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WSTĘP 
 
 
 
„Zeszyty Naukowe” z serii „Ekonomiczne Problemy Turystyki” prezentują 

zagadnienia związane z działalnością sektora turystycznego. Ze względu na zło-
żoność i różnorodność zagadnień wiążących się z turystyką, jej przyczynami  
i konsekwencjami, prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny. 
Odzwierciedleniem tego jest zróżnicowana problematyka prac zawartych w ni-
niejszym numerze. Wśród zagadnień przeważają kwestie regionalnych uwarun-
kowań rozwoju i funkcjonowania turystyki. W zeszycie znajdują się również 
interesujące prace dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych 
oraz obsługi ruchu turystycznego z uwzględnieniem usług ubezpieczeniowych  
i informacji. 
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ASEKURACYJNA ROLA UBEZPIECZYCIELA  

NA RYNKU TURYSTYCZNYM  

 

 

 
Wprowadzenie 

 
Imprezy turystyczne, a w nich aktywne uczestnictwo podróżnych, pozosta-

ją w ścisłym związku z działalnością ubezpieczeniową. Wyjazd turystyczny, 
zorganizowany nawet najlepiej jak to możliwe, obarczony jest licznymi rodza-
jami ryzyka, może bowiem dojść do sytuacji, które spowodują uszczerbek  
na życiu, zdrowiu lub mieniu turysty. Aktywność turystów w czasie podróży, 
do której zaliczyć należy między innymi uprawianie sportów, nierzadko eks-
tremalnych, odwiedzanie trudno dostępnych i nowych, nieznanych dotąd 
miejsc, rodzi dodatkowo ryzyko związane z odmiennością zachowań od co-
dziennych obowiązków i przyzwyczajeń. Dążąc do możliwie skutecznego za-
pewnienia sobie środków na pokrycie ewentualnych strat, związanych z ryzy-
kownymi sytuacjami w trakcie podróży, organizatorzy turystyki, jak również 
sami turyści podpisują stosowne umowy ubezpieczeniowe z asekuratorami.  

Ubezpieczyciele także nie pozostają bierni na oczekiwania rynku turystycz-
nego. Podążając w kierunku oczekiwań organizatorów turystyki i turystów, 
stale poszerzają swoje oferty o nowe produkty ubezpieczeniowe. Oferując 
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ochronę ubezpieczeniową, często w przejrzystych dla klientów pakietach ubez-
pieczeniowych, dążą do stałego poszerzania katalogu rodzajów ryzyka możli-
wego do ubezpieczenia. Na rynku ubezpieczeń w Polsce, rynek ubezpieczeń 
turystycznych nie został wyodrębniony ze struktur rynkowych. Ubezpieczenia 
turystyczne oferowane są przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (Dział II) 
obok innych produktów. Zróżnicowane są natomiast zakres udzielanej ochrony, 
przedmiot ubezpieczenia oraz wysokość składki u poszczególnych ubezpieczy-
cieli.  

Celem artykułu jest omówienie specyfiki usługi ubezpieczeniowej oraz 
wyjaśnienie roli, jaką odgrywa ubezpieczyciel w ruchu turystycznym, dając do 
dyspozycji organizatorom imprez turystycznych oraz turystom pakiety ubezpie-
czeń dobrowolnych, jak również ubezpieczeń obowiązkowych, bez których nie 
powinna się odbyć podróż.  

 
 

1. SPECYFIKA USŁUGI UBEZPIECZENIOWEJ  
 
Poszukując definicji produktu ubezpieczeniowego, można posłużyć się 

wyjaśnieniem podawanym przez Jana Monkiewicza, który rozumie przez ten 
termin „zespół korzyści dostarczanych ubezpieczonemu przez zakład ubezpie-
czeń, za określoną opłatą, od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, aż do jej 
rozwiązania”1. Nabywca produktu ubezpieczeniowego realizuje z tego tytułu 
korzyści w trzech różnych płaszczyznach:  

– korzyści dostarczane przez sam produkt ubezpieczeniowy, zwane  
w praktyce korzyściami autonomicznymi lub samoistnymi; 

– korzyści dostarczane przez zakład ubezpieczeń, z którym jest się zwią-
zanym poprzez zawartą umowę ubezpieczenia na określone grupy ryzy-
ka; 

– korzyści wynikające z systemu sprzedaży i obsługi stosowane w danym 
zakładzie ubezpieczeń. 

                                                           
1 Podstawy ubezpieczeń, t. II: Produkty, red. J. Monkiewicz, Poltext, Warszawa 2002,  

s. 21.  



Asekuracyjna rola ubezpieczyciela... 9

Produkt ubezpieczeniowy należy do grupy tych produktów, których pod-
stawową składową jest usługa, a postać materialna, która może tutaj wystąpić 
(przykładowo w postaci polisy), nie ma istotnego znaczenia2.  

Produkty ubezpieczeniowe można dzielić na różne grupy, najczęściej jed-
nak dokonuje się podziału według czterech podstawowych kryteriów: 

– stopnia swobody w zakresie nawiązania stosunku ubezpieczenia, tj. po-
dział na ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne, 

– przedmiotu ubezpieczenia, tj. ubezpieczenia majątkowe i osobowe, 
– podmiotu ubezpieczenia, tj. produkty skierowane do przedsiębiorców, 

osób fizycznych oraz rolników, 
– długości stosunku ubezpieczenia, tj. podział na ubezpieczenia krótko-  

i długoterminowe. 
Specyfika działalności turystycznej sprawia, że – odmiennie niż w innych 

sektorach gospodarki – umowy ubezpieczeniowe mają często charakter krót-
koterminowy (zawierane są na okres krótszy niż rok), a dotyczy to zwłaszcza 
ubezpieczeń dobrowolnych. Również tylko wybrane grupy ryzyka (zdefiniowa-
ne w ustawie o działalności ubezpieczeniowej – (DzU nr 124, poz. 1151)  
są istotne dla turystyki, a można tu wymienić przede wszystkim następujące 
ubezpieczenia majątkowe3: 

– ubezpieczenie wypadku i choroby, 
– ubezpieczenie casco pojazdów i przedmiotów w transporcie, 
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, w tym 

wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdu, łącznie z ubezpiecze-
niem odpowiedzialności przewoźnika, 

– ubezpieczenie kredytu, 
– gwarancje ubezpieczeniowe, 
– ubezpieczenie różnych rodzajów ryzyka finansowego, w tym na przy-

kład niewystarczającego dochodu, złych warunków atmosferycznych, 
utraty zysków, nieprzewidzianych wydatków handlowych, 

– ubezpieczenie ochrony prawnej, 

                                                           
2 Ibidem, s. 22. 
3 Obsługa ruchu turystycznego, red. Z. Kruczek, Krakowska Szkoła Hotelarstwa, Kraków 

2004, s. 121–122. 
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– ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły  
w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu za-
mieszkania (assistance). 

Wyjaśnienia wymaga także pojęcie umowa ubezpieczenia, przez którą 
rozumie się zobowiązanie zakładu ubezpieczeń do spełnienia określonego 
świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, za które 
ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Umowa ubezpieczenia po-
winna być stwierdzona przez zakład ubezpieczeń polisą, legitymacją ubezpie-
czeniową, tymczasowym zaświadczeniem albo innym dokumentem ubez-
pieczenia. Z chwilą powstania prawnego stosunku ubezpieczenia ubezpieczony 
otrzymuje potencjalne prawo do uzyskania odszkodowania lub świadczenia.  
Z kolei wypadek ubezpieczeniowy jest to zdarzenie losowe objęte ochroną 
ubezpieczeniową, z nastąpieniem którego zakład ubezpieczeń jest zobowiązany 
spełnić określone – treścią nawiązanego stosunku ubezpieczeniowego – świad-
czenie ubezpieczeniowe. O tym, jakie zdarzenie losowe jest jednocześnie wy-
padkiem ubezpieczeniowym decydują czynniki kształtujące treść prawnego 
stosunku ubezpieczenia, a w szczególności treść zgodną z oświadczeniem wo-
li4. Dla ubezpieczającego się turysty istotny jest także początek odpowiedzial-
ności zakładu ubezpieczeń, który rozpoczyna się od dnia następującego po za-
warciu umowy, nie wcześniej jednak niż następnego dnia po zapłaceniu składki. 
Ważną kwestią jest również to, iż zakład ubezpieczeń zobligowany jest do 
podania w dokumencie ubezpieczenia tekstu ogólnych warunków ubezpiecze-
nia (o.w.u.), które 

1. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych są formułowane przez zakłady 
ubezpieczeń, natomiast w ubezpieczeniach obowiązkowych są podawane  
w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. 

2. Ogólne warunki ubezpieczenia określają w szczególności: przedmiot  
i zakres ubezpieczenia, sposób zawarcia umowy ubezpieczenia, zakres i czas 
trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, prawa i obowiązki stron, sposób 
ustalania szkody oraz sposób wypłaty odszkodowań i świadczeń. 

Wyjaśnienia wymaga na koniec termin odszkodowanie, przez które rozu-
mie się wypłatę określonej kwoty pieniężnej przez zakład ubezpieczeń, która 

                                                           
4 Ubezpieczenia gospodarcze, red. T. Sangowski, Poltext, Warszawa 2001, s. 129. 
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następuje pod warunkiem zaistnienia zdarzenia losowego objętego ochroną 
ubezpieczeniową (w przypadku szkód na osobie następuje wypłata świadcze-
nia). Zwrócić należy także uwagę podróżnego czy biura podróży na to, że od-
szkodowanie ubezpieczeniowe może być ograniczone poprzez: 

– udział własny poszkodowanego, który polega na zmniejszeniu od-
szkodowania o określony treścią stosunku ubezpieczenia procent, od-
powiadający wysokości udziału,  

– franszyzę integralną, która wyłącza odszkodowanie ubezpieczeniowe, 
gdy szkoda nie przekracza oznaczonego minimum określonego  
w umowie ubezpieczenia, 

– franszyzę redukcyjną, która powoduje zmniejszenie odszkodowania  
o oznaczoną sumę lub procent wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

 
 
2. UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE W TURYSTYCE 

 
Ubezpieczenia obowiązkowe w turystyce, dla jasności rozważań, można 

podzielić na ubezpieczenia, które muszą nabyć organizatorzy turystyki oraz 
ubezpieczenia, do których posiadania zobligowani są turyści.  

Ustawodawca, w celu przejrzystości rynku usług turystycznych, warunkuje 
wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności podmiotom, których działal-
ność gospodarcza polega na organizowaniu imprez turystycznych oraz pośred-
niczeniu w zawieraniu na rzecz klientów umów o świadczenie usług turystycz-
nych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, 
tj. DzU 2004 nr 223, poz. 2268), od przedstawienia dowodu zapewnienia po-
krycia kosztów powrotu klienta do kraju w wypadku, gdy organizator turystyki 
wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu 
wpłat wniesionych przez klienta w razie niewykonania zobowiązań umownych. 
Bezpieczny powrót oraz zwrot kosztów mają być zabezpieczone poprzez wyku-
pienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź też poprzez zawarcie 
umowy na rzecz klienta5. Regulacja prawna przedstawionych wymagań usta-
wodawcy zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z 17 lutego 2005 r. 
                                                           

5 A. Daszewski, A. Dąbrowska, T. Wróblewski, Turystyczny poradnik ubezpieczeniowy, Branta, 
Bydgoszcz–Warszawa 2005, s. 26.  
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w sprawie ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykony-
waną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (DzU 2005, 
nr 32, poz. 281) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z 14 lutego 2005 r. 
w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpiecze-
niowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizato-
rów turystyki i pośredników turystycznych (DzU 2005, nr 32, poz. 279).  

W przypadku umów ubezpieczenia na rzecz klientów w rozporządzeniu 
określono minimalne sumy gwarancyjne na rzecz jednego klienta. Suma gwa-
rancyjna w wykupionej gwarancji musi być równa kwocie stanowiącej równo-
wartość ceny imprezy turystycznej, nie mniej jednak niż 

1) 20 euro – w przypadku uczestnictwa klienta w imprezie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) 120 euro – w przypadku uczestnictwa klienta w imprezie zagranicznej 
na terytorium państw: Republika Białorusi, Republika Czeska, Republika Li-
tewska, Republika Federalna Niemiec, Republika Słowacka, Ukraina oraz ob-
wód Kaliningradzki. 

3) 200 euro – w przypadku uczestnictwa klienta w imprezie zagranicznej 
na terytorium następujących państw: Republika Albanii, Księstwo Andory, 
Republika Austrii, Królestwo Belgii, Bośnia i Hercegowina, Republika Buł-
garii, Republika Chorwacji, Republika Cypryjska, Królestwo Danii, Republika 
Estońska, Republika Finlandii, Republika Francuska, Republika Grecka, Kró-
lestwo Hiszpanii z wyłączeniem Wysp Kanaryjskich, Irlandia, Republika Islandii, 
Księstwo Liechtensteinu, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republika Łotew-
ska, b. Jugosłowiańska Republika Macedonii, Republika Malty, Republika Moł-
dowy, Księstwo Monako, Królestwo Niderlandów, Królestwo Norwegii, Repu-
blika Portugalska, Federacja Rosyjska z wyłączeniem obwodu Kaliningradz-
kiego, Rumunia, Republika San Marino, Serbia i Czarnogóra, Republika Sło-
wenii, Konfederacja Szwajcarska, Królestwo Szwecji, Republika Turcji, Stolica 
Apostolska, Republika Węgierska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii  
i Irlandii Północnej i Republika Włoska. 

4) 500 euro – w przypadku uczestnictwa klienta w imprezie zagranicznej 
na terytorium państw innych niż państwa wymienione w pkt 1–3 oraz na  
Wyspach Kanaryjskich. 
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W kolejnym wspomnianym rozporządzeniu (DzU nr 32, poz. 279) Mini-
ster Finansów określił minimalną wysokości sumy gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych. Suma gwarancyjna dla organizatorów 
turystyki w tym wypadku wynosi 6% rocznych przychodów z tytułu wyko-
nywanej działalności, nie mniej jednak niż równowartość 

– 30 000 euro – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach wymienionych 
w punktach 2–4, 

– 7500 euro – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach wymienionych  
w punkcie 3, 

– 6000 euro – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w państwach wymienionych  
w punkcie 2, 

– 4500 euro – dla organizatorów oferujących imprezy turystyczne wy-
łącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z kolei dla osób wybierających się na wypoczynek lub wycieczkę samo-
chodem istotne jest posiadanie ważnego OC komunikacyjnego (ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych). W Polsce, 
podobnie jak w większości państw europejskich, ubezpieczenie OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Zasadę zawierania i wykonywania 
tego ubezpieczenia określa ustawa z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obo-
wiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU 2003, nr 124, poz. 1152 z późn. zm.). 
Zakresem tego ubezpieczenia jest objęta odpowiedzialność cywila, posiadacza 
lub kierowcy pojazdu, za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, 
których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też 
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia (art. 34 ust. 1 ustawy). Za szkodę 
powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również tę, która powstała 

– przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, 
– bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu, 
– podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu (art. 34 ust. 2 

ustawy). 
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Odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub 
kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie 
ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Obecnie suma gwarancyjna nie może być 
niższa niż równowartość w złotych6: 

– 1,5 mln euro na zdarzenie przy szkodach osobowych – niezależnie od 
liczby poszkodowanych, 

– 300 tys. euro odpowiedzialność za szkody majątkowe. 
Zakres terytorialnego pokrycia obowiązkowego ubezpieczenia OC posia-

daczy pojazdów mechanicznych obejmuje kraje UE i Europejski Obszar  
Gospodarczy. Zielona Karta obowiązuje nadal na terytorium następujących 
krajów: Albanii, Andory, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Iranu,  
Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rumunii, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, 
Turcji oraz Ukrainy.  

 
 

3. RODZAJE I ZAKRES UBEZPIECZEŃ DOBROWOLNYCH W TURYSTYCE 
 
Katalog ubezpieczeń dobrowolnych zawieranych w związku z ruchem tu-

rystycznym jest znacznie obszerniejszy i obejmuje wiele produktów ubezpie-
czeniowych oferowanych klientom często w pakietach ubezpieczeniowych. 
Zaliczyć do nich można: 

– ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów lecze-
nia, 

– ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, 
– ubezpieczenie assistance w podróży, 
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie rzeczy osobi-

stych i bagaży, 
– OC żeglarzy rowerzystów, paralotniarzy, osób uprawiających windsur-

fing, 

                                                           
6 Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z 8 lipca 2005 r.  
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– ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześ-
niejszego powrotu, 

– ubezpieczenie autocasco i assistance samochodowe, 
– inne, przykładowo ubezpieczenie pomocy prawnej. 
Warto przedstawić krótką charakterystykę wybranych ubezpieczeń dobro-

wolnych w turystyce. Najpopularniejszym ubezpieczeniem kierowanym do 
osób aktywnie spędzających czas w okresie wyjazdu urlopowego jest ubezpie-
czenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)7. Jego przedmiotem są 
następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub 
rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubez-
pieczonego. Podstawowymi świadczeniami wypłacanymi z tytułu trwałego 
uszczerbku na zdrowiu są: w wypadku śmierci pełna suma ubezpieczenia,  
a w przypadku częściowego uszczerbku – określony procent sumy ubezpiecze-
nia, odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu. Z kolei ubez-
pieczenie kosztów leczenia zapewnia pokrycie ze strony zakładu ubezpieczeń 
kosztów związanych z powypadkowym leczeniem szpitalnym, leczeniem am-
bulatoryjnym oraz zwrot wydatków poniesionych na leki, środki opatrunkowe  
i inne koszty związane ze świadczeniem związanym z opieką medyczną. Istot-
nym elementem w tym ubezpieczeniu jest wysokość sumy gwarancyjnej, zwa-
nej inaczej maksymalnym limitem (kwotą), do której odpowiedzialność ponosi 
ubezpieczyciel. Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej ma na celu pokrycie 
wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej w celu ratowania 
życia i zdrowia ubezpieczonego oraz transportu ubezpieczonego z miejsca wy-
padku po zakończeniu akcji ratowniczej do najbliższego szpitala.  

Rozwój rynku turystycznego oraz wzrastająca liczba osób podróżujących 
zarówno dla przyjemności, jak i w interesach stała się impulsem dla towarzystw 
ubezpieczeniowych, które oprócz ubezpieczeń gwarantujących pokrycie kosz-
tów leczenia za granicą poszerzyły ofertę o assistance. Mechanizm działania 
assistance przedstawiono na rysunku 1.  

 
 
 

                                                           
7 Ibidem, s. 9. 
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Etapy postępowania przy assistance                 Rysunek 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrola jakości 

Satysfakcja klienta 

Problem? 

Kontakt z dostawcą usług  
(pomoc drogowa, lekarz, szpital, karetka, taksi, hotel itp.) 

Jeden telefon (czas oczekiwania 10–12 sekund)

Kontakt z koordynatorem pomocy przez całą dobę 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie R. Pajewska: Assistance w działalności 

ubezpieczeniowej. W: Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań 
współczesności. Red. K. Znaniecka, Katowice 2002, t. III, s. 187. 

 
 
Usługi assistance w podróży zagranicznej obejmują w szczególności po-

moc medyczną udzielaną w przypadku nieszczęśliwego wypadku bądź nagłego 
zachorowania zaistniałego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, a także 
transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania, a w razie jego śmierci – 
transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pogrzebu. W ramach assistance 
ubezpieczyciel może objąć zakresem ochrony ubezpieczeniowej także zorgani-
zowanie koniecznych usług medycznych i pokrycie związanych z nim niezbęd-
nych kosztów leczenia ambulatoryjnego oraz szpitalnego. W podróży krajowej 
zakład ubezpieczeń może także zorganizować i pokryć koszty transportu chore-
go do domu. Rozszerzony wariant tego ubezpieczenia może obejmować ponad-
to transport członków rodziny lub innej osoby towarzyszącej w podróży, zwrot 
kosztów hotelowych, pomoc prawną itp. 
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Ubezpieczenie rzeczy osobistych i bagażu podróżnego ma na celu umoż-
liwienie ubezpieczonemu kontynuacji podróży w przypadku utraty rzeczy oso-
bistego użytku, niezbędnych na czas tej podróży8. Odpowiedzialność ubezpie-
czyciela zwykle obejmuje utratę lub ubytek ubezpieczonych rzeczy w wypadku 
zaginięcia, zniszczenia czy uszkodzenia. Istotną kwestią dla podróżnego jest 
dochowanie należytej staranności w strzeżeniu posiadanego mienia, a w przy-
padku utraty bagażu podstawą do wszczęcia procesu likwidacyjnego przez 
ubezpieczyciela jest posiadanie pisemnej noty o zaginięciu czy kradzieży rzeczy 
zabranych w podróż (oświadczenia sporządzonego przez policję, hotelarza, 
przewoźnika itp.).  

Dość popularnym ubezpieczeniem, szczególnie na rozwiniętych rynkach 
Unii Europejskiej, ale coraz częściej i w Polsce, jest ubezpieczenie kosztów 
rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu. Ubezpie-
czenie to ma na celu zabezpieczenie zwrotu poniesionych kosztów (pierwszej 
raty wpłaty, zaliczki czy zadatku) przez uczestnika, gdy nagła sytuacja zmusza 
go do rezygnacji z wyjazdu z powodu poważnej choroby, ciężkiego wypadku, 
śmierci najbliższego członka rodziny, kradzieży lub utraty dokumentów upraw-
niających do wyjazdu za granicę czy też innego wypadku losowego, stwarzają-
cego po stronie ubezpieczającego konieczność pozostania w miejscu zamiesz-
kania. Warto jeszcze choć jednym zdaniem wspomnieć o ubezpieczeniu od 
odpowiedzialności cywilnej, które w turystyce występuje w wielu formach, 
chroniąc zarówno organizatorów turystyki, przewodników i pilotów wycieczek 
oraz poszczególnych usługodawców, jak i samych turystów. Zakres ochrony 
ubezpieczeniowej obejmuje przejęcie przez zakład ubezpieczeń obowiązku 
naprawienia szkody, którą ubezpieczony wyrządził swoim zachowaniem. 

 
 

4. RYNEK UBEZPIECZEŃ TURYSTYCZNYCH W POLSCE – PODSUMOWA-
NIE  

 
Rynek ubezpieczeń turystycznych w Polsce jest na etapie kształtowania  

i rozwoju. Praktycznie każdy ubezpieczyciel działający na rynku krajowym, czy 

                                                           
8 Obsługa ruchu turystycznego..., s. 123. 
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to w formie spółki akcyjnej, czy towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, oferuje 
produkty ubezpieczeniowe przeznaczone dla turystyki. Dominującą pozycję na 
rynku produktów mają najwięksi na rynku ubezpieczyciele, to jest PZU SA, 
Warta SA, Hestia Insurance, Allianz itp. Wachlarz produktów jest bardzo sze-
roki, choć nie ma na przykład ubezpieczenia od złych warunków atmosferycz-
nych w czasie podróży. Tego typu produkty, oferowane na rynkach krajów wy-
soko rozwiniętych, cieszą się sporą popularnością i z pewnością należy oczeki-
wać w najbliższym czasie tych ubezpieczeń w ofercie ubezpieczycieli działają-
cych na rynku w Polsce.  

Podsumowując, należy wskazać, że ubezpieczenia turystyczne cieszą się  
w Polsce coraz większą popularnością, co wynika między innymi z coraz bar-
dziej elastycznego dostosowywania się zakładów ubezpieczeń do oczekiwań  
i potrzeb rynku, zróżnicowanych standardów służby zdrowia w odwiedzanych 
krajach oraz obaw podróżnych co do własnych możliwości radzenia sobie  
w ekstremalnych sytuacjach. Niesłuszna okazała się zatem teza, że członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej ograniczy popyt turystów na ubezpieczenia komer-
cyjne.  

 
 
 

THE ROLE OF INSURANCE ON THE TOURIST MARKET 
 
 

Summary 
 
The article presents the basic terms and definitions concerning the insurance 

contract. The most important regulations connected with insurance activity were  
discussed. Compulsory and voluntary types of insurance has been characterised. The main 
trends appearing on the tourist insurance markets also has beenpresented. 

 
Translated by Sławomir Zarębski 
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Wprowadzenie 

 
V.T.C. Middleton, definiując przemysł turystyczny (tourism industry), wy-

różnił pięć jego głównych sektorów: 
– sektor bazy noclegowej – hotele, motele, domy, domy gościnne itd.,  
– sektor atrakcji – parki tematyczne, muzea i galerie, parki narodowe, 

miejsca historyczne itd., 
– sektor transportowy – linie lotnicze, koleje, morskie linie pasażerskie 

itd., 
– organizatorzy turystyki – touroperatorzy, hurtownicy turystyczni itd. 

oraz 
– organizacje w miejscach odwiedzanych – narodowe organizacje tu-

rystyczne (NTO), regionalne biura turystyczne, lokalne organizacje tu-
rystyczne, stowarzyszenia1.  

                                                           
1 V.T.C. Middleton, Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996, s. 4. 



Jacek Borzyszkowski 20

Poszczególnym sektorom przemysłu turystycznego przypisał odpowiednią 
politykę marketingową. Za tak zwany marketing turystyki do krajów docelo-
wych odpowiadają przede wszystkim narodowe organizacje turystyczne, przez 
które należy rozumieć organizację współpracy publiczno-prywatnej,  
w znacznym stopniu finansowaną z budżetu państwa, odpowiedzialną głównie 
za marketing turystyczny kraju docelowego i inne funkcje operacyjne (między 
innymi rozwój produktów turystycznych, informację turystyczną)2. 

Jednym z podstawowych założeń funkcjonowania NTO jest promocja  
turystyczna danego kraju na rynkach zagranicznych. Działania te są realizowane 
głównie poprzez tworzone przez te organizacje zagraniczne ośrodki (przedsta-
wicielstwa). Niniejszy artykuł przedstawia ich ogólną charakterystykę. Analiza 
dotyczy jedynie organizacji w wybranych państwach europejskich.  

W opracowaniu wykorzystano między innymi wyniki badań własnych  
autora, przeprowadzonych w latach 2002–20043. Odniesiono się również do 
licznych opracowań narodowych organizacji turystycznych, w tym ekspertyz, 
rocznych raportów czy dokumentów planistycznych.  

 
 

1. RYNKI DZIAŁAŃ NARODOWYCH ORGANIZACJI TURYSTYCZNYCH 
 
Polityka marketingowa, szczególnie promocyjna, pomimo zmieniających 

się trendów w światowej gospodarce turystycznej, jest ciągle dominującą sferą 
działalności większości narodowych organizacji turystycznych. Swoje zadania 
NTO realizuje głównie na rynku międzynarodowym, zdecydowanie w mniej-
szym stopniu na krajowym i regionalnym (tabela 1). Rynek zagraniczny jest 
więc dominującym segmentem działań narodowych organizacji turystycznych. 

                                                           
2 J. Borzyszkowski, Polityka turystyczna państwa, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2005, 

s. 92–93. 
3 W artykule wykorzystano przede wszystkim dane z 2001 r., które należy traktować jako 

miarodajne. W artykule chciano bowiem przedstawić jedynie pewne tendencje w działaniach 
NTO na rynkach zagranicznych, w tym lokalizację przestrzenną ośrodków NTO czy zależność 
między wielkością budżetu NTO a liczbą ich zagranicznych przedstawicielstw. Można więc 
przyjąć, iż czas badań nie ma większego wpływu na tego typu zależności. Zamieszczenie tych 
danych wynika przede wszystkim z faktu dysponowania przez autora najpełniejszych informacji  
z tego okresu. Zamiarem autora było głównie ukazanie pewnych cech charakterystycznych dla 
działań poszczególnych NTO, niezależnie od okresu badań. 
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Przeprowadzone badania wykazały, iż spośród jedenastu NTO jedynie 
Angielska Rada Turystyki (ETC) nie prowadzi swojej działalności na rynkach 
zagranicznych. Wynika to z faktu, iż promocją zagraniczną zajmuje się BTA4, 
odpowiedzialna za promocję całej Wielkiej Brytanii. Należy dodać, iż duże 
znaczenie ma również marketing na rynku krajowym, coraz więcej organizacji 
decyduje się bowiem na promocję turystyki wśród mieszkańców danego pań-
stwa (turystyka krajowa). Działalność marketingowa na szczeblu regionalnym 
nie jest domeną funkcjonowania NTO, gdyż tego typu kompetencje należą  
zazwyczaj do instytucji powoływanych na odpowiednich poziomach (w Polsce 
– ROT-y i LOT-y). 

 
Tabela 1 

 
Rodzaje rynków objętych działalnością marketingową NTO 

 
Rynki objęte działalnością marketingową 

Lp. Państwo 
międzynarodowy krajowy regionalny lokalny 

1. Anglia –  – – 
2. Czechy  – – – 
3. Finlandia  – – – 
4. Holandia  – – – 
5. Irlandia   – – 
6. Litwa    – 
7. Luksemburg   – – 
8. Malta  – – – 
9. Niemcy   – – 
10. Polska   – – 
11. Rumunia   – – 

Źródło: badania własne. 
 
 

                                                           
4 Istniała, podobnie jak ETC, do 31.03.2003 r. Następnie obie zostały połączone w jedną or-

ganizację – VisitBritain (Year One. Priorities and Plans for 2003/04, VisitBritain, London 2003). 
Niniejsze dane dotyczą stanu w momencie realizacji badań (lata 2002–2003). 
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Lokalizacja określonego ośrodka NTO nie decyduje o tym, że jego dzia-
łalność obejmuje tylko dane państwo. Doświadczenia wielu państw wskazują, 
że ośrodek często odpowiada za promocję prowadzoną niejednokrotnie na kilku 
rynkach (tabela 2).  

 
Tabela 2 

 
Kraje objęte działaniami wybranych ośrodków NTO 

 

Lp. Państwo 
Rok 

bada-
nia 

Lokalizacja  
ośrodka Kraje objęte działaniami ośrodka 

1 2 3 4 5 

1. Austria 2003 Bruksela Belgia, Luksemburg 
   Londyn Wielka Brytania, Irlandia 
   Mediolan, Rzym Włochy, Grecja, Malta 
   Paryż, Madryt, 

Barcelona 
Francja, Hiszpania, Ameryka Łaciń-
ska 

   Kopenhaga, Sztok-
holm 

Dania, Szwecja, Finlandia, Norwegia, 
Islandia, państwa nadbałtyckie 

   Budapeszt, War-
szawa, Praga 

Węgry, Polska, Czechy, Słowenia, 
Chorwacja, Słowacja 

   Moskwa państwa byłego Związku Radzieckie-
go 

2. Chorwacja 2003 Sztokholm cała Skandynawia 
3. Dania 2003 Kopenhaga (siedzi-

ba) 
Hiszpania, Rosja 

   Leiden (Holandia) Holandia, Belgia, Luksemburg 
   Hamburg Niemcy, Austria, Szwajcaria 
   Tokio Japonia, Korea Płd., Tajwan  
4. Francja  2002 Buenos Aires Argentyna, Chile 
   Wiedeń Austria, Czechy 
   Kopenhaga Dania, Norwegia 
   Sztokholm Szwecja, Finlandia 
5. Grecja 2002 Bruksela Belgia, Luksemburg 
   Londyn Wielka Brytania, Irlandia 
   Sztokholm państwa skandynawskie oraz nadbał-

tyckie 
   Praga Czechy, Węgry, Słowacja, Polska 
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1 2 3 4 5 

6. Holandia 2002 Kolonia Niemcy, Szwajcaria, Austria 
   Tokio Japonia, Chiny (łącznie z Hong Kon-

giem), Tajwan 
   Sztokholm Szwecja, Norwegia, Dania, Finlandia 
7. Irlandia  

& Irlandia 
Płn. 

2001 Kopenhaga Dania, Norwegia, Islandia 

8. Malta 2001 Sztokholm Skandynawia 
   Moskwa Rosja, Ukraina i inne kraje byłego 

Związku Radzieckiego 
   Nowy Jork USA, Kanada 
9. Norwegia 2003 Amsterdam Beneluks 
   Hamburg Niemcy, Austria, Szwajcaria 
   Londyn Wielka Brytania, Irlandia 
   Sztokholm Szwecja, Finlandia 
   Nowy Jork USA, Kanada 
10. Polska 2002 Sztokholm Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia 
11. Szwajcaria 2001 Sydney Australia, Nowa Zelandia 
   Londyn Wielka Brytania, Irlandia 
   Tokio Azja 
   Zurych Kraje nordyckie (promocja prowa-

dzona z kraju) 
   Barcelona Hiszpania, Portugalia 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Austrian National Tourist Office-Markets, 

http://www.austria.info, 2003; Croatian National Tourist Board, 
http://www.croatia.hr, 2003; Greek National Tourism Organization, 
http://www.gnto.gr, 2002; Maison de la France, http://www.franceguide.com, 
2003; Malta Tourism Authority. Annual Report & Financial Statements 2001, 
Malta Tourism Authority, La Valetta 2002, s. 76; Markedskontorer. Dansk  
Turisme, http://www.danskturisme.dk, 2003; Sprawozdanie z działalności Pol-
skich Ośrodków Informacji Turystycznej w roku 2002, Polska Organizacja  
Turystyczna, Warszawa 2003 (materiał powielony); Switzerland Tourism.  
Annual Report 2001, Switzerland Tourism, Zurich 2002, s. 58–61; The Nether-
lands Board of Tourism, http://www2.holland.com, 2002; The Norwegian 
Tourist Board, http://www.ntr.no, 2003; Tourism Ireland. 2003 Marketing  
Programme, Tourism Ireland, Dublin–Coleraine 2002, s. 28. 
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Warto nadmienić, iż brak przedstawicielstwa NTO w konkretnym, istot-
nym z punktu widzenia generowania ruchu turystycznego kraju nie świadczy  
o nieprowadzeniu tam (czy zaniedbaniu) działań promocyjnych. Przykładem 
jest działalność Czeskiego Centrum na rynku polskim. Ośrodek ten, utworzony 
na bazie Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji, powstał w 1948 r.  
w Warszawie i jest jednym z 18 podobnych centrów na całym świecie. Czeskie 
Centrum nie jest wyłącznie instytucją kulturalną, ale organizuje też prezentacje 
i imprezy promocyjne, ukazujące atrakcyjność turystyczną Czech5.  

Stosowanie tego typu działań wynika głównie z ograniczonych środków 
NTO, a tym samym ich przedstawicielstw. Zauważa się kilka najbardziej cha-
rakterystycznych rynków objętych działaniami jednego ośrodka: 

– Skandynawia, 
– Beneluks, 
– Europa Środkowa, 
– Wielka Brytania i Irlandia oraz 
– kraje byłego Związku Radzieckiego. 
Ograniczenia, głównie, finansowe oraz fakt różnej atrakcyjności docelo-

wych rynków zbytu decydują o konieczności segmentacji. Między innymi Fiń-
ska Rada Turystyki (MEK) wprowadziła ranking prowadzonych działań pro-
mocyjnych w poszczególnych krajach, dzieląc je na trzy grupy: 

– I segment – Niemcy, Rosja, Szwecja, Wielka Brytania, 
– II segment – Francja, Włochy, Holandia (pomimo iż nie ma tam przed-

stawicielstwa MEK), 
– III segment – pozostałe państwa6. 
Przeprowadzone badania wskazują, iż narodowe organizacje turystyczne 

decydują się na otwarcie nowych ośrodków w państwach bardzo atrakcyjnych, 
często jednak konieczna staje się likwidacja istniejących. W roku 2000, przykła-
dowo, fińskie NTO zrezygnowało z działań promocyjnych na rynkach, z któ-
rych generowano mniej niż 30 tys. noclegów rocznie. Tym samym zamknięto 
ośrodki w Kanadzie, na Tajwanie, Tajlandii i w Ameryce Płd. Podobnie Czesi,  

                                                           
5 Czeskie Centrum w Warszawie, „Rynek Turystyczny” 2000, nr 17. 
6 Finnish Tourist Board’s Operating Strategy, Finnish Tourist Board, 2000 (materiał powie-

lony). 
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w 2001 r. ze względów ekonomicznych zamknęli przedstawicielstwo w Rzy-
mie. W innych państwach (między innymi w Holandii, Irlandii, na Litwie,  
w Luksemburgu, na Malcie, w Niemieczech i Rumunii) zazwyczaj NTO nie 
decydują się jednak na zamykanie istniejących ośrodków7.  

Przykład Finlandii pokazuje, iż lokalizacja ośrodków w danym państwie 
jest „sprawą otwartą”. Niektóre z czasem okazują się nieekonomiczne, a tym 
samym zmuszają do penetracji nowych rynków. W roku 2003 Czesi zaplanowa-
li otwarcie aż ośmiu nowych przedstawicielstw: w Finlandii (styczeń), Szwajca-
rii i na Węgrzech (marzec), w Izraelu (maj), Słowacji (czerwiec), w Irlandii 
łącznie z Portugalią (czerwiec), w Polsce (czerwiec) oraz w Chinach (jesień 
2003). Wszystkie zostały utworzone w kooperacji z dodatkowym partnerem 
(np. w Finlandii wraz z O.K. Matkat, wiodącym biurem podróży w tym kraju,  
w Szwajcarii wraz z Čedok, a na Węgrzech z CK Fischer)8.  

 
 

2. KRYTERIA LOKALIZACJI ZAGRANICZNYCH OŚRODKÓW NTO 
 
V.T.C. Middleton podaje, iż w 1983 r. na świecie istniało ponad sto naro-

dowych organizacji turystycznych, które utrzymywało 500–700 zagranicznych 
przedstawicielstw. Średnio więc jedna NTO miała od 5 do 7 ośrodków9. Wiel-
kość ta jest zbliżona do wyników badań K. Millingtona, R. Cleverdona, według 
których w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia istniało 
200 NTO i 1000 ośrodków zagranicznych (średnio 5 ośrodków/1 NTO)10. 
Trudno jednak zgodzić się z wymienionymi autorami co do samej liczby naro-
dowych organizacji turystycznych (200). Oznaczałoby to, że praktycznie we 
wszystkich krajach na świecie funkcjonują NTO.  

Badania przeprowadzone przez Europejską Komisję Podróży (ETC)  
w 2001 roku wśród 30 NTO, członków tej organizacji, ukazują, iż miały one 

                                                           
7 Badania własne.  
8 Activity Plan of the Czech Tourist Authority for the year 2003, Česka Centrála Cestovního 

Ruchu, Praha 2003. 
9 V.T.C. Middleton, op.cit., s. 242. 
10 K. Millington, R. Cleverdon, National Tourist Offices: Their Budgets and Performance, 

English Tourism Council, London 1999 (materiał powielony). 



Jacek Borzyszkowski 26

568 ośrodków, czyli blisko 19 ośrodków/1 NTO (tabela 3). Analiza danych 
uzmysławia organizacyjną i ekonomiczną siłę europejskich NTO, wyrażoną 
między innymi średnią liczbą ośrodków zagranicznych, wynoszącą blisko 19, 
natomiast dla całego świata od 5 do 711. 

 
Tabela 3 

 
Liczba ośrodków zagranicznych NTO z poszczególnych państw europejskich w 2001 roku 

 
Liczba ośrodków w krajach Lp. Państwo 

europejskich pozaeuropejskich łącznie 
1 2 3 4 5 

1. Austria 29 25 54 
2. Portugalia 25 19 44 
3. Francja 15 16 31 
4. Hiszpania 19 10 29 
5. Szwajcaria 15 14 29 
6. Bułgaria 28 – 28 
7. Grecja 18   6 24 
8. Niemcy 15   9 24 
9. Wielka Brytania 10 14 24 

10. Włochy 14 10 24 
11. Malta 18   5 23 
12. Turcja 15   8 23 
13. Finlandia 15   5 20 
14. Rumunia 16   3 19 
15. Irlandia 13   5 18 
16. Węgry 15   3 18 
17. Cypr 14   2 16 
18. Holandia 9   7 16 
19. Chorwacja 14   1 15 
20. Dania 10   2 12 
21. Belgia (Flandria)   9   2 11 
22. Czechy   8   3 11 
23. Polska 10 1 11 
24. Norwegia 8 2 10 

                                                           
11 V.T.C. Middleton, op.cit., s. 243. 
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1 2 3 4 5 

25. Szwecja 8 2 10 
26. Belgia (Walonia) 5 3 8 
27. Luksemburg 7 1 8 
28. Monako 4 2 6 
29. Estonia 1 – 1 
30. Słowenia 1 – 1 

Łącznie 388 180 568 
Średnio 12,9 6,0 18,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Worldwide Market Presence of ETC  
Members. La Persence Mondiale des Membres de la CET, European Travel 
Commission (ETC), Bruxelles 2001, s. 3 i n. 

 
 
Podstawowym rynkiem działań badanych NTO jest Europa, gdzie zlokali-

zowanych jest ponaddwukrotnie więcej ośrodków niż na pozostałych kontynen-
tach. Jedynie Francja i Wielka Brytania miały więcej przedstawicielstw w kra-
jach pozaeuropejskich niż w Europie. Dla niektórych NTO państwa pozaeuro-
pejskie są istotnymi rynkami działań promocyjnych. Zaledwie pięć krajów (Au-
stria, Francja, Portugalia, Szwajcaria i Wielka Brytania) ma blisko 49% wszyst-
kich ośrodków na rynkach pozaeuropejskich. Udział ich w strukturze ośrodków 
europejskich wynosi zaledwie 24% (tabela 3).  

Przyjęto założenie, iż o liczbie ośrodków w istotnej mierze decydują moż-
liwości finansowe poszczególnych NTO, czyli wielkość budżetów. Aby spraw-
dzić, czy taka zależność faktycznie występuje, zbadano 14 NTO pod względem 
wielkości ich budżetów i liczby zagranicznych ośrodków (tabela 4). 

Największą liczbą zagranicznych ośrodków dysponują zazwyczaj te NTO, 
których wielkość budżetu jest stosunkowo duża. Dotyczy to głównie takich 
państw, jak Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Francja i Austria 
(rysunek 1). 
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Tabela 4 
 

Wielkość budżetu NTO a liczba zagranicznych ośrodków 
 

Lp. Państwo Rok  
badania 

Wielkość budżetu 
[mln EUR] 

Liczba ośrodków 
zagranicznych 

1. Austria 2002 45,7   27a)

2. Czechy 2002   5,7 11 
3. Dania 2001 13,9 12 
4. Estonia 2002   1,0   1 
5. Finlandia 2002 16,1 14 
6. Francja 2001 67,1 31 
7. Holandia 2001 32,7 16 
8. Irlandia i Irlandia Płn. 2002 50,0 19 
9. Luksemburg 2001   1,9   8 

10. Malta 2001 28,1 23 
11. Niemcy 2001 30,8 24 
12. Polska 2002   7,0 11 
13. Rumunia 2001   7,5 19 
14. Szwajcaria 2001 40,8 29 

Objaśnienia: a) Tylko samodzielne ośrodki NTO. 

Źródło: badania własne oraz: 1954–2003 EURO Yearly Average Exchange Rates, 
http://www.ecu-activities.be, 2003; Austrian National Tourist Office-Markets, 
http://www.austria.info, 2003; Croatian National Tourist Board, 
http://www.croatia.hr, 2003; Bord Fáilte. Annual Report 2002 & Outlook 
2003, Bord Fáilte, Dublin 2002, s. 1; Česka Centrála Cestovního Ruchu. 
Vỳroĉní zpráva 2002, Česka Centrála Cestovního Ruchu, Praha 2003, s. 35; 
Department for Culture, Media and Sport. Annual Report 2003 Sponsored 
Bodies, Department for Culture, Media and Sport, London 2003, s. 17, 27; En-
terprise Estonia, http://eas.ee, 2003; Facts about the Danish Tourist Board, 
Danish Tourist Board, Copenhaga 1999, s. 5; Finnish Tourist Board. Annual 
Report 2002, Finnish Tourist Board, Helsinki 2003 (materiał powielony);  
Finnish Tourist Board, http://www.mek.fi, 2003; Maison de la France, 
http://www.tourisme.gouv.fr, 2003; Maison de la France,  
http://www.franceguide.com, 2003; Markedskontorer. Dansk Turisme, 
http://www.danskturisme.dk, 2003; Switzerland Tourism. Annual Report 2001, 
Switzerland Tourism, Zurich 2002, s. 50; Tourism Ireland. 2003 Marketing 
Programme, Tourism Ireland, Dublin-Coleraine 2002, s. 28–29; Ustawa budże-
towa na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r. (DzU 2002, nr 30, poz. 275); Ustawa 
budżetowa na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r. (DzU 2002, nr 235,  
poz. 1981); Worldwide Market Presence of ETC Members. La Persence 
Mondiale des Membres de la CET, European Travel Commission (ETC), 
Bruxelles 2001, s. 3 i n. 



Funkcjonowanie zagranicznych ośrodków... 29

Przedstawiony wykres ukazuje potencjalną zależność między dwiema ba-
danymi wielkościami. Nawet przy niskim budżecie NTO decydują się na utwo-
rzenie jednego lub kilku ośrodków na najatrakcyjniejszych rynkach. W dalszej 
fazie występuje wzrost budżetu połączony z jednoczesnym wzrostem liczby 
ośrodków. Można zakładać, że w przypadku funkcjonowania 20–30 ośrodków 
następuje „nasycenie” tą sferą działań NTO. Nawet bardzo duże wielkości bu-
dżetu (Austria, Francja, Holandia, Irlandia i Irlandia Płn., Niemcy, Szwajcaria) 
nie mają przełożenia na liczbę ośrodków. Przypuszczalnie, w takich przypad-
kach NTO decydują się głównie na przeznaczanie większych nakładów na inną 
działalność (wsparcie branży, regionów, badania, szkolenia itd.). 
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Objaśnienia:  liczby oznaczają poszczególne państwa na podstawie oznaczenia z tabeli 4. 
 
Rys. 1. Wielkość budżetu wybranych NTO a liczba ich zagranicznych ośrodków 
Źródło: opracowanie własne. 
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Analizując liczbę ośrodków zagranicznych, należy zwrócić uwagę na 
pewne indywidualne przypadki. W wypadku austriackiego NOT wliczono nie 
tylko ośrodki NTO, ale także poszczególnych przedstawicieli działających na 
całym świecie. Z kolei w portugalskim ICEP nie wszystkie ośrodki zajmują się 
promocją turystyki. Na przykład warszawskie biuro ICEP zostało otwarte  
w 1975 roku, jednakże dopiero w 1995 r. rozpoczęło promocję turystyki wyjaz-
dowej do Portugalii12. 

W innych przypadkach sytuacja jest często podobna, na przykład funkcje 
włoskiego przedstawicielstwa ENIT w Polsce pełni Włosko-Polska Izba Hand-
lowo-Przemysłowa (IH-P). Ze względu na rosnące zainteresowanie Włochami, 
w kwietniu 2000 roku ENIT otworzył w Polsce punkt informacyjny zwany 
Osservatorio (działający przy IH-P). Ma on na celu weryfikację wzrostu wpły-
wów turystycznych w kierunku Włoch. Współpracuje głównie z biurami podró-
ży, udzielając im pomocy w znalezieniu bazy noclegowej i poszukiwaniu naj-
ciekawszych dla nich kontaktów13.  

Z kolei w Niemczech, spośród 29 zagranicznych przedstawicielstw nie-
mieckiej DZT (2002 r.), 12 z nich stanowiły własne ośrodki, natomiast pozosta-
łych 17 tworzyły tak zwane agencje marketingowe, które powstały wspólnie ze 
strategicznymi partnerami, między innymi Lufthansa AG14.  

Ocena nakładów promocyjnych przeznaczanych na poszczególne rynki 
wskazuje, że nie są one skorelowane z liczbą przyjazdów turystów z rozpa-
trywanych państw. Przykład Polski świadczy, iż jedynie na rynku niemieckim 
mamy do czynienia z większym odsetkiem turystów w stosunku do wydatków 
(tabela 5).  

Przykłady innych państw potwierdzają tę analizę. W roku 1992 Grecja 
przeznaczała 14% swego budżetu na rynek USA, skąd pochodziło tylko 2% 
przyjeżdżających turystów. We Francji te relacje wynosiły odpowiednio 9 i 3%. 
Włochy, z kolei, przeznaczały 7% budżetu na rynek japoński, skąd generowano 
1% przyjazdów turystycznych. Inna sytuacja miała miejsce w przypadku rynku 
niemieckiego. Francja przeznaczała na ten rynek 12% budżetu, gdy turyści nie-

                                                           
12 Portugalia, „Rynek Turystyczny” 2001, nr 17. 
13 Włochy, „Rynek Turystyczny” 2001, nr 17. 
14 German National Tourist Board, http://www.germany-tourism.de, 2003. 
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mieccy stanowili 24% przyjazdów. Dla Hiszpanii wielkości te wyniosły odpo-
wiednio 6 i 15%15. Przedstawione dane świadczą między innymi o tym, iż ła-
twiej „pozyskuje się” turystów z państw ościennych lub stosunkowo blisko 
położonych, trudniej natomiast z innych kontynentów.  

 
Tabela 5 

 
Udział poszczególnych rynków objętych działaniami polskiej organizacji turystycznej 

(POT) w ogólnej liczbie turystów zagranicznych i ponoszonych wydatkach  
na promocję w 2002 roku 

 
Procentowy udział rynku w 

Lp. Rynek objęty  
działalnością POT 

liczbie  
przyjeżdżających 

turystów 
(A) 

ponoszonych przez 
POT wydatkach 
promocyjnych 

(B) 

(A)/(B) 

1. Austria 1,7 4,5 1:2,6 
2. Belgia 0,7 4,0 1:5,7 
3. Francja 1,4 5,6 1:4,0 
4. Hiszpania 0,3 2,9 1:10,0 
5. Holandia 2,1 4,2 1:2,0 
6. Niemcy 29,8 16,1 1:0,5 
7. Szwecja, Dania, Finlan-

dia, Norwegia 2,9 4,4 1:1,5 
8. USA 1,7 7,4 1:4,4 
9. Węgry 1,0 2,3 1:2,3 

10. Wielka Brytania 1,4 8,9 1:6,4 
11. Włochy 1,3 4,2 1:3,2 

 Łącznie rynki objęte 
działalnością NTO 

 
44,3 

 
64,5 

 
1:1,5 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie z działalności Polskich 
Ośrodków Informacji Turystycznej w roku 2002, Polska Organizacja Turystycz-
na, Warszawa 2003 (materiał powielony). 

 
 
 

                                                           
15 K. Łopaciński, Wydatki na promocje turystyki, „Rynek Turystyczny” 1994, nr 8. 
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Interesująca wydaje się być również ocena państw, na których terenie zlo-
kalizowano najwięcej ośrodków NTO. Warto zastanowić się, dlaczego rynek 
niemiecki i amerykański cieszą się największą popularnością poszczególnych 
NTO (tabela 6).  

 
Tabela 6 

 
Charakterystyka najważniejszych rynków działań NTO w 2001 roku 

 
Wydatki  

na turystykę 
Lp. Państwo 

Liczba przed-
stawicielstw 
europejskich 
NTO na tere-
nie państwa 

PKB na 
1 miesz-

kańca 
[USD] 

[mld 
USD] 

miejsce 
na świe-

cie 

Liczba 
ludności 

[mln] 

1. Niemcy 57 22 511 46,2   2   82,4 
2. USA 47 35 475 58,9   1 284,8 
3. Włochy 32 18 935 14,2   6   57,9 
4. Francja 27 22 031 17,7   5   59,2 
5. Wielka Brytania 27 23 918 36,5   3   59,5 
6. Holandia 26 23 861 12,0   8   15,9 
7. Belgia 23 22 369   9,8 11   10,3 
8. Japonia 23 32 524 26,5   4 127,3 
9. Hiszpania 21 14 574 – –   40,3 
10. Szwecja 21 23 752   6,8 14    8,8 
11. Austria 18 23 344   8,9 12    8,1 
12. Szwajcaria 17 34 463   6,6 15    7,2 
13. Kanada 16 22 392 11,6 10   31,0 
14. Dania 15 30 283 – –    5,3 
15. Rosja 15   1 726 – – 144,7 

Objaśnienia: symbol „–” oznacza państwa, które znalazły się poza pierwszą piętnastką państw na 
świecie o największych wydatkach na turystykę.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie W. Bartosiewicz, Trendy w turystyce świa-
towej, Instytut Turystyki, http://www.intur.com.pl, 2003; Rocznik Statystyczny 
Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2002,  
s. 734; Tourism Highlights 2002, WTO, Madrid 2002, s. 6; Worldwide Market 
Presence of ETC Members. La Persence Mondiale des Membres de la CET, 
European Travel Commission (ETC), Bruxelles 2001, s. 3 i dalsze. 
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Narodowe organizacje turystyczne lokalizują swoje przedstawicielstwa na 
rynkach najbardziej atrakcyjnych. Jednym z najistotniejszych elementów, 
wpływających na tę sytuację, jest czynnik ekonomiczny. Wszystkie kraje, poza 
Rosją, charakteryzują się wysokim stopniem rozwoju gospodarczego, prze-
jawiającym się w najwyższym produkcie krajowym brutto (PKB) na jednego 
mieszkańca – aż w 12 przypadkach wyniosły one ponad 20 tys. USD. To,  
z kolei, przekłada się na aktywność turystyczną poszczególnych nacji. Również 
12 z 15 państw znalazło się w pierwszej piętnastce o najwyższych wydatkach 
na turystykę.  

Istotne znaczenie dla lokalizacji ośrodków NTO ma również liczba ludno-
ści poszczególnych państw. W tym przypadku siedem krajów ma ponad 50 mln 
mieszkańców. Należy nadmienić, iż nie są to jedyne czynniki determinujące 
powstawanie i lokalizację zagranicznych ośrodków NTO. Luksemburg, biorąc 
pod uwagę PKB na jednego mieszkańca, wynoszący blisko 43 tys. USD, jest 
jednym z najbogatszych państw świata16. Na terenie tego państwa zaledwie 
dwie narodowe organizacje turystyczne z Europy (z Danii i Finlandii) zdecy-
dowały się zlokalizować swoje ośrodki. Taka sytuacja wynika głównie z faktu, 
iż nie jest to duży rynek (442 tys. mieszkańców w 2001 r.) zbytu. Większość 
NTO decyduje się na tworzenie przedstawicielstw w pobliskiej Belgii lub Ho-
landii, skąd ewentualnie prowadzi się promocję w Luksemburgu. 

  
 

Zakończenie 
 
Podsumowując, zauważa się, że liczba i rozmieszczenie zagranicznych 

ośrodków NTO ma istotne znaczenie w realizacji statutowych zadań organi-
zacji. W dużej mierze decyduje to o powodzeniu polityki marketingowej. Prze-
prowadzona analiza ukazała, że zagraniczne ośrodki winny być tworzone na 
najważniejszych, pod względem ruchu przyjazdowego, rynkach turystycznych.  

                                                           
16 Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

2002, s. 734. 
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Należy wyraźnie nadmienić, iż o lokalizacji ośrodków NTO decyduje wie-
le elementów, niejednokrotnie połączonych ze sobą. Do najważniejszych jednak 
czynników należy zaliczyć: 

– stopień rozwoju gospodarczego, określany między innymi wielkością 
PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 

– sytuację polityczną w danym państwie (stąd też ciągle niewielka liczba 
ośrodków w Chinach – 7), 

– aktywność turystyczną poszczególnych nacji, określaną liczbą wyjeż-
dżających turystów i ponoszonymi przez nich wydatkami, 

– położenie geograficzne, określane nie tylko poprzez usytuowanie na 
danym kontynencie, ale również poprzez dostępność komunikacyjną  
(z państwa objętego działaniami NTO do kraju docelowego), 

– przekrój społeczno-zawodowy poszczególnych krajów, między innymi 
strukturę wykształcenia, wiek, przeciętną długość urlopu.  

 
 
 

ACTIVITIES OF NATIONAL TOURISM ORGANISATIONS’ OFFICES 
 
 

Summary 
 
The paper presents some problems of NTOs offices’ activities. There was an 

analysis of markets of 11 NTOs: local, regional, national and international. As the  
researches schowed one European NTO has average 19 foreign offices. The NTOs with 
the biggest budgets has also the biggest number of foriegn offices (e.g. Austria, France, 
Switezerland). The most NTOs offices are located in most developed countries and with 
the biggets number of citizens (Germany, USA etc.). These countries have the biggest 
tourist expendituries.  

 
Translated by Jacek Borzyszkowski 
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Wprowadzenie 

 
Określone miejsce, region, obszar lub miejscowość są szczególnym, zde-

terminowanym geograficznie rodzajem produktu turystycznego. Przygotowanie 
atrakcyjnej oferty, dostosowanie jej do potrzeb i oczekiwań obecnych oraz po-
tencjalnych klientów, a także zaproponowanie w odpowiednim miejscu, czasie  
i formie nie gwarantuje jeszcze skutecznej sprzedaży. Należy wybrać i zastoso-
wać odpowiednie instrumenty promocji, które skłonią turystów do nabycia 
określonych produktów oraz ukształtują pozytywną opinię i wizerunek regionu 
oferującego produkt turystyczny. Właściwie prowadzona promocja produktu 
turystycznego oznacza bowiem szansę rozwoju gospodarczego obszaru oraz 
wzrost konkurencyjności na tle innych regionów. 

Celem pracy jest identyfikacja znaczenia targów jako formy promocji ob-
szaru na przykładzie województwa zachodniopomorskiego.  

 
 
 



Anna Dołowy 36

1. OBSZAROWY PRODUKT TURYSTYCZNY 
 
Mianem obszarowego produktu turystycznego określa się wewnętrznie 

złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokali-
zację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi1. Traktując 
produkt turystyczny jako miejsce, obszar, określony teren, należy zauważyć,  
iż taki produkt turystyczny jest mieszanką kilku płaszczyzn, tworzących pełen 
kontekst otoczenia, w którym świadczone są konkretne usługi recepcyjne. Tymi 
płaszczyznami są: atrakcje i środowisko miejsca docelowego, infrastruktura  
i usługi miejsca docelowego, dostępność miejsca docelowego, wizerunek i po-
strzeganie miejsca docelowego (rysunek 1). 

Atrakcje i środowisko miejsca docelowego to przede wszystkim walory tu-
rystyczne świadczące o atrakcyjności regionu i będące determinantą wielkości 
ruchu turystycznego.  

Oprócz walorów turystycznych obszarowy produkt turystyczny tworzy 
również infrastruktura, która umożliwia podróżnym pobyt w miejscu recepcji 
turystycznej, a także korzystanie z walorów turystycznych. W skład zagospoda-
rowania turystycznego wchodzą bazy: noclegowa, gastronomiczna, towarzyszą-
ca i paraturystyczna. Ponadto o atrakcyjności produktu turystycznego regionu 
świadczy dostępność komunikacyjna, umożliwiająca turystom dotarcie do miej-
sca tymczasowego pobytu. Wraz z rozwojem środków transportu oraz połączeń 
komunikacyjnych wzrasta popyt na podróżowanie. 

Na produkt turystyczny obszaru składają się również usługi turystyczne.  
W gospodarce turystycznej usługi są związane z podróżą turysty, występując  
w czasie jej trwania, lub są świadczone na obszarach turystycznych za pomocą 
urządzeń infrastruktury turystycznej. Zakres usług turystycznych jest szeroki  
i urozmaicony, zależy przede wszystkim od zróżnicowania potrzeb samych 
turystów. Rozwój turystyki powoduje rozszerzenie jednych usług, a ogranicze-
nie innych, nieodpowiadających gustom i preferencjom turystów. 

 
 

                                                           
1 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-

znawanie świata, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002, s. 54. 
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Rys. 1. Struktura obszarowego produktu turystycznego. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turys-

tyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998, s. 24–25 
oraz Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, red.  
G. Gołembski, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002, s. 129. 

 
 
Wizerunek miejsca docelowego to pozycja, jaką zajmuje produkt turys-

tyczny w świadomości klienta. Wizerunek jest obrazem, wrażeniem, dobrą sła-
wą. Turysta tworzy w swych myślach obraz wartości i wyobrażeń, na który 
składają się jego przemyślenia, odczucia, pragnienia, doświadczenia własne  
i zaczerpnięte od innych osób. Oznacza to, że turysta, nabywając produkt, na-
bywa wyobrażenia, przy czym względy emocjonalne związane z produktem 
mają przy decyzji zakupu o wiele większą siłę oddziaływania niż czynniki ro-
zumowe2. Wizerunek produktu turystycznego przyczynia się do wzrostu liczby 
klientów i wzrostu pozycji produktu na rynku. Postrzeganie województwa czy 
innej jednostki terytorialnej to konsekwencja nakładających się na siebie ele-

                                                           
2 Gospodarka turystyczna u progu XXI wieku, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań 2000, s. 263–

264. 
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mentów atrakcyjności naturalnej: geograficznej, historycznej, folklorystycznej. 
W sferze turystyki wizerunek regionu pozwala identyfikować produkty, ostrzej 
różnicując rynek, narzuca orientację oraz powoduje wyobrażenia, sterując  
w dużym stopniu procesem podejmowania decyzji konsumenckich3. 

 
 

2. ELEMENTY ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ  
   WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 
Atrakcyjność turystyczna regionu może być oceniana w kontekście wielu 

elementów, odgrywających istotną rolę w rozwoju turystyki, jak na przykład 
walory turystyczne, dobre zagospodarowanie turystyczne terenu, korzystne 
położenie geograficzne oraz dobra dostępność komunikacyjna obszaru. Wy-
mienione komponenty występują w województwie zachodniopomorskim,  
co stanowi o jego atrakcyjności turystycznej. Taką konkluzję wykazała ankieta 
przeprowadzona wśród 100 osób odwiedzających targi Market Tour 2005  
w Szczecinie. Z przeprowadzonych badań wynika, iż ponad połowa ankietowa-
nych (63,0%) uważa, iż województwo zachodniopomorskie jest atrakcyjne tu-
rystycznie na tle innych regionów. W skali od 0 do 5 punktów najwięcej osób 
(33,0%) określiło atrakcyjność województwa na poziomie 3 punktów, 30,6% na 
poziomie 4 punktów, tylko 16,0% na poziomie 5 punktów, 14,7% przyznało 
jedynie 2 punkty, 3,4% tylko 1 punkt, a 2,3% określiło atrakcyjność wojewódz-
twa na poziomie zerowym. 73,8% badanych stwierdziło, iż warto odwiedzić 
województwo zachodniopomorskie, gdyż jego oferta jest raczej interesująca, 
12,6% nie ma zdania na ten temat, 9,1% określa ofertę regionu jako raczej nie-
atrakcyjną, a 4,5% pytanych jako zdecydowanie nieatrakcyjną.  

Głównym elementem, decydującym o atrakcyjności województwa za-
chodniopomorskiego, są walory przyrodnicze i krajobrazowe. Do najważniej-
szych walorów przyrodniczych, występujących w województwie, zalicza się 
akweny, wolne obszary leśne, klimat, obszary chronione, a także pas wybrzeża 
Bałtyku, liczący 185 km.  

                                                           
3 Metody stymulowania..., s. 131. 
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Teren województwa zachodniopomorskiego należy do regionów o naj-
większych w skali kraju zasobach wodnych (2 miejsce w kraju po wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim): wody powierzchniowe obszaru lądowego i mor-
skie wody wewnętrzne zajmują łącznie 5,7% obszaru całego województwa  
i 15,7% powierzchni wód kraju4. Najważniejszym zbiornikiem wodnym jest 
Morze Bałtyckie wraz z pasem wybrzeża, stanowiącym niemal połowę całości 
morskiego wybrzeża Polski, a najbardziej charakterystycznymi akwenami  
w regionie, oprócz licznych jezior skupionych w województwie, są Zalew 
Szczeciński (37,3 tys. ha), Zalew Kamieński (5,3 tys. ha) oraz dobrze rozwinię-
ta sieć rzek (85) o długości 2733 km. 

Na produkt turystyczny województwa zachodniopomorskiego składają się 
również obszary leśne, pełniące ważną funkcję ekologiczną, częściowo udo-
stępnione turystom poprzez system szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych 
i dydaktycznych. Lasy zajmują w województwie 34,2% powierzchni całkowitej 
(w kraju 28,0%)5. Klimat na obszarze zachodniopomorskim ma również szcze-
gólne znaczenie dla rozwoju turystyki uzdrowiskowej i wypoczynkowo-rekrea-
cyjnej.  

Na terenie województwa zachodniopomorskiego powołano liczne formy 
ochrony przyrody, różniące się od siebie statusem, dla zachowania najcenniej-
szych walorów przyrodniczych, występujących na tym obszarze. Łączna po-
wierzchnia obszarów chronionych w granicach województwa wynosi ponad 
460 tys. ha, co stanowi 30,0% chronionych powierzchni w kraju, a 20,2% ogól-
nej powierzchni województwa. W regionie zachodniopomorskim wyróżnia  
się6: parki narodowe (Woliński, część Drawieńskiego), rezerwaty przyrody  
(81 obiektów), parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki 
ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.  

Oprócz walorów przyrodniczych, występujących w województwie  
zachodniopomorskim, region ten jest także nasycony licznymi walorami antro-

                                                           
4 Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim, Urząd Marszałkowski, 

Szczecin 2003, s. 29.  
5 D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa 

zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005,  
s. 92. 

6 Program rozwoju turystyki..., s. 33–34. 
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pogenicznymi, będącymi dziełem człowieka. Walory te pełnią bardzo ważną 
rolę w województwie, gdyż są elementem ofert pobytowych i przyjazdowych 
turystów, a także wspomagają funkcjonowanie walorów przyrodniczych. Kultu-
ra materialna regionu zachodniopomorskiego znacznie ucierpiała w okresie 
wojny, dlatego też nie wszystkie obiekty zabytkowe przetrwały do czasów dzi-
siejszych, a wiele z nich po zakończeniu wojny nie zostało odrestaurowanych. 
Jednakże miasta w województwie charakteryzują się znaczną liczbą zabytków, 
a przede wszystkim znajdują się w nich fragmenty gotyckich murów, baszt  
i bram obronnych oraz kościołów. Na Pobrzeżu Szczecińskim najciekawsze 
zespoły zabytków znajdują się w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Kamie-
niu Pomorskim, Goleniowie, Gryficach, Trzebiatowie, Maszewie, Pyrzycach 
oraz we wsi Kołbacz. Na Pobrzeżu Koszalińskim są to: Sławno, Koszalin i Bia-
łogard7. W rejestrze zabytków z terenu województwa zachodniopomorskiego 
znajduje się 2893 zabytków nieruchomych oraz 1547 zabytków ruchomych. Do 
najbardziej atrakcyjnych form, decydujących o kulturowym charakterze krajo-
brazu województwa, należą8: układy staromiejskie, średniowieczne systemy 
obronne miast z wieżami, basztami, bramami i fosami z okresu średniowiecza, 
ośrodki władzy książęcej i biskupiej, budowle sakralne, granitowe kościoły  
z XII i XIII wieku, zespoły zabudowań poklasztornych, założenia dworsko-
-pałacowo-parkowe, zabytki sztuki i rzemiosła artystycznego, stanowiące wy-
posażenie kościołów i rezydencji, zabytki techniki i przemysłu z XIX wieku 
oraz zabytki archeologiczne. 

Motywem przyjazdu do województwa zachodniopomorskiego mogą być 
także imprezy o charakterze kulturalnym, organizowane cyklicznie, mające 
stałą formułę i atrakcyjny programy, takie jak9: Festiwal Wikingów w Wolinie, 
Dni Morza w Szczecinie, Festiwal Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach i Szcze-
cinie, Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim i Ko-
szalinie, Festiwal Młodzieży „Fama” w Świnoujściu, Przegląd Teatrów Małych 
Form „Kontrapunkt” w Szczecinie, Światowy Festiwal Chórów Polonijnych  

                                                           
7 B. Meyer, A. Panasiuk, Turystyka kulturowa w województwie zachodniopomorskim, „Eko-

nomiczne Problemy Turystyki” nr 3, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 361, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 158. 

8 Program rozwoju turystyki..., s. 40–42. 
9 www.gryfnet.pl. 
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w Koszalinie, Iński Festiwal Lata Filmowego, Przegląd Kapel Podwórkowych 
w Chojnie, Festiwal Teatrów Ulicznych w Wałczu, Świnoujskie Dni Muzyki 
„Viva La Musica”, Międzynarodowy Zlot Historycznych Pojazdów Wojsko-
wych w Darłowie, Zlot Motocykli w Polanowie, Międzynarodowy Bieg po 
Plaży w Jarosławiu oraz Rajd Orła Bielika – Szlakiem Orła Bielika (Świnouj-
ście – wyspa Wolin) i do niedawna Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. 

Na atrakcyjność oferty województwa zachodniopomorskiego wpływa 
również dobrze rozwinięta baza noclegowa. Obszar ten skupia najwięcej obiek-
tów zbiorowego zakwaterowania wśród wszystkich województw (14,21%). Sieć 
hoteli w województwie jest dobrze rozwinięta. W roku 2003 funkcjonowało na 
terenie zachodniopomorskim 56 hoteli z 7058 miejscami noclegowymi (z czego 
6853 to miejsca całoroczne)10. Stopień wykorzystania zdolności recepcyjnej 
bazy hotelowej w województwie zachodniopomorskim w 2003 roku wynosił 
35,5%11. Ponadto województwo zachodniopomorskie dysponuje dużą liczbą 
przejść granicznych umożliwiających turystom zagranicznym korzystanie  
z walorów turystycznych województwa. Wyróżnia się: dziewięć przejść drogo-
wych, jedno kolejowe i lotnicze, osiem przejść portowych oraz trzy rzeczne12. 

 
 

3. ZNACZENIE TARGÓW W KREOWANIU WIZERUNKU WOJEWÓDZTWA 
 
Promocja w turystyce wpływa w dużym stopniu na rozwój danej miejsco-

wości, regionu, obszaru, a także na zwiększenie ruchu turystycznego. Klasyczna 
klasyfikacja wyróżnia następujące formy (instrumenty) promocji13: reklama, 
akwizycja (zwana też sprzedażą osobistą), działania public relations, promocja 
sprzedaży i marketing bezpośredni. 

W województwie zachodniopomorskim wykorzystywanych jest wiele narzę-
dzi promocji produktu turystycznego regionu, w celu wykreowania pozytywnego 
wizerunku województwa wśród turystów oraz podkreślenia jego atrakcyjności tu-
                                                           

10 Turystyka w województwie zachodniopomorskim w latach 2001–2003, Urząd Statystycz-
ny w Szczecinie, Szczecin 2004, s. 9. 

11 Ibidem, s. 8 i 16. 
12 Program rozwoju turystyki..., s. 52. 
13 Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, Warszawa 2002, s. 215. 
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rystycznej. Jednym z istotniejszych sposobów promocji województwa jest udział  
w imprezach targowych. Organami decydującymi o prezentacji regionu oraz 
umieszczeniu oferty województwa na targach turystycznych są Urząd Marszałkow-
ski województwa zachodniopomorskiego oraz Zachodniopomorska Regionalna 
Organizacja Turystyczna. ZROT jest pierwszą regionalną organizacją turystyczną 
powołaną 15 lutego 2001 roku na mocy ustawy o stowarzyszeniach (zgodnie  
z zaleceniami zapisów ustawy o POT). Zrzesza przedstawicieli samorządów lokal-
nych, organizacji turystycznych i podmiotów komercyjnych branży turystycznej. 
Od sierpnia 2004 roku ZROT ma status organizacji pożytku publicznego. Organi-
zacja ta angażuje się we wszelkie działania związane z promocją i rozwojem turys-
tyki w regionie, a także pełni rolę platformy współpracy wszystkich partnerów 
zaangażowanych w działania proturystyczne. 

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna przeznaczyła  
w 2004 roku 201 902,41 zł na prezentację województwa w dotowanych impre-
zach targowych, a 4100,36 zł na udział w pozostałych imprezach targowych 
(tabela 1).  

Wydatki na dotowane imprezy targowe zwiększyły się o ponad 26%  
w stosunku do zaplanowanej kwoty. Kwotę na udział w pozostałych imprezach 
targowych wykorzystano w 82,01%, a około 9000 zł nie zostało wykorzystane. 
Środki finansowe na rok 2005, wygospodarowane przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego na udział w imprezach targowych, to 
kwota 240 tys. zł (o 60 tys. zł więcej w porównaniu z 2004 rokiem)14.  

 
Tabela 1 

 
Wydatki ZROT na udział w imprezach targowych na rok 2004 

 

Rodzaj wydatku Plan 2004 Wykonanie 
2004 % 

dotowa-
nych 160 000,00 201 902,41 126,19 Udział  

w imprezach 
targowych innych 5 000,00 4 100,36 82,01 

Źródło: materiały Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

                                                           
14 Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 
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Najważniejszą z instytucji, która dofinansowuje część kosztów na targach 
zagranicznych, jest Polska Organizacja Turystyczna. W ramach tych działań 
mogą uczestniczyć w Polskim Stoisku Narodowym regionalne i lokalne organi-
zacje turystyczne i inne jednostki związane z organizacją i obsługą turystów. 
Minimalna powierzchnia stoiska wystawienniczego dla ROT-ów to 10 m2. 
Maksymalna wielkość powierzchni współfinansowanej przez POT dla regional-
nych organizacji turystycznych wynosi 50% całej zamówionej powierzchni 
stoiska regionalnego wraz z zabudową. Dla tych podmiotów dodatkowo przy-
znaje się 20% dofinansowania za posiadanie oferty adekwatnej do danego ryn-
ku, charakteru imprezy oraz hasła przewodniego stoiska i 10% za wkład  
w ogólny program stoiska narodowego15. 

Do największych targów turystycznych w kraju, pod względem liczby wy-
stawców i odwiedzających, zalicza się: Międzynarodowe Targi Poznańskie 
(Tour Salon), Międzynarodowe Targi – Polska w Warszawie (TT Warsaw), 
Międzynarodowe Targi Katowickie (Glob), Międzynarodowe Targi Gdańskie 
(GTT), Krakowski Salon Turystyczny oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie 
(„Na Styku Kultur”). Natomiast największa zagraniczna impreza targowa to 
przede wszystkim targi ITB w Berlinie. 

W tabeli 2 przedstawiono wykaz ekspozycji targowych dla regionu za-
chodniopomorskiego na 2005 rok. Do maja 2005 roku województwo zachod-
niopomorskie prezentowało swoją ofertę na trzech zagranicznych i dwóch kra-
jowych imprezach targowych. Pozostałe, zaplanowane na 2005 rok targi w Po-
znaniu i Berlinie, odbędą się pod koniec 2005 roku.  

Stoisko regionalne na targach w Hamburgu (9–13 lutego 2005) zostało 
przygotowane przez Zachodniopomorską Regionalną Organizację Turystyczną. 
Swoją ofertę prezentowały również Uzdrowisko Kołobrzeg SA, hotel Amber 
Baltic, Uzdrowisko Świnoujście SA, Polska Żegluga Bałtycka, gmina Przelewi-
ce, gmina Barlinek, Zamek Książąt Pomorskich, Zachodniopomorska Agencja 
Rozwoju Regionalnego SA, gmina Rewal, Związek Miast i Dorzecza Parsęty, 
miasto Dziwnów, hotel Orbis Arkona, hotel Orbis Reda, pałac Maciejewo. Naj-

                                                           
15 www.pot.gov.pl. 
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większym powodzeniem cieszyła się oferta wypoczynkowa Świnoujścia, Ko-
szalina oraz Kołobrzegu16. 

 
Tabela 2 

 
Program uczestnictwa w targach województwa zachodniopomorskiego w 2005 roku 

 
Lp. Nazwa imprezy Miejsce Termin 
1. Międzynarodowe Targi  

Turystyki i Caravaningu  
REISEN Hamburg 

Niemcy, Hamburg 9–13 lutego  

2. Międzynarodowa Giełda  
Turystyczna ITB Berlin Niemcy, Berlin 11–15 marca  

3. Międzynarodowe Targi  
Turystyczne TUR Goeteborg 

Szwecja, Goete-
borg 17–20 marca  

4. Międzynarodowe Targi  
Turystyczne GLOB Katowice Katowice 1–3 kwietnia  

5. Międzynarodowe Targi LATO 
Warszawa Warszawa 22–24 kwietnia 

2005 
6. Międzynarodowy Salon  

Turystyczny TOUR SALON 
Poznań 

Poznań 19–22 października 
2005 

7. Targi Żeglarskie BOOT Messe Niemcy, Berlin 24–27 listopada 

Źródło: materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.  
 
 
Z ofertą turystyczną województwa zachodniopomorskiego można było się 

również zapoznać na Międzynarodowej Giełdzie Turystycznej ITB w Berlinie 
11–15 marca 2005. ITB to największe, najważniejsze i najbardziej prestiżowe 
targi turystyczne na świecie. Co roku przyciągają rekordową liczbę wystawców 
i zwiedzających. W 2005 roku pojawiło się 83 987 odwiedzających z branży,  
z których ponad jedna trzecia to odwiedzający z Niemiec. W czasie pięciu dni 
imprezę targową odwiedziło 142 351 osób; jest to o ponad 1000 osób więcej niż 

                                                           
16 Sprawozdanie zarządu Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  

za okres 10 marca 2004–24 marca 2005, s. 2. 
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w roku 2004. Na powierzchni około 150 tys. m² swoją ofertę turystyczną pre-
zentowało ponad 10 tys. wystawców z około 180 krajów17.  

W roku 2005 na stoisku województwa zachodniopomorskiego, usytuowa-
nego na wyspie o powierzchni 60 m2, swoje stoiska miały miasta Szczecin, 
Kołobrzeg, Koszalin, a także hotel Amber Baltic z Międzyzdrojów i gmina 
Rewal. Ponadto Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna za-
prezentowała bogatą ofertę między innymi Międzyzdrojów, Świnoujścia, 
Uzdrowiska Świnoujście SA, Uzdrowiska Kamień Pomorski, Ustronia Mor-
skiego, miasta i gminy Barlinek, Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA – Polferries, 
Związek Miast i Dorzecza Parsęty. 

Największym zainteresowaniem cieszył się wypoczynek nad morzem,  
a w szczególności Międzyzdroje, Świnoujście, Kołobrzeg, a także gmina Re-
wal. Odwiedzający najbardziej interesowali się materiałami o trasach rowero-
wych oraz folderem Porty i przystanie morskie w województwie zachodnio-
pomorskim. 

Po zakończeniu Międzynarodowej Giełdy Turystycznej ITB w Berlinie 
prezentacja regionu zachodniopomorskiego odbyła się na największych  
w Skandynawii Międzynarodowych Targach Turystycznych TUR w Goetebor-
gu (17–20 marca 2005). W roku 2005 na powierzchni 37,5 m2 prezentowało się 
1745 wystawców, natomiast liczba odwiedzających wyniosła około 50 tys. 
osób, w porównaniu z rokiem 2004 była to liczba o 50 tys. osób większa. Dwa 
pierwsze dni imprezy przeznaczono dla branży turystycznej i mediów, a dwa 
ostatnie – dla odbiorców indywidualnych. W trzech halach targowych swoje 
produkty turystyczne oferowało około 100 krajów recepcji turystycznej z całego 
świata. Polskie stoisko obejmowało 200 m2 z 23 wystawcami i podwystawcami. 
Stoisko województwa zachodniopomorskiego liczyło 20 m2, a podwystawcami 
były: hotel Senator w Dźwirzynie wraz z hotelem New Skanpol w Kołobrzegu 
oraz Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. W roku 2005 
Ośrodek Zagraniczny Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie po raz 
pierwszy przyznał nagrody „Białego Misia” za wieloletnią, aktywną współpracę 
na rzecz promocji Polski na terenie Skandynawii i Finlandii. Wśród nagrodzo-
nych znalazły się: Zachodniopomorska i Pomorska Regionalna Organizacja 

                                                           
17 Ibidem. 
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Turystyczna, Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno Uzdrowiskowe w Koło-
brzegu, a także Urzędy Miasta w Krakowie i w Gdańsku. Na targach zaobser-
wowano rosnące zainteresowanie Szwedów pobytami wypoczynkowymi z ro-
dzinami na polskim wybrzeżu. Poszukiwano oferty między innymi w Koło-
brzegu, Świnoujściu, Międzyzdrojach, Pogorzelicy, Szczecinie. Dużym zainte-
resowaniem cieszyła się również oferta turystyki aktywnej, specjalistycznej 
(golf), sanatoriów oraz centrum wellness18. 

Krajowe imprezy targowe, w których uczestniczył region zachodnio-
pomorski, to XII Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, 
Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach (1–3 kwietnia 2005) oraz 
Międzynarodowe Targi LATO w Warszawie (22–24 kwietnia 2005). Targi 
GLOB w Katowicach znajdują się w czołówce branżowych targów w Polsce.  
W roku 2005 ofertę prezentowało 400 firm z 23 krajów, gdzie aż 15 państw 
miało własne stoiska. W województwie zachodniopomorskim na własnych sto-
iskach swoją ofertę przedstawiły między innymi: gmina Rewal, Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego, Lokalna Organizacja Turystyczna 
Czaplinek, miasto i gmina Borne Sulinowo19. Natomiast targi LATO w War-
szawie cieszyły się taką samą popularnością wśród odwiedzających, jak w roku 
2004, gdzie w imprezie wzięło udział 211 wystawców reprezentujących 290 
firm, a wszystkie dni targowe były bezpłatnie otwarte dla publiczności. Na sto-
isku zachodniopomorskim, o powierzchni 50 m2, można było zapoznać się  
z bogatą ofertą turystyczno-wypoczynkową miasta Nowogard, miasta i gminy 
Barlinek, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego i Pomorza 
Środkowego oraz Unity Line i Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. 

W ocenie wystawców targi to bardzo dobre narzędzie służące przedsta-
wieniu oferty turystycznej obszaru. Wnioski takie wynikają z ankiety przepro-
wadzonej wśród 40 wystawców polskich, reprezentujących regiony podczas 
targów ITB w Berlinie w 2005 roku. Badaniem objęto organizacje odpowie-
dzialne za promocję regionu na targach, między innymi z województw lubel-
skiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, małopol-

                                                           
18 Materiały ZROT. 
19 Ibidem. 
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skiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego i za-
chodniopomorskiego. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 90% ankietowanych uważa 
udział w targach jako skuteczną formę promocji regionu, a pozostałym osobom 
(10%) trudno stwierdzić ich skuteczność. 31,7-procentową grupę stanowią an-
kietowani, dla których głównym celem prezentacji regionu na imprezach tar-
gowych jest promocja i wzmocnienie wizerunku województwa, 23,3% chce na 
targach przedstawić ofertę turystyczną regionu, 21,7% oczekuje możliwości 
„podpatrzenia” rozwiązań promocyjnych innych niż własne, 13,3% liczy na 
nawiązanie współpracy i pozyskanie nowych kontaktów, a tylko 10% pytanych 
bierze udział w targach, ponieważ uczestniczą w nich konkurencyjne obszary. 

Na rok 2005 zaplanowano 32 imprezy targowe krajowe oraz 104 imprezy 
targowe zagraniczne20. Województwo zachodniopomorskie brało udział zaled-
wie w trzech krajowych oraz w czterech zagranicznych imprezach targowych. 
Dla rozwoju tej formy promocji, jaką są targi, konieczna wydaje się prezentacja 
województwa na większej liczbie wystaw targowych zarówno w kraju jak  
i za granicą, a to wiąże się ze zwiększeniem środków finansowych na udział 
regionu w targach. 

Imprezy targowe, krajowe i zagraniczne (oprócz ITB w Berlinie), w któ-
rych najchętniej biorą udział ankietowani, zilustrowano na rysunku 2. 

Oprócz targów w Berlinie, 30% ankietowanych uczestniczy w targach 
LATO w Warszawie, 25% w targach „Glob” w Katowicach, 15% w MITT  
Moskwa, 10% w targach „Tour Salon” w Poznaniu i „TUR” w Goeteborgu,  
a 5% w targach TT Warsaw oraz „Na Styku Kultur” w Łodzi. Z preferowanych 
przez pytanych imprez targowych województwo zachodniopomorskie nie pre-
zentuje swojej oferty turystycznej na przykład na targach w Moskwie, Łodzi 
oraz Warszawie, które są zaliczane do największych targów turystycznych. 

Na rysunku 3 zilustrowano preferencje ankietowanych odnośnie do przy-
pisania odpowiedzialności podmiotom turystycznym za promocję regionu na 
imprezach targowych. 

 
 

                                                           
20 „Wiadomości Turystyczne” 2005, nr 81, dodatek specjalny „Targi 2005”. 
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Rys. 2. Wybór imprez targowych przez reprezentantów regionów na targach turys-
tycznych ITB w Berlinie 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 3. Wybór instytucji odpowiedzialnych za promocję regionu 
Źródło: opracowanie własne. 
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30% ankietowanych uważa, iż lokalne organizacje turystyczne powinny 
zajmować się promocją regionu na targach turystycznych, 25% natomiast obar-
cza tym zadaniem regionalne organizacje turystyczne, a 20% władze woje-
wódzkie. Tylko 15% pytanych chce przypisać odpowiedzialność za promocję 
regionu indywidualnym podmiotom z branży, a 10% oczekuje tego od Narodo-
wych Organizacji Turystycznych (NOT). 

W województwie zachodniopomorskim za prezentację regionu na targach 
odpowiedzialna jest Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. 
W ramach stoiska regionalnego istnieje możliwość przedstawienia oferty rów-
nież przez indywidualne podmioty lub lokalne organizacje turystyczne. Za-
chodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna powinna refundować 
część kosztów wszystkim podmiotom zamierzającym promować się na targach 
turystycznych, a zarazem skoordynować działania promocyjne poszczególnych 
jednostek. 

 
 

Podsumowanie 
 
W województwie zachodniopomorskim wykorzystywanych jest wiele 

form promocji produktów turystycznych regionu, w celu wykreowania pozy-
tywnego wizerunku województwa wśród turystów oraz podkreślenia jego atrak-
cyjności turystycznej. Wśród nich można wyróżnić: organizowane w regionie 
konferencje turystyczne, wydawnictwa promocyjne, Internet, imprezy promo-
cyjne, realizację zróżnicowanych projektów turystycznych, działalność placó-
wek informacji turystycznej oraz stowarzyszeń turystycznych. 

Wśród zróżnicowanych narzędzi promocji produktu turystycznego woje-
wództwa najważniejszą rolę odgrywają targi. Taką konkluzję wykazały prze-
prowadzone badania własne. Uczestnictwo województwa zachodniopomorskie-
go w targach umacnia wizerunek regionu oraz wystawiających się przedsię-
biorstw turystycznych. Dla rozwoju tej formy promocji, jaką są targi, konieczna 
wydaje się prezentacja województwa na większej liczbie wystaw targowych 
zarówno w kraju, jak i za granicą, co wiąże się ze zwiększeniem środków finan-
sowych na udział regionu w targach. 
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EXHIBITIONS AS WEST POMERANIAN PROVINCES PROMOTION TOOL 
 

Summary 
 
Attractiveness of West Pomeranian Province is based on favorable geographical 

location, access to sea and numerous tourism attractions. In West Pomeranian 
Region undertaken are various promotional activities of tourism product. They are  
targeted to develop tourism function of the region and enhance tourism flows. 
The aim of the paper is to show the importance of West Pomeranian Provinces 
participation in tourism fairs. 

 
Translated by Anna Dołowy 
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Wprowadzenie 

 
Obserwując realia współczesnego świata, coraz częściej można się prze-

konać, że najskuteczniejsze (mierzone stopniem realizacji zadań) i najwydaj-
niejsze (oznaczające stosunek wielkości osiągniętych wyników do użytych za-
sobów) są działania podejmowane wspólnie, przy uczestnictwie wielu podmio-
tów, o rozmaitej strukturze organizacyjnej i lokalizacji. 

Prawie czternastoletnie funkcjonowanie euroregionu Neisse-Nisa-Nysa da-
ło wiele doświadczeń, co pozwala na określenie tego, co stanowiło sukces,  
i wskazanie porażek. Takie ujęcie problemu dotyczy również zakresu współ-
pracy partnerów z Czech, Niemiec i Polski w zakresie wspólnie realizowanych 
zadań w ramach rozwoju turystyki transgranicznej.  

Rozwój ruchu turystycznego i gospodarki turystycznej uzależniony jest od 
postępów w zakresie rozbudowy infrastruktury, dostępności komunikacyjnej, 
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przepływu informacji, bezpieczeństwa, organizacji imprez rekreacyjno-sporto-
wo-kulturalnych itp. 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę określenia, jakie podmioty po 
trzech stronach granicy powinny uczestniczyć w uatrakcyjnianiu euroregional-
nych produktów turystycznych, jakie działania winny traktować jako prioryte-
towe.  

Przyjęto założenie, iż euroregion Neisse-Nisa-Nysa, będąc obszarem  
o szczególnych walorach turystycznych, powinien dzięki aktywności podmio-
tów gospodarczych sektora turystycznego, władz samorządowych, organizacji  
i instytucji sektora publicznego, a także lokalnych społeczności – tworzyć wa-
runki do rozwoju turystyki. Kluczem do powodzenia jest współpraca przekra-
czająca granice państw, której sprzyja forma regionu transgranicznego. 

