsce – w końcu lat dziewięćdziesiątych5.  

Podstawą stworzenia sprawnego systemu komunikacji władz jednostki z otoczeniem jest 
system informacji marketingowej (SIM), a jego efektywne funkcjonowanie ma szczególne zna-
czenie dla dynamicznego rozwoju tegoż obszaru. Gromadzenie, analizowanie, prezentowanie 
informacji jest podstawą podejmowania trafnych decyzji, zgodnych z nadrzędnym celem jednost-
ki przestrzennej, tj. zrównoważonym rozwojem opartym na ładzie zintegrowanym, składającym 
się z ładu społecznego, ekonomicznego, ekologicznego i przestrzennego.6  

                                                           
5 M. Adamowicz: Marketing regionalny na przykładzie Zielonych Płuc Polski. „Problemy Zarządzania” 

2005, nr 4, s. 86. 
6 A.P. Wiatrak: Rozwój zrównoważony w strategii rozwoju gminy. W: Strategie rozwoju..., s. 30. 
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Pozyskiwane informacje w ramach SIM można podzielić na trzy grupy: informacje opera-
tywne (dotyczące decyzji bieżących), informacje specjalne (dotyczące decyzji strategicznych) i 
informacje na potrzeby komunikacji z otoczeniem (dotyczące decyzji promocyjno-
informacyjnych). Chociaż bezpośrednim i nadrzędnym użytkownikiem SIM jest władza i pra-
cownicy samorządowi jednostki terytorialnej, to do tego źródła informacji powinni mieć także 
dostęp mieszkańcy, turyści, inwestorzy (obecni, potencjalni) oraz podmioty gospodarcze i spo-
łeczne7.  

W stosunku do branży turystycznej SIM pełni następujące funkcje8: 
– informacyjną – która odpowiada poziomowi kognitywnemu i polega na wskazywaniu 

możliwości rozwoju działalności, uświadamianiu potrzeb rynkowych, prezentowaniu 
oferty regionu, 

– perswazyjną – odpowiadającą poziomowi behawioralnemu, polega ona na nakłanianiu 
do pożądanego zachowania się osób, organizacji względem oczekiwań ze strony jed-
nostki przestrzennej, 

– doradczą – odpowiadającą poziomowi afektywnemu, czyli zachęcaniu do wyboru okre-
ślonych rozwiązań, 

– konkurencyjną – polegającą na monitorowaniu wszelkich działań i gromadzeniu infor-
macji, prowadzeniu badań, by na ich podstawie można było podejmować prawidłowe 
decyzje, 

– wspomnieniową – zadaniem której jest przypominanie władzom o kierunkach, możli-
wościach, celach i priorytetach rozwoju branży turystycznej.  

 
Źródła informacji o mieście i regionie 
 

Ważnym składnikiem właściwej segmentacji rynku, projektowania kampanii promocyjno-
informacyjnych w sektorze turystycznym, ale nie tylko, jest wiedza na temat źródeł, z jakich 
osoby, organizacje pozyskują informacje o miastach, regionach.  

Celem przeprowadzonych badań, którymi objęto 257 osób (96 kobiet i 161 mężczyznach), 
było ustalenie skąd młodzi ludzie pozyskują informacje o wyodrębnionych obszarach przestrzen-
nych. Zadano im następujące pytanie: Skąd czerpie Pan/i informacje o miastach i regionach? 
Proszę o wskazanie trzech odpowiedzi. Ostatni wariant odpowiedzi pozostawiono otwarty, umoż-
liwiając w ten sposób ewentualnie podanie innego źródła. Jednakże ani jedna osoba tego nie 
uczyniła. Wszyscy ankietowani dokonali wyborów spośród wariantów odpowiedzi zamkniętych9. 

Wyniki badań częstości wyborów źródeł informacji przez ankietowanych według płci 
ujawniły, że 61,5% mężczyzn korzysta z „wiedzy znajomych”, 55,3% wykorzystuje w tym celu 
współczesne źródło informacji, jakim jest „internet”. Natomiast z audycji telewizyjnych czerpie 
wiadomości o jednostkach przestrzennych 37,9% badanych mężczyzn. Kobiety, tak samo jak płeć 
przeciwna w największym stopniu wykorzystują te same trzy źródła, z tym tylko, że ich odsetek 
różni się. „Internet” wykorzystuje 55,2% badanych kobiet, nieco mniej pań korzysta z informacji 

 
7 B. Gajdzik: Podstawy informacyjne działań marketingowych gminy. „Marketing i Rynek” 2000, nr 8-

9, s. 25. 
8 J.Ch. Holloway, Ch. Robinson: Marketing w turystyce. PWE, Warszawa 1997, s. 172-173; J.W. Wik-

tor: Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. PWN, Warszawa 2005, s. 43-49. 
9 S. Kaczmarczyk: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa 2003. 
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udzielanych przez „znajomych” (50%). Trzecim, co do ważności źródłem wiedzy o jednostkach 
terytorialnych respondentek są „audycje telewizyjne”, skąd informacje czerpie 43,8% z nich. 
Źródłami o najmniejszym znaczeniu zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet okazały się być „targi, 
wystawy” oraz „audycje radiowe” (rys. 3). 
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 (ankietowani wskazywali trzy najczęściej wykorzystywane źródła) 
Rysunek 3. Najczęściej wykorzystywane źródła pozyskiwania informacji o mieście, regionie  
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
  

Do ustalenia istotności różnic udzielonych odpowiedzi przez respondentów według płci i 
wieku wykorzystano funkcję G10.  

Przeprowadzona analiza statystyczna uzyskanych odpowiedzi według płci ujawniła różnice 
znamienne na poziomie p<0,1 dla odpowiedzi „a”, na poziomie p<0,05 dla „c” i „f”. Oznacza to, 
że mężczyźni znamiennie częściej uzyskują informacje o miastach i regionach od „znajomych” 
oraz ze „szkoły”, uczelni, natomiast kobiety z „artykułów prasowych”. Pozostałe źródła pozyski-
wania informacji nie różnicują znamiennie kobiet i mężczyzn  (tabela 1). 

 
 
 

                                                           
10 R. Stupnicki: Analiza i prezentacja danych ankietowych. AWF, Warszawa 2003. 
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Tabela 1. Wyniki analizy częstości wyborów poszczególnych odpowiedzi według płci 
 

Kat. Płeć 
N 161 96 Źródło 
G M K 

znajomi a 3,23* 
rodzina b 1,09 
szkoła c 9,24** 
internet d 0,00 
foldery, ulotki e 0,00 
artykuły prasowe f 4,37** 
książki g 0,00 
informatory o mieście  h 1,32 
audycje radiowe  i 0,02 
audycje telewizyjne j 0,86 
informatory organizacji k 1,44 
targi, wystawy itp.  l 0,69 

 
* - p<0,1 – G=2,71 dla df=1; G=4,61 dla df=2 
** - p<0,05 – G=3,84 dla df=1; G=5,99 dla df=2 
N - liczebność w poszczególnej grupie danej kategorii; G – grupy; Kat. – Kategorie; a, b, c…l – opcje odpo-
wiedzi; K – kobiety; M – mężczyźni;  
Źródło: opracowanie własne. 
 

