
Wnioski 
- Osoby niepełnosprawne stanowią liczną grupę społeczną w Polsce1 i powinny mieć 

dostęp do różnych form życia społeczno-publicznego, w tym do uprawiania turystyki.  
- Główne cele wyjazdów osób niepełnosprawnych mają charakter zdrowotny 

i rehabilitacyjny. 
- Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w turystyce jest niewielkie2 i znacznie odbiega 

od poziomu cechującego całą populację kraju. Nie wynika to z braku potrzeb osób 
niepełnosprawnych do korzystania z usług hotelowych, ale z faktu, że w dalszym ciągu  
obiekty hotelarskie nie posiadają kompleksowo przystosowanej bazy, a częściowe i 
pozorne przygotowanie wpływa na obniżenie turystycznych motywacji omawianej 
grupy osób. 

- Podstawową barierą uprawiania turystyki przez osoby niepełnosprawne jest brak 
odpowiedniej infrastruktury turystycznej. 

- W Szczecinie tylko 12 obiektów hotelarskich  jest przystosowanych do obsługi osób 
niepełnosprawnych. Dostępność tych obiektów jednak nie jest w pełni zadowalająca, 
ponieważ nie ma w rzeczywistości hotelu, który by pod każdym względem pozbawiony 
był barier. Wiąże się to z wieloma dysfunkcjami osób niepełnosprawnych. Obiekty 
zazwyczaj pozbawione są niedogodności i barier dotyczących osób poruszających się 
na wózkach inwalidzkich lub o kulach, rzadziej natomiast odnoszących się do osób 
niewidomych czy głuchych.  

- Pozostałe obiekty użyteczności publicznej w Szczecinie nie są w pełni przystosowane 
do obsługi osób niepełnosprawnych. 

 

                                                           
1 Główny Urząd Statystyczny w roku 2003 oszacował liczbę niepełnosprawnych w Polsce 

na ok. 5,5 miliona osób. W 2002 roku w kraju według Narodowego Powszechnego Spisu 
Ludności i Mieszkań mieszkało 38,23 milionów ludzi. Liczba osób niepełnosprawnych wynosiła 
5,4567 milionów, co stanowiło 14,3% ogółu ludności. W roku 1988 wskaźnik ten wynosił 9,9%, 
więc był niższy o 4,4%. Oznacza to, że co dziesiąty mieszkaniec Polski był osobą 
niepełnosprawną w 1988r., a co siódmy w 2002r. liczba niepełnosprawnych w ciągu ostatnich 14 
lat wzrosła 1,7212 miliona, czyli o 46,1%. Tak znaczny przyrost osób niepełnosprawnych wynika 
przede wszystkim z dokładniejszych badań, które są obecnie stosowane, postępującego procesu 
starzenia się społeczeństwa i wzrostu wypadkowości spowodowanej szybkim rozwojem 
automatyzacji, motoryzacji i chemizacji.  

2 W krajowej bazie hotelarskiej zaledwie 2,4% gości to osoby niepełnosprawne. Ta liczba 
obejmuje wyłącznie osoby kalekie poruszające się na wózkach inwalidzkich. Zob. Hotelarstwo w 
Polsce. Stan i kierunki rozwoju w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, red. J. Merski, Cz. 
Witkowski, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004, s. 291. 