 
 

1. UKŁAD PODMIOTOWY 
 
Wiele podmiotów z trzech krajów tworzących euroregion Neisse-Nisa-

-Nysa ma swoje odpowiedniki w każdym państwie, dotyczy to głównie instytu-
cji rządowych i samorządowych, regionalnych i lokalnych, wiele podmiotów 
prowadzi zbliżoną działalność, lecz pod różnymi nazwami i przy wykorzystaniu 
rozmaitych form organizacji.  

Do takich organizacji, które funkcjonując na terenie Republiki Czeskiej, 
mogą aktywniej włączać się w rozwój turystyki, można zaliczyć: 

1. Agencję Rozwoju Regionalnego – ARR (Agentura pro regionálni roz-
voj), która wszechstronnie wspiera rozwój regionu, opracowuje plany regional-
ne, zabiega o środki z funduszy UE, promuje regiony, prowadzi regionalne cen-
trum informacyjne oraz system informacyjny na potrzeby turystyki. 

2. Związek Centrów Informacji Turystycznej Republiki Czeskiej – ATIC 
(Association of Tourism Information Centres), którego celami są: wspieranie 
wszechstronnego rozwoju członków, przedstawianie instytucjom rządowym  
i pozarządowym własnych projektów, współpraca z organami administracji 
państwowej i lokalnej w dziedzinie rozwoju ruchu turystycznego, określenie 
treści działań ośrodków informacji turystycznej oraz standardów usług. 
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3. Centrum Badań Komunikacyjnych – CDS (Centrum dopravního výzku-
mu) – organizacja naukowo-badawcza MDS ČR (Ministerstwo Komunikacji 
Republiki Czeskiej), koordynująca realizację państwowej strategii rozwoju ko-
munikacji rowerowej w republice, specjalizująca się w polityce transportowej, 
problemach związanych z komunikacją lądową, środowiskiem naturalnym, 
komunikacją rowerową, społecznymi aspektami transportu, bezpieczeństwem  
i prognozami. 

4. Czeską Centralę Ruchu Turystycznego – ČCCR (Česká centrála cesto-
vního ruchu) – organizacja odpowiedzialna za promocję Republiki Czeskiej 
jako obszaru turystycznego. 

5. Stowarzyszenie Uzdrowisk Republiki Czeskiej (Sdruženi lázeňských 
mist ČR) – dobrowolna organizacja pozarządowa, skupiająca miasta i gminy 
RCz, mające status uzdrowiska. 

6. Agencję Triumf Sp. z o.o. – wyspecjalizowana marketingowa spółka 
zajmująca się promocją turystyczną, organizowaniem targów turystycznych  
(np. Holiday World), spotkań biznesowych. 

7. Związek Biur Podróży Republiki Czeskiej (Asociace cestovních 
kanceláři ČR) – stowarzyszenie przeszło 150 biur podróży specjalizujących się 
w przyjazdowym i wyjazdowym ruchu turystycznym. 

8. Stowarzyszenie Czeski Raj (Sdruženi Český ráj) – stowarzyszenie miast 
i gmin oraz osób prawnych, mające na celu wspieranie i rozwój planowanego 
ruchu turystycznego w regionie Czeskiego Raju. 

9. Klub Samochodowy Republiki Czeskiej – AČR (Autoklub České Re-
publiki). 

10. Związek Basenów i Kąpielisk w Republice Czeskiej – ABKČR – or-
ganizacja skupiająca większość właścicieli basenów i kąpielisk, projektantów, 
firmy zaopatrzeniowe oraz specjalistów w dziedzinie ochrony sanitarnej, oferu-
jąca swoim członkom szkolenia i seminaria specjalistyczne, konsultacje oraz 
specjalistyczne ekspertyzy, wydająca informator. 

11. Związek Właścicieli i Dzierżawców Kolejek Linowych i Wyciągów – 
SPLV (Svaz provozovatelů lanovek a vlaků České Republiki) – organizacja 
skupiająca osoby i organizacje prowadzące kolejki linowe i wyciągi narciarskie, 
niektóre urzędy miejskie i gminne oraz przedsiębiorców działających w regio-
nach górskich. 
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12. Stowarzyszenie Obywatelskie Ożywienie (OŽIVENI) – organizacja 
inicjująca działalność gmin i miast dotycząca krajowych programów wsparcia 
rozwoju turystyki z respektowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jest jed-
ną z organizacji wspierających projekt dalekobieżnej trasy rowerowej Wiedeń–
Praga–Drezno. 

W niemieckiej części euroregionu ważne jest pozyskanie do współpracy 
partnerów działających na poziomie federalnym i ponadkrajowym, krajów 
związkowych i regionów.  

Poziom federalny reprezentują między innymi: 
1. Niemiecka Centrala Turystyki – DZT (Deutsche Zentrale für Tourismus 

e.V.) – wspierająca turystykę przyjazdową do Niemiec. 
2. Niemiecki Związek Turystyki – DTV (Deutscher Tourismusverband 

e.V) – zajmujący się optymalizacją jakości niemieckich produktów turystycz-
nych. 

3. Niemiecki Związek Biur Podróży i Organizatorów Podróży (Deutscher 
Reisebüro- und Reiseveranstalterverband e.V.), reprezentujący interesy biur 
podróży, prowadzący działalność doradczą i szkoleniową. 

Instytucje z poziomu krajów związkowych to między innymi: 
1. Krajowy Związek Turystyki Saksonii (Landestourismusverband Sachsen 

e.V.) – mający za zadanie aktywny rozwój i kształtowanie turystyki we współ-
pracy ze wszystkimi partnerami zainteresowanymi turystyką. Jest organizacją 
nadrzędną wobec wszystkich jej członków i koordynuje działalność różnych 
dziedzin życia społecznego we wspieraniu turystyki. 

2. Saksoński Sejmik Miast i Gmin (Sächsischer Städte- und Gemeindetag) 
– związek nadrzędny i reprezentant miast, a także gmin. Jego zadanie polega na 
wspieraniu wspólnych praw i interesów członków oraz ich reprezentowanie 
przed parlamentem, rządem i innymi instytucjami publicznoprawnymi. 

3. Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen Sp. z o.o. (TMCG mbH)  
– działająca w celu wzrostu obrotów w branży turystycznej w Saksonii oraz 
tworzenia wizerunku Saksonii jako regionu turystycznego. 

4. DEHOGA Sachsen (DEHOGA Sachsen e.V. Hotel- und Gaststätten-
verband Sachsen) – Związek Branży Hotelarsko-Gastronomicznej Saksonii. 

5. ADAC Saksonia (ADAC Sachsen) – związek zajmujący się doradz-
twem i opieką nad członkami ADAC w dziedzinie turystyki, opracowywaniem 
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tras turystycznych za granicą i w kraju, wydawaniem aktualnych map drogo-
wych ADAC, przewodników po miastach i regionach, różnorodnych informato-
rów turystycznych oraz informacją turystyczną. 

6. Saksońskie Stowarzyszenie Wspierania Kultury Życia i Rekreacji na 
Wsi (Sächsischer Verein zur Förderung von kulturvollem Leben und Erholen 
auf dem Lande e.V). 

7. Saksoński Związek Uzdrowisk (Sächsischer Heilbäderverband e.V.). 
8. Niemiecka Organizacja Schronisk Młodzieżowych, Związek Krajowy 

Saksonia (Deutsches Jugendherbergswerk Landesverband Sachsen e.V.). 
9. Niemiecki Klub Cyklistów – Krajowy Związek Saksonii (Allgemeiner 

Deutscher Fahrradclub – Landesverband Sachsen e.V.). 
10. Saksoński Zarząd Zamków w Urzędzie Krajowym ds. Finansów 

(Sächsiche Schlösserverwaltung i Landesamt für Finanzen). 
11. Związek Zarządców Kempingów Saksonii (Verband der Camping-

platzbetreiber Sachsen e.V.). 
12. Związek Krajowy Ośrodków Wypoczynkowych dla Dzieci i Młodzieży 

Saksonia (Landesverband Kinder- und Jugendderholungszentern Sachsen e.V.). 
Na poziomie regionalnym istotna jest współpraca i pomoc między innymi: 
1. Izby Przemysłowo-Handlowej w Dreźnie (Industrie- und Handelskam-

mer Dresden). 
2. Portu Lotniczego Drezno Sp. z o.o. (Flughafen Dresden GmbH). 
Wymienieni partnerzy po stronie czeskiej lub niemieckiej nie muszą być 

jedynymi, którzy zostaną zaproszeni do współpracy przy organizowaniu imprez 
turystycznych, wytyczaniu szlaków, przygotowaniu katalogów itp. Mogą także 
służyć pomocą w nawiązywaniu dalszych kontaktów, stanowiąc swoiste banki 
danych na temat instytucji wyspecjalizowanych w konkretnych działaniach na 
rzecz rozwoju turystyki. 

Po polskiej stronie takimi instytucjami mogą być przykładowo: 
1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa. 
2. Związek Gmin Karkonoskich. 
3. Dolnośląska Organizacja Turystyczna (DOT) i/lub powstające Lokalne 

Organizacje Turystyczne (LOT-y). 
4. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA. 
5. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.  
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6. Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych. 
7. Karkonoski Park Narodowy. 
8. Karkonoska Grupa GOPR. 
9. Stowarzyszenie „Bieg Piastów”. 
10. Centrum Ratownictwa Kataklizmowego. 
11. Aeroklub Jeleniogórski. 
12. Towarzystwo Przyjaciół Pogranicza Sudeckiego. 
13. Towarzystwo Cyklistów. 
Współpracą trangraniczną w zakresie turystyki powinny być zaintereso-

wane instytucje kulturalne, naukowo-oświatowe, sportowe, porządku publicz-
nego, związków wyznaniowych i mediów (nie tylko prasa, radio i telewizja, ale 
również Internet). 

 
 

2. UKŁAD FUNKCJONALNY 
 

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa ma największe dokonania i sukcesy w za-
kresie rozwoju dostępności komunikacyjnej tego obszaru (nowe przejścia gra-
niczne, połączenia lokalne i ścieżki rowerowe), organizowania wspólnych im-
prez kulturalno-sportowo-rekreacyjnych, udzielania wsparcia w zdobywaniu 
środków pomocowych (w ramach zintegrowanych programów operacyjnych), 
pobudzania lokalnej przedsiębiorczości. Wydaje się, że ten cenny obszar  
aktywności będzie kontynuowany w przyszłości, tym bardziej iż tak mocno 
wiąże się z uwarunkowaniami rozwoju turystyki. 

Tak zróżnicowana działalność powoduje, że formy i zadania w ramach 
współpracy z wymienionymi wcześniej instytucjami i organizacjami powinny 
przybierać rozmaite postaci. Ważne jest, aby władze lokalne z miast i gmin 
euroregionu akceptowały wysuwane inicjatywy; co więcej – ze środków budże-
towych przeznaczały kwoty niezbędne do ich realizacji, konsultowały przyjęte 
projekty działań w kontekście strategii rozwoju regionalnego i zintegrowanych 
programów operacyjnych. 

Statuty organizacji międzygminnych przewidują nawiązywanie współpra-
cy z organizacjami i instytucjami działającymi na ich obszarze. Podjęcie takich 
uchwał przez lokalne stowarzyszenia otwiera możliwość współdziałania z euro-
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regionem. W przypadku Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa 
współpraca taka jest oczywista. Te inicjatywy sprowadzają się do wspólnego 
ustalania programu imprez, ich współfinansowania, przygotowywania zaplecza 
technicznego (np. terenu, urządzeń, warunków sanitarnych, bezpieczeństwa). 

Jedną z istotniejszych wydaje się współpraca regionalnych i lokalnych or-
ganizacji turystycznych, która powinna polegać na 

– organizacji wspólnych przedsięwzięć promocyjnych (prezentacje tar-
gowe, wycieczki studyjne, materiały promocyjne), 

– szkoleniu kadr turystycznych (wspólne seminaria, konferencje, wymia-
na doświadczeń), 

– rozwoju systemu informacji turystycznej (cykliczna wymiana informa-
cji, budowa wspólnego systemu informacyjnego w Internecie), 

– wspieraniu tworzenia lokalnych organizacji turystycznych jako płasz-
czyzny współpracy poszczególnych powiatów lub subregionów, 

– realizacji wspólnych projektów z funduszy Unii Europejskiej, 
– pomocy w tworzeniu transgranicznej oferty turystycznej (np. wydawa-

nie wspólnych karnetów narciarskich, pakietów turystycznych). 
Społeczne organizacje wspierające ruch turystyczny – organizacje pożytku 

publicznego (odpowiedniki naszego PTTK), powinny: 
– wytyczać transgraniczne szlaki turystyczne – piesze, rowerowe, narciar-

skie, samochodowe, 
– szkolić kadrę turystyczną i instruktorską do obsługi grup na obszarze 

euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, 
– propagować odznaki „Turysta Euroregionu Nysa”, 
– organizować wspólne imprezy masowe o charakterze transgranicznym, 

na przykład rajd narciarski „Karkonosze”. 
Opiekunowie i organizatorzy sieci schronisk młodzieżowych mogą inten-

syfikować takie formy współpracy, jak: 
– rozwój bazy schronisk młodzieżowych (pomoc w tworzeniu nowych 

placówek, wymiana doświadczeń, wspólne projekty edukacyjne), 
– współpraca między schroniskami młodzieżowymi i szkołami w zakresie 

wymiany młodzieży, 
– transgraniczne imprezy masowe dla młodzieży, na przykład „Trzy dni, 

trzy kraje, trzy wędrówki”. 
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Karkonoski Park Narodowy wraz z swoim odpowiednikiem po stronie 
czeskiej – Krkonosského národniho park – mogą 

– dalej rozwijać współpracę w zakresie bilateralnego rezerwatu biosfery, 
– tworzyć wspólne plany ochrony przyrody, 
– wytyczać transgraniczne ścieżki dydaktyczne. 
Agencje rozwoju regionalnego mają za zadanie: 
– współpracować w celu rozwoju gospodarki turystycznej w ramach Eu-

roregionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, 
– wspólnie tworzyć i realizować komercyjne projekty turystyczne (np. li-

nia autobusowa wokół Karkonoszy), 
– rozbudować Dolnośląską Sieć Informacji Turystycznej (poszerzenie  

o wersję czeskojęzyczną i aktualizację wersji niemieckiej). 
Służby czuwające nad bezpieczeństwem turystów w górach powinny in-

tensyfikować współpracę w zakresie: 
– prowadzenia wspólnych szkoleń ratowniczych, 
– pomocy w akcjach ratowniczych, 
– pozyskiwania środków na zunifikowany (kompatybilny) sprzęt ratow-

niczy. 
Większą niż dotychczas rolę w zacieśnianiu więzi w turystyce powinny 

odgrywać punkty informacji turystycznej. Ich zadania to: 
– bieżąca wymiana informacji między punktami zlokalizowanymi na ob-

szarze euroregionu, 
– organizacja wycieczek studyjnych pracowników informacji turystycz-

nej, w celu lepszego poznania regionu, 
– rozszerzenie zakresu udzielanej informacji o dane z obszaru euroregio-

nu Neisse-Nisa-Nysa. 
Określone zadania mają do spełnienia także służby porządkowo-ratow-

nicze (policja, straż graniczna, straż miejska, ratownictwo kataklizmowe), mię-
dzy innymi: 

– wspólne szkolenia, 
– wymiana informacji, 
– wspólne akcje porządkowe i ratownicze, 
– akcje popularyzacyjne w szkołach, 
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– ułatwienia w przekraczaniu granicy, 
– tworzenie wizerunku bezpiecznego regionu. 
Instytucje kulturalne (muzea, filharmonie, teatry, kina, izby pamięci, biura 

wystaw artystycznych, galerie) mogą zwiększać atrakcyjność turystyczną euro-
regionu poprzez:  

– organizowanie wystaw i ekspozycji poświęconych kulturze euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa, 

– prowadzenie wspólnych badań nad przeszłością swoich ziem, 
– organizację euroregionalnych festiwali, spotkań, koncertów (np. euro-

regionalnego festiwalu teatrów lub przegląd zespołów muzycznych), 
– kontynuację działań w ramach festiwalu Dreiklang. 
Nie można również nie dostrzegać roli miejscowych uczelni z Liberca,  

Zittau (Żytawy) i Jeleniej Góry oraz placówek oświatowo-wychowawczych. 
Powinny one: 

– organizować wspólne projekty badawcze w celu rozwoju turystyki, 
– wydawać wspólne zeszyty naukowe, 
– prowadzić wymianę kadr naukowych, wykłady gościnne, 
– zajmować się działalnością konsultingową na rzecz podmiotów gospo-

darki turystycznej, 
– organizować trójstronne konferencje, 
– prowadzić wymianę młodzieży i studentów. 
Rola związków wyznaniowych może się sprowadzać do 
– organizacji pielgrzymek i wycieczek, 
– popularyzacji kaplicy na Śnieżce jako ekumenicznego miejsca spotkań 

trzech narodów, 
– popularyzacji miejsc pielgrzymkowych na obszarze euroregionu Neisse-

-Nisa-Nysa (Krzeszów, Marienthal, Hejnice), 
– organizacji spotkań i konferencji ekumenicznych. 
Wsparciu rozwoju turystyki w euroregionie może służyć aktywność związ-

ków sportowych, których zadaniem powinny być: 
– udostępnianie obiektów sportowo-rekreacyjnych na potrzeby turystów, 
– przygotowanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych i ich promocja, 
– organizacja masowych imprez sportowych o charakterze transgranicz-

nym (np. organizacja „turnieju trzech skoczni”). 



Piotr Gryszel, Maja Jedlińska 60

Towarzystwa miłośników miast i regionów powinny intensyfikować: 
– działania promocyjne na rzecz regionu, 
– organizację wspólnych imprez masowych, 
– badania nad historią regionu, 
– tworzenie lobbingu, wspierającego rozwój i popularyzację turystyki, 
– współpracę z podmiotami gospodarczymi w celu tworzenia komercyj-

nej oferty turystycznej. 
Ważne zadanie w procesie integracji społeczności euroregionu i populary-

zacji obszaru jako atrakcyjnego turystycznie mają do spełnienia media (prasa, 
radio, telewizja, Internet). Ich rolą jest: 

– tworzenie i emisja programów popularyzujących ideę działania eurore-
gionu Neisse-Nisa-Nysa, 

– organizacja konkursów wiedzy o walorach turystycznych euroregionu 
oraz plebiscytów na najpopularniejsze postaci w euroregionie, 

– udostępnianie łamów prasowych i czasu antenowego na otwarte dysku-
sje o euroregionie, 

– stała wymiana informacji między redakcjami z trzech części euroregio-
nu i ich dalsza prezentacja w mediach o zasięgu ogólnokrajowym,  
a nawet unijnym, 

– utrzymywanie stałych rubryk informacyjnych i emisji serwisów, 
– aktywny udział w imprezach studyjnych (study i press tour) organizo-

wanych przez podmioty gospodarcze i stowarzyszenia turystyczne, 
– tworzenie pozytywnego wizerunku euroregionu jako jednolitego obsza-

ru turystycznego. 
 

∗   ∗   ∗ 

Przedstawione instytucje, realizując zaproponowane zadania, mogą  
w większym niż dotychczas stopniu wspierać rozwój idei współpracy trans-
granicznej, a jednocześnie tworzyć atmosferę sprzyjającą społecznej akceptacji 
tej idei. Intensyfikując swoje kontakty z odpowiednimi grupami roboczymi 
euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, mogą także wpływać na rozwój aktywności  
w różnych sferach życia społeczno-gospodarczego, w tym turystyki. 
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CROSS-BORDER COOPERATION OPPORTUNITIES RELATED  
TO TOURISM DEVELOPMENT  

IN THE NISSE-NISA-NYSA EUROREGION AREA  
ENTITY AND FUNCTION ORIENTED SYSTEMS 

 
 

Summary 
 
The study takes up an attempt of defining which entities at three sides of the 

boarder, creating the oldest, Polish Nysa Euroregion should take part in making cross-
border tourist products more attractive and which activities should be given priority. 
Tasks of particular institutions were described in an entity and function oriented sys-
tems, pointing to their equivalents in the other parts of Nysa Euroregion and also  
to cooperation opportunities directed towards the development of tourist economy. 

 
Translated by Hanna Fujak 
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IDENTYFIKACJA RYNKÓW DOCELOWYCH  

NA POTRZEBY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ 

BIUR PODRÓŻY  

 

 

 
Wprowadzenie 

 
Aktywność podmiotów gospodarczych w obszarze komunikacji marketin-

gowej wymaga precyzyjnego zidentyfikowania osób (podmiotów gospodar-
czych, instytucji itp.), do których kierowane jest przesłanie promocyjne. Po-
mocna w tym względzie jest znajomość dwóch podstawowych możliwości 
ukierunkowania aktywizacji sprzedaży.  

Pierwsza określana jest mianem polityki szerokiej promocji (rys. 1). Adre-
saci przekazów promocyjnych stanowią wówczas szerszą grupę niż potencjalni 
nabywcy produktu. Oprócz docelowej grupy klientów, firma kieruje swoje dzia-
łania promocyjne do osób i/lub instytucji mających wpływ na zachowania 
klientów z wybranego segmentu rynku. Taka sytuacja ma miejsce, gdy biura 
podróży kierują informacje nie tylko do potencjalnych klientów, ale również  
do pośredników (agentów, własnych pracowników, liderów opinii społecznej, 
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np. dyrektorów instytucji, szkół, zakładów pracy czy dziennikarzy piszących  
o podróżach). 

Druga możliwość wyboru adresatów aktywizacji sprzedaży występuje, gdy 
grupa odbiorców przekazów promocyjnych jest znacznie węższa niż grupa po-
tencjalnych nabywców. Działania takie określa się mianem polityki wąskiej 
promocji1. Mają one uzasadnienie w sytuacji istnienia silnych grup kształtują-
cych opinię o promowanych produktach, na przykład lekarstwach, lub gdy pro-
mocja w środkach masowego przekazu jest prawnie zabroniona. W ten sposób 
może być promowana, przykładowo, droga oferta biur podróży. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
              wąska promocja       szeroka promocja 
 

– docelowy segment rynku 

– grupa adresatów reklamy 
 
 

Rys. 1. Polityka wąskiej i szerokiej promocji 
Źródło:  opracowanie własne na podstawie T. Domański, Skuteczna promocja i rekla-

ma, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 1993, s. 16. 
 
 
 
 

                                                           
1 Por. J. Altkorn, Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1995, s. 298–300. 
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Można wyróżnić również dwa podstawowe kierunki działań promocyj-
nych, a mianowicie: 

– na zewnątrz firmy, gdy oddziaływaniu promocyjnemu poddawane są 
podmioty znajdujące się w jej otoczeniu. Zalicza się do nich m.in.: 
obecnych i potencjalnych nabywców, udziałowców i akcjonariuszy, 
konkurentów, pośredników, instytucje państwowe i samorządowe, spo-
łeczności (w tym głównie lokalne), media, liderów opinii społecznej; 

– do wewnątrz firmy, gdy oddziaływaniu promocyjnemu poddawani są 
jej pracownicy. 

Szerszego omówienia wymaga grupa obecnych i potencjalnych nabywców 
jako adresatów promocji. Jest ona bowiem głównym „motorem” i „wyznaczni-
kiem” aktywności promocyjnej, jak również miarą sukcesów firmy. Wśród 
nabywców tych można wskazać dwie grupy wymagające odrębnych działań 
promocyjnych. Są nimi: 

– indywidualni klienci – kupujący usługi biur podróży na własne potrze-
by; 

– inne podmioty rynku (nabywcy instytucjonalni) – na przykład przedsię-
biorstwa przemysłowe, handlowe i usługowe oraz instytucje i organiza-
cje administracyjne, społeczne i inne nabywające ofertę dla swoich pra-
cowników (np. w ramach funduszy socjalnych). 

Najliczniejszą grupę adresatów przekazów promocyjnych biur podróży 
stanowią konsumenci indywidualni. Z uwagi na duże ich rozproszenie, zróżni-
cowanie potrzeb i preferencji, wymagają oni bardziej masowych i wszechstron-
nych działań promocyjnych. Tworzenie skutecznych przekazów dla tej grupy 
odbiorców wymaga prowadzenia systematycznych badań potrzeb oraz pozna-
wania motywów zakupu.  

 
 

1. ISTOTA SEGMENTACJI RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH 
 
Segmentacja powinna rozpocząć się od zdefiniowania rynku, na którym 

dane przedsiębiorstwo zamierza działać, oraz zebrania informacji o wyodręb-
nionych grupach konsumentów, którym przedstawi ono swoją ofertę. Na pod-
stawie przeprowadzonych badań powinno się dokonać charakterystyki swojego 
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rynku docelowego, określając między innymi potrzeby, oczekiwania, aktualny 
wizerunek oraz opinie o sobie i swoim produkcie. W biurach podróży istotne 
jest określenie tzw. potrzeby wiodącej2, stanowiącej istotę oferty, a dopiero  
w dalszej kolejności identyfikowanie potrzeb towarzyszących, mających cha-
rakter komplementarny wobec tej pierwszej. Przykładem potrzeby wiodącej – 
głównej, może być chęć poznania innych kultur, nauka jazdy konnej, odpoczy-
nek z dala od hałasu i zgiełku miasta. Do potrzeb towarzyszących można zali-
czyć natomiast podstawowe potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwo. Rozpo-
znawanie potrzeb nabywców, jak również ich grupowanie w jednolite zbiory, 
stwarza podstawę do prowadzenia segmentacji rynku.  

W procesie segmentacji podstawowe znaczenie ma właściwy wybór ze-
stawu kryteriów w konkretnej sytuacji. Wyodrębnione na podstawie prioryteto-
wych grup kryteriów segmenty stanowią potencjalne pola oddziaływań marke-
tingowych.  

Tradycyjnie do określania grup docelowych używa się danych demogra-
ficznych, ekonomicznych i behawioralnych. W najbardziej typowej sytuacji, 
definiując grupę konsumentów, do której przedsiębiorstwo chce dotrzeć, formu-
łuje się na przykład, że są to mężczyźni w wieku 20–45 lat, mieszkający w mia-
stach. W tej sytuacji, tworząc przekaz promocyjny, firma jest często bezradna, 
bo jeśli porównać 20-latka mieszkającego w Warszawie i 45-latka z Tarnowa, 
to okaże się, że są oni zupełnie inni. Stąd, na przykład agencja reklamowa  
YOUNG & RUBICAM próbuje precyzyjniej opisać konsumentów za pomocą 
Międzynarodowej Klasyfikacji Konsumenta (Cross Cultural Consumer Classi-
fication, określanej w skrócie 4C). Metoda ta służy do wyróżniania grup doce-
lowych poprzez analizę celów, motywacji i systemów wartości potencjalnych 
klientów3. Jeśli człowiekiem kieruje zazdrość, a najważniejszą dla niego warto-
ścią jest wysoki status społeczny, to znaczy, że jest potencjalnym kandydatem 
do zakupu ekskluzywnej i modnej imprezy turystycznej, na którą go nie stać. 

Również PENTOR odpowiedział na tradycyjną segmentację, tworząc 
„Psychograficzne portrety konsumentów”, abstrahujące od cech demograficz-
                                                           

2 „Potrzeba wiodąca” to potrzeba stanowiąca główny bodziec uczestnictwa w ruchu tu-
rystycznym i zakupu określonej oferty turystycznej. 

3 Więcej na ten temat w I. Zabielska, Konsumenci według Young & Rubicam, „Businessman 
Magazine” 1997, nr 2, s. 80–81. 
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nych i ekonomicznych. Segmentacja psychograficzna zakłada, że styl zachowań 
rynkowych konsumentów związany jest z 

– pewnymi cechami temperamentalnymi, psychologicznymi konsumenta; 
– akceptacją wartości społecznych, światopoglądowych; 
– postawami wobec rynku; 
– zainteresowaniami, które rozumiane są jako coś więcej niż hobby, ale 

mniej niż wartości społeczne. 
Dzięki takim kryteriom wyodrębniono sześć grup konsumentów: tradycjo-

naliści, dojrzali, zdobywcy, sceptycy, swojacy i sfrustrowani4. Portrety psycho-
graficzne konsumentów pozwalają kompleksowo wyjaśnić zachowania i posta-
wy poszczególnych typów konsumentów również na rynku turystycznym. Doj-
rzali często korzystają z Internetu, zatem wykorzystują ten nośnik w poszuki-
waniu właściwej oferty biur podróży, dużo czasu poświęcają na dbanie o siebie, 
są więc potencjalną grupą korzystającą z turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej. 
Zdobywcy częściej niż inni bywają w dobrych restauracjach, cenią nowo-
czesność, uprawiają sport. Sceptycy, z kolei, leniuchują, nie lubią dalekich po-
dróży, dobrą dla nich propozycją jest wyjazd za miasto. Swojacy pracują na 
działce, przyjemnością dla nich jest chodzenie na zakupy i tradycyjne wyjazdy, 
na przykład na wczasy nad polskie morze. Sfrustrowani w czasie wolnym oglą-
dają telewizję i nawet nie marzą o ofertach biur podróży. Tradycjonaliści są 
bierni, koncentrują się w wolnym czasie na ognisku domowym. Zdecydowanie 
odrzucają konsumpcję na pokaz, aktualną modę, nie wykazują zainteresowań 
kulturalnych i mają skłonność do samorealizacji.  

Podział rynku na segmenty może być, jak wynika z tych rozważań, prowa-
dzony za pomocą zróżnicowanego zestawu kryteriów. Jedne pozwalają opisać 
potencjalnego nabywcę na podstawie jego cech obiektywnych – kryteriów cha-
rakteryzujących konsumenta. Inne „sięgają” do „wnętrza” nabywcy, charakte-
ryzując przyczyny zakupów – reakcje nabywców (tabela 1). 

Charakterystyka segmentów rynku dla biur podróży rozpatrywana na po-
trzeby tworzenia informacji powinna uwzględniać, poza kryteriami opisującymi 
postawy i preferencje komunikacyjne rynków docelowych, a także inne ich 
cechy, na przykład takie jak liczebność, homogeniczność upodobań i preferencji 

                                                           
4 Więcej na ten temat na stronie internetowej PENTORA, www.pentor.pl. 

http://www.pentor.pl/
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turystycznych, stosunek i preferencje odnośnie do instrumentów promocji mix, 
aktualny wizerunek danego podmiotu organizacji i pośrednictwa, ocenę wyko-
rzystywanych działań promocyjnych. Analiza rynków docelowych powinna 
pozwolić na sformułowanie odpowiedzi na pytanie: Jaka informacja przyciąg-
nie uwagę i wzbudzi zainteresowanie poszczególnych grup nabywców ofertą 
biura podróży?  

 
Tabela 1 

 
Kryteria segmentacji rynku turystycznego 

 
Kryteria odnoszące się do zakupu 

(charakterystyka konsumenta) 
Kryteria odnoszące się do produktu  

i sytuacji zakupu (reakcje nabywców) 

kryteria geodemo- 
graficzne 

kryteria społecz- 
no-ekonomiczne 

kryteria 
psycho- 

graficzne 

wzorce kon-
sumpcji 

turystycznej 

sytuacje 
zakupu 

oferowane 
korzyści 

 kraj pochodze-
nia turysty 

 region pocho-
dzenia turysty 
(jego odległość 
od miejsca re-
cepcji turys-
tycznej) 

 typ zamieszka-
nia (np. wiel-
kość osiedla) 

 wiek 
 płeć 
 wielkość i faza 
życia rodziny 

 status rodzinny 

 dochód  
 zawód 
 wykształcenie 
 wyznanie 
 przynależność 

społeczna 

 motywy 
 zaintere-

sowania 
 postawy 
 opinie 
 wartości  

i cele 
 aktywność 
 styl życia 

 okres 
uczestnictwa 
w ruchu tu-
rystycznym 
(osoby ak-
tywne tury-
stycznie tyl-
ko w sezo-
nie, cały rok) 

 częstotli-
wość podró-
żowania  
w ciągu roku 

 lojalność 
turysty wo-
bec regionu 
turystyczne-
go i usługo-
dawcy 

 posiadanie 
innych dóbr 
(np. dom) 

 cel podróży 
 długość 

pobytu 

 wygoda 
zakupu 

 okazja 
 sposób za-

kupu 
 wielkość 

jednorazo-
wego zaku-
pu 

 czas zaku-
pu 

 cena 
 jakość usług 
 walory  

i atrakcje 
turystyczne 
miejsca 
(np. kultu-
ra, zasoby 
naturalne, 
cechy lud-
ności miej-
scowej) 

 wiedza kon-
sumenta 

Źródło: Strategia kształtowania produktu turystycznego regionu sudeckiego, red. A. Ra-
pacz, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997, s. 172. 
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Na wybór „obsługi” konkretnych, zidentyfikowanych na rynku biur podró-
ży segmentów potencjalnych odbiorców przekazów promocyjnych może wpły-
wać wiele czynników. Do najistotniejszych należy zaliczyć między innymi 
wielkość segmentów, ich perspektywy rozwojowe, koszty i bariery wejścia na 
rynek, pozycje konkurencji. Firma może w zależności od własnych możliwości 
i potrzeb kierować swoją ofertę, w tym również działania promocyjne, w skraj-
nej sytuacji do jednego segmentu lub do wszystkich nabywców danego rynku. 
Szczegółowy podział opcji strategicznych dotyczących pokrycia rynku i zróżni-
cowania działań marketingowych przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

 
Opcje strategiczne pokrycia rynku i różnicowania działań marketingowych 

 
Rynek 

Marketing Cały Część 

niezróżnicowany marketing masowy marketing skoncentrowany 
zróżnicowany marketing zróżnicowany  

z pełnym pokryciem rynku 
marketing zróżnicowany 
selektywnie 

Źródło:  R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa 
1996, s. 161. 

 
 
Decyzja odnośnie do stopnia pokrycia rynku zależy przede wszystkim od 

przyjętej strategii działania. Jeżeli firma przyjmuje strategie uwzględniające 
jakościowe preferencje nabywców, to powinna precyzyjne pozycjonować dzia-
łania promocyjne dla poszczególnych obsługiwanych segmentów. Gdy nastawi 
się na strategię typu cena–ilość, to może zrezygnować z różnicowania działań 
marketingowych. 

Proces segmentacji powinien się kończyć pozycjonowaniem oferty na ryn-
ku, to znaczy wyborem miejsca, jakie oferta biura podróży powinna zająć  
w świadomości konsumenta. Firma „projektuje rolę, jaką produkt i ona ma do 
spełnienia na mapie preferencji konsumenta oraz w procesie zaspokajania jego 
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potrzeb”5. Należy tu uwzględnić i akcentować jedynie kluczowe atrybuty pro-
duktów dla rynku docelowego6. 

 
 

2. IDENTYFIKACJA RYNKÓW DOCELOWYCH BIUR PODRÓŻY DLA CE-
LÓW PROWADZENIA PROMOCJI  

 
Zaprezentowana w artykule segmentacja rynku biur podróży opiera się na 

wynikach badań cech, postaw i opinii klientów biur podróży zamieszkujących 
Dolny Śląsk i Śląsk Opolski oraz klientów biur podróży, będących turystami 
przebywającymi na wypoczynku w Sudetach, jak też klientów biur podróży  
w czasie ich podróży. Przebadano łącznie 337 nabywców usług biur podróży. 
Badania zostały przeprowadzone za pomocą techniki wywiadu skategoryzowa-
nego, w których narzędziem pomiaru były odpowiednio skonstruowane kwe-
stionariusze ankietowe. Zebrane informacje dotyczące konsumentów zostały 
ponadto uzupełnione i zestawione z danymi uzyskanymi w 53 biurach podróży. 
W badaniu tym wykorzystano również technikę wywiadu kwestionariuszowego 
skategoryzowanego.  

Zestaw takich zmiennych, jak wiek, płeć, poziom wykształcenia, stopień 
zamożności, stan rodziny, zawód wykonywany, długość wyjazdu, cel podróży, 
poszukiwane korzyści, osoby z którymi podróżujemy, był podstawą do wyod-
rębnienia kilku podstawowych grup nabywców oferty biur podróży. 

Na podstawie przeprowadzonych badań marketingowych (dotyczących 
charakterystyki nabywców ofert biur podróży) zaproponowano kilka przykła-
dowych profili rynków docelowych biur podróży (tabela 3). Zostały one wy-
znaczone na podstawie przyjętych kryteriów segmentacji. Opierając się na ze-
stawie wskazanych w tabeli zmiennych, zbudowano macierz morfologiczną 
kryteriów segmentacji rynku biur podróży7 (tabela 4). 

 

                                                           
5 J. Altkorn, op.cit., s. 106. 
6 R. Przeorek-Smyka, Segmenty nabywców usług biur podróży w Polsce na przykładzie 

Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Monografie nr 967, Wrocław 2002. 

7 Nowe techniki organizatorskie, red. W. Stępowski, PWN, Warszawa 1977, s. 63. 
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Tabela 3 
 

Proponowane, przykładowe profile segmentów dla biur podróży 
 

„Poszukujący nowych doznań” „Oszczędni” Kryteria  
segmentacji A B C D E F A B C D E F 

Poszukiwane  
korzyści 

X       X 
    

Środek transportu X X      X     
Jednostka  
konsumpcyjna 

X X       X X  
 

Wiek X X X X   X X X X X  
Wykształcenie  X     X X     
Poziom dochodów   X X   X X     
Zawód  X X X   X X   X X 

Kryteria  
segmentacji 

„Żądni wiedzy i kultury” „Zadowoleni i radośni” 

 A B C D E F A B C D E F 
Poszukiwane  
korzyści 

  X       X   

Środek transportu X X     X X     
Jednostka  
konsumpcyjna 

 X X X     X X   

Wiek   X       X   
Wykształcenie   X     X X    
Poziom dochodów    X X   X X X   
Zawód   X X    X X X  X 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
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Tabela 4 
 

Macierz morfologiczna kryteriów segmentacji rynku biur podróży 
 

Charakterystyka 
Kryteria segmentacji 

A B C D E F 
Poszukiwane korzy-
ści 

niepo-
wtarzal-
ność 
przeżyć 

cena poznanie  
i kultura 

zadowole-
nie i ra-
dość 

dobra 
zabawa 

zdro-
wie 

Środek transportu samo-
chód 

autokar autobus PKS    

Jednostka konsump-
cyjna 

jedna 
osoba 

małżeń-
stwo 

rodzina  
z małymi 
dziećmi 

rodzina  
z dziećmi 
w wieku 
szkolnym 

grupa  

Wiek 19–25 lat 26–35 lat 36–45 lat 46–55 lat powyżej  
56 lat 

 

Wykształcenie zawo-
dowe 

średnie wyższe    

Poziom dochodów do 500 
zł/os. 

501–1000 
zł/os. 

1001–1500 
zł/os. 

1501–2000 
zł/os. 

powyżej 
2000 zł/os. 

 

Zawód student, 
uczeń 

pracownik 
umysłowy 

samodzielne 
stanowiska 

wolne 
zawody  
i stanowi-
ska kie-
rownicze 

pracownik 
fizyczny 

eme-
ryt 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań. 
 
 
Zaproponowane profile segmentów powstały w wyniku łączenia zidentyfi-

kowanych w macierzy morfologicznej kryteriów segmentacji w różne kombina-
cje, przy czym za kryterium wiodące (główne), warunkujące dobór pozostałych 
zmiennych, uznano rodzaj poszukiwanych korzyści8. W związku z tym wydzie-
lono cztery przykładowe profile segmentów, a mianowicie: „poszukujący no-
wych doznań”, „oszczędni”, „żądni wiedzy i kultury” oraz „zadowoleni i radoś-
                                                           

8 Poszukiwane korzyści wskazywane są przez respondentów jako pierwsze w poszczegól-
nych charakterystykach w ramach danego kryterium. Do poszukiwanych korzyści dostosowany 
został opis segmentów pod względem pozostałych kryteriów. Do opisu poszczególnych segmen-
tów zostały przyjęte charakterystyki głównych nabywców ofert biur podróży zidentyfikowane  
w badaniach marketingowych. 
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ni”. Pominięto korzyść zidentyfikowaną jako „dobra zabawa”, gdyż została ona 
uznana przez badanych konsumentów jako element towarzyszący innym korzy-
ściom, w tym przede wszystkim powiązany z zadowoleniem i radością. Ziden-
tyfikowany, ostatni segment kierujący się głównie celami zdrowotnymi, może 
stanowić atrakcyjny rynek dla biur podróży w przyszłości. Obecnie został on 
określony jako marginalny, w związku z czym pominięto jego bliższą charakte-
rystykę. 

Zidentyfikowane w tabeli 3 segmenty, z uwagi na poszukiwane korzyści, 
nie wyczerpują obsługiwanych obecnie przez biura podróży grup nabywców  
i możliwości ich rozszerzania. Stanowią próbę charakterystyki wybranych ryn-
ków odbiorców z uwagi na istotne dla nich informacje promocyjne. I tak, na 
przykład „oszczędni” zwrócą uwagę na wszelkiego rodzaju działania prowa-
dzone w ramach promocji uzupełniającej, w tym głównie obniżki cen. Taka 
informacja będzie dla nich bodźcem do zakupu oferty podmiotów organizacji  
i pośrednictwa. Pozostałe informacje, opisujące ten segment, pokazują, iż nale-
żą tu przede wszystkim rodziny z małymi dziećmi i dziećmi w wieku szkolnym, 
podróżujące autokarem, o dochodach z dwóch najniższych przedziałów klaso-
wych oraz wykształcenie zawodowe i średnie. Z kolei „żądni wiedzy i kultury” 
to osoby wykształcone i zamożne o ustalonej pozycji zawodowej, w wieku 36–
45 lat. Ich uwagę zwrócą między innymi przekazy eksponujące zwiedzanie  
i kontakt z innymi kulturami.  

Osiągnięciu przedstawionych korzyści mają służyć konkretne elementy 
oferty biur podróży, przykładowo takie jak proponowanie urozmaiconych, inte-
resujących i oryginalnych miejsc wypoczynku czy też promowanie ciekawych 
atrakcji i pomysłów na spędzenie urlopu. 

 
 

Zakończenie 
 

Budowa wygrywających kampanii promocyjnych musi uwzględniać wy-
niki segmentacji rynku. Zmusza to przedsiębiorstwa do prowadzenia badań 
marketingowych popytowej strony rynku. Analiza otrzymanych w ich wyniku 
danych, tworząca podstawy informacyjne do określania struktury, formy i spo-
sobów kształtowania komunikacji biura podróży z rynkiem, stanowi warunek 
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konieczny prowadzenia skutecznych i efektywnych działań promocyjnych. Bez 
wiedzy o cechach charakterystycznych odbiorcy przekazu, uzyskiwanej w toku 
podziału konsumentów na względnie jednorodne grupy, ryzyko wykorzystania 
niewłaściwych informacji znacznie wzrasta. Trudno bowiem znaleźć treści inte-
resujące wszystkich nabywców.  

To dzięki segmentacji rynku możliwe jest przygotowanie dla każdej wy-
dzielonej grupy innego komunikatu, eksponującego poszukiwane przez nią 
korzyści, przez co przedsiębiorstwo zwiększa swoje szanse na przyciągnięcie 
uwagi, zainteresowanie ofertą i w efekcie sprzedaż. Dlatego też w praktyce 
gospodarczej biura podróży, pełniące funkcję touroperatora, przygotowują zróż-
nicowane pakiety ofert, dostosowane do określonych grup nabywców i ich po-
trzeb (m.in. rodzin z dziećmi, młodzieży, osób starszych). Świadczą o tym kata-
logi organizatorów usług turystycznych, takich jak na przykład TUI czy Orbis. 
Działania te pozwalają uzyskać im przewagę nad konkurencją, zadowolenie  
i lojalność klienta. 
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W POLSCE  

 

 

 
Wprowadzenie 

 
Gmina miejska Karpacz leży na stokach Karkonoszy, najwyższego pasma 

górskiego Sudetów Zachodnich. Miasto położone jest w dolinie Łomnicy na 
wysokości od 480 do 885 m n.p.m. Administracyjnie przynależy do powiatu 
jeleniogórskiego i województwa dolnośląskiego. Ze względu na unikatowość 
przyrody, większa część miasta znajduje się w obszarze Karkonoskiego Parku 
Narodowego. Główną funkcją Karpacza jest turystyka, sport i rekreacja.  
Doskonałe warunki terenowe i pogodowe powodują, że Karpacz jest ośrodkiem 
sportów zimowych, stacją klimatyczną i punktem wyjścia wielu szlaków dla 
turystyki pieszej, rowerowej i narciarskiej. Pełni funkcję miejscowości wypo-
czynkowej dla ludności Dolnego Śląska, województwa lubuskiego, opolskiego  
i Wielkopolski. Licznie odwiedzany jest przez cudzoziemców, głównie z Nie-
miec i Czech. Karpacz stanowi teren dobrze zagospodarowany turystycznie 
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bazą wypoczynkowo-noclegową o zróżnicowanym standardzie, bazą narciarską 
i słabiej rekreacyjną. Od wielu lat jest celem podróży turystycznych Polaków, 
głównie w okresach zimowym i letnim. Z analizy wynika, że miasto to należy 
do najlepiej zagospodarowanych turystycznie miejscowości powiatu jeleniogór-
skiego oraz jest to miejsce dużej koncentracji popytu turystycznego. Potwierdza 
to struktura gospodarki i zatrudnienia: 97,8% ogółu podmiotów gospodarczych 
stanowią przedsiębiorstwa usługowe, a 91,2% pracujących zatrudnionych jest  
w usługach. Na obszarze Karpacza widać więc silną rywalizację między przed-
siębiorstwami turystycznymi, głównie świadczącymi usługi noclegowe.  

Celem artykułu jest ukazanie działalności hoteli, znajdujących się w Kar-
paczu, na tle zmian zachodzących na rynku hotelarskim w Polsce.  

 
 

1. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN NA RYNKU HOTELARSKIM W POLSCE 
 
Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, liczba hoteli w Pol-

sce osiągnęła w 2003 roku 1155 obiektów, co stanowi ok. 15% ogólnej liczby 
obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania (ONZZ) i udział ten od 
kilku lat rośnie. Liczba miejsc noclegowych w hotelach we wskazanym roku 
wynosiła 117,1 tys. i było to 19,6% ogółu miejsc w ONZZ. Na podstawie in-
formacji o liczbie korzystających z różnych rodzajów obiektów noclegowych, 
w tym korzystających z hoteli, można stwierdzić, iż udział tej grupy obiektów 
wynosi od 50% dla wszystkich korzystających z ONZZ do ponad 70% w przy-
padku cudzoziemców. Oznacza to, że rola hoteli w obsłudze tak krajowego, jak 
i zagranicznego ruchu turystycznego w ostatnich latach sukcesywnie rośnie.  

Po wprowadzeniu w 2002 roku do polskiego ustawodawstwa przepisów 
kategoryzacyjnych można dokonać analizy zmian jakościowych w hotelarstwie. 
Dane GUS dowodzą, że udział hoteli najwyższej kategorii praktycznie utrzymu-
je się na tym samym poziomie. Spada nieco udział hoteli trzygwiazdkowych,  
a w tym samym stopniu rośnie udział hoteli najniższych kategorii. Posługując 
się tzw. hotelowym indeksem terytorialnym1, można stwierdzić, że wartość 
                                                           

1 Określany jest on jako suma iloczynów liczby obiektów hotelowych i wartości przypisy-
wanych poszczególnym kategoriom obiektów, odnoszących się do ich jakości. Indeks został 
zaproponowany przez Instytut Turystyki i testowo wprowadzony do analizy rynku hotelarskiego. 
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indeksu w 2003 roku wzrosła o 28% względem roku poprzedniego. Wzrost ten 
oznacza nie tylko znaczne powiększenie się potencjału polskiej bazy hotelowej, 
ale także nieznaczny wzrost jej przeciętnej jakości. Jednakże nadal główne 
zmiany na rynku hotelarskim charakteryzują się ilościowym podejściem. Pod 
względem kategorii, najbardziej ekspansywny w latach 2001–2004 był segment 
hoteli jedno- i dwugwiazdkowych, a więc tam, gdzie zdaniem inwestorów jest 
w Polsce największy potencjalny popyt.  

Od kilku lat obserwuje się coraz większy udział hotelarzy w polskiej  
gospodarce turystycznej. Pomimo spadku wskaźników rentowności w latach 
2001–2002, sektor ten przyniósł relatywnie największe zyski i hotelarstwo 
uważane jest za najbardziej rentowną branżę turystyczną. 

Przyrost bazy noclegowej spowodował pewne zmiany w jej regionalnym 
rozmieszczeniu. Około 2/3 obiektów, o które powiększyła się polska baza hote-
lowa, zlokalizowanych jest w województwach: dolnośląskim, śląskim, małopol-
skim i w mieście Warszawie, a udział tych województw w całkowitej bazie 
rośnie. Występuje również geograficzne zróżnicowanie wielkości przeciętnego 
hotelu. Posiada on 53 pokoje, a w województwie dolnośląskim – 59. 

Spośród 200 nowych hoteli, jakie powstały w Polsce w ostatnich trzech la-
tach, istotną część stanowią obiekty funkcjonujące pod markami znanych grup 
hotelowych. Powstały one jako ich inwestycje bądź też weszły do sieci hotelo-
wych na zasadach franchisingu. Do tego grona należy zaliczyć obiekty powstałe 
pod marką: Qubus, Ibis, Envergure, Radisson SAS, Holiday Inn, Diament,  
Sheraton, Westin i inne. Na polski rynek powróciła także marka Intercontinen-
tal. 

Niezwykle trudno na podstawie dostępnych danych dokonać nawet sza-
cunkowych ocen nakładów inwestycyjnych w polskie hotele. Z reguły inwesto-
rzy unikają publikowania danych na ten temat. Stąd, opierając się na międzyna-
rodowych badaniach prowadzonych rokrocznie przez Gardiner & Theobald, 
International Construction Cost Survey, można wnioskować, że obniżyły się 
koszty budowy i modernizacji hoteli. W kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
koszty te są w istotnym stopniu niższe niż w krajach UE, przy czym Polska jest 

                                                                                                                                              
Więcej na ten temat w T. Dziedzic, Metody tworzenia syntetycznego wskaźnika segmentowej 
podaży turystycznej. Hotelowy Indeks Terytorialny, „Problemy Turystyki” nr 1. 
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tańsza od Czech, droższa jednak od Węgier. Koszt budowy 1 m2 wynosił  
w 2003 roku w Polsce 973 EUR. Według polskiego rynku nieruchomości hote-
larskich koszt budowy hotelu trzygwiazdkowego w przeliczeniu na 1 pokój 
wynosi 300 tys. zł. Jednakże na rynku wtórnym cena za hotel o dobrej lokaliza-
cji i pozycji rynkowej może przekroczyć trzykrotną cenę budowy nowego 
obiektu.  

Według szacunków Instytutu Turystyki, liczba hoteli w Polsce ma wzros-
nąć w 2006 roku do poziomu 1283 obiektów, a potencjał hotelowy o około  
6,8 tys. pokoi. To dość ostrożna prognoza, bazująca na założeniu mniejszego 
zainteresowania inwestorów, jak i wskaźników ogólnego ruchu turystycznego. 
W tym czasie planuje się wzrost przyjazdowego ruchu cudzoziemców na po-
ziomie 10%. Można także oczekiwać wzrostu turystycznego ruchu krajowego  
w wyniku ogólnego ożywienia gospodarczego, poprawy sytuacji finansowej 
przedsiębiorstw i wzrostu dochodów pracowników. Jeżeli zatem w latach rece-
sji w turystyce i spadku ruchu turystycznego nastąpił wzrost liczby korzystają-
cych z hoteli (wśród turystów krajowych o 15%, a wśród cudzoziemców o 9%), 
można się spodziewać jeszcze większych przyrostów w okresie dobrej koniunk-
tury. Przy zakładanym zwiększeniu liczby pokoi oznacza to szansę na poprawę 
wskaźników wykorzystania miejsc/pokoi, a także ekonomicznej oceny efek-
tywności inwestycji hotelowych2. 

Zgodnie z rachunkiem satelitarnym turystyki dla Polski3, udział wartości 
usług noclegowych w całości struktury spożycia turystycznego w Polsce obej-
muje 30% tej wielkości. Dane te są zgodne z ocenami szacunkowymi Instytutu 
Turystyki za ten sam okres. Wartość sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach 
wynosiła około 7 mld zł, czyli 3/4 całkowitej kwoty przeznaczonej na zakup 
miejsc noclegowych. Struktura spożycia potwierdza kluczowe znaczenie obiek-
tów hotelarskich dla przemysłu turystycznego i gospodarki turystycznej w Pol-
sce. Należy jednak zaznaczyć, że prawo turystyczne nie wyeliminowało szarej 
strefy w turystyce, co często potwierdza branża hotelarska, stąd może się oka-
zać, że wartość badanego rynku jest znacznie większa niż wykazana.  

                                                           
2 www.intur.com.pl. 
3 Pilotażowo wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej na 

rok 2000. Synteza raportu znajduje się na stronach internetowych ministerstwa – www.mg.gov.pl.  

http://www.mg.gov.pl/
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W wyniku niedoskonałości w gromadzeniu informacji o działalności hoteli 
w Polsce, ich wykorzystaniu, obrotach, kosztach i efektywności, również  
i w tym przypadku należałoby oprzeć się na analizach międzynarodowych.  
Z raportu Smith Travel Research and Deloitte Report wynika, że przeciętne 
wykorzystanie miejsc noclegowych w hotelach w tej części Europy w 2002 ro-
ku wynosiło 66%, a w 2003 roku – 65%. Jednakże biorąc pod uwagę kategory-
zację hotelu, wykorzystanie hoteli jednogwiazdkowych kształtowało się w 2002 
i 2003 roku odpowiednio na poziomie 72,8 i 71,1%, hoteli dwugwiazdkowych – 
70,6 i 68,5%, hoteli trzygwiazdkowych – 63,4 i 62,9%, a hoteli ekskluzywnych 
czterogwiazdkowych – 66,0 i 65,0%4. Należy zwrócić uwagę, że na europej-
skim rynku turystycznym rok 2002 był rokiem głębokiej zapaści. W Polsce 
także spadły wskaźniki kondycji branży. Od roku 2004 obserwuje się wyraźny 
wzrost zainteresowania podróżami do Polski, co wynika z obecności Polski  
w UE i poprawy koniunktury turystycznej. 

Według prognoz Instytutu Turystyki, średnia w roku dynamika liczby 
przyjazdów turystów do Polski w latach 2004–2007 wyniesie blisko 5% rocz-
nie. Ogółem liczba przyjazdów turystów będzie rosła od 14,3 mln w 2004 roku 
do 16,5 mln w 2007. Istotnego wzrostu liczby przyjazdów należy oczekiwać  
z Niemiec (średnio o 5% rocznie) i nieościennych krajów starej Unii Europej-
skiej (w tempie 8,4% rocznie)5. 

Szacując wielkość wydatków cudzoziemców w Polsce w 2004 roku i pro-
gnozując je na następne lata, zwrócono uwagę na następujące zjawiska: 

1. Odwrócenie tendencji spadkowej liczby przyjazdów cudzoziemców do 
Polski.  

2. Wysoki kurs złotego zarówno do dolara, jak i euro.  
3. Wzrost w 2004 roku przeciętnych wydatków turystów z wielu krajów, 

zarówno ościennych krajów wschodnich, jak i państw członków Unii Europej-
skiej i krajów zamorskich.  

4. Rosnące zainteresowanie zakupem usług w Polsce, w tym medycznych.  

                                                           
4 Inwestycje hotelarskie w Polsce 2001–2006, „Wiadomości Turystyczne” 2004, wrzesień,  

s. 12–13. 
5 Strona internetowa Instytutu Turystyki – www.intur.com.pl.  

http://www.intur.com.pl/
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5. Wzrost przeciętnych ponoszonych wydatków przed podróżą. Towarzy-
szy mu znaczący wzrost wydatków poniesionych poza granicami Polski przez 
osoby wykupujące pakiety i korzystające z pełnej obsługi biur podróży. Ta ten-
dencja powinna się utrzymać w przyszłości i będzie miała wpływ na łączną 
kwotę wpływów dewizowych Polski.  

6. Bardzo znaczny wzrost przeciętnych wydatków odwiedzających jedno-
dniowych w 2004 roku. W przyszłości jednak będzie malało znaczenie wpły-
wów od odwiedzających jednodniowych.  

 
 

2. ANALIZA ZRÓŻNICOWANIA HOTELI KARPACZA 
 
Rozmieszczenie ruchu turystycznego w ujęciu przestrzennym w powiecie 

jeleniogórskim jest nierównomierne. Koncentruje się on przede wszystkim  
w Karpaczu (35,5% ogółu turystów przebywających w badanym obszarze), 
Szklarskiej Porębie (29,3%), Jeleniej Górze (15,6%) i Podgórzynie (10,1%)6. 
Łącznie wymienione gminy przyjęły na swoim terenie w 2004 roku 386 097 
turystów ogółem. Turyści zagraniczni korzystali z obiektów noclegowych 
głównie Karpacza (42%), Jeleniej Góry (30%), Szklarskiej Poręby (14,0%), 
Piechowic (6,2%) i Mysłakowic (4,1%).  

Koncentracja zaplecza noclegowego jest analogiczna do miejsc przepływu 
strumieni ruchu turystycznego. Największa jego część znajduje się w Karpaczu 
(36% ogółu miejsc noclegowych), następnie Szklarskiej Porębie (30%), Podgó-
rzynie (12%) i Jeleniej Górze (12,0%). Spośród obiektów noclegowych cudzo-
ziemcy najczęściej wybierają hotele (74%), pensjonaty (8,7%) i kempingi 
(5,7%).  

W Karpaczu funkcjonuje 171 obiektów noclegowych. Dysponują one  
7480 miejscami. Według ewidencji obiektów noclegowych prowadzonej przez 
ministra gospodarki i pracy, w obrębie Karpacza działa 12 hoteli, które dyspo-
nują 922 miejscami noclegowymi. Poddane analizie obiekty są zróżnicowane 

                                                           
6 Rocznik statystyczny województwa dolnośląskiego 2003 i 2004, Urząd Statystyczny we 

Wrocławiu 2004 i 2005 oraz dane niepublikowane według stanu na 31 grudnia 2004 r. 
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pod względem najważniejszych charakterystyk, takich jak kategoria, elementy 
zaplecza materialnego i cena. I tak: 

1. Hotel Corum trzygwiazdkowy:  
– zaplecze – 40 pokoi, 80 miejsc, restauracja 100 miejsc, bar, sale kon-

ferencyjne 30 i 80 miejsc, parking niestrzeżony,  
– cena 140–160 zł. 

2. Hotel Halny trzygwiazdkowy: 
– zaplecze – 17 pokoi, 44 miejsca, restauracja 50 miejsc, kawiarnia, 

koktajlbar, sala konferencyjna 50 miejsc, sauna, siłownia,  
– cena 100–200 zł. 

3. Hotel Karkonosze trzygwiazdkowy: 
– zaplecze – 21 pokoi, 55 miejsc, restauracja 60 miejsc, sala konferen-

cyjna 60 miejsc, solarium, siłownia, sauna, parking strzeżony, 
– cena 100–150 zł. 

4. Hotel Karolinka dwugwiazdkowy:  
– zaplecze – 59 pokoi, 111 miejsc, restauracja 120 miejsc, sala konfe-

rencyjna 100 miejsc, parking strzeżony, siłownia, sauna,  
– cena 50–100 zł. 

5. Hotel Skalny trzygwiazdkowy:  
– zaplecze – 148 pokoi, 296 miejsc, restauracja 250 miejsc, koktajlbar, 

grill, sale konferencyjne na 30, 80 i 170 miejsc, centrum rekreacyjne 
– basen kryty, siłownia, sauna, 

– cena 200–400 zł. 
6. Hotel Promyk trzygwiazdkowy:  

– zaplecze – 10 pokoi, 22 miejsca, restauracja 50 miejsc, sala konfe-
rencyjna 50 miejsc, parking niestrzeżony, 

– cena 100–150 zł. 
7. Hotel Rezydencja trzygwiazdkowy: 

– zaplecze  – 14 pokoi, 28 miejsc, jadalnia, kawiarnia, koktajlbar, brak 
centrum konferencyjnego, brak centrum rekreacyjnego, 

– cena 190–320 zł. 
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8. Hotel Vivaldi trzygwiazdkowy: 
– zaplecze – 30 pokoi, 64 miejsca, restauracja 40 miejsc, bar, sala kon-

ferencyjna 35 miejsc, centrum rekreacyjne – kryty basen, jaccuzi, 
sauna, siłownia, 

– cena 120–320 zł. 
9. Hotel Holandia trzygwiazdkowy:  

– zaplecze – 21 pokoi, 55 miejsc, restauracja 60 miejsc, sala konferen-
cyjna 60 miejsc, parking strzeżony, centrum rekreacyjne – sauna, si-
łownia, solarium, 

– cena 100–150 zł. 
10. Hotel Kolorowa dwugwiazdkowy: 

– zaplecze – 16 pokoi i 8 apartamentów, 54 miejsc, restauracja  
120 miejsc, sala konferencyjna 50 miejsc, siłownia, 

– cena 100–130 zł. 
11. Hotel Belweder trzygwiazdkowy: 

– zaplecze – 26 pokoi i 1 apartament, 65 miejsc, restauracja 50 miejsc, 
sala konferencyjna 45 miejsc, sauna, siłownia, parking strzeżony, 
dwa narciarskie wyciągi orczykowe, rynna snowbordowa, wiata  
grillowa, domek drewniany, mieszkalno-wczasowy, drewniana chata 
górska, w której się mieści mały bar, 

– cena 120–150 zł. 
12. Hotel Ariston trzygwiazdkowy: 

– zaplecze – 18 pokoi, 48 miejsc, restauracja 48 miejsc, bar, sauna, 
parking niestrzeżony, 

– cena od 80 zł. 
Można zaobserwować, że wśród 12 hoteli dwóm nadano drugą kategorię, 

pozostałe to obiekty trzygwiazdkowe. Hotele w Karpaczu są zróżnicowane bar-
dziej pod względem pozostającego do dyspozycji turysty zaplecza materialne-
go. Stanowi ono element oferty, często decydujący o wyborze danego obiektu 
przez konsumenta, który ceni coraz bardziej bezpieczeństwo i możliwość ko-
rzystania z szerokiej oferty usług w miejscu zakwaterowania. Za najbardziej 
ekskluzywne w tym względzie uważane są hotele Skalny i Rezydencja.  
O czym świadczą również ceny oferowanych miejsc noclegowych. 



Ocena hoteli w Karpaczu... 83

W Karpaczu trwa budowa kolejnego hotelu – Hotelu Gołębiewski na  
1600 miejsc noclegowych. Nie powinien on jednak stanowić znaczącego zagro-
żenia dla istniejących przedsiębiorstw noclegowych, gdyż jego oferta będzie 
skierowana do klientów oczekujących luksusu. Jednocześnie może poprzez 
zaplecze rekreacyjne, na przykład Aqua Park Tropicana, stanowić dodatkowy 
atut przyciągający turystów do Karpacza. 

Większość z wymienionych hoteli oprócz bezpośredniej sprzedaży wyko-
rzystuje również pośrednie kanały dystrybucji, to jest własne strony internetowe 
oraz uczestnictwo w sieciowych systemach informacji i rezerwacji turystycznej, 
wśród najważniejszych należy wymienić: 

– Ogólnopolski System Informacji o Aktualnym Wykorzystaniu Bazy 
Noclegowej – INFHOTEL – www.karpacz.infhotel.pl; 

– Internetowy System Informacji Turystycznej i Promocji Polski – system 
ogólnopolski utworzony przez Polską Organizację Turystyczną – 
www.pot.gov.pl; 

– Ogólnopolski System Rezerwacji Hoteli EHOTEL – www.ehotel.pl; 
– Ogólnopolski System Rezerwacji Noclegów – www.noclegi.karpacz.pl; 
– serwisy regionalne, na przykład Regionalny System Internetowy – 

www.karpacz.ig.pl; 
– serwisy lokalne, na przykład baza adresowa hoteli www.karpacz.info 

lub www.karpacz.com. 
Zakłady hotelarskie Karpacza w większości przypadków wykorzystują 

różnicowanie cen. Wśród najczęściej stosowanych czynników należy wymie-
nić: sezon, wiek turysty (dzieci do 10 roku życia), wielkość grupy, długość po-
bytu, standard pokoju, moment sprzedaży (oferty last minute), sprzedaż pakie-
tową oraz typ klienta (stały klient). Należy zauważyć, że w Karpaczu 90% 
obiektów noclegowych stosuje różnicowanie ceny ze względu na sezon. Naj-
wyższe stosowane rabaty uwzględniają wiek turysty i są odchyleniem od ceny 
podstawowej w granicach 10–50%. Powszechnie stosowane upusty uzależnione 
są od sezonu i kształtują się w granicach 10–55%. Grupy turystów w zależności 
od ich liczebności mogą liczyć na rabaty od 5 do 35%, jak podkreślają pracow-
nicy zakładów noclegowych, ten element ceny najczęściej podlega negocja-
cjom. Obniżki cen stosowane ze względu na długość pobytu kształtują się  
w przedziale od 5 do 35%. Cena last minute stosowana jest sporadycznie i do-

http://www.karpacz.infhotel.pl/
http://www.pot.gov.pl/
http://www.ehotel.pl/
http://www.noclegi.karpacz.pl/
http://www.karpacz.ig.pl/
http://www.karpacz.info/
http://www.karpacz.com/
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tyczy okresu poza sezonem, najczęściej listopada. Upusty w tym czasie sięgają 
50% i dodatkowo cena zawiera takie elementy oferty, które są w pozostałym 
okresie płatne odrębnie (np. pełne wyżywienie). Obniżki wobec ceny podsta-
wowej oferują obiekty noclegowe, które proponują nocleg wraz z pakietem 
innych usług, na przykład żywieniowych, rekreacyjnych, leczniczych, kosme-
tycznych czy relaksacyjnych. Przy założeniu pobytu co najmniej siedmiu dni 
cena noclegu obniża się o 5%, a jednocześnie turysta uzyskuje bezpłatnie pozo-
stałe usługi, będące w pakiecie. Stały klient może liczyć na rabat do 30% ceny 
podstawowej7. Brakuje natomiast silnego związku korelacyjnego między wyso-
kością cen a lokalizacją obiektu.  

Przy ustalaniu cen przez dyrekcję hoteli w Karpaczu dominujące znaczenie 
ma metoda kosztowa, pozostałe natomiast sposoby są przez te podmioty stoso-
wane jako czynniki korygujące cenę ustaloną na bazie ponoszonych kosztów. 
Liczną grupę stanowią również przedsiębiorstwa, które za podstawę  
w określaniu cen przyjmują obserwację działań konkurencyjnych. Tylko nie-
liczne podmioty kierują się głównie zapotrzebowaniem zgłaszanym przez tu-
rystów.  

Prezentowane hotele przeznaczają znaczne nakłady na reklamę, czego 
efektem są wydawane materiały promocyjne, nowoczesne strony internetowe, 
uczestnictwo w targach turystycznych, tablice reklamowe itp. Jednakże nadal 
utrzymuje się tradycyjny model sprzedaży, brak skłonności do współpracy, 
niechęć do konkurentów. Hotele rywalizują głównie ceną i zapleczem material-
nym, w niewystarczającym stopniu zwracają uwagę na obsługę klienta, innowa-
cyjność i różnicowanie produktu. Występuje za to silna presja na obniżanie 
kosztów, a co za tym idzie – trudno w tych warunkach utrzymać wysoką jakość 
produktu. 

Pomimo systematycznego przyrostu bazy i stałej modernizacji istniejącego 
zaplecza, wykorzystanie miejsc noclegowych w hotelach wzrosło z 27%  
w 2001 roku do 31% w 2004. Przeciętnie turysta przebywa w hotelach Karpa-
cza około cztery dni.  

 
                                                           

7 Wyniki pochodzą z badań ankietowych, jakie prowadziły autorki w 2003 r. na reprezenta-
tywnej próbie przedsiębiorstw hotelarskich powiatu jeleniogórskiego, służących formułowaniu 
strategii rozwoju turystyki na tym obszarze. 
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Zakończenie 
 
Rozwój turystyki w Polsce jest uwarunkowany rozwojem bazy noclego-

wej, a hotelarstwo stanowi podstawowy jej segment. Obecność Polski w struk-
turach Unii Europejskiej powoduje, że hotelarstwo musi spełniać warunki sta-
nowiące standard europejski. Współczesna oferta hoteli wykracza poza trady-
cyjne usługi noclegowe i żywieniowe. Presja na jakość i zróżnicowanie świad-
czonych usług powodują, że branża turystyczna stale się zmienia. Wzrost rywa-
lizacji na rynku hotelarskim powoduje, że konsumenci stają się coraz bardziej 
wymagający. Prezentowana analiza jest podstawą do oceny lokalnego rynku 
hotelarskiego na tle zachodzących w Polsce zmian. Należy oczekiwać, że  
w Karpaczu nadal będzie przyrastać miejsc w hotelach. Jednak znaczny stopień 
rywalizacji spowoduje znaczne zróżnicowanie oferty i dbałość o jakość usług. 
Niewątpliwie w najbliższej przyszłości oprócz podstawowych usług obiekty 
hotelarskie świadczyć będą coraz więcej usług dodatkowych, towarzyszących. 
Dla wzrostu pożądanej jakości, ujawnia się potrzeba współpracy między pod-
miotami hotelarskim i innymi przedsiębiorstwami turystycznymi, a także ko-
operacja działań z samorządem terytorialnym Karpacza i innymi gminami po-
wiatu jeleniogórskiego. 

 
 
 

VALUATION OF KARPACZ HOTELS IN CONPARISON WITH HOTEL 
MARKET CHANGE IN POLAND 

 
 

Summary 
 
Waiting for gradual rise of tourist activity the tourist businesses continuosly  

modernize the existing acomodation base and increase the number of hotels. The aim  
of the article is presenting Karpacz hotels against hotel market change in Poland.  
Observing phenomenons and processes which take place on the tourist market in Poland 
make it easier to adopt the local tourist offer to the expected quality, increasing the 
touristic atractivness of Karpacz and in consquance the growth of tourist demand. 
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POPYT NA RYNKU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ 
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 

 
 
 

Wprowadzenie 
 
Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych zagadnień związanych  

z popytem na rynku turystyki uzdrowiskowej. Znajomość prawidłowości kształ-
towania się popytu na rynku turystyki uzdrowiskowej w warunkach gospodarki 
rynkowej jest bowiem niezbędnym elementem dla zarządzających miejscowo-
ściami, jak również przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi. 

 
 

1. POPYT NA RYNKU TURYSTYKI UZDROWISKOWEJ 
 
Analizując popyt na rynku turystyki uzdrowiskowej, należy odnieść cechy 

popytu turystycznego do specyfiki tego rynku. Punktem wyjścia do niniejszych 
rozważań jest więc istota popytu turystycznego. 

W teorii ekonomii przez popyt rozumie się „relację między ceną dobra lub 
usługi a ich ilością, którą konsumenci są skłonni i są w stanie nabyć w danym 
odcinku czasu, przy założeniu, że wszystkie inne elementy, charakteryzujące 
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sytuację rynkową pozostaną bez zmiany”1. O rozmiarach zapotrzebowania 
można mówić tylko w odniesieniu do konkretnej ceny2. Innymi słowy, popyt 
wyraża ujawnione przez nabywców zamiary zakupu, formułowane na gruncie 
ich potrzeb oraz realnego funduszu nabywczego.3

Według W. Hunzikera i K. Krapfta, popyt turystyczny jest „sumą dóbr tu-
rystycznych, usług i towarów, które turyści są skłonni nabyć przy określonym 
poziomie cen”4. S. Wodejko definiuje popyt turystyczny jako wielkość zapo-
trzebowania na produkt turystyczny przy danej cenie i w danym okresie5. 

Popyt turystyczny można rozpatrywać w dwóch wymiarach: 
a) wąskim – popyt turystyczny to popyt na te dobra i usługi, które wiążą 

się wyłącznie z uczestniczeniem w turystyce (usługi hotelarskie, pakiety 
wycieczkowe); 

b) szerokim – popyt na dobra i usługi, które pojawiają się nie tylko  
w związku z faktem uprawiania turystyki, ale wiążą się z popytem osób 
zamieszkujących miejsce recepcji turystycznej6. 

Na podstawie ogólnej definicji popytu i popytu turystycznego można zin-
terpretować popyt na rynku turystyki uzdrowiskowej jako wielkość zapotrze-
bowania na wszystko to, co wykorzystuje się do zaspokojenia potrzeb i oczeki-
wań ujawnianych przez turystów uzdrowiskowych w związku z podróżą i poby-
tem na terenie uznanym za uzdrowisko, przy danej cenie i w danym czasie. 

Na popyt turystyki uzdrowiskowej składają się między innymi potrzeby 
nabywców: 

– zdrowotne (poprawy zdrowia, wyleczenia, rehabilitacyjne, odnowy sił 
fizycznych i psychicznych, profilaktyki), 

                                                           
1 D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza „So-

lidarność”, Gdańsk 1992, s. 49. 
2 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 

Warszawa 1998, s. 77. 
3 W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

1998, s. 70. 
4 J. Altkorn, Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994, s. 23. 
5 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w War-

szawie, Warszawa 1998, s. 47. 
6 A. Niezgoda, P. Zmyślony, Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, 

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2003, s. 41–42. 
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– noclegowe (snu, łóżka odpowiedniego do schorzeń, ciszy nocnej), 
– żywieniowe (zdrowej żywności, diety), 
– przemieszczania się (dogodnej dostępności komunikacyjnej), 
– relaksu i wypoczynku, 
– aktywności fizycznej (spacerowania, jazdy rowerem, gimnastyki), 
– informacyjne i poznawcze, 
– rozrywkowe i kulturalne (koncerty, przedstawienia teatralne, kabarety), 
– towarzyskie (wieczorki zapoznawcze, taneczne, integracyjne), 
– bezpieczeństwa (podczas zabiegów, w miejscu zakwaterowania), 
– estetyczne. 
Do popytu turystyki uzdrowiskowej należy również odnieść podstawowe 

pojęcia ekonomiczne związane z popytem, między innymi takie jak popyt po-
tencjalny, realny, restytucyjny, funkcjonalny, niefunkcjonalny. Konieczne jest 
także podniesienie kwestii elastyczności cenowej i dochodowej popytu, wska-
zanie na prawa ekonomiczne, takie jak prawo Engla czy też na znane paradok-
sy, jak Veblena, Giffena i spekulacyjny. 

Popyt potencjalny oznacza wszystkie istniejące w danym okresie potrzeby, 
które mogłyby być zaspokojone, gdyby nie ograniczone zasoby7. W przypadku 
turystyki uzdrowiskowej ograniczenie zasobów może być związane z pojemno-
ścią obiektów noclegowych, jak również, przykładowo, z ograniczoną liczbą 
kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Według raportu 
Najwyższej Izby Kontroli, w 2001 roku popyt był przeciętnie zaspokajany na 
poziomie 66%8. Pomimo niemożności pomiaru popytu potencjalnego i braku 
jego odzwierciedlenia w sile nabywczej, kategoria ta stanowi istotny element 
walki konkurencyjnej i oznacza konieczność obserwowania rynku, albowiem 
można stwierdzić, że popyt potencjalny wyznacza prawdopodobne kierunki 
rozwoju produktu turystyki uzdrowiskowej. Popyt realny (efektywny) to taki, 

                                                           
7 Ibidem, s. 39. 
8 Raport NIK. Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji, Informacja o wyni-

kach kontroli przekształceń własnościowych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, Warszawa, 
grudzień 2002, s. 55, www.bip.nik.gov.pl. 



Agnieszka Lewandowska 90

przy którym pragnienie nabycia określonych produktów turystycznych opiera 
się na posiadaniu odpowiedniego ekwiwalentu9. 

Sytuację ponownego zakupu dobra identycznego z już kiedyś nabytym 
określa się jako popyt restytucyjny. W turystyce uzdrowiskowej jest to zjawisko 
spotykane bardzo często. Przykładem mogą być wyjazdy lecznicze do tych 
samych miejscowości uzdrowiskowych czy konkretnych sanatoriów, w celu 
kontynuacji kuracji. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż identyczne dobro nie 
oznacza tożsamego produktu turystycznego, albowiem ma on charakter nie-
powtarzalny, a odnosi się do korzystania z usług świadczonych na przykład 
w ramach cyklicznej oferty tego samego usługodawcy. 

Popyt restytucyjny występuje także w przypadku zakupu dobra lepszego 
lub odpowiadającego panującej modzie10. Przykładem może tu być wybór przez 
kuracjuszy sanatorium o wyższym standardzie obsługi, zaspokajającego jednak 
te same potrzeby. 

W zależności od motywacji znany jest podział popytu na funkcjonalny 
i niefunkcjonalny. Pierwszy z nich zależy od cech jakościowych produktu i jest 
funkcją jego wartości użytkowej. Popyt niefunkcjonalny wynika z efektów ze-
wnętrznych wpływających na ocenę użyteczności produktu, czyli ocena ta może 
ulegać zmianie w zależności od zachowania się innych konsumentów11. Obra-
zem popytu funkcjonalnego może być wyjazd do uzdrowiska o właściwościach 
leczniczych użytecznych dla kuracjusza, przykładem popytu niefunkcjonalnego 
zaś wyjazd do uzdrowiska bez uwzględnienia preferencji kuracjusza. 

Omawiając rodzaje popytu, należy zwrócić uwagę na relację między popy-
tem efektywnym, popytem zrealizowanym a popytem niezaspokojonym. 

Popyt efektywny wyraża zdolność nabywczą turystów uzdrowiskowych  
do zakupu dóbr i usług. Popyt zrealizowany jest określony sumą wartości zaku-
pionych przez turystów i jest równy popytowi efektywnemu tylko w razie zrów-
noważenia rynku turystyki uzdrowiskowej. W razie braku dostatecznej podaży 

                                                           
9 Turystyka. Zarys wykładu, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczeciń-

skiego, Szczecin 2001, s. 68. 
10 R. Łazarek, Ekonomika turystyki – wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna  

w Warszawie, Warszawa 1999, s. 63. 
11 Ibidem, s. 64. 
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występuje popyt niezaspokojony, jako różnica pomiędzy popytem efektywnym 
a zrealizowanym12. 

Źródłem popytu turystyki uzdrowiskowej jest ruch turystyczny kierowany 
do uzdrowisk13. Może się zdarzyć, że ruch turystyki uzdrowiskowej nie wykreuje 
popytu turystycznego. Jest to związane z możliwością wystąpienia naturalnej 
konsumpcji turystycznej, rozumianej jako takie uprawianie turystyki, które nie 
wymaga w zasadzie żadnych dodatkowych wydatków i dokonuje się w ramach 
wydatków na codzienne utrzymanie w miejscowości stałego zamieszkania14. 

Do głównych cech popytu turystyki uzdrowiskowej należy zaliczyć15: 
1. Heterogeniczność, niejednorodność. 
2. Kompleksowość, popyt turystyki uzdrowiskowej występuje w formie 

zbioru potrzeb pojawiających się w związku z ruchem do uzdrowisk. Sama 
różnorodność potrzeb nie wyjaśnia dostatecznie charakteru popytu turystyki 
uzdrowiskowej, ważny jest bowiem ich wzajemny związek, polegający na tym, 
że wraz z pojawieniem się jednej potrzeby pojawia się następna, która determi-
nuje istnienie kolejnej. Pełne zaspokojenie popytu zgłaszanego przez turystów 
uzdrowiskowych wymaga współistnienia i współdziałania wielu jednostkowych 
usług wytwarzanych przez różnych producentów. 

3. Brak konieczności występowania w budżecie jednostki w ramach wy-
datków według upodobania (konsumpcji swobodnej), w przypadku wyjazdów 
niedofinansowanych z innych źródeł (np. w ramach ubezpieczenia zdrowotne-
go) warunek ten musi być spełniony. 

4. Zależność popytu efektywnego od wystąpienia wyższego progu docho-
dów niż w innych przypadkach konsumpcji. 

5. Uzależnienie stopnia elastyczności dochodowej popytu na dobra i usłu-
gi turystyki uzdrowiskowej od celu, motywów i źródła finansowania pobytu  
w uzdrowisku. 

                                                           
12 Ibidem.  
13 Zob. A.S. Kornak, Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, 

s. 47. 
14 A. Niezgoda, P. Zmyślony, op.cit., s. 41. 
15 Cechy popytu turystycznego zostały przedstawione w S. Wodejko, op.cit., s. 60; A. Nie-

zgoda, P. Zmyślony, op.cit., s. 45–68; Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E. Cyrson, Polskie 
Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Poznań 2000, s. 44. 
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6. Mobilność, co oznacza, że zawsze udaje się do miejsca występowania 
podaży. 

7. Niski stopień substytucyjności popytu uzdrowiskowego na dobra pod-
stawowe uzdrowisk. Na przykład, korzystanie z konkretnych zabiegów leczni-
czych ze względu na ich niepowtarzalne właściwości dla zdrowia człowieka 
warunkuje korzystanie z usług towarzyszących. 

8. Restytucyjność.  
9. Potrzeba poprawy dbałości o zdrowie jest na tyle silna, że zmiana uwa-

runkowań ekonomicznych konsumenta dopiero w dalszej kolejności prowadzi 
do rezygnacji z uprawiania turystyki uzdrowiskowej (efekt rygla). 

10. Jest elastyczny cenowo (chociaż istnieją przypadki i strumienie ruchu, 
kiedy elastyczność ta jest mała lub wręcz dodatnia). 

11. Niska sezonowość. 
12. Jest wypadkową popytu na wszystkie komponenty podaży. 
13. Duży stopień zależności od polityki państwa tak gospodarczej, jak  

i społecznej, która decyduje o wysokości dochodów, jak też o wystąpieniu ta-
kiego zjawiska, jak turystyka socjalna. 

Należy zaznaczyć, iż turystyka uzdrowiskowa charakteryzuje się niższymi 
wahaniami sezonowymi niż pozostałe rodzaje turystyki (wyłączając turystykę 
biznesową). Niski wskaźnik sezonowości wynika przede wszystkim ze specyfi-
ki turystyki uzdrowiskowej, a przede wszystkim z tego, iż turnusy kontrakto-
wane są przez cały rok. Główne cele wyjazdu do uzdrowisk, jak na przykład 
poprawa stanu zdrowia czy – w przypadku turystyki biznesowej – spotkania  
w interesach, nie są bowiem silnie powiązane z porą roku, ale zależą od innych 
czynników.  

Również kwestia finansowania pobytu kuracjuszy w uzdrowisku implikuje 
kształtowanie się popytu na tym rynku. Ogólnie można stwierdzić, że w przy-
padku pokrywania kosztów przez kuracjusza elastyczność cenowa i dochodowa 
będzie wysoka, w wypadku zaś dofinansowania przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia niska. W tym drugim przypadku stopień elastyczności będzie zależał 
od tego, czy będzie dotyczył części produktu turystyki uzdrowiskowej refun-
dowanej, czy też dóbr dodatkowych, za które turysta uzdrowiskowy płaci  
z własnych środków. Należy podkreślić, iż elastyczność cenowa i dochodowa, 
jak również substytucyjność popytu, będą również zależne od motywów wyjaz-
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dów do miejscowości uzdrowiskowych; czy będzie to wyjazd podyktowany 
konkretnymi schorzeniami kuracjusza i właściwościami leczniczymi danego 
uzdrowiska, czy też wyjazd w celach profilaktycznych. Traktując turystykę 
uzdrowiskową jako dobro pierwszej potrzeby, można przyjąć, że wskaźnik ela-
styczności dochodowej będzie niższy od jedności. Kategoria dóbr pierwszej 
potrzeby, oprócz dóbr niższego rzędu, obejmuje także dobra normalne o ela-
styczności dochodowej w przedziale od 0 do 1. Dobra pierwszej potrzeby, bę-
dące dobrami standardowymi, zajmują miejsce pośrednie między dobrami niż-
szego rzędu a dobrami luksusowymi16.  

Przyjmując za S. Wodejko, w turystyce może wystąpić paradoks Giffe-
na17, kiedy motywem18 podróży są między innymi względy zdrowotne. Zda-
niem autora niniejszych rozważań, wzrost popytu na te dobra może być jednak 
wynikiem kierowania się przez społeczeństwo zasadą, iż „zdrowie nie ma ce-
ny”.  

Paradoks Veblena dotyczy zjawiska zwiększenia popytu na niektóre do-
bra (najczęściej tylko do pewnego granicznego poziomu) obserwowanego po 
wzroście ich ceny w przypadku dóbr-symboli wysokiego statusu społecznego, 
których zakup i użytkowanie wynika ze snobizmu, chęci demonstrowania swo-
jego bogactwa itp.19 W turystyce uzdrowiskowej może to oznaczać wzmożony 
ruch turystyczny ludzi o wysokich dochodach do miejsc, obiektów uznanych za 
ekskluzywne i prestiżowe (jak na przykład do tzw. farm piękności). 

W tym miejscu należy również wspomnieć o tzw. efekcie sceny (naśla-
downictwa). Opisuje on sytuację, gdy dobro jest kupowane tylko dlatego, że to 
samo robią inni, a więc wraz ze wzrostem globalnego popytu również pojedyn-
czy nabywca jest coraz bardziej skłonny do nabycia tego dobra. W przypadku 
turystyki uzdrowiskowej dość często można zauważyć takie zachowanie. Kon-
sumpcja turystyczna odbywa się zazwyczaj w gronie przyjaciół i znajomych, co 
decyduje o silnym oddziaływaniu opinii otoczenia na decyzje wyboru określo-

                                                           
16 D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, op.cit., s. 77. 
17 Wzrost popytu na dobra pierwszej potrzeby (o sztywnym popycie) po wzroście ich ceny. 
18 Religijne, etniczne; wyjazd ma na celu odwiedzenie zabytków unikatowych w skali świa-

ta bądź wyjazd jest wynikiem efektu demonstracji lub dotyczy grup społecznych charakteryzują-
cych się luksusową konsumpcją. 

19 A. Niezgoda, P. Zmyślony, op.cit., s. 59. 
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nych produktów turystycznych (uzdrowiskowych). Naśladownictwo wynika 
z chęci upodobnienia się do członków innych grup lub tendencji do bycia takim 
samym, jak inni we własnej grupie społecznej20. 

Podejmując rozważania na temat popytu na rynku turystyki uzdrowisko-
wej, konieczne jest przedstawienie najważniejszych czynników determinują-
cych ten popyt. Należy zaznaczyć, iż dobre zdefiniowanie determinant popytu 
na rynku turystyki uzdrowiskowej sprzyja poprawnej segmentacji rynku, a po-
średnio lepszemu zaspokojeniu potrzeb klientów. 

Upraszczając, warto zasygnalizować najważniejsze czynniki i zwrócić 
uwagę na kierunki ich oddziaływania. WTO (World Tourism Organization) 
wyodrębnia trzy podstawowe grupy czynników wpływających na popyt tu-
rystyczny. Są to czynniki: 

– ekonomiczne, 
– społeczno-psychologiczne, 
– podażowe. 
Podział ten ma w wielu przypadkach charakter czysto umowny, niektóre 

bowiem czynniki, takie choćby jak dochód, pośrednio oddziałują w większym 
lub mniejszym stopniu na wszystkie wymienione grupy, chociaż w świetle 
przedstawionej klasyfikacji ujęte są w grupie czynników ekonomicznych21. 
Czynniki te korelują ze sobą w mniejszym lub większym stopniu. 

W tabeli 1 podjęto próbę syntetycznego przedstawienia determinant popytu 
turystycznego (w tym uzdrowiskowego), zaznaczając podstawowe kierunki ich 
oddziaływania. Należy podkreślić, że przedstawione w tabeli 1 czynniki mogą 
oddziaływać na popyt turystyki uzdrowiskowej w określonych krajach (regio-
nach) z różną siłą. Zróżnicowanie siły oddziaływania determinantów popytu mo-
że wystąpić ze względu na poziom dochodu, strukturę demograficzną czy grupę 
społeczną. W krajach zamożnych dochód jest na tyle wysoki, że popyt na usługi 
turystyki uzdrowiskowej może być bardziej wrażliwy na czynniki psychologiczne 
niż ekonomiczne22. Popyt turystyki uzdrowiskowej jest więc funkcją wielu 
zmiennych i o jego efektywności decyduje szeroka liczba czynników. 