Dalsze analizy miały na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie: czy wiek badanych kobiet i 
mężczyzn różnicuje preferowane przez nich źródła pozyskiwania informacji? 

Po przeprowadzeniu obliczeń okazało się, że częstość wyboru opcji „c” i „l” przez kobiety 
jest znamienna na poziomie p<0,05. Dalsza szczegółowa analiza statystyczna ujawniła istotne 
różnice pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi, a udzielaną odpowiedzią w następują-
cych opcjach „c, e, f, i, j, l”. Na tej podstawie można precyzyjnie określić, pomiędzy jakimi gru-
pami wiekowymi dla konkretnej odpowiedzi występują istotne różnice np. weźmy pod uwagę 
źródło, jakim są „foldery, ulotki (e)”: istotne różnice wystąpiły na poziomie p<0,1 pomiędzy 
osobami poniżej 21 roku życia (A) a osobami, które ukończyły 21 lat i więcej (B+C). Ze wskazań 
wartości funkcji G oraz rozkładu procentowego tej opcji można dowiedzieć się, że grupa „A” 
znacznie rzadziej korzysta z tego typu źródła niż „suma” grup „B+C” (tabela 2). 

Drugą częścią analizy objęto grupę mężczyzn. Uzyskane wyniki przedstawiają się następu-
jąco: wiek różnicuje częstość wyboru opcji odpowiedzi „e” na poziomie p<0.05, opcji „h” na 
poziomie p<0,1. Szczegółowa analiza poszczególnych grup wiekowych ujawniła różnice na 
poziomie 0<0,1 dla odpowiedzi „c” (A/B) oraz „k” (A/B i A/C). Dokładne dane analizy staty-
stycznej zostały zawarte w tabeli 3.  
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Tabela 2. Wyniki analizy częstości wyborów poszczególnych odpowiedzi dokonywanych przez kobiety 
według wieku 
 
  Kobiety 

Kat. Wiek        
N 33 41 22        

<21 21<23 >23             Źródło 
G A B C A/B+C B/A+C C/A+B A/B A/C B/C 

znajomi a 2,70 2,28 2,09 0,00 2,70 0,60 0,42 
rodzina b 0,16 0,15 0,03 0,06 0,11 0,13 0,01 
szkoła c 5,99** 3,07* 5,73** 0,30 5,63** 0,20 2,87* 
internet d 1,25 0,60 0,02 1,09 0,15 1,22 0,65 
foldery, ulotki e 4,17 3,59* 3,10* 0,00 4,17** 1,06 0,58 
artykuły 
prasowe f 2,87 2,87* 1,10 0,47 2,39 1,77 0,00 

książki g 1,57 1,15 0,05 1,02 0,54 1,51 0,42 
informatory o 
mieście  h 2,75 0,66 2,70 0,93 1,82 0,05 2,08 

audycje ra-
diowe  i 3,39 0,53 1,21 3,37* 0,02 2,18 2,87* 

audycje tele-
wizyjne j 2,86 1,12 2,86* 0,64 2,22 0,00 1,73 

informatory 
organizacji k 3,53 3,52* 1,35 0,30 3,23* 2,18 0,01 

targi, wysta-
wy itp.  l 6,67** 0,07 5,77** 3,37* 3,30* 0,89 6,60**

Oznaczenia takie jak w tabeli 1 
Źródło: opracowanie własne. 
 

Tabela 3. Wyniki analizy częstości wyborów poszczególnych odpowiedzi dokonywanych przez mężczyzn 
według wieku 

  Mężczyźni 

Kat. Wiek        

N 33 41 22        
<21 21<23 >23             

Źródło 

G 
A B C A/B+C B/A+C C/A+B A/B A/C B/C 

znajomi a 0,72 0,20 0,67 0,19 0,52 0,05 0,52 

rodzina b 0,63 0,01 0,60 0,43 0,20 0,02 0,62 

szkoła c 3,49 2,57 0,15 2,53 0,96 3,34* 0,92 

internet d 0,54 0,50 0,16 0,02 0,52 0,37 0,04 

foldery, ulotki e 6,21** 4,96** 2,87* 0,01 6,19** 3,34* 1,25 
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artykuły praso-
we f 1,11 0,33 0,44 1,10 0,01 0,68 0,78 

książki g 2,33 1,68 0,19 1,68 0,65 2,14 0,65 
informatory o 
mieście  h 5,39* 4,33** 0,20 3,34* 2,05 5,19** 1,06 

audycje radiowe  i 0,72 0,20 0,68 0,23 0,49 0,04 0,53 
audycje telewi-
zyjne j 1,89 1,89 0,21 0,35 1,54 1,67 0,00 

informatory 
organizacji k 3,67 3,65* 0,33 0,26 3,41* 3,34* 0,02 

targi, wystawy 
itp.  l 1,71 1,69 0,35 0,31 1,41 1,36 0,03 

Oznaczenia takie jak w tabeli 1 
Źródło: opracowanie własne 
 

Podsumowanie i wnioski 
 

 Podstawą rozwoju jednostki oraz wzrostu jej znaczenia w regionie, kraju jest wypraco-
wanie i wprowadzenie koncepcji przemyślanych, długookresowych posunięć informacyjno-
promocyjnych. Jednakże sukcesu w tym obszarze nie można osiągnąć kilkoma decyzjami czy 
działaniami, wymaga on czasu, tym bardziej, że jest to proces ciągły zdający się nie mieć końca. 
Dlatego oczekuje się od dzisiejszych władz obszarów przestrzennych planistycznego podejścia do 
rozwoju, wyznaczenia priorytetów i skupiania na nich posiadanych zasobów. Przykładem takiego 
priorytetu może być dynamiczny rozwój sektora turystycznego danej miejscowości, regionu. 
Wówczas niezbędna staje się wiedza na temat znaczenia i przepływu informacji, umiejętności 
tworzenia lokalnych i regionalnych systemów informacyjnych oraz prowadzenia badań rynko-
wych. A wszystko to po to by móc podejmować skuteczne decyzje, przyczyniając się do rozwoju 
sektora a przez to i miejscowości (przestrzeni). 

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy wskazać, iż: 
– zadaniem jednostek przestrzennych jest dążenie do uzyskania asymetrii pozytywnej w 

przepływie informacji z otoczeniem; 
– rywalizacja pomiędzy wyodrębnionymi jednostkami terytorialnymi wymaga stworzenia 

sprawnego „systemu informacji marketingowej” lokalnej i/lub regionalnej, by na pod-
stawie gromadzonych i analizowanych danych podejmować trafne decyzje. 

