
Podsumowanie 
Warunkiem zaistnienia, a szczególnie natężenia wpływu bezpośredniego turystyki na 

gospodarkę lokalną, jest podaż odpowiednio dopasowana do popytu turystycznego1. 
Kompleksowy charakter popytu turystycznego, wymagający współistnienia na danym rynku 
wielu jednostkowych dóbr i usług, powoduje konieczność działalności szeregu różnych 
podmiotów, zdolnych do ich wytworzenia. Złożoność procesów społeczno-gospodarczych w 
turystyce i niejednorodność usług turystycznych objawia się w zróżnicowaniu podmiotów 
świadczących usługi turystyczne2. Oznacza to, że zagospodarowanie turystyczne odnosi się do 
szerokiego zakresu rodzajowego, co sprawia, że jego analizowanie trudno odnosić tylko do 
pojedynczego podmiotu. Widać więc, iż tak ogromne zróżnicowanie wytwórców usług 
turystycznych powoduje ogromne możliwości w zakresie zagospodarowania turystycznego w 
regionie turystycznym. W konsekwencji mamy do czynienia z niezwykle szeroką listą 
komponentów, z których można tworzyć produkt turystyczny. Znana jednak w ekonomii zasada o 
ograniczoności zasobów znacznie redukuje ów wachlarz możliwości. W rzeczywistości 
gospodarczej, w zależności od regionu, występowały będą nieograniczone rodzajowo kombinacje 
wymienionych urządzeń i obiektów, w oparciu o które tworzony będzie kompleksowy produkt 
turystyczny. Oczywiście jego podstawą będą obiekty noclegowe i gastronomiczne jako te, bez 
których trudno wyobrazić sobie zaistnienie turysty w regionie, jednak w dużej mierze charakter 
produktu będzie zależał od pozostałych. Na postawie przedstawionych wyników badań można 
zaobserwować, że ocena usług noclegowych i gastronomicznych we wszystkich regionach 
wypadła bardzo pozytywnie. Zróżnicowanie opinii pojawiło się dopiero w przypadku pozostałych 
obiektów i urządzeń zagospodarowania turystycznego. Można więc przypuszczać, że w 
konkurencyjnej walce pomiędzy regionami dominować będą te, które w najpełniejszy sposób 
zdywersyfikują swoją ofertę w stosunku do pozostałych. Do tego niezbędna jest wiedza odnośnie 
swoich możliwości rozwojowych oraz badanie popytu turystycznego, dzięki czemu kreowanie 
oferty usługowej ma świadomy i efektywny charakter. Dlatego też ocena zagospodarowania 
turystycznego i zgłaszane przez turystów preferencje powinny być podstawą kreowania struktury 
produktu turystycznego w regionie, który tylko wtedy będzie kompleksowy, gdy jego 
programowanie nie będzie przypadkowe.  
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