                                                           
20 Ibidem. 
21 S. Wodejko, op.cit., s. 62. 
22 A. Niezgoda, P. Zmyślony, op.cit., s. 70. 
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Według opracowania Europejskiej Komisji Turystyki23, liczba osób star-
szych gwałtownie się zwiększy. Stanowi to szansę wzrostu zainteresowania 
wyjazdami do uzdrowisk. Seniorzy będą zdrowsi i będą dysponować wyższym 
dochodem niż dotychczas, co – zdaniem autora rozważań – nie oznacza maleją-
cego zainteresowania pobytami w uzdrowiskach, a wręcz przeciwnie może 
oznaczać wyższe wydatki na profilaktykę. Jak przedstawiono w opracowaniu, 
wiele osób skorzysta z wcześniejszych emerytur, co również może pozytywnie 
wpłynąć na popyt turystyki uzdrowiskowej. 

W związku z tym liczba bardziej doświadczonych turystów w starszym 
wieku będzie wzrastać szybciej niż ogólny popyt na produkty sektora tu-
rystycznego (mimo że stopniowe zmniejszanie emerytur i trend do podwyższa-
nia wieku emerytalnego może spowolnić tę tendencję w dłuższej perspekty-
wie)24. 

Przewiduje się również, że średnia liczba osób przypadających na jedno 
gospodarstwo domowe będzie nadal malała, co będzie skutkować wyższym 
dochodem do dyspozycji oraz większą siłą nabywczą. Trend ten może być wy-
korzystany przez uzdrowiska poprzez skierowanie i stworzenie osobom samot-
nym i rodzinom oferty o wyższym standardzie. Wynikiem bowiem tej tendencji 
może być większy popyt na luksus, zainteresowanie produktami specjalistycz-
nymi. 

Wzrastająca świadomość zdrowotna europejskiego społeczeństwa może 
również się stać szansą rozwoju polskich uzdrowisk. Według Europejskiej Ko-
misji Turystyki, rosnąca świadomość zdrowotna nie wpłynie na wielkość popy-
tu turystycznego, ale z całą pewnością będzie miała wpływ na podejmowanie 
decyzji przy wyborze celu podróży oraz na postępowanie klienta w czasie wy-
jazdu. Stwierdzenie, iż rosnąca świadomość zdrowotna nie będzie oddziaływać 
na wielkość popytu turystycznego nie oznacza jednak, że nie będzie miała ona 
wpływu na wzrost popytu na produkt turystyki uzdrowiskowej, przewiduje się 
bowiem wzrost popytu na produkty związane z odnową biologiczną (sanatoria  
i ośrodki fitness). 

                                                           
23 Europejska Komisja Turystyki, listopad 2003, www.etc-corporate.org. 
24 Ibidem. 
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W przypadku turystyki uzdrowiskowej korzystne wydają się być zmiany 
w transporcie. Rosnąca dostępność tanich przewoźników ułatwia podróż do 
uzdrowisk. Należy jednak zaznaczyć, iż w przypadku wyjazdu do uzdrowisk 
istotna jest nieduża odległość od miejsca zamieszkania i wygoda podczas po-
dróży. Podyktowane jest to słabą kondycją fizyczną dużej części turystów 
uzdrowiskowych. 

Jak to zostało przedstawione w tabeli 1, rosnąca świadomość, związana  
z ochroną środowiska, będzie skutkować zwiększonym popytem na miejsca,  
w których rozwój jest zrównoważony i w których przyroda oraz lokalni miesz-
kańcy odgrywają coraz większą rolę w kształtowaniu wizerunku obszaru. Ta-
kim miejscami mogą być miejscowości uzdrowiskowe. 

Przewidywanie alternatywnych sposobów wydawania pieniędzy i spędza-
nia czasu w stosunku do wyjazdów wakacyjnych również może skutkować wy-
borem oferty łączącej funkcje wypoczynkowe z funkcjami zdrowotnymi. 

Szacuje się, że popyt na dłuższe wyjazdy turystyczne i wypoczynkowe  
w najbliższym czasie w Polsce może wzrosnąć, a popyt na międzynarodową 
turystykę zdrowotną, która uznawana jest za niszę rynkową w Europie, będzie 
rósł szybciej niż w innych segmentach i wyniesie co najmniej 3% rocznie. Dla-
tego też przystąpienie Polski do UE może oznaczać wzrost popytu zagraniczne-
go na usługi turystyczne i lecznicze w uzdrowiskach spełniających standardy 
międzynarodowe25. 

Popyt na rynku turystyki uzdrowiskowej zależy więc przede wszystkim  
od stanu zamożności społeczeństwa, wyzwolonego nawyku leczenia i wypo-
czynku, dostępności usług leczniczych i turystycznych, a także swoistej mody 
na zaspokajanie tego rodzaju potrzeb. Przy tej ocenie oddzielić należy popyt na 
usługi uzdrowiskowe od popytu na usługi turystyczne, choć w określonym 
stopniu te usługi wzajemnie się uzupełniają. Ponadto popyt na leczenie uzdro-
wiskowe należy mierzyć: 

– ogólnym stanem zdrowia społeczeństwa, 
– średnią długością życia człowieka, 
– okresem aktywności zawodowej, 

                                                           
25 Kierunki aktywizacji gospodarki uzdrowisk polskich, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowisko-

wych, Przedsiębiorstwo Usługowo-Consultingowe „GEA” Sp. z o.o., s. 65. 
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– powstaniem społecznej klasy średniej i bogatej nastawionej na szybką 
regenerację sił po pracy (odnowa biologiczna), 

– polityką państwa (łatwy dostęp do świadczeń uzdrowiskowych, niskie 
odpłatności),  

– świadomością medyczną społeczeństwa i nawykami leczenia, poparty-
mi długoletnim doświadczaniem historycznym, 

– ilością wyjazdów na leczenie za granicą, 
– ilością niezałatwionych wniosków na leczenie uzdrowiskowe26. 
Nie należy również zapominać, że zmiany popytu turystycznego mogą na-

stępować niezależnie od woli człowieka. Klęski żywiołowe, katastrofy, działa-
nia terrorystyczne czy wydarzenia polityczne to tylko niektóre z czynników 
wpływających na popyt turystyczny, w tym również na popyt turystyki uzdro-
wiskowej. Z ich powodu mogą nastąpić nieprzewidywalne zmiany wielkości 
ruchu turystycznego27. 

Określając kierunki zmian popytu na rynku turystyki uzdrowiskowej, 
przydatne jest zastosowanie koncepcji „Hard & Soft Tourism” do ukazania 
tendencji rozwojowych uzdrowisk. Próbę takiego przedstawienia przedstawiono 
na rysunku 1. 

Z rysunku 1 wynikają podstawowe kierunki zmian popytu na rynku tu-
rystyki uzdrowiskowej. Pomimo że koncepcja „Hard & Soft Tourism” odnosi 
się ogólnie do turystyki, można z niej odczytać tendencje obowiązujące i na 
rynku turystyki uzdrowiskowej. Szansę wzrostu popytu na tym rynku może 
stanowić wzrastająca liczba wyjazdów indywidualnych, jak również rosnące 
zapotrzebowanie na wyjazdy zapewniające wysiłek fizyczny, aktywność 
i spokój. Na rynku turystycznym wyraźnie uwidacznia się moda na zdrowy styl 
życia, nasilają się potrzeby profilaktyczne zdrowia i utrzymywania dobrej kon-
dycji fizycznej, co sprzyja możliwościom rozwoju uzdrowisk28. W dużym stop-
niu aspekt ten można odnieść do osób samodzielnie finansujących swój pobyt  
w uzdrowisku. 

 
                                                           

26 Ibidem, s. 65–66. 
27 A. Niezgoda, P. Zmyślony, op.cit., s. 70. 
28 Kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej w Europie szerzej opisano w C. Smith, P. Jen-

ner, Health Tourism in Europe, „Travel&Tourism Analyst” 2000, nr 1, s. 41–59. 
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Analizując popyt na rynku turystyki uzdrowiskowej, należy bliżej przyj-
rzeć się podmiotom generującym ten popyt, a mianowicie kuracjuszom. Jak 
przedstawia Z. Krasiński, pomimo że pierwszą instytucją kierującą do uzdro-
wisk jest lekarz, w rzeczywistości inicjatywa wyjazdu w 90% należy do pacjen-
tów, którzy kuracjuszami po raz pierwszy stali się znacznie wcześniej. Ponowne 
wyjazdy bywają inicjowane przez stałych kuracjuszy uzdrowiskowych, uzasad-
niających swe decyzje polepszającym się samopoczuciem czy też względami 
profilaktycznymi (zapobieganie nawrotom dolegliwości) lub z powodu możli-
wości spędzenia niskopłatnego pobytu wypoczynkowego poprzez wykorzysta-
nie rzeczywiście istniejących przypadłości29. 

Na podstawie przeprowadzonych w 2004 roku badań ankietowych  
w uzdrowiskach statutowych województwa zachodniopomorskiego ustalono,  
iż celem pobytu w uzdrowiskach w 40,09% było leczenie przewlekłych scho-
rzeń, w 19,4% odpoczynek, 15,35% odnowa sił, 11,94% profilaktyka,  
w 10,66% rekonwalescencja po przebytej operacji; 2,56% badanych podało 
inne cele30. Strukturę wiekową kuracjuszy przedstawiono na rysunku 2. 

Wśród osób przyjeżdżających do uzdrowisk największą grupę stanowiły 
kolejno osoby w przedziale wiekowym od 46 do 55 lat i starsze. Na uwagę za-
sługuje fakt, iż blisko 13% osób było w grupie wiekowej od 35 do 45 lat. 

Wśród turystów uzdrowiskowych widoczna jest duża przewaga kobiet, 
które stanowiły aż 61,83% ogółu przyjeżdżających. Mężczyzn było znacznie 
mniej, bo tylko 38,17%31. 

Z kolei strukturę wykształcenia przedstawiono na rysunku 3. 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Z. Krasiński, Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce, Wyższa Szkoła Zarządzania i Ban-

kowości, Poznań 2001, s. 15. 
30 Badania przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 469 respondentów. 
31 Ma to miejsce we wszystkich uzdrowiskach europejskich. I wszędzie proporcje są bardzo 

podobne, charakteryzujące się układem 60% kobiet do 40% mężczyzn. Zob. Z. Krasiński, op.cit.,  
s. 20–28. 
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Rys. 2. Struktura wiekowa osób przyjeżdżających do uzdrowisk statutowych wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 

Źródło: badania ankietowe. 
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Rys. 3. Struktura wykształcenia turystów korzystających z oferty uzdrowisk statuto-
wych Zachodniopomorskiego 

Źródło: badania ankietowe. 
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Największą grupę badanych stanowiły osoby z wykształceniem średnim 
(34,33%) i wykształceniem wyższym (30,06%), osoby z wykształceniem pod-
stawowym i zawodowym stanowiły łącznie niespełna 25% respondentów. 

Biorąc pod uwagę aktywność zawodową w miejscu zamieszkania, naj-
większą część badanych stanowili emeryci i renciści (47,12%) i pracownicy 
umysłowi (20,47%). Blisko 8% to uczniowie i studenci. Nieco mniej to osoby 
pracujące na własny rachunek (6,82%) i wykonujące wolne zawody (6,61%). 
Najmniejsze grupy stanowili pracownicy fizyczni (5,12%), gospodynie domowe 
(2,99%) oraz bezrobotni (2,13%) i rolnicy (0,43%). 

Przedstawione informacje, opisujące uczestników rynku turystycznego, są 
przydatne dla przeprowadzenia segmentacji turystów uzdrowiskowych, która 
powinna zajmować kluczowe miejsce w działalności marketingowej uzdrowisk. 

 
 

Zakończenie 
 
Podsumowując, znajomość kształtowania się popytu na rynku turystyki 

uzdrowiskowej jest potrzebna wszystkim podmiotom zarządzającym przedsię-
biorstwami uzdrowiskowymi, jak również jednostkom odpowiedzialnym za 
rozwój i funkcjonowanie polskich uzdrowisk. Cechy popytu na rynku turystyki 
uzdrowiskowej stanowią bowiem punkt wyjścia rozważań na temat zachowań 
nabywczych potencjalnych i już pozyskanych turystów uzdrowiskowych. 

 
 
 

DEMAND ON THE HEALTH RESORT’S TOURISM MARKET  
– THEORETICAL ASPECTS 

 
 

Summary 
 
The purpose of this paper is a presentation theoretical aspects concerning with the 

demand on the health resort’s tourism market. A knowledge of regularity in creating 
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demand on the health resort’s tourism market in conditions of market economy is a very 
essential element for the local administration as well as the health resort’s enterprises. 
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Od marketingu wymaga się sztuki ujawniania intencji i potrzeb klienta, co 

wykorzystuje się do kształtowania wielkości i struktury konsumpcji. Nie byłoby 
potrzeby rozwoju nowoczesnej myśli marketingowej, gdyby nie było coraz 
bogatszej oferty towarowo-usługowej, co przy stałym podnoszeniu się docho-
dów konsumenckich wymaga nowego podejścia do istoty marketingu.  

Marketing, który w swojej istocie nastawiony jest na praktyczną obsługę 
rynku, ma orientację wybitnie konsumpcyjną, a więc skierowaną na klienta. 
Pilną koniecznością staje się potrzeba zmiany myślenia w sposobie traktowania 
partnera firmy, czyli klienta. Ciągle bowiem aktualny jest jeszcze w Polsce 
sposób myślenia i postępowania określany mianem marketingu tradycyjnego, 
jako że reprezentuje on spojrzenie na rynek wzrokiem producenta-handlowca.  

Philip Kotler – ojciec współczesnego marketingu – już ćwierć wieku temu 
postulował konieczność zmiany dominującego wówczas myślenia i działania 
określanego mianem marketingu tradycyjnego, czyli orientacji na produkt. Kla-
syczny marketing mix zawiera paradygmat 4P (orientacja produktowa według 
prof. Mc Carthy’ego – product, price, place, promotion), który można wzboga-
cić o piąte „P” (personnel), co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku 
sprzedaży usług, ze względu na fakt ich nieistnienia w sensie fizycznym.  
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O sukcesie sprzedaży czegoś, co jest niewidoczne w momencie podejmowania 
decyzji zakupowych, w sposób szczególny decydują handlowcy-sprzedawcy1. 

Marketing tradycyjny powinien zostać zastąpiony przez marketing dyna-
miczny. Marketing ten – rozumiany jako orientacja na odbiorcę – ujmuje spoj-
rzenie na rynek przez pryzmat oczekiwań klienta. Zawiera paradygmat 4C 
(orientacja na odbiorcę; customer value, cost, convenience, communication), 
który można wzbogacić o piąte „C” – creativity, czyli twórcze podejście  
do obsługi klienta, co podobnie jak w przypadku piątego „P” w marketingu 
tradycyjnym jest szczególnie istotne w przypadku oferowania usług. 

Mimo że w okrzepłych cywilizacjach ekonomicznych marketing tworzony 
przez producenta i handlowca ustępuje miejsca marketingowi dynamicznemu, 
czyli oddana zostaje wiodąca rola klientowi, to u nas w kraju zbyt mało jeszcze 
producentów i handlowców dostrzega potrzebę patrzenia na rynek przez  
pryzmat oczekiwań klienta, co stanowi podstawę do myślenia kategoriami mar-
ketingu holistycznego. 

Istota marketingu holistycznego skupia się na kliencie. Jest on zatem przej-
ściem od koncentracji produktowej do koncentracji na kliencie. Jego nadreal-
nym celem jest zadowolenie klientów. Marketing holistyczny opiera się na sta-
łym dotrzymywaniu przyrzeczenia (prezentowanego zwykle w komunikacie 
reklamowym, czy też bezpośredniej obsłudze klienta) dostarczania produktów  
o obiecanej wysokiej jakości i walorów dodatkowych (doskonała obsługa, 
etyczne podejście do użytkownika, gdy ten ma kłopoty z zakupionym wyrobem, 
itd.). Marketing holistyczny zmusza do zmiany struktury firmy, w wyniku któ-
rej siłą napędową staje się pojęcie klienta, z którym firma tworzy związki nie 
tylko ekonomiczne, ale i społeczne. 

Wiadomo, że relacje z konsumentami-użytkownikami to podstawa długo-
falowej strategii firmy. Partnerskie związki oznaczają większą lojalność klien-
tów, mniejszą liczbę reklamacji, czyli docelowo zmniejszenie kosztów pośred-
nich i bezpośrednich firmy. 

Profesor Ph. Kotler, mówiąc o rozwoju nowoczesnej myśli marketingowej, 
wprowadził pojęcie sieci marketingowej, która obejmuje firmę, jej dostawców, 

                                                           
1 J.S. Ławicki, Marketing sukcesu partnering, DIFIN, Warszawa 2005, s. 15. 
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dystrybutorów i klientów, z którymi buduje ona trwałe więzi2. Prospektywne 
myślenie o obecności na rynku wymaga już nie tylko tworzenia więzi z klien-
tami, ale zmierza do pełnej personalizacji, czyli dostosowania produktu do spe-
cyficznej często potrzeby określonego odbiorcy. Główną wartością firmy staje 
się umiejętność rozwiązania problemu odbiorcy. Wymaga to: 

– zdefiniowania potrzeb klienta, 
– wdrażania optymalnych proklienckich rozwiązań, 
– budowania więzi między firmą a klientami (clienting), 
– nastawienia na kreację oryginalnych rozwiązań jakościowych przezna-

czonych dla konkretnych klientów (partnering)3. 
Szczególną uwagę należy poświęcić partneringowi, jako że samo budowa-

nie więzi między firmą a klientami już obecnie nie wystarcza. 
Partnering między firmą a klientami, a umiejętność dopasowania się do 

stale zmieniających się potrzeb klienta, to sztuka oferowania klientowi ekstra-
korzyści, które służą podniesieniu wartości oferty, przez co zwiększą się korzy-
ści klienta. 

Ofertę firmy można wzbogacić przez4

– dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb i wymagań nabywcy, 
– większą dogodność, 
– szybszą i lepszą obsługę, 
– nadzwyczajne warunki gwarancji, 
– korzystny program uczestnictwa (upominki, premie, rabaty wierności).  
Nowoczesny marketing, traktujący stałego klienta jako partnera w bizne-

sie, jest owocem silnych trendów dywersyfikacji rynku, co datuje się na świecie 
od połowy lat osiemdziesiątych. 

Traktowanie powracającego klienta w relacjach partnerskich stanowi pod-
stawę partneringu.  

Na zagadnienie to warto spojrzeć także z drugiej strony. Otóż, klienci są 
obecnie coraz bardziej zainteresowani aktywnym uczestnictwem w procesie 

                                                           
2 Ibidem, s. 25. 
3 W.M. Pride, Marketing – Concepts and Strategies Houghton Mifflin Company, Boston 

1991, s. 103. 
4 J.S. Ławicki, Partnering – nowa jakość w kontaktach z klientami, Kurier Press, Szczecin 

2003, s. 23. 
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wymiany rynkowej. Oznacza to, że nastawiają się nie tylko na branie (kupowa-
nie), ale poszukują możliwości i form odwzajemnienia pozytywnych zachowań, 
jeżeli doświadczają ich ze strony sprzedawców. 

W miejsce zwykłych konsumentów stają się prosumentami, a w zachowa-
niach ze strony firm tkwi szansa, by stosunki między firmą a klientami mogły 
być przyjacielskie, czyli najbardziej korzystne dla obu stron. Najważniejszym 
zasobem firmy nastawionej na realizację relacji prosumenckich powinien być 
personel. 

Wiadomo, iż w ustalaniu celów strategicznych firmy znaczenie podstawo-
we ma dobór kadr. Działalność przedsiębiorstwa opiera się na ludziach i ma 
służyć ludziom. Dla wielu rodzinnych firm drapieżna ekonomia, często zmie-
niające się przepisy i niezbyt pewne jutro powodują, że czynnik ludzki spada na 
sam koniec listy zasobów przedsiębiorstwa.  

Ludzie będą pracować wydajnie, gdy nie tylko otrzymają wysokie zarobki 
(trzecie miejsce wśród czynników motywujących do pracy w Polsce według 
badań z II kwartału 2004 r.), ale także, gdy będą mogli realizować się zawodo-
wo w odpowiedniej atmosferze (pierwsze miejsce). 

Podstawową przyczyną pogorszenia wizerunku firmy, co może doprowa-
dzić nawet do jej upadku, jest niska jakość zachowań pracowniczych. Nowe 
realia ekonomiczne wymagają sumiennego podejścia do pracy, która sama  
w sobie powinna być jakością. Takie myślenie jest coraz popularniejsze na 
świecie. W Polsce znaczna jeszcze część firm musi zrozumieć, że między jako-
ścią każdego zatrudnionego a oceną firmy istnieje silny związek przyczynowo-
-skutkowy. Jakość pracownika to nie tylko efekty jego działalności zawodowej, 
ale to także jego wizerunek w oczach innych pracowników oraz klientów.  
To nawet sposób myślenia o pracy.  

Sprawą wymagającą odrębnego potraktowania w kontekście jakości jest 
obsługa klienta nabywającego usługi. Usługa jest specyficznym produktem, 
gdyż w sensie materialnym nie istnieje, czyli nie można jej zmierzyć żadną 
fizyczną miarą. Nie można jej także przechować, gdyż jest świadczona i sprze-
dawana w miejscu kontaktu handlowca z klientem. Usługowy charakter oferty 
w marketingu dotyczącym turystyki wymaga odmiennego podejścia do złożonej 
problematyki tego właśnie marketingu. Jest on konsekwencją takich specyficz-



Partnering w usługach turystycznych... 109

nych cech usług turystycznych5, jak nieuchwytność, heterogeniczność, znisz-
czalność i nierozdzielność. 

Nieuchwytność usługi turystycznej związana jest z ryzykiem, które jest 
istotnym aspektem transakcji. Jest to szczególnie istotne, gdy klient pierwszy 
raz korzysta z oferty danego biura turystycznego. O powodzeniu transakcji de-
cyduje w głównej mierze sposób podejścia i kultura obsługi klienta, który na-
bywa obietnicę na przykład udanego wyjazdu zagranicznego. 

Heterogeniczność wynika z faktu, że usługi turystyczne są różnorodne, co 
oznacza, że pewne elementy udanej imprezy turystycznej pozostają poza wpły-
wem organizatora, na przykład pogoda. Heterogeniczność powoduje, że ta sama 
impreza będzie inaczej odbierana przez jej uczestników, w zależności od cho-
ciażby wahań ciśnienia, wpływających na samopoczucie.  

Zniszczalność. Usługi turystyczne są ściśle związane z określonymi termi-
nami, po upływie których są nieaktualne, a więc bezwartościowe. Stąd tak duża 
popularność imprez typu last minute, którą to strategię zaczęli realizować nawet 
przewoźnicy kolejowi czy też niektórzy hotelarze. 

Nierozdzielność. Jest to podstawowa cecha usług determinująca zasadni-
czy wpływ personelu handlowego, którego kompetencje zawodowe i kultura 
osobista wyznaczają skuteczność realizowanego marketingu.  

Ważną cechą usług turystycznych jest także ich komplementarność. Kom-
plementarność jest ważna zarówno dla gościa, jak i zakładu świadczącego usłu-
gę. Poprzez dobór wysokojakościowych firm uczestniczących w realizowaniu 
usług turystycznych podnosi się komfort imprez turystycznych, a także estyma 
głównego organizatora, który firmuje daną imprezę. Przybiera to zwykle formę 
współpracy różnych, często odległych rodzajowo podmiotów gospodarczych. 
Przykładowo może to być hotel współpracujący z cukiernią i renomowanym 
przewoźnikiem autokarowym.  

Korzyści z komplementarności przybierają postać synergii marketingowej, 
gdzie każdy ze współpracujących ze sobą uczestników otrzymuje efekty znacz-
nie przekraczające jego indywidualne możliwości osiągnięcia dochodu, a klient-
-gość uzyskuje wysoką użyteczność usługi, co byłoby trudne do uzyskania  

                                                           
5 J. Ławicki, Węzłowe problemy marketingu partnerskiego w turystyce w Polsce, Roczniki 

Naukowe AWF z. 53, Poznań 2004, s. 85. 
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w przypadku świadczenia pełnego pakietu wczasowo-turystycznego (na który 
składają się usługi hotelarska, gastronomiczna, przewozowa, turystyczna) przez 
jedną firmę6. 

Koncepcja marketingu holistycznego, opierając się na budowaniu zadowo-
lenia klientów, zasługuje na szczególną uwagę właśnie w przypadku marketin-
gu usług, gdzie oferuje się klientowi obietnicę, czyli coś, czego nie jest w stanie 
w danym momencie do końca ocenić. Obietnica dotyczy prezentacji określone-
go wariantu jakości usługi w granicach możliwości finansowych nabywcy. 

Jakość powinna klientowi dać poczucie wyróżnienia, które może wyni- 
kać z7

– różnic w dostępności usług (zakup imprezy turystycznej nie tylko  
w biurze podróży, ale także poprzez telefon czy Internet),  

– różnic wizerunku – reklama w ekskluzywnych czasopismach bądź też 
tworzenie reklamy wizerunkowej, czy też działania product placement, 

– różnic cenowych (cena usługi może być wysoka lub względnie niska). 
Główna rola wśród źródeł sukcesu rynkowego biura podróży przypada ob-

słudze klienta. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy samą ofertą firma nie może 
się już wyróżnić na trudnym, coraz bardziej globalizującym się rynku usług 
turystycznych, gdzie zjawisko hiperkonkurencyjności dodatkowo utrudnia dzia-
łania zmierzające do uzyskania przewagi konkurencyjnej.  

Szczególną uwagę w związku z tym poświęca się partneringowi, jako że 
samo budowanie więzi między firmą a klientami już obecnie nie wystarcza. 
Partneringowe budowanie więzi to umiejętność dopasowania oferty do stale 
zmieniających się potrzeb klienta. To także sztuka oferowania klientowi korzy-
ści ekstra, które służą podniesieniu wartości oferty, przez co zwiększa się ko-
rzyści nabywcy.  

Ofertę firmy turystycznej można wzbogacić przez8:  
– umiejętność dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb i wyma-

gań odbiorcy, 
– większą dogodność, 

                                                           
6 J.S. Ławicki, Marketing sukcesu...,  s. 91. 
7 W.M. Pride, op.cit., s. 390. 
8 J. Ławicki, Węzłowe problemy..., s. 88. 
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– lepszą i staranniejszą obsługę, 
– nadzwyczajne warunki gwarancji (lepszy pakiet tworzący gwarancję 

usługi), 
– korzystny program uczestnictwa (rabaty wierności). 
Wszystkie te działania zmierzają do zaoferowania klientowi pozytywnych 

przeżyć podczas konsumowania-użytkowania usługi. Tworzy to wysoką jakość 
obsługi, która jest najtańszym elementem reklamy firmy. Klient, który będzie 
zadowolony ze sposobu załatwienia jego sprawy, staje się orędownikiem firmy, 
robiąc jej reklamę przy różnych okazjach. Zachowanie to jest nazywane w fa-
chowej literaturze anglojęzycznej free word of mouth advertising, czyli „marke-
ting szeptany”. Doceniony klient, zgodnie z regułą wzajemności R. Cialdiniego, 
będzie chciał się zrewanżować, choćby przekazując znajomym pozytywne in-
formacje o firmie, która go wyróżnia swoją troską i zabiega o jego satysfakcję9. 
W świetle tych rozważań, uwzględniając jednocześnie aktualne realia rynkowe, 
można stwierdzić, że marketing nie może być skuteczny, jeżeli nie jest holi-
styczny. 

Marketing holistyczny wymaga gromadzenia informacji o stałych klien-
tach, ich gustach, zainteresowaniach, ulubionych formach wypoczynku. Wia-
domości te uzupełniane podczas kolejnych „wizyt gości w firmie” służą kre-
owaniu wszelkich działań marketingowych. Filozofia takiego działania zmierza 
do tworzenia marketingu przeżyć, który stanowi część składową marketingu 
holistycznego. 

Usługi turystyczne plasują się wysoko w piramidzie potrzeb Maslova. 
Oznacza to, że stanowią dobro wyższego rzędu. Dlatego sukces rynkowy za-
pewnią sobie te firmy, które będą w stanie zaoferować nabywcy coś więcej niż 
podstawową wersję usługi. 

Wygrywa kompetentna i kulturalna obsługa, gdyż tylko taka pozwala ureal-
nić usługę nieistniejącą w pojęciu wizualnym. To od umiejętności marketingo-
wych handlowców zależeć będzie miejsce firmy (szczególnie usługowej)  
w walce o sukces na rynku. Problem tkwi w umiejętności dania odpowiedzi na 
pytanie, „jakiego rodzaju satysfakcję jest w stanie zaoferować moja firma, aby 
klient zechciał skorzystać z jej produktów?” 

                                                           
9 J.S. Ławicki, Marketing sukcesu..., s. 118. 
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System obsługi powinien, mianowicie, zmierzać do odróżnienia danych 
usług od takich samych usług świadczonych przez inne firmy. Atrakcyjność 
oferty usługowej należy zatem podnosić poprzez takie działania, jak umiejęt-
ność prezentacji zróżnicowanej oferty zawierającej cechy innowacyjne, sposób 
realizacji, image firmy. Są to sprawdzone sposoby wychodzenia naprzeciw 
oczekiwaniom nabywców, które mają służyć tworzeniu korzystnego obrazu 
danej firmy w konfrontacji z ofertą konkurencji. Jeżeli uda się stworzyć taką 
sytuację, kiedy to oferta przekroczy oczekiwania konsumenckie, powstanie 
lojalność wobec wypróbowanego oferenta usługi. Satysfakcją mogą być nie-
spodzianki oferowane gościom podczas imprez czy upominek wręczony stałe-
mu klientowi hotelu. Tego typu wyróżnienia podnoszą estymę marki usługo-
dawcy. Niestety, krajowe realia dowodzą, iż znacznie częściej można spodzie-
wać się przykrych zdarzeń niż działań, które tworzą relacje partnerskie. 

Znane autorowi firmy z branży turystyczno-hotelarskiej nie zbierają in-
formacji na temat jakości obsługi klienta oferowanej przez konkurentów. Warto 
uzmysłowić sobie, że poziom obsługi rywali jest z reguły granicą, poniżej której 
nie może zejść firma, która chce zachować lub zwiększyć udziały w rynku. 
Problemy powstają zwykle wtedy, gdy konkurencja zacznie powiększać wiel-
kość obrotów, właśnie dzięki wyższemu poziomowi obsługi. Nadeszły czasy,  
w których o sukcesie firmy zaczyna decydować jakość interakcji z klientem. 

Umiejętnością o kluczowym znaczeniu dla prowadzonych interesów jest 
sztuka stworzenia wzorca jakości. Klient ma zwyczaj zapamiętywania często 
mało znaczących szczegółów, które później – podczas kontaktów z innymi fir-
mami – traktuje jako model jakości. 

Przykładowo, dla hotelu takim wzorcem jakości może być szybkie reago-
wanie na różnego rodzaju niedociągnięcia związane z okresowym obniżeniem 
jakości świadczonej usługi (np. brak ciepłej wody, hałas wskutek prowadzo-
nych robót drogowych). Gościa nie tylko wypada uprzedzić o problemie, ale  
i zaproponować na przykład obniżkę ceny usługi hotelowej. Należy także stwo-
rzyć możliwość szybkiego wyrażania opinii przez gości hotelowych. 

Wychodzeniem naprzeciw oczekiwaniom gości może być dostosowanie 
usługi do indywidualnych życzeń klienta. Wszystkie tego typu działania zależą 
od inwencji personelu i jego motywacji do operatywnego działania. 
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Dobry hotelarz powinien wiedzieć, że hotel zdobywa przychylność gości 
nie tylko dzięki jakości świadczonych usług, ale dzięki temu, że potrafi ją poka-
zać. Każda usługa jest efemerydą, powstaje w momencie zetknięcia się firmy  
z klientem, nie można wyrazić jej w bezpośrednich kategoriach ekonomicz-
nych, jest trudna do przebadania pod kątem jakości i treści. Mylą się jednakże 
ci, którzy nie doceniają przez to jej roli w marketingu usług. 

Znawcy przedmiotu mówią o marketingu usług, że stanowi on sztukę 
przyjmowania gości. Wiodącą rolę odgrywa tutaj oczywiście potencjał pracow-
niczy. Instytucje myślące prospektywnie zostają wręcz zmuszone przez sytuację 
rynkową do uczenia się sposobów aktywizacji potencjału pracowniczego. Jed-
nym jest wprowadzanie systemu kontroli jakości usługi. Najprostsze narzędzia 
realizacji to, przykładowo, wizyta u konkurencji i porównanie usługi, można 
także wprowadzić tzw. podstawionych klientów bądź też zdobywać wiedzę  
o jakości swoich usług poprzez dialog z zaprzyjaźnionymi klientami10. Nie-
odzowne jest szybkie reagowanie na skargi i zastrzeżenia klientów. Firma, która 
prowadzi regularne badania obszaru swojej działalności i wprowadza innowa-
cje, czerpie korzyści z przewagi technologiczno-organizacyjnej, dzięki czemu 
może zdobywać klientów stawiających na postęp. Firma świadcząca usługi 
turystyczne może promować swoje produkty poprzez ich różnicowanie (prowa-
dzenie działalności w niezwykle atrakcyjnym otoczeniu bądź też zaproponowa-
nie klientom wyjątkowych warunków realizacji). 

A. Parasuraman, V. Zeithmal i L. Berry podali pięć determinant jakości 
usługi: 

– niezawodność (zdolność do niezawodnej i dokładnej realizacji obieca-
nej usługi), 

– szybkość reakcji (chęć pomocy klientom i zapewnienie szybkiej obsłu-
gi), 

– pewność (fachowość i uprzejmość pracowników oraz ich zdolność do 
wzbudzenia zaufania klienta), 

– namacalność (zapewnienie cech realności w postaci personelu, sprzętu  
i materialnych środków komunikacji). 

                                                           
10 A. Thompson Jr., Strategic Management, BPI-Irwin, Boston 1990, s. 256. 
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Przewodnią ideą partneringu jest tworzenie nowej, niezwykle wysokiej ja-
kości w kontaktach z klientami. Nową jakością będzie umiejętność bardzo in-
dywidualnego potraktowania klienta. Jak już wiadomo, oferowanie podstawo-
wej usługi (nawet, gdy cena jest atrakcyjna) turystycznej nie jest obecnie już  
w stanie zapewnić firmie przodującej pozycji na rynku. W sytuacji masowej 
hiperkonkurencyjności i stosowania benchmarkingu, usługi są ciągle jeszcze 
względnie trudne do analizy. Jest to tym trudniejsze, im z większą ilością im-
ponderabiliów są związane. W sytuacji nadpodaży rynkowej oraz ograniczo-
nych możliwości nabywczych wielu klientów, handlowcy muszą pamiętać, że 
sama oferta usługowa zaprezentowana w katalogu lub folderze to tylko część 
idei handlowej. O sukcesie rynkowym firmy świadczącej usługi decydują te 
czynniki, które tworzą klimat wokół firmy. 

Ten klimat to światowa atmosfera panująca w dobrze prosperujących hote-
lach, biurach podróży. Tymczasem w polskich firmach, zajmujących się usłu-
gami w turystyce, nie prowadzi się żadnych badań dotyczących oceny jakości 
pracy. Badania takie realizowane przez renomowane agencje turystyczne na 
świecie stanowią kopalnię informacji na temat oczekiwań, aspiracji i motywacji 
zakupowych klientów. 

Badania jakości świadczonych usług i oceny pracy personelu świadczące-
go usługi w turystyce dowodzą, iż około 25% klientów jest niezadowolonych  
z zakupu11. Powody braku satysfakcji (dysonans pozakupowy) mogą być różne 
– począwszy od niskiej jakości usługi, poprzez warunki, w jakich klient był 
obsługiwany, a skończywszy na niewłaściwych działaniach personelu sprzeda-
ży (faktyczna jakość usługi odbiegała od obietnicy złożonej w ofercie firmy). 

Najtańszymi i najprostszymi badaniami, służącymi nie tylko poprawie, ale 
i tworzeniu nowej jakości z klientami, są pocztówki firmowe lub krótkie ankie-
ty wręczane klientom podczas pobytu w firmie. Aby zachęcić klienta do jej 
wypełnienia, należy poinformować go, że po zwróceniu wypełnionej otrzyma 
określony rabat przy wykupie następnej imprezy turystycznej. Brak tego typu 
działań świadczy o krótkowzroczności szefów rodzinnych firm, których filozo-
fia działania oparta jest na krótkim horyzoncie czasowym. Nie ma to oczywi-
ście nic wspólnego z partneringowym podejściem do klientów, gdyż naczelną 

                                                           
11 J. Ławicki, Węzłowe problemy..., s. 90. 
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zasadą partneringu jest pełna koncentracja na kliencie, czyli tworzenie wartości 
dającej maksymalną satysfakcję nabywcy. 

W poradniku pracownika hotelu Radisson można znaleźć stwierdzenie 
„Wychodząc naprzeciw i przechodząc oczekiwania naszych gości tak z kraju 
jak i z zagranicy, pozwolimy im odczuć bardzo szczególny klimat naszego ho-
telu. Zachowuj się zawsze tak, jak gdybyś był jedyną osobą, którą gość spotyka 
w hotelu, jak gdyby cały wizerunek i reputacja Radissona zależała od ciebie. 
Tak jest naprawdę”12. 

Wyraźnie widać, jak istotną rolę przy oferowaniu usług spełnia personel, 
który stanowi wręcz immanentną część samego produktu. Podstawą dobrego 
image’u firmy jest dzisiaj nie tylko wysokowartościowy produkt-usługa wzbo-
gacona o liczne elementy podnoszące jej estymę, ale również solidny i kompe-
tentny personel, który, będąc w stanie skrócić drogę między ofertą usługową  
a potencjalnym nabywcą, tworzy istotę marketingu holistycznego. 

Tworzenie image’u trwa zwykle latami, zniszczyć go można natomiast 
bardzo szybko, czasami wystarczy sprzedaż jednej niepełnowartościowej usługi 
czy też działanie nieodpowiedzialnego handlowca, aby firma, mająca dobrą 
opinię, utraciła zaufanie konsumentów13. 

Duży wpływ na renomę firmy świadczącej usługi mają także te osoby, któ-
re działają samodzielnie, często w znacznym oddaleniu od firmy, z którą klient 
zawarł umowę na świadczenie określonej usługi. Przykładowo, mogą to być 
piloci wycieczek, kierowcy autokarów, przewodnicy. Firmy, które korzystają  
z outsourcingu, czyli zlecają wykonanie określonych (w tym wypadku) usług, 
powinny niezwykle starannie dobierać współpartnerów, reprezentujących markę 
główną, czyli firmę, z którą klient zawarł umowę. 

Pełnowymiarowy partnering przyczynia się do budowy strategii marki. 
Strategia marki to nie tylko logo, które z czasem będzie informować o jakości 
produktu-usługi, ale i wspomaganie go działaniami tworzącymi partnering, 
gdzie wiodącą rolę odgrywają handlowcy.  

                                                           
12 Ibidem, s. 93. 
13 J.Ch. Holloway, Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997, s. 115. 
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O ile oferta zadowoli w pełni klienta, o tyle dana usługa będzie się koja-
rzyć z określoną osobą wykonawcy. Powstanie kapitał zaufania, który jest naj-
większym majątkiem dobrego handlowca14. 

Innowacyjność polskich biur podróży jest na tym odcinku niska. Oznacza 
to tylko jedno, jeżeli pojawi się jakaś firma oferująca rozpatrywane usługi tu-
rystyczne na poziomie wyższym ponad przeciętność, to będzie ona miała wielką 
szansę, aby przejąć klientów od swoich rywali. Działania marketingowe prowa-
dzone przez polskie firmy, oferujące usługi turystyczne, charakteryzują się dużą 
opieszałością. Oferty katalogowe są przygotowane dla standardowego klienta, 
brak więc w nich finezji, która uwzględniałaby profile konsumenckie. 

Mała mobilność marketingowa polskich firm świadczących usługi tu-
rystyczne, niedostrzeganie zagrożeń ze strony renomowanych zagranicznych 
biur podróży, miernie działający personel, niemający rozeznania co do zagrożeń 
rynkowych, zbyt wysokie w stosunku do jakości ceny usług powodują, że wiele 
rodzimych biur podróży będzie zmuszonych w niedalekiej przyszłości opuścić 
rynek. 

Związki partneringu z marketingiem holistycznym opierają się na tworze-
niu wysokowartościowego modelu systemu obsługi partnerów firmy. Służą 
temu różnorakie operacyjne systemy zarządzania relacjami z klientami. Ich ideą 
jest koordynacja i usprawnianie przepływu informacji, w celu utrzymywania 
bardziej efektywnych kontaktów z klientami, jednocześnie czyniąc współpracę 
z nimi bardziej przyjazną dzięki personalizacji.  

Efektywne kontakty z klientami oznaczają umiejętność dostosowania się 
do trendów przyszłości. To sztuka analizy otaczającej firmę rzeczywistości pod 
kątem wyboru strategii dopasowania się do zmieniających się potrzeb klienta15. 
Partnering nowej ery to nie tylko sztuka kreowania i modyfikowania produktów 
tworzonych dla konkretnych odbiorców, ale umiejętność wdrażania optymal-
nych rozwiązań w dziedzinie coraz to lepszego sposobu obsługiwania partne-
rów firmy, zgodnie z ideą marketingu holistycznego. 

                                                           
14 J.S. Ławicki, Marketing sukcesu..., s. 187. 
15 A. Thompson Jr., op.cit., s. 140. 
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Sensownie myśleć o współczesnym marketingu można tylko, gdy weźmie 
się pod uwagę całościowy charakter wszystkich zjawisk tworzących spektrum 
współczesnego rynku.  

 
 

 

PARTNERING IN THE TOURIST SERVICES  
AS THE HOLISTIC MARKETING IMPLEMENT 

 
 

Summary 
 
The marketers represent two points of view. The first looks at producers and the 

organizations that serve them. The second takes a broad view of our customers who 
play the most important role in the present market.  

Marketing should begin with potential customer needs, so the aim of marketing  
is to identify customers’ needs and to meet those needs so well that the product almost 
„sells itself”. 

The „new era” marketing means more than just perswading customers. It means 
the total different sight in the market where the buyer plays the first role. 

Customers or clients want to be individual consumers. The increasing competition 
in global market depends on both the quality of a product/service and the marketing 
people who represent the company and meet the customers to serve them. So traditional 
marketing mix (4P) should be replaced by direct marketing (4C). Both of them based on 
holistic marketing, which formula contains all the marketing details making the buyer’s 
satisfaction. 

Basic partnering means the total new quality in customer’s needs field. This con-
ception is a result of increasing meaning of customer in the market. 

Partnering is strictly connected with the holistic marketing, because the whole 
partnering activity leans on customer’s service. What kind of satisfaction is our  
customer getting when he uses our services? That problem is especially important  
in services where „the product” is invisible. It is very significant in offering tourist  
ervices, as well. 
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The complementarity of these services require a participation of many people who 
represent various lines of cooperating branches. Each of them creates a market reputa-
tion of a brand. The most important problem of Polish travel agencies and others work-
ing in tourism business is small market mobility. Foreign tourism companies operating 
in our market, for example are monitoring customer service system. This system  
making business more effective is almost unknown in Poland. It is very useful tool  
in making our services still better and better. 

Good market brand will be a critical factor which will be the decesive power for 
the company success in coming future. 

 
 Translated by Jacek Ławicki  

 
 
 



ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO 

NR 439 2006 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI  NR 6 
  

 
 
 
 
KATARZYNA MAJCHRZAK  
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu  
 
 
 
 

ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE  
NA RYNKU DÓBR I USŁUG TURYSTYCZNYCH  

A CYKL ŻYCIA RODZINY  
 

 
 

Wprowadzenie 
 
Przewartościowanie roli konsumpcji, jakie dokonało się w ostatnim pół-

wieczu w teorii ekonomii oraz w praktyce życia społecznego, spowodowało,  
że nie jest już ona traktowana jako bierny efekt procesów wytwórczych, ale 
jako ważny stymulator wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego, konsu-
ment natomiast znalazł się w centrum uwagi zarówno teoretyków, próbujących 
poznać i opisać prawidłowości rządzące jego zachowaniami, jak i praktyków, 
podejmujących wysiłki kreowania zachowań konsumenckich za pomocą sku-
tecznych działań marketingowych1. 

Zdecydowana większość badaczy, zajmujących się problemem zachowa-
nia konsumenta, zwraca uwagę na to, że jest to proces obejmujący trzy główne 
etapy2: 

                                                           
1 Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.  
2 Por. S. Gajewski, Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997, s. 10. 
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1) powstawanie potrzeb – czyli uświadomienie sobie potrzeb, dokonanie 
ich hierarchizacji, ocena możliwości ich zaspokojenia; 

2) strategia nabywcza – poszukiwanie informacji na temat produktów 
zaspokajających konkretne potrzeby, ocena alternatywnych produktów, wybór 
konkretnego produktu, miejsca sprzedaży, sposobu płatności itp.; 

3) zachowanie się po dokonaniu zakupu – poza samym aktem konsump-
cji również zachowania będące konsekwencją bądź satysfakcji, bądź niezado-
wolenia. 

W niniejszym artykule podjęto problematykę zachowań konsumenckich na 
rynku dóbr i usług turystycznych. Są one wyróżnioną, ze względu na specyfikę 
potrzeby turystycznej, klasą zachowań konsumpcyjnych. Jak powszechnie wia-
domo, wybory konsumentów dotyczące niektórych dóbr i usług są w dużym 
stopniu uwarunkowane faktem przynależności do określonego gospodarstwa 
domowego. Należą do nich również dobra i usługi turystyczne. Udział w turys-
tyce poszczególnych osób zależy ostatecznie od decyzji konsumpcyjnych, które 
zapadają w ramach określonego gospodarstwa domowego3. Wiążą się one  
z identyfikacją potrzeby turystycznej w zespole innych potrzeb gospodarstw 
domowych, jej akceptacją, to jest przyznaniem prawa do zaspokojenia oraz 
podjęciem rozmaitych decyzji, różniących się między sobą stopniem szczegó-
łowości. Od decyzji ogólnych, przesądzających o samym uczestnictwie w turys-
tyce, poprzez wybór konkretnej formy turystyki, na przykład krajoznawczej, 
wypoczynkowej czy aktywnej (tzw. decyzje modalne), aż do decyzji szczegó-
łowych, odnoszących się do wyboru konkretnych dóbr i usług o określonych 
cenach, jakości czy marce4. 

Gospodarstwa domowe, podobnie jak konsumenci, są zbiorowością bardzo 
zróżnicowaną, tak więc do jej podziału na odrębne typy stosowane są podobne 
kryteria. Często są to kryteria społeczno-zawodowe, które pozwalają wyodręb-
nić wśród gospodarstw grupy społeczno-zawodowe5. Inne to wiek gospodar-
stwa domowego (np. według wieku głowy gospodarstwa), miejsce zamieszka-

                                                           
3 Por. R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomicz-

na, Warszawa 2004, s. 126. 
4 Por. T. Żabińska, Zachowania turystyczne gospodarstw domowych: uwarunkowania, pra-

widłowości, przyszłość, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1994, s. 30–31. 
5 Podział ten stosowany jest przez GUS do badań budżetów rodzinnych.  
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nia czy struktura zawodowa6. Jeszcze innym sposobem typologizacji jest po-
dział gospodarstw domowych według fazy cyklu życia (tabela 1). 

 
Tabela 1 

 
Wpływ fazy cyklu życia rodziny na charakter wyjazdów turystycznych 

 

Lp. Faza cyklu  
życia rodzinnego 

Cechy rodziny, wzorce 
zachowań na rynku 

Charakter  
wyjazdów  

turystycznych 
1 2 3 4 
1 Okres kawalerski Niewiele obciążeń finanso-

wych, ale też relatywnie 
niskie dochody, liderzy 
mody, zorientowani na 
rekreację, początek kariery 
zawodowej 

Wyjazdy krajowe, indywi-
dualne, tańsze wycieczki 
objazdowe, wyjazdy week-
endowe 

2 Młode pary małżeńskie 
bezdzietne 

Lepsza sytuacja materialna, 
ze względu na podwójne 
dochody, wysoki wskaźnik 
zakupów dóbr konsumpcyj-
nych trwałego użytku, 
względna niezależność, 
koncentracja na teraźniej-
szości i przyszłości 

Wyjazdy pobytowe – krajo-
we i zagraniczne, droższe 
wycieczki objazdowe 

3 Pełne gniazdo I: najmłodsze 
dziecko w wieku poniżej 
6 lat 

Największy wskaźnik zaku-
pów mieszkań (domów), 
niezadowoleni ze swej sytua-
cji materialnej, zwłaszcza 
z wysokości oszczędności, 
zorientowanie na przyszłość 

Wyjazdy do rodziny, wczasy 

4 Pełne gniazdo II: najmłod-
sze dziecko w wieku 6 lat 
i więcej 

Lepsza sytuacja finansowa, 
ustabilizowana kariera za-
wodowa głowy rodziny, 
myślenie o przyszłości 

Wczasy krajowe i zagra-
niczne, wycieczki krótko-
terminowe, kolonie i obozy, 
wyjazdy służbowe  

5 Pełne gniazdo III: starsze 
małżeństwa z dziećmi na 
utrzymaniu 

Jeszcze lepsza sytuacja fi-
nansowa. Niektóre dzieci 
podejmują pracę zarobkową. 
Wysokie przeciętne wydatki 
na dobra trwałego użytku. 
Myślenie o emeryturze 

Wczasy, wycieczki objazdo-
we (droższe), kolonie i obo-
zy, wyjazdy służbowe 

6 Puste gniazdo I: starsze 
małżeństwa, dzieci miesz-
kają samodzielnie, głowa 
rodziny pracuje zawodowo 

Zainteresowanie rekreacją, 
samokształceniem 

Wczasy krajowe i zagra-
niczne, wycieczki objazdo-
we, wczasy lecznicze 

                                                           
6 J. Kramer, Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997, s. 73. 
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1 2 3 4 
7 Puste gniazdo II: starsze 

małżeństwa, dzieci nie 
mieszkają w domu, głowa 
rodziny na emeryturze 

Zainteresowanie rekreacją, 
samokształceniem, zwiększa 
się zainteresowanie usługa-
mi medycznymi, produktami 
wspomagającymi stan zdro-
wia 

Wczasy krajowe i zagra-
niczne, wycieczki objazdo-
we, wczasy lecznicze 

8 Wdowiec/wdowa pracujący 
zawodowo 

Zainteresowanie usługami 
medycznymi, produktami 
wspomagającymi stan zdro-
wia 

Wczasy krajowe i zagra-
niczne, wycieczki objazdo-
we, wczasy lecznicze 

9 Wdowiec, wdowa, na eme-
ryturze 

Zainteresowanie usługami 
medycznymi, produktami 
wspomagającymi stan zdro-
wia 

Wczasy lecznicze, wyjazdy 
krótkoterminowe, wyjazdy 
do rodziny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ph. Kotler, Marketing – analiza, planowa-
nie, wdrażanie i kontrola, s. 167; R. Lawson, Patterns of tourist expenditure 
and types of vacation cross the family life cycle, w: Consumer behaviour  
in travel and tourism, red. A. Pizam, Y. Mansfeld, The Haworth Hospitality 
Press, New York–London–Oxford 1999, s. 431–447. 

 
 
Należy przy tym zaznaczyć, że najczęściej tę typologizację stosuje się  

w kontekście faz cyklu życia rodziny. Rodzina to grupa dwóch lub więcej osób 
współżyjących na zasadzie małżeństwa, partnerstwa, więzów krwi lub adopcji7. 
Termin „rodzina” (kategoria społeczna) różni się od terminu „gospodarstwo 
domowe” (kategoria ekonomiczna), dla którego głównym kryterium przynależ-
ności osób jest wspólne zarządzanie przez grupę osób budżetem czasowym  
i (lub) finansowym. Typologia ta więc ma największe zastosowanie w przypad-
ku rodzinnych gospodarstw domowych. 

Badania empiryczne przeprowadzone na próbie gospodarstw domowych  
z Wielkopolski pozwoliły na wyodrębnienie, spośród gospodarstw aktywnych 
turystycznie, 13 typów przejawiających specyficzne zachowania turystyczne8. 
Typy te nawiązują do prezentowanych w literaturze różnych faz cyklu życia 
                                                           

7 G. Antonides, W. Fred van Raij, Zachowanie konsumenta – podręcznik akademicki, PWN, 
Warszawa 2003, s. 319. 

8 Za gospodarstwa aktywnie turystycznie uważa się te, w których przynajmniej jeden czło-
nek uczestniczył w wyjeździe długoterminowym bądź krótkoterminowym. W zrealizowanych 
badaniach odpowiedzi dotyczyły aktywności turystycznej gospodarstw domowych w latach 
2000–2003. Z próby 683 gospodarstw domowych w badanym okresie 90% uczestniczyło przy-
najmniej raz w wyjeździe turystycznym (długoterminowym bądź krótkoterminowym). 
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rodziny9. Fazy te nieznacznie zmodyfikowano, uwzględniając charakter danych 
uzyskanych z badań empirycznych. Ponadto, mając na uwadze zmiany, jakim 
współcześnie podlegają rodziny, oprócz dotychczas występujących w literaturze 
faz w cyklu życia, uwzględniono także gospodarstwa osób w średnim wieku 
bez dzieci.  

Kryteria, względem których dokonano typologizacji gospodarstw, były na-
stępujące: wiek głowy gospodarstwa, liczba osób w gospodarstwie domowym, 
dzietność (lub bezdzietność) oraz w przypadku, gdy w rodzinie były dzieci, ich 
liczba, aktywność zawodowa głowy gospodarstwa (lub jej brak).  

Dokonano szczegółowej analizy wyróżnionych typów pod względem na-
stępujących cech: preferowane formy wypoczynku długo- i krótkoterminowego 
w kraju i za granicą, źródła informacji o miejscach wypoczynku, osoba (osoby) 
podejmująca decyzję o wyjeździe, sposób wyboru miejsca wypoczynku, czas 
podejmowania decyzji o wyjeździe oraz najczęstszy organizator wyjazdów tu-
rystycznych. Wyróżnione typy gospodarstw wraz z opisującymi je cechami 
zaprezentowano w tabeli 2. 

W dalszej części przedstawiono analizę wzorców zachowań turystycznych 
gospodarstw domowych, uwzględniającą wspomniane cechy. 

 
 

1. FORMY WYPOCZYNKU KRAJOWEGO (DŁUGOTERMINOWEGO I KRÓT-
KOTERMINOWEGO) 

 
Wypoczynek nad morzem, powiązany z plażowaniem, jest główną formą 

wypoczynku długoterminowego w nieomalże wszystkich fazach cyklu życia 
rodziny, szczególnie zaś na etapie pełnego gniazda I – rodziców z jednym 
dzieckiem, pośród których tę formę zrealizowało 71% badanych gospodarstw. 
Odstępstwa od tej sytuacji występują na etapie pustego gniazda II – starszych 
małżeństw bez dzieci na utrzymaniu, wśród których przeważają wyjazdy do 
sanatoriów, oraz pośród rodzin osób starszych, w których głowa gospodarstwa 
przeszła na emeryturę, gdzie dominują pobyty na działce w domkach letnisko-
wych oraz wyjazdy do rodziny, znajomych.  

                                                           
9 Ph. Kotler, op.cit., s. 167. 
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Tabela 2 
 

Typy aktywnych turystycznie badanych gospodarstw domowych 
według fazy cyklu życia 

 

Lp. Faza cyklu  
życia rodzinnego 

Odsetek 
wśród 

aktywnych 
turystycznie* 

Cechy opisujące grupę 

1 2 3 4 

1 Okres kawalerski 8% 

1. Wiek do 24 lat, gospodarstwo 1 osoby 
2. Wiek 25–29 lat, gospodarstwo 1 osoby 
3. Wiek 30–39 lat, gospodarstwo 1 osoby 

2 Młode pary bez dzieci 6% 

1. Wiek do 24 lat, gospodarstwa 2-osobowe, 
bez dzieci 

2. Wiek 25–29 lat, gospodarstwa 2-osobowe 
bez dzieci 

3 
Pary w wieku średnim 
bez dzieci 

5% 

1. Wiek 30–39 lat, gospodarstwa 2-osobowe 
bez dzieci  

2. Wiek 40–49 lat, gospodarstwa 2-osobowe 
bez dzieci 

4 
Pełne gniazdo I:  
pary z jednym dziec-
kiem 

6% 

1. Wiek do 24 lat, gospodarstwo 3-osobowe 
(2 + 1 dziecko) 

2. Wiek 25–29 lat, gospodarstwo 3-osobowe 
(2 + 1 dziecko) 

3.  Wiek 30–39 lat, gospodarstwo 3-osobowe 
(2 + 1 dziecko) 

5 
Pełne gniazdo II:  
pary z dwojgiem  
i więcej dzieci 

18 % 

1. Wiek 25–29 lat, gospodarstwa 4- i więcej 
osobowe 2 + 2 (lub > 2) osób 

2. Wiek 30–39 lat, gospodarstwa 2 + 2 (lub  > 2) 
osób 

3. Wiek 40–49 lat, gospodarstwa 2 + 2 (lub > 2) 
osób 

6 
Pełne gniazdo III:  
starsze pary z dziec-
kiem lub dziećmi  

6% 
1. Wiek 50–59, gospodarstwa 3- i więcej 

osobowe z dzieckiem lub dziećmi, głowa 
rodziny pracuje 

7 

Puste gniazdo I:  
starsze pary, mieszkające 
samodzielnie, głowa ro-
dziny pracuje zawodowo 

5% 

1. Wiek 50–59 lat, gospodarstwa 2-osobowe, 
głowa rodziny pracuje  

2. Wiek 60 i więcej lat, gospodarstwo 2-oso-
bowe, głowa rodziny pracuje 
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1 2 3 4 

8 

Puste gniazdo II:  
starsze pary, mieszkają-
ce samodzielnie, emeryt 
(rencista) głową rodziny  

6% 

1. Wiek 50–59 lat, gospodarstwa 2-osobowe, 
głowa rodziny na emeryturze bądź rencie  

2. Wiek 60 i więcej lat, gospodarstwo 2-oso-
bowe, głowa rodziny na emeryturze bądź 
rencie 

9 
Samotna starsza osoba 
pracująca zawodowo 

2% 

1. Wiek 50–59 lat, gospodarstwo 1 osoby 
pracującej  

2. Wiek 60 i więcej lat, gospodarstwo 1 osoby 
pracującej 

10 
Samotna starsza osoba 
na emeryturze 

9% 

1. Wiek 50–59 lat, gospodarstwo 1 osoby na 
emeryturze (rencie)  

2. Wiek 60 i więcej lat, gospodarstwo 1 osoby 
na emeryturze (rencie) 

11 
Wieloosobowe rodziny 
osób w średnim wieku 
bez dzieci do lat 19 

11% 
1. Wiek 40–49 lat, 3- i więcej osobowe (bez 

dzieci) z rodzicem (rodzicami), głowa ro-
dziny pracuje 

12 
Wieloosobowe rodziny 
osób starszych, głowa 
aktywna zawodowo  

9% 

1. Wiek 50–59 lat, 3- i więcej osobowe bez 
dzieci ze starszym rodzicem (rodzicami), 
głowa rodziny pracuje  

2. Wiek 60 i więcej lat, 3- i więcej osobowe, 
bez dzieci z rodzicem (rodzicami), głowa 
rodziny pracuje 

13 
Rodziny osób starszych, 
głowa gospodarstwa na 
emeryturze 

6% 

1. Wiek 50–59 lat, 3- i więcej osobowe bez 
dzieci ze starszym rodzicem (rodzicami), 
głowa rodziny na emeryturze  

2. Wiek 60 i więcej lat, 3- i więcej osobowe, 
bez dzieci z rodzicem (rodzicami), głowa 
rodziny na emeryturze 

* Spośród 613 gospodarstw aktywnych turystycznie do ww. 13 typów zakwalifikowano ok. 97% 
gospodarstw.  

Źródło: badania własne. 
 
 
W rodzinach reprezentujących etapy pełnego gniazda II (pary z dwojgiem 

i więcej dzieci) i pełnego gniazda III (starsze pary z dziećmi na utrzymaniu) 
wypoczynek nad morzem, będący wprawdzie nadal najpopularniejszą formą 
wyjazdów długoterminowych, nie dominuje tak wyraźnie. Na tych etapach, ze 
względu na zwiększającą się aktywność turystyczną dzieci, realizowane przez 
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rodziny formy wypoczynku są bardziej zróżnicowane (wyjazdy nad jeziora, 
w góry, podróże samochodem po kraju ze zwiedzaniem, wędrówki piesze, ro-
werowe lub spływy kajakowe, wycieczki autokarowe). 

Wypoczynek krótkoterminowy najczęściej jest związany z wyjazdami do 
rodziny i znajomych. Są one dominującą formą w sześciu z 13 faz, to jest  
w okresie kawalerskim, w pełnym gnieździe II, pustych gniazdach I i II, wśród 
samotnych starszych osób na emeryturze oraz wśród rodzin osób starszych, 
gdzie głowa przeszła na emeryturę. W dalszych trzech fazach (pełne gniazdo I  
i III oraz wieloosobowe rodziny osób starszych, gdzie głowa gospodarstwa jest 
na emeryturze) wyjazdy do rodziny i znajomych znajdują się na drugim miejscu 
pod względem realizowanych form wypoczynku. 

Drugą, bardzo częstą formą wypoczynku krótkoterminowego jest wypo-
czynek nad jeziorami, preferowany przez największe grupy badanych w czte-
rech fazach: młodych par małżeńskich bez dzieci, par w wieku średnim bez 
dzieci, pełnego gniazda I oraz wśród wieloosobowych rodzin osób starszych, 
gdzie głowa gospodarstwa jest aktywna zawodowo. Na tym tle wyróżniają się 
gospodarstwa reprezentujące pełne gniazdo III, wśród których najpopularniej-
szą formą wyjazdów krótkoterminowych jest wypoczynek w górach, realizowa-
ny przez połowę reprezentantów wymienionej grupy oraz samotnych starszych 
osób aktywnych zawodowo, gdzie aż 71% uczestniczyło w wycieczkach auto-
karowych. 

Relatywnie dużym powodzeniem cieszą się pobyty na działkach w domach 
letniskowych (własnych, krewnych, znajomych), które w dwóch fazach (młode 
pary bezdzietne oraz wieloosobowe rodziny osób w średnim wieku bez dzieci) 
okazały się, równolegle z wypoczynkiem nad jeziorami, najpopularniejszą for-
mą wypoczynku krótkoterminowego, a w kolejnych trzech fazach były drugą  
w kolejności realizowaną formą (pary w wieku średnim bez dzieci, puste gniaz-
do I i II). 
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2. FORMY WYPOCZYNKU ZAGRANICZNEGO (DŁUGOTERMINOWEGO  
I KRÓTKOTERMINOWEGO) 

 
Chociaż wypoczynek za granicą dotyczy znacznie mniejszej grupy bada-

nych, to jego formy nie różnią się znacznie od krajowych. Najczęstszą formą 
wypoczynku długoterminowego są wyjazdy nad morze związane z plażowa-
niem (okres kawalerski, pełne gniazdo I, II i III, puste gniazdo I). Ponadto, na 
niektórych etapach cyklu życia najpopularniejszą formą są wycieczki autokaro-
we (puste gniazdo II, samotna starsza osoba pracująca zawodowo). Ciekawym 
odstępstwem od tych reguł jest wypoczynek młodych bezdzietnych par. 
Wszystkie spośród badanych gospodarstw wyjeżdżały za granicę na narty. Po-
nadto relatywnie duży odsetek reprezentantów tej grupy uczestniczył w innych 
zagranicznych formach wyjazdów: 15% wypoczywało nad morzem, 15% wy-
brało pobyt (rejs) pod żaglami, 8% wyjazd do rodziny, znajomych, 8% podróż 
samochodem ze zwiedzaniem. Poza wymienioną grupą największą aktywność 
w zakresie wyjazdów zagranicznych zauważyć można u starszych samotnych 
osób aktywnych zawodowo, gdzie aż 38% badanych uczestniczyło w wyciecz-
kach autokarowych. 

Dość wysoka aktywność turystyczna cechuje gospodarstwa reprezentujące 
pełne gniazdo III oraz puste gniazdo II. W pierwszej wspomnianej grupie ponad 
1/4 badanych wyjeżdżała nad morze, niespełna 1/5 odwiedzała za granicą ro-
dzinę i znajomych. W drugiej grupie – wśród osób starszych – popularną formą 
wyjazdów zagranicznych była wycieczka autokarowa (27% badanych). Ponadto 
na etapie pełnego gniazda III można zauważyć, podobnie jak w przypadku dłu-
goterminowych wyjazdów krajowych, największą różnorodność form wypo-
czynku realizowanych za granicą. Poza wypoczynkiem nad morzem, reprezen-
tanci tej fazy wyjeżdżali między innymi do rodziny i znajomych (18%), na wy-
cieczki autokarowe, w góry (9%), na narty (9%), podróżowali samochodem 
(9%).  

Jedyną grupą gospodarstw, w której nie zanotowano żadnych wyjazdów 
zagranicznych, były rodziny osób starszych, gdzie głowa gospodarstwa przeszła 
na emeryturę. Fakt ten można zapewne wyjaśnić pogarszającą się wraz z przej-
ściem na emeryturę dostępnością środków finansowych, jak również wiekiem  
i często związanym z nim pogarszającym się stanem zdrowia. 
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Wypoczynek krótkoterminowy bardzo rzadko jest realizowany za granicą. 
Najczęstszą jego formą są wycieczki autokarowe. W większości dotyczą one 
osób reprezentujących gospodarstwa jednoosobowe. W ten sposób wypoczywa 
29% spośród samotnych starszych osób aktywnych zawodowo, 11% samotnych 
starszych osób na emeryturze, 11% reprezentantów okresu kawalerskiego.  

 
 

3. SPOSÓB ORGANIZACJI WYJAZDÓW 
 
Dominującym sposobem organizacji wyjazdów w większości wyróżnio-

nych typów gospodarstw jest ich organizacja we własnym zakresie. Na ten spo-
sób, w zależności od typu gospodarstwa domowego, wskazuje od 67 do 94% 
reprezentantów gospodarstw. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest grupa sa-
motnych starszych osób pracujących zawodowo, dla której dominującym orga-
nizatorem wypoczynku są instytucje, organizacje, zakłady pracy (45% reprezen-
tantów grupy). 

Z pośrednictwa instytucji, organizacji, zakładów pracy korzysta też zna-
czący odsetek przedstawicieli następujących typów gospodarstw: starszych 
samotnych osób na emeryturze – 26%, pełnego gniazda II – 23%, pełnego 
gniazda III – 20%, 

W pierwszym przypadku popularnym organizatorem są kluby emeryta, ak-
tywnie działające także w zakresie wyjazdów turystycznych. Można przypusz-
czać, że w dwóch następnych etapach pełnego gniazda są to zarówno zakłady 
pracy, jak i szkoły oraz organizacje młodzieżowe organizujące wyjazdy turys-
tyczne dla swoich członków.  

Z pośrednictwa biur podróży najczęściej korzystają przedstawiciele takich 
typów gospodarstw, jak puste gniazdo II (19%), pary w wieku średnim bez-
dzietne (19%), starsze samotne osoby pracujące zawodowo (18%), puste gniaz-
do I (16%). 

Wszystkie te typy gospodarstw mają jedną wspólną cechę – nie ma w nich 
dzieci na utrzymaniu, co może świadczyć o tym, że są one w stanie wygospoda-
rować większy budżet na wypoczynek. 
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4. ŹRÓDŁA INFORMACJI O MIEJSCACH WYPOCZYNKU 
 
W zakresie źródeł informacji o miejscach wypoczynku dominują rodzina 

i znajomi. Ogromny opiniotwórczy wpływ tej grupy przejawia się w wysokim 
odsetku wskazań, kształtującym się – w zależności od typu gospodarstw –  
od 79 do 96%. 

Źródłem o dużym znaczeniu jest także Internet. Jako drugie z kolei źródło 
informacji został wskazany przez siedem z 13 typów gospodarstw. Najczęściej 
korzystają z niego ludzie młodzi – reprezentanci okresu kawalerskiego (49%), 
młode bezdzietne pary (38%) oraz pełnego gniazda I (35%), jak również ludzie 
w wieku średnim – reprezentanci wieloosobowych rodzin w wieku średnim 
(36%). Często wykorzystywanymi źródłami są także telewizja oraz katalogi 
biur podróży.  

 
 

5. OSOBA (OSOBY) PODEJMUJĄCE DECYZJE O WYJEŹDZIE 
 
W gospodarstwach tworzonych przez partnerów (małżonków) decyzje  

o wyjeździe najczęściej podejmowane są przez nich wspólnie. Wraz z pojawia-
niem się dzieci i ich dorastaniem mają one coraz większy wpływ na decyzje.  
I tak, na etapie pełnego gniazda III widać najwyraźniej odwrócenie roli po-
szczególnych członków gospodarstwa w podejmowaniu decyzji o wyjeździe – 
w 40% gospodarstw decyzja o wyjeździe jest podejmowana przez wszystkich, 
w 29% jest to głównie decyzja dzieci, w 26% partnerzy podejmują ją wspólnie. 
Można także zaobserwować, że wraz z wiekiem wzrasta rola głowy rodziny  
w podejmowaniu decyzji o wyjeździe – na etapie pustego gniazda II w 47% 
przypadków partnerzy podejmują decyzję wspólnie, a w 25% (co stanowi naj-
większy na tle wszystkich typów gospodarstw odsetek badanych) głowa gospo-
darstwa decyduje sama.  
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6. SPOSÓB WYBORU MIEJSCA WYPOCZYNKU 
 
Pod względem sposobu wyboru miejsca wypoczynku najczęściej wskazy-

wanym w większości gospodarstw jest przekonanie o tym, że członkowie gos-
podarstwa z góry wiedzą dokąd jechać. Można stąd wnioskować, że decyzje  
o wyjeździe podejmowane są szybko, bezproblemowo. Zważywszy na wspo-
mnianą już wagę przywiązywaną do opinii rodziny i znajomych jako źródeł 
informacji o miejscach wypoczynku, można przypuszczać, że w dużej mierze 
wpływają oni na taki sposób podejmowania decyzji. Drugim w kolejności spo-
sobem wyboru miejsca wypoczynku jest odwiedzanie zazwyczaj tego samego 
miejsca (względnie miejsc), co wskazuje, że decyzje podejmowane są nawyko-
wo, rutynowo. Kolejne grupy tworzą gospodarstwa, które sukcesywnie odwie-
dzają wymarzone przez siebie miejsca wypoczynku, oraz takie, które nie potra-
fią wskazać, w jaki sposób dochodzi do podjęcia decyzji o wyjeździe.  

Odstępstwa od wspomnianych prawidłowości można zaobserwować w na-
stępujących przypadkach: 
– w grupie wieloosobowych rodzin osób starszych (głowa gospodarstwa ak-

tywna zawodowo) oraz w grupie rodzin osób starszych (głowa gospodarstwa 
na emeryturze) dominują wyjazdy zazwyczaj w to samo miejsce; świadczy 
to zapewne o tym, że wraz z wiekiem decyzje częściej podejmowane są ru-
tynowo; 

– w okresie kawalerskim drugim z kolei sposobem podejmowania decyzji są 
wyjazdy w wymarzone miejsca (18%), co może wskazywać na fakt, że swo-
boda, brak zobowiązań i ograniczeń, jakie nakłada na jednostkę posiadanie 
rodziny, częściej umożliwiają realizację marzeń. 

Warto również podkreślić relatywnie duży odsetek wskazań ostatniego 
z wymienionych sposobów podejmowania decyzji wśród osób w wieku śred-
nim, należących do dwóch grup – pierwszej – wieloosobowych rodzin osób  
w wieku średnim bez dzieci (36%) oraz drugiej – par w wieku średnim (25%) 
bez dzieci. Może to świadczyć o tym, że realizacja marzeń w zakresie wyjaz-
dów turystycznych stanowi czasami alternatywę bądź rekompensatę braku 
obecności dzieci. 
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Podsumowanie 
 
Warto na zakończenie rozważań wskazać cechy charakterystyczne, jak też 

pewne prawidłowości zachowań turystycznych w różnych fazach cyklu życia 
rodziny. 

 
Faza 1: Okres kawalerski 

Prawie 90% respondentów organizuje wyjazdy we własnym zakresie, naj-
częściej podejmując decyzje samodzielnie, na miesiąc, dwa, do trzech przed 
wyjazdem. W największym stopniu, w porównaniu z innymi grupami, korzysta-
ją z Internetu, który po rodzinie i znajomych jest dla nich drugim źródłem in-
formacji o miejscach wypoczynku. 

 
Faza 2: Młode pary małżeńskie bezdzietne 

90% osób organizuje wyjazdy samodzielnie, decyzje podejmują najczę-
ściej wspólnie, najczęściej na miesiąc, dwa do trzech miesięcy wcześniej, czę-
ściej niż inni podróżują po kraju samochodem i zwiedzają, z wyjazdów zagra-
nicznych częściej niż inni wyjeżdżają na narty. 

 
Faza 3: Pary w wieku średnim bezdzietne 

Częściej niż inni korzystają z pośrednictwa biur podróży, relatywnie czę-
sto realizują swoje marzenia w zakresie wyjazdów turystycznych, zdecydowa-
nie częściej korzystają z katalogów biur podróży jako źródła informacji; czas 
podejmowania decyzji o wyjeździe jest w tej grupie mocno zróżnicowany. 

 
Faza 4: Pełne gniazdo I  

94% osób organizuje wyjazdy we własnym zakresie, podejmując decyzje  
o wyjeździe najczęściej na miesiąc, dwa, do trzech miesięcy wcześniej, chociaż 
w porównaniu z innymi grupami dość dużo osób (ponad 1/4) podejmuje decyzje 
spontanicznie, bez planów. Najczęściej małżonkowie (partnerzy) podejmują 
decyzję wspólnie (ponad połowa z tej grupy), jednak w procesie decyzyjnym 
zaczynają uczestniczyć także dzieci (29%). 
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Faza 5: Pełne gniazdo II 
Ponad 2/3 organizuje wyjazdy we własnym zakresie, na tym etapie wzrasta 

również rola innych organizacji, instytucji lub zakładów pracy w organizowaniu 
wyjazdów. Chociaż nadal w większości decyzje podejmowane są przez partne-
rów, wpływ dzieci na nie, a także ich czynne uczestnictwo rosną. Zauważalne 
są trudności w określeniu dominującego sposobu wyboru miejsca wypoczynku  
i określeniu czasu podejmowania decyzji, co może się wiązać z procesem po-
wolnego usamodzielniania się dzieci, również w zakresie wypoczynku, a także 
z korzystaniem z gotowych propozycji wyjazdów organizowanych przez wspo-
mniane instytucje, organizacje i zakłady pracy. 

 
Faza 6: Pełne gniazdo III  

Grupa ta charakteryzuje się realizacją najbardziej urozmaiconych form 
wypoczynku. Zapewne są one konsekwencją usamodzielnienia się dzieci  
w zakresie spędzania czasu wolnego. Gospodarstwa z tej grupy wyróżniają się 
również najczęstszymi wyjazdami za granicę w ramach różnych form wypo-
czynku (wypoczynek nad morzem, wyjazdy do rodziny i znajomych, wycieczki 
autokarowe). Bardziej zróżnicowany, niż w innych fazach, jest też sposób po-
dejmowania decyzji o wyjazdach. W odróżnieniu od gospodarstw z innych faz 
cyklu życia rodziny dominuje tutaj udział wszystkich członków w decyzjach 
odnośnie do wyjazdów turystycznych, w prawie 1/3 decyzję o wyjeździe po-
dejmują głównie dzieci. Zróżnicowany jest też czas podejmowania decyzji  
o wyjazdach: spontanicznie, bez planów – 20% respondentów, krócej niż mie-
siąc przed wyjazdem – 23%, od 1 do 3 miesięcy przed wyjazdem – 23%, ponad 
3 miesiące przed wyjazdem – 20%. Dość duża grupa, tj. 31%, korzysta z Inter-
netu jako źródła informacji o miejscach wypoczynku (31%). 

 
Faza 7: Puste gniazdo I 

Decyzje o wyjeździe podejmowane są wcześniej niż w innych fazach 
(29% ponad 3 miesiące wcześniej). Najczęściej małżonkowie (partnerzy) po-
dejmują decyzję wspólnie (65%), choć w odróżnieniu od poprzednich faz cyklu 
życia rodziny w części gospodarstw o wyjeździe decyduje głowa gospodarstwa 
(13%). Krajowe wyjazdy długoterminowe tej grupy w większości wiążą się  
z odpoczynkiem nad morzem, natomiast wyjazdy krótkoterminowe dotyczą 
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głównie odwiedzin rodziny i znajomych, na tym etapie cyklu życia znacząco 
rośnie także liczba uczestników pielgrzymek (długo- i krótkoterminowych). 
Relatywnie dużą rolę jako źródło informacji o miejscach wypoczynku odgrywa 
telewizja (26%). 

 
Faza 8: Puste gniazdo II 

Źródłami informacji są, tak jak w innych fazach – rodzina i znajomi, choć 
odmiennie niż u pozostałych ważnym źródłem informacji o miejscach wypo-
czynku jest też lokalna prasa (25%). Tak jak w poprzedniej fazie decyzje o wy-
jeździe podejmowane są wcześniej (39% podejmuje decyzję ponad 3 miesiące 
wcześniej). Choć nadal najliczniejsze są gospodarstwa, gdzie małżonkowie 
(partnerzy) podejmują decyzje o wyjazdach wspólnie, to można zauważyć jesz-
cze wyraźniejszy niż w poprzedniej fazie wpływ głowy gospodarstwa na po-
dejmowanie tych decyzji (25%). Odmiennie niż w pozostałych fazach, dominu-
jącą formą krajowych wyjazdów długoterminowych są wyjazdy do sanatoriów 
(47%), ponad 27% wyjeżdża na zagraniczne wycieczki autokarowe. Relatywnie 
duża grupa korzysta z pośrednictwa biur podróży (19%).  

 
Faza 9: Starsza samotna osoba pracująca zawodowo 

Inaczej niż w pozostałych fazach respondenci najczęściej korzystają z or-
ganizacji wyjazdów przez instytucje, zakłady pracy (45%). Względnie duża 
grupa korzysta też z usług biur podróży, co może tłumaczyć fakt, że po rodzinie 
i znajomych najczęstszym źródłem informacji o miejscach wypoczynku są kata-
logi biur podróży. Decyzje o wyjeździe najczęściej podejmowane są na miesiąc, 
dwa, do trzech miesięcy wcześniej. Można zauważyć dość zróżnicowane formy 
krajowego wypoczynku długoterminowego (morze, jeziora, sanatoria). Wyraź-
nie dominującą formą wyjazdów są wycieczki autokarowe. Dotyczy to zarówno 
długoterminowego wypoczynku za granicą (38%), jak i wypoczynku krótko-
terminowego w kraju (71%) i za granicą (29%). 

 
Faza 10: Samotna starsza osoba na emeryturze 

Dominuje organizacja wyjazdów we własnym zakresie, chociaż popularne 
jest również korzystanie z oferty wyjazdów z instytucji, organizacji, byłych 
zakładów pracy (26%). Największa część tej grupy podejmuje decyzje o wyjeź-
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dzie ponad 3 miesiące wcześniej, choć można również zauważyć, że dość duża 
grupa (23%) podejmuje decyzje spontanicznie, bez wcześniejszych planów,  
a 21% badanych krócej niż na miesiąc przed wyjazdem. Najpopularniejszą for-
mą wypoczynku długoterminowego są wyjazdy nad morze (68%), duża grupa 
(49%) wyjeżdża do sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych. Wypoczynek krót-
koterminowy wiąże się najczęściej z wyjazdami do rodziny i/lub znajomych. 
Dość popularnym sposobem są nadal wycieczki autokarowe, choć w odróżnie-
niu od osób pracujących, grupa emerytów uczestniczy wyłącznie w wyciecz-
kach krajowych.  

 
 

Faza 11: Wieloosobowe rodziny osób w średnim wieku bez dzieci  
Charakterystyczne dla tej grupy jest to, że dominującym sposobem podej-

mowania decyzji jest uczestnictwo w tym procesie wszystkich wyjeżdżających. 
Popularnym źródłem informacji jest Internet, na który wskazuje 36% gospo-
darstw. Pod względem sposobu podejmowania decyzji o wyjeździe grupę ten 
wyróżnia fakt, że aż 36% badanych wskazuje na wyjazdy w wymarzone miej-
sca. 

 
Faza 12: Wieloosobowe rodziny osób starszych, głowa aktywna zawodowo 

W porównaniu z grupą poprzednią daje się zauważyć bardziej zrutynizo-
wany sposób podejmowania decyzji o wyjeździe (dominują wyjazdy w te same 
miejsca – 36%). W zakresie źródeł informacji nieco zmniejsza się rola Internetu 
na korzyść bardziej tradycyjnego źródła – telewizji. Tak jak w poprzedniej fa-
zie, w podejmowaniu decyzji o wyjeździe uczestniczą wszyscy zainteresowani. 

 
Faza 13: Rodziny osób starszych, głowa gospodarstwa na emeryturze 

W porównaniu z poprzednią fazą w zakresie źródeł informacji rolę Inter-
netu przejmuje telewizja, wzrasta rola instytucji, organizacji i zakładów pracy  
w organizacji wypoczynku. Podobny sposób podejmowania decyzji, które  
w nieco większym stopniu są zrutynizowane (44% jeździ zazwyczaj w to samo 
miejsce). W odróżnieniu od większości opisanych powyżej grup nie zanotowa-
no w tej grupie żadnych wyjazdów zagranicznych. 
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Wnioski płynące z analizy zachowań turystycznych w różnych fazach cy-
klu życia rodziny mogą znaleźć bezpośrednie zastosowanie wśród przedsiębior-
ców obsługujących konsumentów na rynku dóbr i usług turystycznych.  
W szczególności mogą posłużyć do opracowywania skutecznych programów 
marketingowych przedsiębiorstw turystycznych, takich jak biura podróży, hote-
le czy firmy transportowe, a także okazać się pomocne w działalności mniej-
szych podmiotów obsługujących konsumentów usług turystycznych, takich jak 
na przykład gospodarstwa agroturystyczne. Rozważania zaprezentowane w ni-
niejszym artykule mogą być również przydatne w działalności podmiotów od-
powiedzialnych za promocję turystyki w określonych gminach czy regionach 
turystycznych.  

 
 
 

CONSUMER BEHAVIOUR ON THE MARKET OF TOURISM GOODS  
AND SERVICES VERSUS FAMILY LIFE CYCLES 

 
Summary 

 
The paper is based on the results of researches „Tourist behaviour and customs  

of Polish citizens” which were counducted among Polish households. It presents the 
typology of Polish households participating in tourism. 13 types of households are  
related to different family life cycles. The paper describes the preferences of households 
with reference to: long term tourism, short term tourism, the sources of information  
on tourism destinations, members of family making decisions about participation  
in tourism, time of making decisions, the way of choosing tourist destinations, most 
frequent organizer of trips, etc. 
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ROZWÓJ INTERNETOWYCH BIUR PODRÓŻY  
NA PRZYKŁADZIE FIRMY TRAVELPLANET  

 
 
 

Wprowadzenie 
 
Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne dają możliwość budowania 

nowych relacji w środowisku gospodarczym. Spośród wszystkich technologii 
stosowanych w branży turystycznej z pewnością największe znaczenie ma In-
ternet. Doświadczenie firm amerykańskich, takich jak TRAVELOCITY czy 
EXPEDIA, pokazuje, że przy odpowiednim zaopatrzeniu w infrastrukturę tele-
komunikacyjną (łącza o odpowiedniej szybkości) oraz przy odpowiednio sta-
rannym zaplanowaniu działań, firmy, które dotychczas nie miały możliwości 
rozwoju poza granicami swojego kraju, dziś mogą z powodzeniem zdobywać 
rynki na całym świecie.  

Podmioty gospodarcze działające w branży turystycznej zaczynają w pełni 
wykorzystywać potencjał Internetu, a co więcej – coraz częściej jedynie na nim 
opierają całą swoją działalność. 
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1. ROZWÓJ SIECI GLOBALNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE 
 
Według raportu przedstawionego na konferencji Organizacji Narodów 

Zjednoczonych (ONZ) w 2004 roku1 zauważa się stały wzrost użytkowników 
Internetu na świecie. Liczba internautów wynosi około 813 milionów. Z naj-
nowszych badań, przeprowadzonych przez internetową firmę konsultingową 
IAB Polska, wynika, że Internet jest obecnie najszybciej rozwijającym się me-
dium. 

 
Tabela 1 

 
Liczba użytkowników Internetu na świecie w latach 2000–2004 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Liczba  
użytkowni-
ków [tys.] 

387 532 495 886 626 579 675 678 812 885 

Źródło: e-Commerce and Development Report 2004... 
 
 
W Polsce od grudnia 2003 do grudnia 2004 przybyło ponad milion no-

wych internautów. Obecnie dostęp do Internetu ma około 23,5% społeczeństwa, 
to jest ponad 9 milionów ludzi2. Tak szybki rozwój sieci globalnej zarówno  
w Polsce, jak i na całym świecie wiąże się z obserwowanymi od połowy lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku tendencjami globalizacyjnymi, polegającymi 
między innymi na 

– szerokim dostępie do nowoczesnych technologii, 
– systematycznej rozbudowie sieci teleinformatycznych, 
– tworzeniu w wielu rozwiniętych państwach rozwiązań legislacyjnych 

sprzyjających rozwojowi nowoczesnych technologii, 
– zwiększającej się konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, a co za 

tym idzie – obniżaniu kosztów korzystania z Internetu. 
                                                           

1 E-Commerce and Development Report 2004, w: United Nations Conference on Trade  
and Development, New York–Geneva 2004. 

2 www.egospodarka.pl. 
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Przewiduje się, że w ciągu najbliższych kilku lat liczba użytkowników In-
ternetu w Polsce wzrośnie nawet do 15 milionów. Według firmy konsultingo-
wej NIELSEN-NETRATINGS, Polska jest obecnie krajem o najwyższym 
wskaźniku przyrostu połączeń internetowych i liczby internautów w Europie 
Środkowo-Wschodniej3. 

 
 
2. WYKORZYSTANIE NOWYCH KANAŁÓW DYSTRYBUCJI W USŁUGACH 

TURYSTYCZNYCH 
 
Przez pojęcie usługi turystyczne, w myśl ustawy, należy rozumieć: usługi 

przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turys-
tom lub odwiedzającym4. Świadczenie usług turystycznych jest ściśle związane 
ze szczególnym zestawem cech, jakie je charakteryzują: z niematerialnością, 
nietrwałością, nierozdzielnością procesów produkcji i konsumpcji. Klient, do-
konujący wyboru usługi turystycznej, nie ma takich możliwości, jak w przy-
padku wyboru produktu: nie może obejrzeć, „dotknąć” czy przetestować ofero-
wanej usługi. Podejmuje decyzję na podstawie odpowiadającego mu zestawu 
cech usługi, takich jak 

– warunki noclegowe (położenie, wygląd i standard obiektu), 
– rodzaj i standard środków transportu, 
– termin świadczenia usługi, 
– usługi dodatkowe, 
– cena. 
Powoduje to, iż szybkość przepływu informacji, dotarcie do jak najwięk-

szej liczby klientów z szeroką i aktualną ofertą, automatyzacja procesów bizne-
sowych oraz skuteczność funkcjonowania kanałów dystrybucji mają w turysty-
ce podstawowe znaczenie. 

Szybki rozwój technologii teleinformatycznych i coraz szersze wykorzy-
stanie ich w turystyce doprowadziło do tego, iż oprócz tradycyjnych kanałów 
dystrybucji usług turystycznych (oddziały, placówki biur podróży) coraz więk-

                                                           
3 www.nielsen-netratings.com. 
4 Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku, art. 3 § 1. 



Tomasz Mańkowski 140 

szego znaczenia nabierają kanały nowoczesne, czyli sprzedaż usług turystycz-
nych w Internecie i za pośrednictwem telefonicznych centrów obsługi (call 
center), które w ostatnich latach cieszą się rosnącą popularnością wśród konsu-
mentów usług turystycznych. Tak duże zainteresowanie klientów tą formą dys-
trybucji wiąże się z głównymi jej zaletami, do których zalicza się: 

1. Możliwość przeglądania oferty w domu (wystarczy jedynie komputer  
z podłączeniem do Internetu). Jest to najważniejsza zaleta portali oferujących 
sprzedaż usług turystycznych w Internecie, ponieważ pozwala zaoszczędzić 
czas związany z poszukiwaniem właściwej oferty w różnych biurach podróży, 
zlokalizowanych często w różnych częściach miasta.  