Przeprowadzone badania dotyczące źródeł pozyskiwania informacji o jednostce przestrzen-
nej pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

– głównymi źródłami informacji o jednostce przestrzennej dla młodych ludzi w wieku od 
dziewiętnastu do dwudziestu kilku lat są informacje uzyskiwane od „znajomych”, z „in-
ternetu”, „audycji telewizyjnych” oraz „artykułów prasowych”. W najmniejszym wy-
miarze badane osoby pozyskiwały je na „targach, wystawach” oraz czerpały z „audycji 
radiowych”; 



Mirosław Zalech 382 

– podczas projektowania akcji informacyjno-promocyjnych oraz przy wyznaczaniu seg-
mentów rynku należy uwzględniać częstotliwość korzystania z danych źródeł poszcze-
gólnych grup osób; 

– zarówno płeć, jak i wiek są czynnikami różnicującymi źródła pozyskiwania informacji 
o miejscowościach i regionach. 
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STANDARDÓW PRAWA DO INFORMACJI 

 

 

Uwagi ogólne 
 

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych1 (CEOTiPT) 
jest jednym z ponad 250 publicznych rejestrów w Polsce2. Rejestry te funkcjonują na bardzo 
różnych zasadach, a przy tym ustawodawca nie wykazuje konsekwencji w rozróżnianiu rejestru i 
ewidencji oraz posługiwaniu się tymi terminami3. W pełni to potwierdza krótka historia CEO-
TiPT oraz poprzedzającego ją centralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów tury-
styki i pośredników turystycznych. 

Centralna Ewidencja istnieje mniej niż dwa lata, ale wywołuje wiele wątpliwości i wręcz 
zastrzeżeń, których wcale nie ubywa. Została ona utworzona na podstawie art. 8 ustawy z 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,4 w brzmieniu nadanym przez ustawę z 2 lipca 2004 r. 
– Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej5. Ewidencja ta zastąpi-
ła centralny rejestr zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycz-
nych,6 utworzony na podstawie ustawy z 10 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o usługach tury-
stycznych7. Ówczesny Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki prowadził CRZ na zasadach 
określonych przez rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie cen-
tralnego rejestru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych8. 
W związku z przekazaniem prowadzenia tego rejestru ministrowi właściwemu do spraw turysty-
ki, Minister Gospodarki wydał rozporządzenie z 13 czerwca 2001 r. w sprawie centralnego reje-
                                                           

1 Dalej powoływana jako Centralna Ewidencja lub skrótem CEOTiPT. 
2 Zob. T. Stawecki: Rejestry publiczne. Funkcje instytucji. Warszawa 2005, s. 413 i nast. 
3 Ibidem, s. 393. 
4 DzU 2004, nr 223, poz. 2258 (tekst jednolity). 
5 DzU 2004, nr 173, poz. 1808.  
6 Dalej powoływany skrótem CRZ. 
7 DzU 1999, nr 40, poz. 401. 
8 DzU 1999, nr 70, poz. 782. 
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stru zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych9. Przewidzia-
nych zmian funkcjonowania CRZ, wynikających z nowelizacji ustawy o usługach turystycznych 
dokonanej 5 marca 2004 r., nie zdążono wprowadzić w życie, gdyż kolejna nowelizacja wymie-
nionej ustawy dokonana w 2004 r. zastąpiła – jak to już wyżej zostało zasygnalizowane – ten 
rejestr Centralną Ewidencją. Wydane nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 30 
września 2004 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Tury-
stycznych,10 nie obowiązywało długo, gdyż zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Gospo-
darki z 30 grudnia 2005 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredni-
ków Turystycznych11. Co ciekawe, wszystkie te akty wykonawcze niewiele różnią się między 
sobą, chociaż dotyczą dwóch odmiennych rejestrów publicznych, różniących się nie tylko nazwą, 
ale też celami, zakresem i funkcjami12. 

Celem tego opracowania jest zbadanie, na ile obecnie obowiązujące w Polsce regulacje 
prawne, umożliwiają dostęp do danych zawartych w CEOTiPT, a także ocena tego stanu rzeczy w 
świetle międzynarodowych standardów prawa do informacji. Ta ocena została dokonana zarówno 
z punktu widzenia dostępu do informacji o działalności administracji publicznej w instytucjach 
Unii Europejskiej, jak również z punktu widzenia najważniejszych aktów prawa międzynarodo-
wego, konstytuujących zasadę swobodnego dostępu do informacji.  

Jak to już wykazano w powołanej wyżej publikacji,13 trudno jest oceniać podstawy prawne 
funkcjonowania CEOTiPT, gdyż ewidencja ta nie jest prostą kontynuacją CRZ, podobnie jak 
rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, jako rejestr działalności regulowanej 
nie jest tym samym, czym była uprzednio prowadzona przez wojewodę ewidencja wydanych na 
terenie województwa zezwoleń i związanych z nimi umów gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej. Jednak tego zdaje się nie dostrzegać powołane rozporządzenie z 30 września 2004 r., 
przewidujące zachowanie ważności dotychczasowych wpisów do CRZ, które stały się wpisami 
do ksiąg rejestrowych Centralnej Ewidencji. Co więcej, projekt wskazanego aktu wykonawczego 
wręcz zapowiadał przekształcenie dotychczasowego centralnego rejestru zezwoleń w nową Cen-
tralną Ewidencję. Dokładnie zaś powtarza ustalenia tego aktu obecnie obowiązujące rozporządze-
nie z 30 grudnia 2005 r., zastępując jedynie kompetencje wojewody kompetencjami marszałka 
województwa. 

 
Cele i funkcje Centralnej Ewidencji 
 

Zastąpienie zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
wpisem do rejestru działalności regulowanej spowodowało, że CEOTiPT ma częściowo inne cele 
niż uprzednio CRZ14. Celem podstawowym tej ewidencji jest zapewnienie możliwości uzyskania 
informacji o przedsiębiorcach, spełniających ustawowo określone warunki wykonywania działal-
ności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zle-
cenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Jest z tym związany cel w 

                                                           
9 DzU 2001, nr 62, poz. 633.  
10 DzU 2004, nr 226, poz. 2290. Dalej jako rozporządzenie z 30 września 2004 r. 
11 DzU 2006, nr 5, poz. 28. 
12 Zob. J. Gospodarek: Rola Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycz-

nych. „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2005, nr 5, s. 17-45. 
13 Ibidem, s. 22. 
14 Ibidem, s. 23 i nast. 
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postaci stworzenia możliwości poznania zabezpieczenia finansowego posiadanego przez danego 
przedsiębiorcę, jakim jest umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowa ubez-
pieczenia na rzecz klientów. Ponadto Centralna Ewidencja ma do spełnienia dwa dodatkowe cele: 
umożliwienie zainteresowanym dowiedzenia się, którzy przedsiębiorcy zostali wykreśleni z reje-
stru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, a także poinformowanie o tych przed-
siębiorcach, którzy wykonywali działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez tury-
stycznych oraz pośrednictwa turystycznego, bez wymaganego wpisu do rejestru działalności 
regulowanej. CEOTiPT chroni więc konsumentów, korzystających z usług turystycznych, świad-
czonych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, czego podstawą jest stwo-
rzony system informacji, do których mogą dotrzeć konsumenci, zainteresowani usługami organi-
zacji imprez turystycznych oraz pośrednictwa turystycznego. Dostęp do tego systemu powinien 
być zatem jak najszerszy. 