2. Możliwość szybkiego dotarcia do interesującej oferty turystycznej przez 
całą dobę i przez cały tydzień. 

3. Możliwość przeglądania ofert kilku biur turystycznych w jednym miej-
scu. 

4. Możliwość porównania oferty bądź kilku ofert na podstawie zadanych 
kryteriów (np. cena, dodatkowe usługi, terminy). 

5. Kompleksowość obsługi – portale często umożliwiają skorzystanie  
z usług dodatkowych, takich jak na przykład zakup bonów, wypożyczenie sa-
mochodu w miejscu pobytu. 

Coraz więcej podmiotów działających na rynku turystycznym zaczyna do-
ceniać korzyści płynące z wykorzystania Internetu jako nowej formy sprzedaży 
usług. Koszty związane z tworzeniem kolejnych placówek są bowiem znaczne. 
Nowoczesne kanały dystrybucji umożliwiają zaś otwarcie się na nowe rynki 
zbytu, przy jednoczesnym ograniczeniu nakładów finansowych. 

 
 

3. PRZEDSIĘBIORSTWA W ŚRODOWISKU INTERNETOWYM 
 
Od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to nastąpił dyna-

miczny rozwój sieci globalnej, Internet stał się platformą dla rozwoju różnorod-
nych systemów rezerwacji, wymiany i sprzedaży towarów oraz usług. Systemy 
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takie z czasem zaczęły być określane mianem systemów e-commerce lub sys-
temami handlu elektronicznego. Wśród systemów e-commerce wyróżniamy5: 

– B2B (Business to Business) – przeznaczone do realizacji transakcji  
w formie elektronicznej pomiędzy firmami; 

– B2C (Business to Customer) – przeznaczone do realizacji transakcji  
w formie elektronicznej pomiędzy firmą a klientem. 

Poza wymienionymi dwoma platformami wymiany i realizacji transakcji 
w formie elektronicznej istnieje także trzecia platforma, łącząca w sobie zarów-
no funkcje B2B, jak i B2C. Zastosowanie zarówno platformy B2B, jak i B2C 
może w krótkim czasie przynieść firmie wymierne korzyści. Firmy turystyczne, 
które zdecydowały się na wybór Internetu jako podstawowego kanału dystrybu-
cji swojej oferty, wskazują wiele korzyści: 

– możliwość szybkiego dotarcia do dużej liczby klientów; 
– niewielkie koszty prowadzenia działalności w Internecie; 
– możliwość stałego monitorowania sprzedaży bez konieczności prowa-

dzenia kosztownych analiz; 
– szybki wzrost zainteresowania klientów zakupami w sieci; 
– utrzymywanie stałego kontaktu z klientem i możliwość prowadzenia 

tańszych programów lojalnościowych. 
Jednak oprócz zalet, wynikających z zastosowania platformy handlu elek-

tronicznego w usługach turystycznych, istnieje nadal wiele barier hamujących 
rozwój e-commerce w tej branży6: 

– niewystarczająca przepustowość łączy internetowych, rodzaj łącza in-
ternetowego często jest dobrany nieodpowiednio do charakteru prowa-
dzonej działalności; 

– niedostateczne zabezpieczenie zarówno dokonywanych transakcji elek-
tronicznych, jak i przepływów dokumentów pomiędzy kontrahentami; 

– pojawiające się problemy związane z dokonywaniem płatności; 
 
 

                                                           
5 M. Nalazek, J. Moskała, W. Błaszczuk, K. Łopaciński, K. Sikora, Internet w turystyce...,  

s. 12. 
6 E-Commerce and Development Report 2004... 
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– pojawiające się problemy związane z negocjowaniem kontraktów  
i umów; 

– pojawiające się problemy związane z dostawami. 
Przedstawione trudności wynikają jednak z wczesnego stadium ogólnego 

rozwoju europejskiego rynku elektronicznego. Szacuje się, że pomimo przej-
ściowych trudności z prawidłową organizacją platform transakcji elektronicz-
nych w Europie, rynek ten do 2010 roku osiągnie poziom rozwoju porówny-
walny z rynkiem amerykańskim. 

 
 

4. INTERNETOWE BIURA PODRÓŻY JAKO PRZEJAW WYKORZYSTANIA 
E-COMMERCE W TURYSTYCE 

 
Internetowe biura podróży to nowy typ pośredników w turystyce. Korzy-

stając z Internetu i zaawansowanych technologii teleinformatycznych, oferują 
produkty innych dostawców. Różnica pomiędzy tradycyjnymi biurami podróży, 
a tymi które działają w sieci globalnej, polega głównie na tym, że te ostatnie 
korzystają wyłącznie lub w przeważającej mierze z Internetu do dystrybucji 
oferowanych usług7. 

Tradycyjne i „wirtualne” biura podróży to takie, które8: 
– oferują szeroki zakres produktu turystycznego (bilety lotnicze, usługi 

noclegowe, rejsy wycieczkowe, pakiety turystyczne etc.); 
– zajmują się pośrednictwem, czyli rezerwacją i sprzedażą jednego rodza-

ju usług (sprzedaż usług hotelowych, sprzedaż biletów transportu lotni-
czego, rezerwacja i wynajem samochodów).  

Internetowe biura podróży we współpracy z dostawcami usług turystycz-
nych stosują dwa rodzaje umów9: 

– agencyjną – ceny ustalane są przez dostawców usług, do których prze-
kazywana jest bezpośrednio rezerwacja dokonana przez klienta; wyna-
grodzeniem w takim przypadku jest prowizja; 

                                                           
7 M. Nalazek, J. Moskała, W. Błaszczuk, K. Łopaciński, K. Sikora, op.cit., s. 18. 
8 Ibidem. 
9 Ibidem. 
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– sprzedaży na własny rachunek (forma najczęściej stosowana we 
współpracy z gestorami bazy noclegowej) – biuro otrzymuje cenę netto, 
do której dolicza własny narzut; jest to model pozwalający na uzyskanie 
znacznie większej stopy zysku przez internetowe biuro podróży.  

Wśród internetowych biur podróży zdecydowanymi liderami, jeżeli chodzi 
o wartość rezerwacji usług turystycznych dokonywanych przez Internet, są fir-
my amerykańskie. Według raportu przygotowanego przez firmę konsultingową 
JupiterResearch10, dotyczącego amerykańskiego rynku internetowych biur po-
dróży, wartość rezerwacji w sieci w tym kraju wyniosła w 2004 roku 54 mld 
dolarów, co stanowi ponad 20% ogólnej sprzedaży w turystyce. 

Do największych podmiotów pod względem wielkości sprzedaży wśród 
internetowych biur podróży na rynku amerykańskim zalicza się następujące 
firmy11: 

– Expedia – jedno z największych przedsiębiorstw turystycznych  
w USA. Notowana jest na nowojorskiej giełdzie papierów wartościo-
wych NASDAQ. Firma ma w swojej ofercie usługi ponad 450 linii lot-
niczych oraz 43 tys. obiektów noclegowych, głównych firm wynajmu 
samochodów, największych linii Cruiserów etc. 

– Travelocity – główny rywal Expedia co do miana największego wirtual-
nego biura podróży na świecie. Roczna wartość usług sprzedawanych 
za pośrednictwem witryny Travelocity wyniosła w 2001 roku ponad  
2 mld dolarów. 

Udziały poszczególnych „wirtualnych” biur podróży na internetowym 
rynku usług turystycznych zaprezentowane zostały w tabeli 2. 

Expedia i Travelocity zdystansowały (tabela 2) swoich rynkowych rywali. 
Inaczej kształtuje się sytuacja na rynku europejskim. Według firmy konsultin-
gowej PhoCusWright wartość rezerwacji w sieci Internet w Europie w 2004 ro-
ku wyniosła 19,2 mld euro. Obecnie sprzedaż usług turystycznych w Internecie 
stanowi około 9% ogólnej sprzedaży w turystyce, a przewiduje się wzrost do 
20% do końca roku 200612. 

                                                           
10 www.jupiterresearch.com. 
11 M. Nalazek, J. Moskała, W. Błaszczuk, K. Łopaciński, K. Sikora: op.cit., s. 19. 
12 www.phocuswright.com. 
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Tabela 2 
 

Największe internetowe biura podróży w USA 
 

Nazwa Domena Udział w rynku 
[%] 

EXPEDIA www.expedia.com 21,42 
TRAVELOCITY www.travelocity.com 16,10 
ORBITZ www.orbitz.com 9,79 
CHEAP TICKETS www.cheaptickets.com 8,24 
YAHOO! TRAVEL travel.yahoo.com 6,70 
HOTWIRE www.hotwire.com 5,67 
AMERICAN EXPRESS TRAVEL www.itn.net 2,97 
PRICELINE www.priceline.com 2,36 
VACATIONS TO GO www.vacationstogo.com 1,90 
AMXTRAVEL.COM www.amxtravel.com 1,52 

Źródło:  M. Kamiński, www sukces – dla cierpliwych, „Wiadomości Turystyczne” 
2005, nr 18, s. 1. 

 
 
W przypadku rynku europejskiego nie można wyróżnić zdecydowanych 

liderów. Proces koncentracji internetowych biur podróży w Europie jest słabo 
zauważalny. Składa się na to wiele czynników, takich jak występująca różno-
rodność językowa regionu, uwidaczniające się różnice kulturowe w krajach 
europejskich. 

Próba stworzenia internetowego biura podróży, obejmującego swoim za-
sięgiem całą Europę, wiązałaby się z poniesieniem znacznych kosztów, cho-
ciażby na uruchomienie lokalnych serwisów (prowadzonych w lokalnym języ-
ku), a także często lokalnych centrów telefonicznej obsługi klienta (tzw. call 
centers).  

Pierwsze „wirtualne” biura podróży w Polsce rozpoczęły działalność na 
rynku pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Firmy te funkcjonowały, 
wzorując się na przedsiębiorstwach amerykańskich, takich jak Expedia i Trave-
locity. Jako pierwszy działalność w Internecie rozpoczął w 1996 roku portal 
turystyczny BlizejSlonca.pl. Na początku witryna zawierała jedynie wyszuki-
warkę ofert turystycznych, która nie dawała możliwości rezerwacji ofert.  
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Z czasem została zaopatrzona w zaawansowane narzędzia, umożliwiające skła-
danie zamówień przez Internet. Kolejna firma, która rozpoczęła działalność na 
platformie e-commerce, to Wakacje.pl. Jednak dopiero w 2001 roku powstało 
pierwsze biuro działające wyłącznie w Internecie, o nazwie Travelplanet.pl.  
W tabeli 3 przedstawiono charakterystykę największych „wirtualnych” biur 
podróży na rynku polskim. 

 
Tabela 3 

 
Największe „wirtualne” biura podróży w Polsce 

 
Nazwa Easygo.pl Traveliada.pl Travelplanet.pl Rezerwacje.pl BlizejSlonca.pl Wakacje.pl 

1 2 3 4 5 6 7 
Rok 
powstania 

2005 2005 1999 
(w sieci od 2001) 

2003 1996 1999 

Właściciel 5 udziałow-
ców 

Adrianna 
Rudaniecka 

Spółka akcyjna, 
większościowy 

udziałowiec 
MCI Manage-

ment 

Sieć Polska Pl 
Sp. z o.o. 

Jan Szymula Michał 
Kaczorow-

ski, 
Mariusz 
Panek 

Władze Iwona 
Sokołow-

ska, prezes 
zarządu 

Adrianna 
Rudaniecka, 

prezes 

Piotr Multan, 
prezes, Tomasz 
Moroz, wice-

prezes, Krzysz-
tof Wachowski, 

dyrektor 
finansowy 

b.d. Adrian Szymu-
la, dyrektor 

Michał 
Kaczorow-
ski, prezes 
zarządu, 
Mariusz 
Panek, 

wiceprezes 
zarządu 

Obroty  
w 2004 r. 

b.d. b.d. 17,5 mln zł – 
wartość  

sprzedaży 

b.d. 5 500 tys. 16 728 tys. 

Liczba 
wejść  
na stronę  
w 2004 r. 

 625 tys. 
(2005 r.) 

3 mln wizyt,  
30 mln odsłon 

(2005 r.) 

4 690 tys. 
(średnia liczba 

odsłon) 

3 mln odsłon, 
300 tys. unikal-

nych wejść 

1 645,867 
tys. wizyt  
na stronie, 

801 994 uni-
kalnych użyt-
kowników 

Liczba 
klientów  
w 2004 r. 

b.d. b.d. 30 tys.  
od 2001 r. 

8 tys. rezer-
wacji 

3,5 tys. 8504 tys. 

Oferta  Wczasy, ho-
tele w Polsce 
i na świecie, 
bilety lotni-
cze i autoka-
rowe, rent  

a car, karty 
prepaid dla 
turystów 

Wycieczki 
zagraniczne, 

bilety lotnicze, 
tanie linie lot-
nicze, rezerwa-

cja miejsc  
w hotelach  
w Polsce  

i za granicą 

Oferta tury-
styczna, bilety 
lotnicze, baza 
noclegowa, 

obsługa 
biznesowa, 
informacja 
turystyczna 

Imprezy turys-
tyczne, imprezy 
pobytowe – Pol-

ska, hotele  
w Polsce, bilety 
lotnicze i auto-
karowe, wyna-
jem samocho-
dów na całym 
świecie, pakiety 

nurkowe, 
parkingi 

Prezentacja 
miejsc 

noclego-
wych 
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1 2 3 4 5 6 7 
Call center tak nie tak tak tak tak 
Biura 
obsługi 
klienta 
(BOK) 

– 1 3 - 1 1 

Sukces 
firmy 

Umowa 
partnerska  

z Wprost.pl, 
Pb.pl 

Dużo nowych 
umów 

Pierwszy  
e-commerce  
na giełdzie, 

uruchomienie 
punktów BOK 

Osiągnięcie  
2 miejsca  

w rankingu 
„Wprost”, 

wzrost prowi-
zji za wysoką 

sprzedaż 

Od stycznia 
2005 r. człon-
kostwo w PIT 

Ponad 30 
serwisów 

partnerskich, 
w 2005 r. 

rozpoczęta 
współpraca  
z portalem 
Interia.pl 

Plany 
rozwoju na 
przyszłość 

Rozbudowa 
CRM, nowe 

projekty 
turystyczne 

Dalszy 
rozwój 
systemu 

Otwarcie kilku-
dziesięciu 

punktów BOK 
w największych 
miastach; osiąg-
nięcie pozycji 

lidera turystyki 
w Europie Środ-
kowo-Wschod-

niej 

Ulepszanie 
strony; zwięk-
szanie zado-

wolenia 
klientów; 

budowa syste-
mu lojalno-
ściowego 

Wprowadzenie 
na polski rynek 
ofert zagranicz-
nych operato-
rów; urucho-

mienie punktu 
sprzedaży  

w Warszawie 

Rozbudowa 
wielokana-
łowego Con-
tact Center; 
rozbudowa 

systemu 
CRM; pod-

noszenie 
kwalifikacji 
zawodowych 
pracowni-

ków 
Dynamika 
wzrostu 
finansów 

100% 
wzrost 

miesięcznie 

b.d. 100% (2004 r. 
w porównaniu 

z 2003) 

260% 500% (2004 r. 
w porównaniu  

z 2003) 

259%  
(2004 r.  

w porówna-
niu z 2003) 

Liczba 
zamówień 
przez 
Internet, 
call center, 
BOK 

Internet 
50%, CC 

50% 

b.d. b.d. Internet 40%, 
CC 60% 

b.d. Internet 
60%, CC 

40% 

Źródło:  A. Mularczyk, Bez sieci nie istniejesz, „Wiadomości Turystyczne” 2005, nr 18, 
s. 10. 

 
 
Polska jest obecnie na etapie dynamicznego rozwoju handlu elektronicz-

nego w usługach turystycznych.  
Pomimo wielu obustronnych korzyści, jakie niesie za sobą wykorzystanie 

systemów e-commerce w budowaniu nowego, internetowego rynku sprzedaży 
usług turystycznych, klienci korzystający z usług internetowych biur podróży 
wskazują pewne utrudnienia, wśród których najczęściej wymienia się: 

– brak elastyczności proponowanych pakietów ofert turystycznych; 
– brak kontaktu z agentem turystycznym podczas wyboru i kupna usługi 

turystycznej (obecnie „wirtualne” biura podróży starają się wyelimino-
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wać ten czynnik, tworząc, tak jak np. firma Travelplanet, biura obsługi 
klienta czy centra telefonicznej obsługi klienta); 

– niejasne oznaczenia cenowe (np. zatajanie pełnej ceny prezentowanej 
oferty poprzez nieinformowanie o takich kosztach, jak opłaty lotnisko-
we, koszty transferów); 

– nieczytelność regulaminów (warunków rezerwacji i wycieczki). 
Można się spodziewać, że do 2010 roku europejski rynek (w tym także  

i polski) internetowych biur podróży wejdzie na drogę istotnych przemian za-
początkowanych w 2000 roku w USA. Firmy z ugruntowaną pozycją na rynku 
będą dążyły do konsolidacji oraz przejmowania mniejszych i słabszych konku-
rentów. W dłuższym okresie pozostaną już tylko te przedsiębiorstwa, które 

– będą miały dostatecznie rozbudowaną i elastyczną ofertę usług turys-
tycznych, 

– będą korzystały z najnowszych rozwiązań technologicznych, 
– będą miały na tyle stabilną sytuację finansową, żeby dokonywać kolej-

nych inwestycji (np. w biura obsługi klienta czy rozbudowę infrastruk-
tury teleinformatycznej). 

Wśród polskich firm, działających na platformie elektronicznego handlu 
usługami turystycznymi, można wskazać taką, która wybrała drogę rozwoju 
poprzez stałe inwestowanie w rozwój. Tą firmą jest – notowana od maja 2005 ro-
ku na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – Travelplanet SA. 

 
 

5. FUNKCJONOWANIE TRAVELPLANET NA POLSKIM RYNKU TURYS-
TYCZNYM 

 
Travelplanet jest firmą z obszaru e-commerce, jednym z wiodących przed-

siębiorstw, oferujących sprzedaż usług turystycznych poprzez  
1. Kanał internetowy, który jest podstawowym kanałem sprzedaży. Ser-

wisy internetowe prowadzone przez Travelplanet umożliwiają dokonanie prze-
glądu, porównanie interesujących klienta ofert, pochodzących od touroperato-
rów, zamówienie wybranej wycieczki lub biletu lotniczego, a następnie zapłatę 
za nią kartą kredytową lub przelewem.  
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2. Call center – w tym przypadku klient po wybraniu produktu ma możli-
wość sfinalizowania rezerwacji i potwierdzenia szczegółów związanych z od-
biorem potwierdzenia rezerwacji i dokumentów podróżnych. Call center po-
zwala na poszerzenie docelowej grupy klientów o odbiorców niekorzystających 
z sieci internetowej. 

Poza kanałami dystrybucji firma w 2005 roku otworzyła trzy punkty „tra-
dycyjne” obsługi klienta w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach, pozwalające 
na zdobywanie nowych grup odbiorców oferty usług turystycznych. 

Spółka Travelplanet jest obecnie właścicielem czterech serwisów tema-
tycznych: 

• Travelplanet.pl – kompleksowy serwis sprzedaży pakietów turystycz-
nych największych partnerów firmy. 

• Aero.pl – serwis rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych najwięk-
szych przewoźników na świecie. Portal skupia także oferty tanich linii 
lotniczych, co sprawia, że zarówno klienci wymagający, jak i ci, dla 
których liczy się niska cena biletu, mogą dotrzeć do interesujących ich 
propozycji. 

• Hotele 24.pl – serwis umożliwiający na razie jedynie rezerwację miej-
sca w hotelu w dowolnym miejscu w Polsce. W przyszłości ma zostać 
poszerzony o możliwość rezerwacji miejsca hotelowego w dowolnym 
miejscu na świecie. 

• TravelPass.pl – serwis przeznaczony głównie dla klientów bizneso-
wych. Umożliwia dokonanie zakupu bonu, który może zostać zrealizo-
wany w jednym z serwisów spółki w przeciągu dwóch lat. 

Firma Travelplanet dąży do stworzenia wiodącej na polskim rynku grupy 
serwisów internetowych, umożliwiających korzystanie z pełnego zakresu ofert 
usług turystycznych dostępnych na rynku.  

Podstawową działalnością firmy jest sprzedaż produktów i usług organiza-
torów turystyki, między innymi TUI, Neckermann, Orbis, Triada, Itaka, Rain-
bow Tours, Ecco Holiday, Scan Holiday i wiele innych. Dostarczane przez 
przedsiębiorstwo produkty turystyczne można podzielić na pięć podstawowych 
grup: 
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1. Pakiety turystyczne: 
• wycieczki lotnicze,  
• wycieczki z dojazdem własnym,  
• wycieczki autokarowe, 
• zindywidualizowane wyjazdy grupowe. 

 2. Bilety lotnicze: 
• bilety lotnicze przewoźników regularnych, 
• bilety lotnicze tanich przewoźników. 

3. Rezerwacje hoteli: 
• wyszukiwanie, rezerwacja i dokonanie płatności za miejsca nocle-

gowe w ponad 500 hotelach w Polsce. 
4. Reklama: 

• kilkanaście standaryzowanych form reklamowych, które pokrywają 
się z pełną gamą istniejących na tym rynku produktów dla reklamo-
dawców. 

5. Turystyczne bony płatnicze: 
• turystyczne bony płatnicze są produktem skierowanym do klienta in-

stytucjonalnego, mogą być wykorzystane przy wyborze dowolnych 
produktów z oferty firmy w ciągu dwóch lat od ich zakupu.  

Dzięki wprowadzeniu tak szerokiego zakresu działalności firma Travel-
planet była w stanie w krótkim czasie zbudować silną pozycję na rynku interne-
towych biur podróży. Dodatkowym atutem, wspomagającym szybki rozwój 
przedsiębiorstwa, była budowa trzech kanałów, umożliwiających komunikowa-
nie się z klientami. Szybki rozwój firmy przekładał się na dynamikę obrotów  
w poszczególnych latach (tabela 4). 

Nadal największym i najbardziej dochodowym obszarem działalności 
spółki pozostaje sprzedaż pakietów turystycznych w serwisie Travelplanet.pl. 
Jednak firma planuje do 2010 roku systematycznie rozwijać i promować pozo-
stałe serwisy, a w szczególności portal Hotele24.pl, który już w tym roku ma 
zostać wzbogacony o oferty rezerwacji miejsc w ponad 3 tys. hotelach na świe-
cie. 
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Tabela 4 
 

Struktura obrotów Travelplanet w latach 2002–2004 
 

2004 2003 2002  
wartość 

[tys.] 
udział 
[tys.] 

wartość 
[tys.] 

udział 
[tys.] 

wartość 
[tys.] 

udział 
[tys.] 

Pakiety turystyczne 13 254 76,9% 8 722 88,9% 2 584 89,8% 
Bilety lotnicze   2 759 16,0%     440   4,5%   130   4,5% 
Reklama   1 220   7,1%     644   6,6%   162   5,6% 
Razem 17 233 100% 9 806 100% 2 876 100% 
Bony turystyczne      586 –     277 –      38 – 

Źródło: Travelplanet SA – pakiet emisyjny. 
 
 
 

Wnioski  
 
Szybki rozwój Internetu i pojawiające się na rynku nowe rozwiązania tele-

informatyczne, wspomagające rozwój „wirtualnego” biznesu turystycznego, 
dają duże możliwości. Popyt na usługi internetowych biur podróży z roku na 
rok rośnie, a klienci stają się bardziej otwarci na nowe propozycje zakupów  
w sieci. Nie należy jednak zapominać, że poza znacznymi zyskami z działalno-
ści na platformie handlu elektronicznego trzeba także ponosić znaczne koszty 
związane z rozwojem technologii, rozbudową centrów obsługi klienta, nakła-
dami na promocję i reklamę. Wydaje się, że Travelplanet SA wybrało słuszną 
drogę inwestycji i – wzorując się na takich firmach jak Travelocity czy Expedia 
– systematycznie zyskuje przewagę nie tylko na rynku polskim, ale całej Euro-
py Środkowo-Wschodniej. 
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DEVELOPMENT OF INTERNET TRAVEL OFFICES  
ON THE EXAMPLE OF TRAVELPLANET COMPANY 

 
 

Summary 
 

Development of the global network and new teleinformatical technologies has 
made a concern on the Internet shopping. Both customers and companies workeing  
In tourism business are using Internet as the main place of the transactions.  

 
Translated by Tomasz Mańkowski 
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DYSFUNKCJA EKOLOGICZNA TURYSTYKI  
 

 
 

Wprowadzenie 
 
Turystyka, jako wielowymiarowe i dynamiczne zjawisko współczesnej 

kultury bytowania społeczeństw, znajduje odzwierciedlenie w różnych sferach 
życia: społecznej, psychologicznej, kulturowej, przestrzennej i ekonomicznej; 
ostatnio również w sferze ekologiczno-sozologicznej. Dzięki temu pełni ona 
określone funkcje, pojmowane jako skutki jej rozwoju dla tych licznych sfer 
współczesnego życia. Wymienia się następujące funkcje turystyki: wypoczyn-
kową, zdrowotną, wychowawczą, kształceniową, miastotwórczą, edukacji kul-
turowej, ekonomiczną, etniczną, kształtowania świadomości ekologicznej, poli-
tyczną. Można również wymienić inne, na przykład patriotyczną czy etyczną. 

Omawiając funkcje turystyki, należy mieć na uwadze całokształt skutków 
jej rozwoju, niektóre bowiem skutki mogą również zasługiwać na ocenę nega-
tywną, gdy towarzyszą im pewne zjawiska patologiczne, na przykład dewasta-
cja środowiska przyrodniczego, kulturowego, nielegalny handel, inflacja, pato-
logie społeczne. W takim przypadku można mówić o dysfunkcjach turystyki. 

Dysfunkcje te (podobnie jak funkcje) można odnosić do kultury, człowie-
ka (jako jednostki i jako grupy), polityki, gospodarki i ekologii (przyrody), czyli 
ogólnie – do środowiska społeczno-kulturowo-gospodarczego i przyrodniczego. 
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Właśnie dysfunkcje turystyki w odniesieniu do środowiska przyrodniczego 
będą tematem artykułu. 

 
Dysfunkcje turystyki, czyli niekorzystne zjawiska towarzyszące jej rozwo-

jowi, odnoszą się – w mniejszym lub większym stopniu – do wszystkich ele-
mentów środowiska, a więc przestrzeni geograficznej, litosfery, morfologii 
terenu, atmosfery, wód powierzchniowych i wgłębnych, gleb oraz świata ro-
ślinnego i zwierzęcego. Coraz powszechniej działalność turystyczna powoduje 
również dewastację krajobrazu naturalnego. W konsekwencji – poprzez jeszcze 
inne zjawiska, na przykład hałas, zagrożone jest zdrowie człowieka. Występuje 
tu zatem pewien paradoks: turystyka – zamiast wzmacniać organizm – powodu-
je jego osłabienie (fizyczne i psychiczne). 

Dysfunkcje turystyki w sferze przyrodniczej odnoszą się głównie do ob-
szarów najcenniejszych. Ruch turystyczny koncentruje się bowiem w najbar-
dziej atrakcyjnych rejonach poszczególnych krajów. Poza miastami bogatymi  
w zabytki architektury są to najczęściej tereny o wyjątkowych walorach przy-
rodniczych. Zwiększenie się podczas sezonu liczby ludności w miejscowo-
ściach turystycznych, zazwyczaj o kilkaset procent (zwłaszcza w miejscowo-
ściach o małej liczbie stałych mieszkańców), nie pozostaje bez wpływu na ota-
czającą przyrodę. Najpoważniejszym problemem staje się zwykle duże zapo-
trzebowanie na wodę oraz podwyższona produkcja ścieków i odpadów stałych. 

Wpływ turystyki na środowisko przebiega w dwóch kierunkach: poprzez 
zagospodarowanie turystyczne oraz sam ruch turystyczny, zwłaszcza jego nasi-
lenie (masowość) i niewłaściwe zorganizowanie. Zagospodarowanie turystycz-
ne, jako techniczne zaplecze ruchu turystycznego (infrastruktura transportowa 
oraz baza hotelowo-gastronomiczna), przyczynia się do znacznej utraty walo-
rów naturalnych poprzez zabór ziemi pod wymienione inwestycje, zanieczysz-
czenie powietrza, zanieczyszczenie wód ściekami, zeszpecenie krajobrazu. 
Drugie zagrożenie to masowy i niezorganizowany ruch turystyczny połączony  
z nieodpowiednim zachowaniem się turystów, zarówno na szlaku, jak i w miej-
scu swego wypoczynku. W obu przypadkach prowadzi to do dewastacji tere-
nów turystycznych. Tak więc zasoby naturalne eksploatowane przez turystykę 
mogą być łatwo zniszczone w wyniku niewłaściwego gospodarowania i obcho-
dzenia się z nimi w turystyce. 
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1. ZAPOTRZEBOWANIE NA PRZESTRZEŃ 
 
Intensywny wzrost demograficzno-gospodarczy świata powoduje, że zaj-

mowana jest coraz większa powierzchnia gruntów (terenów) przez różne działy 
gospodarki i instytucje pozagospodarcze (sanatoria, obiekty sportowo-rekrea-
cyjne i inne). Proces ten stanowi poważne zagrożenie dla przestrzeni geogra-
ficznej jako składnika środowiska naturalnego, którego głównym elementem 
jest powierzchnia ziemi o określonych i niezmiennych wymiarach. Każda więc 
nowa działalność człowieka, która ma miejsce na określonej powierzchni ziemi, 
stanowi zagrożenie dla środowiska geograficznego poprzez ograniczanie wol-
nych przestrzeni (terenów). 

Duże zapotrzebowanie na teren występuje również w turystyce, ponieważ 
infrastruktura turystyczna w postaci obiektów i urządzeń pochłania coraz więk-
sze powierzchnie gruntów rolnych, leśnych, a nawet obszarów chronionych. 
Powstające hotele, pola kempingowe, parkingi, wyciągi narciarskie, baseny, 
szlaki piesze, drogi dojazdowe i inne obiekty wymagają więc coraz większego 
zabezpieczenia terenowego. Według niektórych szacunkowych obliczeń, na 
jedno miejsce noclegowe potrzeba 30 m2 powierzchni w hotelu, 50 m2 –  
na kempingu, 200 m2 – w domku letniskowym, 100 m2 – w wielkim ośrodku 
turystycznym oraz 50 m2 – w schronisku1. Niektórzy autorzy2 podają jeszcze 
wyższe wartości. Na każde łóżko hotelowe ma przypadać około 90 m2  
powierzchni osiedlowej, jedno miejsce na polu kempingowym zajmuje około 
35 m2, a osoba mieszkająca w domku kempingowym zabiera powierzchnię 
równą 100–500 m2. 

Infrastruktura turystyczna dodatkowo niszczy najczęściej najwartościow-
sze przyrodniczo tereny, ponieważ tworzy się ją zwykle w pobliżu najbardziej 
atrakcyjnych obszarów, turyści oczekują bowiem malowniczych widoków  
z okien hoteli lub restauracji. Obiekty wypoczynkowe są sytuowane u stóp 
szczytów górskich, na śródleśnych polanach, brzegach mórz i jezior itp. Zabu-
dowie sportowo-turystyczno-wypoczynkowej często towarzyszy indywidualne 

                                                           
1 D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2000, s. 18. 
2 Ibidem. 
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budownictwo letniskowe, pochłaniające również znaczne tereny o atrakcyjnych 
walorach przyrodniczych. 

Rozwój turystyki powoduje wzrost liczby pojazdów, którymi poruszają się 
wczasowicze, co, z kolei, wymusza ciągły rozwój obiektów i urządzeń komuni-
kacyjnych (dróg i obiektów towarzyszących). Szczególnie dużą uciążliwością  
w okresie sezonu turystycznego w miejscowościach wypoczynkowych jest  
problem parkowania stale rosnącej liczby pojazdów. Wyznaczenie dodatko-
wych miejsc parkowania powoduje kolejny zabór ziemi. Dodatkowych po-
wierzchni wymagają również sezonowe stacje paliw, warsztaty naprawcze  
i inne obiekty infrastruktury punktowej transportu. 

Znacznych areałów wymaga infrastruktura turystyki górskiej, zwłaszcza 
narciarskiej. Przykładowo, długość wyciągów i kolejek alpejskich wynosi  
aż 120 tys. km, czyli tyle, ile trzykrotny obwód kuli ziemskiej. W Tyrolu au-
striackim na cele turystyki narciarskiej przeznacza się każdego roku 500 ha 
użytków rolnych. Dodatkowo w całej Austrii zbudowano w ostatniej dekadzie 
ubiegłego wieku 3 tys. wyciągów i tras narciarskich o łącznej powierzchni po-
nad 20 tys. ha3.  

 
 

2. ZUŻYCIE I ZANIECZYSZCZENIE WODY 
 
Działalność sektora turystycznego angażuje bardzo duże ilości wody. Jest 

ona niezbędna do zaspokojenia indywidualnych potrzeb samych turystów, jak  
i do ich obsługi (sprzątania, prania, przygotowywania posiłków, odnowy biolo-
gicznej i rekreacji, zapewnienia odpowiednich rozrywek itp.). Szacuje się,  
że wykorzystanie wody w działalności turystycznej porównywalne jest do jej 
zużycia w przemyśle, każdy bowiem obiekt hotelarski czy gastronomiczny to 
najczęściej duży kombinat o ogromnym zapotrzebowaniu na wodę. Przykłado-
wo, przeciętne roczne zużycie wody na jedno miejsce noclegowe wynosi –  
w zależności od standardu obiektu – około 350–1200 litrów. Nietrudno sobie 
wyobrazić, ile wody zużywa hotel kilkusetłóżkowy. 

                                                           
3 W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2000, s. 376. 
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Ogromne ilości wody pochłania utrzymanie niektórych obiektów związa-
nych z rozrywką, na przykład pól golfowych; na polu standardowej wielkości  
(z 18 dołkami) wykorzystuje się, na przykład na Majorce, 1500–2000 m3 wody 
dziennie, czyli tyle, ile w ciągu doby zużywa średnio 800 ludzi. 

Tak wysokie zużycie wody najbardziej negatywnie może się odbić na śro-
dowisku przyrodniczym i życiu mieszkańców na terenach o ograniczonych 
możliwościach zaopatrywania w wodę, na mniejszych wyspach, obszarach 
działów wodnych czy terenach o klimatach suchych lub półsuchych itp. Pomi-
mo to zużycie wody stale rośnie wraz z dynamicznie rozwijającym się ruchem 
turystycznym i infrastrukturą techniczną turystyki (bazą materialną turystyki), 
które kreują coraz większy popyt na wodę. 

Istotnym problemem jest również zanieczyszczenie wód wywołane dzia-
łalnością turystyczną. I tak, obiekty hotelarskie i gastronomiczne wydalają nie-
bezpieczne ścieki, często w ogóle nieoczyszczane, zawierające związki azotu, 
fosforu, chlorków, substancje organiczne i zanieczyszczenia bakteryjne, które, 
dostając się do wód powierzchniowych i gruntowych, powodują przyspieszoną 
eutrofizację jezior, zanieczyszczają morza i plaże4. 

Inne istotne czynniki, oddziałujące negatywnie na czystość wód ze strony 
turystyki, to: odpadki i śmieci z obiektów turystycznych wrzucane wprost do 
rzek, jezior, a nawet morza (można się o tym przekonać podczas akcji oczysz-
czania jezior przez płetwonurków); związki toksyczne ze spalin samochodo-
wych i wycieki benzyny lub ropy z łodzi motorowych oraz innych pojazdów  
i urządzeń spalinowych; wszelkie środki myjące i czyszczące (detergenty) sto-
sowane przy kąpieli turystów, myciu samochodów, zmywaniu naczyń czy pra-
niu odzieży (środki te, zmiękczając wodę, skutecznie niszczą biocenozę). 

Z akwenów rzeki są bardziej odporne na zanieczyszczenia niż jeziora. 
Zwłaszcza z zanieczyszczeń organicznych rzeka oczyszcza się łatwiej, gdyż 
woda płynąca nieustannie miesza się i napowietrza. Z kolei rzeka unosi zanie-
czyszczenia na duże odległości (zwykle kilkaset kilometrów), osadzając je  
w przybrzeżnych strefach wód morskich, które powinny być czyste dla wypo-

                                                           
4 M. Baranowska-Janota, J. Kozłowski, Krańcowe progi przyrodnicze w rozwoju turystyki, 

Instytut Kształtowania Środowiska, Warszawa 1984, s. 48. 
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czywających nad morzem. Tak więc turystyka, zwłaszcza masowa, stała się 
zarówno przyczyną, jak i ofiarą zanieczyszczenia wód. 

Pod wpływem turystyki występują również zakłócenia w stosunkach wod-
nych na pewnych obszarach. Znany jest przypadek rezerwatu Marismas de  
Guadalquivir w południowej Hiszpanii – obejmującego ochroną jedno z najcen-
niejszych bagien w Europie – usytuowano na jego skraju sieć wielkich hoteli. 
Wygórowane zużycie wody przez te obiekty przyczyniło się do poważnych 
zniszczeń cennych żuław, stanowiących największą atrakcję turystyczną5. 

 
 

3. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 
 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza w regionach turystycznych 

są emisje związków chemicznych (spalin, pyłów) powodowane przez motory-
zację oraz stosowane technologie i systemy grzewcze. Zaliczamy do nich: tle-
nek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, węglowodory, metale 
ciężkie (zwłaszcza ołów), pyły, sadzę i inne. Zanieczyszczenie to przekłada się 
bezpośrednio na jakość wypoczynku i na stan środowiska naturalnego. 

Emisja spalin samochodowych jest szczególnie duża i szkodliwa dla śro-
dowiska w sezonie letnim, kiedy ekspansja turystów zmotoryzowanych jest 
największa, a wysokie temperatury powietrza skutecznie utrzymują toksyczne 
związki przez dłuższy czas nad powierzchnią ziemi. Nie bez znaczenia jest 
również pora dnia, wiadomo bowiem, że gazy spalin samochodowych najdłużej 
i w największym stężeniu utrzymują się w ciągu dnia, kiedy nasilenie ruchu 
pojazdów jest największe. Również rodzaj zabudowy terenu (np. gęsta zabudo-
wa miejska) oraz jego naturalne ukształtowanie (równina, kotlina górska),  
a także wyniesienie lub obniżenie drogi w stosunku do otaczającego ją terenu 
(np. prowadzenie drogi na skarpie lub w wąwozie) mają ogromny wpływ na 
skalę zanieczyszczenia atmosfery obszarów turystycznych. Z kolei zanieczysz-
czenia pyłowe powodowane są ścieraniem nawierzchni bitumicznych i ogumie-
nia pojazdów. Jednakże zasięg przestrzenny tych zanieczyszczeń jest znacznie 

                                                           
5 D. Zaręba: op.cit., s. 18–19. 



Dysfunkcja ekologiczna turystyki 159

ograniczony i występuje w niewielkim stężeniu w porównaniu ze spalinami 
gazowymi. 

Drugim źródłem zanieczyszczenia powietrza są stosowane technologie  
i systemy grzewcze bazy hotelowo-gastronomicznej, posiadające jeszcze kotłow-
nie węglowe (opalanie węglowe jest tańsze od innych rodzajów opału). Coraz 
częściej przechodzi się jednak z opału węglowego na gaz lub olej opałowy – 
paliwa droższe w eksploatacji, ale czystsze ekologicznie. Tym samym ilość 
wprowadzanych do atmosfery szkodliwych związków (dwutlenku węgla i siarki 
oraz sadzy) jest znacznie mniejsza. 

Za wprowadzenie do atmosfery szkodliwych związków są odpowiedzialne 
także pewne, bardzo energochłonne urządzenia turystyczne (armatki śniegowe, 
wyciągi, ratraki itp.) z silnikami spalinowymi. 

O skali zanieczyszczenia powietrza przez turystykę świadczy na przykład 
stan kurortów alpejskich w Szwajcarii. Według przeprowadzonych badań, za-
nieczyszczenie atmosfery w resortach turystycznych osiąga tam podobne pro-
porcje, jak w uprzemysłowionych regionach miejskich. Jest za to odpowiedzial-
ny głównie wzmożony ruch drogowy oraz ogrzewanie obiektów turystycznych  
i prywatnych domów letniskowych. Kiedy pod koniec lat osiemdziesiątych  
XX wieku zbadano udział emisji powodowanych przez turystykę w całkowitym 
zanieczyszczeniu powietrza w Szwajcarii, okazało się, że jest ono znaczące, 
szczególnie w przypadku takich związków, jak tlenki azotu (18%), tlenek węgla 
(23%) oraz ołów (24%)6. 

Ogólnie, w niektórych regionach o dużym natężeniu ruchu działalność tu-
rystyczna ma swój duży udział w pogłębianiu zagrożeń ekologicznych, takich 
jak efekt cieplarniany lub kwaśne deszcze, a także smog – zarówno siarkowy, 
jak i fotochemiczny. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Ibidem, s. 20–21. 
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4. DEGRADACJA GLEBY 
 
Do istotnych zagrożeń środowiska przyrodniczego, powodowanych przez 

turystykę, należy postępujące niszczenie zewnętrznej warstwy ziemi – gleby. 
Jest to problem poważny, ponieważ właściwości gleby, która jest biologicznie 
czynną warstwą powierzchni ziemi, decydują o stanie szaty roślinnej, upraw 
rolnych i leśnych, a te, z kolei, warunkują życie ludzi i zwierząt. 

Niszczenie gleb ze strony turystyki postępuje przede wszystkim w dwóch 
kierunkach, to jest poprzez zajmowanie areału gleb pod budowę obiektów tury-
stycznych oraz poprzez szkodliwe przekształcanie gleb w wyniku ich zatruwa-
nia związkami toksycznymi. Nie bez znaczenia jest również degradacja gleb ze 
strony turystyki pieszej, w wyniku rozdeptywania jej wierzchniej warstwy.  
W wymienionych przypadkach gleba i roślinność na tych powierzchniach są 
bezpowrotnie stracone lub czyni się je mniej wartościowymi. 

Ciągły rozwój urządzeń turystycznych (obiektów hotelarskich i gastrono-
micznych, dróg komunikacyjnych z zapleczem parkingowym, tras narciarskich, 
obiektów sportowo-rekreacyjnych i rozrywkowych, w tym boisk piłkarskich  
i pól golfowych itp.) powoduje, że areał glebowy w Polsce i na świecie zmniej-
sza się z każdym rokiem o tysiące hektarów. Tymczasem zasoby glebowe są 
ograniczone przestrzennie i jakościowo, i stąd może wystąpić deficyt ziemi  
w wielkich zagłębiach turystycznych. Szczególnie niepokojący jest proces 
przekazywania pod infrastrukturę turystyczną gleb najwartościowszych, to jest 
o najwyższych klasach bonitacyjnych, które decydują o poziomie i gleby wy-
dajności rolnictwa. Aby więc nie dopuścić, w wyniku prowadzonej działalności 
inwestycyjnej, do zniszczenia wierzchniej warstwy urodzajnej ziemi (próchni-
cy), należałoby taką warstwę zdjąć i wykorzystać w innym miejscu, w celu 
poprawy struktury gleb gorszych lub rekultywacji zniszczonych gruntów. Takie 
praktyki stosuje się najczęściej przy budowie dróg. 

Zajmowanie ziemi i jej produkcyjnych funkcji jest najgroźniejszym prze-
jawem negatywnego oddziaływania turystyki, transportu i innych dziedzin  
gospodarki na środowisko przyrodnicze. Jest to szkoda trwała. W związku  
z tym nawet formalna likwidacja obiektu lub urządzenia turystycznego (budyn-
ku, drogi dojazdowej itp.) nie powoduje rekultywacji zajętego areału ziemi 
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(gruntu rolnego lub leśnego). Z tego tytułu środowisko przyrodnicze oraz  
gospodarka rolna i leśna ponoszą największe straty. 

Działalność turystyczna, niezależnie od zajmowanej powierzchni gleb  
i niszczenia ich w sposób mechaniczny (asfaltowanie, betonowanie, rozkopy-
wanie itp.), powoduje również degradację gleb przez zatruwanie ich związkami 
chemicznymi, powstałymi głównie w następstwie zanieczyszczenia powietrza 
przez motoryzację (turystykę samochodową). Glebie najbardziej zagraża ołów 
zawarty w etylinie. Przy dłuższym oddziaływaniu związków ołowiu stwierdzo-
no, że skażenie gleby osiąga niemal toksyczny poziom, z powodu zdolności do 
kumulowania się ołowiu w glebie. Ołów jest pierwiastkiem mało mobilnym, 
nieulegającym łatwemu przemieszczaniu w głąb gleby, co powoduje, że odkła-
da się w przypowierzchniowych warstwach profilu glebowego. Najwyższe stę-
żenie ołowiu występuje zatem w poziomie próchnicznym gleby. Na szczęście 
odchodzi się już od ołowiu jako antydetonatora w benzynie, zastępując go in-
nymi, bardziej ekologicznymi środkami. 

Również oddziaływanie dwutlenku azotu (NO2) na środowisko glebowe 
jest bardzo destrukcyjne. Związek ten, w połączeniu z wodą, daje kwas azoto-
wy, który niszczy organizmy glebowe (mikroflorę i mikrofaunę), powodując 
martwicę gleby. Niebezpieczny jest także dwutlenek siarki (SO2). Jest on szko-
dliwy dla środowiska glebowego nawet w małych ilościach. Ponadto ma moż-
liwość utleniania się w powietrzu do trójtlenku siarki – SO3 (bezwodnika kwasu 
siarkowego), który, z kolei, w połączeniu z parą wodną zawartą w powietrzu 
daje kwas siarkowy (H2SO4), powodując niekorzystne zmiany w odczynie gle-
by. Również pozostałe gazy spalinowe (tlenek węgla – czad, chlor, fluor, siar-
kowodór i inne) zatruwają glebę, aczkolwiek w mniejszych ilościach. Silnie 
toksycznymi substancjami dla środowiska glebowego okazały się także sadze, 
jako produkt krakingu i niecałkowitego spalania paliwa7. 

Okazuje się, że na degradację gleby, podobnie jak na stosunki wodne, du-
ży wpływ mają również obiekty takie jak pola golfowe. Badania przeprowadzo-
ne we Francji dowiodły, że są one przyczyną nadmiernego zanieczyszczenia 

                                                           
7 E. Mazur, Transport a środowisko przyrodnicze Polski, WNUS, Szczecin 1998, s. 145–

147. 
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gleby nawozami sztucznymi, które są stosowane w celu zachowania odpowied-
niej jakości przez porastającą je trawę8. 

Zanieczyszczenia te, głównie substancje chemiczne, pochodzące ze spalin 
silnikowych i nawożenia sztucznego, przedostając się do gleby, powodują re-
dukcję lub zanik jej aktywności biologicznej. Jest to następstwem zmiany od-
czynu gleby (zakwaszenie, alkalizacja), zawartości mikroelementów, pogarsza-
nia składu chemicznego i zabijania drobnoustrojów (mikroflory i mikrofauny), 
co prowadzi do niszczenia struktury gleby. 

Z kolei wzmożony ruch turystyczny pieszy powoduje poprzez wydepty-
wanie ścieżek niekorzystne procesy prowadzące do zmian właściwości infiltra-
cyjnych i przemieszczania materiału glebowego. Skutkiem tych procesów jest 
powstanie charakterystycznej mikrorzeźby: rynien i bruzd ściekowych, wałów 
przyścieżkowych, terasów i niecek powstałych wskutek wydeptywania, a także 
nisz i stożków osuwiskowych9. Intensywność oddziaływania jest uzależniona 
od struktury podłoża, nachylenia stoku i liczby turystów. Pod tym względem 
najbardziej głębokie przekształcenia środowiska glebowego zachodzą na tere-
nach górskich. Przykładem takiego przekształcenia, w wyniku nadmiernego 
ruchu turystycznego, jest silne zniszczenie stoku przez szeroką ścieżkę z Ka-
sprowego Wierchu na Świnicę. Z przeprowadzonych badań w Tatrzańskim 
Parku Narodowym wynika, że ruch turystyczny oddziałuje na środowisko gór-
skie, w tym na pokrywę glebową, następująco: 

I etap: niszczenie pokrywy roślinnej, 
II etap: niszczenie pokrywy glebowej, 
III etap: powstanie wydeptanej przez turystów ścieżki na podłożu skalnym, 
IV etap: pojawienie się procesów erozyjnych, 
V etap: zmiany w rzeźbie terenu10. 
Jak widać, ruch turystyczny zarówno pieszy, jak i zmotoryzowany, a także 

infrastruktura techniczna turystyki przyczyniają się w poważnym stopniu do 
mechanicznej i chemicznej degradacji gleby. 

 

                                                           
8 A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2001, s. 224. 
9 D. Zaręba, op.cit., s. 22. 
10 A. Kowalczyk, op.cit., s. 223. 
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6. ZAGROŻENIE ŚWIATA ROŚLIN I ZWIERZĄT 
  
Zagrożeniem dla roślinności znajdującej się na obszarach rekreacyjnych  

i prowadzących do nich jest zarówno budowa i eksploatacja obiektów (urzą-
dzeń) turystycznych, jak i bezpośrednie użytkowanie terenu przez zwiedzają-
cych i wypoczywających uczestników. W obu przypadkach szata roślinna jest 
narażona na niszczenie i dewastację, a zwłaszcza lasy.  

Przyczyną pierwszego zagrożenia jest budowa sieci komunikacyjnej, 
obiektów hotelarskich i gastronomicznych oraz innych urządzeń turystycznych, 
a także zanieczyszczenie powietrza spalinami motoryzacyjnymi i dymami pale-
niskowymi. Prowadzi to do znacznych ubytków niektórych elementów szaty 
roślinnej. Na przykład, zagrożenie roślinności przez infrastrukturę turystyczną 
polega na zajmowaniu nowych terenów pod trasowanie dróg dojazdowych oraz 
budowę parkingów (w tym leśnych), hoteli, moteli, obiektów gastronomicz-
nych, placów zabaw, boisk i innych. Również przygotowanie tras do narciar-
stwa zjazdowego wiąże się z wycinaniem znacznych połaci lasów. Wymienione 
zabiegi prowadzą do tak zwanej fragmentacji terenów leśnych, a w konsekwen-
cji – nawet do poważnych zmian w stosunkach ekologicznych całego ekosys-
temu. Do wnętrza lasu dociera na przykład zbyt dużo światła i wiatru, co nieko-
rzystnie wpływa na runo leśne. Pewne gatunki, których obecność pierwotnie 
przyczyniła się do bioróżnorodności fitocentycznej lasu, zanikają, a pojawiają 
się gatunki obce, synatropijne11. 

Natomiast oddziaływania chemiczne powodują zaburzenia w naturalnych 
procesach fizjologicznych roślin, co wywołuje określone straty ekologiczne  
i ekonomiczne. Oddziaływanie to ma charakter bezpośredni i prowadzi do za-
hamowania rozwoju lub nawet całkowitego zamierania drzew i innych roślin. 
Najbardziej zagrożone są gatunki iglaste, coraz wyraźniejsze objawy chorobo-
we wykazują również drzewa liściaste, uważane dotychczas za mniej wrażliwe 
na zanieczyszczenie środowiska. 

Oprócz przedstawionej kwestii degradacji szaty roślinnej na uwagę zasłu-
guje samo zachowanie się turystów, a raczej pseudoturystów, w lesie. Turyści, 
zbaczając z wyznaczonych szlaków, depczą i wygniatają roślinność, łamią gałę-

                                                           
11 D. Zaręba, op.cit., s. 23. 
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zie drzew (jak to ujął jeden ze współczesnych satyryków: „idą sobie wycieczki, 
łamią gałązeczki”), kaleczą korę (m.in. poprzez wycinanie na niej liter), zrywają 
rośliny, w tym chronione, i niszczą grzybnie. Turyści rozjeżdżają również roś-
linność samochodami lub motocyklami, podpalają trawy czy nawet nieświado-
mie powodują pożary przez zaprószenie ognia od nieugaszonego do końca 
ogniska, niezgaszonego papierosa lub pozostawionej butelki czy słoika. Zdarza 
się też, że turyści górscy, na przykład wędrujący po Karpatach Wschodnich 
Ukrainy lub Rumunii, rozbijają obozowiska na znacznych wysokościach, wyci-
nając w dużych ilościach kosodrzewinę, będącą jedynym źródłem opału na 
wieczorne ognisko. Powoduje to zmiany składu gatunkowego różnych ekosys-
temów, wyginięcie gatunków bardzo cennych i charakterystycznych dla danego 
obszaru, wyparcie rodzimych zbiorowisk roślinnych i pojawienie się obcych12. 

Z kolei nad morzem niszczona jest roślinność wydm piaszczystych, która 
stanowi naturalne umocnienie brzegu i jest pod ochroną. Na plażę powinno się 
chodzić tylko wyznaczonymi przejściami. Takich przejść nie brakuje, nie 
wszystkim turystom jednak odpowiadają i chodzą na skróty. 

Okazuje się, że zagrożone są nawet wiekowe pomniki przyrody ożywionej. 
Na przykład w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą utworzono pod pomnikowym 
dębem parking samochodowy. Takich i podobnych przykładów można by zna-
leźć znacznie więcej. 

Również na obszarach, gdzie występuje niemal wyłącznie turystyka uzna-
wana za alternatywną (ekoturystyka), dochodzi do niekorzystnych zmian w sza-
cie roślinnej. Znane są na przykład przekształcenia w środowisku przyrodni-
czym spowodowane przez turystów uprawiających trekking (wędrówki) w rejo-
nie szczytów Annapurna oraz Mount Everest (Nepal), gdzie w wyniku maso-
wego zbaczania turystów ze ścieżek doszło do poważnych zniszczeń roślinno-
ści, co, z kolei, pociągnęło za sobą erozję gleby. Ocenia się, że również na tym 
obszarze, to jest w parkach narodowych Annapurna i Sagarmatha, głównym 
powodem wylesienia na znacznych powierzchniach jest wzrost zapotrzebowa-
nia na drewno opałowe, co jest ubocznym skutkiem napływu turystów13. 

                                                           
12 Ibidem, s. 22–23. 
13 A. Kowalczyk, op.cit., s. 229. 
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Całkowite odtworzenie zniszczonej, na przykład przez deptanie, biocenozy 
jest długotrwałe, następuje dopiero po 15–20 latach, a przyrost roślinności może 
nastąpić po 5–10 latach od zaprzestania wydeptywania. 

Zwierzęta, oprócz roślinności, są częścią składową przyrody ożywionej. 
Stanowią cenny zasób Ziemi, z którego człowiek korzystał od zarania swoich 
dziejów i przez długi okres myślał, że jest to bogactwo niewyczerpalne. Tym-
czasem niekontrolowana lub wręcz barbarzyńska eksploatacja fauny doprowa-
dziła do wytępienia lub gwałtownego liczebnego ograniczenia wielu gatunków; 
spowodowała, że byt kilkuset istniejących gatunków jest zagrożony. Jednym  
z rodzajów działalności człowieka, zagrażającej zwierzętom, jest turystyka. 
Oddziałuje ona na zwierzęta bezpośrednio i pośrednio. Bezpośrednie oddziały-
wanie wiąże się przede wszystkim z turystyką zmotoryzowaną i wynika głów-
nie z zabijania zwierząt przez pojazdy samochodowe, płoszenia spowodowane-
go hałasem oraz wskutek skażenia powietrza atmosferycznego spalinami i py-
łami. Podobny wpływ na faunę ma transport kolejowy. Najwięcej ginie zajęcy, 
saren, dzików, lisów i drobnej fauny leśnej. Znaczna jest również liczba psów  
i kotów ginących pod kołami samochodów, zarówno na terenach miejskich, jak 
i wiejskich. 

Pod kołami samochodów ginie też dużo płazów, jako że poruszają się one 
na lądzie bardzo powoli. Największa ich aktywność przypada na czas zmierz-
chu i nocy, więc niebezpieczeństwo motoryzacyjne staje się dla nich jeszcze 
większe. Katastrofalne ubywanie płazów, w tym ze strony motoryzacji, stwarza 
niebezpieczeństwo ich gwałtownego zmniejszenia liczebnego, dlatego przy 
drogach wielu krajów można spotkać tablice z rysunkiem żaby, które ostrzegają 
kierowców, że przejeżdżają w pobliżu naturalnych siedlisk płazów i powinni 
zachować ostrożność, włączając się do ochrony tych zwierząt na szosie. 

Pośrednio zwierzęta są także zagrożone spożywaniem roślin skażonych 
spalinami, co powoduje, że są niespokojne i tracą apetyt. Zdarza się, że w wy-
niku silnego zatrucia – giną. 

Również fragmentacja (rozczłonkowanie) lasu, spowodowana trasowa-
niem dróg komunikacyjnych i ich zapleczem (w tym parkingami), narciarskimi 
trasami zjazdowymi, wyciągami turystycznymi, kolejkami, a nawet zwykłymi 
ścieżkami pieszymi czy rowerowymi oraz innymi urządzeniami turystycznymi, 
bardzo niekorzystnie oddziałuje na wiele ptaków (dziuplaków i kuraków) oraz 
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na większe ssaki drapieżne. Urządzenia te bowiem przecinają szlaki wędrówek 
zwierząt, a także ograniczają przestrzeń życiową i liczbę dogodnych ostoi. Nie-
które gatunki mogą w ten sposób całkowicie zaniknąć. 

Również samo zachowanie turystów jest często nieodpowiedzialne w sto-
sunku do zwierząt. Turyści płoszą i niepokoją zwierzynę, zachowując się hała-
śliwie albo nawet z premedytacją niszcząc gniazda ptaków, mrowiska i nory 
zwierząt. Jeśli zakłócenie życia dzikich zwierząt odbywa się w okresie karmie-
nia i wychowywania młodych, zdarza się, że rodzice porzucają potomstwo. 
Takie sytuacje mają na przykład miejsce w parkach narodowych Afryki, maso-
wo odwiedzanych przez uczestników samochodowych fotosafari14. Tak więc 
również i tak zwane bezkrwawe łowy mogą się okazać tragiczne w skutkach dla 
niektórych gatunków fauny.  

Z kolei – wspomniane wcześniej – uprawianie trekkingu w paśmie Mount 
Everestu spowodowało zagrożenie dla wstępujących w tym rejonie pandy ma-
łej15 i pantery śnieżnej, gatunków bardzo rzadkich, którym grozi wymarcie. 
Zwierzętom tym bardzo potrzebna jest opieka ludzka, by uchronić ich środowi-
sko przed niepokojeniem ze strony turystów.  

Pod wpływem turystyki nastąpił spadek i zmiany sposobu życia między 
innymi w Tatrach. Na przykład obniżyła się populacja świstaka, niedźwiedzia 
brunatnego i kozicy. W latach siedemdziesiątych XX wieku było w Tatrach 
około tysiąca kozic, obecnie zaś jest ich tylko około 90. 

Współczesna turystyka odebrała spokój również wielu naturalnym zimo-
wiskom nietoperzy (jedynych ssaków latających), wykorzystujących groty, 
pieczary, jaskinie i inne kryjówki, jako miejsca snu zimowego. W tych natural-
nych schroniskach gromadzą się wielkie liczby osobników. Penetracja ich przez 
turystów wyłania konieczność ochrony przed niepożądanymi gośćmi. W Sta-
nach Zjednoczonych chroni się nietoperze podobnie jak ptaki, przygotowując 
odpowiedniej wielkości dziuple i skrzynki, gdzie zwierzęta te spędzają dzień. 

                                                           
14 D. Zaręba, op.cit., s. 23. 
15 Podobnie jak żubr w Polsce jest symbolem Ligi Ochrony Przyrody (LOP), tak panda jest 

symbolem Światowego Funduszu na rzecz Dzikich Zwierząt (World Wildlife Fund – WWF). Jest 
to dobroczynna organizacja założona w 1961 r. w Wielkiej Brytanii, z siedzibą w Morges  
w Szwajcarii. 
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Również turystyka wodna, kajakowa i żeglarska przyczynia się do zagro-
żenia świata zwierzęcego, na przykład do wypłoszenia ptaków wodno-błotnych. 
Z kolei nurkujący w morzach turyści niszczą koralowce i muszle (zarówno  
w celach pamiątkarskich, jak i komercyjnych), a zniszczona rafa koralowa po-
trzebuje kilku, a nawet kilkudziesięciu lat na regenerację. 

Branża turystyczna powoduje też zwiększony popyt na tak zwane owoce 
morza, co przyczynia się do zagrożenia znacznej liczby gatunków zwierząt 
morskich. Występujące na Wyspach Karaibskich żółwie szylkretowe są, z kolei, 
łapane dla cennych pancerzy, z których wyrabia się pamiątki i ozdoby dla tu-
rystów. Z tych powodów giną również zwierzęta w innych regionach świata, 
dostarczając cennych rogów, kłów czy skór.  

Jak widać, wprowadzane przez turystykę zmiany naturalnych właściwości 
środowiska najczęściej przekraczają możliwości przystosowawcze zwierząt, 
które albo opuszczają zmienione środowisko, przenosząc się do innego, albo 
pozostają w niekorzystnym dla nich środowisku, gdzie gorzej się rozmnażają, 
rozwijają i obniżają swoje możliwości biologiczne, a często giną. W ten sposób 
byt wielu gatunków zwierząt przywiązanych do ściśle określonych warunków 
środowiska jest zagrożony przez zwiększenie zachorowalności, a nawet śmierci. 

 
 

7. DEWASTACJA KRAJOBRAZU 
 
Krajobraz jest to fizjonomia (oblicze) powierzchni ziemi lub jej części, bę-

dąca syntezą wszystkich elementów przyrodniczych (budowy geologicznej, 
rzeźby terenu, wód, warunków klimatycznych, gleb oraz świata roślinnego  
i zwierzęcego) i działalności ludzkiej, pozostających we wzajemnym stosunku  
i oddziaływaniu. Jest to więc ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych 
wyróżniających określony teren. 

W potocznym znaczeniu pojęcie krajobrazu ogranicza się do jego ze-
wnętrznych, kolorystycznych cech, albo tylko do rzeźby terenu, szaty roślinnej 
czy form antropogenicznych, a więc głównie do cech estetyczno-widokowych 
(np. krajobraz górski, nizinny, morski, lesisty, pustynny, miejski, wiejski, prze-
mysłowy, zimowy). 
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Rozróżnia się krajobraz naturalny (pierwotny), to jest zachowany w pier-
wotnej postaci, na którym nie wywarła piętna gospodarcza działalność człowie-
ka, i przeobrażony (kulturowy, antropogeniczny, gospodarczy), w którym wi-
doczne są skutki działalności ludzkiej, w tym turystycznej. Doprowadzają one 
często do ogromnych przeobrażeń krajobrazu naturalnego, a nawet jego dewa-
stacji na dużych obszarach, na przykład w wyniku tak zwanej urbanizacji turys-
tycznej. 

Aglomeracje turystyczne najwyraźniej widać na przykładzie wybrzeży 
morskich, które są korzystnie usytuowane w stosunku do głównych ośrodków 
popytu turystycznego. Upowszechnienie więc wypoczynku nad morzem do-
prowadziło w wąskiej strefie wybrzeży do prawdziwej inwazji turystycznej  
i powstania ogromnych kompleksów wypoczynkowo-rozrywkowych (hotele, 
pensjonaty, „drugie mieszkania”, centra rozrywkowe itp. obiekty) o charakterze 
aglomeracji. Pierwsze aglomeracje turystyczne pojawiły się w XIX wieku na 
przykład na Lazurowym Wybrzeżu, Riwierze Liguryjskiej, Wybrzeżu Kanta-
bryjskim, wschodnim wybrzeżu Florydy i była to tak zwana turystyka elitarna. 
Z czasem urbanizacją turystyczną zostały objęte tysiące kilometrów wybrzeży 
wszystkich kontynentów (poza Antarktydą), szczególnie w basenie Morza 
Śródziemnego, Zatoki Meksykańskiej, Morza Karaibskiego, rejonu Mar del 
Plata (Argentyna), tereny nad Morzem Południowochińskim (w Malezji i Taj-
landii), wybrzeża w północnej części Morza Czerwonego (w Egipcie i Izraelu), 
brazylijskie wybrzeża Oceanu Atlantyckiego i inne. Chociaż znajdują się one na 
dwu różnych krańcach świata, są niemal identyczne, bez własnego oblicza, 
atmosfery i innych swoistych cech.  

Zabudowane jest również otoczenie wielu jezior. Jako przykład można 
przytoczyć Balaton, największe jezioro środkowej Europy, które jest prawdo-
podobnie najbardziej „zabudowanym” akwenem świata. Całkowicie zabudowa-
no też brzegi wielu pięknych jezior alpejskich; ten sam los spotkał jeziora usy-
tuowane na przedpolu Alp, na przykład w Bawarii. Intensywna zabudowa re-
kreacyjna nie ominęła nawet jezior w znacznie słabiej zaludnionych krajach 
skandynawskich. Również w Polsce turystyka związana z wypoczynkiem nad 
wodą przekształciła otoczenie Wielkich Jezior Mazurskich, okolic Augustowa 
czy Szwajcarii Kaszubskiej. Swoistym przykładem wykorzystania brzegu jezio-
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ra ponad rozsądną normę może być Jezioro Białe w okolicy Włodawy, otoczone 
zwartym pierścieniem obiektów wypoczynkowych.  

Urbanizacja turystyczna wkroczyła także w góry. Rozległe masywy gór-
skie z reguły łatwiej opierają się tego rodzaju penetracji, a ich przyroda jest 
mniej narażona na zniszczenia. Przykładem mogą być Pireneje czy Kaukaz, 
gdzie ruch turystyczny – z powodu trudno dostępnych warunków – dociera 
tylko do niektórych partii gór. Odwrotnie Alpy, rozcięte długimi dolinami rzek, 
sięgających daleko w głąb gór, pomimo znacznych wysokości są zewsząd sto-
sunkowo łatwo dostępne i urbanizowane turystycznie. Dodatkowe rozwiązania 
infrastrukturalne narzuca turystyka zmotoryzowana, która opanowała drogi 
alpejskie, wciąż przebudowywane i modernizowane, by mogły sprostać wyma-
ganiom masowego ruchu turystycznego. 

Masowy rozwój narciarstwa wprowadził również wiele nowych elemen-
tów do krajobrazu Alp. Powstało dużo nowoczesnych ośrodków sportów zimo-
wych z licznymi hotelami i wyciągami, zlokalizowanymi przeważnie powyżej 
2000 m n.p.m., najbliżej dogodnych terenów zjazdowych. Urbanizacją tury-
styczną zostały również objęte niektóre regiony w Górach Skandynawskich, 
Górach Skalistych, Andach (w Argentynie i Chile). 

Na tle Alp lepiej uwidacznia się wyjątkowa sytuacja, w jakiej znajdują się 
Tatry. Jest to jedyny w Europie Środkowo-Wschodniej masyw górski o typowej 
rzeźbie alpejskiej, co w zestawieniu z niewielkim obszarem, jaki zajmuje, wyja-
śnia przyczyny obserwowanego tutaj wielkiego ruchu turystycznego (około  
5 mln zwiedzających rocznie). Nie pozostaje to oczywiście bez widocznych 
coraz wyraźniej ujemnych skutków w niepowtarzalnym krajobrazie przyrody 
tatrzańskiej, zwłaszcza tam, gdzie ruch jest największy – na Kasprowym Wier-
chu, Giewoncie i nad Morskim Okiem, głównie z powodu zaśmiecania terenu, 
wydeptywania ścieżek i niszczenia roślinności. 

Niektóre rejony, zwłaszcza nadmorskie, z powodu nadmiernego ruchu zo-
stały wprost „przeinwestowane” turystycznie. Przykładem mogą być wybrzeża 
Sardynii, Sycylii, Korsyki, a zwłaszcza Majorki, na której – oprócz hoteli – 
powstało aż około 100 tys. „drugich domów”. Spoza Europy za klasyczny przy-
kład „przeinwestowania” turystycznego wymienia się tajlandzki kurort Pattaya, 
leżący nad Morzem Południowochińskim. Inwestycje te w sposób radykalny 
odmieniły krajobraz tych wybrzeży. 
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Zeszpecenie naturalnego krajobrazu oraz zmniejszenie walorów estetycz-
nych terenu powodują też wielopiętrowe budowle, które są obce i nie pasują do 
architektury, której od wieków hołdowali rdzenni mieszkańcy i która na stałe 
wkomponowała się w otaczającą ją przyrodę. Rodzimy krajobraz szpecą też 
obiekty wznoszone w obcych stylach i z nieznanych tradycji regionu materia-
łów budowlanych, przeniesionych z odległych, całkiem odmiennych kulturowo 
i przyrodniczo zakątków świata. Klasycznym przykładem dewastacji swoistego 
krajobrazu jest rejon polskiego Podtatrza, do którego przyczynił się także ruch 
turystyczny. Architekturę tego regionu zdominowało bezstylowe budownictwo, 
stawianie domów na wysokich kamiennych przyziemiach. Zanika też tradycja 
lokowania domów w dolinach rzecznych i na niższych wzgórzach, a w zamian 
za to zabudowuje się całe grzbiety górskie16. 

Zmiany w krajobrazie wywołuje ponadto niwelacja terenów i wyręby  
w lasach, w celu dostosowania obszarów rekreacyjnych do planów rozbudowy 
infrastruktury turystycznej. 

Negatywnie na stan krajobrazu wpływa też zaśmiecanie terenu, szczegól-
nie uciążliwe podczas sezonu turystycznego, kiedy to sterty puszek, plastiko-
wych butelek lub papierowych opakowań zalegają na szlakach turystycznych 
oraz na plażach, wydmach, w lasach i nad brzegami jezior. Przykładowo, co 
roku w czasie akcji sprzątania plaż i terenów leśnych po okresie wakacyjnym na 
wyspie Wolin zbiera się – tylko w ciągu trzydniowej akcji – około 1800 kg 
odpadów i śmieci. Do zaśmiecania krajobrazu przyczyniają się również w du-
żym stopniu turyści zmotoryzowani, którzy pozostawiają na przydrożnych po-
boczach i w rowach pojemniki po olejach silnikowych, zużyte lub uszkodzone 
opony, zanieczyszczone filtry powietrza, akumulatory, skorodowane układy 
wydechowe, żarówki, paski klinowe, filtry olejowe, okładziny hamulcowe (czę-
sto z azbestu), powypadkowe elementy karoserii, a nawet całe wraki pojazdów 
oraz zwykłe śmieci. Jest to efekt eksploatacji pojazdów samochodowych i nie 
tylko. Rozmiary tych uciążliwości, występujących w otoczeniu dróg, zależą od 
natężenia ruchu turystycznego na danej trasie.  

 
 

                                                           
16 D. Zaręba, op.cit., s. 19. 
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Zakończenie 
 
Turystyka, podobnie jak wiele innych działów gospodarki, pozostaje  

w ścisłej zależności od środowiska przyrodniczego, a jednocześnie powoduje 
jego przekształcenia o charakterze dysfunkcyjnym. Dlatego stopień wykorzy-
stania turystycznego jakiegoś obszaru musi być uwarunkowany naturalnymi 
możliwościami jego środowiska, czego miernikiem powinno być określenie tak 
zwanej chłonności turystycznej regionu bądź miejscowości ruchem turystycz-
nym. Chodzi o to, by masowy, niekontrolowany ruch turystyczny i niezorgani-
zowany rozwój bazy turystycznej nie doprowadziły na niektórych obszarach do 
przeciążenia i tym samym do przekroczenia bariery odpornościowej środowi-
ska. Nadmierne zagęszczenie turystów na danym terenie jest również źródłem 
poczucia dyskomfortu przez nich samych. Problemy te wskazują na koniecz-
ność podjęcia wszechstronnych akcji, zmierzających do maksymalnego ograni-
czenia źródeł zanieczyszczania i przekształcania środowiska oraz likwidacji ich 
ujemnych skutków. Muszą one służyć zabezpieczeniu terenów turystycznych  
i zachowaniu ich wypoczynkowych funkcji. 

Jedną z szans pogodzenia rosnącego zainteresowania społecznego turysty-
ką z wymogami ochrony przyrody jest coraz większa popularność ekoturystyki, 
nazywana turystyką zrównoważoną. Turystyka ta uwzględnia specyfikę kultu-
rową i przyrodniczą danego obszaru, dąży do zachowania przyrody dla następ-
nych pokoleń, a także dokonuje oceny wpływu turystyki na środowisko przy-
rodnicze i kulturowe wraz z podjęciem odpowiednich działań, aby nie był on 
niekorzystny. Dąży więc do bezkolizyjnego funkcjonowania turystyki i przyro-
dy. 

Oprócz działań o charakterze organizacyjnym i prawnym uprawianiu tury-
styki powinny towarzyszyć moralne zasady ochrony środowiska, co łączy się 
ściśle z tak zwaną kulturą turystyczną. Wiele bowiem do życzenia pozostawia 
sposób uprawiania turystyki, zwłaszcza przez uczestników masowych wycie-
czek, oraz wielu turystów niezorganizowanych. A to właśnie od kultury w dużej 
mierze zależy zachowanie walorów środowiska i jakości rekreacji. 
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DIE ÖKOLOGISCHE DISFUNKTION DER TOURISTIK 
 
 

Zusammenfassung 
 
Folgende Störungen wurden dargestellt: 
– Bodenflächeverbrauch, 
– Wasserverbrauch und Wasserverschmutzung, 
– Luftverschmutzung, 
– Bodenzerstörung, 
– Gefahr für Flora und Fauna, 
– Devastation der Landschaft. 
 

Übersetzt von Katarzyna Kołakowska 
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Wprowadzenie 
 

Infrastruktura turystyczna i paraturystyczna stanowi dopełnienie walorów 
turystycznych, sprawia, że korzystanie z nich jest satysfakcjonujące dla turysty. 
W specyficznych sytuacjach może się stać ona nawet walorem turystycznym, 
zawsze zaś jest jednym z głównych czynników determinujących lokalny  
i regionalny rozwój turystyki. Podstawowym elementem infrastruktury turys-
tycznej pozostaje baza noclegowa, która ma typowo turystyczny charakter  
i zapewnia turystom prawidłowe funkcjonowanie poza miejscem stałego za-
mieszkania. Celem pracy jest identyfikacja przekształceń w wielkości oraz 
strukturze rodzajowej i przestrzennej bazy noclegowej, które miały miejsce  
w gminie Rewal w latach 1988–2002. 
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1. BAZA NOCLEGOWA JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY TURYS-
TYCZNEJ  

 
Głównym przedmiotem zainteresowania turystów są walory turystyczne  

i to one stanowią podstawę do podjęcia decyzji o wyjeździe turystycznym. Jed-
nakże, aby ruch ten mógł zaistnieć, konieczne są działania mające na celu za-
pewnienie turystom odpowiednich warunków egzystencji podczas podróży 
turystycznej oraz ochronę i przystosowanie walorów turystycznych na jego 
potrzeby. Obejmują one: 

− zapewnienie dostępności komunikacyjnej obszarów, miejscowości  
i obiektów stanowiących cele podróży turystycznych oraz komunikację 
w ich obrębie; 

− zapewnienie turystom niezbędnych warunków do funkcjonowania  
w miejscach lub na szlakach będących celem ich podróży, co obejmuje 
zarówno noclegi oraz wyżywienie, jak i możliwość atrakcyjnego spę-
dzenia czasu wolnego;  

− rozwiązania prawne i techniczne, zapewniające takie wykorzystanie wa-
lorów, które nie powoduje ich degradacji (czy obniżenia atrakcyjności) 
oraz umożliwia korzystanie z nich (np. wytyczenie szlaków dla turysty-
ki w obszarach górskich czy udostępnienie zbiorów muzealnych w czy-
telnej dla turystów formie). 

Mianem bazy materialnej lub infrastruktury turystycznej (zagospodarowa-
nia turystycznego) określany jest zespół obiektów i urządzeń stanowiących 
wyposażenie danego terenu, umożliwiający zaspokojenie potrzeb ruchu turys-
tycznego, poprzez przystosowanie środowiska przyrodniczego i społeczno-
-gospodarczego na potrzeby turystyki1. Ze względu na uzupełniający charakter 
tego typu dóbr, będących dopełnieniem walorów turystycznych, przyjęto okreś-
lać je jako dobra i urządzenia komplementarne. W przypadku, gdy podstawową 
funkcją dóbr i urządzeń jest obsługa ruchu turystycznego, zaliczane są one do 
infrastruktury turystycznej, gdy zaś przeznaczone są na inne potrzeby społecz-
no-gospodarcze, z których turyści korzystają jako jedna z grup użytkowników 

                                                           
1 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, Warszawa 2002, 

s. 17. 
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(urządzenia ogólnomiejskie, sieć komunikacyjna), stanowią infrastrukturę para-
turystyczną. W skład bazy materialnej turystyki wchodzą cztery podstawowe 
elementy2: baza noclegowa, baza żywieniowa, baza towarzysząca i baza komu-
nikacyjna. Za główny element uznaje się bazę noclegową, która jest powszech-
nie przyjętym, umownym miernikiem wielkości podaży turystycznej danego 
obszaru. Wynika to z faktu, że najrzadziej występują tu obiekty paraturystycz-
ne, a dodatkowo jest ona rozwijana tam, gdzie istnieją walory turystyczne  
i zapewniony jest do nich dojazd.  

Ze względu na olbrzymią różnorodność oferowanych miejsc noclegowych, 
istnieją spore trudności i różnice w definiowaniu i klasyfikacji bazy noclegowej. 
Według Światowej Organizacji Turystyki, baza noclegowa to „obiekt noclego-
wy, który oferuje podróżnemu nocleg w pokoju lub innym pomieszczeniu, przy 
czym liczba oferowanych miejsc musi być większa niż pewne określone mini-
mum, a ponadto nie chodzi o zakwaterowanie pojedynczej rodziny; wszystkie 
miejsca w obiekcie muszą podlegać jednolitemu zarządowi na zasadach komer-
cyjnych, nawet jeśli nie ma on charakteru komercyjnego”3. Bazę noclegową 
klasyfikuje się według: charakteru zakwaterowania, liczby miejsc (liczby po-
koi), rodzaju wyposażenia, jakości i zakresu świadczonych usług, dostępności, 
sezonowości, sposobu zarządzania, położenia. Wymienione kryteria nie wy-
czerpują listy możliwości klasyfikacji obiektów noclegowych, potwierdzając 
ich duże zróżnicowanie. W polskiej statystyce stosuje się podział obiektów 
noclegowych na dwie główne grupy. Pierwsza z nich obejmuje hotele, motele  
i pensjonaty, druga zaś obiekty pozostałe, w tym ośrodki wczasowe, ośrodki 
kolonijne, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, ośrodki szkoleniowo-
-wypoczynkowe, pola biwakowe, kempingi i inne. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Ibidem. 
3 Terminologia..., s. 14. 
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2. BAZA NOCLEGOWA W GMINIE REWAL4 NA TLE WYBRANYCH GMIN 
NADMORSKICH  

 
Baza noclegowa turystyki w gminie Rewal jest bogata i zróżnicowana. 

Gmina wyraźnie wyróżnia się w województwie i wśród gmin nadmorskich wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. Liczba obiektów w stosunku do liczby 
mieszkańców, jak i w przeliczeniu na powierzchnię, w sposób zdecydowany 
odbiega od wskaźników pozostałych gmin. Uwzględniając rejestrowaną bazę 
noclegową5, w gminie Rewal jest 47,7 obiektów na 1000 stałych mieszkańców  
i 3,9 na 1 km2. Są to wielkości wielokrotnie wyższe niż przeciętna dla woje-
wództwa (0,58 obiektów/1000 osób i 0,04 obiektów/1 km2) i ponad dwukrotnie 
wyższe niż w gminach nadmorskich województwa, klasyfikowanych na kolej-
nych miejscach (Dziwnów 20,4 obiektów/1000 osób, Mielno 16,9 obiek-
tów/1000 osób). W stosunku do gminy Trzebiatów, wchodzącej wraz z gminą 
Rewal w skład powiatu gryfickiego, wartości wskaźników są ponad 20-krotnie 
wyższe. Podobna sytuacja występuje w przypadku obiektów całorocznych  
(w gminie Rewal przypada ich 7,7 na 1000 osób) i miejsc noclegowych  
(5263 miejsc/1000 osób). Już w 1988 roku analizowane wskaźniki dla gminy 
Rewal przewyższały ponad dwukrotnie wartości dla pozostałych gmin woje-
wództwa.  

W roku 2002 liczba zarejestrowanych obiektów noclegowych w gminie 
Rewal wyniosła 160, co stanowiło ponad 15% obiektów noclegowych w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Wśród nadmorskich gmin województwa za-
chodniopomorskiego (zarówno miejskich, jak i wiejskich) Rewal miał zdecy-
dowanie dominującą pozycję, dysponując 21,7% obiektów i 17,3% miejsc  

                                                           
4 Gmina Rewal jest położona w pasie wybrzeża województwa zachodniopomorskiego. Jest 

jedną z najmniejszych – ludnościowo (3200 mieszkańców) i powierzchniowo (41 km2) – wśród 
114 gmin województwa, z których jedynie 14 ma położenie nadmorskie. Administracyjnie gmina 
Rewal wraz z gminami: Karnice, Trzebiatów, Brojce, Płoty i Gryfice, tworzy powiat gryficki (po 
zmianach, w wyniku których należące wcześniej do powiatu gryfickiego gminy Radowo Małe  
i Resko od 1 stycznia 2002 zostały włączone do nowo utworzonego powiatu łobeskiego; rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z 31 maja 2001 r.). Gmina Rewal od zachodu graniczy z gminą Dziw-
nów, od południa z gminami: Świerzno i Karnice, a od wschodu z gminą Trzebiatów (Rocznik 
statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2002, Szczecin 2002, t. II, s. 303). 

5 Uwzględniając nierejestrowaną bazę noclegową, wartości te rosną do 96,9 ob./1000 osób  
i 7,9 ob./1 km2. 
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w pasie nadmorskim oraz odpowiednio 15,4 i 14,4% w województwie zachod-
niopomorskim. Przewaga gminy Rewal nad kolejnymi gminami (Dziwnów, 
Kołobrzeg, Mielno) była prawie dwukrotna. Również natężenie infrastruktury 
noclegowej mierzone wielkością liczby obiektów i miejsc noclegowych na jed-
nostkę powierzchni i na 10 tys. mieszkańców (tabele 1, 2) w gminie Rewal  
(i w pozostałych gminach nadmorskich) przewyższało średnią dla województwa 
wielokrotnie: gmina Rewal około 395 obiektów i około 41 tys. miejsc noclego-
wych na 100 km2 (oraz ok. 483 obiekty i ok. 50 tys. miejsc noclegowych na  
10 tys. mieszkańców), gmina Dziwnów około 244 obiekty i około 33 tys. miejsc 
na 100 km2 (oraz ok. 211 obiektów i ok. 28 tys. miejsc na 10 tys. mieszkańców).  

 
Tabela 1  

 
Obiekty noclegowe w wybranych gminach województwa w latach 1988–2001 

 
Obiekty Wyszczegól-

nienie liczba na 100 km2 na 10 tys. mieszkańców 

 1988 1993 1997 2001 1988 1993 1997 2001 1988 1993 1997 2001 

Ogółem* 109 641 733 603 1,1 6,4 7,3 6,0 1,1 6,5 7,4 6,0 
Gminy  
nadmorskie 36 505 587 448 3,8 53,5 62,2 47,5 4,3 57,6 66,3 50,7 

Dziwnów 5 106 118 93 13,2 278,9 310,5 244,7 12,3 240,0 265,3 211,4 

Międzyzdroje  8 91 115 57 6,8 77,1 97,5 48,3 12,2 135,5 168,6 83,9 

Rewal 6 156 189 162 14,6 380,5 461,0 395,1 21,0 515,7 591,7 483,1 
Świnoujście 9 81 84 81 4,6 41,5 43,1 41,5 2,1 18,8 19,3 18,7 

Trzebiatów 3 46 43 39 1,3 20,4 19,1 17,3 1,8 26,6 24,4 22,3 

Wolin 5 25 29 16 1,5 7,6 8,9 4,9 4,1 19,2 22,2 12,4 

* Dla lat 1988, 1993, 1997 województwo szczecińskie, dla 2001 – gminy należące przed 1999 r. 
do województwa szczecińskiego.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik statystyczny województwa szczeciń-
skiego 1989, Szczecin 1989, s. 369–373; Rocznik statystyczny województwa 
szczecińskiego 1994, Szczecin 1994, s. 412–417; Rocznik statystyczny woje-
wództwa szczecińskiego 1998, Szczecin 1998, s. 312–316; Rocznik statystyczny 
województwa zachodniopomorskiego 2002, Szczecin 2002, t. I, s. 320–324.  
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Tabela 2 
 

Miejsca noclegowe w wybranych gminach województwa w latach 1988–2001 
 

Miejsca noclegowe 

liczba na 100 km2 na 10 tys. mieszkańców Wyszczegól- 
nienie 

1988 1993 1997 2001 1988 1993 1997 2001 1988 1993 1997 2001 

Ogółem* 14 683 72 004 77 438 63 478 147,11 721,3 775,78 656 153 728 778 636 

Gminy  
nadmorskie 

7 447 60 139 66 449 52 629 789 6 371 7 039 5 575 880 6 861 7 500 5 960 

Dziwnów 1 002 13 484 15 959 12 525 2 637 35 484 41 997 32 961 2 469 30 534 35 887 28 466 

Międzyzdroje  2 300 8 565 9 510 7 123 1 949 7 258 8 059 6 036 3 501 12 749 13 940 10 487 

Rewal 1 161 20 062 21 715 16 785 2 832 48 932 52 963 40 939 4 067 66 321 67 987 50 060 

Świnoujście 1 703 8 943 8 532 8 711 873 4 586 4 375 4 467 399 2 071 1 962 2 009 

Trzebiatów 541 7 195 6 980 5 869 240 3 198 3 102 2 608 333 4 161 3 967 3 351 

Wolin 740 1 890 2 742 1 616 226 578 839 494 606 1 452 2 102 1 253 

* Dla lat 1988, 1993, 1997 województwo szczecińskie, dla 2001 – gminy należące przed 1999  
do województwa szczecińskiego.  

Źródło: jak w tabeli 1.  
 
 
Do roku 1997 liczba zarejestrowanych obiektów w gminie Rewal dyna-

micznie rosła (z 6 obiektów w 1988 roku do 189 w 1997), po czym nastąpił jej 
spadek i ponowny wzrost. Jest to tendencja zgodna z krajową i występująca  
w innych gminach nadmorskich. Spadek liczby obiektów notowany po 1997 
roku związany był z wejściem w życie ustawy o usługach turystycznych  
(z 29 sierpnia 1997), określającej zasady kategoryzacji bazy noclegowej w Pol-
sce, w wyniku której nastąpiły znaczne zmiany liczby obiektów w poszczegól-
nych kategoriach6, a co za tym idzie – zmieniła się również liczba obiektów 
ogółem. Natomiast w latach 2000–2002, pomimo że zarówno w województwie, 
jak i we wszystkich wiejskich gminach nadmorskich liczba obiektów zmniej-
szyła się (od ok. 7% w gminie Dziwnów do ponad 19% w gminie Mielno), to  
w gminie Rewal liczba obiektów wzrosła o ponad 14%, co wskazuje na rozwój 
funkcji turystycznej (tabela 3).  

                                                           
6 Duża część obiektów nie spełniała wymogów stawianych określonym kategoriom obiek-

tów noclegowych. 
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Obiekty całoroczne stanowiły w gminie Rewal ok. 16%, co stanowiło nie-
całe 8% obiektów całorocznych w województwie zachodniopomorskim. Wśród 
nadmorskich gmin województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem gmin 
miejskich) był to poziom relatywnie niski, gdyż najwyższy udział obiektów 
całorocznych miała gmina Międzyzdroje (miejsko-wiejska) prawie 40-pro-
centowy, gminy Trzebiatów (miejsko-wiejska) i Mielno dysponowały ponad 
20-procentowy udziałem obiektów całorocznych, najniższy zaś udział charakte-
ryzował gminy Ustronie i Wolin (ok. 13%). Liczba obiektów całorocznych  
w gminach stale wzrasta, przy czym od 1997 roku ten wzrost jest zdecydowanie 
szybszy. Największy przyrost liczby obiektów całorocznych można zauważyć 
w gminie Dziwnów (prawie czterokrotny) oraz gminach Rewal i Trzebiatów 
(trzykrotny), najniższy zaś w gminie Wolin. W ciągu ostatnich trzech lat wy-
raźny przyrost obiektów całorocznych zanotowały jedynie gminy Rewal  
(o ok. 60%) i Dziwnów (o ok. 36%). 