Na podstawie przedstawionych celów utworzenia Centralnej Ewidencji oraz ich realizacji, 
w drodze ustaleń ustawy o usługach turystycznych i wyżej powołanych jej aktów wykonawczych, 
można wskazać główne funkcje przez nią spełniane. Jedną z nich jest funkcja ewidencyjna. Wy-
raża to objęcie przez CEOTiPT wszystkich organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, 
wpisanych do rejestru działalności regulowanej, przez właściwych marszałków województw. 
Funkcja ta jest realizowana w skali ogólnokrajowej15. W literaturze przedmiotu podkreślono, że 
tego rodzaju funkcja rejestru publicznego ma charakter instrumentalny wobec innych funkcji 
takich rejestrów, w tym zwłaszcza funkcji informacyjnej16.  

Funkcja informacyjna Centralnej Ewidencji wynika z uznania przez ustawodawcę danych 
wpisanych do tej ewidencji za ważne z punktu widzenia osób trzecich. Takimi osobami są poten-
cjalni klienci i kontrahenci przedsiębiorców, którzy uzyskali wpis do rejestru organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych. Znajduje to wyraz w art. 66 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej17 oraz w art. 7 ust. 7 ustawy o usługach turystycznych, 
zapewniających jawność tego rejestru i gwarantujących każdemu prawo dostępu do zawartych w 
nim danych za pośrednictwem organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. Niestety w 
ustawie o usługach turystycznych z 1997 r. nie ma analogicznego ustalenia o jawności, odnoszą-
cego się do Centralnej Ewidencji. Rodziło to niebezpieczeństwo, że dotychczasowa niedobra 
praktyka ukształtowana na gruncie funkcjonowania CRZ, zostanie przeniesiona do ustaleń rozpo-
rządzenia określającego tryb udzielania informacji o danych objętych wpisem do Centralnej 
Ewidencji. Tak właśnie niestety stało się18. Obecnie obowiązujące rozporządzenie z 30 grudnia 
2005 r. – dokładnie tak samo jak rozporządzenie z 30 września 2004 r. - wprowadza ograniczoną 
jawność tej ewidencji, a w konsekwencji niepełne realizowanie przez nią funkcji informacyjnej. 
Jest to jawność jedynie formalna. Chociaż generalnie uważa się, że udostępnienie treści wpisów 
do rejestru publicznego w powszechnie otwartych sieciach informatycznych rozszerza zakres 
jawności danego rejestru,19 to jednak sposób dostępu do danych CEOTiPT ewidentnie dowodzi, 
że jest to jawność ograniczona, wyłączająca dostęp do części danych tej ewidencji dla niektórych 
zainteresowanych. 

 
15 Ibidem, s. 26. 
16 T. Stawecki: op.cit., s. 35. 
17 DzU 2004, nr 173, poz. 1807 ze zm. 
18 J. Gospodarek: Rola Centralnej Ewidencji..., s. 30. 
19 Zob. T. Stawecki: op.cit., s. 110-111. 
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Z omówionymi funkcjami Centralnej Ewidencji ściśle wiąże się spełniana przez tę ewiden-
cję funkcja kontrolna. Jest ona możliwa do realizacji dzięki przyznanym ministrowi właściwemu 
do spraw turystyki oraz marszałkom województw kompetencjom kontrolnym, ustalonym w art. 9 
ustawy o usługach turystycznych. Kontrola ta dotyczy w szczególności zgodności ze stanem 
faktycznym oświadczenia przedsiębiorcy o spełnieniu ustawowych warunków wykonywania 
działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośrednictwa turystycznego, zgod-
ności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru działalności regulowanej oraz 
przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej, określonych powołaną usta-
wą. Rezultatem tych działań kontrolnych mogą być odpowiednie zmiany w Centralnej Ewidencji, 
w postaci wykreślenia przedsiębiorcy, wobec którego marszałek województwa wydał decyzję o 
zakazie wykonywania działalności, objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośred-
ników turystycznych. Te zmiany w CEOTiPT mogą następować z inicjatywy ministra właściwe-
go do spraw turystyki, który w razie stwierdzenia w wyniku kontroli uchybień w sposobie wyko-
nywania działalności gospodarczej, zwraca się do właściwego marszałka województwa o podjęcie 
stosownych działań, jak również w rezultacie działań kontrolnych danego marszałka wojewódz-
twa. Ściśle mówiąc, w takim przypadku następuje umieszczenie wykreślonego przedsiębiorcy w 
prowadzonym w ramach tej ewidencji wykazie przedsiębiorców, których wykreślono z rejestru20. 

 

Ograniczenia w dostępie do danych Centralnej Ewidencji 
 

Niemal od początku funkcjonowania CRZ, w literaturze przedmiotu były zgłaszane za-
strzeżenia, co do zakresu dostępu do informacji zawartych w tym rejestrze21. Autorowi niniej-
szego opracowania odmówiono w 2002 r. udostępnienia do celów naukowych szczegółowego 
wykazu przedsiębiorców wpisanych do CRZ, powołując się na konieczność zachowania anoni-
mowości, przewidzianą w § 9 ust. 4 wówczas obowiązującego, wyżej powołanego rozporządze-
nia z 13 czerwca 2001 r.22 Ograniczenia te - rzekomo konieczne z potrzeby ochrony danych 
osobowych osób wpisanych do tego rejestru - zostały przejęte przez powołane rozporządzenia z 
30 września 2004 r. oraz z 30 grudnia 2005 r. Czy można jednak przy tym pomijać przysługujące 
każdemu obywatelowi prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicz-
nej. Wszak prawo do informacji i zasada jawności są trwałym elementem polskiego porządku 
prawnego23. Chociaż występuje pewna sprzeczność interesów między wymienionymi dwiema 
kategoriami dóbr chronionych przez prawo, to czy rzeczywiście ważniejsze są dane osobowe 
przedsiębiorców, wpisanych do jawnego rejestru organizatorów turystyki i pośredników, ujaw-
niane w sposób tylko ograniczony poprzez CEOTiPT. Nie można zaakceptować takiego stanowi-
ska. 

                                                           
20 J. Gospodarek: Rola Centralnej Ewidencji..., s. 28 i nast. 
21 Zob. J. Gospodarek: Prawo turystyczne. Warszawa 2001, s. 73; tenże: Nowości w zezwoleniach na 

działalność w dziedzinie turystyki oraz zasadach rejestracji. „Rynek Turystyczny” 2002, nr 18, s. 14 i 15; 
tenże: Prawo turystyczne w zarysie. Bydgoszcz-Warszawa 2003, s. 76-77. 

22 Pismo DT-2mk/076/16/1372/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r. p.o. dyrektora Departamentu Turystyki 
Ministerstwa Gospodarki, przechowywane w aktach autora niniejszego opracowania. 