 
Tabela 3 

 
Obiekty noclegowe w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego 

(2000–2002) 
 

Liczba obiektów 

ogółem w tym obiekty  
całoroczne [%] 

w tym hotele, motele 
i pensjonaty [%] 

w tym pozostałe 
obiekty* [%] 

Wyszczegól-
nienie 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Województwo  
zachodnio-
pomorskie 

1120 1051 1011 33,3 32,4 33,5 7,1 6,9 8,4 92,9 93,1 91,6 

Rewal 140 162 160 11,4 11,7 16,3 3,1 3,7 5,0 96,9 96,3 95 
Trzebiatów 45 39 37 22,7 23,1 27,0 2,2 2,6 2,7 97,8 97,4 97,3 

Międzyzdroje 57 57 53 36,8 36,8 39,6 3,5 3,5 5,7 96,5 96,5 94,3 

Dziwnów  95 93 90  11,3 12,9 16,7  1,1 1,1 2,2  98,9 98,9 97,8 

Wolin 18 16  15 11,1 12,5  12,9 5,6 6,3  6,5 94,4 93,7 93,5  

Mielno 108 89 87 21,2 19,1 20,7 2,7 1,1 4,6 97,3 98,9 95,4 
Ustronie  
Morskie 81 58 53 17,3 15,5 13,2 0 0 0 100 100 100 

* Pozostałe obiekty obejmują: schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, 
ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, ośrodki wypoczynku sobotnio-niedzielnego, domki tury-
styczne, kempingi, pola biwakowe, kwatery agroturystyczne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik statystyczny województwa zachod-
niopomorskiego 2002..., s. 25–33 i s. 213–222. 
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Wśród zarejestrowanych w 2002 roku obiektów turystycznych niewielki 
udział miały obiekty klasyfikowane jako hotele, motele bądź pensjonaty. Ich 
udział w ogólnej liczbie obiektów w gminach nadmorskich (poza miejskimi) 
wahał się od 2,2% w gminie Dziwnów do 6,5% w gminie Wolin. W gminie 
Rewal funkcjonowało osiem obiektów tego typu (5% ogółu), wszystkie to pen-
sjonaty, co stanowiło prawie 9% tego typu obiektów w województwie. Pozosta-
łe wiejskie gminy nadmorskie charakteryzowały się zdecydowanie skromniej-
szym udziałem w województwie zachodniopomorskim w liczbie hoteli, moteli  
i pensjonatów. Na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku obiekty o cha-
rakterze hoteli lub pensjonatów zlokalizowane były głównie w gminach: Mię-
dzyzdroje, Wolin i Rewal. Obecnie występują w większości wiejskich gmin 
nadmorskich województwa, jednak w ciągu ostatnich trzech lat tylko gminy 
Rewal, Międzyzdroje i Mielno zanotowały wzrost liczby obiektów tego typu, 
przy czym Rewal o 5 obiektów, pozostałe zaś gminy po jednym. 

Obiekty klasyfikowane jako pozostałe stanowiły zdecydowaną większość 
obiektów we wszystkich badanych gminach (ponad 90%); zauważalna stała się 
tendencja do zmniejszania się ich udziału w ogólnej liczbie obiektów na ko-
rzyść hoteli, moteli i pensjonatów. Liczba pozostałych obiektów w gminie Re-
wal wynosiła 152, co stanowi ponad 16% tego typu obiektów w województwie 
zachodniopomorskim; udział pozostałych gmin był zdecydowanie mniejszy, od 
9,5% (gmina Dziwnów) do 1,5% (gmina Wolin). Od początku lat dziewięćdzie-
siątych XX wieku proporcja ta prawie się nie zmieniła, poza tym, że nastąpiło 
zmniejszenie udziałów gmin w województwie, po utworzeniu województwa 
zachodniopomorskiego. W przypadku gminy Rewal udział ten zmniejszył się  
z 26 do 16%.  

W gminie Rewal ponad połowę wszystkich obiektów klasyfikowanych jako 
pozostałe stanowiły ośrodki wczasowe (57,2%); było to ponad 20% ogółu 
ośrodków wczasowych w województwie zachodniopomorskim. W byłym wo-
jewództwie szczecińskim udział ten wynosił ponad 75% i miał tendencję wzro-
stową. Po zmianach administracyjnych udział gminy Rewal w województwie 
zmniejszył się do około 15% i zachował tendencję rosnącą. W pozostałych gmi-
nach nadmorskich udział ośrodków wczasowych wahał się od 35,2% (gmina 
Wolin) do 72,4% (gmina Dziwnów). Od połowy lat dziewięćdziesiątych  
XX wieku udział ten systematycznie spada, poza gminą Międzyzdroje, w której 
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od końca tych lat liczba ośrodków wczasowych nieznacznie się zwiększyła, co 
przy spadku liczby obiektów ogółem spowodowało znaczny wzrost udziału 
ośrodków wczasowych wśród obiektów ogółem. Drugą znaczącą grupą obiek-
tów były ośrodki kolonijne, których udział w gminie Rewal wynosił prawie 
12% (wyższe udziały wystąpiły w gminach Wolin – 17,2% i Trzebiatów – 
13,9%) i od lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Rośnie natomiast udział 
kempingów z domkami turystycznymi (ok. 13%) oraz ośrodków szkolenio- 
wo-wypoczynkowych (ok. 7%). W tych kategoriach udział gminy Rewal  
w województwie zachodniopomorskim jest znaczący (odpowiednio ponad 50  
i ponad 20%) i w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku stale się powiększa (szcze-
gólnie w grupie ogólnodostępnych domków turystycznych). W badanym  
okresie w gminie Rewal funkcjonowało tylko 7 gospodarstw agroturystycznych, 
zlokalizowanych w Rewalu (3), Śliwinie (2), Niechorzu (1) i Pobierowie (1)7. 

Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych w gminie Rewal rosła bardzo 
dynamicznie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wie-
ku, w ciągu pięciu lat (1988–1993) nastąpił 17-krotny przyrost miejsc noclego-
wych, podczas gdy w województwie wzrost ten był 5-krotny, a w pozostałych 
gminach nadmorskich 13-krotny (Trzebiatów, Dziwnów) lub 2–4-krotny (Mię-
dzyzdroje, Wolin). Wydaje się jednak, że wzrost ten (podobnie jak w przypadku 
liczby obiektów) nie był jedynie skutkiem rozbudowy bazy noclegowej, ale  
w przeważającej mierze wynikiem przemian społeczno-gospodarczych zacho-
dzących w kraju, które umożliwiły jawne prowadzenie działalności gospodar-
czej. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaznaczył się spadek liczby 
miejsc noclegowych o około 10–15%, a od 2000 roku liczba miejsc waha się 
(podobna tendencja ma miejsce w pozostałych badanych gminach) pomiędzy 
16 875 a 18 861 miejscem (tabela 4). Stanowi to około 15% miejsc noclego-
wych w województwie zachodniopomorskim (przed powiększeniem wojewódz-
twa udział ten był dwukrotnie większy). Jest to najwyższy udział wśród nad-
morskich gmin województwa zachodniopomorskiego (poza gminami miejski-
mi), a w stosunku do gmin dominujących w końcu lat osiemdziesiątych nastąpi- 
 

                                                           
7 Strategia rozwoju gminy Rewal. Wstępna wersja robocza, Koszalin 2002, s. 27. 



Beata Meyer 182 

ło odwrócenie proporcji – udział gminy Rewal wzrósł dwukrotnie, gminy Mię-
dzyzdroje zaś dwukrotnie zmalał. 

 
Tabela 4  

 
Liczba miejsc noclegowych  

w wybranych gminach województwa zachodniopomorskiego w latach 2000–2002 
 

Liczba miejsc noclegowych 

ogółem w tym w obiektach  
całorocznych (%)  Wyszczególnienie 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 
Województwo 130 389 116 676 117 342 31,4 33,7 32,9 
Rewal 18 861 16 875 17 647 10,1 14,0 14,5 
Trzebiatów 7 486 5 869 5 792 22,5 33,7 30,1 
Międzyzdroje 8 178 7 123 7 194 46,2 41,3 43,6 
Dziwnów  12 607 12 525 12 055  22,2 22,7 24,6 
Wolin 1 803 1 616 1 247 7,1 8,2 15,1 
Mielno 12 212 11 387 12 195 26,2 23,0 17,1 
Ustronie Morskie 7 621 7 215 6 857 17,8 14,4 13,2 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie materiałów Urzędu Statystycznego w Szcze-
cinie.  

 
 
W gminie Rewal, bez względu na wahania liczby miejsc noclegowych, 

udział miejsc całorocznych sukcesywnie rośnie, nadal jednak jest to niewielka 
liczba miejsc ogółem (ok. 15%), zdecydowanie odbiegająca od pozostałych 
gmin nadmorskich (gmina Międzyzdroje – ok. 43%, gmina Trzebiatów –  
ok. 30%) i średniej w województwie (ok. 33%). Jednakże ze względu na szybki 
przyrost liczbowy miejsc całorocznych w gminie Rewal w ciągu trzech lat 
(2000–2002) ich udział w województwie wzrósł z 4,6% do 6,6%, a gminy  
Międzyzdroje zmalał z 9,2% do 8,1%, co świadczy o braku nowych miejsc tego 
typu. Całoroczne miejsca noclegowe w gminie Rewal stanowią ok. 60% tego 
typu miejsc w powiecie gryfickim i udział ten rośnie (kosztem gminy Trzebia-
tów).  
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3. ZMIANY W STRUKTURZE RODZAJOWEJ I PRZESTRZENNEJ BAZY 
NOCLEGOWEJ W GMINIE REWAL 

 
Od końca lat osiemdziesiątych XX wieku w gminie Rewal nastąpiły istotne 

przekształcenia w strukturze bazy noclegowej (rysunek 1). Uwzględniając nie-
rejestrowaną8 bazę noclegową, pod koniec lat osiemdziesiątych w gminie Re-
wal funkcjonowały 222 obiekty, wśród których zdecydowanie dominowały 
ośrodki wczasowe9 (ponad 70% ogółu obiektów i miejsc noclegowych) i kolo-
nijne (11% obiektów i prawie 20% miejsc noclegowych). Pozostała baza nocle-
gowa: kwatery prywatne10 (9% obiektów i 1% miejsc) i kempingi11 (9% obiek-
tów  
i 9% miejsc) miała niewielkie znaczenie. Do roku 2002 udział ośrodków wcza-
sowych i kolonijnych wśród obiektów noclegowych zmniejszył się w sposób 
istotny (do 27% obiektów i 58% miejsc noclegowych). Ponad 6-krotnie wzrosła 
liczba domów gościnnych i kwater prywatnych, które stały się dominującą ka-
tegorią wśród obiektów noclegowych; bez zmian pozostał około 10-procentowy 
udział domków turystycznych, pól namiotowych i biwakowych oraz kempin-
gów. 

Rozbieżności pomiędzy rejestrowaną i nierejestrowaną bazą noclegową są 
wyraźnie widoczne również w 2002 roku. Biorąc pod uwagę nierejestrowaną 
bazę noclegową12, w gminie Rewal funkcjonowało 325 obiektów noclegowych, 
czyli o 100 więcej (prawie 50%) niż wynikałoby to z danych Urzędu Sta-
tystycznego. Struktura bazy noclegowej pozostaje bardzo podobna, największa 
liczba nierejestrowanych obiektów noclegowych występuje w kategorii ośrodki 
wczasowe, ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe oraz domy wczasowe i doty-
czy tych ostatnich. W roku 2002 równorzędny udział wśród ogółu obiektów 
                                                           

8 Dane są wynikiem badań własnych przeprowadzonych na podstawie Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego gminy Rewal, Biuro Studiów i Projektów Rozwoju Przestrzennego Woje-
wództwa, Szczecin 1987. 

9 Wraz z domami wczasowymi i ośrodkami szkoleniowo-wypoczynkowymi. 
10 Wraz z domami gościnnymi. 
11 Wraz z polami namiotowymi, polami biwakowymi oraz zespołami ogólnodostępnych 

domków turystycznych. 
12 Uwzględniając dane zawarte w folderach informacyjnych, stronach internetowych oraz 

książce telefonicznej. 
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miały kwatery prywatne (43%) i ośrodki wczasowe (40%), kempingi stanowiły 
ponad 8% ogółu obiektów, a ośrodki kolonijne – około 6%. Rozkład niereje-
strowanej bazy noclegowej turystyki pomiędzy miejscowościami gminy Rewal 
jest równomierny, natomiast rozmieszczenie obiektów turystycznych w gminie 
wykazuje duże zróżnicowanie, utrzymujące się w czasie.  
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* Dane są wynikiem badań przeprowadzonych na podstawie Planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Rewal (1987 rok). 

 
Rys. 1. Struktura bazy noclegowej w gminie Rewal w latach 1988 i 2002 
Źródło: opracowanie własne.  

 
 
W roku 2002 największą liczbę obiektów skupiały miejscowości Pobiero-

wo i Rewal (ok. 28% każda). Wraz z Niechorzem (ok. 25%) kumulowało się  
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w nich ponad 80% obiektów zlokalizowanych w gminie (por. rysunek 2). Prze-
ważająca część pozostałych obiektów była zlokalizowana w Pogorzelicy 
(13,5%), dysponującej największą liczbą miejsc noclegowych (ponad 35%)  
w gminie. Podobny rozkład obiektów występował w 1988 roku, wówczas jed-
nak te trzy miejscowości skupiały niecałe 70% ogółu obiektów, a ponad  
1/3 miejsc noclegowych była w Pogorzelicy. Dominujące znaczenie Pogorzeli-
cy (pod względem posiadanej liczby miejsc noclegowych) wynika z faktu, że 
głównym elementem bazy noclegowej w tej miejscowości są ośrodki wczasowe 
(stanowiące ponad 70% obiektów zarówno w 1988, jak i w 2002 roku), dyspo-
nujące dużą jednostkową liczbą miejsc (przekraczającą 400), oraz ośrodki kolo-
nijne (23% obiektów w 1988 i 18% obiektów w 2002 roku). W roku 1988 łącz-
nie skupiały one ponad 90%, a w 2002 roku prawie 80% miejsc noclegowych  
w miejscowości. Podobna sytuacja, pod względem struktury bazy noclegowej  
w 1988 roku, występowała również w miejscowościach skupiających najwięk-
szą liczbę obiektów (Rewal, Pobierowo, Niechorze), spośród których najwięcej 
było ośrodków wczasowych (odpowiednio: 63, 68, 80%), i – wraz z ośrodkami 
kolonijnymi – skupiały one ok. 90% miejsc noclegowych (odpowiednio: 86, 88, 
99%). W miejscowościach tych ok. 10-procentowy udział wśród ogółu obiek-
tów miały kwatery prywatne, ale skupiały one niewielką (1–3%) liczbę miejsc 
(por. rysunki 3, 4). 

W odróżnieniu od Pogorzelicy, gdzie udział ośrodków wczasowych utrzy-
mał się na podobnym poziomie, a w miejsce ośrodków kolonijnych pojawiła się 
niewielka liczba domków turystycznych i kwater prywatnych (ok. 4%), w Rewa-
lu, Pobierowie i Niechorzu od 1988 roku nastąpiły wyraźne przemiany w struk-
turze bazy noclegowej. W Rewalu i Pobierowie zdecydowanie obniżył się 
udział ośrodków wczasowych wśród ogółu obiektów (odpowiednio: 26 i 33%), 
wzrósł za to zdecydowanie udział kwater prywatnych (odpowiednio: 63 i 53%) 
i te obiekty (w równej części) skupiają ok. 90% miejsc noclegowych. W Nie-
chorzu tendencja była podobna, ale spadek udziału ośrodków wczasowych był 
mniejszy (do ok. 50%), a co za tym idzie – wzrost udziału kwater prywatnych 
mniejszy (do ok. 34%). W pozostałych miejscowościach gminy (Pustkowo, 
Trzęsacz), skupiających najmniejszą liczbę obiektów (5 i 1%), w 1988 roku 
dominowały ośrodki wczasowe (67 i 71%) oraz kempingi (17 i 14%), skupiając 
ponad 75% miejsc noclegowych. W roku 2002 w Trzęsaczu układ ten pozostał 
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prawie bez zmian, w Pustkowie natomiast nastąpiło zmniejszenie liczby ośrod-
ków wczasowych (do 40%), a zwiększyła się liczba kempingów (do 27%)  
i kwater prywatnych (do 20%). 

 
Obiekty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miejsca noclegowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Dane są wynikiem badań przeprowadzonych na podstawie Planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Rewal (1987 rok). 

Rys. 2. Obiekty i miejsca noclegowe w miejscowościach gminy Rewal w latach 1988 i 2002 
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Źródło: opracowanie własne. 
 1988 
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* Dane są wynikiem badań przeprowadzonych na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rewal (1987 rok). 

Rys. 3. Liczba i struktura obiektów noclegowych w miejscowościach gminy Rewal w la-
tach 1988 i 2002 
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Źródło: opracowanie własne. 
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* Dane są wynikiem badań przeprowadzonych na podstawie Planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Rewal (1987 rok). 

Rys. 4. Liczba i struktura miejsc noclegowych w miejscowościach gminy Rewal w la-
tach 1988 i 2002 

Źródło: opracowanie własne. 
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Przeprowadzona analiza wskazuje, że obiekty noclegowe w gminie Rewal 
są zlokalizowane dość równomiernie w trzech miejscowościach, skupiających 
80% obiektów gminy: Rewalu, Pobierowie i Niechorzu; natomiast ponad 60% 
miejsc noclegowych w gminie skupiają miejscowości Pogorzelica i Niechorze. 
Charakter i rodzaj bazy noclegowej w miejscowościach jest zróżnicowany. Po-
bierowo dysponuje największą liczbą obiektów i ok. 20% miejsc noclegowych 
w gminie. Jest to miejscowość, w której dominują pensjonaty, domy gościnne  
i kwatery prywatne oraz ośrodki wczasowe. W stosunku do 1988 roku zaznacza 
się duży wzrost liczby obiektów, głównie typu pensjonatowego, o zróżnicowa-
nej formie architektonicznej. Podobna tendencja widoczna jest w Rewalu, gdzie 
dominacja pensjonatów, domów i kwater prywatnych jest bardzo wyraźna.  
W Niechorzu, mimo wzrostu liczby obiektów noclegowych, nadal prawie po-
łowę z nich stanowią ośrodki wczasowe (ale coraz większy udział wśród nich 
mają domy wczasowe), ok. 35% to kwatery prywatne i ponad 13% kempingi. 
Zupełnie inny charakter ma Pogorzelica, w której liczba obiektów właściwie nie 
uległa zmianie od połowy lat osiemdziesiątych i nadal dominują duże ośrodki 
wczasowe i kolonijne, skupiając ponad 80% obiektów. W Pogorzelicy zlokali-
zowanych jest również 5 z 7 funkcjonujących w gminie nowoczesnych ośrod-
ków szkoleniowo-wypoczynkowych. Pustkowo charakteryzuje się dużym 
udziałem kempingów, pól namiotowych i biwakowych oraz kwater prywatnych, 
ale ośrodki wczasowe nadal stanowią większość obiektów. W Trzęsaczu struk-
tura bazy noclegowej nie zmieniła się istotnie od 1988 roku. W gminie Rewal 
funkcjonuje jedno całoroczne schronisko młodzieżowe (w Pobierowie), podczas 
gdy w 1988 roku były trzy, a dodatkowo w każdej miejscowości funkcjonowały 
schroniska o charakterze sezonowym. 

 
 

Podsumowanie 
 
 Zajmując niecałe 3% powierzchni powiatu gryfickiego, gmina Rewal sku-

pia ponad 80% bazy noclegowej w powiecie, w tym ponad 66% obiektów cało-
rocznych i prawie 90% hoteli, moteli i pensjonatów oraz 75% ogółu miejsc 
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noclegowych. Struktura bazy noclegowej jest zróżnicowana, z przewagą kwater  
 
prywatnych, domów gościnnych i ośrodków wczasowych. Wyraźna jest ten-
dencja do różnicowania obiektów noclegowych: o ile w 1988 roku dominowały 
ośrodki wczasowe i kolonijne, głównie o zabudowie kempingowej, o tyle  
w 2002 roku największy udział przypada na kwatery prywatne i domy gościnne, 
funkcjonujące najczęściej przez cały rok. Obok ogromnych ośrodków wczaso-
wych i kolonijnych, które (aby mogły nadal funkcjonować) muszą zostać pod-
dane reorganizacji (najczęściej dzielone są na mniejsze obiekty) i kapitalnym 
remontom, powstaje coraz więcej nowoczesnych ośrodków szkoleniowo-
-wypoczynkowych, o wysokim standardzie, działających przez cały rok i oferu-
jących szeroki zakres usług. Pozytywne zmiany zachodzą również w mniej-
szych obiektach (pensjonaty, domy gościnne, kempingi), które, podnosząc stan-
dard i rozszerzając ofertę świadczonych usług, starają się sprostać rosnącym 
oczekiwaniom turystów, a także wymogom kategoryzacyjnym. Rośnie liczba 
usług dodatkowych świadczonych przez obiekty noclegowe, wiele z nich, poza 
noclegiem i wyżywieniem, ma w ofercie solarium, saunę, siłownię, bilard, wy-
pożyczalnie sprzętu (rowery, sprzęt pływający), możliwość jazdy konnej, do-
stęp do Internetu. Mankamentem bazy noclegowej jest zbyt mały udział obiek-
tów i miejsc o charakterze całorocznym oraz stan (jakość), w jakim znajduje się 
duża część starych obiektów (głównie ośrodków wczasowych i kolonijnych). 

 
 
 

STRUCTURAL CHANGES IN ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS 
IN REWAL COMMUNE FOR YEARS 1988–2002 

 
 

Summary 
 
Hotels and other accommodation establishments in Rewal commune are numerous 

and of different quality. Ca. 15% of all accommodation establishments in West-
Pomeranian Province is founded in this commune. Its number per capita and its concen-
tration are much higher than province average. Structure of accommodation establish-
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ments is very diverse. Private houses and holiday centres made a majority of them.  
 
In Rewal commune accommodation establishments are located in quite equal numbers 
in Rewal, Pobierowo and Niechorze. In the paper identified were some weaken sides  
of accommodation establishments: lack of all-year hotels and hostels and low quality  
of aged holiday centres.  

 
Translated by Beata Meyer 

 
 
 
 
 
 
 



ZESZYTY   NAUKOWE   UNIWERSYTETU   SZCZECIŃSKIEGO 

NR 439 2006 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI  NR 6 
  

       
 
 
 
DAWID MILEWSKI  
Uniwersytet Szczeciński  
 
 
 
 

STRATEGIE ROZWOJU TURYSTYKI  
JAKO INSTRUMENT REGIONALNEJ  

I LOKALNEJ POLITYKI TURYSTYCZNEJ  
 

 
 

Wprowadzenie 
 
Współcześnie turystyka jest niewątpliwie jednym z istotniejszych czynni-

ków stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy na poziomach lokalnym, 
regionalnym, krajowym i światowym (globalnym). Siła i zakres tego oddziały-
wania zależą od wielu uwarunkowań. Wśród nich kluczowe znaczenie mają 
różnorodne działania związane z polityką turystyczną. Celem artykułu jest 
wskazanie strategii rozwoju turystyki jako jednego z ważniejszych narzędzi 
regionalnej i lokalnej polityki turystycznej na przykładzie województwa za-
chodniopomorskiego. 
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1. PODMIOTY REGIONALNEJ I LOKALNEJ POLITYKI TURYSTYCZNEJ 
 
Wśród czynników wpływających na rozwój turystyki na danym obszarze 

szczególną pozycję zajmuje polityka turystyczna1. Polityka turystyczna jest 
integralną częścią polityki społeczno-gospodarczej na każdym z poziomów 
administracji państwowej. Można zdefiniować ją jako „świadomie kształtowaną 
przez ośrodek decyzji (podmiot polityki turystycznej) działalność, polegającą na 
określaniu i realizacji celów ekonomicznych oraz pozaekonomicznych (spo-
łecznych, ekologicznych, kulturalnych i innych) związanych z rozwojem turys-
tyki, przy pomocy zespołu instrumentów prawnych, ekonomiczno-finansowych, 
administracyjno-organizacyjnych, jak i wynikających z ogólnej polityki pań-
stwa”.  

Grupa środków polityki turystycznej związana z ustawodawstwem obej-
muje przepisy prawne dotyczące przede wszystkim funkcjonowania miejscowo-
ści turystycznych, bazy noclegowej, przedsiębiorstw turystycznych (organizato-
rzy turystyki, pośrednicy turystyczni, agenci i inni usługodawcy), pilotów  
i przewodników, transportu pasażerskiego, ruchu granicznego (przepisy wizo-
we, paszportowe, celne, sanitarne). Do narzędzi ekonomiczno-finansowych za-
liczyć można system podatkowy (zwolnienia, ulgi), subwencje, dotacje, dofi-
nansowania, kredyty, ulgi inwestycyjne, kursy walutowe, ograniczenia dewizo-
we.  

Instrumenty administracyjno-organizacyjne wynikają z działalności naro-
dowych organizacji turystycznych i narodowej administracji turystycznej, 
obejmują również dokumenty o charakterze strategicznym, jakimi są strategie  
i programy rozwoju turystyki opracowywane przez jednostki samorządowe 
różnych szczebli. Z kolei narzędzia wynikające z ogólnej polityki państwa 
związane są z kształtowaniem dochodów ludności oraz ilości i struktury czasu 
wolnego, aktywizacją regionów słabo rozwiniętych gospodarczo i sektora usłu-
gowego, współtworzeniem i realizacją polityki zagranicznej, planowaniem za-

                                                           
1 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, War-

szawa 1998, s. 174–178; Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000, s. 17; J. Borzyszkowski, Polityka turystyczna państwa, Wydawnictwo Uczelnia-
ne Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2005, s. 34–36; M. Rudnicki, Polityka regionalna Unii 
Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 30. 
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gospodarowania przestrzennego, utrzymywaniem równowagi rynkowej czy też 
możliwościami i zasadami korzystania z walorów środowiska2. 

Do najważniejszych podmiotów polityki turystycznej zaliczyć można: 
– podmioty międzynarodowe (m.in. UNWTO, IATA, Wydział Turystyki  

w Komisji Europejskiej, OECD), 
– krajowe organy ustawodawcze i wykonawcze, 
– narodową administrację turystyczną (np. Departament Turystyki w Mi-

nisterstwie Gospodarki), 
– narodową organizację turystyczną (np. POT), 
– organy samorządu terytorialnego (wojewódzkiego, powiatowego i gmin-

nego), 
– regionalne i lokalne organizacje turystyczne (np. ROT-y i LOT-y), 
– turystyczny samorząd gospodarczy (m.in. PIT, PZH, Izba Gospodarcza 

„Uzdrowiska Polskie”, regionalne izby turystyczne), 
– niekomercyjne organizacje działające w obszarze turystyki (m.in. 

PTTK, PTSM). 
Na szczeblu lokalnym kluczową rolę odgrywają władze gminne, a także 

lokalne organizacje, stowarzyszenia i związki turystyczne. Polityka turystyczna 
na szczeblu lokalnym powinna obejmować takie zagadnienia, jak 

– badanie rynku turystycznego, 
– planowanie rozwoju turystyki, 
– rozwój infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, 
– rozwój lokalnych produktów turystycznych, 
– przygotowanie kadr na potrzeby turystyki, 
– konstrukcja optymalnego modelu organizacyjnego turystyki (miejsce 

komórki zajmującej się sprawami turystyki w strukturze organizacyjnej 
urzędu gminy), 

– rozwój gospodarki turystycznej (tworzenie sprzyjających warunków dla 
przedsiębiorstw turystycznych), 

– promocja turystyczna, 

                                                           
2 B. Meyer, Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 209. 
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– badanie rezultatów prowadzonej polityki i formułowanie wynikających 
z nich wniosków na przyszłość3. 

Gmina jest podstawową jednostką podziału administracyjnego kraju.  
W roku 2001 do zadań własnych samorządów gminnych włączono sprawy 
związane z turystyką4. Należy jednak podkreślić, że większość pozostałych 
zadań własnych wymienionych w ustawie ma również istotne znaczenie dla 
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi turystyki na obszarze gminy. 

Oprócz ogólnego obowiązku rozwijania turystyki, wynikającego z ustawy 
o samorządzie terytorialnym, na organach samorządu gminnego spoczywają 
zadania określone również w innych ustawach, przede wszystkim w ustawie  
o usługach turystycznych5. Dotyczą one m.in. prowadzenia ewidencji pól biwa-
kowych oraz tzw. innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

Władze lokalne, w celu stymulowania rozwoju turystyki na swoim obsza-
rze, mogą prowadzić różnorodne działania aktywizacyjne, takie jak  

– opracowanie i realizacja strategii (programu) rozwoju turystyki, 
– system zachęt i preferencji dla podmiotów gospodarczych, zamierzają-

cych inwestować w sektorze turystycznym,  
– realizacja inwestycji infrastrukturalnych, 
– podejmowanie działań ukierunkowanych na wydłużenie sezonu turys-

tycznego, 
– przygotowywanie miejsc i obiektów do uprawiania sportu i rekreacji, 
– oznakowanie dróg, tras i obiektów turystycznych, 
– stosowanie różnych form promocji turystycznej, 
– kształtowanie lokalnego systemu informacji turystycznej, 
– współpraca z innymi podmiotami w dziedzinie turystyki, 
– współpraca z Regionalną Organizacją Turystyczną, 
– pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i innych pod-

miotów na inwestycje w obszarze turystyki, 
– pomoc finansowa dla inwestorów turystycznych,  

                                                           
3 S. Wodejko, op.cit., s. 172–174. 
4 Ustawa z 11 kwietnia 2001 roku o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie 

powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz  
o zmianie niektórych innych ustaw, DzU 2001, nr 45, poz. 497, nr 89, poz. 971. 

5 Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych, DzU 2001, nr 55, poz. 578 (t.j.). 
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– powołanie Funduszu Poręczeń Kredytowych, 
– prowadzenie badań rynku turystycznego6. 
Samorządy gminne mają zatem wiele możliwości kształtowania rozwoju 

turystyki oraz wpływania na już działające przedsiębiorstwa turystyczne i przed-
siębiorców zamierzających podjąć taką działalność7. Wprawdzie władze lokal-
ne nie mają większego wpływu na ogólne parametry ekonomiczne (kształtowa-
ne przez instytucje rządowe i inne organy centralne), ale mogą w znacznym 
stopniu oddziaływać na lokalną przedsiębiorczość. 

Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym8 stanowi, że 
powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w za-
kresie kultury fizycznej i turystyki. Pozostałe zadania, ważne z punktu widzenia 
turystyki, związane są przede wszystkim z infrastrukturą techniczną: transpor-
tem i drogami publicznymi, gospodarką nieruchomościami, zagospodarowa-
niem przestrzennym, nadzorem budowlanym i gospodarką wodną. 

Podstawowym zadaniem samorządu wojewódzkiego jest wpływanie, za 
pomocą różnorodnych instrumentów, na rozwój społeczno-gospodarczy woje-
wództwa9. Wśród zadań związanych bezpośrednio bądź pośrednio z rozwojem 
turystyki wymienić należy zadania w zakresie: 

– edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego, 
– kultury i ochrony jej dóbr, 
– modernizacji terenów wiejskich, 
– zagospodarowania przestrzennego, 
– ochrony środowiska, 
– gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej, 
– transportu zbiorowego i dróg publicznych, 

                                                           
6 D. Milewski, Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa 

zachodniopomorskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005,  
s. 139. 

7 A.S. Kornak, A. Rapacz, Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regio-
nie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2001, 
s. 99. 

8 Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, DzU 1998, nr 91, poz. 578  
z późn. zm. 

9 Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, DzU 1998, nr 91, poz. 576  
z późn. zm. 
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– kultury fizycznej i turystyki, 
– ochrony praw konsumentów, 
– bezpieczeństwa publicznego, 
– przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy. 
Z punktu widzenia rozwoju turystyki szczególnie ważne zadanie związane 

jest z opracowaniem strategii rozwoju województwa. Stanowi ona podstawę do 
prowadzenia przez organy samorządowe polityki rozwoju regionalnego.  
W ramach tej polityki uwzględnia się m.in. utrzymanie i rozbudowę infrastruk-
tury technicznej (np. drogi) i społecznej o znaczeniu wojewódzkim, działania na 
rzecz ochrony środowiska i ochrony dziedzictwa kulturowego, co wiąże się  
z uwarunkowaniami rozwoju turystyki na danym obszarze. Samorząd woje-
wódzki w celu realizacji wieloletnich programów rozwojowych, związanych na 
przykład z turystyką, może pozyskiwać środki z wielu źródeł (publicznych  
i prywatnych) oraz współpracować w tym zakresie z innymi podmiotami. Sa-
morząd wojewódzki ma w budżecie również środki na promocję regionu, w tym 
turystyczną. 

Warto w tym miejscu podkreślić, że przyjęta uchwałą Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z 23 października 2000 roku, a obecnie aktualizo-
wana, Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015,  
w ramach poprawy konkurencyjności regionu10 wyznacza – jako jeden z celów 
pośrednich – rozwój funkcji turystyczno-uzdrowiskowej11. W ramach rozwoju 
tej funkcji wyznaczono następujące cele: 

– rozwój infrastruktury turystycznej i towarzyszącej, 
– rozwój infrastruktury uzdrowiskowej, 
– utworzenie systemu powiązań infrastruktury turystycznej z uzdrowi-

skową, 
– określenie i rozwój regionalnego produktu turystycznego, 
– rozwój turystyki w ścisłej korelacji z ochroną środowiska naturalnego, 
– kształtowanie wizerunku województwa jako rynku turystycznego, 

                                                           
10 Poprawa konkurencyjności województwa zachodniopomorskiego jest jednym z czterech 

celów strategicznych omawianej strategii. 
11 Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2015, Sejmik Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2000, s. 106. 
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– opracowanie nowoczesnych i spójnych mechanizmów kreowania roz-
woju turystyki, 

– wykształcenie profesjonalnych kadr obsługi ruchu turystycznego i za-
rządzania turystyką, 

– kształtowanie postaw proturystycznych oraz upowszechnianie wiedzy 
krajoznawczej o regionie wśród młodzieży i dzieci. 

Cele te wyznaczają kierunek realizowanych i projektowanych działań  
w obszarze turystyki na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

 
 

2. STRATEGIE ROZWOJU TURYSTYKI W REGIONALNEJ I LOKALNEJ 
POLITYCE TURYSTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA ZA-
CHODNIOPOMORSKIEGO 

 
Doświadczenia wielu regionów turystycznych na świecie12 wskazują, że 

właściwy (uwzględniający interakcje ze środowiskiem przyrodniczym, społecz-
nym i ekonomicznym) rozwój turystyki jest możliwy jedynie wtedy, gdy odby-
wa się w sposób planowy13. Wśród instrumentów kształtowania regionalnej  
i lokalnej polityki turystycznej szczególnej wagi nabiera zatem opracowanie 
strategii rozwoju turystyki. Brak dobrze opracowanej strategii może bowiem 
doprowadzić do sytuacji, w której korzyści, płynące z rozwoju turystyki, mogą 
okazać się mniejsze od strat, jakie może wywołać jej niekontrolowany rozwój. 
Władze regionalne i lokalne powinny zatem poszukiwać właściwych dla danej 
jednostki kierunków rozwoju, przy czym wybór ten musi być poprzedzony licz-
nymi analizami dotyczącymi uwarunkowań, potencjału oraz możliwości, jakimi 
dana społeczność dysponuje. 

Proces planowania strategii rozwoju turystyki należy podzielić na kilka 
merytorycznych etapów. W ten sposób można wyróżnić następujące etapy pro-
cesu formułowania strategii rozwoju turystyki: 

                                                           
12 National and Regional Tourism Planning, Methodologies and case studies, WTO, 

Routledge, London–New York 1994, s. 3. 
13 W. Alejziak, Metodologia programowania rozwoju turystyki na szczeblu lokalnym i re-

gionalnym, w: Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, Materiały konferencyj-
ne, Gdańsk 2000, s. 33. 
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1) Diagnoza stanu istniejącego. 
2) Analiza uwarunkowań i możliwości rozwoju turystyki. 
3) Misja i strategiczne cele rozwoju turystyki. 
4) Warianty strategii rozwoju turystyki i wybór strategii optymalnej. 
5) Strategiczne programy działania14. 
Strategia powinna dać m.in. odpowiedź na pytanie, jak – uwzględniając 

wszystkie uwarunkowania – optymalnie wykorzystać istniejące zasoby15. Punk-
tem wyjścia jest zatem sformułowanie misji i celów strategicznych, a dalej ce-
lów pośrednich i operacyjnych, składających się na realizację poszczególnych 
zadań. Istotną cechą strategii jest również wariantowość ustaleń, które uzależ-
nione są od hierarchii celów rozwoju. Należy też dodać, że strategia rozwoju 
turystyki 

– jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania turystyką na 
danym obszarze, 

– jest centralną osią, wokół której skupiać się muszą wszelkie działania 
władz samorządowych mające jakikolwiek związek z turystyką, 

– stanowi podstawę do kształtowania przez władze regionalne i lokalne 
polityki turystycznej, 

– stanowi podstawę do ubiegania się o zewnętrzne środki finansowe,  
w tym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację przyję-
tych celów i zadań. 

W województwie zachodniopomorskim strategicznym dokumentem w ob-
szarze turystyki jest Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopo-
morskim na lata 2003–2006 opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Tury-
styki SA. Główne cele tego programu to16: 

a) stwarzanie silnych podstaw do wzrostu konkurencyjności sektora oraz 
oferty turystycznej regionu jako warunku do stabilnego, długofalowego 
i zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu; 

                                                           
14 Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, red. H. Sochacka-Krysiak, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003, s. 69–70. 
15 Tourism Research and Development Strategy 2001, Draft For Consideration And Com-

ment, Version 4, Tourism Research Council of New Zealand, 30 October 2001. 
16 Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 2003–2006, 

PART, Warszawa 2002, s. 153. 



Strategie rozwoju turystyki... 201

b) maksymalne wykorzystanie potencjału regionu i okazji rynkowych do 
rozwoju turystyki w województwie oparte na wykorzystaniu walorów 
turystycznych regionu, w tym na obszarach zagrożonych marginalizacją 
społeczną i gospodarczą, z założeniem poszanowania środowiska natu-
ralnego; 

c) stworzenie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego tury-
stycznie, o zróżnicowanej mieszance walorów turystycznych, inspirują-
cej, zachęcającej i przekonującej do przyjazdów turystycznych; służy 
temu wdrożenie marki (logo) regionu oraz systemu identyfikacji wi-
zualnej, który zostanie przełożony na odpowiednie nośniki promocyjne. 

W dokumencie wskazano cztery obszary priorytetowe, obejmujące reali-
zację najważniejszych działań i zadań wdrożenia programu. Są to następujące 
obszary: 

a) rozwój produktów markowych w zakresie różnych form turystyki (ak-
tywna i specjalistyczna, zdrowotna i uzdrowiskowa, miejska i kulturo-
wa, wypoczynkowa, przygraniczna i morska, biznesowa, na terenach 
wiejskich); 

b) wsparcie lokalnego rozwoju turystyki (rozwój turystycznej infrastruktu-
ry lokalnej, wspieranie inicjatyw lokalnych, obszary „żywej kultury”, 
lokalne marki turystyczne, komunalne pola golfowe, aktywizacja tere-
nów wiejskich, rewitalizacja miast, dzielnic, obszarów na cele turys-
tyczne); 

c) rozwój infrastruktury markowej (rozwój infrastruktury szlaków tema-
tycznych, rozwój markowej bazy turystycznej, wsparcie rozwoju turys-
tycznych sieci, rozwój alternatywnych form transportu); 

d) rozwój systemu wsparcia „marketing – szkolenia – informacja” (rozwój 
systemu marketingowego, systemu szkoleń i doradztwa, systemu in-
formacji turystycznej, proedukacja turystyczna i turystyka młodzieżo-
wa). 

Do końca października 2005 ma zostać opracowany kolejny dokument  
– Program rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na lata 
2007–2013. 

Strategie gminne mają charakter autonomiczny, powinny jednak także 
uwzględniać kierunki rozwoju przyjęte w strategiach i programach wojewódz-
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kich, a także krajowych (Strategia rozwoju turystyki w latach 2001–2006. Rzą-
dowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2003–2006, w przygotowa-
niu Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007–2013 oraz Strategia rozwoju turysty-
ki na lata 2007–201317). Lokalne strategie rozwoju turystyki powinny być spój-
ne również z ogólną strategią rozwoju gminy bądź z planem rozwoju lokalnego, 
a także ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy. Ostatni z wymienionych dokumentów wskazuje miejsca, gdzie może 
być rozwijana działalność gospodarcza, m.in. w zakresie turystyki i rekreacji. 

Należy też dodać, że w ramach priorytetów Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) wyznaczone zostały konkretne 
działania, co do których ma nastąpić wybór projektów realizacyjnych. Przykła-
dowo, niektóre z kryteriów merytoryczno-technicznych oceny projektów doty-
czą ich zgodności z regionalnymi i lokalnymi planami rozwoju oraz krajowymi 
i regionalnymi strategiami rozwoju turystyki. 

ZPORR obejmuje również działania związane z rozwojem turystyki.  
W ramach priorytetu I ZPORR, dotyczącego rozbudowy i modernizacji infra-
struktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, przewidziano dzia-
łanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury. Jego celem jest wzrost znaczenia turysty-
ki jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy regionów  
z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju, w tym 
ochrony środowiska. Działanie to ma ułatwić dostęp do obiektów turystycz-
nych, m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie kompleksowego 
systemu informacji turystycznej, ma się przyczynić do wydłużenia sezonu tu-
rystycznego, zwiększenia zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz 
turystyki krajowej, poprzez podniesienie konkurencyjności regionalnych pro-
duktów turystycznych, zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na rynku kra-
jowym18. Projekty związane z turystyką mogą być realizowane również w ra-
mach innych działań ZPORR, np. działanie 3.1 – Rozwój obszarów wiejskich, 
3.2 – Obszary podlegające restrukturyzacji. 
                                                           

17 Projekt strategii rozwoju turystyki na lata 2007–2013 został przyjęty przez Radę Mini-
strów 21 czerwca 2005 roku. 

18 M. Borkowska-Niszczota, H. Kiryluk, Integracja przedsięwzięć planistycznych efektem 
współdziałania samorządów lokalnych w rozwoju turystyki, w: Turystyka w badaniach nauko-
wych w Polsce i na świecie, Materiały konferencyjne, AWF Kraków–WSIiZ Rzeszów, Kraków–
Rzeszów 2005, s. 21. 
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Przeprowadzone w pierwszym kwartale 2005 roku badania w wojewódz-
twie zachodniopomorskim wskazują, że jedynie 9 gmin na 114 ma opracowaną 
strategię rozwoju turystyki. Są to gminy: 

− Borne Sulinowo (Pojezierze Drawskie), 
− Drawsko Pomorskie (Pojezierze Drawskie), 
− Połczyn Zdrój (Uzdrowisko Statutowe, obszar Drawieńskiego Parku 

Krajobrazowego), 
− Postomino (pas nadmorski), 
− Szczecinek, gmina miejska (Pojezierze Drawskie), 
− Szczecinek, gmina wiejska (Pojezierze Drawskie), 
− Świnoujście (pas nadmorski), 
− Trzebiatów (pas nadmorski), 
− Złocieniec (Pojezierze Drawskie). 
Wymienione gminy położone są na obszarze Pojezierza Drawskiego i w pa-

sie nadmorskim, a więc na obszarach o walorach turystycznych predestynują-
cych je do rozwijania turystyki jako istotnej funkcji gospodarczej. Cechuje je 
również wysoki poziom ogólnej atrakcyjności turystycznej. Opracowana i fak-
tycznie realizowana strategia rozwoju turystyki może być zatem w analizowa-
nych gminach ważnym narzędziem kształtowania lokalnej polityki turystycznej 
w sposób planowy, nie zaś chaotyczny czy przypadkowy. 

Wśród jednostek samorządu gminnego w województwie zachodniopomor-
skim dwie mają przeprowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki SA 
„audyt turystyczny”19, tj. gminy Międzyzdroje, Trzebiatów i miasto Kołobrzeg. 
Opracowanie to zostało również przygotowane dla sześciu gmin Pojezierza 
Myśliborskiego (Lipiany, Barlinek, Myślibórz, Przelewice, Nowogródek Po-
morski). Audyt obejmuje przede wszystkim analizę i ocenę istniejących walo-
rów i atrakcji oraz infrastruktury turystycznej. Istotnym elementem audytu jest 
także określenie aktywności marketingowej oraz wizerunku danego obszaru na 
rynku usług turystycznych. Audyt z założenia jest podstawą do rozpoczęcia 
prac nad rozwojem produktu turystycznego, który wesprze realizację strategii 
turystycznej na danym obszarze. 

                                                           
19 http://www.part.com.pl/. 
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Ponadto PART SA jest wykonawcą strategii obejmujących swym zasię-
giem obszar Pojezierza Drawskiego i Dolnej Odry. Pierwsza to opracowywana 
obecnie strategia i program operacyjny rozwoju produktu turystycznego oraz 
markowej infrastruktury turystycznej „Cztery Pory Roku”. Dokument ten jest 
programem zintegrowanego systemu szlaków turystyki aktywnej dla Pojezierza 
Drawskiego jako produktu markowego, łączącego formy turystyki aktywnej 
(szlaki rowerowe, kajakowe, konne), ekologicznej (rzadkie walory przyrodni-
cze, m.in. Drawski Park Krajobrazowy), edukacyjnej (ścieżki edukacyjne), kul-
turowej oraz sportów ekstremalnych. Drugie opracowanie to Strategia i pro-
gram operacyjny rozwoju produktu oraz markowej infrastruktury turystycznej – 
Szlak Zielona Odra, tj. koncepcja produktu markowego wokół szlaku rowero-
wo-przyrodniczego, biegnącego wzdłuż Dolnej Odry (9 gmin województwa 
zachodniopomorskiego i 2 gminy województwa lubuskiego). Z uwagi na poło-
żenie szlak ma także znaczenie transgraniczne – w przyszłości planowane jest 
połączenie go ze szlakami europejskimi, przede wszystkim z siecią międzyna-
rodowych tras rowerowych EuroVelo. 

Innym opracowaniem, obejmującym jednostki terytorialne województwa 
zachodniopomorskiego, jest Strategia rozwoju turystyki dla regionu Pomorza 
Środkowego, zainicjowana przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza 
Środkowego20. Strategia ta jest częścią projektu „Gościnny Region”, współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej, programu Phare CBC Polska- 
-Niemcy. Objęła swoim zasięgiem gminy Będzino, Biesiekierz, Bobolice, Ko-
szalin, Malechowo, Manowo, Mielno, Polanów, Sianów, Świeszyno i Ustronie 
Morskie. Strategia oparta została na wcześniej opracowanej Diagnozie stanu 
turystyki w regionie Pomorza Środkowego. 

Kolejne opracowanie to Program rozwoju turystyki Dorzecza Parsęty re-
alizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, 
zrzeszający 24 gminy województwa. Celem projektu jest stworzenie warunków 
do powstania produktu turystycznego dorzecza Parsęty poprzez opracowanie 
programu rozwoju turystyki i wspólnego znaku graficznego dla całego dorze-
cza, promującego jego markę turystyczną. Projekt zakończył się 15 lipca 2004 ro-
ku. Główne jego działania to: 

                                                           
20 Materiały Urzędu Miejskiego w Koszalinie. 
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1) Opracowanie dokumentu Ramowy program rozwoju turystyki Dorze-
cza Parsęty. Dokument obejmuje diagnozę aktualnego stanu, analizę ekono-
miczną, główne priorytety, cele i działania, za pomocą których będzie rozwijana 
turystyka w Dorzeczu Parsęty.  

2) Opracowanie przewodników, informatorów i ich wydruk oraz stwo-
rzenie strony internetowej. Opracowane zostały tematyczne materiały promo-
cyjne – przewodniki turystyczne dla wędkarzy, kajakarzy, turystów rowero-
wych i pieszych. 

Wyniki przeprowadzonych badań w gminach województwa zachodniopo-
morskiego, obejmującego obszar o znaczącym potencjale turystycznym w skali 
kraju, pokazały, że jedynie kilka jednostek ma opracowaną własną strategię 
rozwoju turystyki. Warto także dodać, że nie wszystkie osoby zajmujące się 
sprawami turystyki w urzędach badanych gmin miały świadomość posiadania 
tego typu dokumentu. Wśród dwudziestu jeden projektów turystycznych, jakie 
złożyły gminy w 2005 roku w ramach ZPORR, tylko jeden odwoływał się do 
zapisów Programu rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim na 
lata 2003–2006. Jakość opracowywanych strategii, zwłaszcza na poziomie lo-
kalnym, też może budzić zastrzeżenia, gdyż często mają one charakter doku-
mentów pisanych pod konkretny projekt, stąd nie uwzględniają długofalowych 
priorytetów kompleksowego i zrównoważonego rozwoju turystyki ma danym 
obszarze; nie odnoszą się zarazem do strategii i programów regionalnych oraz 
krajowych. Pozytywnie natomiast należy ocenić fakt, że w większości ogólnych 
strategii rozwoju gmin turystyka stanowi ważny czynnik kształtowania rozwoju 
gospodarczego21, a część gmin planuje opracowanie strategii rozwoju turystyki 
w niedalekiej przyszłości. Warto też wskazać istotną rolę, jaką mogą tu pełnić 
regionalne (np. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna)  
i lokalne organizacje (np. Lokalne Organizacje Turystyczne), stowarzyszenia 
czy związki turystyczne w zakresie inicjowania omawianych działań. 

 

                                                           
21 Według badań ankietowych przeprowadzonych w 2003 roku wśród gmin województwa 

zachodniopomorskiego i pomorskiego, 96,1% gmin w swoich strategiach ujęło zagadnienia zwią-
zane z rozwojem turystyki. Zob. M. Marczak, Turystyka w działaniach samorządów województw 
zachodniopomorskiego i pomorskiego, Ekonomiczne Problemy Rozwoju Turystyki nr 5, Szczecin 
2005, s. 166. 
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Podsumowanie 
 
Strategia rozwoju turystyki i inne opracowania o podobnym charakterze to 

kluczowe instrumenty kształtowania regionalnej i lokalnej polityki turystycznej. 
Stanowią podstawę do podejmowania decyzji o kierunkach, skali i tempie per-
spektywicznego rozwoju turystyki w regionie i gminie. Dzięki strategii władze 
regionalne i lokalne mogą projektować swoją przyszłość tak, aby nie decydowa-
ły o niej przypadkowe zdarzenia. Istotny jest również fakt, iż możliwość korzy-
stania z funduszy unijnych uwarunkowana jest posiadaniem przez jednostki 
samorządowe strategii rozwoju, ogólnych i sektorowych (w tym turystycznych), 
które muszą być ze sobą spójne. Ponadto opracowywanie i realizacja strategii 
rozwoju turystyki są ważnym narzędziem aktywizacji samorządów22 oraz gwa-
rantem stabilności prowadzonej polityki turystycznej, co szczególnie jest ważne 
dla obecnych i potencjalnych inwestorów turystycznych. Kreowanie wielolet-
nich planów rozwoju oraz wdrażanie nowoczesnych, zintegrowanych metod 
strategicznego zarządzania jednostkami przestrzennymi umożliwiają racjonali-
zację kosztów wykonywania zadań publicznych, a przez to skuteczną realizację 
uniwersalnego celu każdego układu lokalnego, jakim jest maksymalizacja do-
brobytu społecznego. 

Aktywna postawa władz regionalnych i lokalnych oraz innych podmiotów 
regionalnej i lokalnej polityki turystycznej z pewnością może zdynamizować 
rozwój funkcji turystycznej, przyczyniając się jednocześnie do umocnienia ich 
pozycji na konkurencyjnym rynku turystycznym. Punktem wyjścia w ramach 
tych działań powinna być zatem opracowana i realizowana strategia rozwoju 
turystyki na poszczególnych poziomach administracji samorządowej. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
22 K. Michałowski, Rola i znaczenie regionalnych strategii turystycznych w rozwoju regio-

nów w aspekcie stowarzyszenia z Unią Europejską, Ekonomiczne Problemy Rozwoju Turystyki 
nr 5, Szczecin 2005, s. 210. 



Strategie rozwoju turystyki... 207

TOURISM DEVELOPMENT STRATEGIES AS A TOOL 
OF THE REGIONAL AND LOCAL TOURISM POLICY 

 
 

Summary 
 
The author of the article presents the definition, subjects and the scope of tourism 

policy, particularly taking into account the regional and local standard. Also the role  
of the community authorities in shaping the development of regional and local tourism 
policy is pointed out. One of the instruments that the community can implement in this 
respect is the strategy of tourism development. The article presents the results of  
research conducted among the communities of Zachodniopomorskie Voivodship  
concerning the subject in question. 

 
Translated by Dawid Milewski 
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Wprowadzenie 
 
Współcześnie obserwuje się, również w warunkach polskich, wzrost roli  

i znaczenia turystyki. W literaturze1 podkreśla się, że turystyka ma istotne zna-
czenie dla polityki gospodarczej, ma duży wpływ na politykę zagraniczną, od-
działuje na prowadzoną przez państwo politykę społeczną, bierze udział  
w kształtowaniu bilansu płatniczego, jest czynnikiem aktywizującym zawodo-
wo społeczeństwo, a także gospodarczo i społecznie regiony, w tym słabiej 
rozwinięte. Na efektywność i sprawność funkcjonowania oraz rozwoju turystyki 
wpływa wiele czynników. Za kluczowy czynnik rozwoju i wzrostu społeczno- 
-ekonomicznego uznawane są szeroko rozumiane innowacje i innowacyjność. 
Jednocześnie polityka publiczna staje się coraz częściej ukierunkowana  

                                                           
1 Por. m.in. D. Szostak, Polityka turystyczna, w: Ekonomiczne podstawy turystyki, red.  

A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 182. 
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na wzmacnianie potencjału rozwoju w regionach, wyzwalanie endogenicznych 
czynników rozwoju oraz umacnianie regionalnej i lokalnej innowacyjności. 

Województwo zachodniopomorskie jest regionem charakteryzującym się 
znacznymi, wewnętrznymi zróżnicowaniami i dysproporcjami społeczno- 
-gospodarczymi. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął w 2005 ro-
ku dokument programowy Regionalna strategia innowacyjności w wojewódz-
twie zachodniopomorskim2, uwzględniający kwestie wewnętrznych zróżnico-
wań terytorialnych. W dokumencie tym znajdują się odniesienia do sektora 
turystycznego. Realizacja strategii jest ważna dla rozwoju turystyki w woje-
wództwie zachodniopomorskim. Celem artykułu jest wskazanie na 

– innowacje jako czynnik wpływający na funkcjonowanie i rozwój sekto-
ra turystycznego, 

– możliwości wspierania innowacyjności na obszarach słabiej rozwinię-
tych w województwie zachodniopomorskim, w celu tworzenia sprzyja-
jących warunków do rozwoju turystyki3. 

 
 

1. POLITYKA PUBLICZNA WOBEC PROBLEMÓW SPOŁECZNO-GOSPO-
DARCZYCH ZRÓŻNICOWANYCH TERYTORIALNIE A INNOWACJE  
I TURYSTYKA 

 
Za dziedzinę polityki publicznej, która zajmuje się problemami społeczno-

-gospodarczymi zróżnicowanymi terytorialnie, uznawana jest polityka regional-
na. Zgodnie z definicją B. Winiarskiego, polityka regionalna to „oddziaływanie 
państwa oraz występujących w jego imieniu władz centralnych i regionalnych 
na proces rozwoju oraz zagospodarowania przestrzennego regionów”4.  
                                                           

2 Zob. Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, Sejmik 
Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2005. Współautor artykułu Piotr Niedzielski jest 
również współautorem materiałów, na podstawie których opracowano strategię. 

3 Zdaniem autorów, wspieranie innowacyjności na obszarach słabiej rozwiniętych w woje-
wództwie zachodniopomorskim ogólnie prowadzi do uzyskania pozytywnych efektów, aczkol-
wiek mogą także wystąpić negatywne, np. degradacja walorów turystycznych. Zob. B. Meyer, 
Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni, WNUS, Szczecin 2004, s. 182–
187. 

4 B. Winiarski, Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej, w: Polityka gospo-
darcza, red. B. Winiarski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 75. 
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Do głównych celów polityki regionalnej zalicza się oddziaływanie na rozwój 
regionów oraz dążenie do racjonalnego zmniejszenia występujących terytorial-
nie dysproporcji społeczno-gospodarczych. Wydziela się różne dziedziny poli-
tyki regionalnej. Ważny jest podział na politykę interregionalną i politykę intra-
regionalną. Polityka interregionalna ogólnie jest polityką państwa wobec regio-
nów, a polityka intraregionalna – polityką regionów w stosunku do samych 
siebie. Polityka intraregionalna może być nazywana regionalną polityką eko-
nomiczną lub regionalną polityką społeczno-gospodarczą. W warunkach pol-
skich regionalna polityka ekonomiczna prowadzona jest przede wszystkim 
przez władze samorządowe województw. 

Zasadniczym dylematem, z punktu widzenia polityki regionalnej, jest 
określenie jej wariantu prowadzenia5. Istnieją dwa podstawowe warianty poli-
tyki regionalnej: wyrównawczy i efektywnościowy. Wariant wyrównawczy 
ukierunkowany jest na „równość” i „sprawiedliwość społeczną”. Polega on na 
wspieraniu regionów opóźnionych w rozwoju. Wiąże się z wyrównawczą poli-
tyką ekonomiczną. Wariant efektywnościowy polityki regionalnej zorientowany 
jest natomiast na „wydajność” i „sprawiedliwość rynkową”. Zakłada wspoma-
ganie regionów najbardziej efektywnych, tzw. lokomotyw rozwoju i wzrostu, 
które z czasem mają „pociągnąć za sobą” pozostałe. Przedstawione warianty 
polityki regionalnej mogą być odnoszone zarówno do polityki interregionalnej, 
jak i intraregionalnej – regionalnej polityki ekonomicznej. Przykładowo, prefe-
rowanie w polityce intraregionalnej wariantu wyrównawczego wiąże się ze 
wspieraniem obszarów słabiej rozwiniętych w regionie. Należy podkreślić, że  
w ramach wariantu wyrównawczego przekazywanie środków regionom i obsza-
rom słabszym może mieć na celu wzmacnianie potencjału rozwoju w regionach 
przez umacnianie regionalnej i lokalnej innowacyjności. 

Innowacyjność jest uznawana za jeden z najbardziej progresywnych czyn-
ników rozwoju społeczno-ekonomicznego, również w wymiarze regionalnym  
i lokalnym6. Według J. Schumpetera7 innowacje to: 
                                                           

5 Zob. szerzej I. Jaźwiński, Kierunki polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji 
europejskiej, „Europa Regionum” 2004, t. VII, s. 39. 

6 Zob. szerzej P. Niedzielski, I. Jaźwiński, Absorpcja i dyfuzja innowacji jako czynnik in-
tensyfikujący rozwój regionalny, Zeszyty Naukowe Oeconomicus nr 2, Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne w Szczecinie, Szczecin 2002, s. 101 i n. 

7 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 104. 
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– wprowadzenie nowego towaru, tj. towaru, z jakim konsumenci nie są 
jeszcze obeznani, lub nowego gatunku jakiegoś towaru; 

– wprowadzenie nowej metody produkcji, tj. metody jeszcze niewypró-
bowanej praktycznie w danej gałęzi przemysłu; 

– otwarcie nowego rynku, tj. rynku, na którym dana gałąź przemysłu da-
nego kraju nie była uprzednio wprowadzona; 

– zdobycie nowego źródła surowców lub półfabrykatów; 
– przeprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu, np. stworzenie 

sytuacji monopolistycznej lub jej złamanie. 
W szerokim ujęciu za innowacje można uznać pozytywne zmiany, które są 

efektywne z punktu widzenia rachunku ekonomiczno-finansowego, natomiast 
przez innowacyjność podmiotów gospodarujących W. Janasz rozumie „ich zdol-
ności i motywację do ciągłego poszukiwania i zastosowania w praktyce wyników 
badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych, nowych idei, pomysłów i wyna-
lazków”8. Ponadto można stwierdzić, że innowacyjność ogólnie wiąże się ze 
zdolnością do generowania innowacji. Innowacje i innowacyjność w aspekcie 
regionalnym i lokalnym można rozpatrywać przynajmniej w dwóch ujęciach: 

– innowacyjności przedsiębiorstw zlokalizowanych w danym układzie te-
rytorialnym, 

– innowacyjności samych układów regionalnych. 
W tym miejscu warto podkreślić, że ważnymi i integralnymi elementami 

procesów innowacyjnych są absorpcja i dyfuzja innowacji. Absorpcja innowacji 
to ogólnie wchłanianie, przyjmowanie innowacji. Z kolei, dyfuzja innowacji to 
ogólnie rozprzestrzenianie, rozpowszechnianie innowacji. W związku z tym 
można wyodrębniać trzy typy układów terytorialnych9: 

– zdolne do generowania innowacji, 
– niezdolne do generowania innowacji, ale zdolne do ich absorpcji i dyfu-

zji, 
– niezdolne ani do jednego, ani też do drugiego. 

                                                           
8 W. Janasz, Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, w: W. Janasz, K. Ja-

nasz, M. Prozorowicz, A. Świadek, J. Wiśniewska, Determinanty innowacyjności przedsię-
biorstw, WNUS, Szczecin 2002, s. 54. 

9 Por. T. Kudłacz, Programowanie rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 1999, s. 15. 



Innowacyjność jako czynnik rozwoju turystyki... 213

Jednocześnie, mając na uwadze rozwój układów terytorialnych, można 
wydzielać dwa poziomy absorpcji innowacji10: 

– absorpcja bierna – zdolność regionu lub obszaru do przyjęcia pozytyw-
nej odpowiedzi rynków docelowych, w tym inwestorów, na podejmo-
wane działania, 

– absorpcja czynna polega również na zdolności do kreowania i rozwoju 
skutków tych działań poprzez wykorzystanie i wzmacnianie efektu sy-
nergicznego. 

Należy podkreślić, że procesy innowacyjne w poszczególnych sektorach 
gospodarki charakteryzują się specyficznymi cechami, również procesy inno-
wacyjne w sektorze usług turystycznych11. 

Wspieranie wybranych regionów i obszarów, w tym słabiej rozwiniętych, 
może być również ukierunkowane na aktywizację funkcji turystycznej. Czynni-
kiem szczególnie ważnym dla rozwoju sektora turystycznego w ujęciu regio-
nalnym i lokalnym jest właściwe prowadzenie regionalnej i lokalnej polityki 
turystycznej12. Turystyka jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi regionów. 
Rozwój sektora turystycznego powoduje między innymi13: 

a) w regionach turystycznej recepcji: 
– aktywizację społeczno-ekonomiczną, 
– powstawanie nowych miejsc pracy, 

 
 

                                                           
10 Por. K. Witkowski, Czynniki konkurencyjności regionu: uwarunkowania rozwoju gospo-

darczego i społecznego, „Ekonomia” 2002, nr 5, s. 166–167. 
11 W przedsiębiorstwach o charakterze usługowym szczególnego znaczenia nabierają in-

nowacje organizacyjno-menedżerskie. Przykładowo tezę tę potwierdzają wyniki pionierskich 
badań dotyczących innowacji nietechnologicznych (organizacyjno-menedżerskich), które zostały 
przeprowadzone w Australii. Badania te pozwoliły wykazać, że innowacje nietechnologiczne 
stanowią znaczący obszar działalności sektorów produkcyjnych i występują w 24% przedsię-
biorstw (innowacje technologiczne w 34% przedsiębiorstw sfery produkcyjnej), lecz są relatyw-
nie ważniejsze w obszarze usług, gdyż dotyczą 14% przedsiębiorstw (innowacje technologiczne 
12%). Szacuje się, że innowacje nietechnologiczne pojawiały się ogółem w 15% firm, natomiast 
innowacje technologiczne w 13% firm. Tak więc innowacje organizacyjno-menedżerskie dla 
przedsiębiorstw usługowych są istotnym rodzajem innowacji. Należy mieć także na względzie 
silną korelację pomiędzy innowacjami technologicznymi i nietechnologicznymi. 

12 Zob. Polityka turystyczna, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz US, Szczecin 2005. 
13 Por. A. Jarosz, Turystyka w regionie, w: Polityka regionalna, red. A. Jarosz, K. Leśniak-

-Moczuk, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 1996, s. 136–137. 
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– rozwój bazy turystycznej i infrastruktury służącej obsłudze ruchu tu-
rystycznego, 

– dopływ środków płatniczych; 
b) w regionach turystycznej emisji: 

– rozwój instytucji organizujących wyjazdy turystyczne, 
– odnowę utraconych zdolności do sprawnej i wydajnej pracy. 

Przykładem regionu o dominującej funkcji recepcji w turystyce jest woje-
wództwo zachodniopomorskie. W szerszym ujęciu można wskazać następujące 
następstwa rozwoju turystyki w regionie recepcyjnym14: 

– aktywizacja zawodowa społeczeństwa (wzrost zatrudnienia, powstawa-
nie nowych zawodów), 

– wzrost produkcji na potrzeby turystów, zarówno w zakresie dóbr i usług 
podstawowych, jak i uzupełniających, 

– wzrost wpływów budżetowych z tytułu świadczenia usług przez organi-
zatorów turystyki (podatki), 

– wzrost wpływów z szeroko rozumianych wydatków turystów, 
– wzrost dochodów miejscowej ludności, co, z kolei, pobudza popyt  

i produkcję również w innych sektorach gospodarki, 
– rozwój inwestycji i wzrost zatrudnienia w związku z rozbudową i funk-

cjonowaniem infrastruktury turystycznej, 
– transfer środków pieniężnych z regionów bądź państw stałego zamiesz-

kania turystów, 
– podjęcie inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej, 
– wzrost zatrudnienia przy budowie infrastruktury transportowej, 
– wzrost zatrudnienia przy obsłudze podróżnych, 
– uzyskanie wpływów z tytułu usług transportowych świadczonych przez 

własnych przewoźników, 
– pobudzenie aktywności gospodarczej, dzięki wykorzystaniu nowoczes-

nej i nowo powstałej infrastruktury transportowej przez inne sektory 
gospodarki. 

 

                                                           
14 D. Milewski, Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy województwa zachodniopomor-

skiego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2003, nr 3, s. 105. 
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2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW SŁABIEJ ROZWINIĘTYCH W WOJE-
WÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

 
Obszary słabiej rozwinięte w danym regionie mogą być identyfikowane  

na podstawie różnych kryteriów15. W Regionalnej strategii innowacyjności  
w województwie zachodniopomorskim spośród dwudziestu jeden powiatów 
województwa do słabiej rozwiniętych obszarów regionu zaliczono dziesięć 
powiatów: białogardzki, choszczeński, drawski, łobeski, pyrzycki, sławieński, 
stargardzki, szczecinecki, świdwiński i wałecki. Opierając się na tym podejściu, 
w tabeli 1 zaprezentowano podstawowe informacje o tych powiatach. Nato-
miast w tabeli 2 przedstawiono ranking mocnych i słabych stron powiatów. 
Obszary słabiej rozwinięte w województwie zachodniopomorskim są terenami 
głównie o charakterze wiejskim, na których wcześniej decydującą rolę odgry-
wały państwowe gospodarstwa rolne, a po ich likwidacji nie udało się znaleźć 
zadowalających źródeł utrzymania dla wszystkich mieszkańców. 

Uwzględniając informacje zaprezentowane w tabelach 1 i 2, można stwier-
dzić, że najsilniejszą stroną powiatów słabiej rozwiniętych w województwie 
zachodniopomorskim są zasoby naturalne, tworzące sprzyjające podstawy do 
zrównoważonego rozwoju. Wśród mocnych stron zwracają uwagę czynniki 
przesądzające o atrakcyjności turystycznej tych obszarów, w tym rozwoju agro-
turystyki i turystyki wiejskiej. Natomiast za główną słabą stronę można uznać 
niską konkurencyjność i tradycję przedsiębiorczości. Jednocześnie jednym  
z najważniejszych problemów, występujących na obszarach słabiej rozwinię-
tych w regionie, jest wysoka stopa bezrobocia i związany z tym niski poziom 
zatrudnienia. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Zob. Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary województwa zachodniopomorskiego. 

Projekt regionalnej strategii innowacyjności w województwie zachodniopomorskim, Zachodnio-
pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Szczecin 2005. 
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Tabela 1 
 

Wybrane informacje o powiatach słabiej rozwiniętych  
województwa zachodniopomorskiego 

 

Powiat 

Skumulowany 
wskaźnik 
rozwoju  

wg strategii 
innowacyjno-

ści 

Stopa bezro-
bocia reje-
strowanego 
w % – 31 III 

2005 

Saldo migra-
cji wewn.  
i zagran.  

na pobyt stały 
na 1000 
ludności  

w 2003 roku 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej 

wg REGON 
na 10 tys. 
ludności  

– 31 XII 2003

Nakłady 
inwestycyjne 
w przedsię-
biorstwach  
na 1 miesz-

kańca  
w 2003 roku 

[zł] 

województwo – 27,5 –0,9 1182,9 1298 
białogardzki 0,17 39,8 –1,4 896,5   546 
choszczeński 0,15 37,4 –4,0 676,6   727 
drawski 0,21 39,5 –4,4 955,6   908 
łobeski 0,16 41,9 –3,1 729,7   363 
pyrzycki 0,18 36,3 –3,8 748,2   613 
sławieński 0,20 37,1 –2,1 954,8   519 
stargardzki 0,21 32,2 –1,7 909,9   867 
szczecinecki 0,15 36,0 –3,3 961,3 5033 
świdwiński 0,12 40,3 –3,4 819,5 1028 
wałecki 0,22 31,9 –4,1 1068,7   619 

Uwagi: przykładowo, skumulowany wskaźnik rozwoju, określony w Strategii innowa-
cyjności, dla powiatu polickiego wynosi 0,53, a dla powiatów kamieńskiego  
i kołobrzeskiego 0,34. 

Źródło: na podstawie Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary..., s. 17–19 oraz dane 
Urzędu Statystycznego w Szczecinie. 

 
 
Współcześnie częścią gospodarki, generującą największą liczbę miejsc 

pracy, jest sektor usług, obejmujący sektor turystyki. W tym kontekście wspie-
ranie innowacyjności należy uznać za ważny czynnik rozwoju turystyki na ob-
szarach słabej rozwiniętych w regionie zachodniopomorskim, służący w zna-
czącym stopniu tworzeniu nowych miejsc pracy. Uwarunkowania te powinny 
być respektowane i wykorzystywane w prowadzeniu regionalnej i lokalnej poli-
tyki ekonomicznej w województwie zachodniopomorskim. 
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Tabela 2 
 

Ranking mocnych i słabych stron słabiej rozwiniętych powiatów  
województwa zachodniopomorskiego 

 
Mocne strony Słabe strony 

Nazwa czynnika Średnia 
ocena Nazwa czynnika Średnia 

ocena 

Istnienie terenów objętych ochroną 
i terenów wypoczynkowych 

 
0,75 

Brak wystarczającej dostępności 
kapitału 

 
–0,93 

Produkty oraz usługi lokalne mają 
konkurencję na rynku lokalnym 

 
0,71 

Brak działań w zakresie budowania 
więzi zawodowych w sektorze 
prywatnym 

 
 

–0,70 
Istnieje dialog pomiędzy władzami 
a mieszkańcami i organizacjami 

 
0,63 

Produkcja zależy od poszczegól-
nych zamówień 

 
–067 

Istnieją tereny chronione ze względu 
na piękno krajobrazu 

 
0,63 

Nie funkcjonują programy ekspe-
rymentalne w dziedzinie transferu 
technologii 

 
 

–0,67 
Szkoły i stowarzyszenia edukują 
w kierunku ochrony środowiska 

 
0,61 

Brak instytucji ułatwiających dostęp 
do nowych technologii 

 
–0,64 

Istnieją zasoby naturalne, które 
wymagają szczególnej opieki 

 
0,58 

Słabe zaangażowanie mieszkańców 
w działalność publiczną 

 
–0,63 

Istnieją organizacje pozarządowe 0,57 Oszczędności osób fizycznych/ 
prawnych nie są wykorzystywane 
na rzecz lokalnej gospodarki 

 
 

–0,60 
Instytucje kulturalne prawidłowo 
realizują swoje zadania 

 
0,56 

Wizerunek lokalny nie rzutuje na 
gospodarkę 

 
–0,59 

Istnieją charakterystyczne zabytki 
na danym obszarze 

 
0,50 

Nie są wykorzystywane okazje do 
zatrzymania „wartości dodanej” 

 
–0,59 

Kontrola środowiska jest realizowa-
na w odpowiedni sposób 

 
0,49 

Wysokie bezrobocie –0,58 

Uwagi: mocne i słabe strony wskazali przedstawiciele powiatów. Liczby oznaczają 
procent pozytywnych lub negatywnych wskazań. 

Źródło: na podstawie Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary..., s. 28, 29. 
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3. OBSZARY SŁABIEJ ROZWINIĘTE I TURYSTYKA W REGIONALNEJ 
STRATEGII INNOWACYJNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIO-
POMORSKIM 

 
Ważnym dokumentem programowym regionalnej polityki ekonomicznej 

województwa zachodniopomorskiego jest Regionalna strategia innowacyjno- 
ści w województwie zachodniopomorskim, przyjęta w 2005 roku przez Sejmik 
Województwa Zachodniopomorskiego. Program ten jest jednym z dokumentów 
określających kierunki rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa za-
chodniopomorskiego. Strategia została opracowana w ramach projektu „Anali-
za, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie 
zachodniopomorskim we współpracy z RITTS – regionu Neubranden-
burg/Greifswald w Niemczech oraz krajowymi i międzynarodowymi eksperta-
mi”. Ma być realizowana do 2020 roku. 

Zgodnie z intencjami autorów strategia ta ma stanowić pomoc dla przed-
siębiorców, samorządów, instytucji i organizacji zajmujących się tworzeniem  
i wdrażaniem innowacji przy wykorzystaniu krajowych i europejskich instru-
mentów pomocowych. Jednocześnie przedstawia sposoby realizowania działań 
mających na celu ożywienie świadomości innowacyjnej przedsiębiorców, stwo-
rzenie infrastruktury służącej do transferu technologii, doradztwu i wparciu 
finansowemu innowacji oraz pobudzeniu współpracy sektora MSP z jednost-
kami badawczymi. Przy opracowywaniu strategii przyjęto założenie, że budowa 
przewagi konkurencyjnej w nowoczesnej gospodarce powinna być oparta na 
wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych, innowacyjność jest  
bowiem podstawowym warunkiem sukcesu rynkowego w obecnych realiach 
gospodarczych. 

W omawianej strategii stwierdzono, że optymalną jednostką obszarową do 
wdrażania innowacji jest region, gdyż można w nim znaleźć wystarczająco 
duży potencjał gospodarczy, badawczy, intelektualny i organizacyjny, a ponad-
to regiony są na tyle zwarte i jednorodne, że możliwa jest komunikacja między 
interesariuszami życia gospodarczego i społecznego oraz identyfikacja proble-
mów i barier. Jednocześnie uznano, że gospodarka województwa zachodnio-
pomorskiego jest mało innowacyjna w porównaniu z innymi regionami Polski – 
dopiero jedenasta pozycja wśród szesnastu województw. 
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Regionalna strategia innowacyjności w województwie zachodniopomor-
skim respektuje cele i założenia Strategii lizbońskiej Unii Europejskiej oraz 
Narodowego planu rozwoju. Przyjęta przez Radę Europejską Strategia lizboń-
ska uznaje innowacyjność za jeden z filarów stworzenia w Europie do 2010 ro-
ku najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Natomiast w Narodowym 
planie rozwoju Polski i w jego programach operacyjnych, w tym w Zintegro-
wanym programie operacyjnym rozwoju regionalnego, stwierdzono, że innowa-
cyjność jest jednym z ważniejszych celów i kryteriów kwalifikacji projektów. 

Realizacja Regionalnej strategii innowacyjności w województwie zachod-
niopomorskim oddziałuje na rozwój sektora turystycznego w regionie. W stra-
tegii uwzględniono wiele zagadnień związanych bezpośrednio i pośrednio  
z obszarem turystyki. Diagnozując główne cechy gospodarki województwa 
zachodniopomorskiego, słusznie stwierdzono, że w strukturze branżowej gos-
podarki regionu ciągle zbyt niski w stosunku do możliwości wynikających  
z warunków naturalnych i położenia regionu jest udział przedsiębiorstw turys-
tycznych, hotelowych i gastronomicznych. Zwrócono również uwagę, że  
w sektorze usług regionu wyróżniają się usługi związane z obsługą ruchu turys-
tycznego, a warunki naturalne pozwalają na ich dalszy rozwój. Jednocześnie 
pierwsza z trzech rekomendacji dotyczących głównych cech gospodarki regionu 
została sformułowana następująco: aktywizacja dziedzin gospodarki związa-
nych z sektorem szeroko rozumianych usług, zwłaszcza turystycznych i trans-
portowo-logistycznych. 

W strategii uznano, że szansą na odbudowę konkurencyjności i rozwój sil-
nej specjalizacji regionu mogą być tworzone struktury klastrowe w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. Klaster zdefiniowano jako przestrzenną koncentra-
cję przedsiębiorstw, instytucji i organizacji wzajemnie powiązanych siecią rela-
cji o formalnym i nieformalnym charakterze opartych na wspólnej trajektorii 
rozwoju (np. technologicznego, wspólnych rynków docelowych), jednocześnie 
konkurujących i kooperujących w pewnych aspektach działania. Turystykę 
zaliczono do obszarów aktywności gospodarczej, w których mogą się rozwijać 
struktury klastrowe. Stwierdzono, że potencjalne klastry w regionie zachodnio-
pomorskim mogą się pojawić w branży przetwórstwa rybnego, a w przyszłości 
w branży turystycznej, transportowej, spożywczej (zdrowa żywność), stocznio-
wej, drzewnej i meblarskiej. 
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W Regionalnej strategii innowacyjności w województwie zachodnio-
pomorskim zostały sformułowane następujące trzy cele strategiczne: 

– wzrost świadomości innowacyjnej MSP, adresowany do małych i śred-
nich przedsiębiorstw, 

– stworzenie warunków do rozwoju rynku technologii i innowacji w re-
gionie, adresowany głównie do instytucji związanych z tworzeniem  
i transferem technologii, 

– rozwój systemu wsparcia działań innowacyjnych w regionie, skierowa-
ny do instytucji wsparcia. 

W ramach celu „wzrost świadomości innowacyjnej” wyznaczono trzy cele 
operacyjne: 

– powszechny dostęp do informacji o zasobach innowacyjnych, 
– system edukacji kreujący aktywność, przedsiębiorczość i innowacyj-

ność, 
– promocja innowacyjności. 
Z kolei, z celu „stworzenie warunków do rozwoju rynku technologii i in-

nowacji w regionie” wytyczono cztery następujące cele operacyjne: 
– system transferu technologii i rozwiązań innowacyjnych, 
– monitoring i identyfikacja potrzeb technologicznych i innowacyjnych 

MSP, 
– wzmacnianie obszarów badawczych, które są strategiczne dla regionu, 
– wspieranie powstawania nowych firm innowacyjnych. 
Cel „rozwój systemu wsparcia działań innowacyjnych w regionie” został 

podzielony na dwa cele operacyjne: 
– stworzenie oferty instrumentów finansowego wsparcia innowacji  

w MSP, 
– dostosowanie oferty instytucji wsparcia pozafinansowego na potrzeby 

MSP. 
Wśród wskaźników realizacji całej strategii wymienia się: 
– procent zatrudnionych w sektorach średniej i wysokiej techniki, 
– publiczne wydatki na B + R jako procent PKB w regionie, 
– nakłady firm na B + R jako procent PKB w regionie, 
– sprzedaż powstałych w regionie nowych produktów rynkowych jako 

procent obrotów w przemyśle i usługach, 
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– sprzedaż produktów nowych dla firmy, lecz nie na rynku, jako procent 
obrotów w przemyśle i usługach. 

Przedstawione cele i założenia Regionalnej strategii innowacyjności w wo-
jewództwie zachodniopomorskim odnoszą się również do obszarów słabiej roz-
winiętych. W strategii określono także następujące rekomendacje, bezpośrednio 
dotyczące procesów innowacyjnych na obszarach słabo rozwiniętych regionu: 

– dostosowanie programów nauczania w szkołach do praktyki gospodar-
czej, zwłaszcza w zakresie przedsiębiorczości i prowadzenia działalno-
ści gospodarczej, 

– rozwój silnych organizacji pozarządowych, świadczących usługi na 
rzecz społeczności lokalnych, 

– wzrost aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw przez szkolenia pod-
noszące ich kwalifikacje oraz informujące o możliwościach pozyskania 
środków finansowych na wdrażanie innowacji, wspieranie przedsię-
biorczych absolwentów, promocję firm innowacyjnych, pobudzanie 
wzajemnej współpracy innowacyjnej lokalnych przedsiębiorców, 

– rozwój instytucjonalny otoczenia biznesu oparty na działających w po-
wiatach centrach przedsiębiorczości i izbach gospodarczych, 

– współpraca pomiędzy gminami i powiatami o podobnych problemach 
rozwojowych, polegająca na realizowaniu wspólnych projektów. 

Podczas opracowywania analizowanej strategii starano się w wysokim 
stopniu respektować oczekiwania różnych podmiotów regionu. W tabeli 3 
przedstawiono konkretne działania wskazane przez przedstawicieli powiatów 
słabiej rozwiniętych województwa zachodniopomorskiego, służące wzmocnie-
niu innowacyjności. Część tych działań bezpośrednio wiąże się z sektorem tu-
rystyki, inne mają z nim związek pośredni. 
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Tabela 3 
 

Działania wskazane przez powiaty słabiej rozwinięte  
województwa zachodniopomorskiego w celu wzmocnienia innowacyjności 

 
Powiat Projekt Beneficjenci Efekty 

1 2 3 4 

białogardzki Minipark Technolo-
giczny 

MSP, osoby planujące 
działalność gospodar-
czą, uczniowie szkół 
zawodowych 

Rozwój przedsiębior-
czości, konkurencyjno-
ści, innowacyjności, 
wzrost liczby firm  
i miejsc pracy 

choszczeński Opracowanie nowator-
skiego systemu prze-
chowywania warzyw 
i owoców we współ-
pracy MSP – grup 
producenckich z ośrod-
kami naukowymi  

Producenci warzyw 
i owoców, przetwór-
cy, bezrobotni 

Zmniejszenie strat spo-
wodowanych przecho-
wywaniem, zwiększe-
nie dochodowości  
i wpływów podatko-
wych, powstanie no-
wych miejsc pracy 

drawski Konkurs gospodarczy 
powiatu drawskiego pt. 
Innowacyjność lokalna 

Przedsiębiorcy i jst Promocja innowacyj-
ności, konsolidacja, 
współpraca wzajemna  

łobeski Centrum Aktywizacji 
Wiejskiej 

Mieszkańcy gm. Ło-
bez i okolic 

Szkolenia i doradztwo 
dla rolników, byłych 
pracowników PGR  
i ich rodzin 

pyrzycki Budowanie powiązań 
pomiędzy potrzebami 
lokalnych przedsiębior-
ców a młodzieżą wcho-
dzącą na rynek pracy 

Lokalni przedsiębior-
cy, absolwenci szkół 
średnich i wyższych 
powiatu, uczący się 

Przeszkoleni ucznio-
wie, absolwenci, przed-
siębiorcy, pobudzenie 
aktywności lokalnej 

sławieński „Wiatr od morza” – 
wykorzystanie energii 
wiatrowej na potrzeby 
społeczności w regio-
nie sławieńsko-darło-
wskim 

Mieszkańcy powiatu 
i powiatów ościen-
nych, przedsiębiorcy, 
właściciele gruntów 
ornych, władze, inwe-
storzy 

Ekonomiczny, ekolo-
giczny, społeczny 

stargardzki Budowa specjalistycz-
nej maszyny do rege-
neracji nawierzchni 
drogowych 

Firma komercyjna, 
uczelnie wyższe, in-
stytuty badawcze 

Opracowanie procesu 
technologicznego i pro-
dukcja innowacyjnych 
maszyn 
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1 2 3 4 

szczecinecki Szkolenie absolwen-
tów szkół 

20 absolwentów szkół 
wyższych, zarówno ko-
biet, jak i mężczyzn za-
rejestrowanych w Po-
wiatowym Urzędzie 
Pracy w Szczecinku; 
20 przedsiębiorców 

Wdrożenie nowych 
technologii, zatrudnie-
nie 20 osób, zwięk-
szone obroty w firmach, 
nawiązanie współpra-
cy z firmami europej-
skimi 

świdwiński System identyfikacji 
potrzeb i problemów 
przedsiębiorców 

Przedsiębiorcy z tere-
nu powiatu 

Powstanie nowych 
miejsc pracy, zmniej-
szenie kosztów pro-
dukcji, zwiększenie 
zysków i liczby firm 

wałecki Realizacja potrzeby 
doradztwa na rzecz 
przedsiębiorców 

Przedsiębiorcy, człon-
kowie Stowarzyszenia 
Inicjatyw Gospodar-
czych w Wałczu 

Przygotowanie przed-
siębiorstw do absorp-
cji rozwiązań zapro-
ponowanych przez fir-
mę doradczą 

Źródło: na podstawie Innowacyjność a słabiej rozwinięte obszary..., s. 35–45. 
 
 
 

INNOVATIVENESS AS A FACTOR  
OF TOURISM DEVELOPMENT IN UNDEVELOPED AREAS 

 
 

Summary 
 
Contemporary, the key factors of socio-economic development and growth are  

innovations and innovativeness. At the same time, economic policy becomes more and 
more often directed at strengthening of regional and local innovativeness. 

The article indicates the possibilities of tourism development by innovativeness 
supporting in undeveloped areas with taking into consideration the Zachodniopomorskie 
voivodship. 
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POJEMNOŚĆ I CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA  
W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONYM  

OBSZARÓW RECEPCJI TURYSTYCZNEJ  
 

 
 

Wprowadzenie 
 
Koncepcja rozwoju zrównoważonego (sustainable development) pojawiła 

się na gruncie badań tendencji rozwojowych i formułowania ostrzeżeń przed 
globalnymi konsekwencjami rozwoju cywilizacji, a w szczególności wzrostu 
gospodarczego. W znowelizowanej 29 sierpnia 1997 roku ustawie o ochronie  
i kształtowaniu środowiska rozwój zrównoważony określany jest „jako taki 
rozwój społeczno-gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu 
do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – zarówno 
współczesnego, jak i przyszłych pokoleń – następuje proces integrowania dzia-
łań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych”1. Defi-
nicja ta ujmuje szeroki, ponadekologiczny wymiar zagadnienia sustainable 

                                                           
1 Ustawa o ochronie i kształtowaniu środowiska, DzU nr 133, poz. 885, art. 3; Konstytucja 

RP, rozdz. 1, art. 5, 31, 68, ust. 4, art. 75, 86. 
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development, w odróżnieniu od wąsko (w szczególności w odniesieniu do za-
gadnień ekologicznych) rozumianego pojęcia „ekorozwój”. 

Przyjęcie paradygmatu rozwoju zrównoważonego wymaga określenia 
podmiotów, których zakres kompetencji umożliwiłby osiąganie celów rozwo-
jowych. Wprowadzanie zasad rozwoju zrównoważonego, zwłaszcza w zakresie 
jego bezpośredniego wdrażania, następuje na poziomie gminy, ponieważ gminy 
są to najmniejsze jednostki administracyjne, w których możliwe jest podejmo-
wanie decyzji o preferencjach działań gospodarczych i ewentualny przydział na 
ten cel środków.  

Gminę można uznać za obszar recepcji turystycznej, które to pojęcie naj-
ogólniej oznacza miejsce, do którego kieruje się ruch turystyczny2. W pracach  
z zakresu turystyki można spotkać słuszne stanowisko, że obszary recepcji tury-
stycznej (w ujęciu gminy) stanowią kluczowy element gospodarki turystycznej, 
ponieważ w nich odbywa się większość konsumpcji turystycznej, a zachodzące 
tu procesy decydują o perspektywach rozwoju gospodarki turystycznej w da-
nym kraju3. Dla planistów rozwoju i menedżerów turystyki konieczne staje się 
zadanie określenia progu zachowania zasobów, który powodowałby, że dany 
obszar pozostanie atrakcyjny turystycznie i uniknie procesu dewastacji. W gmi-
nie (obszarze recepcji turystycznej) działaniem niezbędnym staje się szacowa-
nie liczby turystów, którzy mogą odwiedzić dany obszar bez szkody dla środo-
wiska. 

 
 

1. ISTOTA CHŁONNOŚCI I POJEMNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
 
Chłonność turystyczna jest miarą odporności środowiska przyrodniczego 

na niszczące procesy wywołane ruchem turystycznym4. Oprócz aspektu przy-
rodniczego chłonność turystyczna jest rozpatrywana również w ujęciu psycho-
                                                           

2 E. Dziedzic, Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, 
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1998, s. 9. 

3 R. Przybyszewska-Gudelis, Strategia rozwoju regionalnego w turystyce: jej miejsce wśród 
terytorialnych planów strategicznych, Problemy Turystyki nr 3–4, Instytut Turystyki, Warszawa 
1998, s. 161. 

4 W przypadku szlaków turystycznych pojęcie to jest zastąpione terminem „przepustowość”. 
A. Kowalczyk, Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
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logiczno-społecznym i wyrażana stopniem satysfakcji i komfortu turystów5. 
Pojemność turystyczna określa maksymalną liczbę turystów, którzy mogą ko-
rzystać z poszczególnych urządzeń, nie przyczyniając się do zmniejszenia za-
kresu i poziomu podaży usług turystycznych oraz dezorganizacji życia społecz-
no-gospodarczego. Zgodnie z tak przyjętą definicją, pojemność turystyczna 
odnosi się do obszarów zagospodarowanych i przystosowanych do zagospoda-
rowania turystycznego.  

W literaturze spotyka się również stosowanie pojęć „pojemność” i „chłon-
ność” jako synonimów. W literaturze anglojęzycznej występuje najczęściej jako 
jedno określenie carrying capacity6. Zagadnienie chłonności turystycznej ujęte 
jest w podziale na 

– pojemność fizyczną, po przekroczeniu której zaczyna się degradacja 
środowiska, 

– pojemność gospodarczą, określającą granice rozwoju turystyki, umoż-
liwiające rozwój innych pożądanych na danym obszarze działalności. 

 Jedną z pełniejszych klasyfikacji w literaturze polskiej przedstawia I. Ję-
drzejczyk, która wprowadza kategorię pojemności wynikowej, ekologicznej  
i socjopsychologicznej7. Pojemność wynikowa zależy od wydolności istniejącej 
infrastruktury, uwarunkowań naturalnych i rezerw siły roboczej. Pojemność 
ekologiczna określa granice turystycznego otwarcia na inwestycje turystyczne  
i granicę, do której może być przyjmowany ruch turystyczny bez groźby utraty 
przez dany teren atrakcyjności turystycznej. 

Pojemność socjopsychologiczna rozpatrywana jest z punktu widzenia tury-
stów, jak też ludności miejscowej. To rozgraniczenie przedstawiane jest w pra-
cach innych autorów jako dwie oddzielne kategorie:  

– pojemność psychologiczna (percepcyjna), określająca najniższy poziom 
zadowolenia, możliwy do zaakceptowania przez turystów,  

                                                           
5 H. Briassoulis, J. van der Straaten, Tourism and the Environment, Kluwer Academic Pub-

lishers, Dodrecht, London, Boston 1992. 
6 Koncepcja carrying capacity powstała na gruncie odniesień problemów cywilizacyjnych 

związanych ze wzrostem populacji do wymogów środowiska, wynikających z problematyki 
ekologicznej, a na jej podstawie wprowadzono koncepcję tourist carrying capacity, dotyczącą 
zjawisk w turystyce. Por. ibidem, s. 25. 

7 I. Jędrzejczyk, Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Wyd. Śląsk, Katowice 
1995, s. 21–24. 
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– pojemność społeczna, określająca poziom tolerancji społeczności miej-
scowej dla obecności i zachowań turystów8. 

Pojemność socjopsychologiczna jest granicą, poza którą rozpoczyna się 
spadek liczby przyjeżdżających turystów w przeliczeniu na jednostkę po-
wierzchni. Turysta odczuwa subiektywnie spadek atrakcyjności danego terenu  
z powodu zbyt dużego zatłoczenia i rezygnuje z przyjazdu. Z punktu widzenia 
ludności miejscowej przekroczenie pojemności socjopsychologicznej jest to 
subiektywne poczucie uciążliwości wynikających z różnych rodzajów aktywno-
ści turystycznej, a także z przeinwestowania terenu w obiekty i urządzenia tu-
rystyczne. 

Określenie progów pojemności i chłonności turystycznej jest zagadnie-
niem problemowym, gdyż pojemność – jako narzędzie planowania – wymaga 
kwantyfikacji, co na szerszą skalę jest trudne do zastosowania. Wskaźniki po-
jemności fizycznej9 (chłonności turystycznej) wyrażane są liczbą osób/ha, licz-
bą osób/km2, a dla terenów, gdzie ruch turystyczny może się odbywać liniowo 
wzdłuż wyznaczonych szlaków – liczbą osób/m lub osób/km. Określenie tych 
wskaźników zależne jest od form aktywności turystycznej na danym obszarze. 
Jest to tzw. kryterium funkcjonalne, które dotyczy stref lub terenów uprawiania 
turystyki krajoznawczej, turystyki pieszej, narciarstwa, wypoczynku nad wodą, 
w lasach itd. 

Większe problemy stwarza określenie pojemności socjopsychologicznej, 
opiera się bowiem bardzo często na czynnikach o charakterze jakościowym. 
Zgodnie z definicją, granica tego typu rozumianej pojemności opiera się na 
subiektywnych ocenach zarówno mieszkańców obszarów recepcji, jak i tury-
stów. 

Autorzy wskazują również na trudności w określaniu pojemności tury-
stycznej z uwagi na jej dynamiczny charakter10. Wynika to z cyklu życia obsza-

                                                           
8 C. Hunter, H. Green, Tourism and Environment. A sustainable relationship? Routledge, 

London and New York 1995, s. 52–53, za T. Żabińska, Paradygmat turystyki zrównoważonej  
a problemy rozwoju turystyki na obszarach chronionych, w: Gospodarka turystyczna u progu  
XXI wieku, red. S. Bosiacki, AWF, Poznań 2000, s. 64. 

9 G. Dunne, G. Leslie, An Overwiev of Carrying Capacity Indicators and Visitors Manage-
ment, w: Tourism and the Environment. Sustainability in Tourism development, eds. N. Andrews, 
F. Convery, S. Flanagan, J. Ruddy, Dublin Institute of Technology, 2002. 

10 Ibidem, s. 51. 
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ru recepcji turystycznej i wynikających z tego koncepcji rozwoju form turystyki 
oraz z koncepcji zarządzania obszarem. Przyjmując konieczność dokonywania 
oceny granic chłonności i pojemności turystycznej obszaru, można się zgodzić 
ze stanowiskiem F. Vellasa11, który jako punkt wyjścia do rozważań przyjmuje 
konieczność dokonania wyboru spośród wielu dziedzin gospodarki na poziomie 
planowania. Na obszarach, w których istnieją warunki do rozwoju turystyki 
(walory, infrastruktura, odpowiednie planowanie i kapitał), można przyjąć, że 
turystyka może pełnić funkcję wiodącą, co nie oznacza rezygnacji z inwestycji 
dotyczących innych funkcji. Zarówno projekt rozwoju turystyki, jak i wybór 
pozostałych dziedzin i obszarów zagospodarowania powinien być dostosowany 
do wymagań rozwoju zrównoważonego. 

Na potrzeby planowania F. Vellas prezentuje podział mierników na śro-
dowiskowe i społeczno-ekonomiczne. Szczególnie ważna jest druga z tych 
grup, która wskazuje możliwości aplikacyjne kategorii pojemności socjo-
psychologicznej. Do grupy tej należą tzw. wskaźniki wpływu społecznego: 

– pozytywne: liczba nowych zajęć, zawodów, stopa wzrostu przeciętnej 
płacy w sezonie turystycznym, udział kobiet w zawodach związanych  
z turystyką; 

– negatywne: stosunek liczby kradzieży do liczby ludności miejscowej 
(lub turystów), stosunek liczby zgłoszonych napadów i pobić do liczby 
ludności miejscowej (lub turystów), stosunek zgłoszonych przestępstw 
do liczby ludności (turystów). 

Przedstawione wskaźniki są przykładem szerokiego zakresu zagadnień 
związanych z planowaniem rozwoju turystyki i podkreślanej w pracy współ-
zależności podsystemów. Szczegółowy wybór metod oceny pojemności i chłon-
ności turystycznej związany jest z ich skalą, możliwościami finansowymi,  
a także ograniczeniami metodologicznymi, wynikającymi – jak już stwierdzono 
– z jakościowych cech badań. 

Pomimo trudności w określaniu progów pojemności i chłonności turys-
tycznej, nie można ich ignorować czy odrzucać, nawet jeśli wartości progowe 

                                                           
11 F. Vellas, Evaluation of Tourism Project with Indicators of Sustainable Development,  

w: Tourism and the Environment. Sustainability in Tourism development, eds. N. Andrews,  
F. Convery, S. Flanagan, J. Ruddy, Dublin Institute of Technology, 2002, s. 58–70. 
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będą opierały się jedynie na szacunkach, a podejmowane decyzje sprowadzą się 
bardziej do wyboru wartości niż dokładnych wskaźników12. 

Szacowanie liczby turystów, którzy mogą odwiedzić dane miejsce, staje 
się w gminie, która chce rozwijać turystykę w ujęciu rozwoju zrównoważonego, 
działaniem niezbędnym. Należy również zidentyfikować i monitorować płasz-
czyzny, na których widać największy wpływ turystyki. Dla obszarów nadmor-
skich mogą to być plaże, zbyt ciasno zabudowane tereny wokół wydm nadmor-
skich, a dla obszarów, w których znajdują się cenne zabytki, płaszczyzną kon-
fliktów może być, na przykład, parkowanie samochodów wokół cennych obiek-
tów. 

 
 

2. UWARUNKOWANIA POJEMNOŚCI I CHŁONNOŚCI TURYSTYCZNEJ 
 
 Obok różnych klasyfikacji oraz ujęć definicyjnych pojemności i chłonno-

ści turystycznej występują też próby klasyfikacji warunków i czynników wpły-
wających na te wielkości. Można wyodrębnić następujące grupy uwarunkowań: 

1. Uwarunkowania środowiskowe. Bez względu na to, jak przyjaźnie na-
stawieni do środowiska naturalnego są turyści, ich napływ powoduje zmiany,  
a działania, które mogą wydawać się korzystne z punktu widzenia lokalnej spo-
łeczności, stanowią zagrożenie dla środowiska, np. nabywanie lokalnych pamią-
tek wykonanych z muszli, kamieni. Pojawia się konieczność edukacji ekolo-
gicznej (mieszkańców, wytwórców tych pamiątek, turystów).  

2. Uwarunkowania społeczne. Struktura społeczna odgrywa podstawową 
rolę w określaniu pojemności socjopsychologicznej. Niektóre społeczności ak-
ceptują w większym stopniu turystykę masową i nie dostrzegają jej negatyw-
nych skutków, tak jak inne grupy społeczne. Według niektórych autorów13, im 
mniejsza jest społeczność lokalna, tym większe szkody i odczuwanie ich  
w związku z napływem turystów. Taka zależność jest widoczna w przypadku 
                                                           

12 T. Żabińska, Wybrane modele strategii marketingowych w usługach i turystyce na tle ich 
paradygmatów, w: Modele strategii marketingowych. Wybrane ujęcia paradygmatyczne i sekto-
rowe, red. L. Żabiński, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2000, s. 77. 

13 Ibidem, s. 52. Taki pogląd wraz z przeglądem dorobku badań z tego zakresu prezentują 
również P. Mayson, J. Cheyne, Residents’ attitudes to proposed development, „Annals of Tourism 
Research”, vol. 27, no. 2, s. 391–394. 
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miejscowości o dużej sezonowości ruchu turystycznego. W związku z napły-
wem turystów wzrasta zatłoczenie miejscowości (widoczne w punktach hand-
lowych, usługowych, a nawet w kościołach), co powoduje, że mieszkańcy uni-
kają odwiedzania tych miejsc. 

3. Uwarunkowania dziedzictwa kulturowego. Im walory kulturowe są 
bardziej niezwykłe i niepowtarzalne, tym są bardziej unikatowe i atrakcyjne dla 
turystów. Ma to negatywny wpływ na zwyczaje i tradycje lokalne. Turystom 
przedstawia się skomercjalizowaną kulturę, w celu ułatwienia im poznania jej 
elementów. Rzemiosło, tańce, lokalne zwyczaje i ceremonie stają się zmodyfi-
kowane, bardziej kolorowe, udramatyzowane, aby zwrócić uwagę przybyszów, 
przez co stają się mniej autentyczne.  

4. Uwarunkowania ekonomiczne. Struktura działalności gospodarczej 
warunkuje korzyści i koszty z rozwoju turystyki na obszarze recepcji turystycz-
nej. Im rola turystyki jest większa, tym korzyści ekonomiczne, ale też i koszty – 
z punktu widzenia zasad rozwoju zrównoważonego – mogą być większe. Im 
bardziej udoskonalony system ekonomiczny, tym dana gospodarka może łatwiej 
zaadaptować i uwzględnić zmiany wprowadzone przez turystykę. Wykształcone 
w systemie relacje i powiązania pomiędzy podmiotami sprzyjają planowemu 
rozwojowi turystyki, osiągnięciu z niego zysków, ale także zachowaniu zasad 
rozwoju zrównoważonego. Mniejsze, słabiej rozwinięte regiony mają większe 
szanse negatywnych skutków rozwoju turystyki (inflacja, niedobór siły robo-
czej, zła alokacja zasobów). 

5. Uwarunkowania popytowe. Ten typ warunków ma charakter finalny, 
dotyczy bowiem satysfakcji turystów z pobytu na obszarze recepcji turystycz-
nej. Wzrost liczby turystów może powodować niższą ocenę atrakcyjności od-
wiedzanego miejsca. Efektem niezadowolenia jest rezygnacja z pobytu i wybór 
(w przyszłości) mniej zatłoczonego obszaru. Może to skutkować ogólnym spad-
kiem przyjazdów, ale nie jest to jednoznaczne z ochroną walorów (zatłoczenie 
już nastąpiło), a także może znaleźć odzwierciedlenie w efektach ekonomicz-
nych z rozwoju turystyki. 
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Zbyt szybki przyrost napływu turystów do obszaru recepcji turystycznej 
powoduje niebezpieczeństwo „samozagłady turystyki”14. Gdy granica chłonno-
ści turystycznej zostanie przekroczona, to wówczas  

– powrót do punktu wyjściowego może okazać się niemożliwy, 
– zostanie naruszone optimum gospodarcze, 
– strumienie turystów będą zmierzać do tych terenów, które nie uległy 

dewastacji i degradacji. 
Określanie pojemności i chłonności turystycznej powinno być prowadzone 

dla konkretnie wyodrębnionego obszaru o niewielkim zasięgu, co jest uwarun-
kowane występowaniem walorów określonego typu. Dla pojedynczych gmin 
jest to pewnego rodzaju wyzwanie, z uwagi na ukazane trudności. Ale wspólne 
działanie podmiotów lokalnych lub też gmin charakteryzujących się podobnymi 
walorami pozwala na wykorzystanie w praktyce koncepcji pojemności i chłon-
ności turystycznej.  

Należy pamiętać, że wymogi dotyczące zachowania progu chłonności tu-
rystycznej dotyczą również przedsiębiorstw. Nie tylko obszary recepcji tury-
stycznej w rozumieniu terytorialnych systemów społeczno-ekonomicznych, ale 
pojedyncze przedsiębiorstwa muszą uwzględniać skutki działań związanych  
z tworzeniem produktu, mogące niszczyć środowisko naturalne. Biorąc pod 
uwagę proces kreowania produktu turystycznego, wszystkie podmioty w nim 
uczestniczące powinny stosować się do zasad turystyki zrównoważonej. Zacho-
dzą zatem wielostronne relacje pomiędzy podmiotami, mieszkańcami, turystami 
a środowiskiem. Efektem zachowania zasad turystyki zrównoważonej jest: 

– zachowanie środowiska naturalnego, 
– zachowanie środowiska społecznego (cech i kultury społeczności lokal-

nej), 
– kreowanie atrakcyjnego (często niepowtarzalnego) produktu turystycz-

nego, 
– zadowolenie klienta (turysty), 
– korzyści ekonomiczne dla pojedynczych podmiotów i całego obszaru  

z rozwoju turystyki. 
                                                           

14 Określenie cytowane przez wielu autorów, wprowadzone przez J. Krippendorfa Towards 
New Tourism Polcies: Importance of Environmental aand Socio-Cultural Factors, „Tourism 
Managament” 1982, nr 3, s. 135–148.  
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Można zatem mówić o efekcie synergii dla podmiotów w systemie recep-
cji turystycznej, wynikającym ze wspólnego uwzględniania zasad turystyki 
zrównoważonej.  

 
 

3. TECHNIKI ZARZĄDZANIA POPYTEM W CELU ZACHOWANIA PRO-
GÓW POJEMNOŚCI I CHŁONNOŚCI TURYSTYCZNEJ 

 
Aby wpływać na model ruchu turystycznego, stosowane są tzw. techniki 

zarządzania popytem, nazywane też demarketingiem. Na obszarze recepcji tury-
stycznej przejawia się to w zredukowaniu działań marketingowych, których 
celem była zachęta do przyjazdu potencjalnych turystów, po przekroczeniu 
progu chłonności turystycznej. Temu celowi może służyć podnoszenie cen  
w terminach największego nasilenia ruchu turystycznego lub ograniczenie dzia-
łań promocyjnych. Selektywny demarketing jest również próbą ograniczania 
popytu pochodzącego z tych obszarów rynku, które przynoszą mniejszy zysk. 
Działania ograniczające popyt turystyczny mogą być znacznie bardziej rozbu-
dowane. Aby ograniczyć popyt turystyczny można współpracować z innymi 
obszarami oraz zachęcać do przyjazdów do innych regionów lub gmin, w celu 
zmiany kierunku i „rozszczepienia” ruchu turystycznego. Przykładem mogą być 
działania na Korsyce, gdzie turystów zachęca się do odwiedzania atrakcji dale-
kich od wybrzeży, aby zmniejszyć przeciążenie terenów nadmorskich. W sy-
tuacji przekraczania progu pojemności w gminach polskich działania powinny 
mieć na celu regulowanie sezonowości napływu turystów. Często stosowanym 
działaniem jest kierowanie do obszarów recepcji turystycznej poza sezonem 
tych segmentów popytu turystycznego, które nie są obligowane terminami wa-
kacji czy świąt (np. emeryci, renciści). Innym działaniem jest modyfikowanie 
produktu dla specjalnych grup odbiorców, na przykład organizowanie tzw. zie-
lonych szkół czy konferencji, zjazdów, sympozjów. Uwzględnienie relacji po-
między podmiotami a sferą regulacyjną, a także pomiędzy obszarami konkuren-
cyjnymi może się przyczynić do regulacji napływu turystów w skali regional-
nej. Wymogiem jest współpraca gmin i współdziałanie zamiast konkurowania 
w skali lokalnej. Poza wymienionymi dość popularnymi technikami, związa-
nymi głównie z regulowaniem sezonowości ruchu turystycznego, można wyko-
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rzystać inne techniki zarządzania popytem, w celu wpływania na liczbę odwie-
dzających turystów, zachowania walorów naturalnych i społeczno-kulturowych, 
czyli nieprzekraczania progu pojemności i chłonności turystycznej. Można wy-
mienić następujące techniki, które mogą być wykorzystane w systemie recepcji 
turystycznej: 

• Zamknięcie (closure). Jest to technika tzw. twardego zarządzania popy-
tem, polegająca na zamknięciu dostępu do najbardziej cennych atrakcji, najczę-
ściej w określonych terminach. Tę efektywną technikę zachowania progu 
chłonności turystycznej stosuje się na przykład w Parku Raf Koralowych  
w Australii – 4 spośród 14 wysp nie są udostępnione dla turystów od paździer-
nika do marca, aby nie przeszkadzać zagnieżdżaniu ptaków15.  

• Normy (quotas). Umożliwienie zwiedzania tylko określonej liczbie tu-
rystów. Przykładem może być sprzedaż biletów na Wawel tylko dla ustalonej 
liczby grup w ciągu dnia. Jest to działanie uwzględniające pojemność psycholo-
giczną; zwiedzanie w zbyt dużym tłumie nie pozwala na maksymalne skupienie 
i uwagę (wysłuchanie oprowadzającego przewodnika). 

• Strefy (zoning). Tworzenie stref obejmuje identyfikację danego teryto-
rium (kraju, regionu, nawet gminy, terenu wokół parku narodowego itd.) i okreś-
lenie, jakie działania można podejmować w wydzielonych strefach. W parku 
narodowym działania w zakresie turystyki są bardzo ograniczone, natomiast 
podział na strefy różnicuje je, umożliwia regulacje popytu, a dla turystów ze-
zwala na wypoczynek i uprawianie zróżnicowanych form krajoznawstwa. Określa 
się specjalne możliwości noclegowe, wspiera informację turystyczną. Na przy-
kład, w parkach narodowych we Francji od 1960 roku wprowadzono trzy strefy: 
strefa I – ścisłej ochrony, strefa II – możliwość uprawiania wybranych form 
rekreacji, strefa III – wspieranie wielu form turystyki zrównoważonej obok 
restrykcji i zakazów dotyczących polowań i niszczenia krajobrazu. Jest to spo-
sób na rozwiązanie konfliktu pomiędzy parkami narodowymi a podmiotami 
zarządzającymi obszarami recepcji turystycznej, szczególnie wyraźnie występu-
jącego w wielu gminach w Polsce. Inny przykład podziału na strefy występuje 

                                                           
15 E. Inskeep, Tourism planning – An Integrated and Sustainable Development Approach, 

Van Nostrand Reinhold, New York 1991. 
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w Australii, gdzie strefy wędkowania i poszczególnych form rekreacji wydzie-
lane są na morzu. 

• Kopie (replikas). Tworzenie kopii atrakcji turystycznych, które zamiast 
miejsc autentycznych odwiedzają turyści, jako narzędzie zarządzania popytem 
jest dość popularnym działaniem w odniesieniu do dzieł sztuki, zabytków czy 
form przyrody nieożywionej. Przykładem jest Lascaux Cave we Francji. Po-
nieważ zbyt duża liczba turystów była szkodliwa dla jaskiń z powodu wydy-
chania zbyt dużych ilości dwutlenku węgla, wybudowano kopię jaskiń, które 
pokazywane są turystom. Do autentycznej jaskini zezwala się wchodzić jedynie 
specjalistom (naukowcom, badaczom) przez jedną godzinę dziennie. Pewnym 
zmodyfikowaniem tego pomysłu są działania, jakie podjęto w Australii, gdzie 
wybudowano 72 sztuczne „rafy” przy użyciu części zużytych samochodów, 
sprzętu nurków, wraków i innych zużywanych przez rozwój turystyki materia-
łów. Celem stworzenia takiej repliki jest unaocznienie turystom, jakie szkody 
ponosi środowisko naturalne poprzez zatłoczenie i nadmierny, niekontrolowany 
rozwój turystyki. 

• Centra turystyczne (visitor centers). Ta technika polega na tworzeniu 
punktów wyjścia do dalszego zwiedzania cennych walorów i atrakcji turystycz-
nych. Tworzenie ich ma na celu kontrolę liczby odwiedzających, ich zachowa-
nia i tras przemieszczenia. Przykładem może być organizacja spływu Dunajcem 
(Szczawnica–Krościenko). Organizacja może być jednak znacznie bardziej 
rozbudowana. Na przykład odwiedzający lodowiec Athabasca (Park Narodowy 
Jasper, Kanada) muszą dojechać do Centrum Columbia Icefield, gdzie oczekują 
na kurs wahadłowymi autobusami. Autobusy te dowożą turystów do punktu 
przesiadkowego na specjalne pojazdy, poruszające się po lodowcu, na którym 
zaplanowany jest krótki pobyt w wyznaczonym terenie. Cały czas turystom 
towarzyszą wykwalifikowani przewodnicy, którzy zabezpieczają właściwe za-
chowanie turystów, kontrolują ich liczbę w określonym miejscu, przekazując 
informacje nie tylko o charakterze krajoznawczym, ale również dotyczące nisz-
czenia lodowca i konieczności dbania o zachowanie tak cennego waloru dla 
przyszłych pokoleń przez właściwą organizację zwiedzania. Centra turystyczne 
mogą służyć jako ważne ośrodki edukacyjne, co może mieć bardzo korzystny 
wpływ na zachowanie odwiedzających. Należy pamiętać, że wielu turystów nie 
odwiedza często tak spektakularnych miejsc i wiele problemów związanych  
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z ich zachowaniem wynika nie tylko z ignorancji, ile z braku wiedzy i doświad-
czenia. Dobrze zaplanowane centra turystyczne mogą sprzyjać edukacji i rozu-
mieniu znaczenia zasad zrównoważonego rozwoju. 

Głównym zadaniem zarządzania obszarem recepcji turystycznej oraz 
przede wszystkim polityki turystycznej jest zrozumienie możliwego zakresu 
niestabilności relacji turysta–środowisko, wtedy gdy nie ma jeszcze zagrożenia. 
Globalizacja prowadzi do standaryzacji produktów i ofert, chociaż akcentowa-
nie wyjątkowości i autentyczności produktu powinno być uważane za silną 
stronę konkretnego obszaru recepcji turystycznej. Stąd nawet ograniczenie do-
stępu do zabytków kultury i dziedzictwa narodowego oraz walorów naturalnych 
powinno stanowić okazję do poinformowania gości o szczególnych cechach 
obszaru i powodach, dla których takie ograniczenie ma miejsce, komunikując  
i demonstrując tym samym zasady rozwoju zrównoważonego. 

 
 
 

CARRYING CAPACITY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF TOURISM DESTINATIONS 

 
 

Summary 
 

The article presents an overview of ideas of tourism carrying capacity, and also 
conditions of implementing them in sustainable development in tourism destinations. 
Finally there are shown practical Visitors Managament Techniques.  

 
Translated by Agnieszka Niezgoda  
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Wprowadzenie 
 
Stale zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze kraju powodują, że 

uczelnie muszą weryfikować programy studiów, a także przygotowywać nowe 
oferty edukacyjne zgodne ze zmieniającymi się zainteresowaniami kandydatów 
na studia oraz zapotrzebowaniem rynku pracy.  

Pomorze Zachodnie jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów tu-
rystycznych Polski. Walory przyrodnicze tego obszaru przyciągają coraz więk-
szą liczbę turystów z kraju i zagranicy. Z myślą o nich w całym nadmorskim 
regionie – od Świnoujścia aż po Darłowo – podjęto inicjatywę, zmierzającą do 
rozbudowania i urozmaicenia infrastruktury turystycznej oraz poszerzenia bazy 
wypoczynkowej i oferty usług turystycznych. Przewiduje się, że w najbliższym 
czasie ten dział gospodarki regionalnej może się stać motorem rozwoju naszego 
regionu.  

Istotnym elementem, mającym wpływ na intensyfikację rozwoju usług tu-
rystycznych w regionie, jest kształcenie specjalistów związanych z branżą tu-
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rystyczną. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom w tym zakresie, w 2003 ro-
ku w Instytucie Nauk o Morzu Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu 
Szczecińskiego utworzono nowy kierunek studiów zawodowych – turystykę  
i rekreację.  

 
 

1. GŁÓWNE CELE KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I REKREA-
CJA 

 
Studia uniwersyteckie powinny kształcić wszechstronnie, przygotowując 

przyszłych absolwentów do pełnienia różnych ról zawodowych. Zbyt wąski profil 
kształcenia powoduje, że młody człowiek nie umie przystosować się do zmienia-
jącego się rynku pracy, nowych technologii itp. Szczególnie praca w turystyce 
wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia, umiejętności organizatorskich, zna-
jomości języków obcych, ale również inwencji i elastyczności wobec zmieniają-
cych się warunków działania. Wymaga to często myślenia dynamicznego, zorien-
towanego na przyszłość1. Ważne jest, aby absolwent umiał odpowiednio wyko-
rzystać zdobytą ogólną wiedzę przyrodniczą, humanistyczną i społeczno-ekono-
miczną, nie tylko do świadczenia różnorodnych usług turystycznych i rekreacyj-
nych, ale i w refleksji nad możliwym niekorzystnym wpływem nadmiernej eks-
ploatacji turystycznej niektórych obszarów, która niejednokrotnie może prowa-
dzić do degradacji środowiska geograficznego. Absolwent kierunku turystyka  
i rekreacja powinien uzyskać wiedzę, umożliwiającą prognozowanie wpływu 
różnych form eksploatacji turystycznej środowiska na jego przyszły stan. Istotne 
jest bowiem zachowanie w możliwie nienaruszonej formie najbardziej cennych 
walorów przyrodniczych. Z tego też powodu program studiów na Wydziale Nauk 
Przyrodniczych, który powstał na bazie standardów nauczania MENiS oraz  
w ścisłej współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza, w swej strukturze zawiera wiele przedmiotów 
przyrodniczych (np. ochrona środowiska i turystyka proekologiczna; turystyczne 
walory biosfery; hydrologia i turystyczne zagospodarowanie wód; środowisko 
geologiczne; rzeźba powierzchni Ziemi i jej walory turystyczne).  

                                                           
1 Z. Kruczek, Analiza rynku kształcenia kadr dla turystyki, w: Szkoły i uczelnie kształcące 

kadry dla turystyki, red. E. Maciejewska, Eurosystem, Warszawa 2003, s. 314. 
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Szczególnie ważnym celem kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja 
jest uzmysłowienie studentom wzajemnych powiązań turystyki ze środowi-
skiem przyrodniczym oraz przestrzennego zróżnicowania zjawisk turystycznych 
na powierzchni ziemi. Absolwenci mają bowiem zostać specjalistami z zakresu 
przyrodniczych aspektów podróżowania oraz organizacji czasu wolnego. Mają 
dobrze poznać środowisko przyrodnicze Polski i świata w zakresie geograficz-
nym i ekologicznym, traktowane jako efekt funkcjonowania systemów przyrod-
niczych i społecznych. Zakłada się, że w wysokim stopniu mają opanować pod-
stawy historii sztuki i geografii kultur oraz zagadnienia osadnictwa i transportu. 
Mają również zostać wyposażani w wiedzę psychologiczną i socjologiczne 
podstawy rozumienia potrzeb i zachowań ludzkich, które znajdują odzwiercie-
dlenie w aktywności turystycznej i rekreacyjnej. Absolwenci powinni łatwo 
nawiązywać i utrzymującą kontakty międzynarodowe dzięki dobrej znajomości 
przynajmniej dwóch języków obcych. Będą umieli w pełni korzystać z nowo-
czesnych środków technicznych z zakresu globalnej komunikacji. Przygotowa-
nie teoretyczne absolwentów będzie powiązane z opanowaniem praktycznych 
umiejętności, zdobytych podczas 15 tygodni praktyk zawodowych, realizowa-
nych w hotelach, biurach podróży i innych przedsiębiorstwach turystycznych. 
Umiejętność organizacji i prowadzenia różnych form turystyki aktywnej absol-
wenci zdobędą podczas zajęć na obozach i ćwiczeniach terenowych, podczas 
których będą się uczyli dokonywać oceny środowiska geograficznego i kultu-
rowego, określać zasoby i walorów turystyczne regionu oraz chłonność i po-
jemność turystyczną.  

 
 

2. POCHODZENIE KANDYDATÓW NA STUDIA I STUDENTÓW PIERW-
SZEGO ROKU 

 
Turystyka odgrywa znaczącą rolę jako czynnik stymulujący gospodarkę 

województwa zachodniopomorskiego2. Mając na uwadze potencjał, jakim dys-
ponuje Zachodniopomorskie w zakresie turystyki, można sądzić, że tworzy się 

                                                           
2 D. Milewski, Wpływ turystyki na rozwój gospodarczy województwa zachodniopomorskie-

go, Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczecińskiego nr 361, Szczecin 2003, s. 117. 
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tutaj największy rynek pracy. Tymczasem wcześniejsze analizy wykazały, że 
kadry na potrzeby turystyki kształcone są przede wszystkim w województwach 
śląskim i mazowieckim3. 

O potrzebie kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja świadczy duża 
liczba chętnych ubiegających się o indeksy na studia dzienne na Wydziale Nauk 
Przyrodniczych US (rys. 1). Liczba ta stale rośnie. W roku 2005 było to około 
11 kandydatów na jedno miejsce.  
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Rys. 1. Liczba kandydatów na studia dzienne na kierunku turystyka i rekreacja na 
Wydziale Nauk Przyrodniczych US 

Źródło: obliczenia własne. 
 
 
Analiza miejsc, skąd pochodzą kandydaci na studia, wykazała duże roz-

proszenie regionalne osób (tabela 1). Reprezentowane były prawie wszystkie 
województwa, zabrakło tylko przedstawicieli województw opolskiego i mało-
polskiego. Chęć studiowania „turystyki” na Uniwersytecie Szczecińskim zade-
klarowały osoby mieszkające w Mielcu i Stubnie (podkarpackie) oraz Hrubie-
szowie i Lublinie (lubelskie). Nie zabrakło również kandydatów z Suwałk czy 
Sejn (podlaskie). Jednak zdecydowana większość (ponad 75%) to kandydaci 
pochodzący z województwa zachodniopomorskiego.  
                                                           

3 Z. Kruczek, op.cit., s. 320. 
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W grupie studentów proporcje są podobne, 70,00% studiujących na pierw-
szych latach pochodzi z Zachodniopomorskiego (rys. 2). Ponadto dość duża 
liczba studentów rekrutuje się z województw sąsiadujących z zachodniopomor-
skim, to jest z wielkopolskiego (odpowiednio w kolejnych latach: 7,50, 7,61  
i 8,64%) i lubuskiego (odpowiednio 7,50, 6,52 i 7,41%). W ostatnim roku zaob-
serwowano wyraźny wzrost studentów pochodzących z województwa pomor-
skiego (7,41%). 

 
Tabela 1 

 
Pochodzenie kandydatów na studia dzienne na kierunku turystyka i rekreacja  

na Wydziale Nauk Przyrodniczych US 
 

Liczba kandydatów  % ogółu kandydatów  
Lp. Województwo 

2003 2004 2005 2003 2004 2005 

1. Zachodnio-
pomorskie 

438 533 623 76,58 77,02 75,88 

2. Lubuskie 51 66 58 8,92 9,54 7,06 
3. Wielkopolskie 14 33 46 2,45 4,77 5,60 
4. Pomorskie 20 16 43 3,50 2,31 5,24 
5. Dolnośląskie 8 11 7 1,40 1,59 0,85 
6. Kujawsko-

-pomorskie 
10 7 13 1,75 1,01 1,58 

7. Warmińsko-
-mazurskie 

5 7 9 0,87 1,01 1,10 

8. Mazowieckie 8 6 6 1,40 0,87 0,73 
9. Łódzkie 4 6 3 0,7 0,87 0,37 

10. Lubelskie 5 3 9 0,87 0,43 1,10 
11. Świętokrzyskie 5 2 1 0,87 0,29 0,12 
12. Podlaskie 1 2 0 0,17 0,29 – 
13. Podkarpackie 2 0 2 0,35 – 0,24 
14. Śląskie 1 0 1 0,17 – 0,12 

Razem 572 692 821 100,00 100,00 100,00 

Źródło: opracowanie własne. 
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Rys. 2. Struktura pochodzenia studentów studiów dziennych kierunku turystyka i re-

kreacja na Wydziale Nauk Przyrodniczych US 
Źródło: obliczenia własne. 
 
 

Szansą rozwoju małych miast i wsi słabo rozwiniętych gospodarczo, po-
siadających jednak duże walory przyrodnicze, jest aktywizacja ludności w kie-
runku rozwoju funkcji turystycznych. W tym celu niezbędne jest kształcenie 
kadr w zakresie działalności turystycznej. Niestety, patrząc na strukturę pocho-
dzenia osób studiujących turystykę i rekreację na studiach dziennych, widzimy, 
że są to głównie osoby pochodzące z dużych miast (tabela 3). W roku 2003 na 
80 osób przyjętych na studia 23 pochodziły ze Szczecina (28,75%), 6 z Kosza-
lina (7,5%), po 3 osoby z Dębna Lubuskiego, Gorzowa Wielkopolskiego i Ko-
łobrzegu (3,75%). Podobnie kształtowały się proporcje w kolejnych latach.  
W roku 2004 na 92 osoby przyjęte na pierwszy rok studiów ze Szczecina po-
chodziło 30 studentów (32,61%), 8 ze Stargardu Szczecińskiego (8,70%), po 3  
z Kołobrzegu i Koszalina (po 3,26%). W bieżącym roku na 81osób, które po-
myślnie przeszły rekrutację, 31 pochodziło ze Szczecina (38,27%), po 4 osoby 
ze Słupska, Zielonej Góry i Koszalina (po 4,94%). Zaledwie po kilkanaście 
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procent kandydatów, a jeszcze mniej studentów pochodzi z małych miast oraz 
wsi (tabela 3). Jest to niezwykle ważki problem, gdyż dysproporcje z roku na 
rok się pogłębiają. Młodzież z dużych miast, kształcąca się w renomowanych 
szkołach, mająca dostęp do bibliotek, kin, teatrów, już na starcie ma większe 
szanse dostania się na bezpłatne studia. Młodzieży z małych miast i wsi pozo-
staje kształcenie się na płatnych studiach zaocznych. Dane z naboru na kierunek 
turystyka i rekreacja na płatne studia zaoczne na WNP z lat 2003 i 2004 wska-
zują, że ponad 30% kandydatów pochodzi z małych miast i wsi. 

 
Tabela 3 

 
Pochodzenie studentów pierwszego roku studiów dziennych  

kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Przyrodniczych US  
według miejsca zamieszkania 

 
Rok  

akademicki 
2003/2004 

Rok  
akademicki 
2004/2005 

Rok  
akademicki 
2005/2006 Miejsce zamieszkania 

[%] [%] [%] 
Miasto powyżej 100 tys. mieszkańców 46,25 45,65 60,49 
Miasto 50–100 tys. mieszkańców 11,25 15,22   3,70 
Miasto 20–50 tys. mieszkańców 12,50 11,96   8,64 
Miasto poniżej 20 tys. mieszkańców 21,25 14,13 16,05 
Wieś   8,75 13,04 11,12 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Większość kandydatów na studia na kierunku turystyka i rekreacja stano-
wią kobiety. We wszystkich analizowanych latach stanowiły one ponad 65% 
populacji (tabela 4). Wśród studentów pierwszego roku przewaga kobiet jest 
jeszcze bardziej widoczna. W roku 2003 na pierwszym roku studiów było ich 
ponad 71%.  
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Rys. 2. Struktura płci kandydatów na studia i studentów pierwszego roku studiów 

dziennych kierunku turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk Przyrodniczych 
US 

Źródło: obliczenia własne. 
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Rys. 3. Pochodzenie kandydatów na studia i studentów pierwszego roku studiów 
dziennych kierunku turystyka i rekreacja na WNPUS według typów ukończo-
nych szkół średnich 

Źródło: obliczenia własne. 
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Analizując pochodzenie studentów pierwszego roku, według typów ukoń-
czonych szkół średnich, można powiedzieć, że studentami na kierunku turysty-
ka i rekreacja WNP są przede wszystkim absolwenci liceów ogólnokształcących 
(rys. 3). W roku 2003 stanowili oni 93,75%, w 2004 – 93,51%, a w 2005 – 
91,36% ogółu przyjętych. 

 
 

Podsumowanie 
 
Powszechnie wiadomo, że w regionie zachodniopomorskim głównym sty-

mulatorem rozwoju gospodarczego może być turystyka. Wielu młodych ludzi, 
widząc swoją szansę w branży turystycznej, decyduje się na podjęcie studiów 
na kierunkach kształcących kadrę dla tej gałęzi gospodarki. 

Utworzenie w 2003 roku na Wydziale Nauk Przyrodniczych nowego kie-
runku studiów zawodowych, przygotowującego absolwentów do rozwiązywa-
nia złożonych zadań w warunkach mechanizmów rynkowych, a przede wszyst-
kim doskonale rozumiejących wzajemne relacje między turystyką a elementami 
środowiska przyrodniczego, było w pełni uzasadnione. Oferta edukacyjna Wy-
działu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego spotkała się z dużym 
zainteresowaniem. W kolejnych latach od uruchomienia kierunku liczba kandy-
datów wzrastała, by w 2005 roku osiągnąć wartość prawie 11 kandydatów na 
miejsce. 

Analiza miejsc zamieszkania wykazała, że kandydaci na ten kierunek po-
chodzą głównie z województwa zachodniopomorskiego oraz – w mniejszym 
stopniu – z województw sąsiednich. Przewaga studiujących kobiet potwierdza 
obserwowaną również na innych uniwersyteckich kierunkach tendencję. 

Najlepsze wyniki podczas rekrutacji na studia dzienne uzyskują absolwen-
ci liceów ogólnokształcących z dużych miast. Niepokojąco mały odsetek stu-
dentów pochodzących z małych miast i wsi świadczy o nierównych szansach 
edukacyjnych młodzieży. Problem ten, mimo że narasta od lat, dopiero od nie-
dawna wzbudza zainteresowanie urzędników Ministerstwa Edukacji Nauki  
i Sportu. 
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EDUCATIONAL AND SOCIETAL BACKGROUND-RELATED VARIABILITY 
AMONG APPLICANTS TO AND STUDENTS OF TOURISM  

AND RECREATION AT THE FACULTY OF NATURAL SCIENCES  
UNIVERSITY OF SZCZECIN 

 
 

Summary 
 
The paper provides analysis of applicants to and first year students (enrolled 

within 2003–2005) of Tourism and Recreation (TaR) at the Faculty of Natural Sciences, 
University of Szczecin in terms of their area of origin, type of secondary education 
completed, and gender. As shown by the analysis, the TaR applicants are based mainly 
in the Province of Western Pomerania and, to a lower extent, in the neighbouring  
provinces. During the recruitment procedure targeting the regular course of studies,  
the best achievers are graduates of comprehensive secondary schools in large cities. The 
low proportion of applicants and students from small towns and villages is a cause for 
concern and evidences unequal educational opportunities available to young people.  

        
       Translated by Teresa Radziejewska 
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CZYNNIKI PRODUKCJI  
W GOSPODARCE TURYSTYCZNEJ  

 
 
 

Wprowadzenie 
 
Sektor turystyczny jest jednym z elementów struktury gospodarki narodo-

wej, przenikający się i wspomagany w ramach swoich funkcji z innymi sekto-
rami gospodarczymi. Zasadnicza część procesów gospodarczych w sektorze 
turystycznym jest realizowana przez bezpośrednią gospodarkę turystyczną  
i reprezentujących ją przedsiębiorców turystycznych. Podobnie jak w całej  
gospodarce tak i w turystyce do realizacji końcowych efektów niezbędne są 
czynniki produkcji. 

Czynniki produkcji są to wszystkie środki uczestniczące w procesach 
produkcji dóbr rzeczowych lub usług1. Środki te można różnie klasyfikować.  
W klasycznej teorii ekonomii wyróżnia się trzy podstawowe czynniki produk-
cji: pracę, ziemię i kapitał. Wymienione czynniki w nowoczesnych ujęciach 
uzupełnia się czwartym, któremu nadaje się różne nazwy. Począwszy od postę-
pu techniczno-organizacyjnego, który stanowi logiczne przedłużenie współ-

                                                           
1 R. Czaplewski, Ekonomika poczty, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 

1997, s. 59. 
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istnienia i współdziałania trzech podstawowych czynników, po informację – 
traktowaną jako najbardziej nowoczesny czynnik produkcji w tzw. nowej  
gospodarce. 

Celem podjętych rozważań jest prezentacja czynników produkcji z punktu 
widzenia funkcjonowania gospodarki turystycznej oraz wskazanie specyfiki ich 
wykorzystania przez podmioty gospodarki turystycznej, a także w ujęciu szer-
szym, uwzględniając szerokie, tj. obszarowe, rozumienie produktu turystycz-
nego.  
 
 
1. PRACA JAKO CZYNNIK PRODUKCJI W TURYSTYCE 

 
Praca to celowa działalność człowieka, polegająca na przekształceniu 

dóbr przyrody i przystosowywaniu ich do zaspokajania potrzeb ludzkich, wy-
konywana z reguły odpłatnie. Można ją rozpatrywać w ujęciu zarówno ilościo-
wym, jak i jakościowym2. Do oceny ujęcia ilościowego służy przede wszystkim 
wskaźnik liczby zatrudnionych. Przy ocenie jakościowej natomiast bierze się 
pod uwagę wiele czynników, w tym głównie wykształcenie i staż pracy. Ilo-
ściowe i jakościowe potrzeby przedsiębiorstwa usługowego w zakresie czynni-
ka pracy wiążą się ściśle z wielkością popytu na jego usługi oraz poziomem 
stosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. 

Rozpatrując zmiany ilościowe, można uznać, że ogólny wzrost gospodar-
czy charakteryzuje wprost proporcjonalne zależności od zapotrzebowania na 
pracę. Wiadomo bowiem, że ogólny wzrost gospodarczy wiąże się ściśle ze 
wzrostem produktu społecznego, w tym także usług. Tym bardziej że zgodnie  
z teorią trzech sektorów gospodarki narodowej, potwierdzoną praktyką gospo-
darczą, zapotrzebowanie na usługi rośnie w skali wyższej od przeciętnej. Można 
więc przyjąć, iż ogólny wzrost gospodarczy prowadzi do wzrostu zapotrzebo-
wania na usługi, a w konsekwencji – do wzrostu liczby godzin pracy 
i zapotrzebowania kadrowego. 

Postęp techniczny wykazuje dwukierunkowy związek z wielkością zatrud-
nienia. Z jednej strony w wyniku częściowego zastępowania pracy ludzi pracą 

                                                           
2 H. Corsten, Betriebswirtschaftslehre, Oldenburg Verlag, München–Wien 1992, s. 17. 
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maszyn oraz wzrostu wydajności pracy zmniejszy się na nią zapotrzebowanie.  
Z drugiej strony jednak powoduje zapotrzebowanie na nowe stanowiska pracy, 
zwłaszcza związane z obsługą nowoczesnych urządzeń. 

W gospodarce turystycznej określenie liczby zatrudnionych nie jest łatwe  
i jednoznaczne. Problem wynika głównie z wyodrębnienia w ogólnej strukturze 
podmiotów podaży turystycznej elementów bezpośredniej i pośredniej gospo-
darki turystycznej. W przypadku zatrudnionych w bezpośredniej gospodarce 
turystycznej (hotelach, gastronomii zlokalizowanej w obiektach noclegowych 
turystyki, w placówkach obsługi ruchu turystycznego), wszystkich zatrudnio-
nych należy traktować jako pracowników sektora turystycznego. W zbiorowym 
transporcie pasażerskim oraz podmiotach pośredniej gospodarki turystycznej, 
czynnik pracy decyduje o skierowaniu swoich działań zarówno na turystów, jak 
i stałych mieszkańców obszarów recepcji turystycznej. Stąd zatrudnieni w pla-
cówkach handlowych i usługowych, komunikacji miejskiej i innych formach 
działalności infrastruktury lokalnej, banków, poczty i telekomunikacji itp. nie 
mogą być wliczani w strukturę zatrudnienia w gospodarce turystycznej, mimo 
że w obszarach recepcji stanowią istotny element tworzenia kompleksowego 
obszarowego produktu turystycznego. Dlatego też statystyki, dotyczące liczby 
zatrudnionych w gospodarce turystycznej, są bardzo zróżnicowane i nieobiek-
tywne. Problem dodatkowo implikowany jest sezonowością funkcjonowania 
struktury podażowej na niektórych obszarach turystycznych, co powoduje do-
datkowe trudności z określeniem stanu zatrudnienia.  

Aby przedsiębiorstwo mogło sprawnie realizować swoje zadania w gospo-
darce rynkowej, winno mieć nie tylko załogę właściwą co do liczebności, ale 
też odpowiednią pod względem kwalifikacji zawodowych. Na kwalifikacje 
zawodowe pracownika składają się: wiedza teoretyczna, doświadczenie związa-
ne z wykształceniem zawodowym, umiejętności praktyczne oraz specyficzne 
cechy pracownika – nieodzowne lub przydatne, zwłaszcza w wykonywaniu 
danego zawodu. W analizie poziomu kwalifikacji zawodowych pracowników 
uwzględnia się przede wszystkim dwa najbardziej istotne kryteria, a mianowicie 
wykształcenie i staż pracy, pozostałe kryteria są raczej trudno mierzalne.  
Z punktu widzenia gospodarki turystycznej celowe jest zwrócenie uwagi na 
wykształcenie związane z turystyką oraz poziom tego wykształcenia. Należy 
podkreślić, że wymogi współczesnego rynku powinny wskazywać na wymóg 
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zatrudniania pracowników do obsługi ruchu turystycznego z minimum wy-
kształceniem średnim oraz potwierdzonymi kwalifikacjami i doświadczeniem 
zawodowym. Niezbędnym kryterium, które powinno wspomagać zarówno do-
bór, jak i awans pracownika w przedsiębiorstwach turystycznych, są cechy in-
dywidualne, predyspozycje do obsługi klientów (turystów), ponadto znajomość 
języków obcych i posiadanie innych umiejętności, niezbędnych w procesie kon-
taktów z klientami hoteli, biur podróży, placówek informacji turystycznej itp. 

Nieuniknionym zjawiskiem w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa 
jest ruch pracowników, tzn. zmiany w liczebności załogi przedsiębiorstwa, wy-
nikające ze zwolnień i przyjęć pracowników. Analiza ruchu pracowników  
w przedsiębiorstwie usługowym (fluktuacja kadry podstawowej i kierowniczej) 
ma na celu ustalenie zmian w stanie zatrudnienia, określenie intensywności  
i tendencji tych zmian, zbadanie przyczyn, ustalenie ich ujemnych skutków oraz 
wskazanie możliwości zmniejszenia niepożądanego ruchu. W przedsiębior-
stwach usługowych, a do takich należą firmy turystyczne, największa fluktuacja 
kadry związana jest z pracownikami o stażu pracy nieprzekraczającym jednego 
roku. W dużej mierze związane jest to z niezadowoleniem nowo przyjętych  
z wysokości otrzymywanych płac, nieodpowiednim dostosowaniu posiadanych 
kwalifikacji do wymagań danego stanowiska oraz nieuwzględnianiem młodych, 
wykształconych pracowników w planie szkoleń. Bardzo często na szkolenia 
kierowane są w pierwszej kolejności osoby z długim stażem (jako bardziej za-
służone) zamiast młodych pracowników, często oceniających miejsce pracy  
w aspekcie możliwości rozwojowych. W dużych przedsiębiorstwach turystycz-
nych, o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, oprócz zwykłej fluktuacji kadr 
należy zwrócić uwagę także na tzw. ruchliwość wewnętrzną, związaną z syste-
mem awansów i kreowania karier. Dotyczy to jednak dużych sieciowych firm 
turystycznych (touroperatorów, sieci hotelowych). W przedsiębiorstwach tu-
rystycznych, działających w skali mikro, i małych, a takich jest większość  
na polskim rynku turystycznym, zagadnienie to jest jednak problemem pobocz-
nym.  

Jednym z ważniejszych wskaźników, charakteryzujących działalność 
przedsiębiorstwa, jest wydajność pracy. Można ją wyrazić jako stosunek wiel-
kości produkcji do poniesionych na jej wykonanie nakładów pracy. W przypad-
ku przedsiębiorstw turystycznych pomiar wydajności pracy jest niezwykle trud-
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ny. Zarządzającym tymi podmiotami pozostaje wykorzystywanie innych metod 
do oceny zaangażowania pracowników na stanowisku pracy, jak na przykład 
umiejętność kontaktu z klientem, empatia, znajomość oferty, a także umiejęt-
ność wyciągania wniosków ze zgłaszanych skarg lub innych sytuacji, które 
negatywnie wpływają na wizerunek firmy turystycznej, oraz decyzje nabywcze 
turystów, wynikające z niewłaściwej pracy personelu. 

Czynnik ludzki pełni w usługach rolę szczególną, co wyróżnia ten sektor 
gospodarowania spośród pozostałych. Liczba i kwalifikacje zatrudnionych pra-
cowników stanowią podstawowy wyznacznik poziomu podaży usług. Wartość 
włożonej pracy jest w większości usług dominującym składnikiem struktury 
kosztów, zwłaszcza w podmiotach świadczących usługi. Trzeba też podkreślić, 
że usługi z reguły wymagają pracy wysoko kwalifikowanej, bardziej złożonej 
aniżeli większość dziedzin produkcji materialnej. Przez pryzmat zmian dokonu-
jących się w sferze zatrudnienia można ocenić rzeczywistą sytuację na rynku 
usług. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa turystycznego pracownicy i ich 
kwalifikacje są zatem podstawowymi czynnikami produkcji.  

Należy także pamiętać, że sfera funkcjonowania gospodarki turystycznej 
to także działalność jednostek samorządu terytorialnego. Czynnik pracy w gos-
podarce turystycznej wspomagany jest zatem przez pracowników jednostek 
samorządowych: urzędów miast i gmin, starostw powiatowych oraz urzędów 
marszałkowskich, wspomagających funkcjonowanie lokalnej i regionalnej go-
spodarki turystycznej. Ponadto jednostki samorządu terytorialnego na swoim 
obszarze angażują się w tworzenie infrastruktury oraz oferty turystycznej. Za-
trudnienie w placówkach informacji turystycznej, zarządzanych przez gminę, 
stanowi także o potencjale czynnika pracy. Do innych grup zatrudnionych  
w obszarze pośredniej gospodarki turystycznej należy zaliczyć niemal wszyst-
kie służby miejskie, decydujące o stanie porządku, zdrowiu i bezpieczeństwie 
turystów. Jak z tego wynika, w obszarach o silnie ukształtowanej funkcji tu-
rystycznej, na których sektor turystyczny ma decydujący udział w dochodach 
gminy i jej mieszkańców, stanowcza większość zatrudnionych na takim obsza-
rze może być zakwalifikowana do bezpośredniej lub pośredniej gospodarki 
turystycznej. 
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2. ZIEMIA JAKO CZYNNIK PRODUKCJI W TURYSTYCE 
 
Ziemia jako czynnik produkcji jest pojęciem ogólnym, obejmującym 

wszelkie zasoby naturalne wykorzystywane w procesie wytwarzania. Przyjmuje 
się, że ten czynnik produkcji podlega największym ograniczeniom. Ponieważ 
obszar ziemi jest praktycznie wielkością stałą, rozszerzenie jednej z form ko-
rzystania z ziemi wymaga ograniczenia innej. 

Jako główne formy korzystania z ziemi w procesie produkcji wymienia 
się: 

– uprawę (np. w produkcji rolnej lub leśnej), 
– eksploatację (np. wydobywanie surowców mineralnych), 
– lokalizację, odgrywającą istotną rolę zarówno w produkcji dóbr rze-

czowych, jak i usług. 
W działalności usługowej ziemia odgrywa istotną rolę jako czynnik lokali-

zacji. Przez pojęcie lokalizacja należy rozumieć geograficznie sprecyzowane 
umiejscowienie czy rozmieszczenie obiektów. Lokalizacja działalności gospo-
darczej oznacza umiejscowienie wielkości i rodzaju działalności gospodarczej, 
obiektu lub zespołu obiektów na określonym obszarze3. 

Decyzje lokalizacyjne, ze względu na długofalowe skutki, należą do roz-
strzygnięć o podstawowym znaczeniu. Ewentualne korekty odnośnie do tego 
typu rozstrzygnięć są z reguły bardzo kosztowne. Stąd podejmowanie decyzji 
lokalizacyjnych wymaga dysponowania jak najpełniejszymi informacjami na 
temat kosztów i przewidywania wpływów, wiążących się z wyborem poszcze-
gólnych miejsc. 

Każdy podmiot gospodarczy, poszukując miejsc do prowadzenia działal-
ności, wybiera te, które możliwie najlepiej będą mogły zaspokajać jego potrze-
by. A zatem poszukuje miejsc o najwyższych walorach użytkowych lokalizacji 
z punktu widzenia prowadzonej przez siebie działalności. Możliwości zaspoko-
jenia potrzeb lokalizacyjnych zależą w dużym stopniu od położenia wybranego 
miejsca. Każde miejsce przedstawia określone walory użytkowe. Można je po-
dzielić na dwie podstawowe kategorie: walory popytu oraz walory zasobów. 

                                                           
3 W. Budner, Lokalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Po-

znaniu, Poznań 2000, s. 21. 
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Walory popytu, czyli atrakcyjność danej lokalizacji z punktu widzenia 
możliwości zbytu wyprodukowanych dóbr materialnych lub usług, wyznaczane 
są przez liczbę konsumentów i ich zdolność nabywczą. Walory zasobów wy-
nikają z możliwości uzyskania w danym miejscu warunków niezbędnych do 
określonej działalności. Obejmują one m.in. teren i jego zagospodarowanie, 
zasoby pracy, urządzenia techniczne, zasoby przyrody, energię4. 

Walory popytu oraz walory zasobów są zmienne na obszarze kraju, regio-
nów, a nawet wewnątrz poszczególnych miast. Podstawowym więc kryterium, 
decydującym o lokalizacji, będzie dla jednostki gospodarczej dążenie do mak-
symalizacji sumy tych walorów przy zachowaniu ich odpowiedniej struktury. 

Wybór lokalizacji jest więc decyzją o charakterze gospodarczym. Przed-
siębiorstwo, inwestując swój majątek w określonym miejscu, akceptuje jedno-
cześnie warunki, w jakich wzniesione będą jego obiekty i w jakich prowadzić 
będzie przyszłą działalność. 

Istnieją jednak pewne rodzaje działalności związane lokalizacyjnie z od-
biorcami, dla których walory popytu mają duże, a czasem nawet decydujące 
znaczenie. Tak dzieje się w przypadku obiektów usługowych, przy których 
lokalizacji podstawową rolę odgrywają walory popytu. Umiejscowienie placó-
wek obsługi ruchu turystycznego, biur podróży, restauracji, a także obiektów 
paraturystycznych: placówek handlowych, usług bytowych, zależy przede 
wszystkim od rozmieszczenia odbiorców. Stąd najbardziej typowym kryterium 
lokalizacyjnym podmiotów gospodarki turystycznej jest bliskość strumienia 
popytu, czyli inaczej – lokalizacja o nastawieniu rynkowym. Nieco odmiennie 
niż w przypadku wymienionych form działalności przedsiębiorstw turystycz-
nych przedstawia się lokalizacja turystycznych obiektów noclegowych i tzw. 
atrakcji miejsca docelowego. W tym przypadku kryterium branym pod uwagę 
jest także nastawienie popytowe (rynkowe), wynikające jednak głównie  
z miejsc konsumpcji turystycznej, tj. bezpośredniej bliskości walorów turys-
tycznych. Oznacza to, że obiekty noclegowe turystyki i inne usługi towarzyszą-
ce zlokalizowane są w miejscach atrakcyjnych turystycznie, zarówno w cen-
trach dużych aglomeracji miejskich, jak i oddalonych od tych centrów obsza-
rach peryferyjnych o ukształtowanej funkcji turystycznej. 

                                                           
4 Ibidem, s. 24. 
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Uzupełniającym kryterium lokalizacyjnym w turystyce jest nastawienie  
o charakterze komunikacyjnym, tj. wynikające z bezpośredniej bliskości i jed-
nocześnie możliwości korzystania z sieci komunikacyjnej poszczególnych gałę-
zi transportu. Ogólnie wszystkie formy działalności usługowej w turystyce wy-
magają odpowiedniego zlokalizowania w stosunku do sieci transportu drogo-
wego lub innych środków transportu. Ponadto należy wziąć pod uwagę możli-
wość skorzystania z miejsc parkingowych oraz z usług węzłów transportowych 
(dworców, portów itp.). Lokalizacja skierowana na transport jest istotnym 
czynnikiem decyzji lokalizacyjnych niektórych obiektów noclegowych turysty-
ki (hotele przy portach lotniczych), gastronomii (wzdłuż szlaków komunikacyj-
nych), informacji turystycznej (na szlakach turystycznych). 

Szeroko traktując gospodarkę turystyczną, ziemia stanowić będzie cały za-
sób przestrzeni poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Powietrze, 
wody, ukształtowanie terenu, lasy, klimat są często niepowtarzalnym czynni-
kiem kształtującym atrakcyjność turystyczną obszarów dla pewnych form ruchu 
turystycznego, na przykład turystyki uzdrowiskowej, wiejskiej, alternatywnej, 
sportowej, eksploracyjnej.  

 
 

3. KAPITAŁ JAKO CZYNNIK PRODUKCJI W TURYSTYCE 
 
Kapitał jest kolejnym czynnikiem produkcji usług. Przez termin ten nale-

ży rozumieć dobra zaangażowane w proces świadczenia usług turystycznych. 
Za kapitał uznaje się niekiedy wyłącznie dobra rzeczowe, gdyż pomimo doko-
nywanej w gospodarce wymiany pieniądza na towar, pieniądz nie jest zaanga-
żowany bezpośrednio w procesy produkcyjne. W innym ujęciu do kapitału zali-
cza się także środki pieniężne, gdyż warunkują one wykorzystanie dóbr rze-
czowych i dzięki nim dochodzi do procesów produkcyjnych. Kapitał przedsię-
biorstw świadczących usługi obejmuje głównie takie składniki, jak 

– lokale do działalności (podstawowej i pomocniczej), 
– maszyny i urządzenia,  
– środki transportu, 
– dostęp do źródeł energii (elektrycznej, cieplnej) i wody, 
– wyposażenie w narzędzia, materiały i części zamienne. 
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Wymienione czynniki bezpośrednio warunkują zdolność przedsiębiorstwa 
do świadczenia usług. Ponadto jest niezbędna stała troska o utrzymanie tego 
potencjału w pełnej sprawności, a to wymaga ponoszenia nakładów na inwesty-
cje i wdrażanie postępu technicznego. 

Decyzje inwestycyjne mogą mieć charakter: 
– odtworzeniowy, polegający na zastąpieniu zużytych obiektów i urzą-

dzeń nowymi, 
– modernizacyjny, mający na celu wprowadzenie, w miejsce przestarza-

łych, nowoczesnych dóbr rzeczowych będących efektem postępu tech-
nicznego, 

– rozwojowy, związany z zamiarem rozszerzenia zbytu na dotychczaso-
wym rynku lub zdobyciem nowych rynków. 

Środki trwałe stanowią podstawowy składnik potencjału produkcyjnego 
przedsiębiorstwa i jako takie zasadniczo decydują o jego możliwościach pro-
dukcyjnych. Będąc ponadto nośnikiem postępu technicznego i unowocześniania 
organizacji produkcji, mają niekiedy charakter środka substytucyjnego w sto-
sunku do czynnika pracy. Stąd stan i rozwój środków trwałych, ich wartość 
techniczno-użytkowa, stopień uruchomienia i poziom wykorzystania są deter-
minantami działalności każdego przedsiębiorstwa. Podejmowane inwestycje są 
zazwyczaj różnymi kombinacjami przedstawionych form. 

W odniesieniu do działalności gospodarczej w zakresie turystyki podsta-
wowymi środkami kapitałowymi w poszczególnych branżach będą przykłado-
wo: 

– w hotelarstwie – budynki i budowle, wyposażenie pokoi, wewnętrzne 
systemy komunikacyjne, urządzenia techniczne, w tym systemy kompu-
terowe, wyposażenie zaplecza gastronomicznego, 

– w biurach podróży i pozostałych formach obsługi ruchu turystycznego – 
wyposażenie placówek usługowych, systemy komputerowe, 

– w transporcie turystycznym – środki transportowe, systemy łączności, 
– w usługach sportowo-rekreacyjnych – budynki i budowle, wyposażenie 

obiektów. 
W gospodarce turystycznej na kapitał należy spojrzeć także w ujęciu sze-

rokim, w kompleksowym ujęciu lokalnej lub regionalnej gospodarki turystycz-
nej. W tym zakresie wskazać przede wszystkim należy elementy infrastruktury 
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lokalnej, które są kształtowane za pośrednictwem decyzji władz samorządo-
wych. Dotyczy to głównie liniowej i punktowej infrastruktury poszczególnych 
gałęzi transportu, a także sieci energetycznych, wodnych i kanalizacyjnych, 
ciepłowniczych, bez których nie mogłaby się rozwijać bezpośrednia gospodarka 
turystyczna. Istotne jest też wskazanie sposobów finansowania tej infrastruktu-
ry, tj. ze źródeł własnych jednostek samorządowych, poprzez celowe dotacje 
rządowe i fundusze Unii Europejskiej, inne źródła finansowania zewnętrznego, 
a przede wszystkim kredyty, a także za pośrednictwem partnerstwa publiczno-
-prywatnego. Ta ostatnia forma powinna być szczególnie zalecana do komplek-
sowych przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarach o silnie ukształtowanej 
funkcji turystycznej, które – za sprawą decyzji samorządów i przedsiębiorców 
turystycznych – pragną rozwijać lokalny (regionalny) produkt turystyczny, ofe-
rowany turystom krajowym i zagranicznym. 

 
 

4. INFORMACJA JAKO CZYNNIK PRODUKCJI W TURYSTYCE 
 
Ostatnim z wymienionych czynników produkcji jest informacja. We 

współczesnej gospodarce jej znaczenie jako czynnika wykorzystywanego  
w procesach gospodarowania jest decydujące dla rozwoju społecznego i eko-
nomicznego. Decydujący wpływ informacji na rozwój społeczny i gospodarczy 
jest widoczny zwłaszcza w długim okresie. Obecnie zasoby informacyjne spo-
łeczeństwa, a nie bogactwa naturalne przesądzają o pozycji ekonomicznej danej 
gospodarki narodowej. 

W procesach gospodarczych zachodzą bardzo znaczące zmiany. Zauwa-
żalne jest zjawisko rekombinacji czynników wzrostu. O ile w dotychczasowych, 
tradycyjnych opisach i wyjaśnieniach wzrostu gospodarczego uwzględniano 
podstawowe czynniki wzrostu, tj. pracę, ziemię (surowce) i kapitał, o tyle 
współcześnie zaszły w tym względzie dosyć istotne zmiany. Obecnie zaczyna 
zwiększać się rola czynników naukowych, technicznych i organizacyjnych we 
wzroście gospodarczym i dobrobycie ludności. Podstawowym zasobem pro-
dukcyjnym staje się informacja. 

Nie każda informacja pojawiająca się w gospodarce jest czynnikiem pro-
dukcji. Jest nim tylko taka, która ma cechy zasobu ekonomicznego. Informacyj-
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ny zasób ekonomiczny stanowią wszelkie potencjalnie użyteczne zbiory infor-
macji, zgromadzone i przechowywane w czasie, w miejscu oraz przy zastoso-
waniu technologii i organizacji umożliwiających ich wykorzystanie przez użyt-
kowników finalnych informacji, działających jako podmioty ekonomiczne  
w gospodarce5. Inaczej mówiąc, czynnikiem produkcji jest wiedza o tym, jak 
wykorzystać pracę, ziemię i kapitał do świadczenia usług. 

Informacja jest bardzo ważnym zasobem, a dostęp do niej i umiejętność jej 
wykorzystywania decyduje o pozycji każdego przedsiębiorstwa usługowego.  
W regulowanej otwartej gospodarce rynkowej, w warunkach nowoczesnych 
technologii informacyjnych, umożliwiających dostęp do informacji i transferu 
informacji w skali globalnej, gospodarowanie zasobami informacyjnymi kraju  
i gospodarki narodowej wymaga specjalnych instrumentów. Są to instrumenty 
prawne, organizacyjne, ekonomiczne i techniczne.  

W warunkach rynku usług turystycznych informacja wykorzystywana jest 
jako: 

– wiedza, tj. potencjał, którym należy odpowiednio zarządzać,  
– podstawa do podejmowania decyzji rynkowych, za pośrednictwem ba-

dań rynku skierowanych na konkurencję i konsumentów, 
– baza danych o potencjale turystycznym obszarów (walorach turystycz-

nych, zagospodarowaniu turystycznym, ofercie usługowej podmiotów), 
– forma (technologia) kontaktu, prezentacji oferty i zawierania transakcji 

z konsumentami i kooperantami poprzez nowoczesne systemy rezerwa-
cyjne, a także Internet, 

– przedmiot działalności podmiotów na rynku turystycznym, a zwłaszcza 
usług w zakresie informacji turystycznej w szerokim znaczeniu. 

Z jednej strony bez aktualnej i wiarygodnej informacji klienci mieliby 
ograniczone możliwości kreowania swoich potrzeb turystycznych i znajdowania 
odpowiadających tym potrzebom ofert. Z drugiej natomiast, podmioty oferujące 
usługi turystyczne nie mogłyby tworzyć ofert turystycznych i efektywnie reali-
zować ich na rynku. 

Z punktu widzenia podmiotów gospodarki turystycznej, informacja jest 
tym elementem procesu gospodarowania, dzięki któremu można podejmować 

                                                           
5 J. Oleński, Ekonomika informacji, PWE, Warszawa 2001, s. 246. 
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szybkie i skuteczne decyzje rynkowe w kontaktach z klientami i kooperantami. 
Dla gospodarki turystycznej w ujęciu obszarowym pozwala natomiast na kształ-
towanie całości procesów tworzenia produktów turystycznych, ich rynkowej 
identyfikacji, kształtowania wizerunku i integracji współpracy poszczególnych 
podmiotów gospodarki turystycznej: przedsiębiorców, jednostek samorządo-
wych, organizacji turystycznych. 

 
 

Podsumowanie 
 
Podsumowując całość przedstawionych wiadomości o czynnikach produk-

cji w gospodarce turystycznej, należy podkreślić, że wszystkie z wymienionych 
czynników muszą być wykorzystane łącznie, aby zrealizować efekt użytkowy, 
jakim jest produkt turystyczny skierowany na konsumenta (turystę). Głównym 
czynnikiem sprawczym, decydującym o wykorzystaniu pozostałych czynników, 
jest, mimo wszystko, praca, tj. człowiek ze swoimi kwalifikacjami, uruchamia-
jący całość procesu produkcyjnego i zarządzający pozostałymi wykorzystywa-
nymi czynnikami produkcji. Następnym z punktu widzenia rangi czynnikiem 
staje się informacja, gdyż dzięki niej można podejmować decyzje związane  
z wykorzystaniem i alokacją pozostałych czynników produkcji, tj. pracy (liczba 
personelu obsługującego turystów), ziemi (lokalizacja placówek obsługi ruchu 
turystycznego) i kapitału (w zakresie wykorzystania środków technicznych, 
systemów obsługi). 

 
 
 

THE FACTORS OF PRODUCTION IN TOURISTIC ECONOMY 
 
 

Summary 
 

This elaboration is presented a range of the factors production, which are used  
in touristic economy. Considerations were based on classic division of the factors  
production: a work, a ground and a capital, enlarging these about fourth present factor  
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– an information. It was pointed out the range of describing factors in the touristic  
enterprises, through the example of their solutions in particular touristic subsectors 
(semisectors).  

 
Translated by Aleksander Panasiuk 
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Wprowadzenie 
 
Większość fortyfikacji znajdujących się obecnie na obrzeżach wielu euro-

pejskich miast, została wybudowana w XIX wieku zgodnie z panującą w tym 
czasie doktryną militarną. Poza XIX-wiecznymi można wyróżnić również forty-
fikacje z XVI–XVIII i XX wieku (np. Linia Maginota). Ze względu na duży 
postęp techniczny na przełomie XIX i XX wieku, większość zbudowanych  
olbrzymimi nakładami fortyfikacji nigdy nie pełniła swoich podstawowych 
funkcji. Część z nich już po wybudowaniu była przestarzała (np. fort Sarbinowo 
k. Kostrzyna nad Odrą). Duża część obiektów była już na początku XX wieku 
wykorzystywana w innym niż pierwotny celu. Ponieważ fortyfikacje i umoc-
nienia należały do wojska, często lokowano w nich garnizony, składy amunicji 
czy prochownie. Obecnie większość fortyfikacji została przekazana miastom 
bądź innym jednostkom terytorialnym i to one są odpowiedzialne za ich użyt-
kowanie.  
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Przed przystąpieniem do rozważań dotyczących turystycznego wykorzy-
stania fortyfikacji należy zdefiniować pojęcia bastion, cytadela, fort, fortyfika-
cja i twierdza. 

Bastion jest to dzieło fortyfikacyjne usytuowane na załamaniach obwało-
wań twierdzy, wysunięte przed jej front. Cytadela jest to samodzielna twierdza 
panująca nad miastem. Fort to zespół starych fortyfikacji, dostosowany do sa-
modzielnego stawiania oporu. Fortyfikacja jest to zespół umocnień wzniesiony 
w celu zmniejszenia skutków działań przeciwnika, utrudnienia mu ruchu oraz 
ułatwienia manewru obrońcom. Twierdza jest to silna stała fortyfikacja przygo-
towana do stawiania długotrwałego oporu. Wyróżnia się twierdze zaporowe, 
zaopatrzeniowe i operacyjne. 

 
 

1. WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA 
 
Fortyfikacje obecnie przedstawiają wartość przede wszystkim historyczną, 

jedynie niewielka ich część używana jest jeszcze przez wojsko. Pomimo iż 
część z nich nigdy nie była użyta w walce, znajdują się zwykle w ruinie. Powo-
dem jest brak konserwacji czy nawet zabezpieczeń, planowe i samowolne roz-
biórki, zwłaszcza po drugiej wojnie światowej, czy wreszcie pospolity wanda-
lizm. 

Zasadniczo wyróżnia się trzy podstawowe możliwości wykorzystania by-
łych fortyfikacji: 

1. Brak wykorzystania – obiekt powinien być w takim przypadku zabez-
pieczony, tak aby nie przedstawiał potencjalnego zagrożenia ani nie był przed-
miotem dewastacji. 

2. Wykorzystanie nieturystyczne – jako obiekt sportowy, miejsce koncer-
tów, wystaw, przekształcony na mieszkania czy wreszcie jako obiekt admini-
stracyjny, taki jak na przykład urząd stanu cywilnego. 

3. Wykorzystanie turystyczne – może to być naturalne muzeum, często  
z restauracją i hotelem. 

Pomimo iż istnieją przypadki turystycznego zagospodarowania fortyfikacji 
już przed drugą wojną światową, to większość tego rodzaju obiektów została 
wykorzystana turystycznie dopiero w połowie lat osiemdziesiątych XX wieku. 
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Na potencjał turystyczny fortyfikacji składają się przede wszystkim elementy 
architektoniczne, techniczne i krajobrazowe (rysunek 1).  

Niezależnie od formy wykorzystania turystycznego fortyfikacji, zanim 
powstanie tam muzeum, hotel czy restauracja muszą zostać pokonane typowe 
trudności, które w mniejszym lub większym stopniu dotyczą twierdz i fortyfi-
kacji, niezależnie od zamożności kraju, na którego terenie znajduje się obiekt. 

Podstawowym problemem jest brak środków pieniężnych. Fortyfikacje 
rozmieszczone są na stosunkowo dużej powierzchni, a ich stan jest często nie-
zadowalający. Wymagają stosunkowo dużych inwestycji, których często jed-
nostki budżetowe nie mogą ponieść. Prywatni inwestorzy zaś zniechęceni są 
kosztami, które – nierzadko – porównywalne są z kosztem wybudowania nowe-
go obiektu, nadto fortyfikacje często leżą z dala od centrum oraz głównych 
szlaków komunikacyjnych, co znacznie utrudnia ich rewitalizację. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zabytki techniki  
(historyczne uzbrojenie,  

technika militarna) 

 
Infrastruktura turystyczna  

(baza noclegowa  
i gastronomiczna),  

możliwość dojazdu etc. 

 
 

Potencjał turystyczny  
fortyfikacji 

Krajobraz wokół  
fortyfikacji  

(często otoczone  
są fosami  

bądź położone  
na wzniesieniach) 

 
Walory architektoniczne  

(umocnienia,  
czasem  

bogate zdobienia) 

Rys. 1. Potencjał turystyczny fortyfikacji 
Źródło: opracowanie własne. 
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Istotnym problemem jest ochrona środowiska naturalnego. Część forty-
fikacji służy np. nietoperzom jako miejsce zimowania, przez co niemożliwe jest 
korzystanie z obiektu w tym czasie; nietoperze wymagają również pewnej wil-
gotności, podczas gdy stare mury – suchego powietrza. Duża część twierdz jest 
miejscem rozkwitu roślinności, której usunięcie wymaga dużej ilości zabiegów 
administracyjnych. 

Ochrona dziedzictwa kulturowego jest również pewnym problemem. 
Fortyfikacje są obiektami historycznymi, każdy remont wymaga zgody konser-
watora zabytków, tak aby ich charakter pozostał niezmieniony. Konieczność 
uwzględnienia związanych z tym dodatkowych kosztów często zniechęca po-
tencjalnych inwestorów. 

Trudności komunikacyjne również nie służą procesowi rewitalizacji  
XIX-wiecznych umocnień. Duża ich część dostępna jest jedynie dla pieszych, drogi 
dojazdowe są zaniedbane, a dodatkowym problemem jest brak miejsc parkingo-
wych przy fortyfikacjach. Wydaje się, iż budowa odpowiedniej infrastruktury turys-
tycznej jest immanentnym warunkiem rozwoju funkcji turystycznej fortyfikacji. 

Problemem, z którym muszą sobie radzić zwłaszcza społeczeństwa z im-
perialną przeszłością, jest negatywny wizerunek fortec, które kojarzone są  
z militaryzmem. Stąd potrzebne są działania skoncentrowane na podkreślaniu 
znaczenia twierdz jako klucza do zrozumienia przeszłości.  

Za turystycznym wykorzystaniem dawnych obiektów militarnych prze-
mawia jednak wiele korzyści. Są to m.in. 

– rewitalizacja fortyfikacji oznacza wzrost wpływów z podatków pośred-
nich i bezpośrednich dla budżetu, 

– wykorzystanie turystyczne fortyfikacji wiąże się ze świadczeniem  
w nich wielu usług, a więc ze wzrostem liczby miejsc pracy, 

– wykorzystanie fortyfikacji przeciwdziała przestrzennej koncentracji ru-
chu turystycznego, jako że znajdują się głównie na obrzeżach miast, 

– turyści odwiedzający fortyfikacje z dużym prawdopodobieństwem od-
wiedzą inne atrakcje turystyczne miasta, 

– zagospodarowanie fortyfikacji przez inwestorów zmniejszy obciążenia 
miasta związane z ich utrzymaniem, 
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– utrzymana twierdza może pełnić również funkcje reprezentacyjne mia-
sta, zwłaszcza w przypadku miast nieposiadających dużego dziedzictwa 
kulturowego, 

– wzrost świadomości kulturowej rdzennych mieszkańców oraz identyfi-
kacji z miastem. 

Każde miasto posiadające XIX-wieczne obiekty militarne staje przed prob-
lemem, które działanie jest bardziej opłacalne. Z jednej strony rewitalizacja 
fortyfikacji jest kosztowna, z drugiej korzyści związane z rozwojem funkcji 
turystycznej w perspektywie mogą być znaczące.  

 
 

2. PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM FORTYFIKACJAMI W MIE-
ŚCIE 

 
Fortyfikacje zarządzane są przeważnie bezpośrednio bądź pośrednio przez 

podmioty terytorialne, niemniej jednak wiele z nich zarządzanych jest przez 
związki i stowarzyszenia. Najmniejszą grupę fortyfikacji zarządzana jest przez 
osoby prywatne. Doświadczenia euroregionu SaarLorLux1 pokazują, iż więk-
szość fortyfikacji na terenie euroregionu zarządzana jest przez stowarzyszenia 
(70%), jednak jedynie 15% turystów odwiedzających fortyfikacje tam trafia. 
Pomimo to stowarzyszenia pełnią istotną rolę w procesie rewitalizacji twierdz  
i umocnień. W tabeli 1 przedstawiono mocne i słabe strony zarządzania fortyfi-
kacjami przez stowarzyszenia. 

Proces rewitalizacji wymaga opracowania odpowiedniej strategii i prze-
biega zasadniczo w trzech etapach: 

1. Inwentaryzacja, czyli spis z natury, powinien określać stan faktyczny 
oraz możliwości zagospodarowania fortyfikacji. 

2. Rekonstrukcja, uwzględniająca wymogi ekologiczne, plan zagospoda-
rowania miasta, przy współudziale przyszłych inwestorów. 

3. Zainstalowanie i rozpoczęcie nowego użytkowania obiektu. 
 

                                                           
1 A. Reichert, Festunganlagen der Neuzeit als Ziele des Kulturtourismus. Strukturen und 

Probleme in der Europaregion SaarLorLux, materiały konferencyjne Internationale Fachtagung 
„Erhalt und Nutzung historischer Großfestungen des 19. Jahrhunderts”, s. 49–51. 
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Tabela 1  
 

Mocne i słabe strony zarządzania fortyfikacjami przez stowarzyszenia 
 

Mocne strony Słabe strony 
Praca na zasadzie wolontariatu Brak środków finansowych 
Duże zaangażowanie Brak członków 
Duża motywacja i idealizm Brak profesjonalizmu 
Wiedza fachowa Niewłaściwe godziny zwiedzania 
Ochrona dziedzictwa kulturowego Brak kooperacji między stowarzyszeniami 

Źródło: A. Reichert, op.cit., s. 49–51. 
 
 

Istotne jest zrozumienie przez jednostki terytorialne, iż jedynie nieliczne 
umocnienia i twierdze mogą się utrzymać same. Przygniatająca większość po-
trzebuje dofinansowania ze względu na nakłady wynikające z historycznej prze-
szłości. Tego rodzaju obiekty mogą być jednak magnesem przyciągającym tu-
rystów do całego regionu. 

Wydaje się, iż obserwowany w ostatnim czasie proces łączenia się zarząd-
ców twierdz w związki jest dla nich korzystny. Wspólne działania marketingo-
we znacznie obniżają jego koszty, a wspólne spotkania pozwalają na wymianę 
doświadczeń. Będąc w sieci, nawet niewielkie i słabe stowarzyszenia zarządza-
jące mało znanymi fortyfikacjami, mają szansę zaistnieć i zostać odwiedzone. 
Sieć fortyfikacji może być podstawą tworzenia markowych produktów turys-
tycznych na ich bazie. Produkty te przystosowane mogą być dla turystów zmo-
toryzowanych, niepełnosprawnych, na rowerach itp. Fortyfikacje mogą się stać 
– zwłaszcza dla niewielkich miast – czynnikiem rozwoju lokalnej gospodarki. 

Związki miłośników fortyfikacji często mają charakter ponadnarodowy, 
stąd chętnie dofinansowywane są przez organy Unii Europejskiej. W latach 
2005–2007 realizowany będzie projekt „Baltic Fort Route” ze środków progra-
mu INTERREG III. W ramach projektu 25 partnerów z Litwy, Łotwy, Polski, 
Niemiec i Rosji, reprezentujących gestorów atrakcji turystycznych oraz ośrodki 
badawcze, przeprowadzać będzie inwentaryzację wspólnego produktu tury-
stycznego oraz kształtować wspólne koncepcje marketingowe. 
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3. PRODUKT TURYSTYCZNY MIASTA A FORTYFIKACJE 
 
Wkomponowanie umocnień i fortyfikacji w produkt turystyczny miasta 

nie jest zadaniem łatwym. Wynika to z kilku podstawowych problemów: 
– fortyfikacje przeważnie znajdują się poza centrum miasta z dala od 

uczęszczanych szlaków turystycznych, 
– problemy ekologiczne związane z zachowaniem dziedzictwa kulturo-

wego oraz planami zagospodarowania przestrzennego czynią z nich 
obiekty nieprzyjazne dla potencjalnych inwestorów, 

– nawet odrestaurowane fortyfikacje mogą być nieatrakcyjne dla tury-
stów, ze względu na ich nikłe znaczenie w porównaniu z innymi atrak-
cjami miasta, 

– trudno jest znaleźć polityczne poparcie dla przeznaczenia znacznych 
środków na rewitalizację fortyfikacji, których efekty mogą się okazać 
niewielkie. 

Ze względu jednak na to, że rewitalizacja fortyfikacji wpisuje się w ochro-
nę dziedzictwa kulturowego, istnieje wiele możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych. Wydaje się, iż proces ten jest jedynie możliwy przy woli poli-
tycznej władz miasta, umieszczeniu fortyfikacji w sieci grupującej podobne 
obiekty oraz – co najważniejsze – wkomponowanie ich w produkt turystyczny 
miasta, tj. umieszczenie go na szlakach turystycznych. 

Nie należy zapominać o roli stowarzyszeń w procesie rewitalizacji miej-
skich fortyfikacji. Ich powstanie w dużych miastach jest łatwiejsze ze względu 
na większą gęstość zaludnienia. Istnienie stowarzyszeń jest bardzo pomocne, 
niemniej jednak mają one tendencje do ograniczania dostępu do fortyfikacji  
z powodu braku środków oraz w imię ochrony przed zbyt dużym ruchem tury-
stycznym. Należy pamiętać, iż rewitalizowane fortyfikacje służyć mają przede 
wszystkim turystom, co jest warunkiem ich przyszłej egzystencji. 

 
 

Podsumowanie 
 
XIX-wieczne fortyfikacje stanowią niewątpliwie olbrzymi potencjał turys-

tyczny dla posiadających je miast. Stanowią one część dziedzictwa kulturowe-
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go, wymagają więc znacznych nakładów na utrzymanie. Nawet dzierżawa w 
celu budowy hotelu lub restauracji, często wymaga dofinansowania ze środków 
miejskich. Ze względu na to, że fortyfikacje znajdują się często poza centrum 
miasta, wkomponowanie ich w produkt turystyczny wydaje się zadaniem trud-
nym, mogą jednak je wspierać stowarzyszenia miłośników fortyfikacji oraz 
fundusze strukturalne finansujące projekty rewitalizacji tego typu obiektów. 

 
 
 

XIX CENTURY FORTIFICATIONS AS A PART  
OF URBAN TOURISM PRODUCT 

 
 

Summary 
 

Most of built in the past fortifications have no military function any more and 
nowadays belongs to municipalities. The conceptions of its re-use are focused on three 
possibilities: non use, non-tourism use and tourism use. The paper describes possible 
opportunities and threats of tourism use. Most important threats are: ecology, landscape 
preservation, funding paucity, pour facilities, while to opportunities belong: less unem-
ployment through tourism services development, less spatial seasonality in city, higher 
tourism flow in the whole city. To incorporate fortresses into an urban tourism product  
is a complicated undertaking, but having overcome problems, this old buildings can 
amply provide to it. 

 
Translated by Adam Pawlicz 
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Wprowadzenie 
 
Celem artykułu będzie przedstawienie struktury produktu turystycznego  

w odniesieniu do turystyki biznesowej, która na rynku turystycznym obecnie 
zyskuje coraz większe znaczenie ekonomiczne. Stanowi też w turystyce mię-
dzynarodowej sektor niezwykle trwały, o dyskretnej, ale regularnej ekspansji1. 
Produkt turystyki biznesowej, w rozumieniu profesjonalnego jego kreowania, 
występuje na polskim rynku turystycznym jeszcze w niewielkim zakresie. 
Świadczyć może o tym między innymi fakt ubogiej na ten temat literatury. Na-
leży więc ten rodzaj ruchu turystycznego opisać dokładniej, wskazać kierunki 
jego rozwoju, aby wykorzystać potencjał, jakim dysponuje polski rynek tu-
rystyczny. 

 
 
 
 

                                                           
1 W.W. Gaworecki, Turystyka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 41. 
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1. TEORETYCZNE ASPEKTY PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 
 
Produkt turystyczny jest pojęciem bardzo trudnym do zdefiniowania, dla-

tego też w literaturze zajmującej się tą problematyką, można znaleźć dwa po-
dejścia dotyczące tego zagadnienia. Produkt turystyczny można zatem rozpa-
trywać w znaczeniach wąskim i w szerokim. W pierwszym przypadku oznacza 
on to, co turyści kupują, np. transport, nocleg, wyżywienie2. Elementy te mogą 
być nabywane oddzielnie lub w formie pakietu, który składa się z kombinacji 
dwóch lub więcej elementów sprzedawanych jako jeden produkt po zryczałto-
wanej cenie3. Produkt turystyczny w znaczeniu szerokim natomiast stanowi 
kompozycję tego, co turyści robią oraz walorów, urządzeń i usług, z których 
przy tym korzystają. Dla turysty całkowitym produktem turystycznym jest suma 
wrażeń i doświadczeń, jakich doznał od momentu opuszczenia miejsca stałego 
zamieszkania do powrotu do niego. Jest to produkt złożony, w przeciwieństwie 
do pojedynczego, którym może być pokój w jakimkolwiek obiekcie noclego-
wym czy miejsce w środku transportu4. 