23 Do takiego wniosku doszła już kilka lat temu T. Górzyńska: Prawo do informacji i zasada jawności 
administracyjnej. Kraków 1999, s. 383. 
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Obowiązująca ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej24 przyznaje 
każdemu prawo wglądu do dokumentów urzędowych. Jej art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f wskazuje wyraź-
nie, iż udostępnieniu podlegają także prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i 
zasady udostępniania danych w nich zawartych25. Odnosiło się to więc w pełni do CRZ, a obec-
nie do CEOTiPT. Wszak dokumentem urzędowym jest m.in. zaświadczenie o wpisie do rejestru 
działalności regulowanej, czy odpis księgi ewidencyjnej sporządzanej w ramach analizowanej 
Centralnej Ewidencji. Przy tym zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o usługach turystycznych z 1997 r. 
w obecnym brzmieniu, tylko adres zamieszkania przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną, inny 
niż adres siedziby, nie podlega wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników tury-
stycznych. Jak z tą daleko idącą jawnością wskazanego rejestru da się pogodzić ograniczoną 
jawność Centralnej Ewidencji, której dane są przecież oparte na wpisach do wskazanego rejestru. 
Jest to pytanie retoryczne26. Wszak ustawa o dostępie do informacji publicznej z 2001 r. ograni-
cza prawo dostępu do takiej informacji, tylko ze względu na prywatność osoby fizycznej lub 
tajemnicę przedsiębiorcy27. Nie można formalnie deklarować zasady jawności w wyżej powoła-
nych aktach wykonawczych do ustawy o usługach turystycznych, a jednocześnie w drodze szcze-
gółowych ustaleń trybu dostępu do danych, ograniczać ten dostęp i różnicować dla poszczegól-
nych kategorii zainteresowanych podmiotów. Zastanawia przy tym, że § 6 ust. 4 rozporządzenia z 
30 grudnia 2005 r. nie przewiduje ograniczeń w dostępie organizacji konsumenckich i jednostek 
turystycznego samorządu gospodarczego do pełnych danych ewidencyjnych Centralnej Ewiden-
cji. W tej sytuacji tym trudniej zrozumieć powody regulacji, ograniczających dostęp do danych 
CEOTiPT w celach naukowo-badawczych. Niewątpliwie ogranicza to wolność badań naukowych 
i pozostaje w sprzeczności z art. 61 Konstytucji RP, gwarantującym prawo obywatela do uzyski-
wania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz powołanymi przepisami ustawy 
o dostępie do informacji publicznej z 2001 r.28  

Nie można nie doceniać roli, jaką spełnia w tym zakresie Centralna Ewidencja i zmniejszać 
jej znaczenia poprzez przepisy ograniczające możliwości dotarcia do informacji o danych obję-
tych wpisami do tej ewidencji. Kuriozalne wręcz wydają się ograniczenia w dostępie do danych 
ewidencyjnych, wykorzystywanych do celów naukowo-badawczych. Zasada jawności Centralnej 
Ewidencji powinna więc zostać zrealizowana w pełni, aby móc mówić o rzeczywistym i całkowi-
tym spełnianiu celów i funkcji przez CEOTiPT. 

 

Dostęp do informacji o działalności administracji publicznej w instytucjach Unii 
Europejskiej 

 
Skoro Polska jest od 1 maja 2004 r. członkiem Unii Europejskiej i tym samym przyjęła cały 

dorobek wspólnotowy (acquis communautaire), obejmujący dotychczasowe prawo Unii Europej-

 
24 DzU 2001, nr 112, poz. 1198 ze zm. 
25 Zob. T.R. Aleksandrowicz: Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Warszawa 

2002, s. 134 i nast.  
26 J. Gospodarek: Rola Centralnej Ewidencji..., 40-41. 
27 Co do zakresu tych ograniczeń zob. M. Taradejna, R. Taradejna: Dostęp do informacji publicznej a 

prawna ochrona informacji dotyczących działalności gospodarczej, społecznej i zawodowej oraz życia pry-
watnego. Toruń 2003, s. 27-46 oraz 170-183 i 227. 

28 J. Gospodarek: Rola Centralnej Ewidencji..., s. 42. 
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skiej razem ze sposobami jego rozumienia i stosowania, tzw. polityki wspólnotowe, orzecznictwo 
sądowe, zwyczaje oraz wartości tkwiące u podstaw Unii,29 to w konsekwencji prawo dostępu do 
informacji zawartych w rejestrach publicznych, istniejących w Polsce, musi w tym zakresie od-
powiadać standardom wspólnotowym. Należy więc podkreślić, że szerzej ujęte prawo dostępu 
obywateli do informacji o działalności administracji publicznej, jest jednym z praw podstawo-
wych w katalogu praw obywatelskich i politycznych, na bazie których funkcjonują państwa de-
mokratyczne30. Zasada jawności jest przy tym realizowana w różnym stopniu w praktyce po-
szczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Szczególnie szeroko tę zasadę rozumie 
się w Szwecji, która przystępując do Unii Europejskiej, zastrzegła sobie w specjalnie dołączonej 
deklaracji, że zasada jawności i prawo swobodnego dostępu do informacji są fundamentalnym 
dziedzictwem konstytucyjnym, prawnym i kulturowym tego państwa31. 

Generalnie dostęp do informacji  w Unii Europejskiej jest realizowany w oparciu o zasadę 
przejrzystości, nierozpraszanie tej informacji oraz jej bezpłatność, przy jednoczesnym obowiązku 
uzasadnienia i udowodnienia odmowy udzielenia informacji oraz kontrolowania takich odmów32. 
W rezultacie dostęp do dokumentów gromadzonych przez instytucje Unii Europejskiej jest bardzo 
szeroki i opiera się fundamentalnym ustaleniu art. 255 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 
Europejską, zgodnie z którym wszyscy obywatele Unii i wszystkie osoby fizyczne lub prawne, 
posiadające swoją statutową siedzibę w państwie członkowskim, mają prawo dostępu do doku-
mentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. Oczywiście istnieją ogranicze-
nia tego prawa dostępu do informacji zawartych w dokumentach instytucji Unii Europejskiej, ze 
względu na interes publiczny lub prywatny, ale generalna zasada jawności i przejrzystości tych 
dokumentów nie podlega dyskusji i jest uważana za jeden z ważniejszych czynników integrują-
cych Unii33. Od 2001 r. instytucje unijne mają obowiązek prowadzenia ogólnie dostępnego reje-
stru dokumentów w formie elektronicznej i zapewnienia możliwości dostępu doń w tej samej 
formie. Paradoksalnie można więc stwierdzić, że szerszy i łatwiejszy jest dostęp do rozmaitych 
danych, udostępnianych przez instytucje Unii Europejskiej, niż dostęp do niektórych danych 
CEOTiPT. Trudno to uznać za stan prawidłowy, który może być utrzymywany w przyszłości. 

 

Prawo do informacji jako zasada prawa międzynarodowego 

 
Ze względu na znaczenie informacji, we współczesnych społeczeństwach od lat kilkudzie-

sięciu, w dokumentach prawa międzynarodowego, regulowana jest wolność informacji uznawana 
za podstawowe prawo człowieka. Dała temu wyraz rezolucja 59/1 Zgromadzenia Ogólnego Na-
rodów Zjednoczonych przyjęta 14 grudnia 1946 r., która uznała wolność informacji za kamień 
węgielny wszelkich wolności. Wskazana rezolucja mówiła o prawie otrzymywania, przekazywa-
nia i publikowania wiadomości we wszystkich miejscach i bez żadnych przeszkód, ale pomijała 

                                                           
29 Zob. Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe. Red. J. Barcz . Warszawa 2002, s. 178 i nast. 
30 J. Itrich-Drabarek: Legitymizacja władzy a prawo dostępu do informacji o działalności administracji 

publicznej w państwach i instytucjach Unii Europejskiej. W: Dostosowanie polskiej administracji do członko-
stwa w Unii Europejskiej. Red. A. Nowak-Far. Warszawa 2005, s. 87 i nast. 