Analizując produkt turystyczny, można również wyróżnić dwa jego rodza-
je, biorąc pod uwagę specyfikę wyjazdów turystycznych. Mowa tu o produkcie 
idealnym oraz rzeczywistym. Produktem idealnym jest wyobrażenie osoby wy-
jeżdżającej o wyjeździe i oczekiwania co do sposobu realizacji jego celu  
w momencie podejmowania decyzji wyjazdu. W takim ujęciu produkt może być 
traktowany jako pakiet wartości, których realizacja ma zaspokoić określone 
potrzeby konsumentów. Produkt rzeczywisty natomiast stanowią naturalne  
i stworzone przez człowieka dobra turystyczne, towary i usługi, umożliwiające 
przybycie, pobyt i korzystanie z walorów turystycznych oraz atrakcyjne spę-
dzanie wolnego czasu. Produkt powinien być dostosowany do istniejących na 

                                                           
2 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w War-

szawie, Warszawa 1998, s. 23. 
3 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny albo jak organizować po-

znawanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 69. 
4 S. Wodejko, op.cit., s. 23. 
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danym terenie walorów turystycznych oraz umożliwiać osiągnięcie celów wy-
jazdów turystycznych5.  

Produkt turystyczny jest pojęciem, które bardzo trudno zdefiniować rów-
nież dlatego, iż na jego kształt wpływają zarówno elementy materialne, jak  
i niematerialne. Literatura przedmiotu przedstawia produkty turystyczne jako 
sumę: 

a) dóbr i urządzeń turystycznych: 
– podstawowych – naturalnych i kulturowych (antropogenicznych) 

walorów turystycznych, 
– komplementarnych – dobra materialne i usługi świadczone turystom 

(transport, baza noclegowa i gastronomiczna), jest to – inaczej for-
mułując – infrastruktura turystyczna; 

b) usług turystycznych: 
– podstawowych – umożliwiających dojazd, pobyt i powrót z miejsca 

czasowego pobytu (świadczonych przez komplementarne dobra  
i urządzenia turystyczne), 

– komplementarnych – świadczonych w powiązaniu z walorami tury-
stycznymi (pilotaż, przewodnictwo, obiekty rekreacyjne, wypoży-
czalnie sprzętu)6. 

Budowę produktu turystycznego można rozpatrywać również pod wzglę-
dem innych części składowych. Na rysunku 1 przedstawiono strukturę produktu 
turystycznego jako sumę takich elementów, jak atrakcje i środowisko miejsca 
docelowego, cena płacona przez konsumenta, wizerunki i postrzeganie miejsca 
docelowego, dostępność miejsca docelowego oraz infrastruktura i usługi miej-
sca docelowego. 

 
 
 
 

                                                           
5 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa–Poznań 2002, s. 68. 
6 A. Panasiuk, Poszukiwanie markowych produktów turystycznych województwa zachodnio-

pomorskiego, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 4, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 140. 
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Rys. 1. Składniki produktu turystycznego 
Źródło: M. Bombol, A. Dąbrowska, Czas wolny, Konsument – rynek – marketing, Wy-

dawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2003, s. 129. 
 
 

 Aby jakikolwiek produkt uznać za ekonomiczny, musi on spełniać trzy 
warunki. Literatura przedmiotu wskazuje akceptację społeczną (służenie zaspo-
kajaniu konkretnych potrzeb), cenę oraz zdolność do wymiany (charakter towa-
rowy). Spełnienie pierwszego warunku w przypadku produktu turystycznego 
jest oczywiste, gdyż turystyka służy zaspokajaniu potrzeb społecznych. Jest ona 
nie tylko akceptowana, ale wręcz poszukiwana. Rozwój cywilizacji i postępują-
ca wraz z nią urbanizacja oraz industrializacja powodują, że coraz szersze kręgi 
społeczne traktują uprawianie turystyki jako konieczność. Ta konieczność doty-
czy nie tylko redukcji zmęczenia życiem codziennym, ale staje się atrybutem 
współczesnego człowieka z innych względów, takich choćby jak edukacyjne, 
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kulturotwórcze itd.7 Poddając produkt turystyczny dalszym analizom, nie moż-
na kwestionować faktu, iż ma on swoją cenę. Szczególnie unaocznia się to 
obecnie, kiedy mamy do czynienia z rynkiem nabywcy. Do potencjalnego 
klienta trafiają coraz liczniejsze oferty sprzedaży w postaci katalogów. W walce 
konkurencyjnej wykorzystuje się między innymi elementy cenowe8. Są one 
szczególnie istotne w przypadku polskiego turysty, który z racji dość ograni-
czonych zasobów finansowych jest bardzo podatny na manipulację ceną. Usta-
lanie ceny produktu turystycznego jest nieco odmienne niż w innych przypad-
kach, pojawiają się bowiem problemy związane z wyceną walorów turystycz-
nych. Mimo to ostateczny produkt turystyczny ma swoją cenę oferowaną na 
rynku. Produkt turystyczny spełnia również trzecie kryterium, warunkujące jego 
ekonomiczny charakter, mianowicie ma on swoją wartość, występuje w sferze 
wymiany, jest przedmiotem coraz szerszej wymiany zagranicznej. Na wielkość 
popytu w danym państwie wpływa wielkość eksportu i importu produktu tu-
rystycznego. Turystyka staje się coraz częściej przedmiotem zainteresowania 
najwyższych czynników gospodarczych, co znajduje wyraz w prowadzeniu 
określonej polityki turystycznej9.  

Jak widać, problem produktu turystycznego jest bardzo rozległy i zróżni-
cowany, przez co bardzo trudno jednoznacznie określić, co tak naprawdę jest 
priorytetem w jego strukturze oraz jakie cechy są najistotniejsze w jego charak-
teryzowaniu.  

 
 

2. ISTOTA TURYSTYKI BIZNESOWEJ  
 
Szczególnym segmentem rynku turystycznego o dużej dynamice rozwoju 

jest turystyka biznesowa, którą współcześnie określa się jako podróż w celach 
handlowych, a także w innych szeroko pojętych celach służbowych. Podczas 
takiej podróży jej uczestnicy podejmują w czasie wolnym działalność rekreacyj-

                                                           
7 S. Wodejko, op.cit., s. 34–35. 
8 Ibidem, s. 35. 
9 Ibidem. 
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ną i turystyczną10. Definicja turystyki biznesowej wynika z celu, w jakim tu-
rysta odbywa podróż. Do turystyki biznesowej zaliczamy wszelkie podróże 
odbywane przez pracowników i inne osoby w ramach pracy, obejmujące uczest-
nictwo w takich spotkaniach, jak konferencje, zjazdy, kongresy, szkolenia, se-
minaria, targi, wystawy oraz imprezy motywacyjne11.  

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele podziałów dotyczących te-
go rodzaju turystyki. Jednym z nich jest podział turystyki biznesowej na 

– turystykę motywacyjną,  
– turystykę kongresową, 
– turystykę handlową.  
W literaturze amerykańskiej wskazuje się inny podział branży turystyki  

w interesach. Za pojęcie ogólne uznaje się podróże służbowe, na które składa 
się właśnie sektor turystyki biznesowej oraz sektor indywidualnych podróży 
służbowych (tabela 1). 

Przy omawianiu podziału branży turystyki biznesowej nie sposób nie-
zdefiniować jej części składowych.  

1. Indywidualne podróże służbowe obejmują podróże osób, których praca 
wymaga przemieszczania się. Składają się na nie prezentacje, konsultacje, ba-
dania oraz tzw. spotkania jeden na jeden. 

2. Spotkania biznesowe obejmują wiele rodzajów imprez, takich jak kon-
ferencje, seminaria szkoleniowe, wprowadzanie na rynek nowych produktów 
czy doroczne walne zgromadzenia. Są one organizowane przez firmy i stowa-
rzyszenia w celu ułatwienia komunikacji między pracownikami, klientami, 
udziałowcami i członkami.  

3. Podróże motywacyjne to zazwyczaj podróże luksusowe, do atrakcyj-
nych miejsc, finansowane przez pracodawcę swoim pracownikom, w nagrodę 
za wygranie współzawodnictwa związanego z pracą lub za działania w ramach 
zespołu handlowców.  

4. Wystawy, znane również jako targi lub imprezy konsumenckie; nie 
można jednak tych pojęć używać synonimicznie. Wystawa jest to bowiem tylko 
                                                           

10 T. Łobożewicz, G. Bieńczyk, Podstawy turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warsza-
wa 2001, s. 181. 

11 Metodologia badań i badania pilotażowe turystyki biznesowej, Instytut Turystyki, War-
szawa 2003, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. 



Kreowanie produktu turystyki biznesowej... 277

i wyłącznie pokaz, targi zaś są to pokazy, podczas których dodatkowo można 
zawrzeć transakcję. Przedstawiciele przedsiębiorstw biorą udział w targach  
w celu zaprezentowania produktów firm. Klienci odwiedzają targi, aby nabyć 
produkty lub otrzymać fachowe informacje. 

5. Turystyka korporacyjna obejmuje luksusowe rozrywki oferowane przez 
firmy najcenniejszym klientom lub potencjalnym klientom w czasie prestiżo-
wych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Firmy prowadzą takie działania, aby 
poprawić swój wizerunek i zbudować relacje z VIP-ami, będącymi ich gośćmi, 
oraz z potencjalnymi klientami12. 

 
Tabela 1 

 
Sektory podróży służbowych 

 
Podróże służbowe 

indywidualne podróże służbowe:  
– brak dowolności  
– rutynowe zajęcia służbowe  
– często odbywane samotnie 

 turystyka biznesowa:  
– dowolność  
– nierutynowe zajęcia służbowe  
– często grupowe 

prezen- 
tacje 

konsul- 
tacje 

badania spotkania 
„jeden  
na jeden” 

 spotkania 
grupowe 
– semina-

ria 
– konfe- 

rencje 
– premie-

ry pro-
duktów 
etc. 

podróże 
motywacyjne
– grupowe 
– rodzinne 

wystawy 
– targi 
– pokazy 

dla 
branży 

– pokazy 
dla 
klien-
tów 

turystyka 
korporacyjna 
– imprezy 

bez aktyw-
nego 
udziału 
gości 

– imprezy  
z aktyw-
nym 
udziałem 
gości 

Źródło:  R. Davidson, B. Cope, op.cit., s. 4. 
 
 

                                                           
12 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa. Konferencje, podróże motywacyjne, wysta-

wy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003, s. 3. 



Marta Sidorkiewicz 278 

Można wskazać kilka charakterystycznych cech turystyki biznesowej. 
Przede wszystkim trudno ocenić jej rozmiary w skali międzynarodowej. Statys-
tyki biur podróży obejmują bowiem sprzedane usługi bez uwzględniania typo-
logii odbiorców. Pewnym źródłem informacji mogą być towarzystwa lotnicze, 
które w swojej ofercie proponują klientom tzw. klasę biznesową oraz hotele.  

Inną cechą podróży biznesowych jest ich nietypowa akwizycja. Nie można 
bowiem tego rodzaju ruchu turystycznego promować tak, jak się to robi w od-
niesieniu do innych form. Biura turystyczne poszukują klienteli biznesowej  
w drodze kontaktów osobistych w wielkich organizacjach gospodarczych. Duże 
usługi we wspomnianej akwizycji oddają nowoczesne technologie informatycz-
ne, pozwalające na błyskawiczną rezerwację miejsc w hotelach i na pokładach 
samolotów.  

Z kolei motyw handlowy podejmowania podróży w celach biznesowych 
narzuca określony model usługi. Na przykład, wymagania hotelowe turysty 
biznesowego obejmują: wygodne łóżko, sprawny system przekazywania wia-
domości, możliwość uzyskania informacji ekonomicznych z ostatniej chwili, 
całodobowy i nienaganny room-service oraz program telewizyjny w języku 
angielskim13. Analizując zestaw usług hotelarskich poszukiwanych przez tu-
rystę biznesmena, zauważa się wybór hotelu o odpowiednim standardzie oraz 
szerokim zakresie usług podstawowych i dodatkowych.  

Turystyka biznesowa jest również tą stroną turystyki, która charakteryzuje 
się dochodowością i specjalizacją. W promocji i obsłudze konieczne jest spraw-
ne zarządzanie oraz specjalistyczne możliwości usługowe. Turystyka biznesowa 
wyróżnia się także ze względu na jej występowanie w określonych miejscach 
docelowych. Celem większości podróży służbowych są miasta. To właśnie  
w nich ulokowane są bowiem główne siedziby firm, fabryki, centra konferen-
cyjne i wystawowe, tam też znajduje się większość infrastruktury niezbędnej na 
rynku podróży służbowych, na przykład hotele, węzły komunikacyjne czy cen-
tra rozrywkowe i kulturalne, z których korzysta osoba podróżująca służbowo14.  

 
 

                                                           
13 W.W. Gaworecki, op.cit., s. 42. 
14 R. Davidson, B. Cope, op.cit., s. 10. 
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3. PRODUKT TURYSTYKI BIZNESOWEJ – UJĘCIE STRUKTURALNE 
 
Budowa produktu turystyki biznesowej, podobnie jak każdego produktu 

turystycznego, jest postrzegana dwojako, czyli jako struktura prosta i złożona. 
Produkt prosty turystyki biznesowej może stanowić nocleg w hotelu podczas 
podróży w celach biznesowych, natomiast produktem złożonym mogą być pro-
fesjonalnie zorganizowane targi wystawiennicze, których organizacja będzie 
wymagała skorelowania wielu prostych produktów turystycznych.  

Definiując szeroko produkt turystyczny, można wskazać kilka jego pozio-
mów. Pierwszy z nich to rdzeń produktu, zwany inaczej istotą korzyści. Tworzy 
ją podstawowa usługa, korzyść dla nabywcy. Produkt podstawowy jest głów-
nym motywem, jest tym, co turysta naprawdę chce nabyć. Rdzeń produktu sta-
nowi odpowiedź na pytanie, po co konsumentowi dany produkt? Poziom drugi 
to produkt rzeczywisty, czyli podstawowa usługa z określonym minimum zwią-
zanych z nią oczekiwań, które muszą być spełnione (marka, jakość, zachowanie 
personelu itd.), jest to zatem zestaw usług cząstkowych, które firma turystyczna 
oferuje w katalogu czy innym przekazie, łącznie z ceną. Produkt poszerzony 
dotyczy poziomu trzeciego omawianego zagadnienia. Jest to narzędzie różni-
cowania, obejmuje wszelkie dodatki do produktu rzeczywistego, jakie otrzymał 
klient. Mogą to być dodatkowe usługi lub pewne zachowania czy też pewne 
wartości niosące konkretne korzyści. Ostatni poziom produktu stanowi produkt 
potencjalny, czyli inaczej nowe możliwości, które klient może uzyskać. Jest to 
również gotowość firmy do zaoferowania produktu poszukiwanego przez na-
bywców15. 

Analizując strukturę produktu turystyki biznesowej pod kątem jego po-
ziomów jako części składowych, należy wskazać, że będzie się ona nieco różni-
ła od zaproponowanego w literaturze schematu. W produkcie turystyki bizne-
sowej bowiem, w odróżnieniu od produktów typowo konsumpcyjnych, trudno 
jest wyróżnić jedną, typową cechę funkcjonalną, która zaspokajałaby daną po-
trzebę. Profesjonalnie zorganizowane targi czy konferencja będą o wiele bar-

                                                           
15 Ekonomiczne podstawy turystyki, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 154. 



Marta Sidorkiewicz 280 

dziej złożone w swej strukturze niż produkty materialne wytworzone w jasno 
określonym celu. 

Poddając analizie produkt turystyki biznesowej, jakim jest konferencja, do 
rdzenia tego produktu należeć będą cechy funkcjonalne, które zaspokajają takie 
m.in. potrzeby, jak  

– zdobywanie informacji czy dokształcanie (uczestnik konferencji),  
– przekazywanie informacji (moderator panelu konferencyjnego),  
– rozwój intelektualny,  
– potrzeby żywieniowe i noclegowe,  
– potrzeba rozrywki,  
– wymiana doświadczeń,  
– podejmowanie nowych lub podtrzymywanie istniejących już interakcji 

międzyludzkich.  
Cechy i elementy tworzące produkt rzeczywisty konferencji to względy 

techniczne związane z organizacją całej imprezy. Należeć do nich może wygląd 
i zachowanie organizatorów oraz umiejętność nawiązywania przez nich kontak-
tów międzyludzkich. Chodzi przede wszystkim o pracowników pierwszego 
kontaktu, którzy odgrywają bardzo dużą rolę w postrzeganiu produktu przez 
nabywcę. W przypadku konferencji elementem produktu rzeczywistego będzie 
również cena za udział w danej imprezie. Wyższa cena będzie się od razu koja-
rzyła potencjalnemu klientowi z jakością oraz prestiżem organizowanego wyda-
rzenia.  

Produkt poszerzony będzie zawierał wszystko to, co staje się istotne dla 
konsumenta po dokonaniu zakupu. Produkt poszerzony obejmuje te cechy, któ-
re w dużym stopniu decydują o przewadze konkurencyjnej na rynku16. W przy-
padku konferencji będą to materiały konferencyjne wraz z gadżetami, otrzyma-
ne na konferencji, albo materiały pokonferencyjne w formie np. podziękowań 
za wzięcie w niej udziału. Do tego poziomu produktu można zaliczyć również 
różnego rodzaju rozliczenia między nabywcą produktu a jego dostawcą (uczest-
nik–organizator), czyli przykładowe rozliczanie faktur za udział w imprezie. 
Produkt potencjalny przedstawia możliwe kierunki rozwoju, stanowi korzyści  

                                                           
16 Marketing sposób myślenia i działania, red. J. Perenc, Wydawnictwo Naukowe Uniwer-

sytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001, s. 177. 
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o charakterze przyszłościowym. Niektóre firmy nadają swoim produktom ce-
chy, które nie tylko satysfakcjonują klientów, lecz wręcz zachwycają – w przy-
padku usługi noclegowej, czyli produktu prostego turystyki biznesowej, może 
to być niewielki bukiet kwiatów w pokoju, firanka w oknie, co może stwarzać 
ciepłą, rodzinną atmosferę dla strudzonych gości17, czy wydanie zaświadczeń 
dotyczących jakichś nowych umiejętności uczestników danej konferencji, naby-
tej w ramach uczestnictwa w imprezie (przykładowo, zaświadczenie upoważ-
niające do gry w golfa, które zostało wystawione na podstawie uczestnictwa  
w kursie danej gry, który był częścią programu konferencji). 

O ile rdzeń produktu pozostaje czymś relatywnie trwałym, tak jak w miarę 
stałe są potrzeby człowieka względem wypoczynku, uprawiania sportów czy 
zwiedzania miasta, o tyle produkt rzeczywisty i poszerzony ulegają stałej ewo-
lucji18. Cały projekt podziału produktu turystycznego na poziomy podlega ewo-
lucji. To bowiem, co dla jednych dostawców usług turystycznych jest produk-
tem poszerzonym, dla innych stanowi produkt rzeczywisty. Przyczyn takiego 
stanu rzeczy należy upatrywać przede wszystkim w postępie technologicznym 
oraz gospodarczym, stopniu zamożności społeczeństwa, stopniu ochrony śro-
dowiska czy też w poziomie kulturalnym i cywilizacyjnym ludzi. Ze względu 
na to, że potrzeby ulegają ciągłym zmianom, podobnie jak zdolność konkuren-
tów do ich zaspokajania, kształtowanie produktu jest procesem ciągłym. Przed-
siębiorstwa turystyczne, czyli w odniesieniu do turystyki biznesowej – organi-
zatorzy tego rodzaju ruchu turystycznego, powinny w miarę swoich możliwości 
stale rozszerzać swoją ofertę, aby jak najlepiej spełniała wymogli klientów19. 
Walka konkurencyjna najczęściej odbywa się nie za pomocą oczywistego „pro-
duktu podstawowego” ani nawet „rzeczywistego”, tylko za pomocą dodatko-
wych elementów oferty. Dodatkowe korzyści mają bowiem decydujący wpływ 
na decyzję o zakupie danego produktu20. 

 
 

                                                           
17 Ibidem. 
18 P. Motyka, Marketing w biurze podróży, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, War-

szawa 1997, s. 25. 
19 Ekonomiczne podstawy..., s. 154. 
20 Marketing sposób myślenia..., s. 178. 
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Podsumowanie 
 
Poświęcenie większej uwagi zagadnieniom związanym z turystyką bizne-

sową jest nieodzowne, gdyż uwarunkowania Polski w tej dziedzinie predestynu-
ją wręcz do jej ogromnego rozwoju. Kreowanie produktów turystyki bizneso-
wej w Polsce zarówno przez oferentów usług turystycznych, jak i na bazie za-
sobów obszarów turystycznych uznać należy za warunek konieczny rozwoju 
wewnętrznego rynku turystycznego, wraz z wejściem Polski w struktury Unii 
Europejskiej21. Możliwość pozyskiwania turystów z pozostałych krajów Unii, 
dzięki naturalnemu zwiększeniu kontaktów handlowych, może utworzyć niszę 
rynkową związaną z zaspokojeniem potrzeb na produkty dla biznesmenów, 
która wykorzystana, może stać się bardzo opłacalna dla profesjonalnych organi-
zatorów tego rodzaju ruchu turystycznego.  

Atutem Polski w walce o klienta jest jej położenie w centrum Europy. We-
dług ekspertów, klienci preferują w ostatnich latach miejsca niedalekie, położo-
ne ok. 2–3 godziny lotu od siedziby firmy. Dzieje się tak ze względów bezpie-
czeństwa, istotnych z powodu niestabilnej sytuacji na świecie. Na korzyść pol-
skiej turystyki biznesowej przemawiają również względy kosztowe, które mają 
wpływ na atrakcyjne ceny analizowanych produktów. Ponadto Polska to unika-
towa historia, miasta, kultura, doskonała obsługa w wyższej klasy hotelach, 
entuzjazm profesjonalistów, zajmujących się turystyką biznesową, a do tego 
dzika przyroda, wiele naturalnych atrakcji, czyli potencjał, którego nie można 
zmarnować, a który należy wykorzystać22.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Markowe produkty turystyczne, red. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szcze-

cińskiego, Szczecin 2004, s. 3. 
22 Trwa wyścig o klienta, „Kongresy & Konferencje” 2004, nr 14, s. 5. 
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DAS KREIEREN DES PRODUKTS 
VON DEM GESCHÄFTSTOURISMUS IN POLEN 

 
Zusammenfassung 

 
Der Artikel betrifft das Problem, das mit dem Produkt von dem Geschäftstouris-

mus verbunden ist. Der erste Teil des Referats erklärt die theoretische Aspekte der  
touristische Dienstleistung. Später beschriebt die Autorin dem Kern von dem Geschäfts-
tourismus. In dem zweiten Teil findet man die Struktur des Produkts von dem  
Geschäftstourismus. Am Ende wurde die Vorteile von Polen zur Entwicklung des  
Geschäftstourismuses vorgestellt. Die polnische Entwickulngsmöglichkeiten sind groβe 
Gelegenheit für die Bedeutug von Polen auf dem touristischen Markt. 
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Wprowadzenie 
 
Zmniejszenie znaczenia rolnictwa jako dziedziny zapewniającej miejsca 

pracy dla mieszkańców wsi i źródła ich dochodów spowodowało, że rozwój 
ekonomiczny wsi nie może być dłużej utożsamiany z rozwojem rolnictwa, pro-
dukcja rolnicza zaś nie może być podstawową strategią działania w kierunku 
poprawy warunków życia1. Ta sytuacja zmusza rolnika do innego spojrzenia na 
gospodarstwo jako źródło dochodów. Podstawowym celem ekonomicznym 
gospodarstwa rolnego jest osiągnięcie dochodu2. Dochód jest niezbędnym środ-
kiem, który w dużej mierze decyduje o możliwościach samozaspokojenia po-
trzeb człowieka, przesądza także o jego zdolnościach do utrzymania się. Uzys-
kiwanie dochodu przez rodzinę czy gospodarstwo domowe odbywa się poprzez 

                                                           
1 A. Dach, M. Lipiński, Rozwój usług agroturystycznych a poziom techniczny i infrastruktu-

ra gospodarstw wiejskich w województwach wielkopolskim i świętokrzyskim, „Roczniki Naukowe 
Zootechniki” z. 9, Instytut Zootechniki, Kraków 2000, s. 37–41. 

2 J.S. Zegar, Dochody chłopskie, „Stan – Perspektywy – Polityka, Komunikaty, Raporty, 
Ekspertyzy” nr 439, IERiGŻ, Warszawa 1999, s. 6. 



Jan Sikora, Anna Jęczmyk 286 

pracę tworzącą wartość ekonomiczną, a dochód wynika z wynagrodzenia za tę 
pracę3. Dochód jest podstawową kategorią ekonomiczną, którą należy rozumieć 
jako końcowy efekt procesu produkcyjnego. Jest to różnica między wartością 
wytworzonego produktu a poniesionymi nakładami4. 

Produkcja rolna będzie nadal odgrywać decydującą rolę w uzyskiwaniu 
dochodów, chcąc jednak zapewnić odpowiedni poziom życia, nie wystarczy 
dziś wytwarzać coraz więcej produktów żywnościowych5. Ta sytuacja wymaga 
od rolnika poszukiwania dodatkowych źródeł dochodu. 

Jednym z takich źródeł jest agroturystyka. Agroturystyka stwarza zupełnie 
nowe możliwości użytkowania przestrzeni wiejskiej, zabudowań rolniczych, 
lokalnej infrastruktury, a uzyskiwane przez mieszkańców dodatkowe dochody 
stanowią zalążek aktywizacji gospodarczej terenów wiejskich. 

W Polsce liczbę gospodarstw agroturystycznych do 2003 roku można było 
jedynie szacować, gdyż rolnik prowadzący działalność, polegającą na świad-
czeniu usług w swoim gospodarstwie rolnym, nie musiał jej nigdzie ewidencjo-
nować. Po wprowadzeniu zmian w ustawie o usługach turystycznych6 rolnik, 
prowadzący czynne gospodarstwo rolne, wynajmujący pokoje i miejsca na 
ustawienie namiotów, ma obowiązek zgłaszania obiektu noclegowego do ewi-
dencji obiektów prowadzonej przez organ gminy (wójta, burmistrza lub prezy-
denta). G. Gołembski7 podaje, że w 2002 roku liczba gospodarstw rolnych,  
w których świadczone były tego rodzaju usługi, wynosiła 7350 gospodarstw na 

                                                           
3 W. Laskowski, Sytuacja dochodowa ludności wiejskiej w 1999 roku w kontekście rozwoju 

przedsiębiorczości, w: Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w perspektywie integracji z Unią 
Europejską, Wyd. SGGW, Warszawa 2001, s. 82–95. 

4 J. Idczak, Dochody rolnicze a polityka rozwoju regionalnego Unii Europejskiej, Wyd. 
Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2001, s. 16.  

5 M. Marks, K. Młynarczyk, I. Połucha, E. Marks, Agroturystyka jako źródło alternatywnych 
dochodów w wybranych gospodarstwach rolnych, „Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia 
terenów wiejskich”, IX Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Złotów, CDiEwR, Kraków 
2001, s. 39–46. 

6 Sejm 23 stycznia 2004 znowelizował ustawę o usługach turystycznych i dostosował ją do 
prawa Unii Europejskiej. Rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa agroturystyczne, zostali objęci 
ustawą o usługach turystycznych.  

7 G. Gołembski, Turystyka wiejska: czy osiągnęła masę krytyczną i wytworzyła miejsca pra-
cy i dochody wystarczające do zrekompensowania schyłku rolnictwa, w: Rozwój agroturystyki 
czyli małe gminy w dużej Unii, Materiały konferencyjne z forum dyskusyjnego Tour Salon 2004, 
Międzynarodowe Targi Poznańskie i Katedra Turystyki AE, Poznań 2004, s. 3–36.   
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terenie kraju. Najbliższe gospodarstwom agroturystycznym są stowarzyszenia 
agroturystyczne. Jednak dokładniejsze dane można uzyskać z Ośrodków Do-
radztwa Rolniczego (ODR), które mają siedziby w całym kraju. A.P. Wiatrak8, 
bazując na źródłach ODR, podaje, że w 2002 roku było 5523 kwaterodawców, 
oferujących usługi turystyczne w swoich gospodarstwach rolnych. 

O rosnącym znaczeniu turystyki wiejskiej może świadczyć fakt, że w Eu-
ropie Zachodniej zaspokaja ona 10% popytu na usługi wypoczynkowe; średnio 
od 3 do 7% gospodarstw rolnych podjęło się świadczenia usług turystycznych9. 
Natomiast wzrost zatrudnienia w turystyce na obszarach wiejskich UE jest  
z reguły większy niż w ośrodkach wypoczynkowych i dotyczy bardziej usług 
rekreacyjnych niż hotelarskich. Według badań przeprowadzonych pod koniec 
lat osiemdziesiątych XX wieku w Wielkiej Brytanii10, agroturystyka może two-
rzyć 23 miejsca pracy na każde 100 000 funtów przychodów uzyskiwanych  
z agroturystyki; od 5 do 6 miejsc pracy powstaje dzięki atrakcjom, które oferują  
gospodarstwa agroturystyczne (np. atrakcyjna kuchnia, myślistwo, wypożycza-
nie sprzętu turystycznego, drobne rzemiosło, rękodzieło). 

Turystyka wiejska zajęła trwałe miejsce w wielofunkcyjnym rozwoju tere-
nów wiejskich. Kraje UE wspierają rozwój tej formy turystyki, udostępniając 
swoje środki finansowe na realizacje przedsięwzięć w tej dziedzinie, ponieważ 
łagodzą one i pomagają rozwiązywać problemy rolników, poprawiają ich sytua-
cję ekonomiczną, przezwyciężają bezrobocie na terenach wiejskich itp.  

W gospodarstwie rolnym, w którym oprócz produkcji rolnej prowadzona 
jest działalność agroturystyczna, trudno jest jasno oddzielić koszty związane  
z prowadzeniem domu i prowadzeniem usług związanych ze sprzedażą miejsc 
noclegowych czy posiłków dla turystów. Gospodyni, która najczęściej zajmuje 
się turystami, powinna racjonalnie zarządzać środkami pieniężnymi. Jednym  
                                                           

8 A.P. Wiatrak, Baza agroturystyczna w Polsce i uwarunkowania jej rozwoju, w: Turystyka 
wiejska w Polsce – od rozproszonych działań do kompleksowej strategii, Materiały Międzynaro-
dowej Sesji Naukowej X Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, Kraków, 15–17 września 
2003, z. 90, s. 13.  

9 M. Kłodziński, Rola agroturystyki w rozwoju przedsiębiorczości na wsi, w: Przedsiębior-
czość wiejska w Polsce i krajach Unii Europejskiej, red. M. Kłodziński i B. Fedyszak-Radzie-
jowska, IRWiR PAN, Warszawa 2002, s. 393–405.  

10 K. Duczkowska-Małysz, Agroturystyka jako źródło alternatywnego zarobkowania w rol-
nictwie, w: Gospodarstwo agroturystyczne – poradnik, red. L. Powichrowski, Zakład Wydaw-
nictw Poligraficznych Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 1998, s. 7–26. 
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z instrumentów wspomagających decyzje w zakresie agroturystyki jest prowa-
dzenie ewidencji wpływów i wydatków gospodarstwa agroturystycznego. Two-
rzenie budżetu środków pieniężnych sprzyja świadomemu kształtowaniu takich 
kategorii ekonomicznych gospodarstwa, jak planowanie wpływów i wydatków, 
ich wykonanie i kontrolowanie. W trakcie kontroli wykonania budżetu środków 
pieniężnych można ustalić odchylenie od założonych do realizacji wielkości, 
znaleźć ich przyczyny i skonstruować wnioski na najbliższe okresy działalno-
ści11.  

Celem artykułu jest ukazanie czynników społeczno-ekonomicznych kształ-
tujących przychody i wydatki w gospodarstwach rolnych w dwóch wojewódz-
twach, w których świadczone są usługi agroturystyczne.  

Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Opracowanie powstało  
w wyniku analizy literatury przedmiotu oraz materiałów badań empirycznych, 
przeprowadzonych z wykorzystaniem ankiet. Badania realizowano od czerwca 
2002 do września 2003. Były one anonimowe i dobrowolne, to znaczy warun-
kiem koniecznym przeprowadzenia wywiadu ankietowego było wyrażenie zgo-
dy przez właścicieli lub użytkowników gospodarstwa. Badaniami objęto 100 
gospodarstw rolnych, prowadzących działalność agroturystyczną w dwóch wo-
jewództwach, tj. w wielkopolskim i świętokrzyskim. Wybrany podział umożli-
wił porównanie obu typów gospodarstw. Z kolei porównanie danych uzyska-
nych w regionie o dużej intensywności produkcji rolniczej, jakim jest Wielko-
polska z regionem Świętokrzyskim, w którym dominują produkcja ekstensywna 
i małe gospodarstwa typu socjalnego, przynieść może interesujące wyniki po-
równawcze.  

 
 

1. WYDATKI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH 
 
Usługi turystyczne świadczone są w gospodarstwie rolnym. Powodują one, 

iż w takim gospodarstwie rolnik ma dwa rodzaje kosztów: jedne związane  
z kosztami produkcji rolniczej, drugie z kosztami, które wiążą się ze świadcze-
                                                           

11 M. Karczewska, J. Sikora, Wpływy i wydatki środków pieniężnych w gospodarstwach 
agroturystycznych, w: Gospodarka turystyczna w XXI w. Szanse i bariery rozwoju w warunkach 
integracji międzynarodowej, red. S. Bosiacki, J. Grell,  AWF, Poznań,  2004, s. 81–88.  
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niem usług turystycznych (wytwarzaniem produktu turystycznego). W obu ty-
pach kosztów występują koszty pracy żywej i koszty materiałowe, na które 
składają się nakłady surowcowe i materiałowe, pochodzące z zakupu i własnej 
produkcji, a także koszty w postaci amortyzacji.  

Wydatkami pieniężnymi w gospodarstwie rolnym mogą być: 
– różnego rodzaju zakupy: maszyn rolniczych, części zamiennych, narzę-

dzi, pasz, koncentratów, środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, 
materiału siewnego, paliwa,  

– zakup energii elektrycznej, wody,  
– podatek rolny, 
– ubezpieczenia,  
– usługi obce, tj. weterynaryjne, naprawy, wynajem maszyn, pracowni-

ków, 
– pozostałe. 
Z badanych 100 gospodarstw, 34 rolników z woj. świętokrzyskiego i 40 rol-

ników z woj. wielkopolskiego inwestowało na bieżąco w produkcję rolniczą. 
Większość z ankietowanych odpowiedziała, że głównie przeznaczają fundusze 
na zakup podstawowych środków produkcji potrzebnych w gospodarstwie rol-
nym, tj. zakup paszy dla zwierząt, nawozów, środków ochrony roślin, zakup 
części do maszyn i paliwa, zakup materiałów budowlanych do remontu czy 
budowy budynków gospodarczych i inwentarskich.  

Z 34 rolników woj. świętokrzyskiego, którzy inwestują w działalność rol-
niczą, tylko 24 z nich podało kwotę, jaką przeznaczają na te zakupy12. W sumie 
było to 408 800 zł, co daje przeciętnie na jedno inwestujące gospodarstwo  
17 033,33 zł. Większość środków pieniężnych pochodziła z bieżących docho-
dów (26 przypadków), w czterech przypadkach były to oszczędności, w trzech 
kredyty (wszystkie preferencyjne)13. Najmniejszą kwotą przeznaczoną przez 
rolnika na ten cel było 500 zł, a najwięcej 200 000 zł (oprócz podstawowych 

                                                           
12 A. Jęczmyk, J. Sikora, Finansowanie aktywności modernizacyjno-inwestycyjnej gospo-

darstw agroturystycznych i konwencjonalnych, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 5, Uni-
wersytet Szczeciński, Szczecin 2005, s. 87–102. 

13 Rolnicy mogli wybrać źródła finansowania prac i zakupów, mając do dyspozycji 7 moż-
liwości: bieżące dochody własne, oszczędności, sprzedaż części majątku (np. ziemi, samochodu),  
pomoc z zagranicy, kredyt, w tym  kredyt preferencyjny,  pożyczka od rodziny lub znajomych.  
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zakupów rolnik budował owczarnie i na tę inwestycję zaciągnął kredyt na prefe-
rencyjnych zasadach.  

W woj. wielkopolskim z 40 inwestujących w produkcję rolników, kwotę 
jaką wydają na te prace i zakupy, podało 19 osób. W sumie wydali 529 000 zł, 
co średnio na jedno gospodarstwo wynosi po 27 842,10 zł. Najmniejszą sumą 
przeznaczoną na podstawowe zakupy było 5000 zł, a największą 350 000 zł 
(rolnik oprócz podstawowych zakupów remontował dach chlewni). Głównym 
źródłem środków pieniężnych na prace modernizacyjne i zakupy były dochody 
własne (28) i własne oszczędności (8), jedynie w trzech wypadkach był to kre-
dyt.  

Przyszłe prace modernizacyjne i inwestycyjne, związane z produkcją rol-
niczą i gospodarstwem rolnym, planowało wykonać jedynie 15 rolników z woj. 
świętokrzyskiego i 12 z woj. wielkopolskiego. W woj. świętokrzyskim głównie 
były to prace związane z modernizacją budynków inwentarskich i gospodar-
czych (np. chlewni), budową zbiornika na gnojowicę, rozwinięciem nowej pro-
dukcji, np. roślin ozdobnych, truskawek, ogrodniczej, z zakupem nowych zwie-
rząt czy zakupem ziemi. W tym wypadku rolnicy, którzy odpowiedzieli na to 
pytanie, podali również kwotę pieniężną, jaką chcieliby przeznaczyć na tę inwe-
stycję. W sumie było to 414 500 zł, co daje przeciętnie na jedno gospodarstwo 
27 633,3 zł. Prace te rolnicy chcieli wykonać w 2005 roku. W tym wypadku 
źródła finansowania były różne (tabela 1). 

 
Tabela 1 

 
Źródła finansowania przyszłych prac modernizacyjno-inwestycyjnych  

w gospodarstwach agroturystycznych w woj. świętokrzyskim* 
 

Źródła 
finanso-
wania 

Bieżące 
dochody 
własne 

Oszczędności

Sprzedaż 
części 

majątku 
(np. ziemi, 

samochodu)

Pomoc 
z zagra-

nicy 
Kredyt 

Kredyt 
preferen-

cyjny 

Pożyczka 
od rodzi-

ny lub 
znajo-
mych 

Liczba 
gospo-
darstw 

5 8 1 3 4 2 0 

* Rolnicy mogli wybrać więcej niż jedno źródło finansowania. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Z tabeli 1 wynika, iż w ośmiu przypadkach rolnicy chcieli sfinansować 
swoje plany inwestycyjne z własnych oszczędności, a w pięciu z własnych bie-
żących dochodów. Na cele inwestycyjne w gospodarstwach rolnych planowano 
w czterech przypadkach zaciągnąć kredyt z banku, w tym w dwóch miał być to 
kredyt na zasadach preferencyjnych. Okazuje się, że inwestycje finansowane 
były z różnych źródeł, dwóch lub nawet trzech.  

W woj. wielkopolskim na przyszłe inwestycje i modernizacje w gospodar-
stwie rolnym 12 rolników chciało przeznaczyć w sumie 560 000 zł, czyli na 
jedno gospodarstwo średnio 46 666,66 zł. Rolnicy planowali prace związane  
z zakupem maszyn rolniczych (np. ciągnika), rozbudową i remontem budynków 
inwentarskich (obory, chlewni), budową oczyszczalni ścieków, gnojowicy, 
planowali stworzenie pasieki lub zakup nowych zwierząt, a w jednym przypad-
ku planowano oczyszczenie i powiększenie stawu. Przewidywali rozpoczęcie 
prac na 2005 rok. Podobnie jak w województwie świętokrzyskim, źródła finan-
sowania tych prac były różne (tabela 2). 

 
Tabela 2 

 
Źródła finansowania przyszłych prac modernizacyjno-inwestycyjnych  

w woj. wielkopolskim* 
 

Źródła 
finan-

sowania 

Bieżące 
dochody 
własne 

Oszczęd-
ności 

Sprzedaż 
części 

majątku 
(np. zie-

mi, samo-
chodu) 

Pomoc 
z za-

granicy
Kredyt 

Kredyt 
prefe-
rencyj-

ny 

Pożyczka 
od rodzi-

ny lub 
znajo-
mych 

Liczba 
gospo-
darstw 

9 5 0 0 1 0 4 

* Rolnicy mogli wybrać więcej niż jedno źródło finansowania.  

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

W woj. wielkopolskim podstawowym źródłem finansowania przyszłych 
celów inwestycyjnych były bieżące dochody własne (9) i oszczędności rolni-
ków (5). W czterech przypadkach rolnicy chcieli pożyczyć pieniądze od znajo-
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mych lub rodziny, tylko w jednym zaś zaciągnąć kredyt (miał być to kredyt na 
ciągnik).  

Podczas realizacji badań zapytano rolników o szacunkowe koszty prowa-
dzenia działalności rolniczej (tabela 3). Takie dane podało 42 ankietowanych  
z woj. świętokrzyskiego i 35 z woj. wielkopolskiego. Łącznie koszty działalno-
ści rolniczej wynoszą dla woj. świętokrzyskiego 280 605 zł, a dla woj. wielko-
polskiego – 422 000 zł. To znaczy, że średnio na jedno gospodarstwo, które 
udzieliło odpowiedzi, przypada dla woj. świętokrzyskiego 6 681,07 zł, a dla 
woj. wielkopolskiego – 12 057 zł. Koszty są więc różnej wysokości. W woj. 
świętokrzyskim najniższe to 500 zł (podał je rolnik, który przy pytaniu o bieżą-
ce nakłady na produkcję rolniczą również podał tę kwotę), a najwyższe –  
60 000 zł. Najczęściej podawane kwoty kosztów wynosiły od 2000 do 10 000 zł.  
W woj. wielkopolskim najniższe koszty to 3000 zł, najwyższe to 60 000 zł. 
Najczęściej były wymieniane sumy 5000 i 6000 zł.  

 
Tabela 3 

 
Szacunkowe koszty prowadzenia działalności rolniczej 

 
Województwo 

świętokrzyskie wielkopolskie 
Liczba 

udzielonych 
odpowiedzi 

Suma w zł Średnie 
koszty w zł 

Liczba 
udzielonych 
odpowiedzi 

Suma w zł Średnie 
koszty w zł 

42 280 605 6681,07 35 422 000 12 057,14 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Trzeba zwrócić uwagę, że w tym przypadku więcej rolników udzieliło od-
powiedzi niż w pytaniu o bieżące wydatki związane z pracami inwestycyjnymi  
i modernizacyjnymi przeznaczone na bieżącą działalność rolniczą. Byli to rolni-
cy, którzy podali sumę bieżących wydatków, a nie podali szacunkowych kosz-
tów działalności rolniczej, ale byli i tacy, którzy potrafili oszacować swoje 
koszty, a nie potrafili wymienić poszczególnych bieżących wydatków na zaku-
py i prace.  
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Oprócz kosztów związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, w gos-
podarstwach agroturystycznych występują koszty wiążące się z dodatkową 
działalnością turystyczną. Możemy wyszczególnić w nich następujące wydatki 
pieniężne: 

– ogrzewanie, światło, gaz, telefon,  
– woda,  
– zakup artykułów spożywczych,  
– zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia, 
– wywóz śmieci i nieczystości,  
– reklama i inne rodzaje promocji,  
– ubezpieczenia,  
– podatek dochodowy, VAT i inne,  
– odsetki od kredytów,  
– usługi obce (naprawy, remonty itp.), 
– inne usługi i materiały. 
Jednak w wielu gospodarstwach agroturystycznych nie prowadzi się bie-

żącej ewidencji wydatków i wpływów. Wiadomo, że taka ewidencja, prowa-
dzona systematycznie i rzetelnie, mogłaby być wykorzystana przy racjonalnym 
podejmowaniu decyzji odnośnie do przedsięwzięć agroturystycznych. Szacun-
kowe koszty prowadzenia działalności agroturystycznej w badanych wojewódz-
twach zawiera tabela 4.  

 
Tabela 4 

 
Szacunkowe koszty prowadzenia działalności agroturystycznej 

 
Województwo 

świętokrzyskie wielkopolskie 
Liczba 

udzielonych 
odpowiedzi 

Suma w zł Średnie 
koszty w zł 

Liczba 
udzielonych 
odpowiedzi 

Suma w zł Średnie 
koszty w zł 

43 200 500 4662,79 34 147 000 4323,53 

Źródło: opracowanie własne. 
 



Jan Sikora, Anna Jęczmyk 294 

Udzielono 43 odpowiedzi w woj. świętokrzyskim i 34 w woj. wielkopol-
skim. Łącznie koszty działalności agroturystycznej w gospodarstwach rolnych 
wynoszą: dla woj. świętokrzyskiego – 200 500 zł, a dla woj. wielkopolskiego – 
147 000 zł. Oznacza to, że średnio na jedno gospodarstwo, które udzieliło od-
powiedzi, wypada dla woj. świętokrzyskiego 4662,79 zł, a dla woj. wielkopol-
skiego – 4323,53 zł. Najniższe koszty tej działalności w woj. świętokrzyskim 
wynosiły 500 zł, a najwyższe 20 000 zł. Najczęściej jednak rolnicy wydawali na 
ten cel od 1000 zł do 5000 zł. Natomiast w woj. wielkopolskim najniższy koszt 
prowadzenia działalności agroturystycznej wynosił 1000 zł, najwyższy – 25 000 zł; 
najczęściej rolnicy wydawali kwoty od 2000 zł do 3000 zł.  

Ogólnie można zauważyć, że kwota wydatków związanych z działalnością 
agroturystyczną była podobna w obu województwach (woj. świętokrzyskim  
4662,79 zł i w woj. wielkopolskim 4323,25 zł). Może to świadczyć o podob-
nym nakładzie środków pieniężnych na tę działalność. 

 
 

2. PRZYCHODY Z AGROTURYSTYKI W ŚWIETLE INNYCH PRZYCHODÓW 
GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH 

 
Działalności turystycznej, podobnie jak innym przedsięwzięciom, towa-

rzyszą oczekiwania i nadzieje rolników oraz ich rodzin. Powinna ona, w swoim 
założeniu, stanowić dla nich dodatkowe źródło dochodu. Z działalności agro-
turystycznej rolnicy mają dodatkowe przychody, które pochodzą ze sprzedaży 
noclegów, wyżywienia, wynajmu sprzętu rekreacyjnego itp.  

Badane gospodarstwa agroturystyczne przyjmowały przeciętnie ponad  
50 turystów w roku. Jedne oferowały turystom sam nocleg, inne nocleg z peł-
nym wyżywieniem. 

Złożoność produktu agroturystycznego wymaga, aby pracę nad kształto-
waniem cen pakietu usług agroturystycznych zacząć od najbardziej prostych  
i wymiernych usług, które są obowiązkowym elementem każdej ich kombinacji. 
Do takich należą przede wszystkim noclegi. W kształtowaniu cen powinno się 
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uwzględnić dwa ważne składniki, tj. koszty wytworzenia i zysk14. Zadowalają-
ce wyniki w działalności agroturystycznej w dużej mierze zależą od właściwego 
ustalenia ceny za tę usługę. W wielu przypadkach decydują one o wielkości 
sprzedaży usług turystycznych, a jednocześnie o zyskowności tej pozarolniczej 
działalności. Wysokie ceny mogą zniechęcić potencjalnych turystów, niskie zaś 
mogą doprowadzić rolników prowadzących biznes turystyczny do poważnych 
strat15.  

Cena, za jaką rolnicy świadczą usługi noclegowe, jest w dużym stopniu 
uzależniona od rodzaju pomieszczeń, ich wyposażenia, które zdecydowanie 
wpływają na jakość usług. Analiza oferowanych cen na usługi noclegowe wy-
kazała, że ceny są w dużym stopniu zróżnicowane, nawet przy podobnych wa-
runkach mieszkaniowych16. Różnice te mają swoje źródło w braku ewidencji 
kosztów działalności agroturystycznej. Zdecydowana większość rolników nie 
prowadzi ksiąg przychodów i wydatków17. Trudno jest mówić o realności cen 
usług w działalności agroturystycznej bez podstawowej wiedzy o ilości nakła-
dów materiałowych i pracy, a następnie kosztów z nimi zawiązanych.  

Badane gospodarstwa oferowały turystom różne formy noclegów z wyży-
wieniem lub bez (tabela 5). W woj. świętokrzyskim 46 gospodarstw propono-
wało sam nocleg za średnio 19,67 zł. Przy czym najwyższa cena noclegu to  
25 zł, a najniższa 15 zł. Nocleg z pełnym wyżywieniem można było kupić  
w 45 gospodarstwach średnio za 41,50 zł. Najniższa cena tej usługi to 35 zł,  
a najwyższa 50 zł. Nocleg ze śniadaniem wliczonym w cenę można było dostać 
w 15 gospodarstwach i kosztował on średnio 26,27 zł. Najdroższa taka usługa 
była za 40 zł, a najtańsza za 22 zł.  

 
 
 

 
                                                           

14 M. Tkaczuk, Problematyka cen w agroturystyce, w: Rozwój agroturystyki i jej wpływ na 
przeobrażenia w rolnictwie i na wsi, red. M. Dębniewska, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego, Olsztyn 2000, s. 46–53. 

15 M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, POLTEXT, Warszawa 
1997, s. 59.  

16 Podobne wyniki w M. Tkaczuk, Problematyka cen w agroturystyce... 
17 Podobne wyniki w M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka...  
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Tabela 5 
 

Przeciętna cena usługi gospodarstw agroturystycznych 
 

Województwo 
świętokrzyskie wielkopolskie Usługa 

cena liczba  
gospodarstw* cena liczba  

gospodarstw* 
Przeciętna cena nocle-
gu (zł) 19,67 46 21,46 48 

Przeciętna cena nocle-
gu z wyżywieniem (zł) 41,50 45 43,89 44 

Przeciętna cena nocle-
gu z śniadaniem (zł) 26,27 15 26,67 3 

* Liczba gospodarstw, które podały ceny.  
Źródło: opracowanie własne. 
 

 
W woj. wielkopolskim 48 gospodarstw proponowało turystom sam nocleg 

średnio za 21,46 zł, przy czym najdroższy był za 25 zł, a najtańszy za 15 zł. 
Przeciętna cena noclegu z pełnym wyżywieniem kształtowała się na poziomie 
43,89 zł, taka oferta była w 44 gospodarstwach. Najmniej za taką usługę trzeba 
było zapłacić 30 zł, a najwięcej – 75 zł. Jedynie trzy gospodarstwa oferowały 
nocleg ze śniadaniem wliczonym w cenę noclegu, średnio za 26,67 zł. Najtaniej 
ta usługa kosztowała 25 zł, a najdrożej 30 zł. 

Gospodarstwa jednak dostosowują się do potrzeb klienta i zazwyczaj pro-
ponują turyście to, co on chce. Jak widać z tabeli 6, gospodarstwa agrotury-
styczne najczęściej oferują nocleg i nocleg z pełnym wyżywieniem. Tak jest  
w 27 gospodarstwach agroturystycznych woj. świętokrzyskiego i w 38 gospo-
darstwach agroturystycznych woj. wielkopolskiego. Sam nocleg bez wyżywie-
nia proponuje pięć gospodarstw w woj. świętokrzyskim i siedem w woj. wiel-
kopolskim, a nocleg tylko z pełnym wyżywieniem oferują trzy gospodarstwa  
w woj. świętokrzyskim i dwa w woj. wielkopolskim.  
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Tabela 6 
 

Liczba gospodarstw oferujących różne formy noclegu i wyżywienia 
 

Województwo Usługi 
świętokrzyskie wielkopolskie 

Wszystkie formy 14   3 
Nocleg i nocleg z wyżywieniem 27 38 
Nocleg z wyżywieniem i nocleg 
ze śniadaniem   1   0 
Tylko nocleg z wyżywieniem   3   2 
Sam nocleg   5   7 
Źródło: opracowanie własne. 
 
 

W ostatnich latach wzrósł udział bardziej skomplikowanych usług turys-
tycznych, które z noclegiem łączą pełne wyżywienie, często też skomponowane 
są z dodatkowymi usługami sportowymi, handlowymi i innymi18. Turyści ocze-
kują również pewnych promocji w zakresie wysokości ceny za pobyt w gospo-
darstwie.  

Cena za oferowaną usługę może się zmieniać w zależności od długości 
pobytu lub liczby gości (tabela 7). Na obniżkę ceny usług u rolników miało 
wpływ kilka przyczyn, dotyczyły one jakości usług, walorów przyrodniczych 
czy też stałych klientów. Również rolnicy pobierają niższą cenę, gdy wypoczy-
wają u nich dzieci; tak było w sześciu gospodarstwach w woj. wielkopolskim 
(w dwóch przypadkach dzieci do lat 2 przyjmowane są bezpłatnie). 

Działalność agroturystyczna przynosi wymierne ekonomiczne korzyści  
w postaci dochodu. Dochód ten, wraz z dochodem rolniczym, tworzy kapitał 
własny rolnika prowadzącego gospodarstwo agroturystyczne.  

Z prowadzenia działalności agroturystycznej wynika jeszcze inna korzyść,  
a mianowicie następuje skrócenie drogi pomiędzy producentem żywności  
a konsumentem. Aspekt zbytu produktów rolniczych jest ważny, gdyż wielu 
rolników narzeka na brak zbytu swoich produktów. Zwiększona sprzedaż arty-
kułów rolniczych powoduje przypływ gotówki niezbędnej do prowadzenia  
gospodarstwa domowego. Dodatkowym źródłem dopływu środków pieniężnych 

                                                           
18 Podobne wyniki w M. Tkaczuk, Problematyka cen w agroturystyce... 
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jest wyrób regionalnych produktów środowiska naturalnego (ziół, ryb, grzybów 
jagód, itp.)19. 

 
Tabela 7 

 
Liczba gości i długość pobytu  

w gospodarstwie agroturystycznym jako czynniki kształtujące ceny* 
 

Województwo 
Czynnik zmiany ceny 

świętokrzyskie wielkopolskie 
Od liczby gości 12 11 
Od długości pobytu 32 31 
Nie zmienia się 18 18 
Od liczby gości i od długości 
pobytu 12 10 

* Ankietowani mogli zaznaczyć każdy wariant. 

Źródło: opracowanie własne.  
 

 
Procentowy udział dochodów z poszczególnych działalności prowadzo-

nych przez rolnika przedstawiono na rysunku 1.  
Rolnicy pytani o sumę dochodów uzyskanych w ciągu roku mieli duże 

trudności z ich określeniem i często po prostu nie chcieli udzielić informacji na 
ten temat. W woj. świętokrzyskim odpowiedziało na to pytanie 33 badanych,  
a w woj. wielkopolskim 21 respondentów (jeden rolnik odpowiedział, że osiąga 
dochody minimalne nie określając kwoty, trzech zaś odpowiedziało, że nie pro-
wadzą obliczeń).  

Nie wszyscy rolnicy uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego (tabela 8). 
Jedynie 41 respondentów z woj. świętokrzyskiego i 43 z woj. wielkopolskiego 
wskazało, że osiągają oni takie dochody. Najmniejszy dochód, jaki rolnik osiąg-
nął w woj. świętokrzyskim z gospodarstwa, w ogólnych dochodach gospodar-
stwa wyniósł 2%, a najwyższy udział to 90%. Jeśli chodzi o woj. wielkopolskie, 
to najniższy udział dochodu z działalności rolniczej w ogólnych dochodach 
gospodarstwa wyniósł 1%, najwyższy – 98%. 
                                                           

19 M. Dębniewska, Wpływ działalności pozarolniczej (w tym agroturystyki) na ekonomikę 
gospodarstwa rolnego, w: Rozwój agroturystyki i jej wpływ..., s. 46–63.  
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Rys. 1. Procentowy udział poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach gospodarstwa  
Źródło: opracowanie własne. 

 
 
Wszystkie badane gospodarstwa osiągały dochód z działalności agrotury-

stycznej20. Średni procent uzyskanego dochodu z działalności agroturystycznej, 
przeliczając na jedno gospodarstwo, w obu województwach wynosił: dla świę-
tokrzyskiego – 21%, a dla wielkopolskiego – 22%. Najniższy procentowy 
udział dochodów z działalności agroturystycznej w ogólnych dochodach w woj. 
świętokrzyskim wyniósł 2%, najwyższy – 60%. W woj. wielkopolskim najniż-
szy procentowy udział dochodów z działalności agroturystycznej w ogólnych 
dochodach wyniósł 1%, najwyższy 90%. Warto jednak podkreślić za M. Dęb-
niewską21, że procentowy udział dochodu w łącznym dochodzie gospodarstwa 
pozarolniczego jest zróżnicowany. Jednakże w gospodarstwach świadczących 
usługi turystyczne udział ten wahał się od 20 do 50%, a niejednokrotnie osiągał 

                                                           
20 Wyniki korespondują z A. Balińska, Korzyści rozwoju agroturystyki...  
21 M. Dębniewska, Wpływ działalności pozarolniczej... 
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90%. Co do wysokości dochodu rolniczego i pozarolniczego wypowiedzi były 
różne. Przeważająca część stwierdziła, że dochód rolniczy jest niski. Były też 
odpowiedzi, że przeciętny, wliczając w to dodatkowe środki z rent i emerytur. 

Prowadzeniem innej pozarolniczej działalności gospodarczej w woj. świę-
tokrzyskim zajmowały się cztery gospodarstwa, a w woj. wielkopolskim – 12. 
Najniższy procentowy udział dochodów z innej pozarolniczej działalności gos-
podarczej w ogólnych dochodach badanych gospodarstw woj. świętokrzyskim 
wyniósł wynosił 10%, a najwyższy 90%. Natomiast w woj. wielkopolskim naj-
niższy procentowy udział dochodów z innej pozarolniczej działalności gospo-
darczej w ogólnych dochodach osiąganych w gospodarstwie wyniósł 10%,  
a najwyższy 85%.  

Charakterystyczne jest, że w wielu rodzinach rolniczych część ogólnego 
dochodu stanowią renty i emerytury. W woj. świętokrzyskim 18 wśród bada-
nych gospodarstw otrzymuje te świadczenia; najniższy procentowy ich udział  
w ogólnym dochodzie gospodarstwa wynosi 10%, a najwyższy 90%. W woj. 
wielkopolskim wśród badanych 50 gospodarstw tej grupy emerytury i renty 
pobierały 23 rodziny rolnicze. Najniższy procentowy udział emerytur i rent  
w ogólnym dochodzie gospodarstwa wynosił 1%, a najwyższy – 80%. 

 
Tabela 8 

 
Procentowy udział poszczególnych dochodów  

w ogólnych dochodach gospodarstw agroturystycznych 
 

Województwo 
świętokrzyskie wielkopolskie Dochody w ogólnych dochodach 

 gospodarstw agroturystycznych 
% liczba 

gospod. % liczba 
gospod. 

1 2 3 4 5 

Prowadzenie działalności rolniczej (średnia  
na wszystkie 50 gospodarstw) 26,6 41 31,9 43 

Najniższy osiągany procent dochodu   2,0   1   1,0   1 
Najwyższy osiągany procent dochodu 90,0   2 98,0   1 
Średni procent dochodu na gospodarstwa 
osiągające ten dochód  32,4 – 37,2 – 

Prowadzenie działalności agroturystycznej (śred-
nia na wszystkie 50 gospodarstw) 20,9 50 22,0 50 
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1 2 3 4 5 

Najniższy osiągany procent dochodu   2,0   1   1,0   1 
Najwyższy osiągany procent dochodu 60,0   1 90,0   1 
Średni procent dochodu na gospodarstwa 
osiągające ten dochód 20,9 – 22,0 – 

Prowadzenie innej pozarolniczej działalności gos-
podarczej (średnia na wszystkie 50 gospodarstw)   4,0   4 13,9 12 

Najniższy osiągany procent dochodu 10,0   1 10,0   1 
Najwyższy osiągany procent dochodu 90,0   1 85,0   2 
Średni procent dochodu na gospodarstwa 
osiągające ten dochód 50,0 – 53,6 – 

Emerytury lub renty (średnia na wszystkie 
50 gospodarstw) 17,7 18 16,7 23 

Najniższy osiągany procent dochodu 10,0   2   1,0   1 
Najwyższy osiągany procent dochodu 90,0   2 80,0   1 
Średni procent dochodu na gospodarstwa 
osiągające ten dochód 49,2 – 36,3 – 

Praca zarobkowa w zakładzie pracy (średnia na 
wszystkie 50 gospodarstw) 25,6 24 15,2 11 

Najniższy osiągany procent dochodu   3,0   1 40,0   2 
Najwyższy osiągany procent dochodu 95,0   1 95,0   1 
Średni procent dochodu na gospodarstwa 
osiągające ten dochód 53,4 – 69,1 – 

Inne dochody (średnia na wszystkie 50 gospo-
darstw)   5,1   8   0,2   1 

Najniższy osiągany procent dochodu   5,0   2 – – 
Najwyższy osiągany procent dochodu 45,0   3 10,0   1 
Średni procent dochodu na gospodarstwa 
osiągające ten dochód 31,9 – 10,0 – 

* W pytaniu rolnicy mieli odpowiedzieć, jaki procent w ich ogólnych dochodach, które wynoszą 
100%, stanowią poszczególne dochody. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
Z tabeli 8 wynika, że w woj. świętokrzyskim do ogólnych dochodów gos-

podarstw agroturystycznych aż 24 rodzin rolniczych dodaje wynagrodzenie  
z pracy zarobkowej w zakładzie pracy. W woj. wielkopolskim jest to 11 gospo-
darstw. Najniższy procentowy udział zarobków pobieranych w zakładzie pracy 
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w ogólnym dochodzie gospodarstwa w woj. świętokrzyskim wyniósł 3%,  
a najwyższy – 95%. W woj. wielkopolskim najniższy – 40%, a najwyższy – 
95%.  

Inne dochody osiągano w ośmiu gospodarstwach woj. świętokrzyskiego  
i w jednym woj. wielkopolskiego.  

 
Tabela 9 

 
Ogólne dochody gospodarstw rolnych prowadzących działalność agroturystyczną 

 
Województwo Dochody  

gospodarstw agroturystycznych świętokrzyskie wielkopolskie 
Liczba rolników 33 21 
Ogólnie za cały rok w zł 1 041 000 656 000 
Średnia* w zł 31 545,45 31238,09 
Najniższy dochód w zł* 6000 5000 
Najwyższy dochód w zł* 120 000 200 000 

* Na gospodarstwo, w którym rolnik wykazał kwotę dochodów. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Średnio jedno gospodarstwo agroturystyczne osiąga rocznie dochód  
w woj. świętokrzyskim 31 535 zł, a w woj. wielkopolskim – 31 238 zł. Widzi-
my zatem, że dochody osiągane z działalności agroturystycznej są podobnej 
wysokości w obu województwach.  

 
 

3. OCENA EKONOMICZNA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI AGRO-
TURYSTYCZNEJ I ROLNICZEJ 

 
Jednym z głównych motywów rozpoczynania przez rolników działalności 

turystycznej w swoich gospodarstwach jest potrzeba dodatkowego dochodu.  
Na pytanie o korzyści, wynikające ze świadczenia usług agroturystycznych, 
rolnicy odpowiadali, że pobierane od turystów opłaty są dla nich dodatkowym 
źródłem dochodu (48 rolników z woj. świętokrzyskiego i 43 z woj. wielkopol-
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skiego). Dla jednej rodziny rolniczej w woj. świętokrzyskim i dla trzech w woj. 
wielkopolskim agroturystyka była głównym źródłem dochodu. Korzyści (tabe- 
la 10), które rolnicy osiągali z prowadzenia działalności agroturystycznej, po-
krywały się z motywami, dla których rozpoczęli tę działalność.  

Korzyści ekonomiczne są ważne i wymieniane przez zdecydowaną więk-
szość badanych. Jednak wyraźnie widać osiągane przez nich i ich rodziny ko-
rzyści pozaekonomiczne. Na przykład, ważny jest kontakt z drugim człowie-
kiem, a możliwość poznania nowych ludzi była dodatkową korzyścią z agrotu-
rystyki dla 22 rolników w woj. świętokrzyskim i 32 w woj. wielkopolskim. 
Przyjmowanie pod własnym dachem ludzi wiąże się także ze wzrostem toleran-
cji wobec odmiennych postaw, zachowań i poglądów22.  

 
Tabela 10 

 
Korzyści z tytułu prowadzenia działalności agroturystycznej* 

 
Województwo 

Korzyści 
świętokrzyskie wielkopolskie 

Główne źródło dochodu   1   3 
Dodatkowe źródło dochodu 48 43 
Rozwój gospodarstwa   9   8 
Rozwój zainteresowań   8 12 
Możliwość poznania nowych ludzi 22 32 
Zagospodarowanie wolnego czasu   3   3 
Wykorzystanie wolnych pomieszczeń 41 26 
Zdobywanie nowych doświadczeń 16 13 
Poznanie nowych zwyczajów   0   4 
Sprzedaż wytworzonych produktów   2   4 
Lepsze poznanie historii własnego regionu   0   0 
Inne   0   0 

* Rolnicy mogli wybrać w tym pytaniu trzy odpowiedzi. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

                                                           
22 Podobny wynik A. Balińska, Korzyści rozwoju agroturystyki... 
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Poza ekonomiczną wartością agroturystyki jest również to, że pełni ona 
funkcję kształcącą. Za pośrednictwem turystów rolnicy poszerzają swoją wie-
dzę o ludziach i świecie, rozbudzają zainteresowania. Potrzebne im umiejętno-
ści w zakresie szeroko rozumianej obsługi turystów zdobywają na różnego ro-
dzaju kursach i szkoleniach. Zdobyte wiadomości i umiejętności wykorzystują 
nie tylko przy obsłudze turystów, ale również w modyfikowaniu i wprowadza-
niu innowacji w swoich gospodarstwach rolnych.  Dlatego też bardzo często po 
rozpoczęciu działalności turystycznej i tym samym polepszeniu sytuacji finan-
sowej rodziny w gospodarstwie rolnym zachodzą różne zmiany (tabela 11).  

W woj. świętokrzyskim powierzchnia w 43 gospodarstw nie zmieniła się, 
w pięciu wzrosła średnio o 3,2 ha, w jednym gospodarstwie zmniejszyła się  
o 3 ha. Powierzchnia upraw w 46 badanych gospodarstwach nie zmieniła się,  
w trzech wypadkach wzrosła średnio o 1,6 ha, a w jednym zmniejszyła się  
o 3 ha (było to samo gospodarstwo co wcześniej). Liczba zwierząt ze stada pod-
stawowego nie zmieniła się w 40 gospodarstwach, w trzech wzrosła średnio  
o 11,6 sztuki, a w siedmiu zmalała średnio o 2,8 sztuki (były to krowy i konie). 
Zasoby pracy w 45 gospodarstwach pozostały na niezmienionym poziomie.  
W trzech badanych gospodarstwach wzrosły (średnio o jedną osobę),  
a w dwóch zmniejszyły się. Rolnicy, oceniając sytuację finansową rodziny, 
stwierdzili, że w 27 rodzinach warunki życia nie zmieniły się, w dziesięciu się 
pogorszyły. Natomiast w 13 rodzinach rolniczych poprawiła się sytuacja finan-
sowa po rozpoczęciu działalności agroturystycznej. 

W woj. wielkopolskim powierzchnia gospodarstwie zmieniła się w 46 przy-
padkach, w czterech wzrosła średnio o 10,2 ha. Podobnie było przy powierzchni 
upraw. Liczba zwierząt ze stada podstawowego nie zmieniła się w 45 gospodar-
stwach, w jednym wzrosła o 100 sztuk, a w czterech zmalała średnio o 5 sztuk 
(były to głównie konie). Zasoby pracy pozostały na niezmienionym poziomie 
we wszystkich badanych gospodarstwach prowadzących działalność agrotury-
styczną. Rolnicy, oceniając sytuację finansową rodziny, stwierdzili, że w 34 gos-
podarstwach warunki życia nie zmieniły się. W siedmiu gospodarstwach rolnicy 
ocenili sytuację finansową rodziny jako lepszą niż przed rozpoczęciem działal-
ności agroturystycznej. Jednak w dziesięciu rodzinach pogorszyły się warunki.  

Działalność agroturystyczna przynosi wymierne dochody, a poniesiona 
praca i koszty są mniejsze niż osiągnięte dochody z usług turystycznych. Dlate-
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go też badani rolnicy raczej byli zadowoleni z otrzymywanych dochodów  
z działalności agroturystycznej, gdyż tylko po dwóch z każdego województwa 
nie zamierzało prowadzić tej działalności dalej (tabela 12).  

 
Tabela 11 

 
Zmiany w gospodarstwie od czasu rozpoczęcia działalności agroturystycznej  

do roku 2002 
 

Województwo 
Zmiany 

świętokrzyskie wielkopolskie 
Powierzchnia gospodarstwa 

nie zmieniła się 44 46 
wzrosła    5   4 
zmniejszyła się    1   0 

Powierzchnia upraw 
nie zmieniła się 46 46 
wzrosła    3   4 
zmniejszyła się    1   0 

Liczba zwierząt stada podstawowego 
nie zmieniła się 40 45 
wzrosła   3   1 
zmniejszyła się   7   4 

Zasoby pracy 
nie zmieniły się 45 50 
wzrosły   3   0 
zmniejszyły się   2   0 

Sytuacja finansowa rodziny 
nie zmieniła się 27 34 
pogorszyła się 10   9 
polepszyła się  13   7 

Źródło: opracowanie własne.  
 
 
Przyczyną takiej sytuacji jest zazwyczaj brak oczekiwanych dochodów czy 

choroba jednego z członków rodziny. Natomiast jeśli chodzi (w ogóle) o dalszą 
działalność rolną, to sześciu rolników z województwa świętokrzyskiego miało 



Jan Sikora, Anna Jęczmyk 306 

zamiar zaniechać prowadzenia działalności rolnej, a w woj. wielkopolskim 
dwóch. Zamiar zaniechania prowadzenia gospodarstwa rolnego nie był jeszcze 
decyzją ostateczną. W dwóch przypadkach w woj. świętokrzyskim i w dwóch  
w woj. wielkopolskim rolnicy zastanawiali się nad taką możliwością.  

 
Tabela 12 

 
Zamiar prowadzenia dalszej działalności agroturystycznej i rolniczej  

w gospodarstwach rolnych 
 

Województwo Działalność 
świętokrzyskie wielkopolskie 

agroturystyczna 48 48 
rolnicza 44 48 

Źródło: opracowanie własne.  
 

 
Podsumowanie  

 
Uzyskane wyniki badań wskazują, iż rozwój agroturystyki w gospodar-

stwach rolnych korzystnie wpływa na ich kondycję finansową. Pozwala osiąg-
nąć dodatkowy dochód, który może zapewnić godziwe życie dla rodziny. 
Wsparciem tej korzyści byłaby właściwa ewidencja poniesionych wydatków  
w działalności gospodarstwa agroturystycznego. Jednakże rolnicy nie prowadzą 
takiej ewidencji, a potrzebne zakupy finansują bieżącymi dochodami. Dlatego 
też trudno im określić dochody z agroturystyki i z innej działalności gospodar-
stwa, gdyż wydawane są one na bieżąco. Rolnicy mieli również trudności  
z oszacowaniem kosztów ponoszonych na działalność agroturystyczną. Podob-
nym problemem było określenie przez nich wysokości kosztów ponoszonych  
na produkcję rolną. 

Niemniej jednak rozwój działalności agroturystycznej, a szczególnie zwią-
zanych z nią dodatkowych usług (poza noclegiem i wyżywieniem), takich jak 
np. wynajem sprzętu turystycznego, koni, bryczki, zorganizowanie małego zoo  
i pobieranie za te usługi opłat, na które nie ma zwolnienia z podatku dochodo-
wego, spowoduje, że rolnicy będą musieli płacić podatki, co zmusi ich do ewi-
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dencjonowania przychodów i rozchodów. Będzie to na pewno sprzyjać określe-
niu usług w agroturystyce na podstawie metody kosztowej, a tym samym może 
się przyczynić do wykorzystania rynkowych warunków rozwoju agroturystyki  
w Polsce. 

 
 
 

THE INCOME AND THE EXPENSES OF AGRITOURISM FARMS 
 
 

Summary 
 
The authors have examined the opinion of the incomes and expenses in agritourism 

farms in two provincial: świętokrzyskie i wielkopolskie. The development of in  
agritourism rural farms has good influence on for they financial standing and it allows 
to achieve extra income for the farmers. The farmers don’t do the record their expenses, 
and the purchases pay by current incomes. Therefore farmers it’s hard to describe the 
income from agritourism and other activity.  
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OUTSOURCING  
JAKO PRZEJAW ORIENTACJI KOSZTOWO-RYNKOWEJ 

NA WSPÓŁCZESNYM RYNKU HOTELARSKIM  
 

 
 

Wprowadzenie 
 
Współczesny rynek hotelarski cechuje się wysoką konkurencyjnością,  

co powoduje, że wiele przedsiębiorstw hotelarskich poszukuje nowych metod 
podnoszenia swojej konkurencyjności rynkowej. Najczęściej polega to na pro-
wadzeniu ciągłej restrukturyzacji, mającej na celu dostosowanie swojej struktu-
ry funkcjonowania i zarządzania do aktualnych warunków otoczenia rynkowe-
go. Część przedsiębiorstw hotelarskich koncentruje się na działaniach marke-
tingowych, które dotyczą m.in. doskonalenia oferowanego produktu lub też 
wdrażania skutecznej polityki cenowej. Inne dokonują zmian w wewnętrznej 
strukturze organizacyjnej i w procesie produkcyjnym po to, by być bardziej 
konkurencyjnym i efektywnym rynkowo pod względem generowanych kosz-
tów. Wielu hotelarzy potwierdza, że współczesne przedsiębiorstwo hotelarskie 
nie może ograniczyć swojego rynkowego działania tylko do polityki jakości, 
inżynierii finansowo-kosztowej czy też polityki marketingowej, skierowanej na 
maksymalizację zadowolenia potencjalnego i aktualnego klienta. Struktura 
współczesnego przedsiębiorstwa hotelarskiego oraz szeroki wachlarz oferowa-
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nych podstawowych i komplementarnych usług hotelarskich powoduje, że bar-
dzo często trudno jest osiągnąć perfekcję rynkową poprzez samodzielne wyko-
nywanie wszystkich etapów procesu produkcyjnego. Zbyt duża dywersyfikacja 
czynności usługowych może prowadzić do spadku efektywności działania  
i nieuzasadnionego wzrostu poziomu (niepotrzebnych) kosztów. W takich przy-
padkach wskazane jest korzystanie z usług firm zewnętrznych i przekazywanie 
im pewnego zakresu obowiązków i zadań eksploatacyjnych oraz funkcjonal-
nych, wynikających ze specyfiki procesu eksploatacji obiektu hotelarskiego. 

Specyfika działalności hotelarskiej oraz wpływ na nią czynników ze-
wnętrznych (politycznych, ekonomicznych, związanych z sezonowością sprze-
daży itp.) powoduje, że niesprzedane miejsce w pokoju hotelowym oznacza dla 
przedsiębiorstwa hotelarskiego bezpowrotną stratę, gdyż produktu tego nie 
można zmagazynować (generowane są tzw. koszty puste). Przedsiębiorstwo 
hotelarskie powinno więc podjąć wiele odpowiednich działań, m.in. w kierunku 
właściwego kształtowania wielkości popytu swojego rynku docelowego (np. 
poprzez kreowanie i wdrażanie odpowiedniej polityki promocyjnej i kształto-
wanie cen za konkretny produkt finalny). Przedsiębiorstwo, nie mogąc bezpo-
średnio wpływać na poziom generowanych kosztów (inżynieria finansowo-
-kosztowa jest podstawą orientacji kosztowej), musi swój potencjał usługowy 
skierować na działania prorynkowe i przyjąć w strategii działania tzw. orienta-
cję rynkową (inaczej biznesową). Przyjęcie takiej orientacji wynika przede 
wszystkim z tego, że na sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa (np. hotel, 
motel) na danym rynku oraz na poziom i wielkość sprzedaży jego produktów 
(np. noclegowych, gastronomicznych) duży wpływ mają wysokie koszty stałe 
działalności i procesu produkcyjnego oraz niestabilność popytu rynku docelo-
wego. Tak więc orientacja rynkowa polega przede wszystkim na szczególnym 
zwróceniu uwagi przedsiębiorstwa na klienta oraz na wielkość i strukturę przy-
chodów. Orientację kosztową wybierają przedsiębiorstwa, których rynek zbytu 
charakteryzuje się stabilnością popytu (przewidywalna wielkość sprzedaży  
w danym okresie), a samo przedsiębiorstwo ponosi wysokie koszty zmienne  
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i ma mały udział w sprzedaży kosztów stałych (koszty zmienne podlegają cał-
kowitej kontroli, przez co są podatne na zarządzanie nimi)1.  

Hotele, motele i większość restauracji mają wysoki udział kosztów stałych, 
dlatego w krótkim horyzoncie czasowym są one trudne do kontrolowania przez 
zarządy firmy. W takim przypadku dla osiągnięcia odpowiedniego poziomu 
rentowności uwaga menedżerów powinna być skierowana zarówno na długofa-
lowe działania, zmierzające do restrukturyzacji poziomu generowanych kosz-
tów działalności, oraz na przychody firmy, a więc na rynek docelowy oraz 
strukturę klientów (odpowiednia ich segmentacja produktowo-rynkowa). Takie 
działania charakteryzują firmy o orientacji rynkowej. W orientacji kosztowej 
firma zorientowana jest na koszty, natomiast w orientacji rynkowej – na przy-
chody. Orientacja rynkowo-kosztowa pozwala na zwrócenie szczególnej uwagi 
zarówno na wnętrze przedsiębiorstwa hotelarskiego, czyli reorganizację struktu-
ry organizacyjnej i procesu produkcyjnego, oraz na rynek docelowy poprzez 
jego właściwą dywersyfikację, a także na maksymalizację zadowolenia klienta. 
Firma zorientowana kosztowo-rynkowo, jaką jest przedsiębiorstwo hotelarskie, 
powinna poświęcać uwagę zarówno szczegółowej analizie kosztów stałych  
i zmiennych, jak i skoncentrować się na szczegółowej ewidencji i analizie wiel-
kości sprzedaży, jej struktury, poziomu wykorzystania pokoi hotelowych, 
kształtowania cen i wszelkich innych czynników związanych z poziomem 
sprzedaży (np. analiza otoczenia konkurencyjnego)2.  

Jednym z przejawów orientacji kosztowo-biznesowej w hotelarstwie jest 
stosowanie w prowadzonej działalności gospodarczej outsourcingu, czyli zlece-
nie wykonywania pewnych czynności usługowych za pośrednictwem usług firm 
zewnętrznych. Do podstawowych korzyści, wynikających z zastosowania  
outcourcingu, dla przedsiębiorstwa usługowego należą: 

– redukcja i kontrola kosztów operacyjnych; 
– zwiększenie koncentracji firmy na podstawowej działalności; 
– zmniejszenie zatrudnienia; 
– elastyczne warunki świadczenia usług na zewnątrz organizacji; 

                                                           
1 R. Kotaś, S. Sojak: Rachunkowość zarządcza w hotelarstwie i gastronomii, PWN, War-

szawa 1999, s. 20–21. 
2 Ibidem, s. 22. 
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– poprawa jakości procesu produkcyjnego i świadczonych usług; 
– uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnej najlepszej jakości; 
– zwolnienie własnych zasobów do innych celów; 
– uzyskanie zasobów, którymi organizacja nie dysponuje; 
– przyspieszenie pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji; 
– uporanie się z funkcją trudną do wykonania lub niemożliwą do kontro-

lowania; 
– pozyskanie kapitału; 
– podział ryzyka; 
– dopływ gotówki3. 
Słowo outsourcing (z ang. outsider-resource-using) oznacza korzystanie  

z zewnętrznych źródeł. W hotelarstwie tego typu narzędzie wspomagające za-
rządzanie przedsiębiorstwem może nieść ze sobą korzyści związane ze zmniej-
szonymi kosztami funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz poprawą jakości 
świadczonych usług. W ramach outsourcingu przekazywane są zadania, funkcje 
i pewne procesy do realizacji firmie zewnętrznej wyspecjalizowanej w danej 
dziedzinie. Można wyróżnić dwa typy outsourcingu w hotelarstwie, tj. trady-
cyjny oraz tzw. greenfield. W przypadku outsourcingu tradycyjnego pewne 
zadania pracowników hotelu przechodzą do zakresu obowiązków firmy ze-
wnętrznej. Firma ta identyfikuje potrzeby danego obiektu i zatrudnia pracowni-
ków do określonych zadań. Greenfield polega zaś na tym, że przedsiębiorstwo 
hotelarskie zmienia sposób prowadzenia biznesu bez najmowania personelu  
z firmy zewnętrznej. Podpisuje tylko umowę z firmą zewnętrzną na obsługę 
zadań i funkcji, których wcześniej w danym hotelu nie było, np. świadczenie 
usług bezprzewodowego Internetu czy tzw. płatnej telewizji. Umowa outsour-
cingowa ma charakter długoterminowy i na długi czas wiąże ze sobą firmy. 
Można stwierdzić, że usługi świadczone przez firmę outsourcingową są usłu-
gami komplementarnymi wobec procesu produkcyjnego outsourcobiorcy (przed-
siębiorstwa hotelarskiego)4. 

 

                                                           
3 Ch.L. Gay, J. Essinger, Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002,  

s. 16–18. 
4 Outsourcing – przelotna moda czy trwała tendencja? „Hotelarz” 2005, nr 3, s. 20. 
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Korzyści z outsourcingu dla przedsiębiorstwa hotelarskiego są następujące: 
– możliwość skoncentrowania się na głównym biznesie, czyli świadcze-

niu usług hotelarskich; 
– zmniejszenie ryzyka działalności poprzez wykorzystywanie umiejętno-

ści specjalistów w danej dziedzinie; 
– podniesienie satysfakcji gości przedsiębiorstwa hotelarskiego dzięki 

poprawie poziomu usług, do których poprzednio nie przykładano nale-
żytej uwagi; 

– umożliwienie outsourcowym pracownikom stworzenia ścieżki kariery 
w firmie, dla której są nie tylko ciężarem, ale źródłem dochodów; 

– podwyższenie standardu obiektu hotelowego; 
– pozyskanie dla hotelu nowej technologii; 
– podniesienie poziomu wiedzy wśród personelu przedsiębiorstwa hote-

larskiego; 
– identyfikacja i ewaluacja kosztów działalności przedsiębiorstwa hote-

larskiego – redukcja kosztów; 
– zarządzanie często zmieniającymi się kosztami poprzez inżynierię fi-

nansową; 
– konwersja aktywów; 
– unikanie inwestycji kapitałowych5; 
– niższe koszty działalności – nawet o 5% zmniejszają się koszty konser-

wacji w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych, 
– przeniesienie odpowiedzialności za sprawy BHP z kierownika hotelu  

na firmy zewnętrzne, 
– zmniejszenie do minimum zapasów magazynowych, 
– wykorzystanie powierzchni magazynowych do innych celów, 
– rezygnacja z zakupu narzędzi dla własnych pracowników6. 
Outcourcing w hotelarstwie zastępuje m.in. działalność własną działu 

technicznego, pralni brudnej bielizny hotelowej, czasami działalność gastrono-
miczną (usługi świadczą firmy cateringowe), ochronę mienia (firmy ochroniar-
skie wewnątrz i na zewnątrz budynku hotelowego), doradztwo prawne, ochronę 

                                                           
5 Czym ryzykujesz? „Hotelarz” 2005, nr 3, s. 22. 
6 Niezastąpiony fachowiec, „Hotelarz” 2003, nr 4, s. 10. 
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przeciwpożarową. Outsourcing w hotelarstwie może dotyczyć prostych funkcji 
ubocznych, takich jak sprzątanie, ochrona obiektu, utrzymanie higieny w toale-
tach, odśnieżanie obiektu czy też dostarczanie opału, jak też funkcji pomocni-
czych, tj. czynności działu finansowego czy kadr. Podstawowa działalność usłu-
gowa w postaci świadczenia usług hotelarskich (przede wszystkim noclego-
wych) powinna pozostać w przedsiębiorstwie hotelarskim. Często zdarza się 
tak, że w strukturze przedsiębiorstwa hotelarskiego funkcjonuje własny dział 
techniczny, który zajmuje się bieżącymi remontami i naprawami, natomiast 
przedsiębiorstwo współpracuje z zewnętrznymi firmami remontowymi i budow-
lanymi w przypadku realizacji różnego rodzaju inwestycji budowlanych. Po-
dobnie dzieje się w przypadku modernizacji obiektu hotelowego i zmiany jego 
aranżacji. Na rynku hotelarskim funkcjonują wyspecjalizowane firmy projektu-
jące hotele i inne obiekty hotelarskie, jak również firmy zajmujące się usługami 
doradczymi i konsultingowymi w zakresie np. doboru odpowiedniej kolorysty-
ki, zmiany aranżacji wnętrz, wyglądu zewnętrznego. Dla przykładu, autorem 
projektu zmiany elewacji hotelu Nowotel Centrum w Warszawie dokonanej  
w 2005 roku było francuskie biuro Lagache Architects&Associes. Koszt inwe-
stycji wyniósł 15 mln zł.  

Pewne czynności, związane np. z podnoszeniem standardu obsługi i jako-
ści świadczonych usług, muszą być wykonywane i nadzorowane przez usługo-
dawcę zewnętrznego. Do takich z pewnością należy kontrola jakości obsługi  
i identyfikacja punktów krytycznych obsługi w ramach tzw. myster shopping. 
Badania myster shopping są bardzo popularnym narzędziem oceny standardów 
obsługi klienta na zachodzie Europy oraz w USA. W ten sposób bada się dzia-
łalność hoteli i restauracji, stacji benzynowych, sieci supermarketów, banków, 
instytucji ubezpieczeniowych. Tylko w USA działa około 500 firm audytor-
skich, które zajmują się hotelami. Z ich usług korzystają takie koncerny, jak 
(duże) Starwood, Marriott, Hyatt oraz małe – Windmill Inns of America, Scha-
het Hotels. Pomiar „tajemniczy klient” zakłada, że specjalnie przeszkolone oso-
by obserwują, a następnie mierzą charakter i jakość usług, jakie dana firma ofe-
ruje klientom. Audytorzy, zbierając informacje i notując obserwacje, zachowują 
się jak potencjalni klienci. Następnie przekazują szefom firmy dane z pomiaru. 
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Na rynku hotelarskim można spotkać wiele różnych rodzajów outsourcin-
gu, takich jak outsourcing usług informatycznych, leasing pracowników,  
e-outsourcing, outsourcing funkcji kadrowych i księgowych. 

Outsourcing usług informatycznych umożliwia korzystanie z nowoczes-
nych technologii bez inwestowania własnych środków w sprzęt i oprogramo-
wanie. Sprawne funkcjonowanie systemu informatycznego pozwala utrzymać 
lub osiągnąć określoną pozycję rynkową. Outsourcing w zarządzaniu infrastruk-
turą informatyczną zapewnia wzrost dostępności aplikacji i zmniejszenie do 
minimum ryzyka awarii systemu (specjalistyczny nadzór na funkcjonującym 
systemem). Specjalistyczne zewnętrzne firmy informatyczne w ramach outsou-
rcingu hotelowego sprawują opiekę nad systemem komputerowym całego 
obiektu hotelowego oraz serwisują sprzęt.  

Usługi outsourcingowe w hotelarstwie, polegające na leasingu pracowni-
ków zatrudnionych na stałe w firmie outsourcingowej, umożliwiają ogranicze-
nie kosztów związanych z zatrudnianiem nowych pracowników. Usługodawca 
outsourcingowy, który deleguje swoich pracowników do pracy w danym hotelu 
czy też pensjonacie, przejmuje na siebie całą obsługę administracyjno-prawną 
pracowników (płaci im, rekrutuje nowych, szkoli itp.). Pracownicy tacy często 
wykonują pracę w konkretnym przedsiębiorstwie hotelarskim w okresach 
szczytu sezonu, kiedy wzrasta pracochłonność. Czynności wykonywane przez 
pracowników sezonowych najczęściej nie są zbyt skomplikowane i dotyczą np. 
sprzątania pokoi hotelowych, obsługi recepcyjnej i gastronomicznej. Bardzo 
często są to ludzie młodzi, którzy w okresie wakacji odbywają staże zawodowe, 
podnoszą swoje kwalifikacje czy też jest to dla nich sposób na dorobienie do 
stypendium. Wzrost zapotrzebowania na pracowników sezonowych w hotelar-
stwie i gastronomii szczególnie jest widoczny w tych krajach i regionach, które 
– głównie dzięki posiadaniu atrakcyjnych turystycznie walorów – są popular-
nym kierunkiem wyjazdów i podróży turystycznych. Duże zainteresowanie 
turystów danymi destylacjami turystycznymi powoduje, że obiekty hotelarskie 
w okresie sezonu turystycznego mają pełne obłożenie miejsc noclegowych  
i gastronomicznych. Do krajów takich należy Hiszpania, Włochy, Grecja, Cypr 
itp. Wysokie obłożenie wymusza zatrudnienie dodatkowych pracowników do 
obsługi gości hotelowych, a jednocześnie jest to nieodzowny element utrzyma-
nia dotychczasowej jakości obsługi hotelarskiej. 



Daniel Szostak 316 

Outsourcing funkcji kadrowych polega na zlecaniu na zewnątrz czynności 
związanych z funkcjonowaniem działu kadr, tj. rekrutacji, marketingu personal-
nego czy też organizację szkoleń. Jest szczególnie istotne w branży hotelarskiej 
znalezienie odpowiednio wykształconego oraz posiadającego odpowiednie 
kwalifikacje personelu. Dotyczy to szczególnie poszukiwania i zatrudniania 
pracowników sezonowych, pracowników do nowo otwieranych hoteli. Zdarzały 
się przypadki nowo otwieranych hoteli, które chcąc znaleźć nowych pracowni-
ków we własnym zakresie, miały w trakcie rekrutacji problemy ze skompleto-
waniem odpowiedniej załogi, mimo funkcjonowania na danym rynku lokalnym 
szkół kształcących w zakresie turystyki i hotelarstwa. Wiele firm wyspecjali-
zowało się na rynku hotelarskim w zakresie szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe personelu hotelarskiego. Szkolenia takie dotyczyć mogą m.in. umie-
jętności obsługi systemów informatycznych przez pracowników recepcji, ob-
sługi gości hotelowych, komunikacji niewerbalnej i werbalnej, pracy na po-
szczególnych stanowiskach gastronomii hotelowej. Szkolenia takie powinny 
być cyklicznie powtarzane i dotyczyć wszystkich działów podstawowych i po-
mocniczych współczesnego hotelu, czyli pracy recepcji hotelowej, służby pię-
ter, działu gastronomicznego, kadr, płac, marketingu, sprzedaży itp.  

E-outsourcing polega na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań e-bizne-
sowych przez zewnętrznych specjalistów, czyli obsłudze baz danych, zarządzaniu 
informacją i jej przetwarzaniu. Często się zdarza, że wyspecjalizowane firmy 
informatyczne projektują i wykonują na zlecenie przedsiębiorstwa hotelarskiego 
profesjonalną stronę WWW. Niekiedy taka współpraca dotyczy również bieżące-
go utrzymania sprawności funkcjonowania takiej strony (np. poprzez serwis  
i aktualizację zawartości). Rozwój współczesnego hotelarstwa wymusza na no-
woczesnych obiektach hotelowych wprowadzenie do użytkowania i obsługi gości 
hotelowych systemów rezerwacji on-line. Nadzorujący funkcjonowanie takiego 
systemu powinni zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo przesyłanych 
danych klienta oraz przeprowadzanej transakcji. Ważnym elementem jest też 
niezawodność funkcjonowania takiego systemu. Wyspecjalizowane firmy infor-
matyczne dostarczają nie tylko potrzebny sprzęt, ale również zajmują się szkole-
niem pracowników obsługujących system, dostarczają potrzebnych aplikacji, 
rozbudowują system zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika, serwisują sys-
tem, monitorują i usuwają usterki, instalują nowsze oprogramowanie itp. 
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Przyjęcie orientacji kosztowo-rynkowej przez przedsiębiorstwo hotelarskie 
wymaga z jednej strony skupienia się na kosztach działalności, a z drugiej – na 
rynku docelowym. Outsourcing jest przykładem takich działań, gdyż poprzez 
tego typu narzędzie wspomagające zarządzanie współczesnym obiektem hote-
larskim można osiągnąć właściwy efekt restrukturyzacji kosztowej w działach 
takich jak zatrudnienie, bez obniżania jakości świadczonych usług, a jednocześ-
nie pozwala na bycie bardziej konkurencyjnym na rynku poprzez wzrost efek-
tywności funkcjonowania struktury wewnętrznej przedsiębiorstwa oraz skupie-
niu się na podstawowej działalności, jaką jest świadczenie usług hotelarskich 
bez jednoczesnego skupiania uwagi na czynnościach pomocniczych, tj. kom-
plementarnych wobec głównego procesu produkcyjnego. 

 
 
 

OUTSOURCING AS A BUSINESS AND COST ORIENTATION  
IN THE CONTEMPORARY HOTEL ENTERPRISE 

 
 

Summary 
 
The article presents problems connected with ways of hotel management. Con-

temporary hotel market may be divided into two kinds of firms: 
– hotel enterprises; 
– outsourcing enterprises working for hotel enterprises. 
Outsourcing assists in hotel enterprise management. Outsourcing is a symptom of 

business orientation in hotel industry. Activity areas of outsourcing firms in hotel trade are: 
– hotel building security; 
– accounting; 
– cleaning services; 
– laundry services; 
– IT services. 
Outsourcing leads to reduction of costs in hospitality management. 
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Wprowadzenie 
 
Podstawową kwestią na rynku turystycznym jest doprowadzenie rozpro-

szonego i elastycznego w swej podstawowej części popytu do skoncentrowanej 
i sztywno zlokalizowanej podaży turystycznej. Popyt turystyczny reprezento-
wany jest przez przedstawicieli biur podróży i organizatorów podróży, którzy 
zajmują się wysyłaniem turystów, a także potencjalnych turystów, którzy często 
odwiedzają targi. Podaż jest reprezentowana przez wystawców różnych branż 
gospodarki turystycznej (hotele, przewoźnicy, biura podróży oferujące gotowe 
produkty w postaci pobytów i wycieczek, biura promocji turystycznej miast, 
regionów itp.)1. 

Spotkanie popytu turystycznego z podażą turystyczną ułatwiają liczne 
działania promocyjne, wśród których ważną rolę odgrywają targi turystyczne.  

 
 
 

                                                           
1 R. Łazarek, Ekonomika turystyki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999, s. 89–90. 
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1. ISTOTA I RODZAJE TARGÓW TURYSTYCZNYCH 
 
Targi gromadzą w jednym miejscu o jednym czasie wielu sprzedających  

i kupujących z jednej branży, co podnosi ich atrakcyjność dla obu stron, umoż-
liwia bowiem porównywanie ofert i warunków transakcji oraz kontakt z wielo-
ma potencjalnymi partnerami w krótkim czasie i relatywnie niskim kosztem2. 

Partnerami targów turystycznych są: organizator targu, wystawcy, intere-
sanci i zwiedzający. Organizatorem może być jednostka organizacyjna (przed-
siębiorstwo, instytucja, urząd, osoba prawna lub fizyczna), która zawodowo 
zarządza kompleksem targowym3. Wystawcami natomiast są podmioty gospo-
darcze (przedsiębiorstwa turystyczne), które na imprezie targowej wystawiają 
produkt4. Interesanci i zwiedzający to osoby przybyłe na teren targowy w celu 
zapoznania się z ekspozycją i ofertami wystawców. Interesanci przybywają 
zazwyczaj w celach zawodowych. Zwiedzający natomiast to publiczność, która 
przybyła w celach prywatnych, a jej uczestnictwo w targach może mieć charak-
ter przypadkowy, wywołany impulsywnie podjętą decyzją, pod wpływem  
np. oglądanej reklamy5.  

Targi turystyczne można podzielić na: 
– targi przeznaczone tylko dla branży, bez możliwości zwiedzenia przez 

publiczność; 
– targi dla publiczności (ogólne i tematyczne); 
– targi dla branży i publiczności;  
– targi wielobranżowe z możliwością prezentacji turystycznej; 
– targi specjalistyczne związane z turystyką (targi wyposażenia hotelo-

wego i gastronomicznego, sprzętu kempingowego, żeglarskiego itp.), na 
których możliwa jest prezentacja oferty turystycznej; 

– targi o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym.  
 
 

                                                           
2 http://www.hotelarze.pl. 
3 H. Wojciechowski, Promocja targowa i wystawiennicza, Międzynarodowa Szkoła Mene-

dżerów, Warszawa 1995, s. 47. 
4 Ibidem, s. 48. 
5 Ibidem, s. 49. 
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Ze względu na zasięg, turystyczne imprezy targowe można podzielić na  
– targi lokalne, 
– targi regionalne, 
– targi krajowe, 
– targi międzynarodowe6. 
Targi lokalne, zwane często giełdami, to niewielkie imprezy liczące kil-

kudziesięciu wystawców. Pełnią – w zależności od intencji – dwie funkcje. 
Pierwszą jest prezentacja oferty lokalnych firm turystycznych adresowanej do 
instytucjonalnych odbiorców zewnętrznych, np. biur podróży z całego kraju  
i nie tylko. Drugą jest prezentowanie głównie (choć nie wyłącznie) przez lokal-
ne biura podróży oferty turystycznej z całego świata. W pierwszym przypadku 
przedstawiciele lokalnej branży turystycznej są zainteresowani, by targi odwie-
dziło jak najwięcej przedstawicieli biur podróży z kraju, czyli oferent jest lokal-
ny, a nabywca zewnętrzny. W drugim przypadku produkt pochodzi z całego 
świata i ma zachęcić lokalnych mieszkańców do wyjazdów turystycznych. Tu 
oferent jest zewnętrzny, a klient – lokalny. Jest to jedyny rodzaj imprez targo-
wych, gdzie możliwe jest zachowanie jasnego określenia, kto jest oferentem,  
a kto odbiorcą oferty. Tego typu imprezy są przyszłościowe, zwłaszcza gdy 
wystawiają się lokalne biura podróży, prezentujące ofertę dla mieszkańców. Jest 
to doskonały sposób dla wszystkich na prezentację swojej oferty oraz szansa na 
zainteresowanie nią szerokiego grona mieszkańców. Tymczasem giełdy lokal-
ne, gdzie swoją ofertę prezentują lokalni przedsiębiorcy turystyczni, a odbior-
cami są pośrednicy turystyczni z kraju i ze świata, często ewoluują w kierunku 
targów regionalnych. 

Targi regionalne z reguły obejmują swoim zasięgiem pewien charaktery-
styczny turystycznie region, gdzie nie są ważne podziały administracyjne ani 
polityczne (np. imprezy alpejskie czy targi bałtyckie). Tu, jak i na pozostałych 
imprezach, mieszają się interesy środowisk lokalnych i zewnętrznych. Tak więc 
są to imprezy, na których zarówno można spotkać gminę prezentującą swoje 
atrakcje, jak i zagraniczne biuro podróży, zachęcające do zakupu wycieczek do 
swojego kraju. 

                                                           
6 http://www.hotelarze.pl. 
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Targi krajowe dają szansę na przegląd oferentów ze wszystkich stron kra-
ju organizatora oraz na zagraniczne stoiska regionalne, a nawet narodowe.  

Targi międzynarodowe to kombinacja wszystkich przedstawionych moż-
liwości. Wystawcami są przedstawiciele branży turystycznej z całego świata, 
gminy, a także przedstawiciele organizacji turystycznych, zarówno regional-
nych, jak i narodowych. Targi międzynarodowe to doskonała okazja do zapre-
zentowania kraju czy chociażby regionu.  

Targi przynoszą wiele korzyści wszystkim ich uczestnikom. Dla przedsię-
biorstw turystycznych są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów  
i promowania produktów wśród szerokiej publiczności. Zwiedzający, z kolei, 
mają możliwość rozmowy z osobami, które mają znaczną wiedzę na temat wy-
stawionego produktu turystycznego i mogą udzielić wiarygodnych odpowiedzi 
na różne pytania. Również miejscowości, w których dane targi się odbywają, 
odnoszą duże korzyści. Wynikają one najczęściej z wydatków organizatorów 
imprezy, odwiedzających i wystawców ponoszonych na transport, zakwatero-
wanie, rekreację i rozrywki w danym mieście. Krajowe, a zwłaszcza międzyna-
rodowe targi mogą mieć istotny wpływ na gospodarkę miejsca, w którym się 
odbywają, gdyż spora liczba odwiedzających i wystawców pozostaje tam przez 
kilka dni. Ponadto miasta zazwyczaj wykorzystują wielkie międzynarodowe 
targi do stworzenia swojego wizerunku jako centrum przemysłu i handlu7. 

 
 

2. ZASADY ORGANIZACJI TARGÓW TURYSTYCZNYCH I POMIAR ICH 
EFEKTYWNOŚCI 

 
Targi są instrumentem, który powinien być harmonijnie wkomponowany 

w strategię promocji przedsiębiorstwa lub regionu turystycznego, tzn. udział  
w konkretnej imprezie nie może być przypadkowy. 

Przy wyborze targów należy sprawdzić kilka istotnych parametrów, takich 
jak8: 
                                                           

7 R. Davidson, B. Cope, Turystyka biznesowa, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 
2003, s. 181. 

8 Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004,  
s. 117. 
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– realny i potencjalny popyt, 
– całkowita powierzchnia targowa, 
– charakter targów (konsumenckie, branżowe, handlowe), 
– liczba wystawców, w tym z zagranicy, 
– struktura wystawców (miasta, regiony, biura informacji turystycznej, 

branża), 
– liczba odwiedzających, w tym z branży, 
– liczba akredytowanych dziennikarzy, 
– koszt wykupu powierzchni targowej (1 m2). 
Przygotowania do udziału w imprezie targowej są procesem, który obej-

muje kilka etapów. Jednym z pierwszych jest sformułowanie celów udziału  
w targach oraz ustalenie budżetu targowego. Określenie celów wymaga prze-
myślenia najważniejszych potrzeb i problemów przedsiębiorstwa. Należy zde-
cydować, co jest możliwe do rozwiązania i realizacji na targach. Główne cele 
dla firm biorących udział w targach to, po pierwsze, pozyskanie nowych klien-
tów lub nawiązanie współpracy z potencjalnymi kooperantami, a po drugie – 
kształtowanie wizerunku firmy w oczach klientów, kontrahentów i konkuren-
cji9. Poza wymienionymi celami, firmy mogą postawić również na zwiększenie 
udziału w rynku, odzyskanie dawnych klientów, utrwalenie więzi z mediami, 
docieranie do nowych grup potencjalnych klientów, wpływanie na decyzje 
klientów, prezentację nowych produktów, rozpoznawanie życzeń klientów itp.  

Z badań polskiej branży turystycznej wynika, że istotnymi celami uczest-
nictwa w targach są w kolejności10: 

1) poznanie potencjalnych odbiorców oferowanych usług; 
2) prezentacja firmy i jej oferty na rynku; 
3) budowa wizerunku; 
4) zbieranie opinii o ofercie firmy; 
5) obserwacja działań konkurencji; 
6) wprowadzenie nowych produktów; 
7) poznanie nowych trendów w turystyce; 
8) doskonalenie kwalifikacji personelu; 

                                                           
9 M. Sobiło, Prezentujmy się z pomysłem, „Rynek Turystyczny” 2004, nr 9, s. 36. 
10 Z. Kruczek, B. Walas, op.cit., s. 115. 
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9) zawieranie umów i kontraktów; 
10) odnowienie kontaktów handlowych; 
11) ogólne badania marketingowe.  
Planując udział w targach, należy uwzględnić także związane z tym kosz-

ty. Składają się na nie następujące kategorie: 
– koszty podstawowe (m.in. wynajem powierzchni, zaopatrzenie w ener-

gię), 
– projektowanie, budowa i wyposażenie stoiska, 
– obsługa stoiska (w tym aprowizacja na stoisku, telefon, Internet, faks, 

darmowe materiały reklamowe i upominki), 
– koszty osobowe oraz podróży (w tym wynagrodzenie dla wszystkich 

pracowników związanych z imprezą targową, noclegi, koszty wyżywie-
nia poza stoiskiem), 

– transport (w tym ubezpieczenie), 
– pozostałe koszty (w tym szkolenia, przygotowania do targów, opraco-

wanie wyników). 
Przykładowe koszty uczestnictwa w imprezach targowych przedstawiono 

w tabeli 1. 
Jeżeli firma podjęła decyzję, na jakich targach będzie realizować założone 

cele, kolejnym krokiem powinna być organizacja jak najbardziej atrakcyjnego 
stoiska. Projekt i jego techniczne wykonanie stoiska powinny być funkcjonalne 
i wyróżniać się spośród konkurencji. Należy wyeksponować wizerunek firmy, 
jej logo i znaki firmowe, a także zapewnić właściwy sposób postrzegania pro-
duktów firmy przez gości. Ważne jest również, aby stroje personelu były zapro-
jektowane w sposób korespondujący ze stylem stoiska. 

Duży wpływ na efekt stoiska i liczbę odwiedzających ma jego lokalizacja. 
Nie może ona być przypadkowa. Wystawca niekiedy ma ograniczone możliwo-
ści wyboru lokalizacji, niemniej jednak powinno się wystrzegać miejsc, które 
ograniczą możliwość wysokiej odwiedzalności lub sprawią złe wrażenie.  
W tabeli 2 przedstawiono przykłady takich lokalizacji.  
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Tabela 1  
 

Koszty wykupu powierzchni targowej  

na wybranych krajowych turystycznych imprezach targowych w 2005 roku 
 

Cena netto 1 m2 powierzchni 

Nazwa Termin Miejsce zabudowanej  
wewnątrz hali 

nie-
zabudowanej 

wewnątrz  
hali 

Targi Sportów Wodnych i Rekreacji 
„WIATR I WODA” 

10–13.03. Warszawa 127 euro 96 euro 

XII Międzynarodowe Targi Turystyki, 
Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego 
i Sportowego GLOB 2005 

1–3.04. Katowice 74 euro 55 euro 

XI Międzynarodowe Targi – Regiony 
Turystyczne „Na Styku Kultur” 

1–3.04. Łódź  205 zł 160 zł 

Wiosenna Giełda Turystyczna 8–9.04. Poznań 450 zł (stoisko z za-
budową) 
250 zł (model sto-
likowy) 

80 zł 

Gdańskie Targi Turystyczne GTT 2005 8–10.04 Gdańsk 260 zł 220 zł 
XIV MARKET TOUR 6–8.05. Szczecin 220 zł 150 zł 
Dolnośląska Giełda Turystyczna  
REKREACJA 2005 

7–8.05. Wrocław 130 zł 80 zł 

XIII Międzynarodowe Targi Turystyczne 
TT Warsaw Tour & Travel 2005 

22–24.09. Warszawa 699 zł 599 zł 

TOUR SALON 2005 
Międzynarodowy Salon Turystyczny 19–22.0 Poznań 

420 euro – 
stoisko 6 m2 

820 euro – 
stoisko 12 m2 

1350 euro – 
stoisko 20 m2

64 euro 

Źródło: „Wiadomości Turystyczne”, Dodatek „Targi” 2005, nr 81, s. 6–7. 
 

Tabela 2  

Niekorzystne lokalizacje stoiska w hali targowej 

Lokalizacja Podstawowe wady 
przy głównych wej-
ściach 

hałas, tłok, każdy zwiedzający zatrzymuje się tylko na chwilę i idzie 
dalej 

„martwe końce” naroża hali, gdzie mało kto zagląda 
wzdłuż ściany zwykle mało rentowne, trudno wyróżnić się w szeregu innych, 

bardzo podobnych boksów 
w pobliżu barier archi-
tektonicznych 

elementy architektury utrudniają montaż stoiska i pracę personelu 
w trakcie imprezy (np. filary, windy) 

niekorzystne sąsiedztwo istnienie i funkcjonowanie w najbliższym sąsiedztwie obiektów 
zakłócających normalną pracę stoiska (np. bary, kawiarnie, toalety, 
sale konferencyjne, automaty, stanowiska TV)  

Źródło: Z. Kruczek, B. Walas, op.cit., s. 119. 
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W wyborze oprawy plastycznej i zabudowy stoiska można skorzystać  
z następujących rozwiązań11: 

– zlecenie przygotowania stoiska firmie krajowej, jego przywóz i montaż, 
– zlecenie przygotowania stoiska firmie w miejscu odbywania się targów, 
– wystrój stoiska i zabudowa standardowa, dostarczona przez organizato-

ra w cenie stoiska, co jest najtańszym rozwiązaniem. 
Wybór rozwiązania zależy od firmy, a jeśli jest kilku podwystawców, or-

ganizacją stoiska powinna zająć się jedna instytucja, aby oprawa graficzna była 
w miarę jednolita.  

Zdecydowanie najważniejszym elementem każdego stoiska jest jego per-
sonel. Osoby reprezentujące firmę powinny być odpowiednio przeszkolone, 
znające obsługę klienta i posiadające doświadczenie zawodowe. Profesjonalne-
go sprzedawcę targowego powinna cechować12: 

– skuteczna osobowość zawodowa (przyjemny wygląd, spokojne manie-
ry, umiejętność konwersacji, entuzjazm, szczerość, uczciwość, rzetel-
ność, odpowiedzialność, wytrwałość, chęć współpracy); 

– wiedza o produkcie i klientach (znajomość produktu, znajomość konku-
rencji, motywy zakupu, znajomość psychologii sprzedaży osobistej); 

– zrozumienie technik sprzedaży (lista celów, oferta wstępna, oferta za-
sadnicza, prezentacja, pokonanie wątpliwości klienta, zamknięcie pro-
cedur sprzedaży). 

Przedsiębiorstwo uczestniczące w imprezie targowej powinno z odpo-
wiednim wyprzedzeniem zadbać o zaproszenie gości, z jakimi chce nawiązać 
kontakt w czasie trwania imprezy targowej, oraz umiejętnie zainteresować 
dziennikarzy swoim udziałem i produktami, jakie będą promowane na targach. 
Zaproszenia powinny być starannie zaprojektowane, zarówno dla dziennikarzy, 
jak i osób, z którymi firma chce nawiązać kontakt. Przed rozpoczęciem targów 
należy przygotować drukowane materiały reklamowe i informacje o firmie oraz 
wizytówki personelu stoiska.  

                                                           
11 Ibidem, s. 123. 
12 A. Drab, Marketing wystawienniczy, Bussinesman Book, Warszawa 1995, s. 195–196. 
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Ważnym elementem promocji targowej jest przeprowadzenie kontroli jej 
skuteczności. Do kontroli skuteczności udziału w targach można wykorzystać 
różnorodne mierniki. Niektóre z nich to13: 

– wielkość sprzedaży, 
– liczba zwiedzających stoiska, 
– liczba bezpośrednich kontaktów, 
– ankieta wśród zwiedzających, 
– protokoły rozmów, 
– analiza dróg poruszania się gości po stoisku. 
Miernik wielkości sprzedaży służy ocenie stopnia zainteresowania produk-

tami przedsiębiorstwa turystycznego. Wystawca może w ten sposób uzyskać 
informację, które produkty cieszą się największą popularnością. Drugim mier-
nikiem jest liczba zwiedzających stoisko. W ten sposób można uzyskać infor-
macje na temat atrakcyjności stoiska oraz stopnia zainteresowania firmą i jej 
produktami. Ten miernik pozwala określić, jaki procent gości targowych trafił 
na stoisko. Dwie pierwsze metody są dość łatwe do przeprowadzenie i cechują 
je niskie koszty. 

Miernikiem zbliżonym do poprzedniego jest liczba bezpośrednich kontak-
tów. Różnica polega na liczeniu wyłącznie osób, z którymi obsługa stoiska 
przeprowadziła rozmowę. Metoda ta pozwala na wyciągnięcie wniosków na 
przyszłość, dotyczących obsady personalnej stoiska. Notując godzinę, o której 
odbyła się rozmowa, będzie można w przyszłości określić pory dnia o najwięk-
szym i najmniejszym natężeniu ruchu na stoisku. Wadą tego miernika jest brak 
jakościowej analizy poszczególnych kontaktów. 

Kolejnym miernikiem jest ankieta wśród zwiedzających, za pomocą której 
zbierane są dane na temat samego stoiska, postrzegania przedsiębiorstwa i jego 
działalności, stopnia znajomości firmy czy też uzyskania danych na temat struk-
tury zwiedzających. Budowa kwestionariusza zależy od zdefiniowanego wcześ-
niej problemu badawczego. Metoda ta jest czasochłonna i kosztowna. 

Innym miernikiem są protokoły rozmów. Jest to pisemna dokumentacja 
rozmów, które odbyły się z klientami w czasie trwania targów. Protokoły mogą 

                                                           
13 http://www.polfair.com.pl. 
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być zarówno sformalizowane, jak i niesformalizowane (nie są ograniczone  
z góry narzuconą strukturą formularza). 

Za pomocą kolejnego miernika, jakim jest analiza dróg poruszania się go-
ści po stoisku, możliwe jest określenie zachowania zwiedzających stoisko oraz 
uzyskanie informacji, skąd zwiedzający przychodzą, przy jakich produktach 
zatrzymują się najczęściej, które części stoiska są omijane. Metoda ta pozwala 
na dokonanie pewnych korekt jeszcze w czasie trwania imprezy, jest jednak 
czasochłonna i trudna w realizacji. 

Podsumowując wyniki udziału w targach, należy ocenić, w jakim stopniu 
udało się osiągnąć założone cele i jaki jest stopień efektywności finansowej 
firmy. Monitorowanie pracy firmy po targach, nawiązane kontakty i ewentualne 
kontrakty pozwolą na ustalenie i obliczenie zwrotu z inwestycji w wystąpienie 
targowe, jednak należy pamiętać, że często efekty udziału pojawiają się po dłu-
gim czasie, a działania po zakończeniu imprezy targowej są zwieńczeniem 
przygotowań oraz wysiłku podczas targów.  

 
 

3. TURYSTYCZNE IMPREZY TARGOWE W POLSCE 
 
W Polsce organizowanych jest wiele targów o charakterze międzynarodo-

wym, regionalnym bądź lokalnym, użytecznych zwłaszcza dla operatorów 
atrakcji turystycznych oraz miejsc docelowych14. Na targach krajowych i mię-
dzynarodowych mogą prezentować swoje oferty: regionalne i lokalne organiza-
cje turystyczne, samorządy wszystkich szczebli, biura podróży, hotele, prze-
woźnicy narodowi, uzdrowiska, miejskie biura konferencyjne i kongresowe, 
stowarzyszenia konferencji oraz inne jednostki związane z organizacją i obsługą 
turystyki przyjazdowej. Polska Organizacja Turystyczna umożliwia współfinan-
sowanie uczestnictwa w imprezach targowych. Dofinansowanie może sięgać: 

– 80% w przypadku regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, 
– 60% dla samorządów, 

 
 

                                                           
14 S. Briggs, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 2003, s. 161. 
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– 70% dla biur podróży,  
– 20% dla hoteli i przewoźników15.  
Organizatorzy turystyczni mogą również korzystać z unijnych środków, 

z dotacji o dofinansowanie targów, wystaw oraz zagranicznych misji gospodar-
czych. Dotacja ta przyznawana jest w ramach Poddziałania 2.2.2. Sektorowego 
Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Maksy-
malna wielkość pomocy wynosi do 50% poniesionych i udokumentowanych 
fakturami oraz dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności kosztów 
kwalifikowanych uczestnictwa w targach, nie więcej jednak niż 20 tys. zł. Fir-
ma otrzymuje środki dopiero po zrealizowaniu projektu16.  

Regionalne targi turystyczne, eksponujące produkty turystyczne, odbywają 
się w różnych częściach Polski. Na wybrzeżu produkt turystyczny promują 
„Targi Turystyki i Wypoczynku, Hoteli i Restauracji” w Międzyzdrojach, 
„Giełda Turystyczna” w Szczecinie oraz „Gdańskie Targi Turystyczne”.  
W południowej Polsce odbywają się Targi „W Stronę Słońca”, organizowane  
w Opolu, czy, odgrywający ważną rolę, „Krakowski Salon Turystyczny” oraz 
Krakowskie Targi Turystyczne i Wypoczynku „Twoje Lato”, jak również orga-
nizowane w Krakowie targi „Zimowa Giełda Turystyczna”. Warto wymienić 
też Międzynarodowe Targi Turystyczne „Beskidy” w Bielsku-Białej, targi  
w Łodzi oraz Świętokrzyskie Targi Turystyczne „Voyager” w Kielcach. Na 
rysunku 1 przedstawiono ranking wymienionych imprez turystycznych według 
ich powierzchni targowej, na podstawie badań Polskiej Korporacji Targowej, 
przeprowadzonych w 2004 roku.  

Polskie targi turystyczne różnią się między sobą prestiżem, zasięgiem tery-
torialnym i charakterem. Do największych i najbardziej znanych należą Targi 
„Tour Salon”, odbywające się w Poznaniu, oraz Targi TT Warsaw organizowa-
ne w Warszawie. 

 
 
 
 

                                                           
15 http://www pot.gov.pl. 
16 A. Bednarek, Jadę na targi za unijne pieniądze, „Rynek Turystyczny” 2004, nr 11, s. 38. 
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Rys. 1. Ranking imprez w branży turystycznej według powierzchni targowej netto 
Źródło: http://www.polfair.com.pl. 

 
 
O pozycji Targów „Tour Salon” decyduje nie tylko powierzchnia ekspozy-

cyjna czy liczba wystawców, ale – zważywszy na dużą aglomerację poznańską 
– także duży rynek potencjalnych klientów oraz tradycje targowe. Targi  
poznańskie zostały wyróżnione certyfikatem najlepszej imprezy targowej, przy-
znawanym przez Polską Korporację Targową17. Organizatorem „Tour Salonu” 
są Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o., natomiast patronat nad impre-
zą sprawuje Polska Organizacja Turystyczna.  

W październiku 2004 roku w Poznaniu na powierzchni 6452 m2 swoją 
ofertę zaprezentowało 737 wystawców, w tym 40 oficjalnych zagranicznych 
ekspozycji. Po raz pierwszy z narodowymi ekspozycjami wystąpiły Irlandia, 
Niemcy i Wielka Brytania, a także inne kraje Unii Europejskiej – Litwa i Esto-
nia. Swoje wystąpienia zaprezentowały również Chiny i Kenia18. Polskie sto-
isko narodowe liczyło 52 m2 powierzchni wystawienniczej. Hasłem przewod-

                                                           
17 http://www.polfair.com.pl.  
18 http://www.tour-salon.pl. 
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nim było „Polska – spotkanie z kulturą”19. W roku 2004 w ramach ekspozycji 
na targach pojawiły się oferty o następującej tematyce20: 

– miejsca wypoczynku – wszystkie polskie regiony, oficjalne zagraniczne 
ekspozycje narodowe; 

– baza turystyczna – hotele, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria, gospodar-
stwa agroturystyczne; 

– biura podróży; 
– dostawcy usług wspierających turystykę – przewoźnicy, sieci i progra-

my komputerowe dla turystyki, sprzęt turystyczny, wydawnictwa. 
Jednocześnie po raz szósty imprezą towarzyszącą Targom „Tour Salon” 

była wystawa Gastro-Invest-Hotel, na której swoją ofertę zaprezentowali do-
stawcy sprzętu i wyposażenia dla hotelarstwa i gastronomii21. W programie, 
poza wieloma atrakcjami dla publiczności, licznymi pokazami i występami 
zespołów folklorystycznych i muzyczno-tanecznych, odbyły się również ważne 
spotkania dla przedstawicieli branży turystycznej. Na targach miało miejsce 
wręczanie nagród branżowych, m.in. „Złotych Akantów” dla wystawców, któ-
rzy najlepiej zaprojektowali swoje stoiska. Nagrodzono laureatów ogólnopol-
skich plebiscytów: „Hotel marzeń” i „Najpopularniejsza miejscowość tury-
styczna” oraz konkursu „Najciekawszy produkt turystyczny”.  

Jedną z największych imprez turystycznych w kraju i w Europie Środko-
wo-Wschodniej są także targi TT Warsaw Tour&Travel. Podobnie jak „Tour 
Salon” są to targi o charakterze konsumencko-handlowym. W roku 2004 
uczestniczyło w nich 450 wystawców z 51 państw, z których aż 38 stworzyło 
własne stoiska narodowe. Po raz pierwszy na targach zaprezentowały się: Japo-
nia, Luksemburg oraz Palestyna. W porównaniu z rokiem 2003, odnotowano 
znaczący wzrost zarówno krajów reprezentowanych przez wystawców jak  
i przybyłych z zagranicy gości. Liczbę wystawców w latach 1994–2004 przed-
stawiono na rysunku 2. 

 
 

                                                           
19 http:/www.pot.gov.pl. 
20 Ibidem. 
21 http://targi.gastrona.pl. 
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Rys. 2. Liczba polskich i zagranicznych wystawców na TT Warsaw Tour&Travel 

w latach 1994–2004  
Źródło: http://www.mtpolska.com.pl. 

 
 
Podstawowym celem Targów TT Warsaw jest zaprezentowanie oferty tu-

rystycznej państw i regionów oraz touroperatorów, gestorów bazy noclegowej, 
przewoźników z całego świata, jak również szeroka promocja potencjału tury-
stycznego Polski oraz podmiotów działających na krajowym rynku. Targi są 
spotkaniem profesjonalistów, wśród których znajdują się przedstawiciele rzą-
dowych organizacji promocji turystyki, związków biur podróży i hoteli, organi-
zatorów turystyki biznesowej oraz innych ważnych dla branży turystycznej 
instytucji i organizacji branżowych22.  

Należy zaznaczyć, że „Tour Salon” w Poznaniu i Tour&Travel w War-
szawie to targi turystyczne, które spośród niewielu w Polsce mają rangę mię-
dzynarodową.  

 
 
 
 

                                                           
22 http://www.mtpolska.com.pl. 
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Podsumowanie 
 
Na rynku usług turystycznych szczególnie pożądana jest działalność pro-

mocyjna. Promocja pozwala w większym stopniu oddziaływać na rynek, infor-
muje o dostępnych i nowych produktach turystycznych, a przy tym ma na celu 
wywołanie przekonania o wyższości produktu nad produktami konkurencyjny-
mi. Nieodłącznym elementem działań promocyjnych są targi. Mimo że są kosz-
townym działaniem marketingowym, w długim okresie przynoszą zyski. Umoż-
liwiają one promocję firmy i oferowanego produktu turystycznego. Pozwalają 
na nawiązanie w jednym miejscu kontaktu między sprzedającym a kupującym, 
zapoznanie się z wieloma ofertami, obserwację działań konkurencji oraz po-
znawanie nowych trendów w turystyce.  

 Podstawowym warunkiem, aby targi były efektywne, jest odpowiednie 
przygotowanie do wystąpienia targowego, zgodnie z założonymi celami uczest-
nictwa. Projekt stoiska pełni ważną funkcję oddziaływania wizualnego na zwie-
dzających, podkreślania walorów eksponowanych produktów oraz kształtowa-
nia pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Na efektywność udziału w tar-
gach ma również wpływ wysoki poziom obsługi personelu stoiska.  

 
 
 

EXHIBITIONS AND PRODUCT PROMOTION IN TOURISM 
 
 

Summary 
 

Tourism exhibitions are an important part off all promotion activities in tourism 
sector. They consist of brilliant opportunity of meeting new business partners and pro-
moting companies’ products. Annually in Poland several hundreds exhibitions takes 
place, which are organized by several dozen institutions. The most important exhibition 
cities are among others: Wrocław, Międzyzdroje, Łódź, Białystok, Katowice, Kraków, 
Lublin, Kielce, Szczecin, Gdańsk, Warszawa, Bydgoszcz i Poznań. The paper characterizes 
most important Polish tourist exhibitions, to which belong: Tour Salon in Poznań and 
TT Warsaw. 

 
Translated by Anna Tokarz 
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Wprowadzenie 
 
Od początku istnienia turystyki, rozumianej jako ogół zjawisk związanych 

z przemieszczaniem się ludności, istniała potrzeba obsługi osób podróżujących. 
Na początku były to przede wszystkim usługi związane z zaspokojeniem pod-
stawowych potrzeb człowieka, a mianowicie snu i wyżywienia. W miarę zwięk-
szania się ilości wolnego czasu, wzrostu zamożności społeczeństw, rozwoju 
środków transportu zwiększał się ruch turystyczny i rosły wymagania turystów, 
różnicowały się motywacje uprawiania turystyki. Zmieniały się również usługi 
oferowane turystom, ulegały one specyfikacji, zwiększył się ich zakres, zwięk-
szyła się liczba podmiotów je oferujących.  

Działalność turystyczna charakteryzuje się występowaniem wyjątkowej 
różnorodności podmiotów gospodarczych, których celem jest zaspokojenie po-
trzeb osób wyjeżdżających poza miejsce stałego zamieszkania (zarówno przed 
rozpoczęciem podróży, w trakcie jej trwania, jak i w miejscu docelowym). Ta 
rozmaitość jest przyczyną trudności w określeniu i zdefiniowaniu przedsię-
biorstw, które określa się mianem turystycznych. Przy dużej różnorodności 
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kryteriów stosowanych do różnicowania przedsiębiorstw turystycznych najczy-
telniejsza jest klasyfikacja, dzieląca wszystkie przedsiębiorstwa, zajmujące się 
produkcją dóbr i usług konsumowanych przez turystów na cztery grupy:  

– bezpośrednio obsługujące turystów, 
– świadczące swoje usługi również dla turystów, chociaż obsługa tej gru-

py klientów nie jest jedynym celem ich działalności, 
– prowadzące działalność o charakterze mieszanym, w tym również usłu-

gi turystyczne, 
– prowadzące działalność pośrednio związaną z obsługą ruchu turystycz-

nego1. 
 
 

1. METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 
 
Duża liczba podmiotów działających na rynku turystycznym utrudnia nie 

tylko ich klasyfikację, ale również dokonywanie różnych analiz szczegółowych. 
Dlatego też, poruszając problematykę informacji turystycznej, w niniejszym 
artykule ograniczono się do biur podróży i zakładów hotelarskich, jako repre-
zentantów branży turystycznej, mających największy wpływ na terenie woje-
wództwa podlaskiego na rozwój systemu informacji turystycznej. Ponadto biura 
podróży często kooperują z zakładami hotelarskimi. Na rysunku 1 wyraźnie 
zaznaczono, że kanały usług hotelarskich mogą obejmować pośrednika tury-
stycznego – biuro podróży. 

Biura podróży są ogólnym określeniem stosowanym do podmiotów, które 
zajmują się działalnością pośrednictwa i organizacji w turystyce jako jedynym 
lub głównym przedmiotem swej działalności2. Natomiast zakłady hotelarskie to 
obiekty funkcjonujące w celu świadczenia usług noclegowych, polegających na 
czasowym wynajmowaniu umeblowanych pokoi lub miejsc w tych pokojach3.  

 
 

                                                           
1 Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, PWN, Warszawa–Poznań 2002, s. 244. 
2 A. Konieczna-Domańska, Biura podróży na rynku turystycznym, PWN, Warszawa 1999,  

s. 18. 
3 Kompendium..., s. 264.  
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Rys. 1. Kanały dystrybucji przedsiębiorstwa hotelarskiego  
Źródło: na podstawie T. Vassos, Strategie marketingowe w Internecie, Wydawnictwo 

Studio Emka, Warszawa 1999, s. 73. 
 
 
Specyfika korzystania z informacji turystycznej w biurach podróży i za-

kładach hotelarskich, z uwagi na różny zakres świadczonych usług turystycz-
nych, różni się znacznie. Jednak rozwój i nowe możliwości zastosowań nowo-
czesnych technologii informacyjnych zaczęły zbliżać do siebie, w sensie infor-
macyjnym, całą branżę turystyczną. Okazuje się, że nowe funkcje, jakie pełni 
informacja turystyczna, wyznaczają zbieżne cele. Jednym z nich jest zwiększe-
nie ruchu turystycznego w regionie. Ten fakt, jak również charakter przygoto-
wanej ankiety, która miała umożliwić ocenę wykorzystania informacji turys-
tycznej w działalności przedsiębiorstw turystycznych, sprawiły, że zastosowano 
jednakowy kwestionariusz ankiety do podmiotów branży turystycznej. 

Badania przeprowadzono pod koniec 2004 roku, objęto nimi biura podróży 
i zakłady hotelarskie, działające na terenie całego województwa podlaskiego. 
Wybierając podmioty do badań, kierowano się dwoma dodatkowymi kryteria-
mi:  
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– działalność turystyczna jest główną działalnością firmy, 
– istnieje możliwość wykorzystania poczty elektronicznej do kontaktu  

z firmą. 
Założenia te pozwoliły na wstępie wyeliminować z badań część podmio-

tów turystycznych, które działalność turystyczną wykazywały jako dodatkową, 
co jest jednoznaczne (według autora artykułu) z brakiem motywacji do podej-
mowania aktywnych działań na rzecz rozwoju turystyki w województwie. Przy-
jęto również, że firmy o ustabilizowanej sytuacji ekonomicznej i zarazem  
zorientowane na klienta, a przede wszystkim takie, które mogą podejmować 
inicjatywy związane z rozwojem turystyki, mają własne witryny internetowe 
oraz oferują możliwość kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Tak przyjęte założenia ograniczyły liczbę ankietowanych podmiotów do 
89, do których rozesłano ankiety pocztą elektroniczną. Otrzymano 66 ankiet, co 
daje 74% zwrotu. W wielu przypadkach zwracano się kilkukrotnie z prośbą  
o wypełnienie kwestionariusza. Kwestionariusz ankiety zawierał 16 pytań,  
z których sześć miało charakter pytań zamkniętych, a pozostałe dziesięć były 
pytaniami półotwartymi. Zagadnienia poruszane dotyczyły problemów infor-
macji, jej znaczenia, wykorzystania i upowszechniania w działalności turys-
tycznej. 

 
 

2. WYNIKI BADAŃ 
 
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że podmioty branży turys-

tycznej na bieżąco analizują trendy na rynku turystycznym i zwracają uwagę na 
rosnące wśród turystów korzystanie z informacji. Oceniając znaczenie informa-
cji z punktu widzenia własnej działalności, firmy turystyczne zdecydowanie 
wskazywały różnorodne funkcje, jakie obecnie pełni informacja. W 60 ankie-
tach (ponad 90% odpowiedzi) wybrano odpowiedź, iż informacja pełni obecnie 
wiele funkcji (tabela 1), a pozostałe wskazywały, że główną rolą informacji 
turystycznej jest promocja. 
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Tabela 1 
 

Funkcje informacji w turystyce w opinii pracowników biur podróży  
i zakładów hotelarskich 

 
Wariant odpowiedzi Procent udzielonych odpowiedzi 

informacyjna   0 
doradcza   0 
promocyjna   9 
pełni wiele różnych funkcji 91 
inna   0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 
Podmioty turystyczne w przeważającej większości są zdania, że informa-

cja turystyczna jest czynnikiem wspomagającym rozwój ruchu turystycznego. 
Aż 41 firm udzieliło takiej odpowiedzi (ponad 62% badanych podmiotów). 
Dwukrotnie zaznaczono odpowiedź, iż informacja ułatwia nawiązywanie kon-
taktów gospodarczych, a w pozostałych przypadkach (23 ankiety, co daje pra-
wie 35% odpowiedzi) udzielano odpowiedzi, że informacja turystyczna jest 
ważnym czynnikiem w promocji walorów turystycznych regionu. Należy za-
znaczyć, że ankietowane podmioty prowadzą działalność gospodarczą, dla nich 
więc najważniejsze jest zwiększone zainteresowanie ich ofertą, a na to ma 
wpływ zwiększona liczba przyjazdów na teren województwa.  

Wszystkie firmy turystyczne twierdząco odpowiedziały na pytanie doty-
czące posiadania bazy danych o walorach turystycznych i zagospodarowaniu 
turystycznym województwa podlaskiego. Jednak wiedza autora, będąca wyni-
kiem obecnie prowadzonych badań dotyczących konkurencyjności branży turys-
tycznej w województwie podlaskim4, wskazuje, że zakres posiadanych danych 
jest różny w różnych podmiotach. Należy również podkreślić, że obecnie żaden 
podmiot, zarówno spośród badanych, jak i tych nieobjętych badaniami, nie ma 
pełnej bazy danych o walorach i zagospodarowaniu turystycznym województwa 

                                                           
4 Badania własne realizowane w Katedrze Turystyki i Rekreacji na Wydziale Zarządzania 

Politechniki Białostockiej zarejestrowane pod nr W/WZ/13/04. 
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podlaskiego. Stąd też nasuwa się wniosek, że prezentowane odpowiedzi są spo-
sobem wyrażania opinii, że firma ma dostęp do informacji dotyczących imprez  
i atrakcji turystycznych, niż stwierdzeniem rzeczywistego faktu posiadania ta-
kiej bazy.  

Dużą zgodność odpowiedzi odnotowano w pytaniu dotyczącym potrzeby 
utworzenia w województwie podlaskim jednolitej bazy danych (odpowiedzi 
przedstawiono w tabeli 2). Wszystkie badane podmioty uważają, że należy taką 
bazę przygotować. Przy tym prawie 70% uważa (44 badanych podmiotów), że 
taka baza jest potrzebna i powinna być powiązana z bazą krajową, 16 firm 
(24%) jest zdania, że wystarczy powiązanie z bazami turystycznymi innych 
regionów, a tylko sześć firm (9%) uważa, że najważniejsze jest utworzenie re-
gionalnej bazy danych, a wymiana danych z innymi bazami jest kwestią drugo-
planową. Opinia o konieczności powiązania z innymi bazami danych może 
wynikać zarówno z większej wiedzy na temat działania rynku turystycznego, 
uczestniczenia w rynku krajowym (a z pewnością również globalnym) oraz 
przede wszystkim z większych kwalifikacji kadry pracującej w tych firmach 
turystycznych. 

 
Tabela 2 

 
Opinia na temat utworzenia w województwie podlaskim jednolitej bazy danych  

o walorach turystycznych i zagospodarowaniu turystycznym  
– stanowisko pracowników branży turystycznej 

 

Wariant odpowiedzi Procent udzielonych  
odpowiedzi 

tak, powiązanej z bazą krajową 69 
tak, powiązanej z innymi regionami 24 
tak, natomiast wymiana danych jest kwestią drugorzędną   9 
nie, każdy tworzy we własnym zakresie   0 
nie ma takiej potrzeby   0 
trudno powiedzieć   0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
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Z analizy ankiet wynika również, że większość firm turystycznych uważa 
utworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej za niezbędne (67%),  
a ponad 1/3 (33%) za przydatne. Oceniając wpływ takiego systemu na rozwój 
turystyki, najczęściej wskazywano jego pozytywne oddziaływanie na populary-
zację mało znanych regionów turystycznych oraz usprawnienie obsługi turys-
tów. W tabeli 3 zamieszczono odpowiedzi (ankietowani mogli wybierać więcej 
niż jedną odpowiedź). 

 
Tabela 3 

 
Znaczenie regionalnego systemu informacji turystycznej dla rozwoju turystyki  

w województwie podlaskim w opinii pracowników branży turystycznej 
 

Wariant odpowiedzi Procent udzielonych  
odpowiedzi 

spopularyzuje mało znane regiony turystyczne 65 
usprawni obsługę turystów 56 
umożliwi prawidłowe rozmieszczenie i monitorowanie 
ruchu turystycznego  

47 

zwiększy zainteresowanie turystów zagranicznych 
Polską i regionem 

41 

pomoże nawiązać kontakty gospodarcze 14 
zwiększy zainteresowanie inwestorów 11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

 

 
Utworzenie i administrowanie regionalnym systemem informacji turys-

tycznej w województwie podlaskim powinno należeć przede wszystkim do 
zadań Polskiej Organizacji Turystycznej i Podlaskiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej. Pogląd taki wyraziło 56% ankietowanych biur podróży i zakła-
dów hotelarskich. Z kolei 35% firm czuje się współodpowiedzialnych za two-
rzenie takiego systemu i uważa, że powinno być to zadanie realizowane przez 
wszystkie zainteresowane podmioty. Pozostałe firmy (12%) oceniły, że jest to 
zadanie samorządu wojewódzkiego. Szczegółowe wyniki przedstawiono  
w tabeli 4.  
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Tabela 4 
 

Podmioty odpowiedzialne za tworzenie i administrowanie  
regionalnym systemem informacji turystycznej w województwie podlaskim 

 

Wariant odpowiedzi Procent  
udzielonych odpowiedzi 

POT i PROT 53 
samorząd wojewódzki 12 
samorządy powiatowe i gminne   0 
branża turystyczna   0 
wszystkie wymienione wyżej podmioty 35 
każdy we własnym zakresie   0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 
 
 

Znamienne jest, że żadna z ankietowanych firm nie wskazała branży turys-
tycznej jako najwłaściwszego podmiotu do realizacji tego zadania. Ta ostroż-
ność jest podyktowana przezornością i świadomością czasochłonności i kapita-
łochłonności. Świadczyć może również o tym, że jest traktowana przez branżę 
turystyczną jako inwestycja pożytku publicznego, a nie prywatnego.  

 
 

Wnioski 
 
W niniejszym artykule przedstawiono ważniejsze wyniki przeprowadzo-

nych badań. Wskazują one, że wiodącą rolę w rozwoju turystyki na szczeblu 
wojewódzkim odgrywają działania informacyjno-promocyjne. Narzędziem 
umożliwiającym sprawne i efektywne zarządzanie turystyką może być regio-
nalny system informacji turystycznej. System taki powinien przede wszystkim 
zapewnić: pełny zakres informacji potrzebnych potencjalnym użytkownikom 
(turystom, mieszkańcom, inwestorom), możliwość prezentacji informacji 
w różnych formach (tekst, obraz, dźwięk, film), łatwość wyszukiwania potrzeb-
nych informacji, przy wykorzystaniu różnych technik łączności (Internet, tele-
fon), prawdziwość i aktualność informacji, wykonywanie analiz statystycznych, 
prognozowanie zmian natężenia ruchu turystycznego. Korzyści wynikające  
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z takiego podejścia pojawią się po stronie wszystkich podmiotów zainteresowa-
nych rozwojem turystyki, w tym po stronie branży turystycznej. 

Zmiany w podejściu do zagadnień informacji turystycznej mają swoje uza-
sadnienie w zmieniających się oczekiwaniach turystów. Dotyczy to w dużej 
mierze kreowania nowego czynnika rozwoju współczesnej turystyki, za który 
należy uważać informację. Jej rosnące znaczenie uwidacznia się między innymi 
w rozwijaniu komputerowych systemów rezerwacyjnych, powszechnym wyko-
rzystywaniu Internetu przez podmioty branży turystycznej, w szczególności do 
aktualizacji oferty, ale coraz częściej także do rezerwacji usług i realizowania 
płatności. Wiele podmiotów, na co wskazują badania przeprowadzone na tere-
nie województwa podlaskiego, stara się gromadzić i wykorzystywać dane  
z zakresu zagospodarowania turystycznego i atrakcji turystycznych, często 
zmierzając do tworzenia własnych systemów informacji turystycznej. Również 
przygotowanie pracowników tego sektora wykazuje wyraźne tendencje do po-
prawy umiejętności wykorzystania nowoczesnych technik informacyjnych  
w działalności turystycznej. Przykładem tych zmian mogą być wyniki badań 
studentów5, z których wynika, że korzystają oni ze sprzętu komputerowego  
i rozwiązań technologii informacyjnej na co dzień. Ponadto w programie stu-
diów ujęto problematykę zarządzania informacją, przygotowując studentów nie 
tylko od strony teoretycznej, ale zapoznając ich, na przykład, z działaniem wy-
branych programów komputerowych z zakresu systemów informacji geogra-
ficznej.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 R. Ziółkowski, Możliwości rozwoju regionalnego systemu informacji turystycznej w świe-

tle badań studentów kierunku turystyka i rekreacja, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 5, 
Szczecin 2005, s. 307–321. 
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THE ESTIMATION OF USE INFORMATION IN TOURIST BUSINESS  
IN PODLASKIE PROVINCE 

 
 

Summary 
 
The article presents research results concerning the use of information in tourist 

company activities. There are presented circumstances of the issue, research metho-
dology and conclusions. It is worth to mention that information activities are recognized 
as one of most important factors of tourism development. 

 
Translated by Romuald Ziółkowski 
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Wprowadzenie 
 

Turystyka związana z uprawianiem sportów zimowych jest jedną z form 
turystyki budzących największe emocje. Dzięki rosnącemu na nowo popytowi 
na ten rodzaj wypoczynku coraz więcej miejscowości górskich oraz inwestorów 
pragnie włączyć się do konkurencji. Niemniej jednak turystyka narciarska to 
także liczne konflikty z organizacjami ekologicznymi.  

Jednym z argumentów podnoszonych przez zwolenników budowy nowych 
wyciągów w polskich górach jest fakt rosnącej liczby wyjazdów zagranicznych 
polskich narciarzy, których wydatki za granicą szacowane są przez branżę na 
750 mln zł rocznie1. Tym bardziej zaskakująca jest bierność wykazywana przez 
władze wszystkich szczebli, a nawet samych właścicieli ośrodków, sugerująca 
brak zainteresowania zatrzymaniem choćby części tych pieniędzy w naszym 
kraju. Obniżająca się ocena jakości ofert krajowych ośrodków wystawiana 

                                                           
1 K. Olejnik, Wielkie pieniądze w śniegu zakopane, „Newsweek” 2003, nr 46, s. 98. 
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przez polskich narciarzy2 sprawia, że coraz częściej głównym powodem upra-
wiania narciarstwa w polskich górach są ograniczenia finansowe i czasowe3. 
Niemal paradoksem w tej sytuacji są ogromne nieraz kolejki do wyciągów4, 
sugerujące istnienie nadwyżki popytu nad podażą, która powoduje, że gestorzy 
wyciągów nie czują się zmuszeni do poszukiwania dróg poprawy jakości pro-
duktu. Wprawdzie kilka udanych sezonów i rosnący popyt poprawiły wyniki 
finansowe gestorów wyciągów na tyle, że wielu z nich decyduje się na pewne 
inwestycje, doskonalące produkt, jednak nadal zaledwie kilka ośrodków w Pol-
sce może się poszczycić poziomem usług porównywalnym do naszych połu-
dniowych sąsiadów, nie wspominając nawet o krajach alpejskich. 

 
 

1. ZMIANY W OTOCZENIU OŚRODKÓW NARCIARSKICH 
 
Współczesne ośrodki narciarskie, tak polskie, jak i zlokalizowane w in-

nych państwach europejskich, muszą stawić czoła rosnącej konkurencji, spo-
wodowanej przez otwieranie się granic, wzrost mobilności turystów, pojawianie 
się nowych ośrodków oraz konkurencję ze strony miejsc oferujących inne for-
my spędzania czasu wolnego. W Polsce tych zagrożeń często się nie dostrzega, 
a jakość oferty nie jest istotnym narzędziem w walce konkurencyjnej, ustępując 
miejsca konkurencji cenowej i czerpaniu korzyści z lepszej lokalizacji. Jest to 
możliwe dzięki bardzo popularnym krótkim, zwłaszcza jednodniowym, wyjaz-
                                                           

2 Wprawdzie polscy narciarze nadal preferują jazdę na krajowych stokach, a polskim sta-
cjom narciarskim wystawiają wysokie noty (3,9 w skali 1–5), jednak wskazują też lepszą jakość 
usług narciarskich, mniejsze kolejki i pewność śniegu jako trzy zdecydowanie najważniejsze 
powody wyjazdów za granicę. Badania przeprowadzono w terminie 25.01.2005–28.02.2005 w 10 
dużych stacjach narciarskich: Szklarska Poręba – Ski Arena Szrenica, Sienna – Czarna Góra, 
Ustroń – Czantoria, Szczyrk – Czyrna-Solisko, Międzybrodzie Żywieckie – Żar, Zakopane – 
Gubałówka i Kasprowy Wierch, Białka Tatrzańska – Kotelnica, Szczawnica – Palenica, Wier-
chomla Mała. W sumie przeprowadzono 1000 ankiet – po 100 w każdym z ośrodków. Warto 
zauważyć, że ośrodki, w których przeprowadzono badania, uchodzą za jedne z najlepszych  
w kraju, co mogło wpłynąć na wysokość wystawianych ocen. W dalszej części artykułu cytowane 
będą wyniki tych samych badań, chyba że wskazane zostanie inne źródło. 

3 Zgodnie z wynikami badań, najważniejszym dla respondentów powodem wyjazdów kra-
jowych był krótki czas dojazdu wskazany przez 77% ankietowanych, a niska cena zajęła w tym 
zestawieniu trzecie miejsce (32%), wyprzedzona przez przyzwyczajenie (33%) (respondenci 
mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź – wyniki nie sumują się do 100%). 

4 Średni czas oczekiwania w kolejce ankietowanych narciarzy wyniósł 25 min. 
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dom narciarskim5, podczas których turyści nie są skłonni do dalekich podróży, 
co wydatnie zmniejsza ich możliwości wyboru miejsca docelowego. Jednocześ-
nie ogranicza to presję konkurencji, odczuwaną przez poszczególne ośrodki, 
zwłaszcza te o bogatszej ofercie narciarskiej, czyniąc ze Szczyrku czy Szklar-
skiej Poręby niemal monopolistów na rynku regionalnym. Ponadto widoczna 
nadwyżka popytu nad podażą zapewnia gestorom duże obroty, pomimo braku 
dodatkowych zachęt dla klientów. 

Do tej pory wielu polskich narciarzy było skłonnych zaakceptować niską 
jakość produktu oferowanego w licznych krajowych ośrodkach, gdyż było to 
zgodne z ich oczekiwaniami. Jednak akcesja Polski do struktur Unii Europej-
skiej oraz – w konsekwencji – postępująca zmiana postaw polskich turystów 
pozwalają przypuszczać, że w niezbyt odległej przyszłości sytuacja ta ulegnie 
zmianie. Większa liczba wyjazdów zagranicznych oraz rozwój nielicznych  
nowoczesnych ośrodków w Polsce z czasem muszą doprowadzić do odrzucenia 
przez turystów ośrodków, w których nie dąży się doskonalenia oferty.  

Jeśli przyjąć za A. Flagestadem i C.A. Hopen, że ośrodek narciarski (win-
ter sport destination) jest geograficzną, ekonomiczną i społeczną jednostką 
złożoną z przedsiębiorstw, organizacji, aktywności, obszarów i urządzeń, mają-
cych służyć zaspokojeniu specyficznych potrzeb narciarzy6, zauważyć można, 
że rozwoju oferty dla narciarzy nie można utożsamiać wyłącznie z infrastruktu-
rą narciarską. Zatem tworzenie produktu narciarskiego wysokiej jakości wyma-
ga aktywnej współpracy gestora infrastruktury narciarskiej, właścicieli innych 
obiektów przeznaczonych do obsługi narciarzy (obiekty noclegowe, gastrono-
mia, rozrywka itp.) oraz władz gminy. Wydaje się, że dobrym rozwiązaniem  
w tej sytuacji byłoby tworzenie lokalnych organizacji turystycznych. Ponadto 
konieczne jest zapewnienie akceptacji działań, zmierzających do doskonalenia 
oferty narciarskiej danego ośrodka ze strony mieszkańców miejscowości,  
                                                           

5 Stanowią one 32% rynku. 
6 W związku z przyjęciem powyższej definicji ośrodka narciarskiego kompleks wyciągów  

i tras narciarskich objętych wspólnym zarządem i systemem biletów nazywany będzie tu terenem 
narciarskim (ski area). Jest to zgodne z najczęściej stosowaną terminologią w opracowaniach 
anglojęzycznych, np. P. Williams, Sustainable Alpine Tourism Development: Towards a Self 
Improvement Approach, w: Alpine Tourism. Sustainability Reconsidered and Redesigned, materiały 
pokonferencyjne, University of Innsbruck, 1996. Por. A. Flagestad, C.A. Hope, Strategic Success 
in Winter Sports Destinations: A Sustainable Value Creation Perspective, „Tourism Manage-
ment” 2001, nr 22. 



Michał Żemła 348 

w których ma ona się rozwijać, a zwłaszcza właścicieli gruntów dzierżawionych 
pod nartostrady, oraz lokalnych autorytetów, jak np. miejscowa parafia, a także 
podmiotów zlokalizowanych na zewnątrz ośrodka, w tym organizacji ekolo-
gicznych. Tymczasem w Polsce niechęć do współpracy i częsta niekompeten-
cja7 władz lokalnych są przyczyną tego, że kwestie tak ważne dla klienta i dla 
pozycji konkurencyjnej samego ośrodka, jak wspólne akcje promocyjne (w tym 
promocje cenowe) gestorów infrastruktury narciarskiej i obiektów noclego-
wych, łączone karnety na wiele wyciągów różnych właścicieli czy połączenie 
sąsiednich terenów narciarskich bezpłatnymi ski-busami w zasadzie nigdzie nie 
są nawet brane pod uwagę. Co gorsza, często wybuchają lokalne konflikty, pro-
wadzące w skrajnych sytuacjach do grodzenia tras narciarskich płotami (jak 
miało to miejsce w Szczyrku i na Butorowym w Zakopanem) czy celowej de-
wastacji wyciągów (w Korbielowie). 

Jak wcześniej zauważono, w Polsce dominującym modelem uprawiania 
narciarstwa są jednodniowe wyjazdy, co sprawia, że ośrodki narciarskie zmu-
szone są poszukiwać nabywców swych produktów turystycznych na rynkach 
bliskich geograficznie. Jest to szczególnie istotne dla przeciwdziałania sezono-
wości ruchu turystycznego, gdyż dłuższe pobyty urlopowe z reguły mają miej-
sce w głównych sezonach, natomiast rynek krótkich, jednodniowych i weeken-
dowych pobytów mieszkańców terenów pobliskich nie podlega tak silnym wa-
haniom sezonowym. Można jednak zauważyć, że turyści jednodniowi często 
przyjeżdżają do ośrodka własnym środkiem transportu i z własnym prowian-
tem, i nie szukają żadnych usług dodatkowych. Tak opisani turyści, poza gene-
rowaniem zysków gestorów wyciągów, nie przyczyniają się w żaden sposób do 
rozwoju gospodarczego miejscowości i jako tacy – z punktu widzenia lokalnej 
społeczności – nie są gośćmi pożądanymi. Ponadto także dla samych gestorów 
konieczne jest równoważenie przyjazdów krótkich długimi, pobytami w celu 
ograniczenia sezonowości w cyklu tygodniowym. W praktyce oznacza to dla 
ośrodków narciarskich zlokalizowanych w sąsiedztwie potrzebę jednoczesnej 
                                                           

7 Ankieta wśród samorządów gmin górskich w Polsce wykazała dobitnie, że pracownicy 
niektórych urzędów gminy nie mając zupełnie rozeznania w lokalnej ofercie narciarskiej, nie 
potrafią nawet prawidłowo określić liczby wyciągów i nartostrad na terenie gminy. Ponadto 
władze co czwartej gminy, w której zlokalizowana jest infrastruktura narciarska, określiły zna-
czenie narciarstwa zjazdowego dla gminnej oferty turystycznej jako małe lub bardzo małe  
[M. Żemła, D. Chudy-Hyski, K. Cieślikowski, 2004, s. 29]. 
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konkurencji na rynku regionalnym o przyjazdy jednodniowe i weekendowe oraz 
współpracy, celem wypromowania pozytywnego wizerunku całego szeroko 
rozumianego regionu turystycznego, postrzeganego przez turystów (np. Beskid 
Śląski), co jest warunkiem przyciągnięcia turystów zamieszkałych w większej 
odległości od gór, gdyż często marki poszczególnych ośrodków pozostają dla 
nich nierozpoznawalne. 

 
 

2. DZIAŁALNOŚĆ MARKETINGOWA OŚRODKÓW NARCIARSKICH 
 
Opisane fakty, a zwłaszcza spodziewana zmiana postaw i oczekiwań pol-

skich narciarzy sprawiają, że być może obecnie ważą się losy przyszłości wielu 
krajowych ośrodków narciarskich. Te, które wystarczająco szybko i właściwie 
zareagują na nadchodzące zmiany, prawdopodobnie odniosą sukces rynkowy. 
Te, które „przejedzą” zyski z obecnej bardzo komfortowej sytuacji rynkowej,  
w warunkach kurczącego się popytu i rosnącej konkurencji międzynarodowej 
nie będą w stanie już przeznaczyć wystarczających środków na skuteczną bu-
dowę swej pozycji konkurencyjnej. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie już 
teraz, pomimo nadwyżki popytu nad podażą, orientacji marketingowej do dzia-
łalności ośrodków narciarskich i właściwe zastosowanie narzędzi marketin-
gowych. 

Jedną z głównych przeszkód może okazać się olbrzymie rozdrobnienie 
własności terenów narciarskich w Polsce. W sytuacji, gdy na świecie, w tym 
także w Czechach i na Słowacji, tereny narciarskie zarządzane są przez duże 
korporacje o rozbudowanym dziale marketingu, w Polsce ich sile przekonywa-
nia przeciwstawić się muszą indywidualni właściciele często pojedynczych 
wyciągów, z reguły właściciele gruntów, na których powstał teren narciarski, 
nieposiadający najmniejszego przygotowania i wiedzy w zakresie marketingu 
turystycznego. Co gorsza, niemal całkowity brak zainteresowania sposobami 
skutecznego marketingu krajowej oferty narciarskiej wykazują również środo-
wiska naukowe, stąd nawet gestorzy, próbujący prowadzić aktywną politykę 
marketingową, pozbawieni są skutecznych narzędzi i pomocy doradczej eksper-
tów. W sytuacji, gdy większość gestorów terenów narciarskich nie dysponuje 
nie tylko wystarczającymi kompetencjami, ale i środkami finansowymi – co 
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wynika z małej skali ich działalności – do prowadzenia skutecznych i szeroko 
zakrojonych akcji marketingowych, wiodącą rolę przejąć powinny gminy. Roz-
sądne wydaje się również łączenie sił niewielkich ośrodków narciarskich i two-
rzenie różnego rodzaju wspólnych organizacji marketingowych. W Polsce,  
w przeciwieństwie do większości innych krajów o rozwiniętej ofercie narciar-
skiej (w tym Czech i Słowacji), nie działa żadna forma instytucjonalnej współ-
pracy gestorów terenów narciarskich typu zrzeszenie lub samorząd branżowy, 
która nie tylko pozwoliłaby na skuteczniejsze reprezentowanie interesów bran-
ży wobec władz, w tym centralnych, ale przejęłaby część funkcji marketingo-
wych. 

 
 

3. WYBÓR RYNKÓW DOCELOWYCH 
 
Wśród zasad skutecznego funkcjonowania na rynku, sformułowanych 

przez teorię marketingu, w pierwszej kolejności wymienia się celowy wybór  
i kształtowanie rynku docelowego. Właściwy dobór rynków docelowych  
w przypadku obszarów turystycznych polega nie tylko na wskazaniu tych ryn-
ków, których potrzeby dany region może spełnić szczególnie dobrze, lecz także 
na rozplanowaniu przestrzennym miejsc, w których goszczone będą osoby  
o określonych preferencjach. Nie można bowiem zapominać o trudnościach 
związanych z obsługą w jednym miejscu osób należących do różnych segmen-
tów, jak np. łączenie ofert skierowanych do młodzieży i rodzin z dziećmi oraz 
masowego narciarstwa z łagodną turystyką kwalifikowaną. R.F. Nicholls za-
uważa, że obecność innych usługobiorców może być dla danego klienta zarów-
no czynnikiem podnoszącym, jak i obniżającym zadowolenie. Dla potwierdze-
nia przytacza wyniki badań, stwierdzające, iż ponad połowa turystów wskazuje 
sytuacje, w których na zwiedzanie atrakcji turystycznej poważny wpływ miała 
obecność innych klientów, przy czym liczba pozytywnych i negatywnych przy-
padków była zbliżone8.  

                                                           
8 R.F. Nicholls, Relacja klient–klient w marketingu usług, w: Marketing; przełom wieków. 

Paradygmaty, zastosowania, materiały kongresowe pod red. K. Łopacińskiej-Mazurek, AE, 
Wrocław 2000, s. 98. 
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Wśród ośrodków narciarskich można wskazać liczne przykłady udanego 
rozdzielenia antagonistycznych grup turystów. Klasycznym przykładem może 
być segmentacja i „podział klientów” między najważniejsze ośrodki narciarskie 
ziemi salzburskiej. Europa-Sportregion promowany jest najmocniej na rynkach 
Europy Środkowo-Wschodniej i dostosowany na potrzeby klientów z Polski  
i Czech, włączając broszury, a nawet obsługę w tych językach w wielu obiek-
tach turystycznych. Natomiast Saalbach-Hinterglemm i Hochkoenig Winter-
reich nastawione są przede wszystkim na turystów krajowych i z Niemiec, lecz 
pierwszy z nich jest typowym ośrodkiem młodzieżowym, oferującym bogate 
rozrywki po nartach, a drugi zaprojektowany jest tak, aby maksymalnie spełniać 
oczekiwania rodzin z dziećmi, co przejawia się niemal całkowitym brakiem 
lokali z głośną muzyką oraz bardzo dużą liczbą szkółek narciarskich dla dzieci.  

Ciekawe przykłady obrazujące takie działania możemy znaleźć także  
w Polsce. Nowy ośrodek narciarski w powiecie kłodzkim – Czarna Góra po-
wstał w miejscu o stosunkowo niewielkich walorach przyrodniczych i krajobra-
zowych, dzięki czemu nie ma tu istotnych konfliktów narciarzy i ekoturystów. 
Niestety, nie brakuje również przykładów przeciwnych. Wśród podstawowych 
rynków docelowych oferty turystycznej Szczawnicy należy wymienić kuracju-
szy, zwłaszcza emerytów, na których potrzeby zaprojektowana została więk-
szość infrastruktury miejskiej, i młodzież, która szczególnie zimą wabiona jest 
jednym z niewielu w Polsce obiektem typu half pipe do uprawiania snowboar-
du. Przy czym, jak powszechnie wiadomo, młodzi miłośnicy tej dyscypliny 
sportu, zwłaszcza w wersji free style, do której zalicza się half pipe, należą do 
osób o szczególnie awangardowym i głośnym stylu życia9.  

Często oferuje się też pobyty w tym samym miejscu narciarzom i turystom 
pieszym, zorientowanym na uprawianie turystyki łagodnej. Ewentualne dopusz-
czenie do jednoczesnego korzystania z tras przez turystów pieszych i narciarzy 
może powodować nie tylko konflikty i niezadowolenie jednych i drugich, ale 
stwarzać także sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu turystów.  

Osobnym problemem ośrodków narciarskich, wciąż jeszcze niedocenia-
nym nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich, jest kwestia jedno-
                                                           

9 M. Żemła, Marketingowe strategie kształtowania produktu turystycznego regionów gór-
skich wybranych państw europejskich – próba porównania i oceny, w: Rola marketingu w rozwo-
ju sektora usług, red. A. Grzesiuk, ZPSB, Szczecin 2003, s. 125. 
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czesnego korzystania z infrastruktury przez narciarzy i snowboardzistów. Tym-
czasem w Stanach Zjednoczonych coraz częściej narciarstwo i snowboard trak-
towane są jako alternatywne i konkurencyjne formy aktywności turystycznej. 
Zwraca się przy tym uwagę na istotne trudności z pogodzeniem ich w ramach 
jednego ośrodka, tak ze względu na inne oczekiwania snowboardzistów i nar-
ciarzy w zakresie infrastruktury i tras, jak i ze względu na inny sposób korzy-
stania z nich czy wręcz częstą wzajemną niechęć uprawiających te dwie dyscy-
pliny. Podkreśla się jednak, że konieczność wyboru rynku docelowego – snow-
boardziści czy narciarze – dotyczy przede wszystkim mniejszych ośrodków 
sportów zimowych, natomiast w większych można próbować tworzyć osobną 
infrastrukturę dla każdej z tych grup10. Jednocześnie próby ośrodków amery-
kańskich, dążących do całkowitego wyeliminowania jednej z tych grup klien-
tów, doprowadziły do drastycznego spadku przyjazdów rodzin, w których czę-
sto rodzicom jeżdżącym na nartach towarzyszą dzieci uprawiające snowboar-
ding11. Dlatego coraz częściej duże ośrodki narciarskie przygotowują specjalne 
parki snowboardowe, zapewniające znakomity produkt dla snowboardzistów  
i pozwalające w pewnym stopniu na rozdzielenie antagonistycznych grup. 

Sytuacja, w której włodarze ośrodków górskich wciąż poszukują nowych 
grup odwiedzających, także kosztem obniżenia poziomu satysfakcji dotychcza-
sowych segmentów docelowych, nadal jest normą. Brak zdefiniowania docelo-
wego klienta, obserwowany w większości stacji sportów zimowych, poważnie 
utrudnia stosowanie skutecznych działań marketingowych. Działania oparte na 
strategii marketingu masowego, adresowane do bezimiennego odbiorcy na ryn-
ku produktów o wysoce złożonym i przemyślanym sposobie wyboru oferty, nie 
mogą przynosić zakładanych efektów w długim okresie. Trudno zatem oceniać 
nieśmiałe próby działalności marketingowej, przede wszystkim promocyjnej, 
podejmowane przez polskie ośrodki narciarskie i miejscowości turystyczne  
w górach. Punktem wyjścia powinno tu być bowiem określenie oczekiwań ryn-
ku docelowego i stworzenie spójnej oferty, spełniającej te oczekiwania w opar-

                                                           
10 B. Thapa: Trends and Issues in Select Winter Recreation Activities: Alpine Skiing and 

Snowboarding, maszynopis powielony, Gainesville, Florida 2001, s. 4. 
11 S. Hudson: Snow Business. A Study of the International Ski Industry, Cassel, London 

2000, s. 16. 
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ciu o usługi oferowane przez prywatnych przedsiębiorców i sektor publiczny 
przy koordynacji władz samorządowych 

 
 

4. KSZTAŁTOWANIE PRODUKTU TURYSTYCZNEGO W OŚRODKACH 
NARCIARSKICH 

 
Doskonalenie produktu turystycznego wydaje się być obecnie najbardziej 

oczywistym i uświadomionym kierunkiem działań rynkowych polskich ośrod-
ków narciarskich. Niestety, tam, gdzie podejmowane są próby doskonalenia 
jakości usług dla narciarzy, często popełniane są proste błędy. Z reguły ich źró-
dłem jest zbyt wąskie pojmowanie jakości oferty i utożsamianie jej jedynie  
z jakością infrastruktury narciarskiej. Zupełnie zapomina się, że narciarz, czeka-
jący w długich kolejkach nawet do najlepszych wyciągów i tras, z pewnością 
nie będzie w pełni zadowolony z pobytu w ośrodku. Istnienie kolejek zbyt łatwo 
usprawiedliwiane jest brakiem możliwości dalszych kosztownych inwestycji, 
podnoszących przepustowość infrastruktury narciarskiej. Tymczasem zapomina 
się o prostych działaniach, takich jak zachęty cenowe do odwiedzenia ośrodka 
poza okresem największego użytkowania. Zbyt dużą liczbę gości, przebywają-
cych jednocześnie w ośrodku, można obsłużyć nie tylko zwiększając przepu-
stowość urządzeń narciarskich, ale także poprzez doskonalenie oferty gastro-
nomicznej lub innych usług uzupełniających, które mogą przejąć pewną część 
odwiedzających. Ponadto niektóre palące problemy, obniżające poziom jakości 
oferty polskich ośrodków narciarskich, wydają się być niemal nierozwiązywal-
ne w polskich warunkach. Najczęściej wszelkie inicjatywy rozbijają się o nie-
chęć do współpracy i partykularyzm interesów oraz brak środków finansowych. 
Niemniej jednak jako pierwszy pozytywny przykład można wskazać Białkę 
Tatrzańską, gdzie na wprowadzenie wspólnych biletów zdecydowali się właści-
ciele trzech największych terenów narciarskich w tej miejscowości – Kotelnicy, 
Bani i Kaniówki. 

Ważnym elementem marketingowego kreowania produktu ośrodka nar-
ciarskiego powinno być też świadome kreowanie jego atrybutów, takich jak 
marka, gwarancje czy obsługa posprzedażowa. Szczególne znaczenie dla pol-
skich narciarzy mogą mieć gwarancje udzielane odnośnie do warunków narciar-
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skich, których niepewność jest wskazywana jako jeden z czynników najbardziej 
zniechęcających do uprawiania narciarstwa w Polsce. Oczywiście warunków 
pogodowych zmienić nie można, niemniej trzeba je umiejętnie wykorzystywać 
za pomocą najnowszych technologii, pozwalających na produkcję znacznej 
ilości sztucznego śniegu przy temperaturze tuż poniżej 0°C. Konieczne jest też 
wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących klientów w razie braku możliwo-
ści jeżdżenia na nartach. 

 
 

5. PROMOCJA OŚRODKÓW NARCIARSKICH 
 
Znaczenie działań promocyjnych zaczyna być coraz częściej dostrzegane 

przez gestorów rodzimych terenów narciarskich, a także lokalne władze. Mimo 
że czasem udaje się tworzyć wspólne przedsięwzięcia reklamowe tych podmio-
tów – znów pozytywnym przykładem może być Białka Tatrzańska – to jednak 
najczęściej są to działania o charakterze niepowiązanych ze sobą, nieco przy-
padkowych akcji, a nie realizacja przemyślanej strategii promocji. 

W turystyce narciarskiej szczególne znaczenie przypisać można funkcji in-
formacyjnej promocji. Narciarze, wybierający się w odległe miejsca, potrzebują 
przede wszystkim szczegółowych informacji o bieżących warunkach narciar-
skich, ale też o zakresie dostępnych usług itp. Podstawowym narzędziem pro-
mocji ośrodka narciarskiego musi być zatem dobrze przygotowana i aktualizo-
wana na bieżąco witryna internetowa. Biorąc pod uwagę niewielki koszt i duży 
zasięg tej formy reklamy, można być zaskoczonym, że nadal działają w Polsce 
liczne tereny narciarskie niemające swej strony internetowej. Dotyczy to nie 
tylko tych najmniejszych, złożonych z pojedynczych, krótkich wyciągów, ale 
własnej witryny nie ma również np. teren narciarski Koninki pod Turbaczem  
w Gorcach, będący jednym z kilku ośrodków w Karpatach z wyciągiem krze-
sełkowym. 

Wysokie koszty typowych kampanii reklamowych sprawiają, że zarówno 
gestorzy terenów narciarskich, jak i władze gminne coraz chętniej sięgają po 
inne narzędzia promocji, w szczególności te wykorzystujące techniki public 
relations. Głównie poprzez organizację zawodów sportowych, festynów itp. 
ośrodki narciarskie dążą do tego, by być widoczne w mediach relacjonujących 
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te wydarzenia. Wydaje się, że jest to kierunek słuszny, aczkolwiek potencjalni 
liderzy polskiego rynku narciarskiego z czasem będą musieli także sięgnąć po 
reklamę masową oraz działania z zakresu promocji sprzedaży.  

 
 

6. ZNACZENIE POLITYKI CENOWEJ 
 
Wprowadzenie właściwej polityki cenowej jest obecnie jednym z najważ-

niejszych zadań terenów narciarskich z zakresu marketingu. Jest to zadanie 
nadzwyczaj trudne, gdyż uwzględnić musi dwa przeciwstawne zjawiska. Pierw-
szym jest nadwyżka popytu nad podażą, która prowadzi do powstawania kole-
jek i w efekcie obniżenia zadowolenia gości. Podstawowym kierunkiem dzia-
łań, sugerowanym w sytuacji, gdy zwiększenie zdolności usługowych jest trud-
ne bądź niemożliwe, jest podwyższenie cen, w celu obniżenia popytu i realizacji 
wyższych marż jednostkowych. Z drugiej strony wskaźnik value for money jest 
w polskich ośrodkach narciarskich już w tym momencie nadzwyczaj niski  
i dalsze podnoszenie cen biletów w długiej perspektywie mogłoby zniechęcić 
znaczną część Polaków do krajowych ośrodków12. 

Kluczem wydają się w tej sytuacji bardzo aktywne działania na poziomie 
ceny zróżnicowanej, działania, których obecnie zdecydowanie brakuje. Wiele 
polskich ośrodków utrzymuje stałe ceny biletów przez cały sezon, a tylko nie-
które różnicują je w zależności od dnia tygodnia; wyjątkiem jest wprowadzenie 
dwóch lub większej ilości sezonów cenowych13. Tymczasem w sytuacji, gdy 
mamy do czynienia z bardzo silną sezonowością, zarówno w cyklu tygodnio-
wym, jak i rocznym, konieczne jest wprowadzenie wielu różnych poziomów 
cen. W okresach największego nasilenia popytu, a więc przede wszystkim pod-
czas okresu świąteczno-sylwestrowego, należy zastosować ceny wysokie, wyż-
sze niż obecne, ale rekompensować tę podwyżkę licznymi promocjami ceno-
                                                           

12 Trudność odpowiedzi na pytanie, czy ceny w polskich stacjach narciarskich są zbyt wygó-
rowane, czy nie, potwierdza się także w badaniach ankietowych, w których 12% ankietowanych 
wskazało cenę jako główny atut odwiedzanej stacji, a 18% jako główną słabość. 

13 Blisko co trzeci teren narciarski nie różnicuje opłat w ogóle, a w pozostałych przypadkach 
zróżnicowanie jest bardzo małe i uwzględniające jedynie niewiele kryteriów. Por. M. Żemła,  
D. Chudy-Hyski, K. Cieślikowski, Ośrodki narciarskie w Polsce. Raport końcowy z badań mar-
ketingowych, GWSH, Katowice 2004, s. 22. 
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wymi w okresie „martwym”. Cena tego samego biletu w marcowy wtorek po-
winna być nawet kilkakrotnie niższa niż w niedzielę 30 grudnia. Ponadto  
właściwa promocja, informująca o wyraźnych posezonowych obniżkach cen, 
skierowana np. do szkół i uczelni, powinna odczuwalnie zwiększyć frekwencję 
poza głównymi szczytami i ograniczyć skutki sezonowości popytu. Do tego 
typu posezonowych promocji cenowych włączyć powinny się również inne 
podmioty świadczące usługi dla narciarzy w danym ośrodku. W efekcie two-
rzone są bardzo popularne, np. w Austrii, tzw. oferty wiązane, gdzie zakup jed-
nej usługi (np. noclegu) wiąże się z istotną zniżką lub wręcz otrzymaniem gratis 
innych usług (np. karnetu narciarskiego). 

Wydaje się także, że dotychczas dominujący w polskich ośrodkach nar-
ciarskich system opłat, polegający na pobieraniu zapłaty za każdy wykonany 
wjazd, jest nieefektywny. Znacznie lepszą podstawą do efektywnego różnico-
wania cen jest stosowany w większości krajów europejskich system kart dzien-
nych i czasowych.  

 
 

7. DYSTRYBUCJA PRODUKTU TURYSTYCZNEGO OŚRODKA NARCIAR-
SKIEGO 

 
Dystrybucja jest obecnie najbardziej niedocenianym narzędziem marketin-

gu mix ośrodka narciarskiego. Na dobrą sprawę każdy teren narciarski rozwinął 
wyłącznie bezpośredni kanał sprzedaży biletów na miejscu w kasie koło wycią-
gu i wszelkie inne pomysły mogą wydawać się zaskakujące, tym bardziej że  
w odróżnieniu od opisanych wcześniej działań w zakresie doskonalenia produk-
tu turystycznego czy polityki cenowej, także praktyka krajów alpejskich nie 
dostarcza tu zbyt wielu inspirujących przykładów, choć karnety na niektóre 
wyciągi w Austrii można obecnie już zakupić w Polsce za pośrednictwem  
Internetu bądź przedstawicielstwa Narodowej Organizacji Turystycznej14. 
                                                           

14 Szczególnym przykładem sprzedaży produktu ośrodka narciarskiego z wykorzystaniem 
kanału pośredniego jest oczywiście również współpraca z biurami podróży. Jednak ze względu na 
mały odsetek zorganizowanych wyjazdów narciarskich ten wątek nie będzie w niniejszym artyku-
le rozwijany. Por. R.D. Freitag, International Mountain Holidays – A Pan-European Overview 
Based on Results of the European Travel Monitor, w: Alpine Tourism. Sustainability Reconsidered 
and Redesigned, materiały pokonferencyjne, University of Innsbruck, 1996, s. 31. 
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Wobec znacznej popularności krótkich wyjazdów narciarskich sprawą 
bardzo istotną, z punktu widzenia potencjalnego narciarza, jest sprawny dojazd 
do ośrodka narciarskiego15. Stwierdzenie to wskazuje przewoźników, jako na 
potencjalnych atrakcyjnych partnerów-dystrybutorów produktu terenów i ca-
łych ośrodków narciarskich. Dodatkowym argumentem, przemawiającym za 
taką współpracą, jest ich bardzo rozbudowana sieć sprzedaży. Szczególnie za-
chęcająco dla terenów narciarskich położonych bezpośrednio w sąsiedztwie 
stacji kolejowej (np. Czantoria w Ustroniu) przedstawia się współpraca z koleją. 
Sprzedając wiązany bilet na wyciąg i na dojazd do niego, ośrodek zyskuje ol-
brzymią sieć sprzedaży, a dodatkową korzyścią mogłoby być zmniejszenie ru-
chu kołowego w ośrodku narciarskim dzięki większej liczbie odwiedzających, 
docierających środkami transportu publicznego16. Wydaje się, że wobec rów-
nież znacznego efektu promocyjnego takiego działania prowizja pobierana 
przez dystrybutora, nawet łącznie z kosztami akcji informującej o nowym spo-
sobie sprzedaży, nie stanowi zniechęcającego kosztu.  

Prawdopodobnie w niedalekiej już przyszłości w podobny sposób na rynku 
międzynarodowym możliwa do wykorzystania stanie się współpraca z liniami 
lotniczymi, zwłaszcza z rozwijającymi się w olbrzymim tempie tzw. tanimi 
liniami. Bilet lotniczy w granicach 100 zł może okazać się znakomitą zachętą 
dla mieszkańca Warszawy lub Gdańska do spędzenia weekendu na nartach nie 
tylko w Polsce, ale także w Alpach, zwłaszcza jeśli razem z biletem lotniczym 
będzie miał możliwość zakupu promocyjnego karnetu narciarskiego i noclegu 
oraz zapewniony szybki transfer z lotniska, a godziny lotów i zasady przewozu 
bagażu będą odpowiadały potrzebom narciarzy. W tej sytuacji bardzo istotnym 
atutem ośrodka może się okazać jego lokalizacja względem najbliższego portu 
lotniczego, a lotnisko np. w Popradzie może być istotnym stymulatorem rozwo-
ju ośrodków w słowackich Tatrach Wysokich, Zachodnich i Niskich. 

Podmiotami, których pomoc w dystrybucji produktu ośrodka narciarskiego 
może okazać się nieoceniona, są także różnego rodzaje organizacje społeczne  
i stowarzyszenia (typu PTTK, PZN) oraz kluby sportowe.  
                                                           

15 Łatwy dojazd wskazywano w badaniach ankietowych najczęściej (38% wskazań) jako 
główne kryterium wyboru ośrodka narciarskiego. 

16 Szerzej o skutkach zbyt dużego natężenia ruchu kołowego i możliwościach zastąpienia go 
transportem publicznymi środkami D. Chudy-Hyski, Rozwój funkcji..., s. 38. 
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Zakończenie 
 
Przedstawione zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania sukcesu rynko-

wego polskich ośrodków narciarskich w oczywisty sposób nie wyczerpują tego 
szerokiego tematu i stanowią jedynie wybór najważniejszych, zdaniem autora, 
faktów, mających podkreślić przełomowy charakter zmian w otoczeniu oraz 
konieczność zastosowania nowoczesnych metod zarządzania w tych ośrodkach. 
Ponadto opisywane możliwości zastosowania narzędzi marketingowych mają 
charakter sugestii opartych na przykładach państw o lepszym rozwoju oferty 
narciarskiej i z pewnością praktyka z czasem wypracuje inne równie, a nawet 
bardziej skuteczne działania.  

Wśród kwestii nierozwijanych tutaj szerzej w pierwszej kolejności należy 
wymienić problem zrównoważonego rozwoju ośrodków narciarskich wobec 
wspomnianych na wstępie zagrożeń i ewidentnych strat ekologicznych, ale tak-
że wobec udziału lokalnej społeczności w realizacji zysków z rozwoju turystyki 
narciarskiej. Drugą istotną kwestią, z którą muszą zmierzyć się ośrodki narciar-
skie na całym świecie, jest sprawa zapewnienia bezpieczeństwa narciarzom  
i spełnienia związanych z tym wymogów prawnych17. 

 
 
 

CONDITIONS OF POLISH SKI RESORTS’ DEVELOPMENT 
 
 

Summary 
 
Polish ski resorts are in the turning point of their development. Opening borders, 

internationalization of competition, and raise in domestic skiers requirements probably 
will change hitherto comfortable situation described by the surplus of demand over the 
supply. 

                                                           
17 W Polsce przykładami takich wymogów są zapisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z 11 grudnia 2004 w sprawie zasadniczych wymagań dla kolei linowych przeznaczonych do 
przewozu osób (DzU 2004, nr 15, poz. 130) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 1997 
w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, 
kąpiących się i uprawiających sporty wodne (DzU 1997, nr 57, poz. 358). 
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Concerning this, the correct preparation for market competition by using contem-
porary profits can be decisive for the future of the resort. Market orientation and use  
of correct composition of marketing mix targeted to defined segments seem to be  
necessary. 

 
Translated by Michał Żemła 
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