31 Ibidem, s. 91. 
32 E. Jarzęcka-Siwik: Dostęp do informacji publicznej. Uwagi krytyczne. „Kontrola Państwowa” 2002, 

nr 1, s. 41 i nast. 
33 J. Itrich-Drabarek: op.cit., s.112. 
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równie ważne prawo do poszukiwania informacji oraz jej żądania34. Dalej poszła Powszechna 
Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 10 
grudnia 1948 r. Jej art. 19 ustalił prawo każdego człowieka do wolności opinii i wyrażania jej, 
obejmujące m.in. prawo do poszukiwania, otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei, 
bez względu na granice, wszelkimi środkami wyrazu. Przewidziano przy tym w art. 29 Deklaracji 
możliwość ograniczenia wolności informacji, ze względu na konieczność poszanowania praw i 
wolności innych. 

Chociaż powyższe akty prawa międzynarodowego nie miały mocy wiążącej, to znaczenie 
zwłaszcza Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka było uniwersalne i ponadczasowe i była ona 
często powoływana w rozmaitych rezolucjach i umowach międzynarodowych. Jej ustalenia w 
kwestii prawa do wolności wypowiedzi zostały przejęte przez Międzynarodowy Pakt Praw Oby-
watelskich i Politycznych, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 16 
grudnia 1966 r. Polska po latach ratyfikowała tę umowę międzynarodową35 i jest związana jej 
ustaleniami. Przewidziane przez ten akt w art. 19 ust. 3 ograniczenia wolności poszukiwania, 
otrzymywania i rozpowszechniania informacji i idei mogą być ustalane przez ustawę, jeśli są 
konieczne ze względu na poszanowanie praw i dobrego imienia osób trzecich, ochronę bezpie-
czeństwa narodowego, porządku publicznego, zdrowia i moralności publicznej. Z tego wynika 
oczywisty wniosek, że ograniczenia wprowadzone aktem wykonawczym w postaci rozporządze-
nia, pozostają w sprzeczności z tą ratyfikowaną umową międzynarodową. 

Do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka nawiązuje też Konwencja o ochronie praw 
człowieka podstawowych wolności, sporządzona w Rzymie 4 listopada 1950 r., podpisana i 
ratyfikowana przez Polskę dopiero po wielu latach36. Akt ten zwany Konwencją Europejską w 
art. 10 równie szeroko ujmuje prawo każdego do wolności wyrażania opinii, obejmujące także 
wolność otrzymywania i przekazywania informacji i idei, bez ingerencji władz publicznych i bez 
względu na granice państwowe. Oczywiście korzystanie z tych wolności podlega wymogom 
formalnym, warunkom, ograniczeniom i sankcjom przewidzianym przez ustawę i niezbędnym w 
społeczeństwie demokratycznym. Takie ograniczenia mają na celu m.in. ochronę praw innych 
osób, ale zawsze muszą wynikać bezpośrednio z ustaw, a nie z ich aktów wykonawczych. Znala-
zło to wyraz w licznych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, jednoznacznie wskazujących, 
że wprowadzanie ograniczeń wolności i praw należy do kompetencji ustawodawcy37. Co więcej, 
Trybunał ten już dawno uznał, że konieczne jest przy tym spełnienie trzech warunków: 

– ustawowe ograniczenie wolności i praw może nastąpić tylko wówczas, gdy jest dopusz-
czone wyraźnie w przepisach konstytucyjnych, bądź jest konieczne w celu zharmoni-
zowania wolności z innymi zasadami, normami i wartościami konstytucyjnymi; 

– tylko w zakresie niezbędnym mogą być wprowadzane ustawowe ograniczenia wolności 
i praw i muszą być traktowane jako wyjątki; 

– wprowadzone poszczególne ograniczenia ustawowe ani ich suma nie mogą naruszać 
istoty danej wolności38. 

 
34 R. Czyżak: Międzynarodowe standardy wolności słowa – geneza rozwoju prawa do informacji. 

„Prawo- Administracja-Kościół” 2003, nr 4, s. 106. 
35 DzU 1977, nr 38, poz. 168. 
36 DzU 1993, nr 61, poz. 284. 
37 Zob. L. Garlicki: Przesłanki ograniczania konstytucyjnych praw i wolności (na tle orzecznictwa Try-

bunału  Konstytucyjnego). „Państwo i Prawo” 2001, nr 10, s. 5 i nast.  
38 Ibidem. 
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Obecnie wyraźnie daje temu wyraz Konstytucja RP, zwłaszcza w art. 31 oraz 61. 
 

Wnioski końcowe 
 

Dokonane analizy prowadzą do oczywistego wniosku, że gwarantowane przez Konstytucję 
RP oraz ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe prawo do informacji, obejmuje 
swoim zakresem prawo do uzyskiwania informacji, zawartych we wszelkich rejestrach publicz-
nych. Takim rejestrem jest też Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych. Dostęp do danych w niej zawartych jest jednak ograniczony w sposób dyskrymi-
nujący pracowników naukowych, a przy tym nastąpiło to nie w drodze ustawowej lecz aktu wy-
konawczego. Kolejne rozporządzenia wydawane w tej sprawie utrzymują ten stan rzeczy. Przy-
pomina to powiedzenie jeszcze z poprzedniej epoki: jest dobrze, ale nie beznadziejnie… 

   

 



ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO 

NR 429       EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 7         2006 
 
 
 
AGNIESZKA WARTECKA-WAŻYŃSKA 
 

 

SPOŁECZNA ROLA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W POLSCE 
 
 

W epoce, w której żyjemy dokonały się gwałtowne zmiany ekonomiczne, polityczne, spo-
łeczne i kulturowe. Wpłynęły one na rozwój turystyki w Polsce i na świecie. Wraz z postępem w 
technikach informatycznych zmieniły się narzędzia informacji turystycznej. Rewolucja w dzie-
dzinie informatyki spowodowała ograniczenie barier dostępu do informacji. 

Na początku naszej ery publikowano przewodniki turystyczne, a w XIX wieku zaczęto wy-
dawać informatory dla podróżnych. W obecnych czasach rozwoju nowoczesnych technologii 
informacyjnych, z informacji turystycznej za pośrednictwem Internetu korzystają potencjalni 
turyści, przedstawiciele pionu komercyjnego (przedsiębiorstwa turystyczne) i niekomercyjnego 
(izby, organizacje, stowarzyszenia turystyczne). Internet stał się jednym z najważniejszych narzę-
dzi przekazywania informacji w różnych fazach podróży. Odgrywa on istotną rolę społeczną, a 
także promuje miejscowość, region czy kraj (tabela 1 przedstawia funkcje i rodzaje portali inter-
natowych w zależności od potrzeb i faz podróży).  

Informacja turystyczna stała się produktem turystycznym, który zachęca klientów do ko-
rzystania z usług firm turystycznych i wpływa korzystnie na ich funkcjonowanie.  

Zasadniczo, spotyka się dwa podstawowe sposoby określania informacji – humanistyczny i 
matematyczny. Humaniści wiążą informację z takimi pojęciami, jak: wiadomość, treść, znacze-
nie, rozumienie. H. Wiener przez informację rozumie nazwę treści zaczerpniętej ze świata ze-
wnętrznego, w miarę jak się do niego dostosowujemy i przystosowujemy swoje zmysły. Matema-
tyczna definicja informacji została sformułowana przez C. Shannona – twórcę teorii informacji. 
Charakteryzuje się ona definiowaniem nie samej istoty informacji, lecz jej określeniem ilościo-
wym, co można przedstawić za pomocą odpowiedniego wzoru matematycznego1.  

G. Piwnik określa informację turystyczną jako przekazywanie wszelkich danych interesują-
cych turystę, np.: 

− o bazach turystycznych oraz paraturystycznych (baza noclegowa, żywieniowa, komuni-
kacyjna, dane o ofertach biur podróży itp.), 

− informacje o walorach turystycznych, w tym wypoczynkowych (klimatycznych, walorach 
wód i ukształtowania powierzchni), 

                                                           
1 Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. Proksenia, Kraków 2004, s. 153. 
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− informacje o walorach leczniczych, a także o antywalorach turystycznych (strefach za-
grożenia ekologicznego) i formach ochrony przyrody (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty i 
inne), 

− informacje dotyczące przepisów obowiązujących turystów zagranicznych, poruszania się 
w sferach przygranicznych, 

− kalendarze imprez, cenniki i rozkłady jazdy, 
− informacje dla biznesmenów (adresy placówek handlowych, terminarze targów, giełd, 

wystaw, lista obiektów do zagospodarowania turystycznego)2. 
 

Tabela 1. Funkcje i rodzaje portali internetowych w zależności od potrzeb i faz podróży 
 

POTRZEBA ROZWIĄZANIE TECHNOLOGICZNE 
PRZED WYJAZDEM 

Znalezienie generalnych kierunków wyjaz-
dów, pomysłów na wakacje. 

Przeglądarki, spisy portali turystycznych, portale 
krajów i regionów, portale tematyczne, 
przewodniki on-line, możliwość zamówienia 
dokumentacji przez Internet. 

Poszukiwanie opinii o ciekawych kierunkach 
u osób, które je odwiedziły. 

Przewodniki on-line, które prezentują opinie 
podróżników, ekspertów i turystów. 

Przeglądanie zdjęć miejsca docelowego, 
hotelu, pokoju. 

Portal ze zdjęciami, w tym mapy regionu i filmy 
wideo. 

Znalezienie i wybór miejsca docelowego.  Inteligentne przeglądarki pozwalające na wska-
zanie propozycji w zależności od zadanych 
parametrów. 

Zapoznanie się z cenami, możliwością dojaz-
du, formalnościami. 

Przewodniki wirtualne, portale krajów, regionów 
i miast, portale instytucji państwowych. 

Poznawanie warunków klimatycznych i 
prognozy pogody. 

Portale specjalistyczne i linki. 

Rezerwacja usług, opłata przez Internet. Portale rezerwacyjne z wydrukiem dojazdu, 
potwierdzenia rezerwacji biletu lotniczego lub 
voucheru. 

Poznanie trasy dojazdu, szlaku górskiego itp. Portale pozwalające na obliczenie trasy i wska-
zanie jej przebiegu. 

Zakupy przed wyjazdem. Portale specjalistyczne sklepów sportowo-
turystycznych. 

PODCZAS POBYTU 
Orientacja w terenie na miejscu oraz możli-
wość rozrywki. 

Kioski interaktywne w hotelach i miastach, 
portale lokalnych biur informacji turystycznej. 

PO POWROCIE 
Otrzymywanie newsów, informacji, broszur. Możliwość wpisu na portalu chęci otrzymywania 

systematycznie informacji. 
Podzielenie się wrażeniami z podróży. Chat na portalu, „złota księga”, forum. 
 
Źródło: Z. Kruczek, B. Walas: Promocja i informacja turystyczna. Proksenia, Kraków 2004. 

                                                           
2 J. Merski: Informacja turystyczna. WSE w W-wie, Warszawa 2002, s. 12. 
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Pod pojęciem informacji turystycznej rozumieć należy więc zespół działań, przyczyniają-
cych się do sprawnego przemieszczania się turystów w czasie i przestrzeni, ułatwiających opty-
malne wykorzystanie poznawczych i wypoczynkowych walorów turystycznych, a także bazy oraz 
usług turystycznych i paraturystycznych3. 

Z dniem 1 stycznia 2000 r. powołano, w drodze Ustawy (DzU 1999, nr 62 poz. 689),  Pol-
ską Organizację Turystyczną, wyspecjalizowaną instytucję promocyjną, odpowiedzialną m.in. za 
zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na 
świecie (rysunek 1 przedstawia strukturę informacji turystycznej w Polsce). 

Informacja turystyczna jest więc niezbędnym elementem promocji turystycznej. Praca jej 
poszczególnych jednostek organizacyjnych służy nie tylko indywidualnym turystom, ale również 
organizatorom wypoczynku. Dotyczy to profesjonalnych biur podróży, a także różnorodnych 
organizacji społecznych i animatorów coraz powszechniejszego wypoczynku w grupach niefor-
malnych. Są to grupy bardzo silnie zróżnicowane: zawodowo, wiekowo, o preferencjach wynika-
jących z różnego stopnia zamożności. Odbiorcami usług informacji turystycznej są organy admi-
nistracji, wszelkie instytucje i organizacje związane z biznesem (któremu towarzyszy konieczność 
podróżowania) oraz środki masowego przekazu. 

 

POLSKA ORGANI-
ZACJA TURY-
STYCZNA 

Regionalne Centra Informacji Tury-
stycznej – w każdej siedzibie woje-
wództw 

Lokalne Centra Informacji Turystycz-
nej– we wszystkich byłych miastach 
wojewódzkich, a docelowo w każdym 
powiecie oraz zgodnie z inicjatywami 
gmin i innych lokalnych instytucji (np. 
w skansenach, muzeach, parkach 
narodowych, hotelach)  

Punkty informacji 
turystycznej, bez 
stałej obsady  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Struktura informacji turystycznej w Polsce 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych POT-u. 

 
3 Ibidem. 
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W XXI wieku świat staje się globalną wioską – areną, z którą człowiek jest połączony wie-
loma sieciami informacyjnymi. Dzieje się tak za pośrednictwem informacji w środkach masowe-
go przekazu, takich jak: telewizja, prasa, radio oraz internet.  

Media przekazują masowemu odbiorcy treści z miejsc – atrakcji turystycznych, oprócz 
przekazu spełniają również w ten sposób zadanie, choćby mimowolnie, przyciągania tam tury-
stów4. Każdy potencjalny turysta, który korzysta ze światowej sieci informacyjnej (Internetu), 
może zaplanować podróż do wybranego miejsca na świecie, albo krótką wycieczkę po własnym 
regionie. 

Znany amerykański psycholog A.H. Maslow dokonał następującej klasyfikacji potrzeb 
człowieka (w oparciu o szkoły stosunków społecznych Eltona Mayo): 

– potrzeby fizjologiczne – pożywienia, snu, oddychania, seksualna, 
– potrzeby bezpieczeństwa – bezpieczeństwa fizycznego i społecznego, nienaruszalności 

osobistej, 
– potrzeba przynależności i miłości – kontaktu z ludźmi, przyjaźni i miłości, 
– potrzeby uznania – szacunku, akceptacji, dominacji, prestiżu, 
– potrzeby samorealizacji – powołania, zamiłowania do wykonywania czynności zgod-

nych ze zdolnościami, 
– potrzeby wiedzy i rozumienia – samodoskonalenia, kształcenia, poznawania nauki, 
– potrzeby estetyczne – piękna, harmonii, doznań zmysłowych5. 
Uczestnictwo w turystyce zaspokaja ludzkie potrzeby, jest źródłem silnych doznań emo-

cjonalnych, które związane są z faktem poznawania ciekawych miejsc i atrakcyjnych form wypo-
czynku. Dzięki aktywności turystycznej człowiek zaspokaja potrzeby wiedzy, rozumienia i este-
tyczne. W nowym środowisku jednostka może pełnić inne role społeczne, poprzez które dochodzi 
do jej samorealizacji i dowartościowania. 

Jedną z podstawowych potrzeb turysty, udającego się w podróż jest informacja.  
Informacja turystyczna traktowana jest jako jedna z potrzeb odczuwalnych w czasie wyjaz-

du turystycznego, jak i przed nim, w związku z przygotowaniem tego wyjazdu, oraz po wyjeź-
dzie. Jest potrzebą wzbogacającą rozwój psychiczny i intelektualny turystów. Potrzeba informacji 
turystycznej zaliczana jest do grupy potrzeb „warunkujących uprawianie turystyki”6. 

Informacja turystyczna odgrywa więc ważną rolę przede wszystkim  w czynnościach przy-
gotowawczych, stanowiących przejaw aktywności turystycznej, a mianowicie w planowaniu i 
organizowaniu wyjazdów turystycznych. Przyczynia się ona do sprawnego przenoszenia się 
turystów w czasie i przestrzeni, zapewniając im lepszą orientację w danym miejscu, umożliwiając 
poznawanie walorów turystyczno-krajoznawczych itp.  

Dzięki informacji turystycznej turysta poznaje kulturę, tradycję, obyczaje panujące w kraju 
recepcyjnym. Wchodzi w określone styczności społeczne z miejscową ludnością, nawiązuje więzi 
społeczne.  

Informacja turystyczna pobudza zainteresowanie władz samorządowych rozwojem infor-
macji turystycznej, które tworzą centra i punkty informacji turystycznej w danym regionie. Jakość 
świadczonych usług przez „it” , odpowiednio przeprowadzone działania promocyjne – wyekspo-

                                                           
4 J. Isański: Turystyka jako element popkultury. W: Od kontrkultury do popkultury. Red. M. Golka. 

Wyd. Humaniora, Poznań 2002, s. 103. 
5 A.H. Maslow: Motivation and Personality. Harper, New York 1954, s. 78. 
6 Por. Z. Kruczek, B. Walas: op.cit., s. 159. 
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nowanie walorów turystycznych i rzetelna, fachowa informacja o regionie, mieście czy kraju 
zachęca turystów do ponownego przyjazdu do danej miejscowości.  

Dzięki zainteresowaniu władz samorządowych turysta przebywający w danej gminie może 
już zdobyć plany i mapy miast i okolic, z uwzględnieniem atrakcji turystycznych i – co najważ-
niejsze – bazy noclegowej, jak również prasę lokalną, informującą o życiu i lokalnych imprezach 
związanych z atrakcjami turystycznymi7. 

Reasumując, społeczna rola informacji turystycznej zaczyna być doceniana przez władze 
samorządowe, jako instrument przyciągnięcia dużej liczby odwiedzających, potencjalnych tury-
stów, a co za tym idzie – jedno ze źródeł ożywienia koniunktury gospodarczej gminy i regionu8. 

Zarówno izby, organizacje i stowarzyszenia turystyczne, jak i gminy, biorą udział w różne-
go rodzaju imprezach turystycznych, np. targach turystycznych. Promują w ten sposób walory 
przyrodnicze i antropogeniczne w regionie.   

Informacja turystyczna nie jest jedynie zbiorem niezbędnych danych. Powinna ona tworzyć 
pewien zwarty system, który cechuje rzetelność, aktualność, wiarygodność i komunikatywność. A 
wspólnie przyjętym normom podlegają: podstawowe zakresy informacji, tryb ich poszukiwania, 
gromadzenia, aktualizowania i udostępniania. System informacji turystycznej wiążą wspólne 
narzędzia pracy, zwłaszcza komputerowe bazy danych. Baza danych „it” ma wielu odbiorców, a 
także dużą grupę twórców. Wymaga ona systematycznej współpracy wszystkich dawców infor-
macji i umiejętności szybkiego reagowania na zapotrzebowanie odbiorców . 

Informacja turystyczna jest zjawiskiem interdyscyplinarnym, które pełni szereg funkcji w 
odniesieniu do życia społecznego i gospodarczego. Jesteśmy społeczeństwem informacyjnym, w 
którym informacja staje się podstawowym dobrem i towarem, a obecność w sieci internetowej – 
sposobem na życie i pracę wielu ludzi. Społeczeństwo takie cechują: globalizacja, konkurencja, 
skrócenie czasu i przestrzeni, aktywność 24 h na dobę, koncentracja kapitału, indywidualizacja i 
personalizacja. Dla turystyki szczególne znaczenie ma indywidualizacja i personalizacja9. Z tej 
przyczyny, że  zaspokaja podstawowe potrzeby turystów, związane z planowaniem podróży 
turystycznej i przebywaniem w danej miejscowości. 

Jest ona nośnikiem określonych wartości kulturowych, poprzez środki masowego przekazu, 
a także za pośrednictwem prasy turystycznej, przewodników turystycznych itp. A więc umożliwia 
pogłębianie wiedzy, zaspokaja potrzeby estetyczne – wrażliwość na piękno, oraz pozwala na 
uczestnictwo w kulturze. 

 Informacja turystyczna stymuluje rozwój poszczególnych regionów i miejscowości tury-
stycznych. Umożliwia zapoznanie się z możliwościami odpoczynku i z zabytkami w danym 
regionie. Skutecznie wykorzystuje w tym celu różne środki promocji, które wpływają na zwięk-
szenie ruchu turystycznego. 

W obecnych czasach trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie branży turystycznej bez 
sprawnie funkcjonującego systemu informacji. Szczególnie teraz, kiedy Polska wstąpiła do Unii 
Europejskiej – pełna, wiarygodna, rzetelna i dostępna dla wszystkich informacja turystyczna 
sprawia, że staje się ona krajem otwartym dla turystów. 

 
7 Por. J. Merski: op.cit., s. 13. 
8 Ibidem, s. 14. 
9 A.M. Wilk: Państwo w dobie społeczeństwa informacyjnego – jego rola, zadania oraz sposoby reali-

zacji funkcji. Zasada pomocniczości. W: Internet 2000. Prawo-ekonomia-kultura. Red. R. Skubisz. Oficyna 
Wydawnicza VERBA s.c., Lublin 2000, s. 185. 
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